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“İQTİSADİYYAT” BÖLMƏSİ 

 

Ağayev Asəf 

dosent 

Kərimzadə Sadiqə 

magistrant 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
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sadiqe.kerimzade98@mail.ru 

 

Aqrar sektorda maliyyə dəstəyinin reallaşdırılması mexanizmləri 

Aqrar sahə qeyri-neft sektorunda mühüm yer tutur. Dövlətin ən çox islahatlar aparılan 

və dəstək göstərdiyi istiqamət kimi aqrar sahənin modernləşdirilməsi dövlət siyasətində də 

əhəmiyyətli yer tutur. Aparılan aqrar islahatların müasir mərhələsində strateji yanaşmanın 

əsasını ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı, yeni iş yerlərinin açılması və 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından daxil olacaq valyutanın artırılması hesab edilə 

bilər.  

Aqrar sektorun inkişafı istiqamətində maliyyə resurslarından səmərəli istifadəni təmin 

etmək və yeni maliyyələşmə mənbələrini yaratmaq müasir dövr üçün başlıca məsələlərdən 

hesab edilir. Bu istiqamətdə vergi güzəştlərinin rolu vacib əhəmiyyət daşıyır.  

Qeyri-neft sektorunun prioritet sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafı, 

məhsul istehsalının və satışının stimullaşdırılması, habelə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. İndiki şəraitdə 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, 

digər vergilərdən azaddır. 2001-ci ildən 5 il müddətinə tətbiq edilən və indiyədək 4 dəfə 

müddəti uzadılan bu güzəştlər 2024-cü ilədək qüvvədə olacaq. Bu o deməkdir ki, dövlətin 

kənd təsərrüfatına olan qayğısının nəticəsi kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 

torpaq vergisi istisna olmaqla, 2024-cü il yanvarın 1-dək Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş mənfəət vergisini, əlavə dəyər vergisini, sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini, eyni 

zamanda, həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan obyektlərdən əmlak vergisini 

ödəməkdən, gəlir vergisindən isə müddətsiz azad edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə qeyd edilmişdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və 

Kənd Təsərrüfatı məlumatları əsasında aparılan hesablamalara görə son 40 il ərzində dünya 

üzrə əkin sahələri təqribən 9 faiz artdığı halda, bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi 2,3 

dəfə artmışdır. O cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bitkiçilik sahəsində məhsuldarlıq 

səviyyəsi bu müddətdə 70 faiz yüksəlmişdir. “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə həmçinin göstərilir ki, 

müasir dövrdə qlobal səviyyədə kənd təsərrüfatı sahəsi “Yaşıl inqilab” mərhələsindən “İkinci 

yaşıl inqilab” və ya “Biotexnologiya inqilabı” mərhələsinə keçid dövrünü yaşayır. Müasir 

dövrün tələblərindən irəli gələrək öz fəaliyyətlərini vahid rəqəmsal platforma üzərində qura 

bilən şirkətlər bazarda liderliyə nail ola bilərlər.  

2021-ci ildə ölkədə 92 milyard 857,7 milyon manatlıq və ya 2020-ci illə müqayisədə 

5,6 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ildə Azərbaycan 

iqtisadiyyatında ÜDM-nin təxminən 5,9 faizini kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 

sahəsi təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikasın prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2 fevral 

2021-ci il tarixdə “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq 

edilməsi haqqında” sərəncam imzalanmışdır. “Milli Prioritetlər” ölkəmizin qarşıdakı 10 il 

ərzində bütün sahələrdə, eləcə də aqrar sahədə keyfiyyət etibarilə daha yüksək səviyyəyə 

çıxmasına şərait yaradacaq. 2021-ci ildə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 4543 
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fiziki və hüquqi şəxsə 71,5 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilməsini aqrar 

sektora maliyyə dəstəyinin nümunəsi kimi qeyd edə bilərik. Verilən güzəştli kreditin 42,7 

milyon manatı texnika və avadanlıq təyinatlı kreditlər, 2,9 milyon manatı orta-iri həcmli 

kənd təsərrüfatı təyinatlı kreditlər, 25,7 milyon manatı mikrokreditlərdir. 

Ölkəmizdə 1 yanvar 2020-ci ildən başlayaraq, kənd təsərrüfatının 

subsidiyalaşdırılmasında yeni mexanizm tətbiq olunmağa başlanılmışdır. Fermerlərə dövlət 

yardımı sistemi tam elektronlaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 

27 iyun tarixli 759 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na uyğun olaraq hazırda da aqrar sektora müxtəlif 

sahələr üzrə subsidiyalar verilməkdə davan edir. 

Artıq pambığa görə yalnız məhsul subsidiyası verilir. Məhsul subsidiyası hər tona 

görə 100 manatdan 170 manata qaldırılmışdır. Əlavə olaraq şirkətlər pambığın fermerdən alış 

qiymətinin hər sorta görə 50 manat artırıblar. Məhsul subsidiyası almaq üçün fermerlərdən 

torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd tələb olunmur. Aqrar Kredit və 

İnkişaf Agentliyi (AKİA) 2021-2022-ci illər payızlıq əkinlərə görə subsidiyaların ödənişini 

davam etdirir. Belə ki, bu il təkcə aprelin 7-də AKİA tərəfindən payızlıq əkinlərə görə 6424 

fermerə, ümumilikdə, 12 milyon 195 min manat subsidiya ödənişi həyata keçirilib. Bu gün 

ödənilən subsidiyalar 59 min 709 hektar əkin sahəsini əhatə edir. Bununla da, 2021-2022-ci 

il üçün ümumilikdə 768 min 520 hektar əkin sahəsi üzrə 235 min nəfərdən çox fermerə 

payızlıq əkin subsidiyası ödənilib. Ödənişin ümumi miqdarı 151 milyon 700 min manatdan 

çoxdur. Subsidiyalar kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının “Fermer kartı”na köçürülür. 

Fermerlər qanunvericiliyə uyğun olaraq, karta köçürülmüş vəsaitin 25 faizini bankomatlar 

vasitəsilə nağdlaşdıra, 75 faizini isə qeyri-nağd şəkildə kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri, o 

cümlədən mineral gübrə, pestisid, bihomus, herbisid, toxum ala bilər, həmçinin meyvə 

bağlarında müasir suvarma sistemlərinin alınmasına və qurulmasına sərf edə bilirlər. 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) “Avropa və Mərkəzi 

Asiyanın 18 ölkəsində rəqəmsal kənd təsərrüfatının vəziyyəti” adlı 2020-ci il hesabatında da 

göstərildiyi kimi, Azərbaycanda torpaq sahələrinin 4,74 milyon hektarı və ya ölkənin ümumi 

torpaq sahəsinin 57 faizi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır. Son illərdə kənd təsərrüfatı 

sektoru ÜDM-in 5-6 faizini təşkil etmişdir. Bu sektorun təxminən 1 milyon kiçik fermeri var 

və işləyən əhalinin 36 faizi bu sektorda çalışır. Azərbaycan “Hökumətin gələcəyə istiqaməti” 

adlı Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik İndeksi göstəricisinə görə (7 miqyasında 4.72 dəyəri ilə) 

iyirminci yerdə qərarlaşıb. 

Əlbətdəki aqrar sektor iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən gəliri daha aşağı riski 

isə daha yüksəkdir. Bu baxımda aqrar sektor maliyyə təminatından asılı vəziyyətdədir. Aqrar 

sektorda maliyyələşdirmənin daha mütərəqqi metodlarının tətbiq edilməsi prioritet 

istiqamətlərdən hesab edilir. Strateji yol xəritəsində müəyyənləşdirilmiş strateji hədəflərə 

çatmaq üçün 1170 milyon manat investisiya tələb olunur. Bunun üçün əsas maliyə mənbələri 

kimi aşağıdakıları göstərmək olar:  

- dövlət büdcəsi; 

-  büdcədənkənar fondlar;  

- Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı 

Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitləri;  

- Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti;  

- Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin vəsaiti;  

- Yerli büdcələr;  

- Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yerli idarə, müəssisə və təşkilatların 

vəsaitləri; 

- Birbaşa xarici investisiyalar;  

- Qiymətli kağızlar, o cümlədən səhm və istiqrazlar, törəmə maliyyə alətləri;  

- Yerli kreditlər və qrantlar;  

- Beynəlxalq təşkilatların və xarici dövlətlərin kreditləri, texniki və maliyyə yardımı;  
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- Qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr. 

Aqrar sektorda maliyyə, fiskal, vergi, bank və digər sahələr üzrə tətbiq olunmuş 

səmərəli mexanizmlərin daha da təkmilləşdirilməsi məsələləri başlıca prioritetlər hesab 

olunur.  

Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafının dayanıqlığını təmin etmək üçün, maliyyə 

mexanizmlərdən istifadəni keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçirmək və onu daha da 

təkmilləşdirmək bu səhənin inkişafına şərait yaradacaqdır. 

 

 

 

Ağayev Samid 

dosent 

Əliyeva Gülşən 

magistrant 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

gulshen.aliyeva26@gmail.com 

samid.agayev@afsa.gov.az 

 

Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın formalaşması perspektivləri 

 

          Hal-hazırki dövrdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün Respublikamızda iqtisadi islahatlar 

keçirilərək müasir bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçirilmişdir. Bununla bağlı mülkiyyətin 

özəlləşdirilməsi, kiçik sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığın infrastrukturunun formalaşması, 

bazarın təlabatına uyğun məhsul istehsalının inkişafı, rəqabətin dəstəklənməsi kimi 

istiqamətlərində iqtisadiyyatın stukturunun qurulması sahəsində bir çox işlər görülür və 

görülməkdədir. 

 Azərbaycanda səmərəli iqtisadiyyatın yaradılması ölkədə sahibkarlıq sektorunun 

inkişafını tələb edir. Bu sektorun inkişafı əhalinin məşğulluq səviyyəsini artırır, daxili bazarı 

keyfiyyətli məhsul və xidmətlərlə təmin edir, dövlət büdcəsinin formalaşmasında önəmli yer 

tutur, respublikanın ixracat potensialını artırır. 

           Kiçik və orta sahibkarlıq dedikdə, ilk növbədə, “kiçik biznes” kimi tanınan çox fərqli 

struktura malik, müəssisələr kimi bir fikir ortaya çıxır, bu anlayışın dəqiq və universal tərifi 

yoxdur. Ölkələrə görə bu anlayışa müxtəlif təriflər vermək olardı. Bu ölkənin yerləşdiyi yerə 

və ölkənin inkişaf nöqteyi-nəzərinə görə də fərqli şəkildə müəyyən edilə bilər. İnkişaf etmiş 

bir ölkədə kiçik biznes inkişaf etməkdə olan ölkəyə görə fərqli şəkildə müəyyən edilir. Bu 

ölkələrdə bu müəssisələrə KOM deyilir. Bu fikirlərdən belə bir nəticə çıxır ki, kiçik və ya 

böyük termini ölkələrə görə, hətta ölkələr səviyyəsində fərqlənir. 

Digər fərq, müəssisələrin ölkələr üzrə hansı meyarlara görə kiçik, orta və iri 

müəssisələr olduğunu müəyyən etməkdir. Bu meyarlar əsasən kəmiyyət və keyfiyyət olmaqla 

iki hissəyə bölünür. 

1) Kəmiyyət meyarları 

Müəssisələrdə kəmiyyət meyarlarını qiymətləndirmək keyfiyyət xüsusiyyətlərindən 

daha asandır. Səbəb odur ki, kəmiyyət meyarları rəqəmlərlə ifadə oluna bilər. Kəmiyyət 

meyarlarına görə kiçik, orta və iri müəssisələri fərqləndirmək asandır. KOM-ları müəyyən 

etmək üçün ən geniş yayılmış kəmiyyət meyarları aşağıdakılardır: 

a) İşçi sayı: Dünyada birdən çox ölkədə KOM-ların tərifində geniş istifadə olunan 

kəmiyyət meyarları olan gəlir və balans ölçüləri kimi meyarlarla birlikdə müəyyən edilir. 

b) Müəssisənin istehsal gücü: Bu meyar müəssisənin miqyasını əks etdirsə də, faktiki 

istehsalı əks etdirməsə də, yenə də istifadə edilən kəmiyyət meyarları sırasında qeyd olunur. 

Kiçik və orta biznes hər bir sahibkar üçün çox cəlbedicidir. Biz yalnız təhlükəsizlik, 

uyğunluq və mənfəət kimi xüsusiyyətləri saymalıyıq. Bütün bu xüsusiyyətlər uğurla fəaliyyət 

göstərən və yaxşı idarəetmə ilə işləyən KOM-larda aşkar edilə bilər. Tipik olaraq, KOM-lar 

mailto:gulshen.aliyeva26@gmail.com
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haqqında belə bir fikir var ki, heç kim onlara rəhbərlik etmir bu, tamamilə xarici amillərdən 

asılıdır 

KOM-ların böyüməsi və onların sayının artması ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişində 

mühüm yer tutur. Dövlət qeydiyyatına alınan müəssisələrin sayının artması, orada işləyən 

işçilərin sayının artması ilə əlaqələndirilir. Sektorun böyüməsi, yəni sahibkarlıq 

subyektlərinin sayının artması ölkədə işsizlik probleminin həllinə çox kömək edir.  

Hər bir dövlətin əsas məqsədlərindən biri mükəmməl qanunvericilik bazasının 

rəsmiləşdirilməsini təmin etməkdir. Əks halda istər dövlət, istərsə də özəl sektorda fəaliyyət 

göstərən müxtəlif qurumların fəaliyyətində, dövlətin müəyyən etdiyi hədəflərə çatmaqda 

çətinliklərin yaranması qaçılmazdır. 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin 

mühüm tərkib hissəsidir. Son illər qanunvericilik bazasının, inzibati prosedurların və dövlət-

sahibkar münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən tədbirlər həyata 

keçirilir. 

Qanunvericiliyin inkişafı sahəsində tətbiq edilən qabaqcıl vasitələrdən biri də 

qanunvericiliyin təsirinin təhlili sistemidir. Mövcud olunan normativ-hüquqi və mülki 

normativ-hüquqi aktların müsbət və mənfi tərəflərinin qiymətləndirilməsinə daha əhatəli 

yanaşan bu sistem mövcud problemlərin araşdırılmasında mühüm rol oynayır. Beləliklə, 

qanunvericiliyin təsirinin təhlili normativ-hüquqi tənzimləmə layihələrinin hazırlanması 

prosesinin bir hissəsidir, onun vasitəsilə normativ-hüquqi tənzimləmənin qəbulunun 

nəticələrinə dair özəl sektorun mövqeyi öyrəniləcəkdir. Sosial məsləhətləşmələrin düzgün 

təşkili yeni qanunvericiliyin effektiv olmasına və onun potensial təsirləri haqqında daha 

geniş məlumat əldə etməyə imkan verir. Ölkəmizdə qanunvericiliyə təsir təhlilinin tətbiqi 

məcburidir. 

Bunun üçün dövlətin həyata keçirəcəyi tədbirlər KOS-ların strategiya yol xəritəsində 

göstərilib. 

2008-ci ildən Azərbaycanda yeni yaradılmış KOS-ların qeydiyyat prosedurunda əsaslı 

dəyişiklik olub və “vahid pəncərəsi” mexanizmi tətbiq olunmağa başlayıb. 

“Bir pəncərə” sisteminin təhlili fokus qruplarda aparılan müzakirələrin nəticələrinə və 

Vergilər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatlara əsaslanır. Vergilər Nazirliyinin məlumatına 

görə, “bir pəncərə”nin tətbiqindən sonra cəmi üç ay ərzində ölkə üzrə yeni qeydiyyatdan 

keçmiş hüquqi şəxslərin sayı 2100-ə çatıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə xeyli 

irəliləyişdir. 

“Vergi Qanunu” vergi məsələlərinin tənzimlənməsində əsas hüquqi fəaliyyətdir. O, 

vergi orqanlarının səlahiyyət və vəzifələrini, vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrini, vergi 

qanunvericiliyinin pozulmasından, vergi orqanlarının fəaliyyətsizliyindən və şikayət 

verilməsi qaydalarını, vergi yoxlamasının aparılması qaydalarını, bütün növ vergilərin 

toplanması qaydalarını müəyyən edir. Azərbaycanda vergi məsələləri Nazirlər Kabinetinin və 

Vergilər Nazirliyinin müxtəlif dövlət orqanları üzrə normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq 

əlavə düzəlişlər edilir. 

Nəticə etibarı ilə, KOM-ların ölkə iqtisadiyyatında çox mühüm yeri var və belə qənaətə 

gəlinib ki, onların iqtisadi inkişafı üçün bu müəssisələrə ehtiyac var. İstər ÜDM, istər 

məşğulluq və digər kriteriyalar olsun, biznesin iqtisadiyyatda mühüm yeri var. Müəssisələrin 

ümumi problemi olan maliyyə probleminin səbəbi bir çox səbəblərdən qaynaqlanır. 

Müəssisələrin maliyyələşdirmə sahəsinin olmaması və maliyyələşdirmə mənbələri haqqında 

kifayət qədər məlumata malik olmamaları maliyyə problemlərinin yaranmasına səbəb olan 

amillərdəndir.Müəssisələrin maliyyələşmə problemlərini həll etməklə öz fəaliyyətlərini 

genişləndirərək iqtisadi artıma kömək etməsi bu məsələni əhəmiyyətli edir. 
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Aqrar sektorun inkişafında vergi güzəştlərinin rolu 

 

Azərbaycan Respublikasının torpağı, təbii-iqlim şəraiti mürəkkəb və 

özünəməxsusdur. Ölkəmizdə 11 iqlim tipinin 9-u mövcuddur və bu kənd təsərrüfatı üçün 

mühüm əlverişli şərait yaradır. Kənd təsərrüfatı Azərbaycanın ənənəvi sahələrindən biridir. 

Burada tarixən meyvəçilik, üzümçülük və pambıqçılıq kimi sahələrlə yanaşı digər kənd 

təsərrüfatı sahələridə inkişaf etmişdir. Ölkəmizdə qədim olan bu sahə müasir dövr şəraitində 

ölkə başçısının diqqəti ilə daha da inkişaf etmişdir. Son illərdə qeyri-neft sektorunda əsas pay 

kənd təsərrüfatına düşmüşdür. Buda öz növbəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına 

təkan vermişdir. Ölkədə ərzaq təminatı və təhlükəsizliyin qorumaqdan ötrü bu sahə daim 

diqqət mərkəzindədir. Ölkə başçısının islahatları ilə bu sahəyə marağın artmasına nail 

olmuşdur. 

 Kənd təsərrüfatında dayanıqlı və səmərəli inkişafına nail olmaq, bu sektorda iqtisadi, 

sosial və ekoloji tarazlığın təmin olunması maliyyə təminatından əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Maliyyə təminatı və bu sahəyə investisya qoyuluşu prosesində resusların bölgüsünə 

dair qərarlar verildiyindən vergilər bu qərarlara təsir edən əsas amillərdəndir. Azərbaycan 

Respublikası Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının yüksək və səmərəli işi üçün 2001-ci ildən 

torpaq vergisi istisna olmaqla Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər vergilərin 

ödənilməsindən azad edilmişdir. Bu qanun 27 Noyabr 2001-ci il tarixində Heydər Əliyevin 

təsdiqi ilə “Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” 

adlı qanunda öz əksini tapdı . Həmin qanuna əsasən hüquqi və fiziki şəxslər 01 yanvar 2001-

ci ildən 3 il müddətinə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində göstərilən bir sıra 

vergilərdən azad edildi. Həmin şəxslər digər hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olduqda vergiyə 

cəlb olunacaqdır. Vergi güzəştlərinin müddəti 28 noyabr 2003-cü il və 25 noyabr 2008-ci il 

tarixlərində ardıcıl olaraq 5 il müddətinə artırılıb. Hal hazırda 2024-cü ilə kimi bu vergi 

güzəşti qüvvədədir. Tətbiq olunan güzəştlərdən sonra kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının 1,4 milyard manata qədər vəsaitə qənaət etdikləri və bu sahədə istehsalı 1,2 

milyarddan 4,8 milyard manatadək artırdıqları söylənilir. 2001-ci ildən sonraki dövrün 

statistikasına baxdıqda bir sıra sahələr üzrə istehsal həcminin artdığını görürük. Bu 

sahələrdən taxıl istehsalı 1,3, meyvə tərəvəz istehsalı 1,5, kartof istehsalı, üzüm 1,7, bostan 

məhsulları 1,7, ət istehsalı 2,3, süd istehsalı 1,5 dəfə çoxalıb. Son 10 il ərzində kənd 

təsərrüfatı ixracındada 115,3 milyondan 595,3 milyon dollara qədər yüksəliş əldə edilmişdir. 

  Ölkəmizdə hazırki dövürdə qeyri-neft sektorunun inkişafı eyni ilə kənd təsərrüfatı 

sahəsinin inkişafı prioritet məsələlərdən biridir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 

Əliyev 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” hazırlanmışdır. Strateji Yol 

Xəritəsində ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı ilə bağlı 2020-ci ilədək strateji baxış, 

2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonraki dövr üçün hədəf 

baxış əks edilmişdir. Strateji Yol Xəritəsində ölkədə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə 

əsaslanmaqla, rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı 

sektorunun formalaşdırılmasına nail olmaq üçün 9 strateji hədəfin reallaşdırılması nəzərdə 

tutulur. Strateji hədəflər ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlığının gücləndirilməsi, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə artırılması, kənd 

mailto:alisoyeli@gmail.com
mailto:konul.aghayeva@gmailcom
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təsərrüfatında maliyyə çıxışının təmin edilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri 

bazarının inkişafı və xidmətlərlə təminatın yaxşılaşdırılması, məsləhət-informasiya 

xidmətləri sisteminin inkişaf etdirilməsi və bazar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, bazara 

çıxışın asanlaşdırılması, ətraf mühitin qorunması, təbii resuslardan dayanıqlı istifadə və təbii 

amillərin kənd təsərrüfatına təsirlərinin idarə olunması, aqrar sahə üzrə dövlət 

tənzimlənməsinin effektivliyinin yüksəldilməsi və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi, kənd 

yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin rifahının yüksəldilməsi məsələlərini əhatə 

edir. 

  Kənd təsərrüfatı sahəsində yeni texnikalardan istifadənin artırılması və buna maraq 

yaratmaq məqsədi ilə ölkəyə idxal olunan və məhsul istehsalında istifadə edilən aşağdakı 

xammal və materialları ƏDV-dən azad olunmuşdur:  

- toxum və tinglərin idxalı və satışı;  

- mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı və satışı;  

- kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi 

üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı;  

- 2019-cu il martın 1-dən 2-il müddətinə kəpəyin istehsalı və satışı; 

- 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında 

istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr.  

Kənd təsərrüfatı texnikası və damazlıq heyvanlar aşağdaki istiqamətlərdə ƏDV-dən 

azaddırlar:  

- lizinq müqaviləsinin obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı;  

- investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə investisiya təşviqi 

sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların 

idxalı və satışı; 

- damazlıq heyvanların idxalı və satışı;  

- toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, o cümlədən 

laboratoriya avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, 

çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların idxalı və satışı;  

- bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, 

avadanlıqların və texnikaların, habelə siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi orqan tərəfindən təsdiq olunmuş kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin 

istehsalı, idxalı və satışı.  

Fikrimizcə, yuxarıda göstərdiyimiz bu güzəştlər kənd təsərrüfatında istehsalın yeni 

müasir avadanlıqlardan səmərəli istifadəsinə yol açmışdır. Dövlətin bu dəstəyi kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin bu sahəyə marağını daha da artırmışdır.  
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Aqrar sektorda uçot və hesabat sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi 

 

Maliyyə hesabatı iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi aqrar sahədə də 

müəssisələrin təsərrüfat proseslərinin dərk olunmasının baslıca informasiya mənbəyidir. 
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Mühasibat uçotu təşkilatın təsərrüfat-maliyyə proseslərinin maliyyə hesabatının tələblərinə 

uyğun işlənməsində özünəməxsus üsullardan istifadə edir.  Müxtəlif ölkələrdə maliyyə 

hesabatları bütövlükdə eyni mahiyyət kəsb etsə də onların tərtib olunma qaydası müxtəlifdir.  

Müasir qloballaşma şəraitində Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən daha güclü bir ölkəyə 

çevrilməsi, onun dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq vacib məsələlərdəndir. Aqrar sahənin böyük 

ixrac potensialına malik olan sahələrin, xüsusilə pambıq, tütün, çay, üzüm, nar, fındıq, 

xurma, alma tərəvəz məhsulları, onların konservləri, şirələr, bitki yağları və s. istehsalının 

artırılması prioritet hesab edilə bilər. Bu istiqamətdə aqrar sektorda mühasibat uçotu 

sahəsində də beynəlxalq tələblərə cavab verməklə ənənəvi milli mühasibat uçotu sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və yeni tələblərə uyğun qurulması lazımdır. Mühasibat uçotu sahəsində də 

beynəlxalq tələblərə cavab verməklə ənənəvi milli mühasibat uçotu sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən iqtisadi islahatlar həyata keçirilmişdir. Hədəf mühasibat uçotunun 

beynəlxalq standartlara uygunlaşdırmaqdan ibarətdir. Mühasibat uçotunun Beynəlxalq 

Standartlara uyğunlaşdırılmasında əsas məqsəd ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyasının möhkəmləndirilməsi, dünya bazarına çıxışı, müəssisələrin fəaliyyətinin 

şəffaflığının təmin edilməsindən ibarətdir. Aqrar sektor üzrə də beynəlxalq uçot sisteminin 

yaradılması üzrə iş aparılması üçün obyektiv tələbat və ilkin şərtlər mövcuddur. Bu iş 

müxtəlif ölkələrə mövcud olan uçot sistemlərinin tədqiqindən, müqayisəsindən və 

təsnifatından, uçotun, hesabatın və auditin unifikasiyası üzrə işləmələrdən və tövsiyyələrdən 

ibarətdir 

Müasir idarəetmə sisteminin bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun təşkili bilavasitə 

mühasibat uçotunun beynəlxalq uçot sistemlərinə uyğun inkişafı və təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədardır. Təsadüfi deyildir ki, bir sıra iqtisadi cəhətdən yüksək dərəcədə inkişaf etmiş 

dünya ölkələrinin iqtisadçı mütəxəssislərinin hesablamalarına görə idarəetmədə istifadə 

olunan informasiyaların 70%-dən çoxu ancaq mühasibat uçotu məlumatları hesab olunur. Bir 

qayda olaraq iqtisadi, o cümlədən aqrar subyektlərin bütün əmlakı üzrə informasiyalar 

mühasibat uçotunda sistemləşmiş şəkildə toplanaraq istehsalat, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti 

üzrə istənilən nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradılır. Aqrar sektorda uçot və hesabat 

sahəsində beynəlxalq standartların işlənib-hazırlanmasına və tətbiq edilməsinə tələbat 

aşağıdakı əsas səbəblərlə şərtlənmişdir: 

- aqrar sektor üzrə dünya təsərrüfat əlaqələrinin inkişafında transmilli şirkətlərin rolu; 

- aqrar sferada kapital bazarlarının inkişafına mühasibat uçotunun təsiri; 

-  aqrar sferada mühasibat uçotunun tətbiqi sistemləri. 

Aqrar sektorda Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi müəssisələrin 

səmərəliliyinə səbəb olur. Beləki, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları aqrar 

müəssisələrində də idarəetmənin keyfiyyətinin artırılmasına gətirir ki, bu da müəssisə 

rəhbərinə daha səmərəli və çevik qərarlar qəbul etməsinə imkan yaradır. 

Digər tərəfdən Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları aqrar müəssisələrində 

resurslardan qənaətlə istifadə etməyə istiqamətlənmişdir. Burada gəlir və xərclərin tanınma 

prinsipi aktivlərdən qənaətlə istifadə etməyə və daxili maliyyə nəzarətinin həyata 

keçirilməsinə zəmin yaradır. 

Həmçinin Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları aqrar müəssisələrdə 

hesabatlılığın təminini reallaşdırır ki, bu da aqrar müəssisələrdə daxili sənədləşmə sisteminin 

səmərəli qurulması və resurslara nəzarət üçün hesabatlılıqda çox önəmlidir. 
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Aqrar sfera müəssisələrin gəlirləri və xərclərinin tərkibi 

 

Aqrar sfera iqtisadiyyatının başlıca məqsədi iqtisadi-sosial məsələlərin həll 

edilməsinə və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə istiqamətlənən rəqabət 

qabiliyyətli məhsul istehsalını formalaşdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan aqrar sahədə 

iqtisadi inkişafın dayanıqlığının təmin edilməsi, uzunmüddətli iqtisadi artım üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması əsas məsələlərdəndir. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf etdirilməsi ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafının tərkib hissəsi olmaqla, iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsini, 

idarəetmənin və təsərrüfat fəaliyyətinin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun tədbirlərin 

həyata keçirilməsini tələb edir. 

Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun təşkilinə təsir edən əsas amil onun özünün 

spesifik xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır ki, bunlardan da biri istehsal prosesinin müddətidir. 

Kənd təsərrüfatının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də istehsalatdan buraxılan məhsul 

və onun satışından alınan pul gəliri qeyri-müntəzəm qaydada, fasilələrlə daxil olur. İstehsal 

edilən bütün məhsullar il ərzində plan maya dəyəri ilə mədaxil edilir və satılır. İstehsal edilən 

və satılan məhsulların faktiki maya dəyəri sənayedən fərqli olaraq (ayda bir dəfə) yalnız ilin 

sonunda hesablanır və kənarlaşmalar aşkara çıxarılır, plan maya dəyəri təshih edilir, yəni 

faktiki maya dəyərinə çatdırılır və maliyyə nəticələri (mənfəət və yaxud zərər) müəyyən 

edilir. Milli iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sahəsi Kommersiya təşkilatları qrupuna daxildir. 

Ona görə də bu sahədə aparılan mühasibat uçotu Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən Kommersiya təşkilatları üçün təsdiq edilmiş Milli Standartlarla tənzimlənir. 

Aqrar sfera müəssisələrin gəlirləri və xərclərinin tərkibi mənfəət və zərərlər şəklində 

müəssisə fəaliyyətinin maliyyə nəticələri konkret hesabat dövrləri çərçivəsində onun gəlirləri 

və xərclərinin müqayisə edilməsi yolu ilə müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin 2007-ci il 23 iyun tarixli I-73/1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya 

təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları”nda göstərilir ki, 

gəlir - mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşu ilə əlaqəli olmayan lakin kapitalda artım ilə 

nəticələnir və hesabat dövrü ərzində aktivlərin artması, daxil olması və ya öhdəliklərin 

azalması şəklində iqtisadi səmərənin artımıdır. Gəlir aktivlərin artması və öhdəliklərin 

azalması ilə bağlı iqtisadi səmərənin artımının baş verdiyi və bu artımın etibarlı səviyyədə 

qiymətləndirilməsinə imkanın mövcud olduğu hallarda tanınır. Daha doğrusu aqrar sfera 

müəssisələrin gəlirləri aktivlərin (pul vəsaitlərinin, digər əmlakın) daxil olması və (yaxud) 

öhdəliklərin azalması nəticəsində iqtisadi gəlirin artımı bu müəssisənin kapitalının artımına 

(iştirakçıların (əmlakın sahibkarı) əmanəti istisna olmaqla) gətirənlər tanınır.  

MMUS-da (Milli Mühasibat Uçotu Standartlarında) göstərilir ki, xərclər - 

mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli olmayan, lakin kapitalın azalması 

ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin 

artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır. Xərc aktivlərin azalması və 

öhdəliklərin artması ilə bağlı iqtisadi səmərənin azalmasının baş verdiyi və bu azalmanın 

etibarlı səviyyədə qiymətləndirilməsinə imkanın mövcud olduğu hallarda tanınır. Daha 

doğrusu müəssisənin xərcləri aktivlərin (pul vəsaitləri, digər əmlakın) azalması və 

öhdəliklərin artması bu müəssisənin kapitalının azalmasına gətirən, nəticədə iqtisadi 

səmərəni azaldılması kimi tanınır.  
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Müəssisə fəaliyyətinin istiqaməti və həyata keçirilmə şəraiti gəlirlər və xərclərin 

xarakterindən asılı olaraq gəlirlər və xərclər iki əsas qrupa bölünür:  

-adi fəaliyyət növündən daxil olan gəlirlər; 

- sairdən olanlar.  

Adi fəaliyyət növündən gəlirlər və xərclər əsas fəaliyyətin predmeti olan, 

əməliyyatlardan alınır. 

Gəlirlər malların, məhsulların, iş və xidmətlərin satışından gəlir şəklində (sətir 010) 

mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda göstərilir.  

Adi fəaliyyət növü üzrə xərclər üç sətirlə verilir:  

- “Satılan malların, məhsulların, iş və xidmətlərin maya dəyəri” (sətir 090) – burada 

məhsulların istehsalına, iş və xidmətlərə olan məsrəflər əks etdirilir. Bu sətirdə ticarət 

təşkilatı həmin hesabat dövründə əks etdirilən satışdan gəliri, malların satınalma dəyərini əks 

etdirir. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları burada həmin hesabat dövründə əks 

etdirilən satışdan gəliri, qiymətli kağızların satınalma (uçot) dəyərini əks etdirir.  

- “Kommersiya xərcləri” ( sətir 030) - burada məhsulların, iş, xidmətlərin satışı ilə 

əlaqədar xərclər (istehsal müəssisəsi üçün) və tədavül xərcləri (ticarət müəssisələri üçün) əks 

etdirilir.  

- “İdarəetmə xərcləri” (sətir 040) - idarəetmə ( ümumitəsərrüfat) xərcləri əks etdirilir. 

Əməliyyat, satışdankənar və fövqəladə gəlirlər və xərclər bir qrupda – sair gəlirlər və xərclər 

ümumi qrupunda birləşir.  

Sair gəlirlər və xərclər – gəlirlər və xərclər adi fəaliyyət növünün predmeti deyildir. 

Onlara aid edilir: 

- maliyyə qoyuluşunun həyata keçirilməsi, əmlakın satışı və sair xaric olmaları, 

icarəyə görə müvəqqəti istifadə üçün aktivlərin təqdim edilməsi, kredit təşkilatlarının 

xidmətinin ödənişi, təsərrüfat müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə cərimələr, pensiyalar, 

dəbbələmələr, məzənnə fərqləri;  

- hesabat ilində aşkar edilmiş keçən illərin mənfəət və zərərləri;  

- yenidən qiymətləndirmədən gəlirlər və yenidən qiymətləndirmədən xərclər.  

Fövqəladə vəziyyətdən olan xərclərə aid edilir:  

-fövqəladə vəziyyət nəticəsində itirilmiş əmlakın qalıq dəyəri;  

- bu vəziyyətin nəticəsinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar xərclər və i.a. Bunlar üçün 

mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın məsləhət görülən müasir formasında xüsusi sətir 

ayrılmayıb. Lakin əgər belə gəlir və xərclər əmələ gələrsə, onda mühasib onları digər gəlir və 

xərclərdən ayrılıqda 2 №-li formada açıqlamalıdır. 

Nəticə olaraq qeyd edirik ki, aqrar sfera müəssisələrin müəyyən edilmiş gəlirlər və 

xərclər qrupunun müqayisəsi onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin mühüm göstəricilərini 

hesablamağa imkan verir. 

 

 

 

Bağırova Şəfa 

baş müəllim 

Səfərova Ceyran 

müəllim 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

shefa.baqirova@mail.ru 

ceyran.safarova1966@gmail.com 

 

Kənd təsərrüfatının ÜDM-da artımı üzrə statistik göstəricilərinin vəziyyəti 

 

 Müasir dövrdə aqrar sektor ölkə iqtisadiyyatının vacib tərkib hissəsi kimi dayanıqlı və 

davamlı inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata 
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keçirilən islahatlar nəticəsində bu sahənin davamlı inkişafı təmin olunub. Ölkədə 

pandemiya dövründə aqrar sektorun fəaliyyəti mövcud çağırışlara uyğun qurulub, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının fasiləsiz istehsalı təmin edilib. Post pandemiya 

dövründə də aqrar sektorun inkişafına dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstək tədbirləri 

iqtisadi siyasətin başlıca prioritetlərindən hesab edilir. İqtisadiyyatın sahələri üzrə 

əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalara nəzər saldıqda son 10 ildə aqrar sektorun 

inkişafında investisiya artımını aşağıdakı diaqramda  aydın şəkildə görmək olar. 

2012-2022 ci illərdə iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiya (milyon manatla) 

 

 

 Artıq 2020-2022-ci illərdə fermerlərin dövlətin göstərdiyi dəstək 

mexanizmlərdən istifadə imkanları asanlaşdırılır, bu istiqamətdə şəffaflıq, hesabatlıq 

və əlçatanlıq təmin olunur. Dövlət dəstəyi kənd təsərrüfatının əsas istiqamətləri üzrə 

məhsul istehsalını artırmağa, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına imkan 

yaradır. Məhz görülən tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatı üzrə müsbət inkişaf 

dinamikası 2021-ci ildə də davam edib. Bunu makroiqtisadi göstəricilər baxımından 

əsas hədəflərdən biri kimi aşağıdakı cədvəldə verdiyimiz ÜDM-da kənd təsərrüfatının 

payında görmək olar. 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi daxili məhsul, faktiki qiymətlərlə (milyon manat) və 

faizlə 

İllər Ölkə üzrə cəmi kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı 

və balıqçılıq 

Faizlə 

2003 7 146,5 888,0 12,4 

0,0
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14000,0

16000,0

18000,0

20000,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cəmi 15407,317850,817618,615957,016772,817430,317244,918539,517226,116815,5

sənaye 6039,9 7499,6 7639,5 8499,9 9949,8 10610,1 8497,2 9258,0 9065,3 7507,3

kənd təsərrüfatı,  

meşə təsərrüfatı  

və balıqçılıq 

648,8 574,3 363,9 355,4 325,1 617,8 764,4 769,5 520,6 341,9

tikinti 499,0 707,8 2221,7 2123,5 2831,8 2746,0 3721,4 3550,4 3178,5 4033,2

nəqliyyat  

və anbar təsərrüfatı 
2621,1 3570,0 2440,6 2199,9 1392,3 1777,7 1926,6 2190,7 2092,6 2858,0

informasiya  

və rabitə 
329,5 200,7 157,5 335,3 199,4 171,9 441,5 547,1 185,5 152,4

digər  

sahələr  
5269,0 5298,4 4795,4 2443,0 1074,4 1506,8 1893,8 2223,8 2183,6 1922,7
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2013 58 182,0 3 122,2 5,4 

2014 59 014,1 3 139,2 5,3 

2015 54 380,0 3 359,4 6,2 

2016 60 425,2 3 386,8 5,6 

2017 70 337,8 3944,1 5,6 

2018 80 092,0 4 174,8 5,2 

2019 81 896,2 4 664,2 5,7 

2020 72 578,1 4 891,0 6,7 

2021 92 857,7 5 456,8 5,9 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/ 

Cədvəl məlumatlarından da göründüyü kimi ÜDM-da kənd təsərrüfatının payı 

dinamik olaraq artmışdır.   

Hesab edirik ki, aqrar sektor üzrə uğurlu inkişaf modelləri yaratmış ölkələr kimi 

Türkiyə, Amerika və Avropa təcrübəsinin tətbiqi ölkəmizin kənd təsərrüfatı sahəsində 

mühüm irəliləyişlərə gətirib çıxaracaqdır. Fikrimizcə, bu istiqamətdə aqrar sektorun 

qarşısında duran vəzifələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:  

- İstehsal olunan aqrar məhsullar hesabına ölkədə davamlı iqtisadi artımın təmin 

edilməsi; 

- İnsanların ərzağa olan tələbatının keyfiyyətli şəkildə ödənilməsi; 

- Kənd təsərrüfatında çalışan əhalinin sosial problemlərinin həllinə və həmin 

ərazilərdə yoxsulluğun azaldılmasına xüsusi dövlət dəstəyinin göstərilməsi; 

- İçməli su ilə təminatın yaxşılaşdırılması; 

- Aqrar subyektlərin bazarlara məhsulları ilə sərbəst şəkildə çıxması üçün haqsız 

rəqabət, inhisar, ticarət və suni maneələrin aradan qaldırılması; 

- Kənd ərazilərin sosial-iqtisadi, ictimai iaşə obyektlərinin, təhsil keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması; 

- Yüksək inkişafa və texnoloji yeniləklərə nail olmaq üçün informasiya imkanlarına 

çıxışın təmin edilməsi; 

- Aqrar məhsulların qiymətinin bu sahədə çalışanların maddi vəziyyətini və xərclərini 

nəzərə alaraq təyin edilməsi.  

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad olunan 

torpaqlarımızda kənd təsərrüfatının bərpası üçün ilkin işlərə başlanılıb. 

Torpaqlarımızın azad edilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərəcək. 

Ölkənin əkin dövriyyəsi artacaq, azad olunmuş ərazilərdəki strateji əhəmiyyətli su anbarları 

yüz min hektarlarla sahənin suvarılmasını təmin edəcək. Bu torpaqlarda üzümçülük, 

taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial var. Bu 

potensialdan düzgün istifadə etməklə, eyni zamanda, aqrar emal sənayesini genişləndirməklə 

kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı təmin olunacaq. 
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Azərbaycanda aqroturizmin inkişaf perspektivləri 

 

Ölkə iqtisadiyyatının neft faktorundan asılılığı minimuma endirməklə əlaqədar klaster 

yanaşma məqbul sayılır. Klaster yanaşma zamanı ölkənin inkişafı maneəsiz görünən 

sektorların inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Ölkəmizdə yüksək potensial 

və perspektivləri olan sahələrdən biri də aqrar sektor və bir növ ona bağlı olan turizm 

sektorudur.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması üçün inkişaf etdirilməsi 

vacib olan perspektiv sahələrdən biri kimi məhz turizm böyük əhəmiyyətli bir faktdır. Həm 

də əhalisinin təqribən yarısı kənd yerlərində yaşayan Azərbaycan kimi ölkələrdə kənd 

turizminin inkişafı çox vacibdir.  

Ölkəmizdə kənd turizm mərkəzləri əsasən dağlıq rayonlarda - Quba, Qusar, Xaçmaz, 

Masallı, Şamaxı, Qəbələ, Şəki və s. rayonların ərazisində yerləşir. Bunlarla yanaşı digər 

rayonlarda da böyük potensial var. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda göstərilir ki, aqroturizm - kənd təsərrüfatı ilə turizm 

sektorlarının kəsişməsindən meydana gələn turizm növü olmaqla onun əsas mahiyyətini aktiv 

təsərrüfat sahələrinə, fermalara və kənd təsərrüfatının digər sahələrinə səyahətlər təşkil edir.  

1800-cü illərdə bu fəaliyyət növünə ABŞ- da təsadüf edilmişdi.  

Ölkəmizdə aqroturizmi inkişaf etdirmək üçün bu sahədə dünya təcrübəsinin 

öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Turizmin bir neçə növü vardır ki, həmin növlərdən 

biri də aqroturizmdir. Aqroturizmdə turistlərin yerləşdirilməsi üçün dünyada fərqli 

modellərdən istifadə olunur. Məsələn, İtaliyada əsasən aqroturistlərin fermada və həyətyanı 

sahələrdə ayrıca otaqda, kənd mehmanxanasında, xüsusi kənd evlərində, tarixi binalarda 

yerləşdirilməsi təcrübəsinə üstünlük verirlər.  

İngilisdilli ölkələrdə - Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və 

Skandinaviya ölkələrində aqroturistlərin qonaq evlərində, pansionatlarda, kiçik həcmli B&B 

(“Bed and Breakfast” - “gecə yatmaq və səhər yeməyi”) evlərdə yerləşdirilməsinə üstünlük 

verirlər. Bele yerlər kəndlərdə təbiətin qoynunda olur.  

Sosial-mədəni baxımdan çox məsuliyyətli sahə sayılmaqla Almaniyada aqroturizm 

kənd yerlərində davamlı inkişaf konsepsiyası prinsipləri çərçivəsində inkişaf edir.  

Bəzi ölkələrin turizm sənayesində (məsələn,) aqroturizm və ekoturizm anlayışlarına 

praktik olaraq sinonim kimi baxırlar.  

Avropanın İspaniya kimi bir ölkəsində kənd və ekoloji turizmdə bir tip turizm xidmət 

paketi olursa,  Avropanın digər ölkəsi olan İtaliyada “Təbiət və sağlamlıq” xidmət paketi 

fəaliyyət göstərir.  

Avropanın Macarıstan və Polşa kimi ölkələrində isə aqroturizmdə ovçuluq və 

balıqçılıq fəaliyyəti hökm sürür ki, bu da xarici turistlər üçün xüsusilə maraq doğurur.  

Göründüyü kimi, dünyada mükəmməl və vahid aqroturizm konsepsiyası yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasında İxtisaslaşmış Turizmin İnkişafına Dair Strateji Yol Xəritəsi 

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına nail olmaq üçün 4 strateji hədəfi özündə əks 

etdirir. Kənd turizmi ilə sıx bağlılığı olan aqroturizmlə bağlı məsələlər strateji hədəf və 

prioritetlərdə öz əksini tapmışdır.  

mailto:tofiq.aliyev.2019@list.ru
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Aqroturizm ölkəmizdə həm də fermerlər üçün əsaslı investisiya tələb etməyən, onlar 

üçün yeni gəlir mənbəyi formalaşdırmağa imkan verən sahədir. Aqroturizmin inkişafına 

səbəb ola biləcək amillər aşağıdakılardır: 

-aqrolandşaftın cəlbediciliyi; 

-zəruri infrastruktur; 

-nisbətən böyük olmayan investisiyalarla turistləri cəlb edən kiçik və orta 

təsərrüfatlar; 

-əlverişli təbii iqlim şəraiti və ehtiyatlar; 

-əlverişli ekoloji vəziyyət; 

Tarixi qələbədən sonra Qarabağda “Ağıllı kənd” layihələri və “Ağıllı kənd 

təsərrüfatı” konsepsiyasının həyata keçirilməsi aqroturizm sektorun inkişafına geniş 

perspektivlər yaradır. Turizm sektoru post-pandemiya dövründə iqtisadi artımın 

sürətləndirilməsi baxımından iqtisadi siyasətin prioritet sahələrindən biri kimi qeyd 

edilməlidir. Lənkəran iqtisadi zonasında “Aqrivision” aqro və ekoturizmin inkişafına dəstək 

layihəsi çərçivəsində sahibkarlarla tədbirlər həyata keçirilmişdir. Keçirilmiş tədbirdə aqrar 

turizm məkanlarının inkişaf strategiyası təqdim edilmişdir. Layihə çərçivəsində Lənkəran, 

Lerik, Masallı və Astara rayonlarında aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların 

təsərrüfatlarına baxış keçirilmişdir. Layihənin məqsədi Azərbaycanın Lənkəran regionunun 

ev təsərrüfatlarının gəlirlərini artırmaq, Azərbaycanda şəhər və kənd arasında əlaqəni 

gücləndirməyə kömək edəcək davamlı, yenidən həyata keçirilə bilən aqrar turizmin inkişafı 

mexanizmini yaratmaq və sınaqdan keçirməkdir. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi 

layihəni Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və Konstitutsiya Araşdırmalar Fondu birgə həyata 

keçirir. Lənkəran – Astara iqtisadi rayonunda aqrar sahələrlə turizm fəaliyyətini 

əlaqələndirmək üçün layihənin, xüsusən kiçik və orta təsərrüfatlar üçün əhəmiyyəti böyük 

hesab edilir. 

Ölkədə  aqroturizmin əsas məqsədi, turistləri kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə cəlb 

etmək, kənd evində təsərrüfatda yaşamasına şərait yaratmaq və turistlərə yaddaqalan təcrübə 

yaşatmaq hesab edilə bilər. Aqroturizmin ən vacib üstünlüyü onun yerli məhsullardan və 

mövcud imkanlardan istifadə etməklə region gəlirlərini artırılmasına və iqtisadi çətinliyin 

aradan qaldırılmasına şərait yarada bilməsidir. Bu isə fermerlərə öz təsərrüfatlarını 

dirçəltməyə şərait yaradan amildir.  

Nəticə 

- Fikrimizcə bu sahəsinin inkişafı təsərrüfatların gəlirlərinin şaxələndirilməsinə, 

aqroturizm xidmətlərinin təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxaracağdır.  

- Aqroturizm regionlarda aşağıdakı imkanlara şərait yarada bilər: 

1. Aqroturizm kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafı üçün açar rolunu oynaya bilər;  

2. Yeni iş yerləri ilə əlaqədar xidmət sahələri yaradar;  

3. Ərazilərin təbii-iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə edilməsinə şərait 

yaradar;  

4. Kənd təsərrüfatının inkişafına yardım edər;  

5. Ətraf mühitin qorunmasına şərait yarada bilər və s. 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əməkhaqqının ödənilməsi və əmək haqqından 

tutulmalar üzrə müxabirləşmələr 

 

Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın ən mühüm sahələrindən biri olmaqla bütövlükdə 

iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun 

təşkilinə təsir edən əsas amil onun özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır ki, 

bunlardan da biri istehsal prosesinin müddətidir. Məsələn, elə sahələr vardır ki, istehsal 

prosesi bu il başlayır, gələn il başa çatır. Bu onunla nəticələnir ki, həmin sahələrdə həmişə 

bitməmiş istehsala rast gəlinir. Bundan əlavə kənd təsərrüfatında bir sıra sahələrdə məhsul 

istehsalı mövsümi xarakter daşıyır. 

Kənd təsərrüfatının mühüm xüsusiyyətlərindən biri də istehsalatdan buraxılan məhsul 

və onun satışından alınan pul gəliri qeyri-müntəzəm qaydada, fasilələrlə daxil olur. İstehsal 

edilən bütün məhsullar il ərzində plan maya dəyəri ilə mədaxil edilir və satılır. İstehsal edilən 

və satılan məhsulların faktiki maya dəyəri sənayedən fərqli olaraq (ayda bir dəfə) yalnız ilin 

sonunda hesablanır və kənarlaşmalar aşkara çıxarılır, plan maya dəyəri təshih edilir, yəni 

faktiki maya dəyərinə çatdırılır və maliyyə nəticələri (mənfəət və yaxud zərər) müəyyən 

edilir. 

Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun qarşısında duran vəzifələrdən biri kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalına məsrəflərin uçotunun və faktiki maya dəyəri 

kalkulyasiyasının düzgün təşkilidir. Bu baxımdan müasir dövr baxımından əmək haqqı üzrə 

xərclərin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmək haqqı işçilərə nağd pul ilə, işçinin bankdakı 

hesabına köçürülə bilər və ya natura formasında verilə bilər.  

Verilən əmək haqqı, bir qayda olaraq, işin icra olunduğu iş yerində verilir. Əmək 

haqqı işçinin istəyi ilə onun bankdakı hesabına köçürülə və ya müvafiq ünvana göndərilə 

bilər. İşçinin razılığı ilə əmək haqqının 20 faizə qədəri mütənasib dəyərli natura formasında 

müəssisədə istehsal edilən istehlak malları ilə, spirtli içkilər, tütün məmulatları, narkotik 

vasitələr və psixotrop maddələr və mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki 

dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) digər əşyalar istisna olunmaqla, məişətdə işlədilən digər 

gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib verilə bilər. 

Mövcud qaydalara görə kassadan əmək haqqı üç gün müddətində ödənməlidir. Həmin 

vaxt bitdikdən sonra kassir əmək haqqını almayan hər bir şəxsin soyadı qarşısında 

“deponentləşdirilib” sözü yazır və ödəmə cədvəlini toplamaqla faktiki olaraq ödənilmiş və 

ödənilməmiş pul məbləğini cədvəldə əks etdirir. Üç gün ərzində ödənilməmiş pul məbləği 

bankdakı hesablaşma hesabına qaytarılır. “Deponent” qaydasında banka qaytarılan pul 

məbləği işçilərin tələbi əsasında bankdan alınır və ödənilir. 

Əmək haqqının ödənilməsi Ödəmə cədvəli və ya Hesablama-ödəmə cədvəli ilə həyata 

keçirilə bilər. Hesablama-ödəmə cədvəlinin tərtib olunmasında ilkin sənədlər olmaq etibarı 

ilə işçinin iş  vaxtında iştirakı uçotu tabeli, əmək haqqı üzrə toplama cədvəli, mühasibat 

uçotunda əks olunmuş bütün əlavə ödənişlər, keçən ayın hesablaşma cədvəli, məhkəmə və 

digər orqanlar tərəfindən təqdim olunmuş icra vərəqələri, kassa sənədləri üzrə ödənmiş 

avanslar, məzuniyyət üzrə ödəmələr və əmək haqqının hesablanması ilə əlaqədar olan digər 

sənədlərdən istifadə olunur. 
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Əmək haqqının ödənilməsi üzrə müxabirləşmələr aşağıdakı kimidir: 

№ Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit Məbləğ 

1 
Əmək haqqının kassadan 

ödənilməsi 

533 “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətinə olan 

borclar” 

221 “Kassa” 1 000 

2 

Əmək haqqının işçilərin 

hesablaşma hesabına və ya karta 

köçürülməsi 

533 “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətinə olan 

borclar” 

223 “Bank hesablaşma 

hesabları” 
5 000 

 

Əmək haqqından bütün tutulmalar üzrə müxabirləşmələr 533 saylı “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətinə olan borclar” hesabının debetində qeydə alınır. 

№ Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit Məbləğ 

1 Gəlir vergisinin tutulması 

533 “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətinə olan 

borclar” 

521-2 “Vergi 

öhdəlikləri-Gəlir 

vergisi” 

10 000 

2 

İşçilərin əmək haqqlarından 

tutulan sosial sığorta 

ödənişləri 

533 “Əməyin ödənişi 

üzrə işçi heyətinə olan 

borclar" 

522 “Sosial sığorta 

və təminat üzrə 

öhdəliklər” 

300 

3 
Əvvəlcədən avans kimi 

ödənmiş məbləğin tutulması 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

243 “Verilmiş 

qısamüddətli 

avanslar” 

1 000 

4 

Müəssisəyə dəyən zərərə görə 

təqsirkar işçidən zərərin 

tutulması 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

217 “Digər 

qısamüddətli debitor 

borcları” 

2 500 

5 Alimentlərin tutulması 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

523 “Digər məcburi 

ödənişlər üzrə 

öhdəliklər” 

1 000 

6 

Vaxtında təhtəhhesab şəxslər 

tərəfindən qaytarılmamış 

məbləğlərin tutulması 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

244 “Təhtəlhesab 

məbləğlər” 
150 

7 
İşçiyə verilən borclar və 

faizlərin tutulması 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

216 “Faizlər üzrə 

qısamüddətli debitor 

borcları” 

720 

8 

İşçinin razılığı əsasında 

üçüncü şəxslərin xeyrinə 

tutulmalar 

533 “İşçi heyətinə 

qısamüddətli kreditor 

borcları” 

545 “Digər 

qısamüddətli 

öhdəliklər” 

1 000 

 

Hazırda demək olar ki, bir çox şirkətlərdə mühasibatlıq proqramları tətbiq olunur. Bu 

proqramlar biznes sahiblərinin, şirkətlərin və ya qurumların öz mühasibatlıq bazasını 

mühasibatlıq paket proqramları ilə və ya şirkətə özəl yazılan mühasibatlıq proqramları ilə 

işləməsidir. 

Artıq əmək haqqının hesablanması üçün proqram təminatı yaradılmışdır. 

1С:Зарплата и управление персоналом (Əmək haqqı+Kadrlar) kimi fəaliyyət göstərən 

“Əmək haqqı” proqramı idarə, müəssisə və təşkilatlarda mövcud qanunvericiliyə uyğun 

olaraq işçilərə əmək haqqı hesablamalarının aparılması üçün hazırlanmışdır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri öz işçilərinə əmək haqqı hesablama sistemini və əmək 

haqqının ödənilməsi formasını müstəqil seçə bilər. Bu barədə məlumat işçilər ilə bağlanılan 

kollektiv və ya fərdi əmək müqaviləsində qeyd edilir. Müəssisədə əmək haqqı işçinin bank 

kartına köçürülsə də, işçilərə hesablama vərəqi verilməlidir. Əmək haqqlarını kartla alan 

işçilərə yalnız hesablama cədvəlləri hazırlanır. Hesablama-ödəmə cədvəli hazırlanmır. 
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Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixrac potensialının artırılması 

istiqamətləri 

Müasir iqtisadi şəraitdə ixrac siyasəti hər bir sivil ölkədə olduğu kimi respublikamızın 

iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi sisteminin də əsas tərkib hissələrindən birini təşkil 

edir. Azərbaycanda ixrac üzrə əlaqələrinin tarixi çox uzaq keçmişə təsadüf etməsinə 

baxmayaraq yalnız XX əsrin sonlarından elmi əsaslarla respublikanın xarici ticarət 

əlaqələrinin tənzimlənməsi sistemi formalaşmağa başlamışdır. Bu sistemin dünya təcrübəsinə 

və standartlarına uyğun olan normativ-hüquqi əsasları, maddi-texniki bazası yaradılmış  və 

ixrac siyasətinin əsas funksional vəzifələri və fəaliyyət mexanizmləri müəyyən edilmişdir. 

Bu istiqamətə ilk növbədə ixrac istehsal sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması və ölkədə 

səmərəli ticarət siyasətinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi kimi vəzifələr aiddir.  

Azərbaycanın iqtisadçı alimləri Arif Şəkərəliyev və Qoşqar Şəkərəliyevin yazdığı 

“Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər” əsərində göstərilir ki, dünyada baş 

verən son maliyyə böhranı və iqtisadi tənəzzül prosesləri milli iqtisadiyyatların 

rəqabətqabiliyyətliliyi, onun iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, iqtisadi inkişaf 

meyarlarına yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi, xarici ticarət fəaliyyətinin modern 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, daha effektivli və səmərəli ixrac modellərinin 

tətbiqinin genişləndirilməsi, ölkənin ixrac potensialının artırılması kimi qlobal problemlərə 

yeni yanaşmaları və daha müasir iqtisadi tənzimləmə dövlət mexanizmlərinin hazırlanmasını 

şərtləndirir. 

Covid-19 pandemiyası nəticəsində yaranan ixrac azalmalarının qarşısının alınması 

istiqamətində dövlətin əsas addımları ixracın stimullaşdırılması olmuşdur. Bu istiqamətdə 

ixracın diversifikasiya olunması öz müsbət təsirini vermək üzrədir. Belə ki, xarici bazarlara 

inteqrasiya istiqamətində sahibkarların xərc yükünün azalması üzrə tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Strateji Yol Xəritəsi 2025-ci ilə qədərki dövrdə hədəf indikatorlarında qeyri-neft 

sektoru üzrə ixracın 2015-ci ildəki adambaşına 170 ABŞ dollarından 2025-ci ildə ən azı 450 

ABŞ dollarına qaldırılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Ölkə Prezidenti 2016-cı ildə yerli qeyri-neft məhsullarının “Made in Azerbaijan” 

brendi altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı təbliğini nəzərdə tutan fərman imzalamışdır. 

Bu fərman “Made in Azerbaijan” brendinin tanıdılması və ixracın stimullaşdırılması məqsədi 

daşıyır. 

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda və “Duty Free”lərdə “Made in 

Azerbaijan” rəflərinin təşkili, yerli qeyri-neft məhsullarının vahid brend ilə dünyada 

tanıdılması və təşviq edilməsi məqsədi ilə xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq 

KİV-də “Made in Azerbaijan” brendinin təbliği də həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasında ixracın son illər dinamik artımı müşahidə edilir. 2020-ci 

ildə 2019-cu illə müqayisədə olan azalma isə dünyada baş verən pandemiya ilə əlaqədar 

olmuşdur.  

2015-2021-ci illər üzrə ölkə ixracın vəziyyətini aşağıdakı cədvəl göstəricilərindən 

görə bilərik: 

Azərbaycan Respublikasında 2015-2021-ci illər üzrə ixrac (ABŞ dolları) 

 

mailto:shahbazova1995@gmail.com
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Azərbaycan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cəmi 
12 729 

138,5 

13 457 

592,1 

15 319 

977,1 

19 489 

068,2 

19 635 

202,8 

13 732 

637,3 

22 206 

671,1 

 

Ölkəmizdə ixrac 2020-ci ilə nisbətən faktiki qiymətlərlə 85 faiz artmışdır. 2021-ci 

ildə Avropa regionunun ixracda olan payı 15 464 529,4 ABŞ dolları və yaxud ümumi ixracın 

69,6 faizi olmuşdur. 

2021-ci ildə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarından - yeyinti məhsulları və diri 

heyvanlar 745 798,4 ABŞ dolları, heyvan və bitki mənşəli yağlar, piylər və mumlar 27 851,2 

ABŞ dolları, içkilər və tütün 30 645,7 ABŞ dolları Qeyri-ərzaq xammalı (yanacaqdan başqa) 

268 375,2 ABŞ dolları və s. təşkil etmişdir. 

 Aşağıdakı cədvəldə 2015-2021-ci illəri əhatə edən Beynəlxalq Standart Ticarət 

Təsnifatı üzrə ixracın quruluşunu daha aydın görə bilərik:  

Beynəlxalq Standart Ticarət Təsnifatı üzrə ixracın quruluşu (ABŞ dolları) 

Məhsul bölmələri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cəmi 
12 729 

138,5 

13 457 

592,1 

15 319 

977,1 

19 489 

068,2 

19 635 

202,8 

13 732 

637,3 

22 206 

671,1 

o cümlədən:        

Yeyinti məhsulları və diri 

heyvanlar 

625 

091,4 

478 

189,5 

601 

437,8 

650 

448,7 

709 

570,9 

704 

244,5 

745 

798,4 

İçkilər və tütün 35 235,8 27 615,2 37 227,1 29 798,8 38 981,4 26 699,2 30 645,7 

Qeyri-ərzaq xammalı 

(yanacaqdan başqa) 
25 748,2 45 241,8 79 011,7 

125 

178,0 

171 

594,3 

178 

303,5 

268 

375,2 

Mineral yanacaq, sürtkü 

yağları, analoji materiallar 

11 187 

119,5 

12 270 

160,4 

13 867 

052,3 

17 878 

567,4 

17 800 

170,6 

11 981 

306,1 

19 631 

204,4 

Heyvan və bitki mənşəli 

yağlar, piylər və mumlar 

105 

488,8 
14 175,9 14 456,1 14 042,1 14 844,1 20 511,0 27 851,2 

Kimyəvi mallar və digər 

kateqoriyalara daxil 

edilməyən analoji məhsullar 

190 

245,4 

153 

199,6 

178 

752,5 

194 

663,8 

279 

528,8 

246 

220,9 

683 

236,5 

Əsasən materialın növünə 

görə təsnifləşdirilən sənaye 

malları 

179 

767,3 

273 

667,3 

323 

423,2 

338 

167,7 

324 

740,7 

283 

745,0 

518 

078,6 

Maşınlar və nəqliyyat 

avadanlıqları 

208 

658,7 

103 

276,0 
59 978,2 83 111,1 90 015,7 74 042,7 67 559,1 

Müxtəlif hazır məmulatlar 88 938,5 15 258,2 19 282,1 29 551,9 33 418,1 21 657,8 31 398,7 

Digər kateqoriyalara daxil 

edilməyən mallar 
82 844,9 76 808,2 

139 

356,1 

145 

538,7 

172 

338,2 

195 

906,6 

202 

523,3 

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ölkə üzrə Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) nə 

qədər çox çəkiyə malikdirsə, bu, ölkənin iqtisadiyyatının daha çox kənd təsərrüfatı yönümlü 

olmasından xəbər verir.  

Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracı ilə əlaqədar isə fikir fərqlidir. Belə ki, 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ixracında xammal və ilkin 

emal məhsullarının, inkişaf etmiş ölkələrdə isə əsasən emal edilmiş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının payı çox olur. Bunu ölkələr üzrə İqtisadi Mürəkkəblik İndeksinə (İMİ) 

(Economic Complexity İndex, ECI) nəzər salmaqla aydın görmək olur. İMİ ölkənin ixrac 
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səbətinin nə dərəcədə rəngarəng və mürəkkəb olduğunu müəyyən edir. Mürəkkəb və 

məhsuldar nou-hau ölkələri daha rəngarəng mürəkkəb məhsullar istehsal etmək 

iqtidarındadır. Bu göstərici iqtisadi ədəbiyyatda iqtisadi inkişafı proqnozlaşdırmaq və 

gəlirlərin qeyri bərabərliklərinin beynəlxalq fərqlərini izah etmək üçün istifadə olunur. 

İqtisadi ədəbiyyatlara istinad edərək qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanda kənd 

təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracı üzrə ixtisaslaşan bazar subyektlərinin tərkibi 

aşağıdakı kimidir:  

- subyektlərin sayı azdır və bir sıra məhsullar yalnız bir subyekt tərəfindən ixrac 

olunur;  

- ixracın təşkilində kollektiv yox, fərdi münasibətlər üstünlük təşkil edir.  

Statistik rəqəmlərdən aydın olur ki, ölkənin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə 

ixracında əsas yeri Rusiya Federasiyası tutur.  

Bu bazarın milli ixrac məhsullarının əsas təyinat nöqtəsi olması aşağıdakılarla 

əlaqədardır:  

-  böyük istehlakçı kütləsi;  

-  coğrafi yaxınlıq və inkişaf etmiş nəqliyyat sistemi;  

-  iki ölkə arasında formalaşmış sosial-iqtisadi münasibətlər və s. 

Nəticə 

- Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə ixrac potensialının artırılması 

istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin təsiri altında Azərbaycanın ixrac 

göstəricilərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları üzrə ümumilikdə artım müşahidə olunur. 

Bu məhsulların qeyri-neft məhsullarındakı xüsusi çəkisi də getdikcə artmaqdadır.  

- Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixracında xammal formasında olan 

məhsulların xüsusi çəkisi üstünlük təşkil edir.  

-  Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarını daha yüksək qiymətə AB ölkələrinə ixracı 

ilə bağlı alternativlər üzərində düşünməyə ehtiyac var. Bu istiqamətdə fikrimizcə əsas diqqət 

rəqabətqabiliyyətliyi qorunmaqla emal məhsullarına yönəldilməlidir.  

 

 

 

Əhədova Nübar 

müəllim  

  Əlili Xanur 

magistrant 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

ahadovanubar2@gmail.com 

xanuralili13@gmail.com 

 

         Aqrar sahədə müəssisələrin idarəetmə sistemində daxili auditin spesifik 

xüsusiyyətləri 

 

Milli iqtisadiyyatın əsas sahələrindən biri də aqrar sahədir. Ölkənin ərzaq məhsulları 

ilə və sənayenin bir sıra sahələrinin xammalla təmin olunmasında aqrar sahədə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin müstəsna rolu vardır. 

Bu müəssisələrdə daxili audit yoxlama-ekspertiza işləri aparan zaman istehsalın 

spesifik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, uçot-hesabat işlərində mövcud olan xüsusiyyətlər də diqqət 

mərkəzində olmalıdır. Eyni zamanda, təsərrüfat prosesinin başqa halları da audit-tədqiqat 

obyektinə çevrilməlidir. Məsələn, kənd təsərrüfatında əsas vəsaitlərin əks etdirilməsi, onların 

uçotunu nizamlayan ümumi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilsə də, burada əsas istehsal 

təyinatlı fondların tərkibi sənaye müəssisələrindən xeyli fərqlidir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri əsas istehsalat sahələri ilə yanaşı, özünəməxsus 

köməkçi istehsalat və digər xidmətedici sahələrə malik olurlar. Bu sahənin daxili auditini 
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apararkən auditor sifarişçi təşkilatın hansı köməkçi istehsal sahələrinə malik olduğunu 

müəyyən etməlidir. Köməkçi istehsalat sahələrinə təmir emalatxanası, maşın-traktor parkı, 

at-araba nəqliyyatı, yük avtonəqliyyatı, su təchizatı, qaz təchizatı, elektrik təchizatı və s. 

daxildir. Kənd təsərrüfatı müəssislələrinin idarəetmə sistemində daxili auditor ayrı - ayrı 

kənd təsərrüfatı məhsullarına çəkilən xərcləri, məhsulların maya dəyərini düzgün hesablamaq 

üçün qüvvədə olan normativ sənədləri əldə əsas tutur. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində daxili audit standartının istiqaməti audit yoxlama-

ekspertizasının müəssisələrdə aparılma metodikasını özündə əks etdirən qaydalardan 

ibarətdir. Bura konkret olaraq müəssisənin spesifik xüsusiyyətinə uyğun olaraq yoxlama 

metodikasının seçilməsi qaydasını, müxtəlif formalı üzləşdirmə cədvəllərini, yığma 

cədvəlləri və s. bu kimi əsas və əlavə metodik qaydaları özündə əks etdirən standartlar aiddir. 

Bütün bunlarla yanaşı, daxili audit standartları hazırlanan zaman audit yoxlama-ekspertizası 

nəzərdə tutulan bəzi müəssisələrdə spesifik xüsusiyyətlərlə yanaşı elmi-texniki tərəqqinin 

yeni  nailiyyətlərinin tətbiqi ilə bağlı olaraq müəyyən hallarla da rastlaşmaq mümkündür. 

Daxili audit standartları belə halların hamısını nəzərdən qaçırmamalıdır. 

Müasir şəraitdə aqrar sektorda daxili audit fəaliyyəti bir neçə vəzifəni yerinə 

yetirməyi nəzərdə tutur: 

- mühasibat (maliyyə) hesabatlarının etibarlılığını və onların maliyyə və təsərrüfat 

əməliyyatlarının qüvvədə olan hüquqi və normativ aktlara uyğunluğunun 

müəyyənləşdirilməsi; 

- maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili, eyni zamanda təsərrüfat subyektinin 

aktiv və öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi; 

- təşkilatların mövcud qaydalara, hüquqi statusuna və təsis sənədlərinə 

uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün mühasibat və maliyyə hesabatlarının 

araşdırılması. 

Aqrar sektor müəssisələrində daxili auditor fəaliyyətinin əsas məqsədi təsərrüfat 

subyektlərinin mühasibat (maliyyə) hesabatlarının düzgünlüyünü və onların apardıqları 

maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən etməkdir. 

Deməli, daxili auditin təyin edilməsi aşağıdakı məqsədlə maliyyə hesabatlarının yoxlanılması 

deməkdir:  

- hesabatların düzgünlüyünün təsdiqi və ya qeyri-düzgün olmasının müəyyən 

edilməsi; 

- yoxlanılan dövrdə məsrəflərin, gəlirlərin və fəaliyyətin maliyyə nəticələrinin 

uçotda və hesabatda dolğun, düzgün və dəqiq əks etdirilməsinin yoxlanılması; 

- uçotun aparılması və hesabatların tərtib edilməsi qaydalarını tənzimləyən 

qanunvericiliyə və normativ sənədlərə, aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın 

qiymətləndirilməsi metodologiyasına əməl olunmasına nəzarət; 

- əsas və xüsusi dövriyyə vəsaitlərindən, maliyyə ehtiyatlarından və borc 

mənbələrindən daha yaxşı istifadə imkanlarının üzə çıxarılması. 

Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təşkilatlarda iflas zamanı təsərrüfat subyektlərinin 

səhmdarları və investorları qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməmək halları mövcuddur. 

Nəticədə maraqlı tərəflər bir çox hallarda iqtisadi fəaliyyətin həcminin azalmasının əsl 

səbəbləri barədə məlumat ala bilmir və kənd təsərrüfatı təşkilatlarının iflas səbəbləri barədə 

etibarlı məlumata sahib olmurlar. “Аuditor xidməti hаqqındа” Аzərbаycаn Respublikаsının 

Qаnunundа göstərilir ki, аuditor yoxlаmаsı məcburi və yа könüllü (təsərrüfаt subyektinin öz 

təşəbbüsü ilə) olа bilər. Qаnuna görə, öz mаliyyə hesаbаtlаrını dərc etdirməli olаn təsərrüfаt 

subyektləri üçün, hаbelə qаnunla bilаvаsitə nəzərdə tutulmuş hаllаrdа həyаtа keçirilməli olan 

аudit məcburi, digər hаllаrdа isə könüllüdür. 

Audit xidməti, maliyyə hesabatlarının etibarlılığını təsdiqləməklə yanaşı, auditlə 

əlaqəli xidmətlər də göstərə bilər: 

- mühasibat uçotunun bərpası və aparılması; 

- maliyyə (mühasibat) hesabatlarının tərtib edilməsi; 
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- konsaltinq xidmətləri; 

- vergi konsaltinqi; 

- idarəetmə üzrə məsləhət; 

- hüquqi konsaltinq; 

- iqtisadi və maliyyə konsaltinqi; 

- mühasibat və informasiya texnologiyalarının tətbiqinin avtomatlaşdırılması. 

Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, aqrar sahədə müəssisələrin daha şəffaf fəaliyyət 

göstərməsində, təsərrüfat subyektlərinin maliyyə hesabatlarının düzgün tərtib olunması, 

onların apardıqları maliyyə və təsərrüfat əməliyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunun 

müəyyən olunmasında daxili auditin rolu əvəzsizdir.  

 

 

 

Əhmədova Turanə 

dosent 

Əsədzadə Nuranə 

magistrant 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

nurka644@gmail.com 

Turanaxmedov@mail.ru 

 

Aqrar sahədə kiçik biznesin innovativ inkişafına dövlət dəstəyi 

        Bildiyimiz kimi ölkəmiz son illərdə yeni müasirləşmiş inkişaf modeli təqdim 

etməklə, öz strateji hədəflərinə yetişən ölkələr sırasındadır. Azərbaycanın inkişafını 

sürətləndirən əsas sahələrdən biri də, aqrar sahəsidir. Çünki ölkəmizin qeyri-neft sektorundan 

başqa əsas gəlir gətirən sahəsi məhz kənd təsərrüfatıdır. 

Kənd təsərrüfatı və ümumilikdə  aqrar sahə iqtisadiyyatın innovativ inkişafı üçün 

xüsusi olaraq  strateji əhəmiyyətli sahələrindən olmaqla yanaşı ölkənin sosial, iqtisadi və 

siyasi problemlərinin həllində, vacib rol oynayır. Ölkəmizdə  həyata keçirilən aqrar islahatlar  

daхili ərzaq bazarının inkişafına nail oldu. Buna görədə yaxın illər ərzində dövlət tərəfindən 

həyata keçirilən tədbirlər kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə və ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində böyük rol oynayır. Mütəxəssislərin fikrincə, aqrar 

sektorda yetəri qədər innovativ inkişaf mərhələsinin başlanması üçün şərait yox idi. Bunlara 

yeni texnika ve texnologiyaların saxlanması üçün binalar artacaq məhsulların saxlanması 

üçün anbarlar və.s aid idi. Bunun aradan qaldırılması üçün 2008-2015 ci illərdə “Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” 

qarşıdaki illər üçün ərzaq təhlükəsizliyi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi 

sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» sərəncamına uyğun оlaraq «Aqrоlizinq» ASC 

qurumunun yaradılması ilə kənd təsərrüfatında kiçik biznes subyektlərinin maddi-teхniki 

resurslara оlan tələbatının ödənilməsində əhəmiyyətli rоl оynadı. Müasir şəraitdə kənd 

təsərrüfatı kiçik və orta biznes sahibkarlarına büdcə yardımlarının göstərilməsi dövlət aqrar 

siyasətinin priоritet istiqamətlərindən biridir. Bu prоsesə kifayət qədər qısa müddət ərzində 

start verilməsinə baxmayaraq, artıq respublikamızda kənd təsərrüfatı üçün kiçik biznes 

nümayəndələrinə müхtəlif fоrmalarda yardımlar göstərilir. Kənd təsərrüfatında sahibkarlara 

dəstək göstərilməsi ilə bağlı ilkin təcrübənin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyevin 22 mart 1999-

cu il tariхli «Aqrar sahədə islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» 

sərəncamından sоnra qоyulmuşdur və həmin sərəncama uyğun оlaraq kənd təsərrüfatı 

sahibkarlarına tоrpaq vergisi istisna оlmaqla qalan bütün növ vergilərdən azad edilməsi 

olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 2019-cu il 12 iyul tarixli Qanunu ilə 

təsdiq olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
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haqqında kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı, idxalı və satışı da ƏDV-

dən azad edilmişdir.  

      Həmçinin kənd təsərrfatının innovativ sahibkarlıq fəaliyyətinin artırılması məqsədilə 

12 iyul 2000 ci ildə Aqrar İnnovasiya mərkəzi təsis edilmişdir. Qurumun əsas məqsədi 

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi, 

innovasiya əlçatanlığının təmin olunması, innovativ həllərə əsaslanan texnoloji yeniliklərin 

və üsulların təşviqi, kənd təsərrüfatı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi üzrə 

metodik və praktik dəstəyin və xidmətin göstərilməsindən ibarətdir.  

2022 ci il üçün aqrar sektorda məhsul istehsalının artım dinamikası aşağıdakı kimi 

göstərilmişdir. 

 
Cədvələ nəzər salsaq, hər ötən  ilə görə  kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi inkişaf 

dinamikası 5 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq sahəsində yaradılan əlavə 

dəyərin ÜDM-də payı 6,9 faiz təşkil etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının innovativ inkişafına yönəlmiş daha bir mühüm addım aqrar 

sığorta sisteminin tətbiq edilməsi ilə bağlı olmuşdur. Prezidentimizin “Aqrar sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli Qanununun tətbiqi və Aqrar Sığorta Fondunun 

yaradılması barədə” Fərmanının icrası ilə kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətinin daha da 

yaxşıladırılması üçün yeni model tətbiq olunmuşdur. 

Torpaqlarımızın azad edilməsi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün müsbət təsir 

göstərəcək. Ölkənin əkin dövriyyəsi artacaq, azad olunmuş ərazilərdəki strateji əhəmiyyətli 

su anbarları yüz min hektarlarla sahənin suvarılmasını təmin edəcək. Bu torpaqlarda 

üzümçülük, taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial var. 

Bu potensialdan düzgün istifadə etməklə, eyni zamanda, aqrar emal sənayesini 

genişləndirməklə kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı təmin olunacaqdır. Hazırda işğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işlərinin aparılması yüksək standartlara cavab 

verir.Və bununlada burada yaradacaq əverişli biznes mühiti,  kiçik və orta sahibkarlığın 

dinamik inkişafına əsaslı təkan vermiş olur. 
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Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması 

istiqamətləri 

 Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın strateji əhəmiyyət kəsb edən sahələrindəndir. 

Kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsindən ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

bilavasitə asılıdır və kənd rayonlarında yaşayan insanların məşğulluq problemlərinin həllində 

bu sahənin önəmli rolu vardır. Ərzaq bolluğunun yaradılmasında, mühüm ərzaq məhsulları 

ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsində, kənd təsərrüfatı sahəsinin rəqabət 

qabiliyyətinin artırılmasında səmərəli və işlək maliyyə mexanizimlərinin olması vacibdir. 

 Müasir dövrdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində və onun səmərəliliyinin 

artırılmasında maliyyə təminatına dövlət dəstəyi obyektiv zərurət kimi çıxış edir. Kənd 

təsərrüfatının davamlı inkişafı üçün maliyyə bazasının yaradılması sahəyə dövlət dəstəyinin 

əsas məqsədlərindən biri olaraq qalır. Kənd təsərrüfatı istehsalında cari fəaliyyəti maliyyə 

resursları ilə təmin etmək, yeni texnologiyaların tətbiqi, mövcud risklərin sığortalanması, 

infrastrukturun inkişafı və s. üçün xeyli vəsait tələb olunur. Kənd təsərrüfatının maliyyə 

təminatı bu sahədə təkrar istehsal prosesinin təlabatının vaxtında ödənilməsinə yönəldilmiş,  

dövlət orqanları və bazar strukturları tərəfindən toplanmış maliyyə vəsaitləri hesabına həyata 

keçirilir. Kənd təsərrüfatının inkişafını səmərəli maliyyə mexanizmi olmadan təsəvvür etmək 

çətindir və buna görədə maliyyə tənzimlənməsi kənd təsərrüfatının dövlət tənzimlənməsi 

sisteminin tərkib hissələrindən biri kimi çıxış edir.  

  Birbaşa dövlət büdcəsindən subsidiyalar kənd təsərrüfatı sahəsinin maliyyə 

resurslarının mənbələrindən biridir. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdiyi qabaqcıl ölkələrin 

təcrübəsində bu sahədə istehsalçıların maddi-texniki təminatı üçün dövlət tərəfindən verilən 

subsidiyalar böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, ərzaq bazarının təlabatına uyğun 

olaraq kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşması və strukturunun yenidən qurulmasına 

dövlət yardım göstərir. 

  Subsidiyalar sayəsində investorlar kənd təsərrüfatının inkişafı üçün prioritet sahələrə, 

yəni üzümçülük və şərabçılıq, bağçılıq, istixana komplekslərinin, meyvə və tərəvəz 

anbarlarının, iri logistik mərkəzlərin yaradılmasına, emal sənayesinin tikintisi və 

modemləşdirilməsinə, müasir yüksək məhsuldar maşın və avadanlıqların alınmasına fəal 

şəkildə investisiya qoyurlar. Subsidiyalaşdırma əsasında istifadə olunmamış pay 

torpaqlarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi mümkin olmuşdur. 

  Aqrar sektorun inkişafında, xüsusilə bu sahənin maliyyə problemlərinin aradan 

qaldırılmasında vergi güzəştləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət aqrar sektorda vergi 

tənzimlənməsini keyfiyyətcə yaxşılaşdırmaqla həm insanların iş təminatı yaxşılaşır, həm 

onların fəaliyyəti hesabına aqrar məhsulların istehsalı artır, həm vergi ödəyicilərinin 

sərəncamında qalan vəsaitin məbləği artır, həm də sahibkarlıq inkişaf etdirilir. Ona görə də, 

dövlət kənd təsərrüfatı sahəsində vergi güzəştlərinin səmərəliliyini yüksəltməklə sadalanan 

məsələlərin  həllinə qismən də olsa kömək etmiş olur. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının torpaq vergisi istisna olmaqla digər vergiləri ödəməkdən azad edilməsi bu 

sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə və fərdi sahibkarların gəlir 

vergisinə də aid edilir. Mənfəət və gəlirdən ödənilməyən vergilər kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin və fərdi sahibkarların sərəncamında qalan vəsaitin məbləğinin artması ilə 

nəticələnir. Bu da aqrar sahə üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların həcmini artırır, 
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buna müvafiq olaraq da müəssisələrin müasir səviyyəli, intensiv texnologiyaya əsaslanan 

əsas fondlarla silahlanması işini sürətləndirir. 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 

keçirilən məqsədyönlü və uğurlu islahatlar nəticəsində ölkəmizdə özəl sektor iqtisadiyyatın 

aparıcı qüvvəsinə çevrilib, sahibkarlığın ÜDM-də payı 81%-ə, məşğulluqda payı isə 77%-ə 

çatıb. Özəl bölmənin dövlət dəstək alətlərindən daha geniş istifadəsi qeyri-neft sektorunda 

müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal və emal müəssisələrinin, infrastruktur 

sahələrinin yaradılmasına, real sektora investisiya qoyuluşlarının sürətlənməsinə əlverişli 

şərait yaradır. 

  Kiçik və orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə olan təlabatının ödənilməsinin real 

mənbəyi kimi sahibkarlığa dövlət yardımı mexanizmi formalaşmışdır ki, bu da əsas etibarilə 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişaf Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli 

maliyyələşmə mexanizimlərinin tətbiqi ilə səciyyələnir. Fondun vəsaiti qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, innovativ texnologiyaların tətbiqi və ixrac əməliyyatları üzrə investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. 

  Sahibkarların investisiya təminatının gücləndirilməsində “Azərbaycan İnvestisiya 

Şirkəti” ASC-nin xüsusi rolu var. Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə vermək, 

həyata keçirilən əlverişli layihələrə investisiya qoymaq, rəqabətqabiliyyəti və əlavə dəyər 

yaradan, xüsusilə ixracyönümlü və ya idxal əvəzləyici layihələrdə iştirak şirkətin əsas 

məqsədlərindəndir. 

  Aparılan tədqiqatdan belə nəticəyə gəlirik ki, aqrar sektor qeyri-neft iqtisadiyyatının 

əsas bölməsi olmaqla yanaşı, ölkənin milli iqtisadi təhlükəsizlik platformasının sütunlarını 

özündə birləşdirir. Ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı yaxınmüddətli 

strategiyada aqrar sahəyə dəstəkləyici tədbirlər yer alıb, inkişaf prioritetləri müəyyən edilib. 

Aqrar sektorda maliyyə, fiskal, vergi, bank və digər sahələr üzrə tətbiq olunmuş səmərəli 

mexanizimlərin daha da təkmilləşdirilməsi məsələləri başlıca prioritetlər hesab olunur.                                                                                                                   
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Aqrar sferada investisiya mühiti və ona təsir edən əsas iqtisadi amillər 

 

Aqrar sferada investisiya mühiti – investisiya bazarının həcmi, cəlbediciliyi, risk 

səviyyəsini  müəyyən  edən,  daxili  və xarici investisiya axınını təmin edən  sosial-iqtisadi,  

siyasi, maliyyə amillərinin məcmusudur.  İnvestisiya mühiti bu və ya digər ölkədə, region və 

ya sahədə investisiya qoyuluşları üçün əlverişli və ya əlverişsiz şəraitin olmasını əks etdirir. 

Başqa sözlə, investisiya mühiti – investisiya proseslərini  həyata keçirilən şəraitdir. Bu şərait  

bir-biri  ilə  qarşılıqlı  əlaqəsi  olan qanuni-normativ, sosial-siyasi  və  digər  amillərin təsiri 

altında formalaşır və ölkə, region, şəhərdə investisiya fəaliyyətinin şəraitini müəyyən edir.    

Aqrar sferada investisiya iqliminin  formalaşmasına,  bir  tərəfdən, dövlətin  

investisiya  siyasəti,  digər  tərəfdən  isə  investisiya obyektlərinin fəaliyyəti təsir edir. Bazar 

münasibətlərinin inkişafı investisiya obyektlərinin  bu  prosesdə  rolunu  artırır.  

Sahibkarlar  bazarı  nəzərə  alaraq müəyyən  edirlər  ki,  nəyi, hansı həcmdə  istehsal 

edib, hansı qiymətə və hansı bazarlarda satışa çıxartsınlar. Daha çox  gəlir əldə  etmək  üçün  

şirkətlər yeni ideyalara, yeni istehsal vasitələrinə investisiya qoyur bu da ölkədə iqtisadi 
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artım üçün zəmin yaradır. Xüsusi şirkətlər isə öz növbəsində  büdcəyə  gedən  vergi  daxil 

olmalarının  əsas mənbəyidir  və  nəticə  etibarı  ilə  onların  hesabına  əhaliyə səhiyyə,  təhsil  

və  digər  dövlət  tərəfindən  həyata  keçirilən xidmətlər  maliyyələşdirilir. Məlumdur ki, 

investisiya prosesi ölkənin gələcəyini formalaşdırır, rəqabət  qabiliyyətini gücləndirir. Bu 

səbəbdən dövlət investisiya prosesini genişləndirməkdə, onu stimullaşdırmaqda  maraqlıdır.  

Aqrar sferada investisiya cəlbediciliyini artırmaq üçün dövlət investorların iqtisadi 

maraqlarına təsir edərək, iqtisadi mexanizmlər vasitəsi ilə investisiyaların gəlirlilik 

səviyyəsini artıra bilər.      

Aqrar sferada investisiya mühitinə cəmiyyət tərəfindən təsir edən amilləri 2 qrupa 

təsnifləşdirmək olar:  

-  obyektiv amillər – təbii-iqlim şəraiti, coğrafi mövqe, enerji-xammal resursları və s.;  

-  subyektiv amillər insan fəaliyyətinin idarə edilməsi.     

Aqrar sferada investisiya iqliminə təsir edən əsas iqtisadi amillər aşağıdakılardır: 

- makroiqtisadi amillər – bunlara ÜDM dinamikası, inflyasiyanın  və  faiz  

dərəcəsinin səviyyəsi,  ÜDM-də  yığımın səviyyəsi;  

- normativ-hüquqi amil – bura qanunvericilik bazasının keyfiyyəti və sabitliyi, 

mülkiyyət  hüququnun və investorların maraqlarının müdafiəsi, iqtisadiyyatın inhisarlaşması 

səviyyəsi, bazarda  inzibati  və  digər  maneələrin  olması,  qayda-qanuna riayət, 

iqtisadiyyatın açıq olması və s;  

- vergi sisteminin keyfiyyəti və vergi yükünün səviyyəsi  

- informasiya təminatı – bura informasiya təminatı sisteminin formalaşması,  ölkə  

üzrə  bütövlükdə, o cümlədən ayrı-ayrı  kompaniyaların  investisiya  imkanları  haqqında 

hərtərəfli  məlumatın  əl  çatan  olması,  etibarlı  informasiya mənbələrinin mövcudluğu,  

reklam, sərgi,  təqdimat və s.  təşkili daxildir.  

İnvestisiya aktivliyi – konkret məkanda real investisiya fəaliyyəti - əsas kapitala 

edilən kapital qoyuluşu nəzərdə tutulur.  

İnvestisiya aktivliyi 2 qrup amillərlə – investisiya potensialı və investisiya riskləri ilə 

müəyyən olunur.  

 İnvestisiya  potensialı  makroiqtisadi  xüsusiyyətləri nəzərə alır. Bura ərazinin 

istehsalat amillərinin sıxlığı, əhalinin istehlak tələbləri və d. daxildir. İnvestisiya potensialına 

dair bir çox  fikir  mövcuddur. Lakin ümumiləşdirilmiş şəkildə onu mövcud vəziyyətdə 

iqtisadi sistemin maksimum nəticə vermək imkanı kimi  ifadə  etmək olar. İnvestisiya 

potensialını ərazinin kapitalı  mənimsəməsi imkanı  kimi  də   ifadə  etmək olar. İnvestisiya 

potensialı kimi təbii resurslar, əmək ehtiyatları, maliyyə resursları, maddi-texniki vəsait və d. 

çıxış edə bilərlər.    

Hesab edirik ki,  ümumiləşdirilmiş  şəkildə aqrar sferada investisiya  mühiti belə ifadə 

oluna bilər:  

İnvestisiya iqlimi = İnvestisiya potensialı – İnvestisiya riskləri 
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Aqrar sektorda vergi uçotunun aparılmasının əhəmiyyəti 

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində  vergi sistemində aparılan islahatların əhatə etdiyi 

məsələlər arasında sahibkarlıq və təsərrüfat subyektlərində maliyyə hesabatlılığının düzgün 

qurulması və uçotun təşkili xüsusi yer tutur. Uçotun düzgün təşkil olunmaması vergi 

ödəyiciləri tərəfindən ikili mühasibat əməliyyatlarının aparılmasına, dövriyyələrin 

gizlədilməsinə səbəb olur. Qeyri-neft sektorunun əsas sahəsi hesab edilən kənd təsərrüfatının 

inkişafı, məhsul istehsalının artırılması və həmçinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 

Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil edir. İqtisadçı ekspertlər  bu  

mövzuya münasibət bildirərək qeyd ediblər ki, kənd təsərrüfatı sektorunda uçotun 

vəziyyətinin düzəldilməsi istiqamətində son zamanlar müəyyən irəliləyişlər hiss olunur. 

Əvvəllər iri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üzrə vergi uçotunun aparılması 

təmin edilsə də, kiçik istehsalçılarda nəinki vergi uçotu aparılmırdı, onların bir hissəsinin heç 

vergi orqanında qeydiyyatı da yox idi. Yəni kənd təsərrüfatı sektoru üzərində vergi 

nəzarətinin səviyyəsi çox aşağı idi. Bu isə o deməkdir ki, həmin istehsalçılar haqqında 

iqtisadi göstəricilər heç bir yerdə qeydiyyata düşmürdü. 

Son dövrlər kənd təsərrüfatı sektorunda uçotda olmayan istehsalçıların vergi uçotuna 

alınması üzrə müəyyən tədbirlər həyata keçirilib. Son 5 ildə 10 mindən çox kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçısı və kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların mülkiyyətçisi uçota alınmışdır.  

Respublikamızda və onun  rayonlarında  uçotun düzgün qurulması yönündə bir sıra 

layihələr həyata keçirilir ki, buna misal olaraq,  Şamaxıda kənd təsərrüfatı sahəsində uçotun 

dürüstləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması ilə bağlı pilot layihəsi təqdimatının keçirilməsini 

göstərə bilərik.  

Aqrar sektorda mövcud olan durumun bu həddə çatmasının obyektiv səbəblərindən biri 

kənd təsərrüfatı sahəsində vergi güzəştlərinin tətbiq olunması ilə izah olunur. Kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan şəxslərin aqrar sahəyə olan marağının 

artırılması məqsədi ilə onlara 1999-cu ildən torpaq vergisi istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsi 

ilə müəyyən edilmiş digər vergilərin ödənilməsindən azad edilmişdir və bu güzəştlər kənd 

təsərrüfatı məhsullarının birbaşa istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə aid edilir.  Əvvəlki 

dövrlərdə vergi orqanlarını vergi yığan qurum kimi yalnız vergi yığımının səviyyəsi 

maraqlandırırdı. Onlar bu sektorda iri ödəyicilərə maraq göstərirdilər, kiçik istehsalçılara 

vaxt itirmək istəmirdilər. Çünki bu sahədən daxil olan potensial vergi yığımları uçot və 

qeydiyyat prosedurunun təşkili və aparılması qarşılığında adekvat deyildi.  

Uçotun aqrar sahədə aşağı səviyyədə olmasından iqtisadiyyatın digər sahələri də zərər 

çəkir. Məsələn, bank sektorunun mütəxəssisləri daha çox əziyyət çəkirlər. Belə ki, kredit 

almaq istəyən kəndli əksər hallarda zəruri uçot məlumatlarını təqdim edə bilmir. Rəsmi 

dövriyyələr, işçilərin sayı, mənfəət, xərclər haqqında məlumat almaq çox çətindir. Bu isə 

sahənin kreditləşdirilməsinə marağı azaldır. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətə uyğun olaraq, 

kənd təsərrüfatının inkişafı başlıca vəzifə kimi müəyyən edilmişdir. Son illər bu sahəyə 

böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Aparılan islahatlar, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı 

ilə bağlı atılan addımlar öz nəticəsini verməkdə davam edir. Belə ki, qeyri-neft sənayemiz 15 

faizdən çox, kənd təsərrüfatı isə 7 faizdən çox artmışdır. 
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Hesab edirik ki, respublikamızda aqrar sektorda vergi uçotunun düzgün şəkildə  

aparılması üçün bu sahəyə daha çox diqqət ayrılmalıdır. Bu səbəbdən təklif edirəm ki, 

müəssisələrdə vergi uçotunu apararkən vergitutma bazası düzgün hesablanmalı və vergi uçot 

registrlərindən səmərəli istifadə edilməlidir. 
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Azərbaycanda aqroturizmin inkişaf etdirilməsi və xidmətlərin təşkili səviyyəsinin 

yüksəldilməsində dövlətin rolu 

 

    Azərbaycan Respublikasında son illərdə turizmin inkişafı xüsusiləşmişdir. Xüsusi 

olaraq burada 2015-ci ildən inkişaf dinamikası, sonralar pandemiya dövrü, hal – hazırda isə 

post- pandemiya dövrünün reallıqları onlara əsasən daxili turizmin inkişafı ilə səciyyələnən 

turizmin bərpası dövrünü qeyd etmək lazımdır. Ölkəmizdə qapanmalardan sonraki dövr 

sanitar - gigiyena normaları ilə zəngin, qadağaların bol olduğu, quru sərhədlərinin hələdə 

qapalı qalması ilə səciyyələnən fərqli bir mühitlə səciyyələnmişdir ki, burada sadəcə quru 

sərhədlərinin bağlı olması artıq ölkə turizminin yenidən bərpa dövrünə qədəm qoymasına 

şərait yaratmışdır. 

Aqroturizm - kənd təsərrüfatı ilə turizm sektorlarının kəsişməsindən meydana gələn 

turizm növüdür. Kənd təsərrüfatının inkişafı təkcə elm, təhsil, məşğulluq, innovasiya, ticarət 

sahələrinin deyil, turizmin də inkişafına təkan verir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən bir 

neçə ildir həyata keçirilən “Şəhərdən kəndə” aqroturizm layihəsi çərçivəsində bölgələrdə 

onlarla aqroekoturizm obyektinin yaradılmasına dəstək verilib. Hazırda Qax, Şəki, İsmayıllı, 

Balakən, Lənkəran və digər rayonlarda müasir tələblərə cavab verən aqroturizm obyektləri 

fəaliyyət göstərir. Qeyd olunub ki, aqroturizmin daha da inkişaf etdirilməsi regionlarda 

məşğulluq səviyyəsinin artmasına, təsərrüfat sahiblərinin gəlirlərinin çoxalmasına müsbət 

təsir göstərəcək. R.Freund vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının ayrıca aqrar siyasəti var: 

“Bu siyasətin bir elementi tvininq dəstək alətidir. Bu alət dövlətin fermerlərinin 

gəlirlərinin diversifikasiyana hansı formada dəstək verməsi ilə bağlıdır. Avropa 

İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəklədiyi “Agro vision” layihəsi 

çərçivəsində biz kiçik sahibkarların, fermerlərin hansı formada institusional dəstəyə 

ehtiyaclarının olmasını göstəririk. Onları qanunvericilik bazasının forması ilə bağlı 

praktiki nümunələrlə tanış edirik. Fermerlərə göstəririk ki, təsərrüfatları, bağları 

aqroturizm üçün hansı formada olmalıdır, hansı meyarlara cavab verməlidir. Ümid 

edirəm ki, bu təsərrüfatlar Aİ-nın təcrübəsi ilə biznesi inkişaf etdirə biləcəklər”. 

Azərbaycanda dövlətin turizm sektoruna qayğısı və bu minvalla təsdiq edilən 

qanunvericilik aktlarının innovativ baxış bucaqları, vaciblilik dərəcəsi özünün son zamanlar 

daha çox göstərməkdədir. Ölkə rəhbərliyinin dövlət inzibatçılığı ilə bu işdə özəl sektorun da 

rolunun artırılmasına verdiyi önəm ciddi şəkildə görülməkdədir. Yenədə bu işdə dövlətin öz 

resurslarından  istifadə və eləcədə hüquqi müstəvidə görülən işlər bunun bariz nümunəsidir. 

Pandemiyadan sonrakı dövründə daxili turizmə böyük diqqət yetirilməsi turizm sənayesində 

yaranmış boşluğu doldura bilər. Şübhəsiz ki, sabit ictimai-siyasi şərait, təhlükəsizlik, təbii 

mövqe, xalqın qonaqpərvərliyi, tarixi abidələr, təbiətin müxtəlifliyi, yay turizmi, qış turizmi 
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və dadlı mətbəx kimi amillərin mövcudluğu Azərbaycanda turizm sənayesinin bərpa 

olunmasına kömək edəcək. 

Ümumiyyətlə ölkəmizdə aqroturizmin inkişafı üçün demək olar ki, bütün şərait var, 

kənd yerlərinə ediləcək səyahətlər, kənd yerlərində nümayiş fermer müəssisələri, heyvanların 

yemlənməsi prosesi və burada canlı iştirak, meyvə və tərəvəzin dərilməsi yığılması prosesi, 

eləcədə heyvanların yemlənməsi və buna tamaşa, vəhşi heyvanların saf təbii prosesdə 

şəklinin çəkilməsi, birdə kənd evlərində gecələmək kimi bütün turizm fəaliyyətlərini görmək 

mümkündür. Dövlətin burada nazirlik və agentlik səviyyəsində böyük dəstəyi hiss 

edilməkdədir. 

Azərbaycanın əsasən cənub regionu və eləcədə şimal regionu aqroturizmin inkişafı 

üçün əlverişli bölgələr olaraq seçilmişlər. Bu regionlarda kənd təsərrüfatının  inkişafı coxillik 

genetik kənd aqlomerasiyası sistemi və eləcədə Lənkəran –Astara iqtisadi rayonunda  dünya 

vəhşi quşlarının qışlaq kimi istifadəsi buraları aqroturizm üçün çox əlverişli bir yerə 

çevirməkdədir. Sitrus meyvələrinin əkilməsi, onlara qulluq, dərilməsi və sair proseslər 

turistlər üçün çox maraqlıdır. Burada hər bir əməliyyatın qiymət pereyskurantında yerinin 

olması fermerləri bu işə daha da çox təşviq edəcəkdir. 

Sonda onu qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin aqroturizmə dair böyük potensialından 

istifadə etmək üçün dövlət resurslarındna istifadə imkanları hələdə qalmqdadır və gələcəkdə 

dövlətin bu resurslardan istifadə edib sıçrayıçlı aqroturizm inkişafına nail olacağı 

gözlənilirki, bunların içərisində azad turizm zonasının tətbiqi, eləcədə aqroturizmin bütün 

vergilərdən azad edilməsi kimi vacib məsələlərin həlli dayanmaqdadır. 
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Turizm xidmətləri bazarınin inkşafının əsas istiqamətləri 

 

Aqroturizmin əsas mahiyyəti aktiv təsərrüfat sahələrinə, fermalara və kənd 

təsərrüfatının digər sahələrinə səyahətlərdir. Müasir dünya bu rekreasiya imkanını artıq 

uğurlu bir ticari imkana çevirir. Beləliklə, təsərrüfat sahələri həmin əraziyə gələn turistlərə və 

qonaqlara müxtəlif növ xidmətlər təklif edir. Qonaqlar kənd təsərrüfatı sahələrində səmərəli 

vaxt keçirir, görülən işlərə köməklik etmək şansı əldə edir, təsərrüfat sahəsinin vəziyyətinə, 

işlərinə bələd olur, həmçinin həmin sahələrin məhsullarının alıcısı qismində də çıxış edirlər. 

Əsas məqsəd, turistləri kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə cəlb etmək; kənd evində təsərrüfatda 

yaşamasına şərait yaratmaq və turistlərə yaddaqalan təcrübə yaşatmaqdır. Aqroturizmin ən 

vacib üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o yerli məhsullardan və mövcud imkanlardan istifadə 

etməklə region gəlirlərini artırır və iqtisadi çətinliyin aradan qaldırılmasına, eyni zamanda 

yüngülləşməsinə kömək edir. Bu isə fermerlərə öz təsərrüfatlarını dirçəltməyə şərait yaradır. 

Aqroturizmin ən böyük səmərəsi odur ki, insanlar ətraf mühit və kənd təsərrüfatı barədə 

geniş məlumat toplayır, təcrübə qazanır, gündəlik həyatlarında dəyişikliklər edirlər. Nəticədə 

aqroturizm ailə ilə birlikdə işləyərək, kəndin adət-ənənəsi və mədəni irsini qoruyub 

saxlayaraq, ölkə iqtisadiyyatını dirçəldərək cəmiyyətə və insanlara xeyir verir. Bununla 

yanaşı, əhali yeniliklərə can atır, şəhər sıxlığından uzaqlaşır, səs-küydən qaçırlar. Kəndinin 

inkişafına yönəldilən tədbirlər potensial amil kimi turizmin formalaşmasına, onun struktur 

dinamikasına təsir edir.  Kənd (icma) turizmi – turistlərin kənd təsərrüfatı obyektlərində 
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(ferma, əkin sahələri, bağ, bostan, üzümlük və s.) təsərrüfat fəaliyyətində iştirakı 

(aqroturizm), kənd həyat tərzi, yerli ərazinin təbii, tarixi və mədəni dəyərlərinin öyrənilməsi 

ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi ilə müşayiət olunan turizmdir. Turist bazarı tutumu turist 

məhsulunun strukturu və reallaşma şəraitinə uyğun formalaşır. Turist bazarının tutumu onun 

bu və ya digər miqdarda turist məhsulunun həzm edilməsi, yaxud ayrı-ayrı məhsul və 

xidmətin mövcud qiymtlərdə və təklifdə reallaşması qabiliyyətidir. Turizmin kompleksliyi ilə 

regionların kompleks şəraiti arasında birbaşa və dolayısı təsirlər, əlaqələr mövcuddur. Kənd 

təsərrüfatı müəssisələri, özəl sektor, fərdi təsərrüfat və onların fəaliyyətinin məhsuldarlığı və 

bazar tələbinə uyğun istehsal marketinqi yerli əhali, turistlər və ixracat üçün  istehlak 

normalarını artırır. Belə ki,  respublikaya gələn hər bir nəfərin xərcləri smetasına kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, onların təsərrüfat formalarından asılı olmayaraq təklifinin 

təşkili, həmçinin ehtiyacları perspektiv artıma uyğun yığım normaları müəyyənləşdirilir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramıları hər bir iqtisadi regionda sahə və sosial 

resursların istifadəsi və təkrar istehsalı üçün kompleks şərait yaradır. Belə ki, 2004-2009-cu 

illərdə və 2009-2015-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının əsas 

istiqaməti davamlı inkişaf və region potensialının səmərəli istifadəsi yollarını 

müəyyənləşdirir.  Regionlarda infrastruktur layihələri yollar, mehmanxanalar, turist bazarları 

olimpiya kompleksləri, aeroportlar və mədəni-tarxi abidələrin qorunması və bərpası 

istiqamətində əldə olunan nəticələr turizm təsərrüfatı üçün infrastruktur bazası rolunu 

oynayır.  Regionların iş şəraitinin yaxşılaşması əhalinin əhalinin məhsulunun artım sürəti və 

onların sahibkarlarlıq fəaliyyəti kimi resurslardan istifadə yolları turizmin inkişafına 

stimullar yaradır.  

 

 

 

Həsənov Əşrəf 

iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

Bayramov Bəhruz 

magistrant 

Azərbaycan Universiteti 

ashraf1951@mail.ru 

bahruzbayramov.work@gmail.com 

 

Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili 

Müəssisələrin fəaliyyəti çoxsaylı amillərdən asılı olan bir-biri ilə əlaqəli iqtisadi 

proseslərin məcmusudur. Müxtəlif amillərin müəssisənin fəaliyyətinə təsirini 

qiymətləndirərkən onların bütün kompleksini nəzərə almaq vacibdir. 

Müəssisənin maliyyə sabitliyinə bir sıra amillər təsir edir, onları aşağıdakılara bölmək 

olar: 

 mənşə yerinə görə – xarici və daxili; 

 nəticənin əhəmiyyətinə görə - əsas və ikinciliyə; 

 quruluşuna görə - sadə və mürəkkəbə; 

 fəaliyyət zamanına görə - daimi və müvəqqəti. 

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti onun dövriyyəsi prosesində kapitalın vəziyyətini və 

müəyyən edilmiş vaxtda təsərrüfat subyektinin özünü inkişaf etdirmək qabiliyyətini əks 

etdirən iqtisadi kateqoriyadır. Maliyyə fəaliyyəti müəssisənin əmlakının formalaşması, 

hərəkəti və mühafizəsi, ondan istifadəyə nəzarət proseslərini əhatə edir. Maliyyə vəziyyətinə 

görə, müəssisənin fəaliyyətini maliyyələşdirmək qabiliyyətinə aiddir .  

Müəssisənin normal fəaliyyəti üçün zəruri olan maliyyə resursları ilə təmin edilməsi, 

bu resursların düzgün bölüşdürülməsi və səmərəli istifadəsi, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə 

maliyyə münasibətləri, ödəmə qabiliyyəti və maliyyə sabitliyi ilə xarakterizə olunur. Eyni 
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zamanda, maliyyə fəaliyyəti xarici mühitdə müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin ən mühüm 

xarakteristikasıdır. Maliyyə fəaliyyəti bir çox amillərdən asılı olan mürəkkəb anlayışdır və 

vəsaitlərin mövcudluğunu və yerləşdirilməsini, real və potensial maliyyə imkanlarını əks 

etdirən göstəricilər sistemi ilə xarakterizə olunur.  

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti qısa və uzunmüddətli perspektiv baxımından 

qiymətləndirilə bilər. Birinci halda, maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları 

müəssisənin likvidliyi və ödəmə qabiliyyətidir, yəni qısamüddətli öhdəliklər üzrə 

hesablaşmaları vaxtında və tam şəkildə həyata keçirmək imkanıdır. Uzunmüddətli 

perspektivdə müəssisənin maliyyə vəziyyəti maliyyə mənbələrinin strukturu, müəssisənin 

xarici investorlardan və kreditorlardan asılılıq dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. 

Maliyyə fəaliyyətini müəyyən edən amillərin təhlili ehtiyatların aşkarlanmasına və 

istehsalın səmərəliliyinin artmasına kömək edir. Maliyyə vəziyyəti müəssisənin bütün 

aspektlərindən, eləcə də aşağıdakılardan asılıdır:  

 istehsal planlarının yerinə yetirilməsi, istehsal xərclərinin azaldılması və mənfəətin 

artırılması;  

 istehsalın səmərəliliyinin artması;  

 tədavül sferasında və əmtəə və pul fondlarının dövriyyəsinin təşkili ilə bağlı 

amillər - xammal və material tədarükçüləri, məhsul alıcıları ilə əlaqələrin 

yaxşılaşdırılması;  

 icra və hesablamalar proseslərinin təkmilləşdirilməsi.  

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti o zaman sabit hesab olunur ki, o, ödənişləri vaxtında 

həyata keçirə və fəaliyyətini genişləndirilmiş əsaslarla maliyyələşdirə bilsin. Maliyyə 

sabitliyini təmin etmək üçün müəssisə çevik kapital strukturuna malik olmalı, ödəmə 

qabiliyyətini saxlamaq və özünü istehsal üçün şərait yaratmaq üçün onun hərəkətini elə təşkil 

edə bilməlidir ki, gəlirin xərclərdən daimi artıqlığını təmin etsin.  

Müəssisənin maliyyə vəziyyəti, onun davamlılığı və sabitliyi onun istehsal, 

kommersiya və maliyyə fəaliyyətinin nəticələrindən asılıdır. İstehsal və maliyyə planları 

uğurla yerinə yetirilirsə, bu, müəssisənin maliyyə vəziyyətinə müsbət təsir göstərir. Və 

əksinə, məhsul istehsalı və satışı üzrə planın tam yerinə yetirilməməsi nəticəsində onun maya 

dəyərinin artması, gəlirin və mənfəətin həcminin azalması və nəticədə müəssisənin maliyyə 

vəziyyətinin pisləşməsi baş verir.  

Beləliklə, qeyd etmək olar ki, sabit maliyyə vəziyyəti öz növbəsində istehsal 

planlarının yerinə yetirilməsinə və istehsal tələbatının zəruri resurslarla təmin olunmasına 

müsbət təsir göstərir. Odur ki, maliyyə fəaliyyəti təsərrüfat fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi 

maliyyə resurslarının planlı şəkildə daxil olması və xərclənməsini təmin etməyə, kapital və 

borc kapitalının rasional proporsiyalarına nail olmağa və ondan ən səmərəli istifadəyə 

yönəldilməlidir. 
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Müəssisənin gəlir, xərclər və mənfəətinin formalaşmasının təkmilləşdirilməsinin əsas 

istiqamətləri 

Ölkəmizdə mövcud iqtisadi şəraitdə, o cümlədən iqtisadi və siyasi sanksiyalarda, 

böhran hadisələrində, yüksək inflyasiyanın mövcud olduğu şəraitdə müəssisədə maddi, əmək 

və maliyyə resurslarına qənaət və səmərəli istifadə rejimi, habelə yeni müəssisənin 

gəlirlərinin artırılması yolları, son dərəcə mühüm rol oynamağa başlayır.  

Xərclər müəssisənin kommersiya fəaliyyətinin nəticələrini əks etdirən, məsrəflərin 

idarə edilməsi proseslərinin təşkilində nailiyyətləri və çatışmazlıqları göstərən keyfiyyət 

göstəricilərindən biridir. Bu baxımdan, xərclərin sistemli təhlilinin aparılması müəssisədə 

xərclərin idarə edilməsi sisteminin səmərəliliyinin artırılması üçün mühüm ilkin şərtdir.  

Hər hansı bir müəssisənin satışından əldə olunan mənfəətdə müəssisənin 

məsrəflərinin mühüm yer tutmasını əsas götürərək onların azaldılması səmərəliliyin 

artırılmasında mühüm amildir.  

Müəssisənin səmərəliliyinin artması üçün gəlir və mənfəətin artırılması üçün 

ehtiyatların axtarışı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mənfəəti artıran amillərə aşağıdakılar aiddir: 

 istehsal, istehsal ehtiyatlarının mövcudluğunun, istifadəsinin müəyyən edilməsi; 

 qeyri-məhsuldar, qeyri-istehsal ehtiyatlarından istifadəyə vasitəçilik edən və s.  

Müəssisənin gəlirliliyini artırmaq üçün əlavə tədbirlər ola bilər: 

 artıq avadanlığın, başqa əmlakın satışı, onun icarəyə verilməsi; 

 istehsalın şaxələndirilməsi; 

 iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə; 

 satış bazarının genişləndirilməsi; 

 istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

 qeyri-istehsal xərclərinin, itkilərin aradan qaldırılması. 

Bundan əlavə, istehsal olunan məhsulların çeşidi (nomenklaturası) müəssisənin 

gəlirliliyinin artmasına təsir göstərir, çünki onların hər biri ona xas olan gəlirlilik səviyyəsi 

ilə xarakterizə olunur.  

Bu gün müəssisənin rentabelliyini artırmaq müştərilər üçün əlavə biznes dəyəri, 

məhsullar, xidmətlər yaratmaqla da mümkündür:  

 müştəriyə diqqət, istehlakçı loyallığının formalaşması, idarə edilməsi;  

 gəlirliliyi artırmaq üçün bir yol kimi müştəri diqqəti; 

 müştəri məyusluğunun səbəblərinin aydınlaşdırılması, təhlili: marketinq həlləri, 

müştərilərlə etibarlı münasibətlərin qurulması, müştəri loyallığının inkişafı;  

 marketinq fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi:  

 biznes fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin müəyyən edilməsi; 

 Marketinqin gəlirlilik göstəricilərinin müəyyən edilməsi.  

Biznes planının işlənib hazırlanması, əsaslandırılması, müəssisənin maliyyə büdcələri 

həmişə müəssisənin rentabelliyinin artırılması imkanlarını, o cümlədən təhlillərin 

nəticələrinə əsasən mənfəət və zərər haqqında proqnoz hesabatını, digər iqtisadi 

hesablamaları əks etdirməlidir.  

Beləliklə, müasir iqtisadi şəraitdə və yüksək rəqabət şəraitində təşkilatın uğurlu 

fəaliyyətini şərtləndirən əsas amillər biznesin səmərəli idarə edilməsi, resurslardan səmərəli 

istifadə üçün ehtiyatların axtarışı və fəaliyyətin genişləndirilməsidir. Hər bir kommersiya 
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təşkilatının əsas məqsədi qazanc əldə etməkdir. Təşkilatın fəaliyyətinin effektivliyini 

xarakterizə edən göstəricilər mənfəət və gəlirlilikdir. Eyni zamanda, hər bir müəssisə 

maksimum mənfəət əldə etməyə və gəlirlilik səviyyəsini yüksəltməyə çalışır. 
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Aqrar sahənin innovativ inkişafina yeni subsidiya mexanizmlərinin tətbiqinin təsiri 

Müasir dövrdə ölkəmizdə aqrar sahəyə dövlət dəstəyi sistemində digər tədbirlərlə yanaşı 

subsidiyaların geniş yer alması sahənin innovativ inkişafına, məhsuldarlığın yüksəlməsinə 

müsbət təsirini göstərir. İnkişafda baş verən yeni keyfiyyət dəyişikliklərinə, qlobal çağırışların 

tələblərinə çevik cavab verə bilən subsidiya mexanizmlərinin və elektron kənd təsərrüfatı 

sisteminin tətbiqi, hədəflərdən asılı olaraq subsidiyaların məbləği və əkin əmsallarında 

dəyişiklik özünü istehsalın və ixracın həcmində, onun sahə və regional strukturunda 

göstərməklə, bütövlükdə daxili istehsalın rəqabətədavamlılığını artırır.  

Beynəlxalq səviyyədə aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin genişləndiyi və rəqabətin 

gücləndiyi bir dövrdə ölkəmizdə bu sahəni subsidiyalaşdırmadan milli ərzaq təhlükəsizliyinə 

və  innovativ inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. 

Dünya təcrübəsində aqrar sahəyə dövlət dəstəyi iki istiqamətdə-çəkilən xərclərin 

kompensasiya edilməsi və (və ya) daxili bazar qiymətlərinin yüksəldilməsi yolu ilə həyata 

keçirilir. Əlbəttə, ikinci üsul, daxili bazar qiymətlərinin yüksəlməsi istehlakçıların əlavə 

xərcləri hesabına başa gəlməklə, konkret məhsul üzrə milli dəyərlə beynəlmiləl dəyər arasında 

fərqin minimuma enməsi, bəzən də daxili bazar qiymətlərinin dünya bazar qiymətlərini 

üstələməsi, nəticədə ixrac imkanlarının məhdudlaşması və idxalın artması ilə nəticələnə bilir. 

İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının (OECD) məlumatına görə 54 ölkədə kənd 

təsərrüfatına dəstək siyasəti tədbirlərinə 2017-ci ildən 2019-cu ilə kimi orta hesabla ildə 536 

milyard ABŞ dolları (469 milyard avro) vəsait xərclənmişdir ki, bunun da təqribən yarısı  

daxili bazar qiymətlərinin dünya bazar qiymətlərindən yüksək olmasına gətirib çıxaran 

tədbirlərə yönəlmişdir. BMT-nin məlumatına görə,  2030-cu ilə qədər dəstək tədbirlərinə 

çəkilən xərclərin 3 dəfə artaraq 1,759 trilyon ABŞ dollarına yüksələcəyi gözlənilir.  

Bir çox ölkələrdə həyata keçirilən və əhalinin sosial müdafiəsi baxımından da məqbul 

hesab edilməyən, idxal gömrük rüsumlarının artırılması, kvotaların tətbiqi və digər tədbirlər 

hesabına daxili bazar qiymətlərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə yönələn siyasətdən fərqli 

olaraq, ölkəmizdə tətbiq olunan dəstək siyasəti, o cümlədən subsidiyaların verilməsi 

mexanizmi həm istehsalçıların, həm də istehlakçıların maraqları baxımından məqbul hesab 

edilir. Başqa sözlə, tətbiq olunan mexanizm çəkilən xərclərin bir qisminin kompensasiya 

edilməsinə, innovativ texnologiyaların tətbiqinə və istehlaçkıların məqsədəuyğun qiymətlərlə 

ərzaq məhsulları ilə təminatına yönəlmişdir. 

Hazırda ölkəmizdə tətbiq olunan qaydalara müvafiq olaraq subsdiyalar bitkiçilikdə əkin, 

toxum və məhsul subsidiyasına, heyvandarlıqda isə buzov, arı və barama subsidiyasına 

bölünür.  

Əkin subsidiyası fermerlərə əkin və çoxillik əkmələrin altında olan torpaqlarda həmin 

torpaqların məqsədli təyinatına uyğun kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə 

etdikləri kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin alınmasına, torpaqların aqrokimyəvi analizinin 

aparılmasına, çoxillik əkmələrdə müasir suvarma sistemlərinin və dirəklərin alınmasına, 

habelə qurulmasına sərf olunan xərclərin bir hissəsini kompensasiya etmək məqsədilə bitki 

becərilən sahənin hər hektarına görə verilir. Baza məbləği 200 manat təşkil edən əkin 
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subsidiyasının əmsallarının regionlar və bitkilər, vahid əkin sahələri, habelə əkin sahəsinin 

(sahələrinin) həcmi üzrə istehsalın dəstəklənməsi dərəcəsi nəzərə alınmaqla müəyyən edilməsi 

istehsalın səmərəliliyi ilə bərabər regionların müqayisəli üstünlüyə malik sahələr üzrə 

ixtisaslaşmasına əlverişli zəmin yaradır. 

Heyvandarlıqda  da tətbiq olunan subsidiya mexnizmləri sahənin innovativ inkişafına 

müsbət təsirini göstərir. Bu tədbirlərə misal olaraq yerli heyvanların cins tərkibinin 

yaxşılaşdırılması, yüksək məhsuldar genetik potensialı olan heyvanların baş sayının 

artırılması məqsədilə süni mayalanma və ya embrion köçürməsi yolu ilə alınan hər bir sağlam 

buzova və hər arı ailəsinə (pətəyə) görə verilən subsidiyaları, habelə damazlıq heyvanların 

güzəştli qiymətlərlə satışını göstərmək olar.  

İstehsal olunan məhsul vahidinə görə ödənişin, yəni məhsul subsidiyasının tətbiqi 

xüsusilə məhdud olan torpaq resursu olan kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün mühüm 

əhəmiyyət daşımaqla, bütövlükdə innovativ və intensiv inkişafa təkan verir. Başqa sözlə, 

məhsul subsidiyası kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sahə vahidindən daha çox məhsul əldə 

etmələrini, beləliklə torpaqdan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasını stimullaşdırır.  

Məlumdur ki, dünya əhalisinin ərzaq məhsullarına artan tələbatı ilə onun resurs təminatı 

arasında ziddiyyətin daha da dərinləşməsi məhz sahə vahidindən alınan məhsulun miqdarının 

artırılmasına yönəldilən dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsini zərurətə çevirir.  Ölkəmizdə 

adambaşına düşən torpaq sahəsinin bir çox ölkələrlə müqayisədə aşağı səviyyədə olması kənd 

təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi olan torpaqdan daha səmərəli istifadə edilməsini tələb 

edir ki, bu da hazırda həyata keçirilən aqrar siyasət tədbirlərində əsas hədəflərdən biri kimi 

qəbul edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, ölkəmizdə aqrar sahənin birbaşa və dolayı yolla subsidiyalaşdırılmasında 

innovativ inkişafın təmin edilməsi tədbirlərinin diqqət mərkəzində saxlanılması istehsalın 

artımında məhsuldarlığın yüksəlməsi amilinin rolunu yüksəlməsi ilə müşahidə olunmaqdadır. 

Statistik məlumatlara nəzər saldıqda da məlum olur ki, 2018-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə 

taxılın məhsuldarlığı 9,3 faiz (2,8 sent./ha) artmışdır. Bu göstərici  pambıqda 61,9% (10,9 

sent./ha), şəkər çuğundurunda 11,7 % (41 sent./ha), dən üçün günəbaxanda 8,3% (1,7 

sent./ha), kartofda 23,5% (35 sent./ha), tərəvəzdə 17,3 % (28 sent./ha), bostan bitkilərində 

19,4% (37 sent./ha) təşkil etmişdir. Müqayisənin aparıldığı illərdə heyvandarlıqda da 

məhsuldarılığın səviyyəsinin yüksəlməsi müşahidə olunmuşdur. Məsələn, kəsilmiş çəkidə 

kəsim üçün satılmış mal-qaranın orta çəkisi iribuynuzlu mal-qarada 10,4 % (15 kq/baş), hər 

baş inək və camışdan süd sağımı 7,6 % (120 kq/baş) artmışdır. 

Şübhəsiz ki, məhsuldarlığın yüksəldilməsi üçün mövcud olan potensial imkanlardan 

səmərəli istifadə edilməsi digər tədbirlərlə yanaşı sahənin inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq 

tətbiq olunan  subsidiya mexanizmlərinin mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsini tələb edir.   
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Lənkəran - Astara iqtisadi rayonunda postpandemiya dövründə turizm-rekreasiya 

kompleksinin yeni modellərinin aqrar sferaya təsiri 

 

             Dünyada son zamanlar post –pandemiya dövründə turizm bazarlarının köhnə - yeni 

resurslardan istifadə etmək cəhdləri başlamışdır. Turist axınını təmin etmək üçün ənənəvi 

turizm ölkələri daha çox əmək sərf etməkdədirlər. Pandemiyadan əziyyət çəkən qlobal 

dünyamızda yeni trendlər, hibrid turizm fəaliyyətləri artıq geniş vüsət alacaqdır və 
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almaqdadır. İnnovativlik  və orijinallığa tələbat yüksək həddədir. Burada təqdim edəcəyimiz 

yeni turizm – rekreasiya kompleksi modelidə ölkəmizin davamlı və dayanıqlı iqtisadi 

modelinə uyğun eləcədə innovativ və orijinallığı ilə seçilən yeni bir turizm modelidir ki, 

turizm rekreasiya haqda bildiyimiz fikirlərin alt üst olması və tədiyyə balansına dəstəklə 

gələcəkdə ölkə tədiyyə balansının aparıcı qüvvələrindən biri olmağa namizəd bir modeldir. 

Post – pandemiya dövründə yeni turizm modelləri öz aktuallığı ilə ön plana çıxır.  

      Turizm rekreasiya kompleksinin yeni modeli olaraq təqdim edəcəyimiz  model haqqında 

onu deyə bilərik ki, burada sağlamlıq prosedurları, əmək qabiliyyətinin bərpası və sanatoriya 

kurort xidmətlərinin verilməsi eləcədə animasiyaların təşkilində tamamilə yerli təbabətdən 

istifadə edilməsi məqsədə müvafiq göstərilmişdir. Deyə bilərik ki, gün ərzində qəbul edilməli 

olan su norması eləcədə, insanın arıqlaması üçün yürüş  kimi qan dövranınını və 

metobalizmanı sürətləndirən prosedurlardan istifadə edilməsi nəzərdə  tutulmuşdur. Ölkə 

ərazisində belə bir model turizm – rekreasiya kompleksinin mövcudluğu  ölkə aqrar sferası 

üçün yeni realizasiya bazarının açılması deməkdir. Ölkə ərazisində belə yerlərin tapılması və 

mövsümi xarakterindən, antrapogen təsirlərdən dəyən ziyanın azaldılması üçün əvvəlcədən 

bir neçə belə yer seçilməli və hər turizm mövsümündə biri konservasiyadan açılmalı 

turistlərə xidmət edildikdən sonra yenidən konservasiya rejiminə keçilməlidir. Modelin  

tamamilə  təbii olması və eyni zamanda destinasiyanın aboregenlərinin tövsiyyəsi ilə 

gecələmə məkanlarının qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Digər bir vacib nüans olaraq 

bildirmək istərdim ki, gələn xarici və daxili turistlərə  onların xəstəliyi və  istəkləri daxilində 

sadəcə yerli mətbəxin  təamlarından təklif edilməsi planlaşdırılır. Belə  turizm – rekreasiya 

komplekslərinin davamlığını təmin etmək məqsədi ilə hər şeyi yüksək səviyyədə etmək, 

insan orqanizminə ziyan verəcək halların minimumlaşdırılmasını təmin etmək məqsədi ilə 

orada ancaq ekoloji təbii enerjinin əldə edilməsi və ondan istifadə  ediləcəkdir. 

Ekskursiyaların təşkili, animasiyaların mütəmadiliyi məhz ilk növbədə torpağın artıq yükdən 

azad edilməsi üçün bir vasitə rolunu oyanayacaqdır. Ekoloji aləmə  zərər verilməsinin 

qarşısının alınması niyyəti ilə  belə turizm rekreasiya komplekslərində səs amilinə  ciddi 

nəzarət etmək planlaşdırmanın yüksək səviyyədə qurulması və eləcədə geridönüşlərin daha 

effektiv olması üçün lazımlıdır. 

             Turizm rekreasiya kompleksinə  cəlbedici adın qoyulması və onun tətbiqinin 

orijinallığına xələl gətirməyəcək marketinq addımlarının atılmasına ciddi riayət 

olunacağına əvvəlcədən zəmanət verilməsi və bəyənilmiyəcəyi təqdirdə vəsaitin müəyyən 

hissəsinin geri qaytarılacağı lozunqununda istifadəsi mümkün olacaqdır. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, qeyd edilən işlərin aparıla bilməsi üçün dövlət- özəl parntyorluğu  əsas 

amillərdən biridir. İnzibati –təşkilatı struktur və onun qanunverici bazasının yaradılması, 

hüquqi prosedurların əvvəlcədən müəyyən edilərək ən yüksək səviyyədə  həll edilməsi 

(yasaqlıq, qoruq, meşə ərazisindən istifadə üçün icazə və sairə ) prioritet təşkil edir. 

            Müxtəli indikatorlardan istifadə edərək belə bir turizm- rekreasiya kompleksinin 

reallığa uyğunluğu eləcədə funksionallığını təyin etmək lazım gələcək ki, burada Lənkəran- 

Astara iqtisadi rayonunda modeldən istifadə üçün yerlərin təyin edilməsi hal-hazırda 

tədqiqatın qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. 

            Tədqiq olunan modelin innovativ və çox az maliyyələşmə tələb etmədiyini 

düşünərək uğurlu olacağını ehtimal etmək olar. Modeli əmək resursları ilə təmin etmək 

işlərində sadəcə tələblərin işləməsi təmin edərək burada da bir cığır açılmış olar və 

ölkəmizin iqtisadi modelləşməsində özünəməxsus bir identifikasiyanın başlanğıcı olar. 

Modelin adının seçilməsi prosesi həm ölkənin, həmdə regionun inkişafına təsir edəcək bir 

layihə üçün edildiyi nəzərə alınarsa burada ingilis dilli bir ad seçmək, digər bir ehtimal kimi 

bütün dünyada eyni olan və hər kəsin qəbul etdiyi sözlərdən istifadə etmək olar. Mənim 

fikrimcə burada yerin spesifikasından asılı olaraq onun təbiət olaraq tanınan brendini adını 

qoymaq fikrini düşünərək dəmirağacın ingiliscə hərfi mənada “İrontree” kimi qeydə almaq 

olar, çünki burada gələcəy insanında dəmirkimi sağlam və enerjili buradan gedəcəyinin 

şüuraltında bildiririk, həmdə regiona məxsus dəmirağacın piarın aparmış oluruq. 
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           İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə 

heyətinin sədri  Orxan Məmmədov isə bildirib ki, ölkəmizdə aqroturizm geniş potensiala 

malikdir. Qarabağa böyük qayıdış, "Ağıllı kənd" layihələri və “Ağıllı kənd təsərrüfatı” 

konsepsiyasının reallaşdırılması yaxın gələcəkdə bu sektorun inkişafına əlavə təkan verəcək. 

Turizm sektoru post-pandemiya dövründə iqtisadi artımın sürətləndirilməsi baxımından 

iqtisadi siyasətin prioritet sahələrindən biri kimi müəyyən edilib. KOBİA  turizm sahəsində 

mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, onların potensialının artırılması istiqamətində işlər 

görür. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərini 

təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığının azaldılması üçün ən vacib sahələrdən biri 

məhz turizm sektorudur. Təsadüfi deyil ki, bir çox ölkələrin əsas gəlirləri elə bu sektordan 

əldə olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına subsidiyaların ayrılması, onlara 

texnikaların güzəştli şərtlərlə satışı və ya lizinqə verilməsi, məhsulların alış qiymətlərinin 

şirkətlər tərəfindən hər il artırılmasına dövlət dəstəyi, fermerlərin elit toxumlara, gübrə və 

yanacağa olan ehtiyaclarının dövlət tərəfindən ödənilməsi aqrar bölmənin dinamik inkişafını 

təmin etmişdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı təkcə elm, təhsil, məşğulluq, innovasiya, ticarət 

kimi sahələrin deyil, turizm kimi sahələrin inkişafına da təkan verir. Bütün deyilənlərin 

turizm – rekreasiya kompleksinin aqrar sferaya nüsbət təsirləri kimi demək olar və ölkəyə 

turizm axını, turizm hərəkətliliyi elastikliyi və dinamikası arta- arta aqrar sferanın inkişaf 

dinamikasına müsbət təsir edəcəkdir. 

            Ölkəmizdə Dövlət- özəl partnyorluğu səviyyəsində istifadə olunan ərzaq 

məhsullarının hamısının ölkəmizdə yetişdirilməsi imkanları araşdırılmalı və bu istiqamətdə 

90 faizdən yuxarı  daxili güc hesabına təmin edilə bilinməlidirlər. 
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Aqrar kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri 

 

Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin qurulması istiqamətində xarici təcrübənin 

öyrənilməsi, həmçinin vergi sisteminin bu proseslərə təsirinin araşdırılması mühüm rola 

malikdir. Araşdırmalar göstərir ki, XIX əsrin əvvəllərində müxtəlif Avropa ölkələrində 

həyata keçirilən torpaq islahatının nəticəsində kəndlilər torpaq əldə etsələr də, istehsalı təşkil 

edərkən istehsal vasitələrinin və dövriyyə vəsaitlərinin qıtlığından əziyyət çəkirdilər. Qeyd 

olunan amillər aqrar kooperativlərin yaradılmasını şərtləndirdi və 1849-cu ildə Böyük 

Britaniyada dünyanın ilk kənd təsərrüfatı kooperativi yaradıldı. Sonrakı illərdə dünyanın bir 

çox ölkələrində müxtəlif təmayüllü kooperativlər yaradılması prosesi sürətlə genişlənərək 

kooperativ hərəkatı beynəlxalq xarakter aldı. Nəhayət, 1895-ci ildə Londonda dünya 

kooperativlərini özündə birləşdirən Beynəlxalq Kooperativ Alyansı yaradıldı. Mərkəzi 

qərargahı Cenevrə şəhərində yerləşən və BMT-nin ixtisaslaşmış qurumu olan bu Alyansının 

məlumatlarına görə, dünya üzrə kooperativ təşkilatları özündə 800 mln. üzvü birləşdirir. 

Ümumilikdə dünya təcrübəsinə baxdıqda tədqiqatlar göstərir ki, müasir dövrdə inkişaf etmiş 

ölkələrin bir çoxunda kənd təsərrüfatı məhsullarının əksəriyyəti fərdi sahibkarlar - fermerlər 

tərəfindən deyil, aqrar kooperasiya qurumları tərəfindən istehsal olunur. Bu isə o deməkdir 

ki, müasir dövrdə aqrar sahədə məhsul istehsalının artan tələbləri ödəməsi kooperasiya 

qurumlarının iştirakı olmadan mümkün deyildir. Həmçinin, beynəlxalq təcrübədə aqrar 

sektora tətbiq edilən vergi güzəştlərinə baxdıqda aydın olur ki, əksər inkişaf etmiş Avropa 

ölkələrində aqrar sektorda tətbiq edilən vergi güzəştləri kütləvi xarakter daşımır. Bu 
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güzəştlərin verilməsində əsasən aqrar kooperativlərin fəaliyyəti dəstəklənir. Aqrar 

kooperativlərin inkişafında, xüsusi ilə bu sahənin maliyyə təminatında hər-bir ölkənin vergi 

siyasəti və vergi sistemi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Danimarka həm əhalisinin sayına, həm 

də kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsinə görə Azərbaycandan 2 dəfə, kənd 

təsərrüfatında çalışanların sayına görə isə 13 dəfə geridə qalır. Amma bu ölkənin kənd 

təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı 100 faiz daxili istehsal hesabına ödənilir və 

Azərbaycandan 2 dəfə böyük olan ölkənin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını 100 faiz 

ödəməyə çatır.  

Kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi və yeni yaradılan kooperativlərə dövlət dəstəyi 

ilə bağlı İtaliya təcrübəsinin Azərbaycanda aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi baxımından gözdən keçirilməsi məqsədəuyğun olardı. Türkiyədə 8 

milyondan artıq insanı əhatə edən, 37 fəaliyyət növü üzrə 70 minə yaxın kooperativ 

mövcuddur. Azərbaycanda aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, onların 

ittifaqlarda birləşməsini təşviq etmək baxımından Türkiyə təcrübəsinin diqqətdən keçirilməsi 

məqsədəuyğun olardı. Beləliklə, aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin inkişafına dair 

beynəlxalq təcrübədən aydın olur ki, hazırda aqrar sahənin geniş potensiala malik olduğu 

inkişaf etmiş ölkələrin hamısında aqrar sahə yüksək kooperasiyalaşma səviyyəsinə malikdir. 

Kooperasiya münasibətlərinə əsaslanan aqrar sahədə isə inkişaf daha sürətli və məhsuldardır. 

Hansı ölkədə ki, kooperasiya münasibətləri inkişaf etdirilir, aqrar sahədə kooperativ 

mülkiyyətə üstünlük verilir, o ölkədə aqrar inkişaf dayanıqlı və intensivdir. Eyni zamanda, 

bu ölkələrin əksəriyyəti, məhz kooperasiya münasibətlərini inkişaf etdirdikləri üçün kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə, nəinki özlərini təmin edir, həm də əksər məhsullar üzrə ixracatçı bir 

ölkəyə çevrilmişlər. Nəzərdən keçirilən ölkələrin təcrübəsi də sübut edir ki, aqrar sahədə 

kooperasiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi müasir dövrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir və 

zəruridir. Bu baxımdan da kooperativlərin vergiyə cəlb edilməsi və yeni yaradılan 

kooperativlərə dövlət dəstəyi ilə bağlı İtaliya, Danimarka və digər inkişaf etmiş qərb 

ölkələrinin təcrübələrinin Azərbaycanda aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi baxımından gözdən keçirilməsi məqsədəuyğun olardı. Həmçinin, müvafiq 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, aqrar sahədə innovasiyanın tətbiqini 

stimullaşdırmaq məqsədi ilə bu sahədə fəaliyyət göstərən kooperativlərin bu istiqamətdə 

təşəbbüslərinin güzəştli vergilər və digər dövlət maliyyələşdirmələri hesabına dəstəklənməsi 

də Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllinə öz töhfəsini verə bilər. Bazar 

münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatında, ümumilikdə aqrar regionlarda sosial-iqtisadi 

inkişafın səviyyəsi maliyyə təminatından çox asılıdır. Ona görə ki, digər sahələrdə olduğu 

kimi, aqrar sahədə də mövcud imkanların reallaşdırılması və qarşıya qoyulan məqsədə nail 

olunması aqrar təsərrüfat subyektlərin maliyyələşdirilməsi və stimullaşdırılması yolu ilə 

həllini tapır. Bu baxımdan da, ölkədə rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı sektoru 

formalaşdırmaq, o cümlədən hazırkı iqtisadi şəraitdə kənd təsərrüfatının əsas prioriteti hesab 

edilən kooperativ sektorun təşkilini stimullaşdırmaq üçün istehsalçıların maliyyə resursları 

ilə təminatının yaxşılaşdırılması üzrə mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Aqrar 

sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşması istiqamətində təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

duyulan ən əsas maliyyə alətləri kimi vergi və gömrük siyasətini göstərmək olar. 

Araşdırmalar da göstərir ki, aqrar kooperativlərin inkişafında, xüsusilə bu təsərrüfatların 

maliyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında hər-bir ölkənin vergi siyasəti və vergi sistemi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş ölkələrin praktikasında aqrar kooperativlərin 

inkişafına böyük önəm verilməklə bu qurumlar güzəştli vergi sistemləri ilə dəstəklənir. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Qanunvericiliyində aqrar kooperativlər üçün xüsusi vergi 

azadolmaları nəzərdə tutulmayıb. Mövcud azadolmalar ümumilikdə kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalı fəaliyyətinə tətbiq edilməkdədir. Bu azadolmalardan da yalnız aqrar 

istehsal kooperativləri faydalana bilər ki, öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsinin 13.2.60 və 13.2.61-ci maddələrinə diqqət yetirsək aydın olur ki, bu 

azadolmaların da əhatə dairəsi kifayət qədər məhduddur. Mövcud azadolmaların aqrar emal 
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kooperativlərinin fəaliyyətinə isə heç-bir stimullaşdırıcı təsiri yoxdur. Qeyd olunanları nəzərə 

alaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Vergi Məcəlləsinə, “Torpaq icarəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.  

6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanla təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə də əsas hədəf 

aqrar sferanın inkişafı istiqamətində dönüş yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə müvafiq sənəddə 

əsas tədbirlərdən biri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştləri ilə 

bağlıdır. Belə ki, tədbir 8.4.2:-ə görə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi 

güzəştləri və müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları 

siyasətinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına verilən vergi güzəştlərinin, xüsusilə istehsalçıların emal müəssisələri və 

ticarət şəbəkələri ilə əməkdaşlığının yaxşılaşdırılmasına dəstək baxımından 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq təkliflərin hazırlanması məsələsinə baxılacaq, həmçinin 

aqrar sahə üçün müvafiq istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları 

siyasətinin qiymətləndirilməsi aparılacaq və onun təkmilləşdirilməsinə dair təklif və 

addımlar nəzərdən keçiriləcəkdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, müvafiq sənəddə əsas 

prioritetlərdən biri kimi (prioritet 2.3.) “Kənd təsərrüfatında fermer tərəfdaşlığının 

formalaşdırılması və kooperasiyanın inkişafı” kimi qəbul edilib.  
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Aqroturizmin milli iqtisadiyyatın inkişafına təsirləri 

 

Kənd turizmi turizmin populyar formasına çevrilmişdir. O, digər turizm xidmətləri 

kimi, bir çox dünya ölkələrində uğurla inkişaf edir. Bu, Avropa ölkələrində, xüsusən də kənd 

təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatında xüsusi çəkisi yüksək olan ölkələrdə özünü göstərir. Siyasi 

və iqtisadi vəziyyətin, o cümlədən milli və regional xarakterli assosiasiya və təşkilatların 

fəaliyyətinin qeyd edilməli olduğu bir çox mühüm amillərə görə ayrı-ayrı ölkələrdə 

aqroturizm fəaliyyəti fərqli inkişaf səviyyəsindədir. Bu, həm aqroturist xidmətlərinin 

yerləşdirilməsində, həm də obyektlərin xarakterində özünü göstərir. 

Kənd turizmi  görməli yerlər, adət-ənənələr kimi təbii və mədəni irsi qoruyub 

saxlamaqla, təkcə davamlı inkişaf fəaliyyəti kimi deyil, həm də bir çox ölkələrin iqtisadiyyatı 

üçün etibarlı gəlir mənbəyi hesab olunur. Kənd turizmi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatında 

mühüm rol oynayan ən mühüm sənaye sahələrindən biri olduğundan, bu sənayedə rəqabət 

getdikcə artır. Bu, rəqabətli bazarda strateji rəqabət üstünlüyü yaşamaq və gəlirlilik üçün 

təminat sayıla bilər. Buna baxmayaraq, turizm təyinat yerinin mədəniyyətinə, sosial və ətraf 

mühitinə təsirli və zərərli ola bilər. Bu zərərlər bir bölgədə turizmə olan tələbatı kəskin 

şəkildə azaldır və nəticədə maraqlı bir iqtisadi mənbə  diqqətdən kənarda qalır. Digər 

tərəfdən, innovasiya hər zaman tədqiqat və inkişafa, texnologiyalara çoxlu pul sərmayəsinə 

malik olmuşdur. Aqrar sahədə də tətbiq edilən hər bir innovasiya məhsuldarlığı, gəlirləri 

artırır və nəticə etibarı ilə bu sahənin daha sürətli inkişafını təmin edir.   

Kənd turizmi bütün turizm fəaliyyətlərini və kənd yerlərində təklif olunan turizm 

xidmətlərini əhatə edir. Kənd turizmi həm kənddə torpaq sahəsi olan şəhər sakinləri, həm də 
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öz biznesinə sahib olmaq istəyən kəndlilər üçün cəlbedici fəaliyyətdir. Belə meyllər 

Baltikyanı ölkələrə və Mərkəzi Avropaya xasdır. Təbiət, mədəniyyət, yeməklər, iqlim və 

adət-ənənələr kimi səbəblər kənddə vaxt keçirmək istəyinə səbəb olur. Kənd turizmi kiçik 

miqyaslı yaşayış, təbiətə yaxın olan xoş iqlim və ev sahibi kimi əlamətlərlə seçilir. Deməli, 

bu xüsusiyyətlərdən bəhrələnən region öz inkişafını təmin edə bilər. 

Kənddə istirahət turistlərə aktiv və əyləncə xarakterli fəaliyyətlər, həmçinin yeni bir 

şeyləri öyrənmək imkanı təklif edir. Nümunə kimi aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

- etno-folklor tədbirləri - xalq sənətkarlarının yaradıcılıq sərgisində iştirak etmək, 

etno-folklor konsertlərinə baxmaq, el şənliklərində iştirak etmək, sərgilərə, 

muzeylərə baş çəkmək və s; 

- üzüm, alma yığımında, şərab istehsalında iştirak, şərab zavodlarına ekskursiyalar; 

- dövlətin, coğrafi ərazinin, yaşayış məntəqəsinin tarixinin öyrənilməsi, tarixi 

muzeylərə, qalalara, abidələrə baş çəkmək, mütəxəssislərin rəhbərliyi ilə arxeoloji 

qazıntılar üçün düşərgələr təşkil etmək; 

- gözəl mənzərəli dinc yerlərdə istirahət etmək; 

- landşaft qoruqlarına ekskursiyaların təşkili; 

- aktiv istirahət - balıqçılıq və ovçuluq; 

- göbələk, giləmeyvə, dərman bitkiləri və s. yığan meşədə gəzinti; 

-  idman tədbirləri. 

Aydın məsələdir ki, aqro-pansionatın sahibləri hətta öz turistləri üçün də bütün 

əyləncə növlərini təmin edə bilmirlər. Ona görə də kəndin qonaqlarına xidmət göstərən digər 

strukturlarla əməkdaşlıq etmək lazımdır. Tipik olaraq, bu tərəfdaşlar: 

- yaşayış strukturları (restoranlar, barlar, meyxanalar); 

- nəqliyyat vasitələrinin sahibləri (ənənəvi, retro variantları); 

- xalq sənətkarlığı və sənətkarlıq istehsalı mərkəzləri; 

- bədii və etno-folk qrupları; 

-  muzeylər; 

- nümayəndəlik təsərrüfatları. 

Eyni zamanda, onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizm bazarının bütün subyektləri 

kənd turizminin inkişafında aşağıda qeyd edilən səbəblərə görə: 

 turistlər - ekoloji cəhətdən təmiz ərazidə aktiv istirahətə olan ehtiyacları 

ödəməkdə;  

 yerli özünüidarəetmə orqanları - dövlət və ya özəl tərəfdaşlıq mexanizmi 

çərçivəsində investisiyalar cəlb etməkdə;  

 sahibkarlıq subyektləri - turist xidmətlərinin göstərilməsi hesabına əlavə gəlir əldə 

etməkdə maraqlıdırlar.   

Kənd turizminin çoxşaxəli təsiri ərazilərin inkişafına, əhalinin həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına kömək edir, fərdi təsərrüfatların inkişafına, ekoloji cəhətdən təmiz, təbii 

qida istehsalına, eləcə də kənd yerlərinin tənzimlənməsinə təkan verir. Dayanıqlı inkişaf 

prinsiplərinə əsaslanan kənd turizmi ətraf mühitin deqradasiyasına qarşı durmağa qadirdir və 

sağlam həyat tərzi zövqünü aşılayır.  

Ümumiyyətlə, kənd turizmi kənd yerlərinin sosial-iqtisadi problemlərini həll etməyə, 

rəqabətqabiliyyətini və kəndlilərin rifah səviyyəsini yüksəltməyə qadirdir. O, kənd 

iqtisadiyyatına müxtəliflik gətirir, kənd sakinləri arasında sahibkarlıq təşəbbüsünün 

inkişafına kömək edir, keyfiyyətli turizm xidmətlərinin istehsalına şərait yaradır. 

Müasir dövrümüzdə Azərbaycanda turizmin digər növləri ilə birlikdə, aqroturizmin 

inkişafı üçün də münbit şərait mövcuddur. Amma bu sahənin inkişaf tempi digərlərinə 

nisbətdə hələ də  zəifdir. Ölkəmizin regionlarında aqroturizmi inkişaf etdirmək üçün xarici 

ölkələrin təcrübəsinin  öyrənilməsi vacib hesab edilir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, aqroturizm yerli icmaların, kənd və rayonların, 

bütünlükdə ölkənin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında mühüm rol oynayır. 
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Turizmin bu növünün digər turizm növlərindən fərqi odur ki, turistlər üçün lazım olan bütün 

ehtiyatlar kənd həyatında axtarılır. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bu sahəyə marağı 

zəifdir və aqroturizmlə məşğul olan firmalar məhdud saydadır. Lakin, Azərbaycanda bu 

sahənin inkişafı üçün kifayət qədər təbii resurslar mövcuddur. 

Odur ki, xarici təcrübələri nəzərə alaraq ölkəmizdə də aqroturizmin inkişafına diqqəti 

artırmaq mühüm şərtlərdəndir. Bunun üçün lazımi infrastruktur və avadanlıqlar, aqroturist 

təsərrüfatının inkişafı üçün idarəetmə yerləri, turagentlər üçün mərkəzi və regional səviyyədə 

məlumat bazası yaradılmalıdır. Beləliklə, yerli əhalinin əmək təcrübələrinin təbliğinə, kənd 

təsərrüfat mallarının turistlərə satılmasına, tarixi abidələrə tanışlığa imkan yaratmaqla yanaşı, 

kəndlərin inkişafına, kənd əhalisinin gəlirlərinin daha da artmasına nail olmaq olar. 
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Aqroturizmin idarəedilməsi xüsusiyyətləri 

 

Cəmiyyətin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının nəticəsi kimi yaranan mənəvi 

zənginlik və rekreasiya ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən turizm sənayesi və onun 

çox geniş tərkibli sahələri turizmin inkişaf etdirildiyi hər bir ölkədə və bütövlükdə dünya 

iqtisadiyyatında mühüm yer tutmaqdadır. Müasir dövrdə dünya üzrə xidmətlər bazarının 

üçdə birini, istehlak xərclərinin 10%-dən çoxunu təmin edən, məşğul əhalinin 10%-nə 

qədərini əhatə edən turizm sənayesi hətta artıq neft hasilatı və avtomobilqayırma sənayesi 

ilə də rəqabətə girmişdir. Artıq müasir dövrdə turizm sahəsi idarə olunan sosial-iqtisadi 

əhəmiyyət kəsb edən təsərrüfat fəaliyyəti sahəsi statusu alır. Dünyanın bir çox ölkələrində 

turizmin hesabına yeni iş yerləri açılır, əhalinin yüksək həyat səviyyəsi təmin olunur, 

ölkənin tədiyyə balansının vəziyyəti yaxşılaşır. Həmçinin turizm fərqli dövlətlər və 

millətlər arasında harmoniya yaradır, tarixi-mədəni abidələrin qorunub saxlanmasına, milli 

hakimiyyət orqanlarını, qeyri-hökumət təşkilatlarını və kommersiya strukturlarını ətraf 

mühitin qorunub mühafizə olunmasında iştiraka sövq edir. 

 Turizm yerləşdirmə, yemək və əyləncə xidmətləri ilə sıx əlaqədə inkişaf edir. 

Turizm sənayesi ən sürətlə inkişaf edən sənayelərdən biri hesab edilir. Aqroturizm kənd 

təsərrüfatı və turizm sektorlarının kəsişməsindən meydana gələn xidmət sahəsi olub və 

fermerlər üçün əsaslı investisiya tələb etməyən, mövcud resurslardan istifadə edərək yeni 

gəlir mənbəyidir. Aqroturizm kənd təsərrüfatı və turizm fəaliyyətinin effektiv 

birləşməsidir, daha çox əlavə dəyər yaradır, istehsal və xidmətləri şaxələndirir. Fermerlərin 

müştərilərlə birbaşa marketinqini inkişaf etdirir, dayanıqlı kənd təsərrüfatını dəstəkləyir və 

fermerlərin gəlirini artırır. 

Aqroturizm kənd turizminin bir hissəsi olmaqla, turistlərin kənd həyat tərzinə cəlb 

edilməsinin, eləcə də kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərində iştirakının təmin olunmasıdır. 

Aqroturizmə çoxlu attraksionlar, fəaliyyətlər, yaşayış yerləri, abadlıq və s. daxildir. 

Aqroturizm sahəsində müşahidə edilən inkişafı iki əsas səbəbi mövcuddur: turistlər 

arasında təsərrüfatdaxili təcrübələrə marağın artması; müasir cəmiyyətdə kənd 

təsərrüfatının mövcud vəziyyətidir. 

mailto:telman.adiu@gmail.com
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Aqrar idarəetmə elmi iqtisadi kateqoriyaya – idarəetməyə əsaslanır. İstehsalın idarə 

edilməsinin mahiyyəti idarəetmə aparatının təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün obyektiv 

qanun və idarəetmə nümunələrini bilmək və istifadə etməklə əmək kollektivlərinə 

məqsədyönlü, şüurlu təsirindən ibarətdir. İstehsal prosesində idarəetmə müxtəlif o 

cümlədən olur:təbiətin idarə edilməsi (mexanizasiya, avtomatlaşdırma);  heyvanlar 

aləmində idarəetmə;  cəmiyyətdə idarəetmə (sosial) formaları olur. 

Turizm sənayesinin digər sahələri kimi aqroturizmin fermerlər, kənd təsərrüfatı və 

turizm sektoru üçün müəyyən faydaları vardır: 

             1. Aqroturizm kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verir;  

 2. Əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin olunmasına şərait yaradır; 

 3. Ərazilərin təbii-iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə edilməsində 

əhəmiyyətli rol oynayır;  

 4. Sosial-mədəni xidmət sahələrinin inkişafına yol açır;  

 5. Kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verir;  

 6. Ətraf mühitin qorunmasına şərait yaradır;  

 7. Qeyri-maddi irsin qorunub saxlanılmasına töhfə verir;  

 8. İstehlakçı bazarında yeni seqmentin yaranmasına dəstək olur;  

 9. Qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş turizm məhsullarının və xidmətlərinin 

şaxələndirilməsini təmin edir; 

Bütün qeyd edilən bu müsbət məqamlarla bərabər aqrar sahədə turizmin 

idarəedilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya praktikasında turzimin idarəedilməsi 

sahəsində özünün aktuallığına görə françayzinq, müqavilə əsaslı və icarə yolu ilə idarəetmə 

formalarının tətbiqi daha çox geniş yayaılmışdır. Françayzer - güzəşt, imtiyaz verən, 

françayz - güzəşt imtiyaz alan. İri və kiçik müstəqil müəssisələrin müqavilə münasibətləri 

sistemidir. Bu idarəetmədə, kiçik mehmanxana iri məşhur mehmanxana nişanı (markası) 

altında fəaliyyət göstərir. Françayzinq modeli Avropada ABŞ-dan daha az yayılsa da, 

bizneslərində əlini saxlamaq istəyən sahiblər və minimum investisiya ilə portfelini 

genişləndirmək istəyən otel qrupları arasında populyarlıq qazandığı görünür. Françayzinq 

ümumi Avropa boru kəmərinin dörddə üçünü və qalan hissəsi üçün idarəetmə 

müqavilələrinin payına düşür. Hər bir françayzinq müqaviləsində françayzer françayziyə 

öz firma nişanı, iş texnologiyası və metodları, bron (sifariş) sistemi, marketinq üsulu, 

güzəşt sistemi və s.-dən istifadə etmək hüququ verir. Françayzinq müqaviləsinin orta 

müddəti 10-20 il arasındadır. Françayzer özünün bazar şəbəkəsinə yeni mehmanxanalar 

cəlb etməkdə maraqlıdır. Bu məqsədlə adətən françayzer maraqlı tərəflər üçün xüsusi 

sənədlər hazırlayır, bunlardan ən əsası şərtlər haqqında məlumatdır. Şərtlər haqqında 

məlumatda françayzerin rəhbər heyətinin ixtisası, şirkətin maliyyə durumu, müqavilə 

bağlanarsa, münasibətlərin mahiyyəti, hansı konkret məsələlərdə françayzer françayziyǝ 

yardım edir, müəssisədə çatışmayan hansı əlavə avadanlıq almağa və s. kömək göstərir. 

Françayzer və françayzi arasında hüquqi münasibət müqavilənin imzalanması ilə təsdiq 

olunur. Mehmanxana sənayesi üçün françayzinq müqaviləsi mehmanxananın xarici 

görünüşü, vestibülün interyeri, nömrələrin sayı, qonaqlara təqdim olunan xidmətlər, 

onların ketfiyyəti və s. şərtləri müəyyən edir. 

Müqavilə (kontrakt) yolu ilə mehmanxanaları idarəetmə - Mehmanxana sənayesi 

müəssisələrinin idarəetmə formalarından biri olan müqavilə ilə idarəetmə 1970-ci illərdə 

geniş yayılmışdı. Mehmanxana sahibkarları, menecer və ya şirkətlə yazılı razılaşma 

əsasında müqavilə (kontrakt) bağlayaraq idarəçiliyi ona verir. Müqavilə yolu ilə idarə edən 

şirkətin və ya menecerin müəssisəsinin əmlakına heç bir hüquqi iddiası yoxdur. Müqavilə 

üzrə şirkət adətən məhdud maliyyə məsuliyyəti daşıyır və hər bir halda gəlir əldə edir. 

Təbii ki, mehmanxananın gəliri çoxaldıqca şirkətin və ya menecerin gəliri də artır. Lüks və 

orta dərəcəli mehmanxana sahibkarları şirkətlərin yüksək səviyyəli peşəkar menecerləri ilə 

müqavilə bağlayaraq otelləri onların idarəçiliyinə verirlər. 
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Müasir dövrdə müqavilə ilə idarəçilik sazişində qoyulmuş şərtlərin sayı artıb və 

otellərin sahibkarları əməli qərarların qəbulunda daha çox təsir və nufuza malikdir. 

Beynəlxalq münasibətlərin genişlənməsi şəraitində hər bir mehmanxana şirkəti digər 

ölkədə yerli tərəfdaş və ya daşınmaz əmlakın sahibi ilə müştərək müəssisə yaratmağa 

maraqlıdır. Hazırda mehmanxana biznesinin menecment məsələləri ilə məşğul olan 

şirkətlər fövqəladə rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərir. 

İcarə yolu ilə idarəetmə - mehmanxana sənayesi müəssisələrinin icarə yolu ilə idarə 

olunması 1950- 1960-cı illərdə geniş yayılmışdı. Hazırda bu forma az istifadə edilir. Bu 

idarəetmənin mahiyyəti ondadır ki, mehmanxananın adətən müəyyən müddətə icarəyə 

götürülür və danışıqlar əsasında 20-50% faiz müəyyən edilir. Otelin icarə müqaviləsi ilə 

otel şirkəti əmlakı mülkiyyətçidən icarəyə götürür və oteli mülkiyyətçidən ayrı, müstəqil 

bölmə kimi fəaliyyət göstərir. Bu yolla mehmanxana şirkəti (icarəçi) mehmanxanadan 

gələn bütün gəlirləri özündə saxlayır və sabit icarə haqqını ödəyir (adətən satış gəlirindən 

müəyyən faizə əlavə olaraq). 

Məhz, bu, mehmanxana sənayesində mövcud olan xüsusi aspektləri tənzimləməklə 

yanaşı, başqasının mülkiyyətində adi biznesin aparılmasıdır. 

Aqroturizm sahəsi kənd ərazilərinin təbii-iqtisadi potensialından daha səmərəli 

istifadə edilməsində və əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. 

Kənd turizminin inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd regionların həm təbii-coğrafi, həm 

sosial-iqtisadi həm demoqrafik potensialından, həmçinin mədəni-tarixi abidələrindən 

istifadə olunması ilə yanaşı turizm sənayesində kəndlərin rolunun artırılması, xarici 

turistlərin regionlara cəlbolunması vasitəsi ilə əldə olunan gəlirlərin artırılmasıdır. 
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Aqrar sektorda dövlətin innovasiya siyasəti və aqrar innovasiya sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

     Dünyada bu gün qlobal kənd təsərrüfatı məsələsi gündəmdə olma məsələsi qaldığı 

zaman və dünya aqrar bazarında məhsul təklifinin qeyri-müəyyən olmasını təşviq edən 

kəskin iqlim dəyişkənliyi proseslərinin baş verməsi zamanı kənd təsərrüfatı istehsalının 

stabilləşdirilməsinin başlıca amillərindən biri olan aqrar- sənaye inkişafının innovasiya tərkib 

hissəsinə daha çox diqqət artmağa başlayır. Məhz buna görə də təbii resursların azalması 

şəraitində aqrar təsərrüfatçılığın səmərəliliyinin artmasını və həmçinin sahənin iqlim 

dəyişkənliyinə uyğunlaşmasını təmin etməyə imkan verən, təsirlərinin qiymətləndirilməsi 

sistemlərinin işlənib-hazırlanması və onların əvvəlcədən qabağının alınmasına imkan verən 

yeni texnologiyaların axtarışı məsələsi xüsusilə aktuallaşır.  

Aqroinnovasiyalar adı altında geniş mənada aqrar sferada həyata keçirilən və burada 

iqtisadi, ekoloji və sosial effektlərin artımını təmin edən innovasiyalar başa düşülür. 

Aqroinnovasiyaların spesifikası innovasiya prosesində, həm də aqroinnovasiya fəaliyyətinin 

bilavasitə obyektləri kimi çıxış edən təbii amillərin və komponentlərin istifadəsindən 

ibarətdir. Bundan əlavə aqrar innovasiyaların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların 

aqrosferaya tətbiqi istehsal edilmiş məhsulun rəqabətqabiliyyətinin artırılmasının və onun 

bazarda olan payının artmasının xalis zəmanəti kimi çıxış etmir. Məhsul üzrə təklifin ona 

olan tələbi üstələdiyi dövrlərdə innovasiyalar qiymətləri aşağı salmağa, keyfiyyəti 
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yüksəltməyə və beləliklə sahənin rəqabətqabiliyyətini artırmağa və aqrar resurs potensialını 

yüksəltməyə imkan verir. 

  Hal-hazırda dünya iqtisadiyyatının inkişaf vəziyyəti və səviyyəsi innovasiya 

fəaliyyətinin qurulmasına və səmərəli təşkilinə yönəldilmiş ölkə, sahələr və müəssisələrin 

inkişaf vektorunu müəyyənləşdirir. İqtisadiyyatın dayanıqlı iqtisadi artımının əldə edilməsi 

və yeni istehsal növlərinin mənimsənilməsi, dünya bazarında rəqabətqabiliyyətli yeni 

məhsul istehsalının texnoloji inkişafı, işlənib hazırlanması və mənimsənilməsi yolu ilə 

ölkənin böhrandan çıxması üzrə məsələlərin həllində innovasiya və innovasiya fəaliyyəti 

birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edilən məqsədlərin əldə edilməsi üçün 

iqtisadiyyatın bütün sahələrinin kompleks şəkildə dəyişdirilməsi tələb edilir, təkcə texnoloji 

və istehsal innovasiyaları deyil, həm də idarəetmə, iqtisadiyyat və sosial sferada 

innovasiyaların olması da mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Ölkəmizdə aqrar sənaye kompleksində innovasiya proseslərinin inkişafı müxtəlif 

dövrlərdə istehsalın tələbləri, elm və texnikanın nailiyyətləri və həmçinin qabaqcıl istehsal 

təcrübəsinin istehsala tətbiqi ilə müəyyənləşir. Elm  və istehsalın inteqrasiyasının 

sürətləndirilməsi problemlərinin analizi göstərir ki, kənd təsərrüfatında innovasiyaların 

tətbiqi istehsal, elm, təhsil və maliyyə təşkilatları arasında olan əlaqəli innovasiya 

strukturunun olmaması ilə bağlı olaraq çətinləşir. Yeniliklərin hazırlanması ilə onların 

istehsala tətbiqi arasında vahid davamlı proses olmadan, innovasiya fəaliyyəti səmərəli ola 

bilməz. Bu zaman metodiki, düşünülmüş innovasiya fəaliyyətinin təşkili üçün hər bir tərkib 

hissənin öz yerini nəzərə almaq lazımdır. Öz növbəsində elmi sfera mövcud resurslar və 

imkanlardan istifadə etməklə, dünyada olan nailiyyətləri analiz edib və mövcud istehsal 

tələblərini nəzərə almaqla kənd təsərrüfatı istehsalçılarını yeni texnologiyalar və yeniliklərlə 

təmin etməlidir. 

 Dövlət innovasiya siyasəti – innovasiya fəaliyyətinə münasibətdə dövlətin gördüyü 

tədbirlər alqoritmini ifadə edən, elm və texnika sferasında dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 

məqsədlərini, tendensiyalarını, formalarını və metodlarını təyin edən sosial-iqtisadi 

siyasətin tərkib elementidir.  Dövlət hakimiyyəti orqanlarının aqrar sənayenin idarə edilməsi 

prosesində başlıca tədbirlər kənd təsərrüfatı istehsalının stabilləşdirilməsinə və inkişafına, 

əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatına, kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın digər sahələri 

arasında həm iqtisadi, həm də qiymət paritetinin saxlanılmasına, kənd təsərrüfatı ilə sənaye 

işçilərinin gəlir səviyyəsi arasındakı fərqin azaldılmasına, milli ASK müəssisələrinin 

hərtərəfli dəstəklənməsinə və müdafiəsinə yönəldilməlidir. Cari vəziyyətdə bütün qeyd 

olunanları kənd təsərrüfatı sferasında müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin tədricən 

gücləndirilməsi hesabına reallaşdırmaq mümkündür. 

     İnnovasiya iqtisadiyyatının yaradılması zamanı başlıca rol dövlət və qeyri - dövlət 

sektorunun əməkdaşlığının payına düşür. Maliyyələşmə ya dövlətin özü tərəfindən, ya da 

vençur şirkətlər, alyanslar və ya müəssisələrin birliyi tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu 

zaman dövlətin təminatına məhz aşağıdakılar aid olunur: innovasiya sferasında prioritetlərin 

seçimi; strateji planlaşdırma, dövlət sifarişi predmeti ola biləcək məhsul və xidmətlərin       

siyahısının müəyyənləşdirilməsi; innovasiya sferasında özünütəşkil mexanizmlərinin 

yaradılması, iri kapitalın  innovasiya layihələrinə cəlb edilməsi üçün şəraitin yaradılması; 

innovasiya layihələrinin ekspertizası və analizi. 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrində mühasibat uçotu və auditlə bağlı standartların 

məqsədi, tətbiqi və ümumi xüsusiyyətləri 

 

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti bioloji aktivlərin satışı, kənd təsərrüfatı məhsulları və ya 

əlavə bioloji aktivə bioloji transformasiyasının müəssisə tərəfindən idarə edilməsi deməkdir. 

Kənd təsərrüfatı məhsulu müəssisənin bioloji aktivlərindən yığılmış məhsuldur. 

Bioloji aktiv canlı heyvan və ya bitkidir. 

Bioloji transformasiyaya bioloji aktivlərdə keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə 

səbəb olan yetişmə, cinsin korlanması, istehsal və törəmə prosesləri daxildir. 

Bioloji aktivlər qrupu canlı heyvan və bitkilərin cəmidir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı bioloji aktivdən və ya bioloji aktivin ömrü 

prosesinin kəsilməsindən alınan maddədir 

“Kənd təsərrüfatı” adlı 27 №-li İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq 

Standartı (İSMUBS) 1-57-ci maddələrdə verilmişdir Bütün maddələr bərabər qüvvəyə 

malikdir. 27 №-li İSMUBS onun məqsədi, Mühakimənin əsasları, İctimai Sektor üçün 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına Giriş və İctimai Sektor Təşkilatları 

tərəfindən Ümumi Məqsədli Maliyyə Hesabatlarının Təqdim Edilməsi üzrə Konseptual 

Çərçivə Sənədi rəhbər tutulmaqla oxunmalıdır. “Uçot Siyasəti,   Uçot Qiymətləndirmələrində 

Dəyişikliklər və Səhvlər” adlı 3 №-li İSMUBS dəqiq müəyyən edilmiş təlimatların olmadığı 

halda uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqi üçün zəmin rolunu oynayır.  

Standartın məqsədi kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə bağlı uçotun tətbiqi, maliyyə 

hesabatlarının təqdimatı və açıqlamaların təsvirini verməkdir. 

Standart, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli formada aşağıdakılara tətbiq olunur: 

- Bioloji aktivlər; 

- Məhsul yığımı anında kənd təsərrüfatı məhsulları.  

Kənd təsərrüfat müəssisələri 2004-cü il tarixili «Mühasibat uçotu haqqında» Qanuna 

müvafiq olaraq aparılması yoxlanmalıdır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat balansı, 

mənfəətin və zərərin hesabatı, auditlə əhatə edilən dövrün sonuna aktivlərin, passivlərin, 

gəlirlərin, xərclərin, hesabların qalığını əks etdirən dövriyyə cədvəli alınmalıdır. 

Kənd təsərrüfatında auditin əhəmiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin şəffaflığını yüksəldir; 

- biznes tərəfdaşlarının Kənd təsərrüfatına etimadını artırır; 

- bütün maraqlı tərəfləri etibarlı uçot və hesabat məlumatları ilə təmin etməklə qərar 

qəbul etmə proseslərini optimallaşdırır; 

- neqativ hallara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər sistemi təşkil etməyə şərait yaradır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin auditi zamanı, auditor müəssisələrin mühasibat 

uçotunun və maliyyə hesabatlarının “Kənd təsərrüfati üzrə” kommersiya təşkilatlari üçün 28 

№-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Kənd təsərrufatı” adlı 41 №-li Muhasibat Ucotunun 

Beynəlxalq Standartına əsaslanmışdır. 

Standartın məqsədi kənd təsərrufatı fəaliyyəti ilə bağlı ucot qaydalarının və 

açıqlamaların müəyyən edilməsidir. 
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Bu Standart aşağıdakılara tətbiq olunur: 

- bioloji aktivlər; 

- məhsul yığımı anında kənd təsərrüfatı məhsulları;  

- hökumət subsidiyaları. 

Standart yalnız məhsul yığımı anında müəssisənin bioloji aktivinin yetişdirdiyi kənd 

təsərrüfatı məhsuluna şamil edilir. Nəticə etibarı ilə, bu Standart məhsul yığımından sonra 

kənd təsərrufatı məhsullarının emalı ilə məşğul olmur. 

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti müxtəlif fəaliyyət növlərini əhatə edir; məsələn, mal-qara 

və meşə yetişdirilməsi, illik və ya çoxillik məhsul yetişdirilməsi, meyvə bağları və 

plantasiyalar, gülçülük və su təsərrüfatı (balıq vətəgələri də daxil olmaqla).  

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində mühasibat uçotu və auditlə bağlı standartlardan 

istinad edərək müəyyən ümumi xüsusiyyətlər fikrimizcə aşağıdakı müxtəlifliliklə bağlıdır:  

- Dəyişə bilmə qabiliyyəti. Canlı heyvan və bitkilər bioloji transformasiyaya 

uğrayırlar; 

- Dəyişikliyin idarə edilməsi. Rəhbərlik prosesinin baş tutması üçün şərtləri artırmaq 

və ya ən azı sabitləşdirməklə bioloji transformasiyaya yardımçı olur (məsələn, qida 

səviyyəsi, rütubət, temperatur, məhsuldarlıq və işıq). Belə idarəetmə kənd təsərrüfatı 

fəaliyyətini digər fəaliyyət növlərindən fərqləndirir. Məsələn, idarə olunmayan mənbələrdən 

məhsul yığmaq (beləki, okeandan balıq ovlama və meşələrin qırılması) kənd təsərrüfatı 

fəaliyyəti deyildir;  

- Dəyişikliyin ölçülməsi. Bioloji transformasiyanın gətirdiyi keyfiyyətdə dəyişiklik 

(məsələn, genetik keyfiyyət, sıxlıq, yetişkənlik, piy qatı, protein, və liflərin möhkəmliyi) və 

ya kəmiyyət (məsələn, nəsil, çəki, kub metr, lifin uzunluğu və ya diametri və tumurcuqların 

sayı) gündəlik idarəetmə qaydasında ölçülür və müşahidə olunur. 
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Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun təşkili və qarşısında duran vəzifələr 

                                                                                                   

Mili iqtisadiyyat sahələrinin fərqli xüsusiyyətləri hər şeydən əvvəl onlarin fəaliyyət 

istiqamətləri ilə səciyyələnir. Milli iqtisadiyyat sahələri fəaliyyət istiqamətinə görə əsasən 

istehsal və xidmət sahələri olmaqla iki qrupa bölünür. 

Istehsal fəaliyyəti ilə məsğul olan sahələrdən biri də  kənd təsərrüfatı sahəsidir. Kənd 

təsərrüfatı Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının ən vacib sahələrindən biridir. Kənd təsərrüfatı 

əhali üçün ərzaq məhsulları, emal sənayesi üçün xammal istehsal edir, cəmiyyətin sosial-

mədəni və digər tələbatlarını təmin edir. Tarixən Azərbaycan kənd təsərrüfatı ölkəsi kimi 

tanınmış və burada uzun illər dərin ixtisaslaşma baş vermişdir.  

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra süverenliyin ilk illərində iqtisadiyyatın 

dağılmasının ən ağır zərbəsi məhz kənd təsərrüfatına dəymiş, ənənəvi sahələr sıradan 

çıxmışdır.  
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Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən və ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid 

prosesi başlandıqdan sonra kənd təsərrüfatında aparılan islahatlar nəticəsində bir sıra 

yeniliklər baş vermişdir.  

Kənd təsərrüfatında da istehsalın səciyyəvi xüsusiyyəti mühasibat uçotunun aparılması, 

məhsulların faktiki maya dəyərinin hesablanması və nəhayət satışın nəticələrinin, başqa sözlə 

desək maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsinə öz təsirini göstərir. Kənd təsərrüfatı 

istehsalının səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada bitkiçilik və heyvandarlıq 

sahələri bioloji, fiziki, kimyəvi dəyişikliklərə məruz qalır, təbii şəraitlə bağlı olaraq iş vaxtı 

bitir, lakin istehsal davam edir. Deməli, sənaye istehsalından fərqli olaraq istehsal vaxtı ilə iş 

vaxtı üst-üstə düşmür və il ərzində isçi qüvvəsindən yalnız iş mövsümü dövründə istifadə 

olunur. Bütün bunlar istehsal xərclərinin, məhsul çıxımının uçotuna, il ərzində istehsal edilən 

və satılan məhsulun faktiki maya dəyərinin hesablanmasına təsir edir. 

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı mühasibatlığı “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 30 yanvar 

2017-ci il tarixli Q-01 tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq 

Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən 

mühasibat uçotunun aparılması Qaydalar”ı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

2009-cu il 13 yanvar tarixli İ-04 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Kənd təsərrüfatı üzrə” 

Kommersiya Təşkilatları üçün 28 N°-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı və digər normativ 

hüquqi aktlar vasitəsi ilə tənzimlənir. Məlum olduğu kimi “Kənd təsərrüfatı üzrə” 

Kommersiya Təşkilatları üçün 28 N°-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı “Mühasibat uçotu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq hazırlanmış və “Kənd 

təsərrüfatı” adlı 41 N°-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsaslanmışdır. Adı 

çəkilən standartın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı ilə bağlı uçotun tətbiqi, maliyyə 

hesabatlarının təqdimatı və açıqlamalarının təsvirini verməkdən ibarətdir. Mühasibat uçotunu 

tənzimləyən qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlar ilə bu Milli Mühasibat Uçotu Standartı 

arasında ziddiyyət yarandığı halda, hazırkı Standart tətbiq edilir.  

28 N°-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli olaraq, 

aşağıdakılara tətbiq olunacaqdır:  

1. Bioloji aktivlər;  

2. Məhsul yığımı anında kənd təsərrüfatı məhsulları;  

3. Standartın 34-35-ci maddələrdə göstərilənlərlə əhatələnmiş hökumət subsidiyaları. 

28 N°-li Standart kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə əlaqəli torpağa və kənd təsərrüfatı 

fəaliyyəti ilə əlaqəli qeyri-maddi aktivlərə tətbiq olunmur. Çünki adları çəkilən maddələri 

tənzimləyən ayrıca Standartlar mövcuddur. Bu Standart yalnız məhsul yığımı anında 

müəssisənin bioloji aktivinin yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsuluna şamil edilir.  

Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun qarşısında duran vəzifələrə asağıdakıları aid 

etmək olar: 

- İstehsal ehtiyatlarından, kənd təsərrüfatı texnikasından, məhsuldar heyvanlardan və 

digər əsas vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunması üzərində nəzarət; 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının vaxtında mədaxil edilməsi;  

- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına məsrəflərin uçotunun və faktiki maya dəyəri 

kalkulyasiyasının düzgün təşkili; 

- Maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin düzgün təyin edilməsi, mənfəətin 

bölüşdürülməsi və büdcə qarşısında olan öhdəliklərin öz vaxtında yerinə yetirilməsi üzərində 

nəzarət; 

- Hesabatların vaxtında tərtib və təqdim edilməsi. 
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Aqrar sahədə logistikanın tətbiq xüsusiyyətləri 

            Tezisdə aqrar sferanın istehsal satış fəaliyyətində logistikanın yeri və rolu müəyyən 

edilmiş, aqrar logistikanın xüsusiyyətləri və müasir kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

fəaliyyətinin təşkilinə logistik yanaşmaların tətbiq imkanları aşkar edilmişdir. 

XXI-əsrdə aqrobiznes fəaliyyəti  dünyanın bir sıra ölkələrində logistikanın aktiv 

təqbiqi və məhsulgöndərmə zəncirinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə səciyyələnir. 

Bu sahədə bütün mütərəqqi meylləri nəzərə almaqla qeyd etmək lazımdır ki, ölkə 

iqtisadiyyatının aqrar sektorunda logistikadan və aqrar məhsulgöndərmə zəncirindən istifadə 

edilməsi bu günə kimi az tədqiq edilən fəaliyyət istiqaməti kimi qalır.     

 Aydındır ki, aqrar sferada mövcud problemlər onların həlli üçün sistemli və kompleks 

yanaşma tələb edir. Buna görə də dünyanın hər yerində olduğu kimi müasir təsərrüfatçılıq 

şəraitində ölkəmizdə də logistika və marketinq kimi tətbiqi elm sahələrinin rolu getdikcə 

yüksəlir. Logistika elmi və praktiki kontekstdə aqrar sənaye sahələrinin daha çox tələb 

olunan fəaliyyət istiqamətlərindən birinə çevrilir. Daha doğrusu, kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin resurs təminatının logistik təşkili əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi, sosial və 

ekoloji effekt verir.  

 Aqrar logistika kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və satışı sahəsində 

logistik metodların tətbiqi ilə əlaqədar logistikanın yeni istiqaməti hesab edilir. Praktik 

təcrübəyə istinadən deyə bilərik ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində aqrar sahədə biznes 

fəaliyyətinin effektiv həyata keçirilməsi üçün logistik yanaşmalardan geniş istifadə            

edilir. Lakin nəzərə almalıyıq ki, ölkəmizdə aqrologistika hələ ki, özünün inkişaf 

mərhələsindədir. 

Aqrar müəssisələrə göstərilən nəqliyyat xidməti (son təyinat yerinə qədər daşınan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının dəyərini və canlı əmək məsrəflərini minimumlaşdırır) demək olar 

ki, çox aşağı səviyyədədir və yalnız logistik prinsiplərin tətbiqi əsasında onu yaxşılaşdırmaq 

mümkündür. Bunun üçün isə ilk növbədə məhsulların maya dəyərinin azaldılmasına              

müsbət təsir göstərən nəqletmə marşurutlarının düzgün seçilməsi olduqca vacibdir. Səmərəli 

təşkil edilən aqrologistika kənd təsərrüfatı məhsularının yığılması zamanı vaxt  itkisini 

azaldır və  onların maya dəyərinin minimumlaşdırılması üçün obyektiv şərait formalaşdırır.   

Beləliklə, iqtisadiyyatın müasir inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla aqrar sahədə 

rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsinin ən aktual  problemlərindən biri məhz logistikanın 

iqtisadi vasitələrindən effektiv istifadə edilməsi hesab edilir. Tədqiq edilən problemin nəzəri 

və praktiki baxımından araşdırılması aqrar sahədə logistik texnologiyaların tətbiqi ilə           

bağlı bir sıra vacib aspektləri müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

           Azərbaycan Respublikasının aqrar sferasında logistik metod, üsul və strategiyaların 

tətbiqi aşağıdakı istiqamətlər üzrə nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və emal müəssisələrinin 

qarşılıqlı fəaliyyətini nəzərdə tutan kompleks yanaşmaya əsaslanmalıdır: 

1.  Aqrologistik mərkəzlərin tikilməsi və rəqabət mühitində artıq yaradılmış 

mərkəzlərin mümkün fəaliyyətini təmin etmək, maliyyə axınlarını stimullaşdırmaq üçün 

logistik fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi baza formalaşdırılmalı və logistik fəaliyyəti 

tənzimləyən qanun aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva etməlidir: 

- tikilməsi nəzərdə tutulan logistik mərkəzlər üçün ayrılacaq torpaq sahələrinin 

rəsmiləşdirilməsi və zəruri hallarda bu torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 

kateqoriyasından qeyri kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq kateqoriyasına çevrilməsi 

prosedurunun sadələşdirilməsi; 
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- logistik mərkəzlərin yaradılmasında bilavasitə iştirak edən investorlara güzəştli 

vergi ödənişlərinin  (məsələn, vergi güzəştlərinin tətbiq edildiyi məhsulların siyahısına uyğun 

olaraq logistik mərkəzin tikintisi üçün avadanlıqlar gətirilən zaman onların əlavə edilmiş 

dəyər vergisindən azad edilməsi) tətbiqi; 

2. Sahələrarası funksional fəaliyyət prinsipi əsasında regional logistik mərkəzlər 

yaratmaqla makro və mezosəviyyələrdə ərzaq bazarının infrastrukturunu intensiv inkişaf 

etdirmək. Belə ki, Almaniya və İtaliya kimi Avropa ölkələrində belə mərkəzlərin müvəffəq 

şəkildə formalaşması, hər şeydən əvvəl, dövlət sektorunun iştirakını nəzərdə tutur. Daha                   

doğrusu, logistik infrastrukturu inkişaf etdirmək məqsədi ilə bu işə özəl şirkətləri, ticarət 

təşkilatlarını, nəqliyyat kompaniyalarını, müxtəlif maliyyələşmə formalarını tətbiq etməklə 

pul vəsaitlərini akkumulyasiya edən bankları, sığorta firmalarını da cəlb etmək 

məqsədəmüvafiq olardı. Təbii ki, özəl investorların bu tip layihələrin reallaşdırılmasında             

iqtisadi cəhətdən maraqlı olması hədsiz dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir.  

3. Yeni informasiya sistemləri, müasir reinjirinq metodlarına əsaslanan biznesin 

yenidən təşkili, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və istehsalın idarəedilməsi üzrə xüsusi 

sistemlərin tətbiqi ilə logistik sistemlərin idarəedilməsini təkmilləşdirmək. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarını logistik sistemin bütün mərhələləri üzrə istehlakçılara çatdırılmasında təsərrüfat 

subyektlərinin tələblərinin keyfiyyətli və tam ödənilməsi vacibdir.  

4. Logistika sahəsində ali təhsilli mütəxəssislər hazırlamaq, eləcə də  müvafiq 

qanunvericiliyə uyğun olaraq kadr peşəkarlığının yüksəldilməsi, onların yenidən 

hazırlanması məqsədi ilə əlavə təhsilin təşkili praktikasını genişləndirmək.  

 Aparılan tədqiqat göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının daxili və xarici bazarlarda 

effektiv hərəkəti məhz logistik sistemlər hesabına təmin edillir. Müəyyən edilmişdir ki, 

respublikamızda  topdan logistik mərkəzlər demək olar ki, yox səviyyəsindədir və müasir 

tələblərə cavab verən beynəlxalq səviyyəli nəqliyyat–logistik mərkəzlər, yük terminalları            

və digər infrastruktur elementləri tədricən formalaşmaq üzrədir. Regional aspektdə isə belə 

strukturların qurulması yalnız və yalnız planlaşdırma mərhələsindədir. Ölkəmizdə 

logistikanın tələb olunan səviyyədə inkişaf etməməsinin nəticəsi olaraq bir çox kənd 

təsərrüfatı müəssisələrində və emaledici sahələrdə məhsulgöndərmə zəncirinin bütün 

həlqələri arasında qarşılıqlı fəaliyyət kifayət qədər təmin olunmayıb. Bununla əlaqədar 

olaraq ölkənin aqrar sferasında logistik sistemlərin effektiv fəaliyyəti üçün: 

-  bazar infarstrukturunun formalaşması və ondan istifadə imkanları; 

-  azad sahibkarlıq fəaliyyətinin təmin edilməsi; 

-  logistik mərkəzlərin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın mövcudluğu 

tələb olunur;  

  Nəzəri və praktiki aspektlərin kompleks şəkildə uzlaşdırılması aqrar sferada güclü 

rəqabət üstünlüklərinin əldə edilməsinə, eləcə də  daxili və xarici bazarlarda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır.    

 

 

 

Mirzəyev Natiq 

dosent 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

mirzoev.n@mail.ru 

 

Aqrar sahənin perspektif inkişafında innovasiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti 

 

Kənd təsərrüfatının və bütün aqrar-sənaye kompleksinin inkişafının mühüm strateji 

istiqamətləri elmin və texnikanın inkişafı əsasında istehsalın davamlı olaraq yenilənməsinə 

imkan verən elmi tədqiqatların tərəqqisi və innovativ proseslərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
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innovasiyalı yanaşma məhsullarda, əmək vasitələrində, əmək cismlərində, texnologiyada, 

istehsalın və idarəetmənin təşkilində keyfiyyət dəyişikliklərinin sistemli prosesidir. Bu 

prosesin məqsədi rəqabət qabiliyyətini və istehsalın səmərəliliyini artırmaqdır. 

Aqrar sahənin qarşısında dayanan əsas məsələlər resurlardan səmərəli istifadə, əmək 

məhsuldarlığının artırılması, intensivləşdirmə, mexanikləşdirmə və digər üsullardan istifadə 

etməklə potensialdan istifadə imkanlarının genişləndirilməsidir. Hazırda Azərbaycanın 

müasir inkişaf siyasəti və strategiyasında diqqət mərkəzində olan bu sahə özünün tarixi 

ənənələri üzərində inkişaf etdirilməkdədir. Ölkəmizdə neft sektorundan asılılığın 

azaldılmasında inkişafının müasir tələblərə uyğun aparılması nəzərdə tutulan sahələrdən biri 

kimi aqrar sektor həm daxili tələbatın ödənilməsi, həm də ixrac imkanları ilə nəzərdən 

keçirilir. 

İqtisadiyyatı bütün sahələri kimi aqrar sahədə də resurslardan daha səmərəli istifadə 

üsullarının tətbiqi, daha intensiv, daha məhsuldar texnologiyaların istifadəsi, əmək 

məhsuldarlığının artırılması, satış üsullarının təkmilləşdirilməsi, müasir elmi-texniki 

yeniliklərin tətbiqi sahənin inkişafının və rəqabətqabiliyyətliliyinin təməlində durur. Bu 

mənada innovasiyaların aqrar sahədə xüsusilə əhəmiyyətli inkişaf amili kimi tədqiq olunması 

zəruridir. 

 

Cədvəl 1.  

Aqrar sahədə innovasiyalı inkişaf mühitini formalaşdıran amillər 

 

İnnovasiyalı inkişaf mühitini 

şərtləndirən daxili amillər 

İnnovasiyalı inkişaf mühitini şərtləndirən xarici 

amillər 

Marketinq tədqiqatları Risklərin səviyyəsi (siyasi-iqtisadi, hüquqi, iqtisadi-

institusional) 

İdarəetmədə kreativlik və işçi 

heyətin əqli potensialın reallaşması  

Daxili istehsala dövlət himayəsi  

İnkişafın strateji prioritetləri İnvestisiyaların mühafizəsi səviyyəsi 

Mövcud maliyyə vəziyyəti  İnnovasiyaların təşviqi tədbirlərinin səmərəliliyi 

Maliyyə potensialı  İstehsal – texnoloji innovasiyalar 

İstehsal proseslərinin yeniliklərə 

həssaslığı  

Bank faizi dərəcəsi 

Müəssisənin imici  İnflyasiya səviyyəsi 

Müəssisənin tarixi  Amortizasiya siyasəti 

 

İnnovasiyaların növ tərkibinin nəzərdən keçirilməsinin nəticələrinə əsasən aqrar sahədə 

onlardan ən çox yayılanları qeyd etmək olar: 

- texnoloji (aqrar-sənaye kompleksinin texnoloji cəhətdən yenidən təchiz edilməsi, 

yeni texnologiyaların tətbiqi); 

- marketinq (kənd təsərrüfatı müəssisələrinin daha səmərəli inkişafına kömək edən 

müxtəlif marketinq alətlərinin və üsullarının tətbiqi); 

- təşkilati (bütün idarəetmə proseslərinin daha səmərəli təşkili, iş yerlərinin təşkili və 

s.). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahə ilə bağlı elmlərin inkişafı və 

təkmilləşdirilməsi, bitkiçilikdə yeni səmərəli sortlarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarının 

yeni cinslərinin yaradılması, o cümlədən kənd təsərrüfatı maşın və avadanlıqlarının 

təkmilləşdirilməsi kənd təsərrüfatının inkişafı bilavasitə yüksək ixtisaslı kadrların 

hazırlanması ilə əlaqədar həyata keçirilir. 

Bu gün bütün dünya ölkələri müxtəlif dərəcədə olsa da, qlobal maliyyə-iqtisadi 

böhranın nəticələrini yaşayırlar. Bu zaman istehsalı yenidən təchiz edən və yeni 

texnologiyaların mənimsənilməsi üçün vaxtında tədbirlər görən, bununla da 
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rəqabətqabiliyyətli məhsulların ən az xərclə buraxılmasını təmin edə bilən ölkələr mövcud 

vəziyyətdən ən az itki ilə çıxacaqlar. 

Azərbaycanda “Strateji yol xəritəsi”nə uyğun olaraq aqrar sahədə innovasiyaların 

tətbiqi müsbət nəticələrini verir. Bu həm bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsində özünü 

göstərir. 

Cədvəl 2. 

Bütün kateqoriyalı təsərrüfatlarda bitkiçilik məhsullarının əsas növlərinin istehsalı  

(min ton) 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 

2021-ci ildə 2017-

ci ilə nisbətən, % -

lə 

Xam pambıq 207,5 233,6 295,3 336,8 287,0 138,3 

Taxıl 2928,8 3309,2 3538,5 3257,1 3363,0 114,8 

Kartof 913,9 898,9 1004,2 1037,6 1062,0 114,9 

Tərəvəz 1405,6 1521,9 1714,7 1738,9 1815,5 129,2 

Meyvə və giləmeyvə 954,8 1010,8 1099,7 1133,1 1204,9 126,2 

Üzüm 152,8 167,6 201,8 208,0 209,8 137,3 

Bostan bitkiləri 438,1 401,9 447,6 448,1 459,9 105,0 

Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. Mənbə: stat.gov.az 

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi bütün bitkiçilik məhsul növləri üzrə istehsalda artım 

müşühidə olunur. Xüsusilə də, xam pambıq və üzüm istehsalı üzrə müvafiq olaraq 38,3% və 

37,3% təşkil edir. 

Cədvəl 3. 

Bütün kateqoriyalı təsərrüfatlarda heyvandarlıq məhsullarının əsas növlərinin istehsalı 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
2021-ci ildə 2017-ci 

ilə nisbətən, % -lə 

Ət (kəsilmiş çəki), 

min ton 
316,8 326,0 326,0 335,7 357,6 112,9 

Süd, min ton 2024,1 2080,4 2150,8 2192,5 2223,4 109,8 

Yumurta, mln. ədəd 1714,0 1676,2 1827,1 1906,2 1838,8 107,3 

Yun (fiziki çəki), 

ton 
16040 15849 16095 16128 16138 100,6 

Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.  

Heyvandarlıq məhsulları üzrə də bu tendensiya müşahidə olunur (Cədvəl 3.). Burada ət 

(kəsilmiş çəki) və süd istehsalı diqqəti cəlb edir. Müvafiq olaraq 12,9% və 9,8% artım 

olmuşdur. 

İnnovasiyanın aqrar sektor üçün effektivliyini və yüksək əhəmiyyətini dərk edərək 

qeyd etmək lazımdır ki, innovasiya fəaliyyətinin idarə olunan inkişafına keçid aqrar sahənin 

innovasiyalı inkişafını təmin etmək üçün elmi, texnoloji, idarəetmə və təşkilati şəraitin təmin 

edilməsinə yönəlmiş yeni təşkilati-iqtisadi mexanizmin yaradılmasını tələb edir. Bu 

mexanizmin işlənib hazırlanması aqrar elmi ilə istehsalı birləşdirərək kənd təsərrüfatının əsas 

problemlərindən birini – bu sahənin elmi-texniki potensialının artırılması problemini həll 

edəcəkdir. Xüsusilə də: 

- innovasiyaların real istehsala gətirilməsi sistemini formalaşdırmaqla yeni biliklərin 

tətbiqinin sürətləndirilməsi; 

- investisiya fəallığının artması və iqtisadiyyatın aqrar sektorunun investisiya 

cəlbediciliyinin yüksəldilməsi; 

- iri müəssisələrin cəlb olunmamış resurslarından rasional və səmərəli istifadə; 



57 
 

- münasibətləri tənzimləyən və bir sıra inzibati resurslara malik olan orqanlarla 

innovasiya fəaliyyəti subyektlərinin inteqrasiyası üçün şəraitin yaradılması. 

 

 

 

Mirzəyev Natiq 

dosent 

Abdullayeva Pərvanə 

magistrant 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

mirzoev.n@mail.ru 

pervane_abdullayeva88@mail.ru 

 

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aqrar sahənin bərpasının kreditləşdirilməsi 

istiqamətləri 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu 44 gün ərzində işğal altındakı Azərbaycan 

ərazilərini işğaldan azad etdi. Mənfur düşmənlərimiz tərəfindən çapıb-talanmış, infrastruktur 

sahələri məhv edilmiş bu ərazilərin iqtisadi inkişafını təmin etmək qarşıda duran ən vacib 

məsələdir. Xüsusilə də aqrar sektorun bərpası və əhalinin tələbatına uyğun kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizin aqrar sahədə əldə edilən 

təcrübələrinin işğaldan azad edilmiş rayonlara transfer edilməsi, orada sahibkarlıq 

fəaliyyətlərinin təşviq edilməsi üçün xüsusi dəstəkləmə proqramlarının formalaşdırılması, 

heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsində zəruri infrasturktur reallaşdırılması kimi məsələlər 

prioritetliyi ilə fərqlənir. İşğaldan azad olunmuş əraziləri dövlət başçısı “Yaşıl Enerji 

Zonaları” elan edib. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı əsas iqtisadi gücdür, aqrar sahənin inkişaf 

perspektivləri böyükdür. Hələ işğaldan əvvəlki dövrdə Qarabağ bölgəsinin böyük aqrar 

potensialı olub, burada heyvandarlıq və əkinçiliyin inkişafı üçün münbit şərait vardır. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən məskunlaşması və bu ərazilərdə 

aqrar sektorun inkişafı bir neçə mühüm məsələnin həllini tələb edir. Bu məsələlərin ən 

vaciblərini aşağıdakı ardıcıllıqla qeyd etmək olar:  

1. Həmin ərazilərin aqrar istehsal üçün lazımı vəziyyətə salınması; 

2. Aqrar istehsal üçün yararlı torpaq sahələrinin istifadə formasının müəyyən edilməsi; 

3. Torpaq istifadəçilərinə zəruri köməyin göstərilməsi mexanizminin yaradılması; 

4. Torpaq sahələrinin istifadəçilərə təhvil verilməsi. 

İndiki şəraitdə aqrar sektorun inkişafı üçün sadaladığımız hər bir mərhələ şübhəsiz ki, 

dövlətin birbaşa dəstəyi ilə reallaşa bilər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sektorun 

yenidən  inkişafı, formalaşması və bərpası böyük xərc tələb etsə də, mühüm üstünlüklərə 

malikdir. Məsələn: 

1. İşğaldan azad olan ərazilərin kənd təsərrüfatı üçün lazımı vəziyyətə gətirilməsi 

əvvəlcədən planlaşdırılan və uzun müddət üçün nəzərdə tutulan aqrar məhsul istehsalı üçün 

reallaşa bilər. Bu məqsədlə, irriqasiya və suvarma sistemi yenidən bərpa edilməli və müasir 

texnologiyanın üstünlüklərindən yararlana bilər. Bu proses müvafiq dövlət orqanlarının, 

məsələn, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin digər qurumlarla birgə əməkdaşlığı ilə 

təmin edilə bilər; 

2. Torpaq sahələrinin ayrı-ayrı fərdlər, kiçik istifadəçilər arasında bölünməsi baş 

vermədiyindən və əhali aqrar məhsul istehsalı ilə bağlı əmlaka malik olmadığından yeni 

yaradılacaq aqrar kapital ilkin dövrdə kollektiv şəkildə istifadə edilə bilər. Bu da öz 

növbəsində xərclərin kəskin minimumlaşdırılmasına səbəb ola bilər. Məsələn, ayrı-ayrı 

istifadəçilərə verilən torpaq sahələrinin yararlı hala salınması əvəzinə bütünlükdə hər hansı 
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inzibati kənd və ya qəsəbəyə aid torpaq sahəsinin ümumilikdə yararlı hala salınması 

imkanları daha böyükdür; 

3. İşğaldan azad olan ərazilərdə yenidən məskunlaşmanın qısa bir zaman ərzində 

həyata keçirilməsi mümkün olmadığından aqrar sektorda işçi qüvvəsinin çatışmazlığı ilk 

vaxtlar kəskin hiss ediləcək və bu, aqrar sektorda potensialdan daha az həcmdə istifadəyə 

imkan verəcək. Ona görə də əməyin və kapitalın optimal  istifadəsi vacibdir. Bu regionlarda 

aqrar sektorda çalışan gənclərə ali məktəblərə qəbul zamanı və ya hərbi xidmət keçməsində 

və s. güzəştlər tətbiq edilə bilər. 

4. Regionlarda əhalinin tam məskunlaşması mümkün olmadığından və ayrı-ayrı ev 

təsərrüfatlarının aqrar sektorda istehsalı genişləndirmək üçün kredit vəsaitindən istifadə 

imkanları zəif olacaq. Odur ki, aqrar sektorun inkişafı üçün kredit vəsaitlərinə əlçatanlığın 

təmin edilməsi dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır; 

5. Əhalinin ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının onlara ayrılan torpaq sahələrində yüksək 

məhsuldarlıqla çalışması üçün texniki təchizata böyük ehtiyac olacaqdır. Bununla bərabər 

hər hansı ev təsərrüfatının belə texnikaya yiyələnməsi zamanı texniki vəsaitlərin marjinal 

gəliri yüksək olmayacaq. Çünki ayrı-ayrı ev təsərrüfatlarının texniki avadanlıqlardan 

istifadəsi zamanı boşdayanma halları adətən çox olur. Dövlət bu regionlarda aqrar sektorun 

zəruri texnika ilə təchizatına xüsusi diqqət yetirməlidir; 

6. Ev təsərrüfatı miqyasında istehsal prosesinin digər çatışmazlığı da var. Bu istehsal 

olunan məhsulun bazara çıxarılması və ya müəyyən müddət saxlanılması ilə bağlıdır. Hər iki 

mərhələ orta səviyyəli hər hansı bir ev təsərrüfatının maddi imkanı səviyyəsində olan xərclər 

deyil. Dövlət satınalmaları bu sahədə tətbiq edilməlidir; 

7. İşğaldan azad olan ərazilərdə əhalinin məskunlaşması və aqrar sektorun inkişafının 

əsas problemlərindən biri də işçi qüvvəsinin səmərəli yerləşdirilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu 

regionlardan olan ailələrin böyük bir hissəsi son 28 il ərzində şəhərlərdə və ya şəhər tipli 

qəsəbələrdə məskunlaşdığından onların müəyyən hissəsi daha çox xidmət, tikinti və ya 

nəqliyyat sektorlarında, həmçinin sənaye sahəsində çalışırlar. Belə əmək potensialının dərhal 

regionlarda aqrar sektorda çalışması mümkün olmayacaq. Qısa müddətli dövrdə regionda 

əmək bölgüsünün təmin edilməsində dövlətin müdaxiləsi vacib olacaq. 

Aqrar sahənin yenidən inkişafı və bərpası üçün texniki avadanlıqlar olduqca zəruridir. 

Kənd təsərrüfatı texnikalarının endirimli satışının maliyyələşdirilməsi, əkin işləri üçün 

hazırda pambıqçılıqda həyata keşirilən “Müqaviləli istehsal” modelinin tətbiqi (şirkət 

seçilməsi, xərcləri şirkətin qarşılaması və məhsul yığımında hesablaşma), müasir və ağıllı 

texnologiyalarından istifadə imkanlarını genişləndirmək (traktor, dron və s.) kimi tədbirlər 

dövlətin diqqət mərkəzində olacaq. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi inkişaf 

agentliklərinin təşkili (məsələn, Türkiyə təcrübəsi əsasında), müxtəlif rayonlarda əldə edilmiş 

intensiv bağçılıq təcrübəsinin ərazidə geniş tətbiqi, münaqişə zonasına yaxın olan ərazilər 

üzrə risk cədvəlinin (xəritəsinin) hazırlanması, aqrar sığortanın tətbiq edilməsi, Xüsusi 

İnkişaf Fondunun yaradılması (kənd təsərrüfatı sektoru da daxil olmaqla), ərazilərə 

investisiyanın cəlb edilməsi üçün tədbirlər planın tərtib edilməsi, beynəlxalq donorlar 

tərəfindən ərazilərdə həyata keçiriləcək layihələrin dövlət strategiyalarına müvafiq 

uyğunlaşdırılması, əhalinin həssas qrupları və ailə başçını itirmiş ailələr üçün inkluziv 

layihələrin tərtibi və reallaşdırılması, investorların investisiya qoymağa təşviq edilməsi və 

onlara xüsusi imtiyazların verilməsi, suvarma layihələrinin həyata keçirilməsi, orqanik kənd 

təsərrüfatının dəstəklənməsi kimi fəaliyyətlər də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası 

zamanı nəzərə alına bilər. Kənd təsərrüfatı baxımından mühüm potensiala malik ərazilərin 

inkişafı Azərbaycanın bu regionlarında iqtisadi baxımdan daha da güclənməsində və iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük rola malikdir. Qeyd etmək lazımdır ki, sərt girov 

şərtləri səbəbindən kommersiya banklarının kreditlərinin 80 faizi Bakı şəhərinin payına 

düşür. Bankların hər 100 manat kreditinin cəmi 20 manatı rayonların payına düşür. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin yeni yaratdığı Elektron Kredit Platforması ilə alınan məhsulun 
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özünün girov kimi qəbul edilməsi prinsipi ilə kreditlər təklif olunur. Bu mexanizmə oxşar 

modelin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istifadəsi də məqsədəuyğun olardı. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, hazırki şəraitdə Azərbaycanın sərhədyanı 

bölgələrində sahibkarlara dəstək verilməsi olduqca zəruridir. İşğaldan azad olunan 

torpaqlarda da işgüzar fəallığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq qaydada tədbirlər 

diqqət mərkəzindədir. Bunun üçün ən vacib istiqamətin pul-kredit siyasəti bağlı olacağını 

düşünürəm. Bu regionlarda kəskin şəkildə investisiya qoyuluşuna böyük ehtiyac var. 

İnvestisiya artımının mənbəyi kimi məhz daxili kreditləşmə institutunun inkişaf etdirilməsi 

daha sürətlə reallaşdırılmalıdır. Hesab edirik ki, Azərbaycanda kəskin şəkildə pul emissiyası 

yumşaldılmalı və artırılmalıdır. Pul emissiyası şaxələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməlidir. 

Cəbhəyanı bölgələrdə və işğaldan azad edilən ərazilərdə kreditləşmə ən münbit şərtlərlə 

məqsədli şəkildə real sektora yönəlik aparılmalı və həyata keçirilməlidir. Faiz dərəcələrinin 

maksimum endirilməsi, bu istiqamət üzrə Mərkəzi Bankın məqsədli emissiyaya getməsi və 

müvafiq səlahiyyətlər verilən kommersiya bankları vasitəsilə 3-4 faizdən yuxarı olmamaq 

şərtilə sahibkarlara kredit dəstəyi verilməsi daha məqsədəuyğundur.  
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Aqrar sektorun vergiyə cəlb olunması xüsusiyyətləri 

Aqrar sahənin inkişafı, əmtəə istehsalı və satışının inkişafının stimullaşdırılması,  o 

cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas 

hissəsini təşkil edir. 

1999-cu ildən başlayaraq kənd təsərrüfatı istehsalçıları torpaq vergisindən, həmçinin 

Vergi Məcəlləsi ilə təyin edilmiş digər vergilərdən azad olmuşdur və bu güzəştlər aqrar 

sahədə məhsul istehsal edən şəxslərə aid edilir. Bu şəxslər eyni zamanda, istehsal etdikləri 

kənd təsərrüfatı əmtəələrinin emalı ilə məşğuldular. Həmçinin, kənd təsərrüfatı əmtəələrin 

istehsalçısı olmayan şəxslər tərəfindən toplanaraq digər şəxslərə satılması ümumi formada 

vergiyə cəlb edilir. Bununla bağlı meydana gələn fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün 

aqrar sahənin məhsul istehsalçılarına aid edilən vergi güzəştlərinin dəqiq müəyyənləşdirməsi 

məqsədi ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı sərhədlərin müəyyən edilməsi 

üçün 2018-ci ilin sonunda Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilərək aqrar sahə məhsullarının 

istehsalı və satışı anlayışı əlavə olunmuşdur. 

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına görə, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 

tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri aqrar sahə əmtəələrinin satışı üzrə mənfəət vergisindən, 

Əlavə Dəyər Vergisindən (ƏDV-dən), sadələşdirilmiş vergidən və əmlak vergisini 

ödəməkdən azad olunmuşdur. İstehsalçı istehsal etdiyi aqrar sahə əmtəələrindən emal 

məhsulu yaradırsa bu emal əmtəələrinə görə ümumi formada seçdiyi vergitutma metodundan 

asılı olaraq uyğun vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Eyni zamanda, vergi ödəyicisinin 

başqa şəxslərdən aldığı kənd təsərrüfatı əmtəələrinin satışı onun istehsal etdiyi aqrar sahə 

əmtəələri hesab edilmir və bu əmtəələrin satışından əldə olunan gəlirlərdən vergilər dövlər 

büdcəsinə ödənilir. Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı əmtəələrinin alqı-satqısını həyata 

keçirən şəxslər aqrar sahə əmtəələrinin istehsalçıları hesab edilmir və onlara bu sahə üzrə 

nəzərdə tutulmuş vergi güzəştləri şamil olunmur. 
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada 

satışından əldə edilən gəlirlər sadələşdirilmiş vergitutma metodu tətbiq edildiyi halda təqdim 

edilmiş mallara görə hasilatın həcmindən Bakı şəhərində 4% dərəcə ilə hesablanır. Gəlir 

vergisi metodu tətbiq edildiyi halda isə təqdim edilmiş mallara görə əldə olunan gəlirdən 

təqdim olunan malların alınmasına çəkilən xərclər, habelə qanunla nəzərdə tutulmuş icbari 

ödənişlər çıxıldıqdan sonra 20% dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanır.Həmiçinin qeyd etmək 

lazımdır ki, aqrar sektorda ümumi olaraq sadələşdirilmiş vergi 2% həcmindədir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, istehlakçılara düşən verginin azaldılması məqsədi 

ilə qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərə əsasən kənd təsərrüfatı əmtəələrinin 

istehsalçılarından alınmış əmtəələr əhaliyə satılan zaman ƏDV həmin məhsulların tam 

həcmindən deyil, onların alış və satış qiyməti arasındakı fərqdən, yəni ticarət əlaqəsindən 

hesablanır. Qanunvericiliklə bu formada ƏDV-nin hesablanması üçün sahibkar tərəfindən bu 

məhsulların uçotunun ayrılıqda aparılmasını şərtləndirir. Bu növ  məhsullar üzrə uçot 

ayrılıqda aparılmadığı halda bütün əmtəələrin ümumi dəyərindən ƏDV-i hesablanacaqdır. 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına tətbiq olunan vergi güzəştləri bu sektora dövlər 

dəstəyinin əsas göstəricilərindən biridir. 22 noyabr 2013-cü il tarixində 2001-ci ildən kənd 

təsərrüfatına tətbiq olunan vergi güzəştləri 5 il daha artırılaraq 2019-cu il yanvarın 1-ə qədər 

uzadılmışdır. 

 Hesablamalara görə vergi güzəştləri nəticəsində kənd təsərrüfatında xərclərin 10%-

dək azalmasına imkan yaranmışdır. Ümumulikdə isə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar 9 

növ verginin 7-dən azaddılar. Vergilər Nazirliyi tərəfindən aqrar sahə mallarının 

istehsalçılarına uyğun vergi güzəştlərinin verilməsi aqrar sahənin ciddi formada inkişafın və 

bu sektora investisiya qoyuluşlarını həvəsləndirmişdir. Vergi qanunvericiliyinə görə kənd 

təsərrüfatı əmtəələrinin istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla 2019-cu ilin 1 yanvar 

tarixinə qədər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş mənfəət 

vergisini, gəlir vergisini, ƏDV-ni, sadələşdirilmiş vergini və əmlak vergisini ödəməkdən 

azad edilmişdir. Həmçinin, kənd təsərrüfatı əmtəələrinin istehsalı ilə məşğul olan 

sahibkarların dövriyyə vəsaitlərinə qənaət edilməsi üçün bəzi malların idxalı zamanı ƏDV-

dən azad edilməsini nəzərdə tutan imtiyazlar Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir. Eyni 

zamand Məcəllənin 159.10 maddəsinə görə ƏDV-dən azad edilən idxal əmtəələrinin 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində satılması ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb edilir. Kənd 

təsərrüfatı əmtəələrinin istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara bu sektorda güzəştlərin 

verilməsi üçün bəzi əmtəələrinin idxalının ƏDV-dən azad edilməsində əlavə, onların ölkənin 

daxilində satışı da ƏDV-dən azad edilmişdir. 

Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sahədə vergi güzəştlərinin tətbiq 

olunması dövlətin qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində apardığı iqtisadi 

siyasətin bariz nümunəsi kimi aqrar sahənin, eləcə də bu sahədə sahibkarlığın inkişafına 

şərait yaradacaq və ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına böyük töhfə verəcəkdir. 

Fikrimizcə dövlət kənd təsərrüfatının inkişafının dayanıqlılığını təmin etmək üçün, iqtisadı 

mexanizmlərdən istifadə etməklə lazım olan normal şəraiti yaratmalı, bu mexanizmlərdən 

biri  və ən əsası olan vergilərin köməyi ilə isə həmin prosesi tənzimləməlidir. 
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Aqroturizmin inkişaf amilləri 

 

Azərbaycan son dövrdə inkişaf tempini sürətləndirərək, dünyanın aparıcı və inkişafda 

olan ölkələri sırasında öz mövqeyi, eləcə də, mövcud potensialı ilə seçilir və özünəməxsus 

yer qazanmışdır. Dövlət başçısı İlham  Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatına neft sektoru 

tərəfindən gələn gəlirin bərabərində, eləcə də, ondan daha artıq bir şəkildə gəlir gətirə 

biləcəyi turizmin inkişafını zəruri hesab etməsi, əlbəttə ki, müəyyən faktorlara əsaslanır. 

Ölkənin yeraltı və yerüstü sərvətləri, mövcud iqlimin olması Azərbaycan turizmi üçün lazımi 

şəraitin olduğunu göstərir. Qeyri-neft sahələrinin yüksəlişi ilə davamlı iqtisadi inkişafın 

təmin edilməsi müasir dövrdə ölkəmizdə qarşıda duran mühüm vəzifədir. Zəngin mədəni-

tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf 

perspektivlərinə malikdir. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Bu istiqamətdə aqrar sahədə də turizmin inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Aqrar turizmin təşkili istiqamətində Respublikanın şimal və cənub rayonlarında, 

müvafiq olaraq Qubada, Qusarın Lazza kəndində və Lənkəran, Astara, Cəlilabad 

rayonlarında nümunəvi fermer ərazilərinin təşkili həyata keçirilir. Bu nümunəvi təsərrüfatlara 

mütəmadi olaraq ekskursiyalar təşkil edilir və burada turistlərə meyvələrin yığılması, 

dərilməsi, yeni ağacların əkilməsi xidmətlərindən istifadəyə şərait yaradılır. 

Aqroturizm sənayəsinin inkişafına bir çox amillər böyuk təsir göstərir. Aqroturizim 

sahəsində məhsul formalaşarkən bütün bu amillər nəzərə alınmasa əgər, məhsulun satışı 

zamanı problemlər qaçılmaz olacaqdır. Məhz aqroturizm qarşısında duran məqsəd bundan 

ibarətdir ki, turizm məhsulunu, turistin təlabatına uyğun istehsal etmək olduğu uçun bu 

amillərin nəzərə alınması vacibdir. Aqroturizmin inkişafına aşağıdakı amillər təsir göstərir: 

 vacib infrastruktur; 

 aqrolandşaftın cəlbediciliyi; 

 əlverişli ekoloji vəziyyət; 

 əlverişli təbii iqlim şəraiti və ehtiyatlar; 

 xalqımızın qonaqpərvərlik ənənəsi. 

ÜTT-nın göstəricilərində qeyd olunub ki, beynəlxalq turizmdə digər amillərlə yanaşı, 

ölkəyə gəlmə turizimində siyasi amillərdə öz təsirini göstərir. Turizm siyasi hadisələrə qarşı 

çox həssas bir sektordur. Bundan sora iqtisadi amilləri də nəzərə almaq lazımdır. İndiki 

dövrdə turizmə cəlb olunan turistlərin böyük bir qismi iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkə 

sakinlərinin payına düşür. İqtisadi amillər dedikdə, bu nəzərdə tutulur ki ölkənin iqtisadi 

inkişafı, ölkə əhalisinin maddi rifah səviyyəsi, həmçinin maddi - texniki bazanın da inkişaf 

səviyyəsi nəzərdə tutulur. Aqroturizm məhsulunun alıcılıq qabiliyəti üçun iqtisadi inkişafın 

olması vacibdir. İqtisadi amillərə misal olaraq aşağıdakıları göstərmək olar: 

 milli gəlirin səviyyəsi; 

 adambaşına düşən gəlirin səviyyəsi; 

 aqroturizmin mal və xidmətlərinin qiyməti; 

 milli gəlirin paylanma üsulu. 

Digər bir mühum amil də sosial amildir ki, aqroturizmin inkişafına güclü təsir göstərən 

mühüm bir faktordur. Turizmin regionlarda inkişafının səbəbidir ki, işsizlərin şəhərlərə 

axınının qarşısı alınır. Bunun da əsas səbəbi qonşu ölkələrlə olan oxşar adət və ənənələr, dil 
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yaxınlığı, yaşayış tərzidir. Məlumatlara görə, ölkəmizə gələn turistlərin sayı əvvəlki illərlə 

müqayisədə artmışdır. Dövlət Statistika Kömitəsinin son məlumatına görə ölkəyə gələn 

turistlərin sayı 832 min nəfəri keçib. Bu isə keçən il ilə müqayisədə 2.7 faiz çoxdur. İldən ilə 

insanların gəlir səviyyəsinin yüksəlməsi onların turist qismində digər ölkələrə gedərək daha 

da çox vəsait xərcləmələrinə şərait yaradır. Buna baxmayaraq, Dövlət Statistika Komitəsinin 

verdiyi məlumata görə, vətəndaşların ümumilikdə gəlirlərinin təxminən 65 faizdən çoxunu 

istehlak məhsullarının alınmasına istiqamətlənir. Azərbaycanda aqroturizmin inkşafına şərait 

yaradan vacib amillərdən biri də çox əlverişli bir coğrafi mövqeydə bu ölkənin yerləşməsidir. 

Aqroturizmin inkişafına təkan verən amillərdən biri isə respublika təbiətinin 

özünəməxsusluğudur. Yağıntıların ərazilərdə paylanmasına görə və temperatur rejiminə görə 

ölkəmiz 9 əsas iqlim qurşağı ilə zəngindir. 

Aqroturizmin inkişafında rol oynayan təbii ehtiyatlara ölkə ərazisindəki çoxsaylı təbii 

mineral bulaqlar da daxildir. Respublika ərazisində müşahidə olunan günəş istiliyinin orta 

illik göstəricisi uzunmüddətli istirahət, turist gəzintiləri həmçinin müxtəlif məqsədli 

səyahətlər üçün xeyli əlverişlidir. Bütün bu qeyd olunanlar ölkəmizin təbii iqlim 

xüsusiyyətlərinin hamısını ehtiva etməsədə, onlara nəzər salmaqla respublikamızın potensial 

aqroturizm imkanlarının inkişafı üçün vacib olan əsas şərtləri görmək mümkündür. 

Azərbaycan Respublikasında aqroturizmin inkişafında önəmli təsir göstərən amillərdən biri 

də ölkəmizin tarixi arxeoloji abidələridir ki, bu da ölkəyə gələn turistlərin marağına səbəb 

olur. 

Turizmin, xüsusilə də, aqrar sahədə turizmin inkişafına təsir edən amillərin nəzəri 

əsaslarının tədqiqi göstərir ki, bu sahədə turizm hərtərəfli inkişafa əsaslanan və eyni 

zamanda, hərtərəfli inkişafı tənzimləyən bir sektordur. Yəni konkret bir strateji layihə 

olmadan və bu layihə dövlət tərəfindən hərtərəfli şəkildə dəstəklənmədən turizmin inkişafına 

nail olmaq mümkün deyildir. Xüsusilə, bu sahədə yerli şəraiti, insanları dərindən bilən və 

turizmin inkişafına təsir edən amilləri önə çıxararaq dəyərləndirməyi bacaran peşəkar turizm 

kadrlarına böyük ehtiyac vardır. 
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Aqrar sahənin ekoloji problemlərinin idarə edilməsinə innovativ yanaşma 

Aqrar sənaye iqtisadiyyatın mühüm sferası olmaqla yanaşı əhalinin istehlak fondunun 

formalaşmasına birbaşa təsir göstərir. Müasir dövrdə aqrar sahənin inkişafı və idarə edilməsi 

iqtisadi dinamikanın artırılmasında mühüm rol oynayır. Buna görə də aqrar sahənin inkişafı 

və idarə edilməsinə innovativ yanaşma tələb edilir. Lakin aqrar sahənin innovativ idarə 

edilməsi həm də meydana gələn bir sıra problemlərin həllini obyektiv zərurətə çevirir. 

Bunlardan biri də aqrar sahənin ekoloji problemləridir. Sahənin ekoloji problemlərinə 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

- ekoloji dəyişikliyə səbəb olan amillər nəticəsində təbii fəlakətlərin daşqın, qasırğa, 

quraqlıqların yaranmasının aqrar sahənin torpaq fondunun azalması; 

- atmosferin çirkləndirilməsi nəticəsində zərərli maddələrin miqdarının havada 

çoxalması nəticədə canlı orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə mənfi təsirlərin artması;  

- sənaye tullantılarının, radiaktiv çirklənmənin və başqa səbəblərin təsirindən meydana 

gələn xəstəliklər və s digər ekoloji problemlər. 
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Aqrar sahənin ekoloji problemlərinin həllinə innovativ yanaşmanın aşağıdakı 

formalarını daxil etmək olar: 

- sahənin ixtisaslı kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması; 

- yeni texnika və texnologiyaların tətbiqində yaranan ləngimələrin aradan 

qaldırılması; 

- fermerlərin əkinçilik texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi üçün lazımi təlim və 

təhsilə malik olmaları məqsədilə təlim mərkəzlərinin və ya kursların yaradılması; 

- suvarma infrastrukturunun beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla həllini tapması; 

- kənd təsərrüfatında tədqiqatların aparılmasına ayrılan maliyyə vəsaitlərinin ciddi 

şəkildə artırılması; 

- sahibkarlığın inkişafı qarşısında duran süni maneələrin aradan qaldırılması və aqrar 

xidmətlərdən istifadədə ləngimələrə yol verilməməsi və s. 

Hazırki dövrdə aqrar sahədə yaranan problemlərin həlli istiqamətində mühim tədbirlər 

görülür. Belə ki, aqrar sahənin inkişafı ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafına 

birbaşa təsir göstərir. Aqrar sektorda innovasiya sistemi maddi-texniki resursların 

mövcudluğu və elmi-texniki potensialla müəyyənləşir. Sahənin innovasiya siyasətinin 

məqsədi məhsulun rentabelli istehsalı, makrosəviyyədə innovasiya fəallığının artırılması 

üçün şəraitin yaradılması meydana gələn ekoloji problemlərin həllinə elmi yanaşmadan 

ibarətdir. Məhz həmin mexanizmlərin köməyi ilə istehsalın təşkilati, iqtisadi, texniki və 

texnoloji yeniləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir, ekoloji mühitin pozulmasına səbəb olan 

amillər aradan qaldırılır. Aqrar sahədə innovasiya layihələrinin tətbiq edilməsi bir sıra sosial-

iqtisadi və ekoloji problemlərin həllinə gətirib çıxarır. Sahədə müxtəlif yeni texnika və 

texnologiyalardan istifadə etməklə monitorinq həyata keçirilir. Monitorinqlərin keçirilməsi 

ətraf mühit üzərində nəzarəti həyata keçirilir. Ekoloji monitorinqin vəzifəsi ekosistemlərdə 

antropogen dəyişkənlikləri ortaya çıxarmaqdan ibarətdir. Ekoloji monitorinqin nəticələri 

ətraf mühitin mühafizəsinin informasiya bazasını təşkil edir. Monitorinq zamanı müşahidələr 

peyk, rabitə, kosmik cihazlarla bir sözlə rəqəmsal cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Aqrar 

sahənin monitorinqi üçün obyektlərin və subyektlərin tərkibi bu sahənin idarəetməsinin 

funksiyası, məqsədləri və vəzifələri, habelə onun həyata keçirilməsinin əsası olan elmi, 

metodiki, təşkilati və hüquqi, informasiya xarakterli təsirindən asılı olaraq müəyyən edilir. 

Aqrar sahənin idarəedilməsi kənd təsərrüfatında vəziyyətlərə nəzarət etmək, faktiki və 

planlaşdırılmış göstəricilər və ya vəziyyətlər arasındakı uyğunsuzluqların səbəblərini 

müəyyən etmək, sahənin inkişaf strategiyasının formalaşmasında və həyata keçirilməsində 

risklərin azaldılması vasitəsidir. Monitorinq özündə məlumatların toplanmasını və 

izlənməsini, müşahidə, qiymətləndirmə, nəzarət və proqnozlaşdırmanı əks etdirir. Aqrar 

sahədə monitorinq komplekslik, sistemlilik, vahidlik, adaptivlik və standartlaşma prinsiplərə 

uyğun olaraq həyata keçirilir. Aqrar sahənin monitorinqi prosesinin reallaşdırılmasını ekoloji 

turizmin həllində bir çox mərhələləri əhatə edir: 

- ekoloji turizm obyektlərindən düzgün istifadəni təmin etməklə sahənin müdafiə 

elementlərini artırır; 

- ekoturizmdən istifadə zamanı resursların yüksək yüklənmə səviyyəsinə nəzarəti təmin 

edir; 

- zərurət yarandığı təqdirdə ekoloji mühitin təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə 

müvafiq orqanlar birgə əməkdaşlığı təmin edir. 
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Aqroturizm iştirakçılarının innovasiyalı inkişaf perspektivləri 

 

Aqroturizm üçün İnnovasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. “Uluçay” Sosial-İqtisadi 

İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən təqdim edilən analitik sənədin məqsədi, regionda 

aqroturizmin inkişafı ilə bağlı problemləri, strateji məqsəd və hədəfləri təhlil etməklə, bu 

sahəyə cavabdeh olan qurumlar üçün tövsiyyə xarakterli məlumatların verilməsidir. Bu 

sahədə bunu deyə bilərik ki, ölkəmizin aqrar sektorunda çalışan insanlara əlavə gəlir 

mənbəyi təşkil etmək üçün, dağlıq və dağətəyi rayonların kəndlərində aqroturizmin inkişaf 

etdirilməsi çox böyük  əhəmiyyət kəsb edir. Bu turizm növündən ən çox istifadə edənlər isə 

maliyyə baxımından orta təbəqəni əhatə edən insanlardır. Kənd yerlərində aqroturizmdən 

gəlir əldə edilməsi davamlı inkişaf konsepsiyası prinsipləri çərçivəsində mümkündür. Kənd 

təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Ç.Gülalıyevin qənaətinə görə aqroturizmlə məşğulluq kənd 

təsərrüfatının inkişafına böyük stimul verir. Yəni, kənd təsərrüfatında çalışan insanlar 

nümunəvi müəsissələr yaradaraq, əldə etdikləri bioloji təmiz məhsulları insanlara nümayiş 

etdirməklə aqroturizm sənayesi yarada biliblər. Əldə olunan nailiyyətlər bir çox Avropa 

ölkələrində aqroturizm sənayesinin inkişafına yeni və iri həçmli sərmayələrin yatırılmasına 

təkan vermişdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, aqroturizm effektiv mikroiqtisadi 

modelə malikdir və iqtisadi cəhətdən pespektivli sahə sayılır. Aqroturizmi inkişaf etdirməklə, 

insanların səfalı kənd yerlərində nəinki istirahət etmələrini, eləcə də, təbiətlə birbaşa 

harmoniyasını təşkil etmək mümkündür. Yəni, insanların istirahəti onların istifadə etdikləri 

evlərdə mövcud olan həm bitki və həm də, ev heyvanları ilə birbaşa təması deməkdir. Eyni 

zamanda, onların ekoloji təmiz qida qəbul etmələri, təmiz havada gəzmələri, səs-küylü 

həyatdan qısa müddətli də olsa təcrid olunmalarıdır. Təbii ki, burada maliyyə faktoru da əsas 

rol oynayır. Qiymətlərin əhəmiyyətli dərəcədə otel qiymətlərindən ucuz olması, bu sahəni 

daha da cəlbedici edəcəkdir, çünki, bu sahədə qiymətlər əhalinin bütün təbəqələri üçün 

münasib və əlçatandır. 

Aqroturizmin inkşafı üçün bir sıra tədbirlər görülür:    

 Aqroturizm sektorunun inkişaf etdirilməsində ölkə iqtisadiyyatı aşağıda qeyd olunan 

müsbət nəticələrə nail ola bilər: 

 Bu sahənin inkişafı üçün seçilmiş kəndlərdə yeni iş yerləri açmaqla əlavə gəlir 

mənbəyi yaranır və bu da sosial gərginliyi azaldır, məşğulluğu təmin edir; 

 Respublikadaxili və xarici miqrasiya prosesində azalmalar baş verir; 

 Yeni ideyalar və yanaşmalar əlavə sərmayə qoyuluşuna gətirib çıxarır ki, bu da, 

aqrotuzmin hərtərəfli inkişafına stimul verir; 

 Dövlət büdcəsinə daxil olmalar artır; 

 İnsanlarda sahibkar ruhu güclənir; 

 Əhalinin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşır və s. 

Aqroturizm sahəsində atılacaq addımlar, bu sahədə innovasiya yönümlü inkişafa təkan 

verir. Bu addımları aşağıdakı kimi qeyd edə bilərik:  

 Ekoturizm üzrə xidmət paketlərinin hazırlanması; 

 Elektron baza sisteminin yaradılması; 

 Nəqliyyat vasitələrinin təklif etdiyi xidmətlərin təkmilləşdirilməsi; 

 Bu sahənin inkişafı üçün müxtəlif dəstəkverici mexanizmlərin işlənməsi; 

 Bu sahənin inkişafı üçün, ilkin kapital, bilik və bacarığın artırılması. 
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 Azərbaycanın şimal-qərb region üzrə mövcud vəziyyətin təhlili: 

Bunuda demək yerinə düşər ki, “Uluçay” Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi apardığı 

araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəlib ki, ölkəmizin şimal-qərb regionunda aqroturizm 

üçün coğrafi baxımdan geniş imkanlar mövcud olsa da, bu sahə hələ də öz inkişafını 

tapmayıb. Aqroturizmin inkişafı üçün real imkanlara malik olan kəndlərdə müvafiq 

infrastrukturu qurmaq üçün uzunmüddətli və böyük məbləğdə maliyyə yatırımı edilməlidir.  

Bu sahəyə dövlət tərəfindən dəstək göstəriləcək əsas istiqamətlərin aşağıda göstərilən sahələr 

üzrə verilməsi məqsədəuyğundur:  

 Aqroturizmin inkişafı üçün məqsədli dövlət proqramı hazırlansın və tətbiqinə 

başlanılsın; 

 Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq qanun və sərəncamlar hazırlansın; 

 Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün kəndlərdə müvafiq evlərin seçilməsi və təmiri, 

bərpası və eləcə də, istehlak avadanlıqlarının alınması, məqsədli, uzunmüddətli və 

aşağı faizli kreditlərin verilməsi təmin edilsin; 

 Bu sahə ilə məşğul olan insanlara müəyyən bir müddət üçün vergi güzəştləri tətbiq 

edilsin; 

 Qeyd etdiyimiz məkanlarda insanların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün 

maarifləndirilimə kampaniyaları aparılsın.  
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İnnovasiyalı inkişafda kənd turizminin marketinq problemləri 

 

Müasir şəraitdə turizm dünyanın bir çox ölkələrinin təsərrüfat strukturunda getdikcə 

daha böyük əhəmiyyətli rol oynamağa başlayıb. Mədəni-tarixi obyektlər və təbii-coğrafi 

potensialla yanaşı, həmçinin kənd məntəqələrininin turizm sənayesində istifadə edilməsi 

əsasında bu sahənin fəaliyyəti ildən ilə genişlənir. Xüsusilə şəhərlərin əhalisi səs-küydən 

uzaqda, sakitlik olan yaşıl guşədə, təbiət qoynunda istirahət etməyə üstünlük verir.   

Son illərdə kənd turizminin getdikcə inkişaf etməsi kəndlərin sosial-iqtisadi 

inkişafında, əhalinin iş yerləri ilə təminatında, ərazilərin təbii-iqtisadi potensialından 

səmərəli istifadə edilməsində əhəmiyyətli rol oynamağa başlayıb. Kənd turizminin inkişaf 

etidirilməsində məqsəd regionlarda təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi və demoqrafik, mədəni-tarixi 

abidələrdən istifadə edilməsi həmçinin, əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpasının təşkili, 

turizm sənayesində kəndlərin rolunun yüksəldilməsi, bununla əlaqədar xarici turistlərtin 

regionlara cəlb edilməsi və bu sahədən əldə edilən gəlirlərin artırılmasıdır. 

Kənd turizmi regionların inkişafı baxımından özündə bir çox sahələri birləşdirir: kənd 

qonaq evləri, əkinçilik mədəniyyəti, kənd mətbəxi, kənd adət-ənənələri, kənd sənətkarlıq 

nümunələri və s. Bu sahələrin hər biri yerli insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 

baxımından, hər iki  (turizm və aqrar) sektorda yeni biznes yaratmaq üçün mövcud potensialı 

və ehtiyyatları birləşdirir. Bu baxımdan, turizmin ümumdünya meylinin müəyyənləşdirilməsi 

çərçivəsində kənd turizminin gələcəkdə böyük perspektivlərə malik olmasını xüsusi 

vurğulamaq lazımdır. Turizm sənayesində kənd turizmi yeni növ turist məhsulu olduğundan 
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dünya turizm bazarında rəqabətə davamlı turizm məhsulu kimi formalaşmasına geniş 

imkanlar açır. Bu imkanların reallaşması hər bir ölkənin milli və regional səviyyədə 

müəyyən etdiyi turizmin inkişaf strategiyasından asılıdır. Belə bir fəaliyyətlə bağlı fərqli 

regionlarda müxtəlif problemlər yarana bilər. İnkişaf etmiş ölkələrdə kənd turizminin 

vəziyyəti və təsiri ölkənin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər.  

Qeyd edək ki, kənd turizmində tətbiq edilən səmərəli marketinq realizasiyası qeyri 

mümkün sayılan nəticələrə nail olmağa şərait yaradar. Əlbəttə ki, buna nail olmaq kənd 

turizmində müştərilərə təklif olunan müxtəlif növlü məhsulların və xidmətlərin özəl və 

ictimai sektordakı təşkilatların vasitəsilə çatdirilması zamanı mümkündür. Hər iki halda, 

kənd turizmində məhsul və xidmətlərin belə formada yayınlanması və bölüşdürülməsi kənd 

turizminin marketinq məsələlərində hələ də çətinliklərin olduğunu göstərir. Başqa sözlə, 

bunun səbəbi kənd turizmində məhsulun və xidmətlərin fiziki və insani komponentlərin 

həyata keçirildiyi zaman sistemli və ardıcıl təşkilatçılığın olmamasıdır. Marketinq və düzgün 

idarəetmə mexanizmində kənd turizminin müxtəlif elementlərinin mövcud təlabata və 

potensial alıcıların ehtiyaclarına uyğun gəlməsi vacibdir. Kənd turizm marketinqində müsbət 

nəticələrin olması kənd turizm məhsulunun perspektivliyi baxımından çeşid fərqliliyini tələb 

edir. Bu, əsasən təşkilatın cəlbolunma səviyyəsindən, onların biznesə münasibətindən və 

müştərilərin tərkibindən asıldır. 1970-ci illərdə Midlton turizm məhsulun marketinqi ilə 

əlaqədar, bu sahədə qənaətbəxş nəticələr əldə edərək, təşkilatlarında iki əsas istiqaməti 

müəyyən etmişdir. Birincisi, marketinq müştərinin evdən çıxıb evə qayıdana qədər istifadə 

etdiyi bütün elementlərdən ibarət olan ümumi turizm məhsuluna olan  maraqlarıdır. Kənd və 

qeyri-turizm məhsulu kontekstindən asılı olmayaraq yerli, regional və milli turist təşkilatları 

tərəfindən adi bir perspektiv kimi turizm elementlərindən istifadə etmək qəbul ediləndir. 

İkincisi isə marketinq nəqliyyat, əyləncə, yerləşdirmə vasitələrdən istifadə turizm məhsulu 

kimi cəmləşdirərək, hazır olan məhsulun satış istiqamətinin müəyyənləşdirilməsində xüsusi 

rol oynayır. Bu iki yanaşma perspektiv başlanğıc kimi, kənd turizm məhsulunun əsasını 

təşkil edir. Bu gün kənd turizmi başqa sənaye sahələrindən fərqli olaraq, marketinq 

təcrübəsini tətbiq etməkdə çox geri qalır. Bir az tarixə nəzər salsaq görərik ki, istehlakçının 

ehtiyyacları, istəkləri və turizm məhsulunun mənimsənilməsi təkcə planlaşdırma və 

idarəetmə prosesi deyil, bu intiutiv mülahizələrə və fərziyyələrə əsaslanmalıdır. Kənd 

turizmində dövlət səviyyəsində müqavilələr bağlamaq, turizm infrastrukturunun yaradılması, 

işsizliyin aradan qaldırılması başlıca vasitələrdəndir. Bu sektor çox geniş əhatəli bir sahə 

olduğundan nəqliyyat, iaşə xidmətləri, kommunikasiya xidməti və s.   Ölkəmizdə aparılan 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində Dövlət Proqramları turizmin inkişafına 

mühüm təsir etmişdir.   
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İnnovasiyalı iqtisadiyyatda aqrar turizmin inkişaf perspektivləri 

Aqroturizm kənd təsərrüatı ilə turizmin birgə fəaliyyətindən meydana gələn fəaliyyət 

sahəsi olmaqla, turistlərin kənd  yerlərinə cəlb edilməsini və eləcədə kənd təsərrüatı işlərində 

orijinal iştirakının təmin olunmasıdır. 

Aqrar turizm- turizm və kənd təsərrüfatı sektorlarının kəsişməsindən meydana gələn 

turizm növü olmaqla, dünyada sürətlə inkişaf edən sahələrdən birinə çevrilmişdir. 
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Dünya əhalisinin sayının artması bu sahənin inkişafını daha da zəruri edir. Tozlu, səsli-küylü, 

izdihamlı şəhərlərdən doyan insanlar artıq kənd turizminə üstünlük verirlər. Onlar üçün şəhər 

destinasiyalarının təkrar istifadəsi turistlər üçün artıq o qədərdə maraqlı gəlmir. Aqrar 

turizmə üz tutan turistlər getdikləri ərazinin kənd adət-ənənələri və mətbəxi ilə yaxından 

tanış olur, ekoloji təmiz məhsullardan istifadə edir və fermer təsərrüfatlarının məhsul 

yeridilməsində iştirakçıya çevrilirlər. 

İnsanların kənd yerlərində istirahəti və ya aqrar turizm kimi adlandırdığımız turizm 

növünün tarixi əslində çox qədim zamanlara gedib dayanır. Belə ki, turizmin bu növü 

insanların yay aylarında kənd, rayon yerlərində yaşayan tanışları, qohumları ilə keçirmə 

arzusu nəticəsində formalaşmışdır. Aqrar turizmin kənd təsərrüfatının inkişafına təsiri 

olduqca böyükdür. Azərbaycanda aqrar turizmin və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kifayət 

qədər potensial imkanlar vardır. Kənd təsərrüfatının müasir innovasiyalarla inkişafı yaşıl 

turizmin formalaşdırılmasına geniş imkanlar açır. Beləki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

tərəfindən bir neçə ildir həyata keçirilən “Şəhərdən kəndə” aqrar turizm layihəsi çərçivəsində 

regionlarda aqroekoturizm obyektlərinin yaradılmasına dəstək verilir. Hazırda Qax, Şəki, 

İsmayıllı, Balakən, Lənkəran və digər rayonlarda aqroturizm obyektləri fəaliyyət göstərir. 

Belə layihələr aqrar turizmin daha da inkişaf etdirilməsinə regionlarda məşğulluq 

səviyyəsinin artmasına, təsərrüfat sahiblərinin gəlirlərinin çoxalmasına müsbət təsir göstərir. 

Müasir iqtisadi şəraitdə işğaldan azad edilən ərazilərdə “Ağıllı kənd” layihələri və “Ağıllı 

kənd təsərrüfatı” kimi konsepsiyaların reallaşdırılması yaxın gələcəkdə bu turizm növünün 

inkişafına əlavə təkan verəcək. Belə layihələrin ölkənin turizm potensialı zəngin olan 

ərzailərdə həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı.  

Turizm sektoru post-pandemiya dövründə iqtisadi inkişaf baxımından iqtisadi 

siyasətin prioritet sahələrindən biri kimi müəyyən edilsə də, ötən dövr ərzində mövcud 

vəziyyət aqrar turizmin inkişafına daha çox mənfi təsir göstərmişdir. Lakin bununla yanaşı 

hazırki şəraitdə turizm sahəsində mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, onların potensial 

imkanlarını qiymətləndirilməsi və artırılması dövlətin daha çox diqqət və marağındadır. 

Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar turizmin innovativ fəaliyyətinin aşağıdakı inkişaf 

istiqamətlərini göstərmək olar: 

-Kənd yerlərinin inkişafının təmin edilməsində  aqrar turizmin rolunun artırılması ; 

-Aqrar turizm bölgəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 

dövriyyəyə yeni resurs imkanlarının cəlb edilməsi; 

-Regionlarda ənənəvi aqroturizmin formalarının qorunub saxlanması şərtilə ən azı 

minimal standartların ödənilməsi; 

-Aqroturizmin məhsul və xidmətlərini hazırlayan ixtisaslaşdırılmış tur vəsitəçilərin 

yaradılması; 

-Kənd turizminin inkişafı məqdədilə xarici təcrübənin öyrənilməsi və investorların 

cəlb edilməsi və s. 
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Aqrar sektorda məhsul istehsalının artım dinamikası 

 

Müasir iqtisadi şəraitdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi, aqrar 

sektorda mövcud problemlərin həllinə sistemli və kompleks yanaşılması, ölkənin aqrar 

potensialının təbliği istiqamətində mühüm uğurlar əldə edilib. Aqrar islahatların müasir 

mərhələsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar, ölkədə bu 

sahənin kompleks inkişaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin icrası 

kənd təsərrüfatının keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə keçməsinə təkan verib.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya əhalisinin artması və ərzağa artmaqda olan tələbat 

torpaq və su resursları üzərində təzyiqi artırır. Azərbaycanda da iqlim dəyişmələrinin kənd 

təsərrüfatına ciddi mənfi təsirləri müşahidə olunur. Son illərdə kənd təsərrüfatı istehsalçıları 

kəskin quraqlıqla müşahidə olunan, qışı mülayim keçən təsərrüfat mövsümlərini yaşayır. Bu 

baxımdan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında mövcud torpaq və su 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının rolu olduqca vacibdir.  

Müvəqqəti işğal əkin sahələrimizə, iş yerləri yaradan və kəndlərin inkişafını təmin 

edən ərzaq istehsalına da mənfi təsir göstərib. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə torpaqlarımızın azad edilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərəcək. 

Ölkənin əkin dövriyyəsi artacaq, azad olunmuş ərazilərdəki strateji əhəmiyyətli su anbarları 

yüz min hektarlarla sahənin suvarılmasını təmin edəcək. Bu torpaqlarda üzümçülük, 

taxılçılıq, pambıqçılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün çox böyük potensial var. Bu 

potensialdan düzgün istifadə etməklə, eyni zamanda, aqrar emal sənayesini genişləndirməklə 

kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı təmin olunacaq. Artıq azad olan ərazilərdə “Ağıllı kənd”, 

“Ağıllı kənd təsərrüfatı” və “Dost Aqropark” layihələri bir reallıqdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Fərmanına əsasən aqrar 

sektorda statistik operativliyin və hesabatlılığın təmin edilməsi məqsədilə Elektron Kənd 

Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi (EKTİS) yaradılmışdır. 

Respublikamızda hazırda ölkənin 32 rayonu üzrə 240 min hektar ərazidə ümumi 

dəyəri 2,1 milyard manat olan 51 aqroparkın yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Ölkədə 

43 aqropark fəaliyyətə başlayıb, digərlərində isə layihələndirmə işləri aparılır. Aqroparkların 

təşkilinə dövlət dəstəyi göstərilir, infrastruktur təminatı yaradılır, güzəştli kreditlər verilir. 23 

aqroparkın yaradılmasına indiyədək İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 

tərəfindən 173 milyon manat güzəştli kredit, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 27 aqroparka 

isə 1 milrdyard. manat dəyərində investisiya təşviqi sənədi verilib. İnvestisiya təşviqi sənədi 

almış 25 aqroparka texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğuların idxalına görə bir çox 

təsdiqedici sənədlər verilib və bu təsdiqedici sənədlər üzrə həmin aqroparklar 32,8 milyon 

manat dəyərində güzəşt əldə ediblər. Bu günədək aqroparklara 1 mlrd. manatdan çox özəl 

investisiya qoyulmuşdur. Aqroparklar məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında da mühüm rol 

oynayır. İndiyədək aqroparklarda ümumi olaraq 5000-dək insan daimi, 4500-dən çox insan 

isə mövsümü işlə təmin olunub. Fəaliyyətdə olan və təşkil ediləcək aqroparklarda əlavə 

4300-dən çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafında, eləcə də əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəldilməsində mühüm rol oynayan aqrar sektorda məhsul istehsalının artım dinamikası 

davam edir. Bu dinamik artımı son 5 ilin statistik iqtisadi göstəriciləri əsasında aşağıdakı 

cədvəl məumatlarından da görmək olar: 
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Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, faktiki qiymətlərlə (milyon manat) 

 
Göstəricilərin adı 2017 2018 2019 2020 2021 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları  

Cəmi 6580,0 7010,0 7836,7 8428,9 9 163,4 

Bitkiçilik məhsulları 3019,0 3186,0 3751,2 4028,4 4 511,0 

Heyvandarlıq məhsulları 3561,0 3824,0 4085,5 4400,5 4 652,4 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri  

Cəmi 645,4 660,9 713,2 834,5 885,9 

Bitkiçilik məhsulları 238,5 262,1 321,0 438,3 467,3 

Heyvandarlıq məhsulları 406,9 398,8 392,2 396,2 418,6 

Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev 

təsərrüfatları: 
 

Cəmi 5934,6 6349,1 7123,5 7594,4 8 277,5 

Bitkiçilik məhsulları 2780,5 2923,9 3430,2 3590,1 4 043,7 

Heyvandarlıq məhsulları 3154,1 3425,2 3693,3 4004,3 4 233,8 

 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü son kimi 5 ildə də bütün təsərrüfat kateqoriyaları 

üzrə dinamik artım baş vermişdir. Dinamik artım kənd təsərrüfatı müəssisələrində də, fərdi 

sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında da illər üzrə qeydə alınmışdır. 

Torpaq sahələrindən səmərəli istifadə, məhsuldarlığın yüksəldilməsi, yeni istehsal və 

emal sahələrinin yaradılması, müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi üçün aqroparklar 

innovativ və əlverişli mexanizmdir. Hesab edirik ki, aqroparkların ərzaq təhlükəsizliyinin 

möhkəmləndirilməsində rolu gücləndirilməli, sahibkarlığın inkişafı, kiçik, orta və iri 

təsərrüfatların qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı üçün əlverişli platformaya çevrilməlidir. 

Lənkəran rayonu üzrə kənd təsərrüfatı məhsulunun faktiki qiymətlərlə həcmi illər 

üzrə aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Göstəricilər 2019 2020 2021 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki 

qiymətlərlə dəyəri, min manatla - cəmi 
116435,2 124886,5 137133,9 

o cümlədən: bitkiçilik 62357,9 67854,4 77568,6 

heyvandarlıq 54077,3 57032,1 59565,3 

 

Cədvəldən göründüyü kimi rayonda da kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının 

dinamik inkişafı təmin edilmişdir. 
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Aqrar sektorun vergiyə cəlb olunması mexanizmi 

 

Azərbaycanda həyata keçirilən kompleks vergi islahatları respublikanın vergi 

sisteminin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə çıxmasına imkan vermişdir. Hazırkı vergi 
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siyasətinin əsas məqsədlərindən biri qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, ölkənin 

makroiqtisadi vəziyyətinin sabit saxlanılmasına, iqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsi və 

onun dinamik inkişafının stimullaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Respublikada həyata 

keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də qeyri-neft sektorunun inkişafı 

istiqamətində ölkənin kənd təsərrüfatına dəstək verilməsidir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanla 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və 

emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının davamlılığına 

təsir edən amillər əsasında yol xəritəsinin əsas prioritetləri müəyyənləşdirilib.  

Aqrar sektorun vergiyə cəlb olunması ilə bağlı vergi ödəyiciləri tərəfindən bir sıra 

suallar yaranır.  Bu suallardan əsasən aşağıdakları qeyd edək: 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı 

zamanı hansı vergi öhdəlikləri yaranır? 

- təyinatı üzrə istifadə edilməyən kənd təsərrüfatı torpaqları necə müəyyənləşdirilir və 

bu cür torpaqlar üzrə torpaq vergisinin dərəcəsi necə müəyyən olunur? 

- kənd təsərrüfatının inkişafı, bu sahədə investisiya qoyuluşlarına əlverişli imkanların 

yaradılması üçün hansı ğüzəştlər müvcuddur? 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada 

satışından əldə edilən gəlirlər sadələşdirilmiş vergitutma metodu tətbiq edildiyi halda təqdim 

edilmiş mallara görə hasilatın həcmindən (xərclər çıxılmadan) Bakı şəhərində 4 faiz dərəcə 

ilə hesablanır. Gəlir vergisi metodu tətbiq edildiyi halda isə təqdim edilmiş mallara görə əldə 

olunan gəlirdən təqdim olunan malların alınmasına çəkilən xərclər, habelə qanunla nəzərdə 

tutulmuş icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablanır. 

Bununla yanaşı, bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada kənd təsərrüfatı məhsullarının 

satışı həyata keçirildikdə bu malların alıcılarına qəbz və ya digər ciddi hesabat blankı təqdim 

edilməli və həmin blanklarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatlar əks olunmalıdır.  

Təyinatı üzrə istifadə edilən və ya istifadə edilməsi mümkün olmayan kənd təsərrüfatı 

torpaqları Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilən arayışa əsasən müəyyən edilir.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən fiziki şəxslərin mülkiyyətində və ya 

istifadəsində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar barədə aktual elektron məlumat 

bazasının formalaşdırılması yekunlaşdıqdan, torpaqlar və onların mülkiyyətçiləri (və ya 

istifadəçiləri) barədə məlumatlar həmin elektron məlumat bazasına daxil edildikdən sonra 

vergilərin düzgün hesablanması məqsədilə Vergilər Nazirliyi və bələdiyyələr real vaxt 

rejimində, məhdudiyyətsiz və fasiləsiz çıxış əldə etmiş olacaqlar.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına müvafiq vergi güzəştlərinin verilməsi 

kənd təsərrüfatının əsaslı şəkildə inkişafını və bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının 

artırılmasını təşviq etmişdir. Deyildiyi kimi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 

1999-cu ildən müvafiq vergilər üzrə güzəştlər tətbiq edilir: vergi qanunvericiliyinə əsasən 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla 2024-cü il yanvarın 

1-dək Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş mənfəət vergisini, 

gəlir vergisini, əlavə dəyər vergisini, sadələşdirilmiş sistem üzrə vergini və həmin fəaliyyət 

prosesində istifadə olunan obyektlərdən əmlak vergisini ödəməkdən azad edilmişdir.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan sahibkarlara bu sahədə 

güzəştlərin verilməsi məqsədilə bəzi malların idxalının ƏDV-dən azad edilməsi ilə yanaşı, 

onların ölkə daxilində satışı da ƏDV-dən azad edilmişdir. Buraya aiddir: damazlıq 

heyvanların idxalı və satışı, toxum və tinglərin idxalı və satışı, mineral gübrələrin, 

pestisidlərin idxalı və satışı, toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün 

avadanlıqların, o cümlədən laboratoriya avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı 

bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların idxalı və satışı, 

kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi üçün 
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istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı, bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma 

və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların idxalı və satışı. Bunlardan 

əlavə, mövcud qanunvericilik kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olan şəxslərin 

də bilavasitə əlaqəli olan fəaliyyət sahəsinə uyğun investisiya təşviqi sənədini almasına və 

həmin sənəd əsasında müvafiq vergi güzəştlərindən istifadə etməsinə imkan yaratmışdır.  

Fikrimizcə ölkəmizdə təkmilləşən vergi siyasəti həm iqtisadiyyatın inkişafını 

sürətləndirər, həm də milli istehsal sahələrinin daha da yüksək artımına şərait yaradacaqdır. 
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Aqrar sahədə kiçik sahibkarlığın innovativ inkişafının müasir problemləri 

 Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatının inkişafı kiçik sahibkar subyektlərinin 

kəmiyyət və keyfiyyət tərəflərinin artırılmasını obyektiv zərurətə çevirir. Kiçik sahibkarlığın 

kəmiyyət tərəfləri onların say artımını ifadə edir. Aqrar sahədə yeni sahibkar subyektlərinin 

formalaşdırılması azad bazar iqtisadiyyatının və normativ hüquqi bazanın mövcudluğu 

şəraitində hər kəs üçün əlçatan hesab edilə bilər. Mövcud əlverişli mühit hər ötən ildə yeni 

fərdi sahibkar subyektlərinin yaradılması ilə nəticələnsədə, artım dinamikası ilə azalma 

arasındakı nisbət fərqi ciddi iqtisadi araşdırma tələb edir. Beləki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul 

olan sahibkar müəssisələrin sayı 2016 ildə 1716 idisə, 2021 ildə bu rəqəm 1159-a enmişdir. 

Bunu aşağıdakı cədvəl materiallarından da görmək mümkündür.  

Cədvəl 1. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı, ilin axırına 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kənd təsərrüfatı ilə məşğul 

olan müəssisələr 
1719 1735 1765 1666 1096 

* 1174 
* 

Kənd təsərrüfatı 

müəssisələri 
1716 1727 1751 1648 1085 1159 

Dövlət mülkiyyəti 187 189 168 176 113 113 

Xüsusi mülkiyyət 1519 1523 1564 1450 955 1030 

Bələdiyyə mülkiyyəti 2 2 3 1 - - 

Xarici mülkiyyət 3 9 9 12 9 7 

Birgə mülkiyyət 

(xarici qarışıq) 
5 4 7 9 8 9 

Fərdi sahibkar təsərrüfatları 1468 955 907 910 804 910 
* 

Kənd təsərrüfatına xidmət göstərən müəssisələr istisna olmaqla 

Mənbə DSK. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Statistik məcmuə. Bakı, 2022 

 

 Cədvəl materiallarından aydın görünür ki, 2021 illə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

sayının 557 vahid və ya 32,4 % azalma ilə müşayət edilməsi bu sahədə məhsul istesalının 

həcminin aşağı düşməsini ifadə edir. Azalmanın daha çox pandemiya dövrünə təsadüf etməsi 
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anlaşılandır. Lakin, müşahidələr göstərir ki, yeni yaradılan təsərrüfatların ləğv edilmə və ya 

orta ömür müddəti çox qısadır (1-2 il). 
 

 Aqrar sahədə kiçik sahibkarlığın keyfiyyət tərəfinin yüksəldiləsi, innovativ 

nailiyyətlərdən istifadə imkanlarının bütün təsərrüfatlar üçün seçim imkanın bərabər şəkildə 

yaradılması ilə bilavasitə bağlıdır. Kiçik sahibkarlığın maliyyə imkanlarının məhdudluğu və 

ya maliyyə kanallarına əlçatanlığın çətinliyi onların müasir innovasiyalardan istifadəsinə 

əngəlliklər törədir. Belə olan halda biznes inkubatorlarının, aqroservislərin, aqrosənaye 

parklarının dəsətəyi kiçik təsərrüfat subyektləri üçün mükəmməl bir vasitədir. Deməli, 

keyfiyyət imakanlarına yiyələnə bilməyən təsərrüfatlar rəqabət mübarizəsində uduzaraq qısa 

müddətdə məhv olmağa məhkum olunur. Bunu ölkə üzrə bütün təsərrüfat sahələrindəki 

vahidlərin timsalında da görmək mümkündür. 

Şəkil 1. 

Yeni yaradılmış  və ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

 

Mənbə DSK. Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq. Statistik məcmuə. Bakı, 2021 

 

Qeyd edilənlərdən, həmçinin şəkil materialından belə nəticəyə gəlmək olurki, aqrar 

sahədə yeni yaradılmış və ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlq subyektlərinin 

inzibati, iqtisadi, hüquqi və sosial tərəflərinin və səbəblərinin geniş şəkildə öyrənilməsinə 

ehtiyac vardır. 
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Aqrar sahənin innovativ inkişafının kənd turizminin formalaşmasına təsiri 

 Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının təmin edilməsinin əsas 

istiqamətlərindən biri də aqrar sahənin strukturunun daha da şaxələndirilməsi, mövcud 

resurslardan istifadə etməklə dövriyyəyə yeni məhsul və xidmətlərin cəlb edilməsi ilə 

bağlıdır. Bu istiqamətdə dünya təcrübəsi öyrənilməklə aqro turizmin regionlarda inkişafı 
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xüsusi önəm kəsb edir. Aqro turizmin inkişaf etmiş ölkələrdə formalaşmasının tarixi XX 

əsrin ikinci yarısına təsadüf etsə də və ölkəmizdə onun inkişafına kifayət qədər münbit şərait 

olsa da, bu sahənin artım tempi çox aşağıdır. Xüsusilə kənd turizminin inkişafına yaranan 

marağın son dövrlərdə artması bir çox elementlərlə bağlıdır. Şəhər əhalisinin kəndə üz 

tutması istirahətin rahat, əlverişli və yaddaqalan olması üçün istehlakçı maraqlarının təmin 

edilməsini tələb edir. Beləki, turizmin bu növünün istehlakçı seqmentində uşaqlı gənc 

ailələrin, orta və yaşlı nəslin nümayəndələrinin və müəyyən qədər də gənclərin diqqətinin 

cəlb edilməsi üçün ən azı orta səviyyəli rahat şəraitin yaradılması zəruridir. Avropa 

ölkələrində kənd turizminin inkişafına fermer təsərrüfatları daha çox diqqət ayırırlar. Bu 

məqsədlə kəndə gələn turistlərin xərclədikləri pulunun kənara axmaması məqsədilə qonaq 

evləri tikir, təbii kənd məhsulları ilə təbiətin qoynunda qidalanmasını təmin edir, axşam 

saatlarında mədəni-əyləncəli proqramlar hazırlayır (məsələn, atla gəzmək, balıq ovuna 

getmək, kənd mətbəxinin ocaq üstündə yeməklərin bişirilməsi). Qeyd edək ki, belə 

təsərrüfatlar bəzən ənənəvi fəaliyyətdənsə daha çox turizmdən daha yaxşı gəlir əldə edirlər. 

Maddi marağın artması fermerləri daha mütərəqqi innovativ üsullardan istifadəyə sövq edir. 

Kənd turizmində biznesin bu növü Rusiyada “VIP-kənd” statusunu daşıyır. Bir çox ölkələrdə 

kənd turizminin inkişafına dövlətin maddi, mənəvi və təşkilatı dəstəyi daha böyük olmaqla 

müxtəlif modellərdən istifadə edilir. Məsələn, İtaliyada kənd turizmindən istifadə edən 

qonaqlara tarixi binalarda gecələmək və ya kənd oqnaq evləri tikməkdə dəstək verirsə, 

Malaziyada kənd təsərrüfatı parklarının yaradılması dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. 

Təcrübə sübut edirki, kənd turizminin formalaşdırılması kənd təsərrüfatınının inkişafını 

nəinki ləngidir, əksinə, yaranan maddi maraq turist cəlbediciliyində daha mütərəqqi üsulların 

tətbiqini təmin edir.  

 Qeyd edək ki, ölkəmizdə kənd turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra 

addımların atılması məqsədəuyğun olardı. Belə ki, 

 - kənd turizmnin inkişafı məqsədilə dövlətin bu sahəyə diqqətinin artırılması, xüsusilə 

kənd infrastrukturunun yaxşılaşdırılması; 

 - regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında nümunəvi pilot kənd turizm 

layihələrinin yaradılmasına dəstək olmaq; 

 - kənd turizm xidmətlərini təklif edən xüsusi turoperatorların formalaşdırılması; 

 - daxili imkanlarla yanaşı xarici investorların bu sahəyə sərmayə axınını təmin etmək 

məqsədilə münbit şəraitin yaradılması; 

 - kənd turizminin inkişafının hüquqi təminatının yaradılması məqsədilə 

qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi; 

 -  xarici ölkələrin təcrübəsini əsas tutmaqla (məs: Yunanıstan) xüsusi dövlət 

proqramlarının hazırlanması; 

 - Dövlət Turizm Agentliyi kənd turizminin inkişafına dəstək məqsədilə yerli icra 

orqanları və ictimai təşkilatlarla birgə yaxşı inkişaf etmiş fermer təsərrüfatlarına müvafiq 

informasiya dəstəyinin təmin edilməsi (məs: xarici təcrübəni əks etdirən buklet, videoçarx) 

və s.   

Qeyd edilən tədbirlərin həyata keçirilməsi regionlarda urbanizasiya səviyyəsinin aşağı 

düşməsinə, məşğulluğn səviyyəsinin yüksəlməsinə, əhalinin gəlirlərinin artmasına şərait 

yaratmış olar. 
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Azərbaycanın kənd ekoturizminin innovasiya potensialının qiymətləndirilməsi 

Təbii resurs potensialına görə zəngin coğrafiyaya malik olan Azərbaycanda 

ekoturizmin inkişafı üçün geniş əlverişli imkanların olması ilə yanaşı həm də, onların 

qorunması və bərpası müasir şəraitdə ən mühüm problem statusunda çıxış edir. Dünyanın 

təbii resursları ilə çox zəngin ölkələrindən biri olan Azərbabaycan öz sərvətlərinin tam 

hüquqlu sahibi olmaqla onları indiyə qədər qoruyub saxlaya bilmişdir. Qarşıya qoyulan əsas 

məsələ bundadır ki, mövcud resurslardan istifadəyə elmi əsaslarla yanaşmaq, onları düzgün 

qiymətləndirmək, təyinatına uyğun istifadə etməklə iqtisadi səmərə təmin edilməlidir. Dünya 

ölkələrinin təcrübəsi sübut edir ki, ekoturizm məqsədilə təbii resursların istismarından 

səmərəli istifadə etməyən ölkələr ekoloji deqredasiyanın qurbanına çevrilməklə yanaşı aqrar 

sahənin inkişafını da ləngidirlər. Belə olan təqdirdə vəziyyətdən çıxış yolu kimi resurslardan 

daha çox istifadənin məhdudlaşdırılması və ya tamamilə dayandırılması metoduna üstünlük 

verilir. Onların yenidən dövriyyəyə cəlb edilməsinə və bərpasına uzun zaman həmçinin, yüklü 

miqdarda maliyyə vəsaitləri tələb olunur. 

 Ekoturizmdən istifadə kütləviliyinin XXI əsrdə daha sürətlə artması tendensiyası onu 

deməyə əsas verir ki, turist xidmətlərindən istifadəyə görə ehtiyacların ödənilməsi ilə turizm 

ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyin yüksəldilməsi arasında ziddiyyələr daha da 

dərinləşməkdədir. Bu cür ziddiyyətlərin başlanma mənbəyi hələ ötən əsrin sonlarına yaxın 

(70-80 illər) hiss edilmişdir. Biznes maraqlarının artım tempi ilə təbii resurslardan istifadə və 

bərpa tempi arasında yaranan təzadlı zaman fərqi göstərir ki, bəşəriyyət yaxın gələcəkdə daha 

sərt qlobal problemlərlə üz-üzə qalacaq. Təsadüfi deyildir ki, 1980-ci ildə BMT-nin təşəbbüsü 

ilə Rio-de Janeyroda keçirilən dünya ölkələrinin sammitində ekoloji dayanıqlığın təmin 

edilməsinin iki mühüm konsepsiyası (ehtiyaclar və məhdudiyyətlər) qəbul edildi. Bu 

baxımdan Azərbaycanda kənd turizmindən istifadənin beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

innovativ inkişaf etdirilməsi daha faydalı olardı.  

Məhdud resurslar və artan tələbatlar şəraitində ehtiyacların ödənilməsi təbii resurs 

imkanları və onların səmərəli istifadəsi baxımından nə qədər çətin olsa da, ekoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi bir o qədər çətin və vacibdir. Çin filosoflarının “biz 

ehtiyatlarımızı ulu əcdadlarımızdan miras almadıq, onları gələcək nəsillərimizdən əmanət 

görürdük” kimi məşhur ifadəsi bu gün təbii ehtiyatlardan istifadəyə (xüsusilə ekoturizmdən 

istifadə) elmi əsaslarla yanaşmanı bir daha obyektiv zərurətə çevirir.  

Ekoturizmin inkişafı təbii-coğrafi relyef  baxımından kənd turizmi (yaşıl turizm) ilə 

bilavasitə bağlılıq təşkil edir. Bu baxımdan ətraf mühitin mühafizəsi, milli park və qoruqların 

saxlanması, həmçinin, onların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələlər daim dövlət büdcəsinin 

vəsaitləri hesabına həyata keçirilmişdir.   

Cədvəl 1. 

Ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii resusrlardan səmərəli istifadə üçün əsas 

kapitala  yönəldilmiş vəsait (min manat)                          

 2017 2018 2019 2020 2021 

Cəmi 205044.1 333820.2 445227.2 239764.5 141342.7 

o cümlədən:      
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ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin 

keçirilməsinə çəkilən cari xərclər 
30525.3   47896.3  59222.8 49727.3 50589.6 

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə əsas 

 istehsal fondlarının əsaslı təmirinə                
 5123.6   3395.1    971.6  1920.1  1028.8 

qoruq və milli parkların saxlanmasına, 

mühafizəsinə və çoxaldılması xərcləri  
 6895.9   6807.5   6837.4  6206.0  6785.9 

meşə  təsərrüfatının əməliyyatlarına 13112.3  13245.0  10793.0 11702.4   11609 

ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii  

resurslardan səmərəli istifadə üçün əsas  

kapitala yönəldilmiş vəsait 

133387.0 247912.2 309855.6 170208.7  71329.4 

torpaqların mühafizəsi və onlardan  

səmərəli istifadə edilməsinə xərclər 
       -   1065.6 4734.9       -        - 

atmosfer havasının mühafizəsi xərcləri 16000.0   13498.5 10198.2       -        - 

ÜDM1)-in hər min manatına  düşən xərc     3.58    5.96 7.06     4.56     2.54 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.  

Verilmiş cədvəl materiallarından görünür ki, ətraf mühitin mühafizəsinə və təbii 

resurslardan səmərəli istifadə üçün əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmində 2019-cu 

ildə 2021-ci illə müqayisədə 4,3 dəfə azalma müşahidə edilmişdir. Atmosferin və torpaqların 

mühafizə edilməsinə son iki ildə ümumiyyətlə vəsaitin ayrılmamısı ekoloji mühitin mövcud 

vəziyyətinin balans pozulmasına təsir etmişdir. Bu azalma ÜDM-in hər manatına düşən xərc 

strukturunda da özünü göstərir. Təbii resurslardan səmərəli istifadə üçün əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitlərin həcminin azalma səbəblərindən biri kimi amortizasiya xərclərinin 

azaldılması ilə bağlı olduğunu güman etmək olar. Ümumilikdə götürdükdə isə ətraf mühitin 

mühafizəsinə və təbii resurslardan səmərəli istifadə üçün əsas kapitala  yönəldilmiş vəsaitlərin 

həcmi 2019-cu illə müqayisədə 2021-ci ildə 303884,5 min manat və ya 3,14 dəfə azalma baş 

vermişdir. Bu isə bütövlükdə ekoturizmdə rekreasiya zonalarının istifadəsi və inkişafına təsir 

etmişdir. Lakin, bununla belə ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin keçirilməsinə çəkilən cari 

xərclərin strukturunda əvvəlki illə müqayisədə nisbətən artım müşahidə edilmişdirki, bu da 

ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına xidmət edir.  

Hesab edirik ki, Azərbaycanın kənd turizminin xarici ölkələrin təcrübəsi nəzərə 

alınmaqla  qeyd edilənlər baxımından innovativ inkişafı daha məqsədəuyğun olardı. 

-  kənd ekoturizminin inkişafı məqsədilə pilot fermer təsərrüfatlarının yaradılması; 

-  kənd ekoturizminin infrastrukturnun innovativ təminatının yaxşılaşdırılması; 

- kəndin mədəni, tarixi abidələrinin qorunması, bərpası və ekoloji yüklənməsinə nəzarətin 

artırılması; 

-  kənd ekoturizminə ekskursiyaların təşkilində ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edilməsi; 

-  kəndin turbiznes imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədilə qonaq evlərinin yaradılması; 

- potensial imkanlar qiymətləndirilməklə kənd ekoturizminin inkişafında imitasiya 

modelinin tətbiqi və.s 
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Государственные Целевые Программы как основной инструмент расширенного 

воспроизводства экономического потенциала АПК 
 

Регулирование экономического развития страны является одной из важнейших 

функций современного государства в условиях глобализации экономических 

отношений. 

В этой связи, основным инструментом влияния, определяющим расширенное 

воспроизводство экономического потенциала отрасли и региона, является разработка и 

внедрение Государственных Целевых Программ, которые охватывают практически все 

отрасли и регионы государства.  

Под Государственными Целевыми Программами понимается увязанные по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-экономических, 

производственных, научно-технических, организационно-хозяйственных и других 

мероприятий, направленных на решение глобальных экономических проблем 

наиболее эффективными способами и в установленные сроки. 

Преимущество Целевых Программ заключается в том, что они способны 

обеспечивать концентрацию всех ресурсов, включая бюджетирование финансовых 

средствс последующим их инвестированием для решения неотложных, 

первоочередных проблем, определяющих ускоренное развитие приоритетных 

направлений научно-технического потенциала, потенциала отдельных отраслей 

экономики и регионов страны. 

В этой связи можно выделить: 

Отраслевые целевые комплексные программы – это программы, направленные 

на достижение целей, обеспечивающих расширенное воспроизводство экономического 

потенциала приоритетных отраслей экономики; 

Межотраслевые целевые комплексные программы – это программы, направленные на 

достижение целей, обеспечивающих расширенное воспроизводство научно-

технического потенциала, а также взаимосвязанных по технологическим признакам 

ряда конкретных отраслей экономики; 

Региональные целевые комплексные программы – это программы, 

направленные на достижение целей, обеспечивающих расширенное воспроизводство 

отдельных объектов научно-технического потенциала и экономического потенциала 

приоритетных отраслей экономики, осуществляющих свою деятельность в регионе. 

Целевые Комплексные Программы могут включать в себя подпрограммы и 

группы, деление, которых осуществляется исходя из масштабности и сложности 

решаемых проблем, а также необходимости приоритетного их решения. Например: в 

сельском хозяйстве это подпрограмма «Растениеводство» с последующим делением на 

группы такие, как «Хлопок», «Табак», «Зерновые», «Виноград», «Картофель». 

По сравнению с Государственными Программами социально-экономического 

развития Целевые Комплексные Программы в отраслевом и региональном уровне 

обладают строгой целевой направленностью, адресностью, ограничением временных 

интервалов и являются составной частью принятых и реализуемых Государственных 

Программ. 

Существуют различные оценки результативности реализации вышеотмеченных 

Целевых Комплексных Программ, которые определяются специфическими 

особенностями реализации этих программ.  
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Если на отраслевом уровне для достижения конечных результатов по отдельно 

взятой Целевой Комплексной Программе учитываются конкретные технико-

экономические показатели с характерными особенностями хозяйственной 

деятельности каждой отрасли (подотрасли), то на региональном уровне это показатели 

отражают особенности экономики региона в целом с представлением обобщѐнной 

информации, основанной на вышеуказанных показателях.   

В настоящее время в условиях глобализации экономических отношений среди 

учѐных и специалистов нет однозначного мнения о целесообразности внедрения 

программно-целевого подхода в решении приоритетных социальных, экономических, 

и экологических проблем. Ряд учѐных считает, что данный подход «изжил себя». По 

мнению же другой группы учѐных «опыт CCCР, CША, Японии и Западной Европы 

показывает – в тех случаях, когда необходимы крупные, «прорывные» решения, 

единственным способом их реализации становится программно-целевой подход».  

Практика внедрения программно-целевой подхода показала, что применение 

указанного подхода в решении глобальных экономических проблем позволяет 

оптимально сочетать общегосударственные, региональные и отраслевые интересы, 

которые прямо связанны с состоянием функционирования конкретных объектов. 

Экономическое программирование вошло в практику государственного 

регулирования экономики в 50–60-е годы XX века, когда возрождение европейских 

государств осуществлялось с помощью национальных антикризисных и 

антиинфляционных программ. 

Политика активного вмешательства США и европейских государств в 

экономику своих стран проводилась преимущественно в форме индикативного 

планирования и программирования.  

Здесь необходимо выделить как прямое, так и косвенное воздействие этих 

государств в регулировании экономических отношений рамках конкретных 

комплексных отраслевых и региональных программ в которых немаловажная роль 

отводилась развитию АПК. 

Как правило, прямое воздействие в программировании связано с 

регулированием бюджетно-фискальных, финансово-кредитных отношений, а также с 

установлением прогнозных объѐмов производства и услуг в отдельных отраслях 

экономики и регионов страны. Косвенное же воздействие осуществляется 

преимущественно посредством разработки мероприятий по поощрению 

предпринимательской деятельности и создания условий для улучшения конъюнктуры 

рынка. 

В основе государственного экономического программирования в зарубежных 

странах лежат кейнсианские модели экономического роста, неокейнсианские теории, 

объединяющие системный анализ, методы прогнозирования и другие инструменты 

государственного регулирования, которые способны воздействовать на эффективность 

воспроизводственных процессов производительных сил. 

В зарубежной практике государственного программирования разработка такого рода 

программ широко используется в США и в большинстве европейских государств: 

Германии, Великобритании, Норвегии, Франции, Италии, Швеции и других странах 

Евросоюза. 

В частности, в этих странах в последние десятилетия с целью повышения 

эффективности использования, созданных экономических потенциалов в отдельных 

отраслях экономики путѐм разработки и реализации вышеуказанных экономических 

программ были решены важные задачи по реструктуризации национальной 

экономики, включая создание новой отраслевой структуры по сельскому хозяйству. 

С учѐтом вышеизложенного отметим следующее: 

1. Применение Государственных Целевых Программ является приоритетным 

направлением расширенного воспроизводства конечных результатов экономического 
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потенциала страны и в первую очередь АПК, а также увеличения доли вклада 

бюджетирования финансовых средств в снижении издержек частного 

предпринимательства и увеличение их доли произведѐнном национальном доходе. 

2. Необходимо разработать Концепцию инвестирования всех ресурсов с 

привлечением бюджетирования финансовых средств для реализации Государственных 

Целевых Программ в Азербайджане в рамках существующих Государственных 

Программ.  
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Abbasova Yeganə 

dosent 

İsmayılov Allahverdi 

magistrant 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

yegana.abbasova@outlook.com 

ismayilovallahverdi0@gmail.com 

 

Kənd təsərrüfatında rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına təsir edən amillər 

 

Aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətliliyi – bu sahədə səmərəli bazar münasibətlərinin 

formalaşmasının mühüm şərti, onun  dayanıqlı inkişafının isə əsas hərəkətverici elementidir. 

Təbii ki, həmin  proses əslində aqrar bazarın iqtisadi mexanizminin əsas ünsürü və mühərriki 

hesab edilir. Göstərilən  prosesin səmərəli təmin edilməsinin əsas şərtlərindən biri isə, sağlam 

rəqabət prosesinin formalaşması və inkişafına əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Bütövlükdə, 

aqrar iqtisadiyyatda istehsal və emal edilmiş məhsulların rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi - daxili və xarici bazarlarda tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsinə 

yönəldilməsi  və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş yetərli tədbirlərin 

gücləndirilməsindən bilavasitə asılıdır. 

Bütövlükdə,  rəqabət - tələb və təklif qanununun təsiri nəticəsində yaranaraq tez-tez 

dəyişən qiymətlərin səviyyəsinə ciddi təsir etməklə, bazarda iqtisadi münasibətləri düzgün 

tənzimləyən mühüm iqtisadi prosesdir.  Onu eyni zamanda istehsalçılar, istehlakçılar və 

onların  bir – biri ilə apardığı iqtisadi mübarizə forması kimi də qəbul edə bilərik.  

Nəticə etibarilə rəqabətin mövcud olduğu bazar şəraitində istehsalçılar bazarın çox 

hissəsini ələ keçirmək üçün daim yeni əmtəə və xidmətlər ixtira etməlidirlər. Onlar daim 

satış və istehlakçı əldə etmək uğrunda rəqibləri ilə mübarizə aparmalıdırlar. İnkişaf etmiş 

iqtisadiyyat şəraitində mübarizəni ancaq əmtəə və xidmətlərin çeşidlərini genişləndirmək və 

yaxşılaşdırmaq yolu ilə və daha aşağı qiymətlər təklif etməklə aparmaq olar. Nəticədə 

istehlakçılar, bütövlükdə cəmiyyət qazanır.  

Aqrar sahədə  rəqabət qabiliyyəti kifayət qədər geniş və çoxanlamlı bir prosesi 

özündə əks etdirməklə, həm də elmi və iqtisadi tədqiqatların obyekti kimi səciyyələnir. Bu 

baxımdan, ayrı-ayrı ölkələrdə hökumət və qanunvericilik orqanları tərəfindən həmin 

ölkələrdə istehsal edilən məhsulların rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsi istiqamətində zə-

ruri iqtisadi və təşkilati tədbirlər həyata keçirilir.  

Müasir şəraitdə aqrar sahədə təsərrüfat subyektlərinin   rəqabətqabiliyyətinin 

yüksəldilməsi prosesi, bütövlükdə bu sahənin dayanıqlı və  səmərəli inkişafının ən önəmli 

şərti kimi çıxış edir. Təbii ki, göstərilən prosesdə müqayisəli üstünlüklərin qorunub 

saxlanılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyətlə, inkişaf etmiş xarici ölkələrin 

praktikasında, aqrar subyektlərin rəqabət qabiliyyətliliyi, aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə 

olunur:  

-  kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalı üzrə ümumi daxili məhsulun həcmi, o 

cümlədən yerli (daxili)  bazarın tutumu və aqrar sektorda anoloji məhsullar  istehsalının 

rəqabət qabiliyyətinin potensialı; 

- daxili məhsulun strukturunda kənd təsərrüfatı məhsullarının son istehlakına çəkilən 

xərclərin xüsusi çəkisi, son istehlak və ümumi yığımın xüsusi çəkisi; 

- ölkə üzrə idxal və ixrac edilən məhsulların  qiymət indeksləri arasındakı nisbət; 

-ümumi daxili məhsulun (ÜDM) strukturunda kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının 

xüsusi çəkisinin müqayisəsi və s. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda fermerlərimizin istehsal etdikləri məhsulların 

beynəlxalq partitet qiymətləri ölkənin daxili qiymətlərindən yüksəkdir. Bunun əsas səbəbi 
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aqrar sahədə maddi- texniki bazanın və istehsal güclərinin zəifliyi, aqrar sahənin bazar 

infrastrukturun lazimi səviyyədə olmaması, ixtisaslı kadrların hazırlığı və peşə səviyyəsinin 

aşağı səviyyədə olması və sair bu kimi səbəblərdir.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, son zamanlar bir sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı yüksək 

texnologiyalı sahə kateqoriyasına keçid alır. Bu baxımdan aqrar sahədə innovasiyaların 

tətbiqinin genişləndirilməsi, elmi potensialın artırılması, yeni, daha müasir resursqoruyucu 

texnologiyanın tətbiq edilməsi, yüksək peşəkarlığa malik ixtisaslı kadrların, alimlərin, 

mütəxəssislərin hazırlanması, elmi araşdırmalara daha geniş imkanların yaradılması və 

onların nəticələrinin aqrar sahəyə tətbiqinin sürətləndirilməsi istiqamətlərində sistemli 

tədbirlər hazırlanıb həyat keçirilməlidir.  

 Bu gün aqrar sahənin mümkün potensialından tam mənada və səmrəli şəkildə  

istifadə edilməsi, aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişafının stimullaşdırılması üçün 

dövlət dəstəyi tədbirləri beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılaraq ölkəmizdə həyata 

keçirilməsinə ehtiyac var. Özəl bankları və kredit təşkilatlarını bu sektora vəsait (kredit) 

ayırmağa daha da təşviq edən bir mühit yaratmaq üçün dövlət tərəfindən əlavə tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə etiyac var. Kənd təsərrüfatının sığortalanması mexanizmi də beynəlxalq 

təcrübəyə uyğulaşdırılması vacib məsələlərdəndir. Bundan başqa dövlət başda olmaqla 

bələdiyyə strukturu, xüsusi mülkiyyətdə olan təsərrüfat strukturları ilə qarşılıqlı bazar 

qüvvələrini təşkil etməlidir.  
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Aqrar sektorun inkişafına innovativ yanaşma 

 

Müasir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas istiqaməti ölkəmizdə qabaqcıl 

texnologiyaların tətbiq olunmasından və aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 

innovasiyaların tətbiqi yeni nailiyyətlərin qazanılmasında mühüm rol oynayır. İnnovasiya 

iqtisadiyyatının mahiyyəti innovasiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsidir. Bunun üçün isə 

innovasiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin mütərəqqi üsul və mexanizmlər sisteminin 

yaradılması vacibdir. 

Aqrar sahədə həyata keçirilən innovasiya siyasəti elmi-texniki istiqamətlərin düzgün 

seçilməsi, zəruri iqtisadi şəraitin, o cümlədən kənd təsərrüfatına maliyyə dəstəyinin mövcud 

olması ilə şərtlənir. İnnovasiya siyasətinin məqsədi məhsulun rentabelli istehsalı, 

makrosəviyyədə isə innovasiya fəallığının artırılması üçün şəraitin yaradılması, elmi 

mexanizmlərin formalaşdırılmasından ibarətdir. Məhz həmin mexanizmlərin köməyi ilə 

istehsalın təşkilati, iqtisadi, texniki və texnoloji yeniləşdirilməsi prosesi həyata keçirilir. 

Kənd təsərrüfatının müasirləşdirilməsi və onun məhsuldarlığının artırılması məsələsi 

bütün ölkələrin diqqət mərkəzində olduğu məsələlərdəndir. Bu məqsədlərə nail olunarkən 

onun səmərəliliyinin və ətraf mühitin davamlılığının təmin edilməsi üçün səylər göstərilir. 

Başqa sözlə, həm məhsuldarlığı artırmaq, həm də ekoloji zərərin qarşısını almaq məqsədi 

daşıyır. Bununla da kənd təsərrüfatının davamlılığı təmin edilir. Burada texnologiyadan 

istifadə vacibdir. Kənd təsərrüfatında davamlılıq daha çox səmərəlilik və məhsuldarlıqla 

yanaşı gedir. Bu mənada, dəqiq kənd təsərrüfatı texnologiyası avtomatlaşdırma, dronlar və ya 
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elektron məlumatlardan istifadə etməklə kənd təsərrüfatı texnologiyası innovasiyalarının əsas 

hərəkətvericilərindən birinə çevriləcəkdir. 

Bir sənaye kimi kənd təsərrüfatı artmaqda olan bacarıq boşluğu şəklində artıq 

əhəmiyyətli problemlərlə üzləşir. Süni intellekt və avtomatlaşdırmanın istifadəsi bu boşluğu 

aradan qaldırmaq potensialına malikdir və fermerlərə diqqətini daha vacib vəzifələrə və 

torpaq idarəçiliyinə yönəltməyə imkan verir. Kənd təsərrüfatı istənilən vaxt öz dünyasında 

milyonlarla məlumat yarada bilən istehsal üsuludur. Bu məlumatların ən mühüm xüsusiyyəti 

ani və sahəyə xas olmasıdır. Kənd təsərrüfatı texnologiyası, bitkiçilik və heyvandarlıqda 

məlumatların toplanmasında və müvafiq sahədə uzun müddətdə istehsal zəncirində yarana 

biləcək problemlərin müəyyən edilməsində böyük faydalar təmin edir. 

Kənd təsərrüfatının rəqəmsallaşdırılması səmərəsiz metodların aradan qaldırılmasına, 

tullantıların azaldılmasına və məhsuldarlığın artırılmasına kömək edir. Fermerçilik giriş və 

çıxışlardan ibarət mürəkkəb mühitdir və yeni texnologiyalar kənd təsərrüfatı prosesinin hər 

bir hissəsini aydın şəkildə izləməyə imkan verir. Süni intellektdən istifadə edən dəqiq kənd 

təsərrüfatı texnologiyaları əsas resurslara, xüsusən də suya olan təzyiqin azaldılmasında 

mühüm rol oynaya bilər. Torpağın rütubəti kimi şərtlərə nəzarət etməklə fermerlər çirkab su 

istehlakını 30 faizə qədər azalda bilərlər. Gübrədən çox istifadə etməmək üçün dəqiq 

əkinçilik eyni dərəcədə vacib olacaqdır. Bu, xüsusi olaraq torpaqdakı qida səviyyəsini 

izləməklə, yeni növ gübrələri məlumat elmi ilə idarə olunan buraxılış dövrləri ilə 

birləşdirməklə edilə bilər . 

Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasının başqa bir yolu kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin miqyası problemidir. Məsələn, 100 hektar sahədə buğda əkən fermerlə, 1000 

hektar sahədə buğda əkən fermerlə rəqabət aparmaq çətindir. Ən yüksək kənd təsərrüfatı 

məhsuldarlığına malik ölkələrdən biri olan ABŞ-da geniş ərazilərdə böyük kənd təsərrüfatı 

işləri aparılır. Beləliklə, məsələn, ABŞ fermeri böyük miqdarda kiçik kənd təsərrüfatı 

fəaliyyəti olan ölkələrlə müqayisədə təxminən 30 faiz ucuz buğda istehsal edir. Bu miqyas 

problemi bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarında və təbii ki, heyvandarlıqda eynidir. 

Davamlılığın həllinin arxasında duran hərəkətverici qüvvə məhsuldarlığı artırmaq və yaxın 

gələcəkdə daha kiçik müstəqil fermerlərin əhəmiyyətini qorumaqla bütün sənaye üçün dərin 

fayda və nəticələr vəd edir. 

Qeyri-neft sahələrinin inkişafı üçün müxtəlif islahatlar yolu ilə investisiyaların 

artırıldığı, aqrar sektorun inkişafı üçün subsidiyaların əhatə dairəsinin genişləndirildiyi 

Azərbaycanda innovativ texnologiyaların tətbiqinə başlanılıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarına 

daxili tələbatın təmin edilməsi, məhsuldarlığın artırılması, sektorda elmi yanaşmaların tətbiqi 

və ixrac imkanlarının genişləndirilməsini hədəfləyən Azərbaycan rəhbərliyi innovativ 

texnologiyaların tətbiqi ilə sektorun ölkə iqtisadiyyatına daha çox töhfə verməsini hədəfləyir. 

Prezident İlham Əliyevin ötən il qəbul etdiyi qərarla bir tərəfdən kənd təsərrüfatı 

texnikası bazarı tam liberallaşdırılıb, digər tərəfdən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində 

olan idarələrin institusional strukturu inzibati strukturdan xidmətə çevrilib.  

Bakıda keçirilən 13-cü Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisində (Caspian Agro) 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektorunda təşəbbüskarı olduğu innovativ təcrübələr təqdim 

olunub. Aqrar sahədə başlanmış islahatlar, fermerlərə yaradılan şərait xarici şirkətlərin 

Azərbaycana marağını və beləliklə, yarmarkada iştirakını artırıb. Ötən illə müqayisədə 20 

faiz çox yer ayrılan yarmarkada dünyanın 32 ölkəsindən 440 şirkət iştirak edib. İştirakçıların 

70 faizini xarici şirkətlər təşkil edib. 

Son dövrlərdə aqrar sahədə meliorasiya və irriqasiya işlərinin gücləndirilməsi aqrar 

istehsalın texniki əsasının yüksəldilməsi müasir infrastrukturun yaradılması və ərzaq 

məhsulları üzrə müvafiq ehtiyatların saxlanılması üçün xüsusi anbar soyuducu təsərrüfatının 

yaradılması bu sahənin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

Beləliklə, aqrar sahənin mövcud potensialından səmərəli istifadə olunması, həmçinin 

onun dayanıqlı artımı və səmərəli inkişafının təmin edilməsi məqsədilə, perspektiv fəaliyyət 

istiqamətlərini nəzərdə tutan strateji proqnozlaşdırmaya və məqsədyönlü, düzgün 
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planlaşdırmaya ciddi fikir verilməsi, bu sahədə inkişaf üçün rəqabət üstünlüyü olan əsas 

məhsul növləri və bölmələrin müəyyən olunması, zəruri hüquqi əsasların formalaşması və 

inkişaf etdirilməsi, həmin prosesdə daha çox rəqabət üstünlüyünə malik və rəqabət 

qabiliyyətliliyi olan istiqamətlərin seçilməsi, bu zaman rəqabətli təklif metodlarına üstünlük 

verilməsi, xüsusən də ilk növbədə aqrar sahənin mövcud resurs potensialının düzgün 

qiymətləndirilərək, düzgün istifadə imkanlarının müəyyən edilməsi, kooperasiyaya əsaslanan 

iri aqrar təsərrüfatların təşkili və inkişaf etdirilməsi, mövcud fəaliyyətin sağlam inkişafına 

təkan verən güclü kadr potensialının formalaşdırılaraq ondan istifadə olunması  kimi 

tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirəm. 
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Cənub bölgəsində yetişdirilən kartof bitkisinin geniş yayilmiş xəstəlikləri 

        Cənub bölgəsində 2021-2022-ci illərdə təsərrüfat əhəmiyyəti ilə seçilən kartof bitkisi 

üzərində aparılan marşrut müşahidələri, stasionarlarda  keçirilən  müşahidələr və  

istehsalçıların təqdim etdikləri materialların analizi və təhlilləri üzrə qeydə alınmış və təyin 

edilmiş məhsul itkisi yaradan xəstəliklərdən biri fitoftora xəstəliyidir.  

       Fitoftora xəstəliyi - Phytophthora infestans (Mont) de Bary xəstəliyin törədicisi 

Phytophthora infestans (Mont) de Bary göbələyidir. Törədici Chromalveolata aləmi, 

Heterokontophyta şöbəsi, Oomycota sinifi, Pernosporales sırası, Pythiaceae fəsiləsi, 

Phytophthora cinsinin nümayəndəsidir. Hər il xəstəliyin təsirindən 15%-dən 55%-ə qədər 

məhsul itirilir. Xəstəliyin güclü yayıldığı illərdə məhsul itkisi 70-75%-ə qədər olur. 

Fitoftoranın törədicisi torpaqda və kartof yumrularında qalaraq qışı keçirir. Növbəti ildə 

xəstə sahəyə kartof əkildikdə torpaqdakı kartof yumrularında və bitki qalıqlarında olan  

göbələk əlverişli hava şəraiti yaranan kimi xəstəliyin mənbəyinə çevrilir.Sağlam olmayan 

toxum materialları da xəstəliyin ilkin qışlama mənbəyidir. Fitoftoranın əmələ gəlməsi mayın 

axırı, iyunun əvvəllərinə təsadüf edilir. 

      Müşahidələr əsasında müəyyən etdik ki, xəstəliyin ilkin əlamətləri  adətən bitkinin 

aşağı  yarpaqlarında özünü göstərir (çox vaxt onlar yerlə təmasda olurlar, bu da xəstəliyin 

ehtimalını xeyli artırır). Beləki, bitkinin yarpaqlarının kənarlarında qonur ləkə əmələ gəlir, 

quruyur və nəm havalarda çürüyürlər. Phytophthora göbələyi sürətlə yuxarıya doğru hərəkət 

edir, sağlam yarpaqlara və budaqlara təsir göstərir. Xəstəlik kök sisteminə də yayılır. Kolun 

altında artıq kök yumruları varsa, onlar qurğuşun ləkələri ilə örtülür, yumşaq olur və nüvə 

paslı bir rəng əldə edir. Meyvələr tez parçalanır və istifadəyə yararsız hala gəlir.Xəstəliyin 

əlamətləri saplaqda, gövdədə, bəzən qönçə və meyvəciklərdə də müşahidə olunur.  

mailto:Xudayarov1999@bk.ru
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                                      Şəkil 1.  Fitoftora xəstəliyinin simptomları 

 

       Qeyd etdiyimiz kimi fitoftora xəstəliyində ilk əvvəl yarpaqlarda qonur ləkələr əmələ 

gəlir. Sonradan bu ləkələrlə yarpağın sağlam yerlərinin sahələrində ağımtıl örtük formalaşır. 

Bu örtüyü səhər sübh vaxtı dumanlı və yaxud şehli havalarda daha yaxşı və tez müşahidə 

etmək olur. Xəstəliyin ilkin əlaməti qeydə alınan kimi dərhal mübarizəyə başlamaq lazımdır, 

çünki əlverişli hava şəraitində xəstəlik 3 gün müddətində bütün sahəyə yayıla bilər. 

      Apardığımız tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, fitoftora xəstəliyinin kartof 

sahələrində inkişafının başlıca səbəbləri havanın temperatur və rütubət faktorlarıdır. Belə ki, 

şəxsi müşahidələrimə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, havanın  temperaturu 12ºS-dən 25ºS-dək  

intervalında 1 gün yağışla, güclü şehlə, dümanla müşayət edilərsə, xəstəliyin əmələ gəlməsi 

mütləqdir. Amma  havanın temperaturu 30-32ºS-dən yuxarı olan halda, xəstəliyin inkişafı 

müşahidə edilməmişdir. 

       Fitoftora xəstəliyinin əmələ gəlməsinin qabaqcadan xəbər verilməsi və ya 

proqnozlaşdırılması ən vacib tədbirlərdəndir. Törədicinin bioloji xüsusiyyətlərinə görə 

havanın minimal temperaturu 10ºS-dən, havanın rütubəti 80%-dən, yağmurların miqdarı 

1mm-dən az olmadıqda və ya səhər vaxtı şeh düşməsi ilə müşahidə edilən günlərdə xəstəlik 

törədicisi olan sahələrdə 3-5 gündən sonra artıq ilkin ləkələri yarpaq üzərində müşahidə 

etmək olar. Burdan belə nəticəyə gəlmək olar ki, yağış yağan gündən 2-3 gün sonra 

mübarizəni başlamaq lazımdır, bu zaman kartof kollanma fazasına təsadüf edə bilr. Havanın 

temperaturu bu zaman 15-25ºS arasında olarsa, seçilmiş dövr ən optimal mübarizə dövrü 

hesab edilir. 

      Saxlama yerlərində xəstə toxum materialında xəstəlik mitsel formasında yəni 

qidalanmaqda olan orqan halında fəaliyyət göstərir. İlkin yazda səpin zamanı yumrunun 

daxilində olan mitsellər artıq cücərtiləri sirayətləndirir. Torpaqda törədici qış sporları 

formasında qışlayır və sahədə təkrar əkin vaxtı yumruları, cücərtiləri və yarpaqları 

sirayətləndirir. Fitoftora xəstəliyinə qarşı mübarizə məqsədi ilə ilkin olaraq toxumların 

səpinqabağı Dikotan M-22 (5 kq/t) preparatları ilə dərmanlanmasının böyük əhəmiyyəti 

vardır. Preparatlar 70 litr suda həll edilərək səpinqabağı yumrular isladılır və brezent örtük 

altında 2-4 saat saxlanaraq sonradan örtük götürülür, havalandırılır və qurudulur. 

      Saxlama kameraları, təmizləmə yerləri və köhnə istifadə edilmiş tarlalar dezinfeksiya 

edilməlidir. Kartofun keyfiyyəti onun sortundan, yetişdirildiyi şəraitdən, daşınma və 

saxlanma şəraitindən asılıdır. Kartof düzgün şəraitdə saxlanmadıqda orqanoleptik 

xüsusiyyətində və tərkibindəki qida maddələrində baş verən dəyişikliklərlə yanaşı, bir çox 

göbələk xəstəlikləri də yaranır. Əkin üçün yalnız sağlam və dərmanlanmış toxumlar 

seçilməlidir. Gec yetişən sortlarla tez yetişən sortları qarışdırıb bir yerdə səpmək olmaz, 

çünki tez yetişən sortlar xəstəliyə daha tez yoluxduğu üçün o, xəstəlik mənbəyi rolunu 

oynayır. Fitoftora xəstəliyinə davamlı sortların seçilib əkilməsi faraş kartof məhsulu əldə 

etmək üçün Oqonyok, Ukrainskiy, Rozoviy sortlarının suvarılan sahələrdə səpilməsi 

məsləhətdir. Xəstəliyin əmələ gəlmə dövrü bu sortlarda məhsulun yığılması vaxtına 

düşdüyündən məhsul itkisi çox az olur. 

      Kimyəvi mübarizə tədbirləri xəstəliyə qarşı ən səmərəli, tez başa gələn 

metodlardandır. Vegetasiya dövründə fitoftoraya qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün 
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fungisidlərin istifadəsi vacib şərtlərdəndir. Xəstəliyin ilk əlamətlərini gözləmədən tarlanı 

funqisidlə müalicə etmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, infeksiya ocaqları meydana gəldikdən 

sonra başlayan müalicələrin faydası olmur. Buna görə də xəstəliyin meydana gəlməsi ehtimal 

edilən vaxt kartof kollarının tropel, poluram, kurzatin 0,2-0,4%-li məhlulları ilə hər hektara 

400 litr işçi məhlulu hesabı ilə yerüstü çiləmələr aparılmalıdır. 
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Anbarlarda logistik proseslərin modelləşdirilməsi 

Anbar əməliyyatlarının icra müddətlərinin və metodlarının optimallaşdırılması üçün 

müxtəlif üsullardan istifadə etməklə modelləşdirmə tətbiq edilir. Anbarda proseslərin 

modelləşdirilməsi əmtəə axınlarının marşrutlarının müəyyənləşdirilməsi, sənəd dövriyyəsi 

standartlarının seçilməsi, təşkilati - ştat strukturunun və fəaliyyət alqoritmlərinin 

formalaşdırılması üçün xidmət edir. Modelləşdirmənin nəticələrinə görə hər bir iş yerində 

əməliyyatların məzmunu müəyyən edilir, proseslərin texnoloji xəritələri və vəzifə təlimatları 

tərtib edilir, anbarın təminatı üçün avadanlıqlar seçilir. Anbarda logistik proseslərin 

modelləşdirilməsi anbar proseslərinin standartlaşdırılmasından başlayır. Beləliklə, 

proseslərin formalaşdırılması  xüsusi sənədlərdə dəqiq təsvir edilmiş  alqoritmlərin  

yaradılmasına ehtiyac yaranır.  Bu zaman  bütün sənədlərin vahid bir quruluşa malik olması 

vacibdir, təsvirlərin ardıcıl, asanlıqla oxunması və uyğunsuzluqlara yol verilməməsi  

lazımdır.  

Texnoloji standartların işlənib hazırlanmasının əsas məqsədi anbar tərəfindən 

göstərilən xidmətlər keyfiyyətinin və əmək məhsuldarlığının artırılmasıdır (boşdayanma 

vaxtının, yüklərin emal edilməsinə sərf olunan vaxtların azaldılması). 

Fəaliyyət göstərən anbar üçün Standartlaşdırma texnoloji prosesin təhlili ilə 

başlamalıdır. Təcrübə göstərir ki, mövcud prosedurların sadə təsviri və onların yerinə 

yetirilməsinə nəzarət əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün vaxtın 2% - dən 5% - ə qədər 

azaldılmasını təmin edir. 

Standartlaşdırma anbarda anbar şəbəkəsinin texnoloji proseslərinin planlaşdırılmasına 

kömək edir. 

Şəbəkə modeli son məqsədə nail olmaq üçün kompleks işlərin yerinə yetirilməsi 

prosesini əks etdirir. Anbarda logistik prosesin son məqsədi yükün anbara daxil olmasından 

malların yükalana çatdırılması üçün  nəqliyyat vasitəsinə yüklənməsi anına qədər olan 

proseslərini həyata keçirilməsidir. Şəbəkə modeli proseslərin qrafiki təsviridir. Bu model bir 

və ya bir neçə  nəticəyə çatmaq üçün qeyd olunan texnoloji proseslərin qarşılıqlı əlaqəsini 

müəyyən edir. 

Anbarda prosesin şəbəkə modeli şəklində təqdim edilməsi, Logistika prosesinin ümumi 

təhlilini aparmağa imkan verir ki, bu da ayrı-ayrı əməliyyatların effektiv idarə olunmasına 

imkan yaradır. 
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Logistik prosesin şəbəkə modeli yerinə yetirilən işlərin parametrlərinin 

qiymətləndirilməsi üzrə ehtimal metodunun və anbarın terminal strukturunun yaradılması ilə 

tərtib edilir. 

Yerinə yetirilən işlər adam saatla və  hasilat normaları üzrə hesablanır və ya 

xronometraj yolu ilə qiymətləndirilir. 

Şəbəkə qrafikləri əhəmiyyətli bir xüsusiyyətə aydınlıq (aşkarlıq, əyani, dəqiqlik və s.) 

xüsusiyyətinə malikdir. Şəbəkədə yerinə yetirilən logistik işlərin məntiqi  ardıcıllığı, dəqiq 

qarşılıqlı əlaqənin yaradılması, rəhbərlik və icraçılar üçün iş kompleksinin tərkibini və 

qaydalarını təhlil etməyə, bununla da onların gedişinə idarəedici təsir göstərməyə imkan 

verir. 

Malların sonrakı yolu bir sıra amillərdən asılıdır.  Yükalanın növü və onun yerləşdiyi 

yer, işlərin növü və onların yerinə yetirilməsi üsulları, malların daşınması üsulu, malların 

qablaşdırılması növü və s.bu kimi proseslər əsas amillər hesab edilir. 

    Texnoloji xəritədə anbarda yüklərin emalı prosesi  yükləmə-boşaltma, nəzarət-uçot 

və xüsusi anbardaxili əməliyyatların ayrı-ayrı mərhələlərinə bölünmüş kimi təqdim edilir. 

Özü də hər mərhələ üzrə bu və ya digər əməliyyatların icra vasitələri və icraçılarının tərkibi 

göstərilir. Texnoloji xəritə anbarda işlərin təşkilini xarakterizə edən bir sıra əhəmiyyətli 

göstəricilərin müəyyənləşdirilməsinə imkan verir. 

Xəritədə təqdim olunan texnoloji prosesin vahid təsviri ayrı-ayrı prosedurların ətraflı 

təsviri ilə tamamlanır. 

Ekspedisiyanın işinin texnoloji qrafikləri yüklərin istehlakçılara vaxtında 

çatdırılmasını, qeyri-iş vaxtında daxil olmuş malların qəbulunu, nəqliyyat vasitələrinin planlı 

şəkildə yüklənməsini və mal-nəqliyyat sənədlərinin vaxtında tərtib edilməsini təmin edir. 

           Material -texniki təchizat sistemində istənilən zaman kəsiyində  müəyyən ehtiyatlar 

olur. Məhsulun anbardan çıxma vaxtı ilə müştərinin aldığı zaman  intervallarında  çoxlu 

sayda keçid ehtiyatı yığılacaqdır. Materiali-texniki təminat sistemində texnoloji və ya keçid 

mal-material ehtiyatlarının orta miqdarını müəyyən etmək (qiymətləndirmək) üçün aşağıdakı 

formuladan istifadə olunur. 

J = S Т 

Burada:  J – texnoloji keçidlər zamanı yaranan ümumi həcm, 

               S  – bu  və ya digər period üçün ehtiyatların satılmasının orta norması, 

              Т –  nəqletmənin orta müddəti. 

       Ehtiyatların yaradılması əlavə maliyyə xərcləri tələb edir. Buna görə də bu xərclərin 

azaldılması ilə bağlı tədbirlər görülməlidir. Buna  ehtiyatın həcmi ilə saxlanma   xərcləri 

arasında optimal balansa nail olmaq yolu ilə nail olmaq olar. Bu balans sifariş edilən 

materialların oprimal həcmi və ya təyin edilən sifarişlərin qənaətli (optimal) ölçüsü ilə 

müəyyən edilir. 

Sifarişlərin qənaətli ölçüsü EOQ (Есоnomic Оrder Quаnтiтy aşağıdakı ifadə ilə 

hesablanır: 

    
     

   
 

Burada:  A-istehsal xərcləri; 

              D –tələbin orta səviyyəsi; 

              v - xüsusi istehsal xərcləri; 

               r - saxlama xərcləri 

         Təklif etdiyimiz  xidmətlər bu və ya digər dərəcədə  ehtiyat  funksiyasını ifadə  edlir və 

əksinə. Sifarişçilərə xidmət strategiyasına uyğun olaraq Şirkətlər ehtiyat  səviyyəsini 



86 
 

minimuma endirməyə çalışacaq.  Burada da kompromisin zəruriliyi yaranır, belə ki, tələbin 

gözlənilməz dəyişmələrinə uyğunlaşmaqla yanaşı  şirkət öz müştərilərinə belə xidmət 

səviyyəsini saxlamaqla  fayda əldə etsin.  

Sifarişlərin realizə edilmə müddətinin qeyri-stabilliyi şəraitində ehtiyatların dəqiq 

səviyyəsini müəyyən etmək lazımdır. Mal-material ehtiyatları ilə bağlı problemlərin sahədə 

aparılması ugurlu islərin səmərəsi heçə enə bilər. Müəssisədə maddi-texniki təminatın son 

mərhələsi, artıq qeyd olunduğu kimi, sexlərin materiallarla bilavasitə qidalandırılmasıdır. 
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Lənkəran –Astara bölgəsində  “Hallabonq” sitrus meyvə sortunda  çürümə xəstəliyinə 

qarşı inteqrir mübarizə tədbiri 

       Lənkəran-Astara bölgəsində mövcud olan sitrus plantasiyalarında naringinin “Karlik 

(tezyetişən)”, “Karlik (çopurmeyvə)”, “İri meyvəli” və “Unşi” sortları ilə yanaşı Cənubi 

Koreyadan introduksiya olunmuş  “Hallobonq” sortu yetişdirilir. Bölgənin torpaq iqlim 

şəraitinə uyğun olaraq, əkilmiş naringinin “Hallobonq” sortu bağlarında ən şox meyvə 

çürümə xəstəliyi geniş yayılmışdır. Bu xəstəlik bitkinin meyvələrini və digər hissələrini 

zədələyir. Zədələnmiş meyvələr dadsız və keyfiyyətsiz olaraq tez çürüməyə başlayır, son 

nəticədə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur.  

   Lənkəran-Astara bölgəsi rütubətli subtropik iqlim şəraitinə malik olduğu üçün məhz 

narınginin yeni introduksiya olunmuş “Hallabonq” sortunda  müxtəlif zərərverici və 

xəstəliklər çox ziyan verir. Bəzən bu ziyanın dərəcəsi 30-35%-ə qədər qalxa bilir. Mövcud 

rayonlaşdırılmış sitrus bitkilərində olduğu kimi “Hallabonq” sortunun da əsas 

zərərvericilərindən yastıcalar, minalayıcı güvə, ağqanadlı kəpənək, qırmızı və gümüşü 

gənəciklər, müxtəlif mənənələr, ilbiz və s. ilə yanaşı, həmçinin xəstəliklərdən antraknoz, 

fitoftora, hommoz, malsekko, dəmgil, meyvə çürüməsi və s.-nin geniş yayılması müşahidə 

edilmişdir. Bu məqsədlə meyvəverən sitrus bağlarında sağlam və yüksək keyfiyyətli məhsul 

almaqdan ötrü inteqrir (əlaqəli) mübarizə, sanitar-gigeyinik, profilaktiki, kimyəvi və 

aqrotexniki tədbirlər kompleks aparılmalıdır. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafında əldə 

edilən nailiyyətlər bitkilərin mühafizəsində yeni texnologiyaların səmərəli tətbiqi ilə sıxı 

surətdə əlaqədardır. Bitkilərin mühafizəsi məqsədilə pestisidlərdən istifadə olunmasının 

çoxillik təcrübəsi göstərir ki, bu birləşmələrin normada tətbiqi bir sıra müsbət cəhətləri ilə 

yanaşı, bəzi mənfi xüsusiyyətləri də vardır. 

    Qeyd edilən problemlərin həlli yollarından biri də müasir qabaqlayıcı (preventiv) 

texnologiyaların ilboyu vaxtında və norma ilə istifadə etməkdir. Bu məqsədlə bitkilərin 

vegetasiyası müddətində kimyəvi mübarizədən minimum istifadə etməklə yüksək 

aqrotexnika şəraitində inteqrir (əlaqəli) mühafizənin başlıca amillərinin tətbiqinə nail 

olunmasından ibarətdir. Ümumiyytlə, dünya praktikasının ekoloji kənd təsərrüfatında 

pestisidlərdən imtina olunur. Bu baxımdan ekoloji kənd təsərrüfatında bitkilərin mühafizə 

olunması üçün ən səmərəli üsul - bioloji və ekoloji üsullardan istifadə etməkdir. Bu məqsədlə 

Lənkəran Çay Filialının Yardımçı Təcrübə Bazasında 2018-2022-cu illərdə sitrusaltı 

podzollu-sarı torpaqlarda bioloji və ekoloji üsullarla bölmələr üzrə təcrübələr aparılmışdır.  

İşin məqsədi Lənkəran-Astara bölgəsində yeni yetişdirilən narınginin “Hallabonq” sortunda 

yayılmış və müxtəlif dərəcədə sirayətlənməsinə səbəb olan xəstəliklərə qarşı inteqrir 
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mübarizənin tədqiqidir. Təcrübə sahəsi  Az.ETM və ÇETİ-nin Lənkərəan çay filialının 

Təcrübə bazasında 0,20 ha narınginin “Hallobonq” sortunda 3 variantdan və hər variant ayrı-

ayrılıqda 3 təkrardan və hər təkrarda 9-bitki üzərində müşahidə işi aparılmışdır.    

   Narınginin “Hallobonq” sortunun vətəni Yaponya hesab olunur. Bu bitki ilk dəfə 

1968-ci ildə Yaponyada yetişdirilmişdir. Sonra Cənubi Koreya, Brazilya, ABŞ və başqa 

ölkələrə yayılmışdır. Azərbaycanda isə ilk dəfə 2015-ci ildə Cənubİ Koreyadan gətirılərək 

Lənkəran rayonun Sutamordov, Velədi, Şürük,Vel və Tükəvilə kəndlərinin ərazisində 

əkilmişdir. Hal-hazırda Lənkəran-Astara bölgəsində bu bitkinin əkin sahəsi 60 ha təşkil edir. 

“Hallabonq”sortu həmişəyaşıl sitrus bitkisi olub hündürlüyü 3-3,5 metr, yarpaqları ovalvarı 

olub remontant bitkidir. Bir meyvənin çəkisi 300-350 q təşkil edir. Meyvənin səthi qırışıqlı, 

forması armudvaridir. Bir hektarda məhsuldarlığı 30- 40 tona çatır. “Hallabonq” meyvəsinin 

zəngin kimyəvi tərkibi o, cümlədən vitamin və mineralların olması, çoxlu miqdarda efir 

yağları ilə zəngin olması, həmçinin yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənməsi və rentabelli olması 

fermerlərin böyük marağına səbəb olmuş, bu bitkinin becərilməsinə olan marağını 

artırmışdır. 

   Tədqiqat illərində  xəstəliyin yayılması 34,5%, intensivliyi 12.5% olmuşdur. 

Lənkəran Çay filialında hallabonq sortunda meyvə çürüməsinə qarşı aparılmış inteqrir 

mübarizə nəticəsində o, cümlədən bioperparat olan Fitosporin (Basilus subtilus bakt.), bitki 

mənşəlli Sarımsaq cöhvəri(15qr üyüdülmüş sarımsaq+10 litr su) pereparatından və 

funqusidlərdən olan Funquran (77%-li Mis hidroksid+50%-li metal mis) və Skor ( 74%-li 

Defenoknazol) tətbiq edilmiçdir.Yuxarıda göstərilən pereparatları uyğun olaraq 

91,2..,79,6..,90,5% bioloji səmərə vermişdir.“Hallabonq” sortunda, həmçinin limon və 

narıngi bitkilərində meyvələrin çürüməsinə bir neçə göbələk növü, o cümlədən Penicillium 

italicum, P. digitatum, Botrytys cinerea  sitrus göbələkləridir.Yığımdan sonrakı dövrdə 

meyvələr üzərində ağ, boz, yaşıl, göy, sarı rəngdə məxmərəbənzər, yaxud keçəvari örtülmüş 

ləkələr əmələ gəlir ki, onların da ətrafı açıq, yaxud ağımtıl rəngli  haşiyələrlə əhatə olunur. 

Belə ləkələr böyüyüb inkişaf edərək bütün meyvəni  əhatə edir. Xəstə meyvələrin əvvəlcə 

qabıq hissəsi, sonra isə daxili toxuması yumşalaraq parçalanır, öz dadını və keyfiyyətini 

tamamilə itirir.  Beləliklə, keyfiyyətli məhsul istehsalının artrılmasında,ekoloji cəhətdən 

təmiz məhsul istehsalı üzrə imkanların genişləndirilməsində,istehsal olunmuş məhsulun ixrac 

potensialının artırılmasında, istehsalçıların bitki mühafizəsi üzrə məsariflərinin 

azaldılmasında, insan sağlamlığının və ekoloji mühütün qorunmasında inteqrir bitki 

mühafizəsi sisteminin tətbiqinin genişləndirilməsi əsas məsələlərdən biri hesab olunur. 

Yuxarıda gördüyümüz kimi tətbiq edilmiş biopereparat olan Fitosporin(91,2%), digər 

pereparatlara nisbətən daha yüksək bioloji səmərə vemişdir. 

    Beləliklə, Lənkəran-Astara bölgəsinin sitrus hallabonq bağlarında sitrus meyvə 

çürümə  (34,5...,  11,3%), antraknoz (26,6...,  11,2%), malsekko 3,8...,  3,7), və başqa 

xəstəliklər yayılmaqla bitkilərə zərər vurur. Sitrus hallabonq bitkilərində nisbətən geniş 

yayılmış sitrus meyvə çürüməsi xəstəliyinə qarşı 0,14%-li Fitosporin 91,5% və 0,3%li-

Funquran  isə 90,5% olmaqla daha yüksək bioloji səmərə vermişdir.  
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Lənkəran-Astara bölgəsinin deqradasiyaya uğramış podzollu qleyli-sarı                

torpaqlarının  münbitliyinə təsir edən amillər 

         Son illər təbii və antropogen mənşəli, xüsusilə intensiv suvarılan və becərilən podzollu 

qleyli-sarı torpaqların aqrokimyəvi xassələrinin öyrənilməsinə, müxtəlif dərəcədə 

deqradasiyaya uğramış torpaqların məhsulvermə qabiliyyətinin müəyyən edilməsinə və 

münbitləşdirilməsinin idarə edilməsinə ehtiyac vardır. Regional iqlim dəyişikliyinin baş 

verdiyi indiki şəraitdə Lənkəran – Astara bölgəsinin əsas torpaq fondunu təşkil edən 

podzollu qleyli-sarı torpaqlarda becərilən çay plantasiyalarından sabit və yüksək məhsulun 

əldə olunması üçün torpaqların münbitlik göstəricilərinin tənzimlənməsi və baş vermiş 

ekoloji dəyişikliklərin aradan qaldırılmasını tələb edir. İşin məqsədi- uzun müddət təbii və 

antropogen təsirləri nəticəsində podzollu qleyli-sarı torpaqların aqrokimyəvi xassələrində 

deqradasiyanın yaranması səbəblərinin müəyyən edilməsi, onların münbitliyinin 

yaxşılaşdırılması və gübrələmə sisteminin torpaqqoruyucu becərmə texnologiyası ilə 

birlikdə tətbiqinin  aqroekoloji əsaslarını işləyib hazırlamaqdır.Tədqiqat 2021-2022-ci 

illərdə Azərbaycan M və ÇETİ Lənkəran Çay Filialının podzollu qleyli-sarı torpaqlarında 

(məhsuldar çay plantasiyalarda) aparılmışdır.Tədqiqat ərazisi Lənkəran royonunun 

mərkəzindən 12 km cənub – qərbdə, relyefi dağ yamacı olmaqla, bir hissəsi dalğavari maili 

düzənlikdə yerləşmişdir. Dağətəyi düzənlikdə podzollu qleyli-sarı torpaqların inkişafına 

rütubətdən əmələ gələn qleyləşmə prosesi də təsir edir. Tədqiqat obyekti olan çayaltı 

podzollu qleyli-sarı torpaqlarda uzun illərdir ki, gübrələrdən səmərəsiz istifadə və 

antropogen deqradasiyanın intensiv təsiri ilə torpaqların  potensial və effektiv münbitliyini 

kəskin azalmışdır.  Odur ki, bu torpaqların aqrofiziki və aqrokimyəvi xassələrinin 

müqayisəli öyrənilməsində aparılmış tədqiqat işlərinin mühüm əhəmiyyəti vardır. İndiyə 

qədər bu sahədə torpaq kompleksliliyindən asılı olaraq, çayçılıq təsərrüfatlarında aqrofiziki 

və aqrokimyəvi xassələrinin əlaqəli şəkildə öyrənilməsi həmişə diqqət mərkəzində olmuş, 

lakin kifayyət qədər öyrənilməmişdir. Təcrübə sahəsi torpaqları zəif turş reaksiyalıdır. Bunu 

nəzərə alaraq götürülmüş torpaq nümunələrində  qida elementlərinin ümumi və 

mənimsənilən formalarının miqdarı təyin edilmişdir. İlkin aqrokimyəvi xüsusiyyətlərin 

təhlili göstərir ki, çayaltı torpaqlarda ümumi humusun miqdarı torpağın 1 m-lik qatında 

1,60-2,20% arasında tərəddüd edir. Profil üzrə bu torpaqlarda ümumi azot 0,13-0,16%, 

ümumi fosfor 0,12-0,18 %, ümumi kalium 2,64-2,50% olmuşdur. 1 kq torpaqda  suda həll 

olan  ammonyak 5,9-13,0, udulmuş ammonyak 32,28-64,0, nitrat azotu 1,94-6,24, 

mütəhərrik fosfor 26,68- 96,54,  mübadiləvi kalium 116,20-174,80 mq/kq arasında dəyişir. 

Bu da respublikada qəbul edilmiş qradasiyaya əsasən qida maddələri ilə zəif təmin olunmuş 

torpaqlar sayılır. Belə torpaqlarda çay bitkisi becərilərkən gübrələrin tətbiqi zəruri hesab 

edilir. Çayaltı torpaqların aqrokimyəvi xassələri ilə yanaşı fiziki xassələri də qənaətbəxş 

olmalıdır. Çünki, torpağın münbitliyinin əsas göstəricilərindən biri də onun fiziki 

xassələridir. Yəni, torpaq yaxşı strukturlu, qalın münbit qata malik olursa, bitkinin kök 

sistemi su, hava və qida rejimi ilə yaxşı təmin olunur, nəticədə bitki normal inkişaf etməklə 

yüksək keyfiyyətli məhsul verir. Bununla əlaqədar olaraq çay plantasiyaları altında peyinin 

və əhəngin verilməsi torpağın aqrofiziki xassələrini yaxşılaşdırmaqla udma qabiliyyətlərini 

artırir. Bu torpaqların udma qabiliyyəti zəif olduğu üçün, torpaqlara üzvi gübrələrin 

verilməsi daha çox əhəmiyyətlidir. Podzollu qleyli-sarı torpaqlarda biryarım oksidlərin 
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Lənkəran Astara zonasında xırdabuynuzlu heyvanların fassiolyozu 

 

 Yastı qurdlar tipinin trematodlar 

sinfinə mənsub olan fassiolaların (Fasciola 

hepatica, Fasciola gigantica) törətdiyi 

fassiolyoz xəstəliyi Antarktikadan başqa bütün 

qitələrdə geniş yayılmışdır. Xəstəliyə qaramal, 

camış, zebu, at, qoyun, keçi, donuz, dovşan və 

insanlarda təsadüf edilir. 

Respublikamızda xəstəlik bütün 

zonalarda, əsasən aran və dağətəyi ərazilərdə 

geniş yayılmışdır. Xəstəliyə Kür-Araz 

ovalığının Aşağı Şirvan, Muğan, Mil, Şəki-

Zaqatala, Lənkəran-Astara zonalarında daha 

çox təsadüf edilir. Respublikamızda 

fassiolaların hər iki növünə rast gəlinsə də 

Lənkəran-Astara zonasında daha çox adi 

fassiolalar (fasciola hepatica) parazitlik edir. Akademik Y.Hacıyev və A.Əliyev müəyyən 

etmişlər ki, Azərbaycanda heyvanların fassiolyoza yoluxması əsasən yayın sonu, payızın 

əvvəllərində baş versə də, qışda ilbizin bədənində sağ qalan sürfələr yazda ilbizin bədənindən 

ayrılaraq  heyvanları daha çox yoluxdura bilir.  Xəstəlik Azərbaycanda əsasən yayın sonu və 

payızın əvvəli geniş yayılsa da, adoleskarilərin otlaq şəraitində uzun müddət sağ qalmasına 

görə fassiolyoz bütün il boyu heyvanlarda müşahidə olunur. Apardığımız tədqiqatlar 

nəticəsində Lənkəran-Astara zonasında bu xəstəliyə yaz aylarında daha çox təsadüf etdik. 

mütəhərrik formalarının böyük miqdarı, xüsusən alüminium bitkiyə fosforun keçməsini 

çətinləşdirir və torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinə mənfi təsir göstərir. Bitkilər fosforit 

ununu turş reaksiyalı podzollu torpaqlarda daha yaxşı mənimsəyir. Bitkilərdən lüpin, 

payızlıq çovdar, üçyarpaq yonca fosforit ununu yaxşı mənimsəyir. Fosforit ununu peyinlə və 

ya kompostla tətbiqi onun həllolma qabiliyyətini artırır. Turş torpaqlar üçün bu çox yaxşı 

gübrədir, çünki, tez həll olur və eyni zamanda torpağın turşuluğunu nizamlayır.  Bu 

məqsədlə də, torpaqların qida maddələri ilə təminolunma qradasiyası tərtib edilmiş və 

aşağıdakı əlamətlər nəzərə alınmışdır: torpağın reaksiyası; mexaniki tərkibi; udulmuş 

əsasların tərkibi; torpaqda üzvi maddələrin miqdarı; ümumi və mənimsənilən qida 

maddələrinin miqdarı; bitkinin mənimsədiyi qida maddələrinin miqdarı və digər amillər.  

       Beləliklə, münbitlik göstəricilərinin tənzimlənməsi və baş vermiş ekoloji dəyişikliklərin 

aradan qaldırılması üçün gübrələmə sisteminin torpaqqoruyucu becərmə texnologiyası ilə 

birlikdə tətbiqinin  aqroekoloji əsasları işlənib hazırlanmışdır. 
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 Törədici biohelmint olub inkişafı sahib dəyişmə yolu ilə baş verir ki, bunun da əsas 

sahibi bədənində cinsi yolla çoxalan otyeyən heyvanlar və insan, aralıq sahibi isə şirin su 

ilbizləridir.  Əsas sahibin kalı ilə xaricə düşən yumurtalardan münasib temperatur və əlverişli 

şərait olduqda 12-16 gün arası mirasidi adlanan sürfələr əmələ gəlir. Azərbaycanda təbii 

otlaq şəraitində yumurtadan mirasidinin əmələ gəlməsi iyul ayında 23-25 gün, avqust-

sentyabr aylarında isə 33-34 gün müddətində baş verir. Bədəni kirpikciklərlə örtülü olan bu 

mirasidilər aralıq sahiblərinin (ilbizlərin) bədəninə keçdikdən sonra 40-50 (Azərbaycanda 

33-51) gün müddətində inkişaf edib, kirpikciklərini itirir və qamçı əmələ gətirərək ilbizin 

bədənini tərk edir. Bu sürfələrə serkarilər deyilir və onlar suya düşdükdən sonra qamçıları 

sayəsində üzüb ota, daşa və s. yerə yapışaraq qalırlar. Bir müddət sonra qamçılarını itirən 

həmin serkarilər bədənlərindən buraxdıqları xüsusi maye sayəsində sistalaşır və adoleskari 

adlanır. Adoleskarili suyu və ya adoleskari yapışmış otu yeyən heyvanlar xəstəliyə 

yoluxurlar. Eyniylə bu qaydada insanlar da yaxşı yuyulmamış göyərti və yoluxmuş suyu 

qəbul etdikdə xəstəlik törədicisinə yoluxa bilirlər. Bağırsağa düşən sistalar mədə və bağırsaq 

şirəsinin təsirindən onu əhatə edən qişadan azad olub, bağırsaq divarını deşərək qana, qarın 

boşluğuna və ordan da qaraciyərə daxil olub inkişafını davam etdirir. Qaraciyərdə onlar 

yetkin hala çevrilərək parazitlik edir və cinsi yolla çoxlma prosesini həyata keçirirlər. 

Fassiolalara əsasən qaraciyər və öd yolları, bəzən isə ağciyər və digər orqanlarda da rast 

gəlinir. Apardığımız tədqiqatlar zamanı F.hepaticaya məcburi kəsilmiş 10 baş və ölmüş 2 baş 

qoyunun qaraciyər, öd yolları və öd kisəsində rast gəldik. 

 Fassiolyozun vurduğu iqtisadi ziyan olduqca yüksəkdir. Belə ki, Lənkəran-Astara 

zonasında xəstəlik heyvanlarda ölümə, öd yolları tıxanmalarına, həmçinin müxtəlif infeksion 

xəstəliklərin yayılmasına: ketozisə, qaraciyər serrozuna, ət və süd məhsuldarlığının 

azalmasına, yunun keyfiyyətinin aşağı düşməsinə,  kəsim zamanı qaraciyərin çıxdaş edilib 

atılmasına səbəb olduğunu müşahidə etdik. 

 Xəstəliyə tutulan qoyunlarda adətən iştahın zəifləməsi, halsızlıq, arıqlama, çənə 

altında, qarın və döş nahiyəsində şişkinliklər, ishal, çox su içmə və s. bunun kimi əlamətlər 

müşahidə olundu. Fassiolyoz xəstəliyinin hər iki törədicisinə Lənkəran-Astara zonasında rast 

gəlinsə də, apardığımız müşahidələr zamanı fasciola hepaticanın daha üstünlük təşkil etdiyini 

müşahidə etdik. Ümumiyyətlə Cənub zonasında ot yeyən heyvanların əksəriyyətində mart 

ayının əvvəlindən - may ayının sonuna qədər və  sentyabr ayının əvvəlindən dekabr ayının 

əvvəlinə kimi fassiolyoz xəstəliyi daha çox müşahidə olunur. Xəstəliyin Lənkəran – Astara 

subtropik zonasında daha geniş yayılması bu diyarda həm aralıq sahibin, həm törədicinin 

yaşaması üçün əlverişli şəraitin, uyğun temperaturun, gölməçələrin, su kanallarının çoxluğu 

ilə izah oluna bilər. Bundan əlavə, yağışlardan sonra otluq sahələrinə buraxılan heyvanların 

əksəriyyəti otlaqların kənarında olan su kanalları və toplantı 

sularından istifadə edilməsi də xəstəliyin yayılmasına 

əlverişli şərait yaradır. Xəstəliyə Lənkəran-Astara subtropik 

zonasında cavan heyvanlar yaşlılarla müqayisədə daha 

həssas olduğunu da müşahidə etdik.  

 Heyvanları xəstəlikdən qorumaq üçün əvvəlcə aralıq 

sahibləri ilə mübarizə aparılmalıdır. Bunun üçün ilbizlər 

yaşayan göl və su toplanan gölməçələr, su axarları 

qurudulmalı, otlaq sahələrinin su kanallarına yaxın hissələri 

dərmanlanmalı, ekoloji cəhətdən daha sərfəli olan bioloji 

mübarizə üçün ilbizləri yeyən balıq və ördəklərdən istifadə 

edilməsinə üstünlük verilməlidir. Eyni zamanda heyvanlar 

ildə 2-4 dəfə fassiolyoza görə dehelmintizasiya edilməli 

(klozantel, ivermectin və ya albendasole tərkibli 

dərmanlarla), qışda hyvanları otlaqlara buraxmamaq, yem 

rasionuna vitaminlər, minerallar əlavə etmək, xəstə 

heyvanları sağlamlardan ayırıb, ayrıca müalicə etmək lazımdır. Fassiolaların quru otun 
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üzərində bir aya qədər yaşaya bildiyini nəzərə alaraq ot tədarük edərkən ərazinin yerləşmə 

arealı və xəstəliklərin yayılması, ətrafında gölməçələrin olub – olmamasına da diqqət etmək 

lazımdı 
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Ərzaq təhlükəsizliyinin Lənkəran Astara bölgəsində təşkili 

 

Ərzaq  təhlükəsizliyi insan təlabatının başlıca amillərindən biri olmaqala yanaşı 

həmdə insan hüquqlarından biridir. Ona görə də bu hüququn təmin edilməsi Dövlətin mühüm 

vəzifələrindən biri sayılır. Ərzağın təhlükəsizliyi hər bir insanın sağlam məhsuldar həyat tərzi 

üçün keyfiyyətli ərzaqla kifayət qədər təmin edilməsi deməkdir. Bu problemin həlli ilk 

növbədə yoxsulluğun azaldılması, keyfiyyətli ərzaq təminatının artırılması və ərzaq 

məhsullarının səmərəsinin  artırılması 

ilə bağlıdır.  

 “Azərbaycan Respublikasının  

Ərzaq Təhlükəsizliyi haqqinda Dövlət 

Proqramı” Azərbaycan Respublikası 

hökumətinin ərzaq təhlükəsizliyi 

sahəsində öhdəlik və məqsədlərini 

əhatə edir. Bu proqramın əsas 

məqsədi dövlətin maliyyə 

öhdəliklərini büdcə imkanları 

çərçivəsində həyata keçirilməsini 

təmin etməkdən ibarətdir. Ərzaq 

təhlükəsizliyi proqramının məqsədləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. Yerli kənd təsərüfatı məhsulları istehsalının artırılması və ərzaq məhsullarının 

qiymətlərinin məqbul səviyyədə saxlanmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

2. Kəskin ərzaq qıtlığı hallarına yol verilməməsi sisteminin yaradılması. 

 Ərzaq təhlükəsizliyi ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi cənub bölgəsində də 

yəni Lənkəran-Astara regional bölgəsində də diqqət mərkəzindədir.  Bu rayonlarda da digər 

rayonlarda olduğu kimi əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə, keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə 

təminatına ciddi nəzarət edilir. Xüsusi ilə də ciddi addımlar atılır ki, bunlara nümunə olaraq 

Lənkaran şəhərində “Çəltik Emalı Zavodu”, “Lənkəran Reproduktor Quşçuluq ASC” , 

“Lənkəran Şəhər Çörək Zavodu” , “Masallı şəhərində və şəhərin Boradigah qəsəbəsində 

yerləşən Ət Kəsim Məntəqələrini” misal göstərə bilərik. Qeyd etdiyimiz müəssisələrdə ərzaq 

təminatı ilə birlikdə ərzaq təhlükəsizliyinə də ciddi önəm verilib, nəzarət olunur. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Lənkəran R/B-nin müfəttişləri 

tərəfindən daimi olaraq monitorinqlər təşkil edilərək yoxlamalar aparılır. Yoxlamalar zamanı 

qida məhsullarının qablaşdırılmasında istifadə olunan paket və digər vasitələrə, qablaşdırılma 

məntqələrinə, məhsulların öz fiziki və kimyəvi tərkibcə analiz olunması üçün laborator 

müayinəsinə, kəsim sexlərinə, məhsulun keyfiyyətinə, məhsulun təzəliyinə, sanitar şəraitinin 
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təmin olunub-olunmamasına və s. daim diqqət yetirilir. Apardığımız araşdırmalar zamanı 

həm bu monitorinqləri dəfələrlə yaxından müşahidə etmişik və bu zaman istifadəyə yararsız 

və vaxtı keçmiş ərzaq məhsullarının satış dövriyyəsindən çıxarıldığını müşahidə etmişik. 

Ona görədə gələcək tədqiqatlarımızda insan qidası üçün yararlı quş və mal əti 

istehsalı,həmçinin onların emalı proseslərinə Lənkəran Astara bölgəsində nəzarət olunacaq 

və eyni zamanda həmin proseslərin müvafiq təlimatlara və texnoloji qaydalara uyğun 

aparılmasında Lənkəran Reproduktor Quşçuluq ASC-də bilavasitə iştirak edəcəyik. 
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Mineral gübrələrin baş soğanda toksiki metalların qatılığına  təsiri 

 

Biosferə antropogen təsirlərin artdığı şəraitdə ölkənin aqrar-sənaye kompleksinin əsas 

problemlərindən biri ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsullarının istehsalıdır. Toksiki metallar 

aqrobiosenozlar üçün xüsusi təhlükə yaradan toksikantlardan olub, torpaq, hava və 

bitkilərdən canlı orqanizmlərə daxil olaraq, yüksək zəhərli kanserogen birləşmələr əmələ 

gətirir. Kənd təsərrüfatında  bitkilərin toksiki metallarla əsas çirklənmə mənbələri gübrələr, 

metal əsaslı pestisidlər, çirklənmiş suvarma suyu və s. hesab olunur. Problemin aktuallığını 

nəzərə alaraq müxtəlif mineral gübrə dozalarının baş soğanın rayonlaşmış “Sabir” sortunun 

məhsullarında toksiki metalların qatılığına təsiri təhlil olunmuşdur. Bu məqsədlə Lənkəran 

iqtisadi rayonunda baş soğanın becərilməsi zamanı tətbiq olunan mineral gübrə dozalarının 

məhsulun saxlanması zamanı toksiki metalların (Zn, Cd, Pb, Cu) qatılığına təsiri öyrənilmiş 

və alınan  nəticələr cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl  

 Mineral gübrələrin baş soğanda  toksiki metalların qatılığına təsiri                                                                                                                                                                       
 

 

Cədvəldən göründüyü kimi “Gübrəsiz” varianta nəzərən öyrənilən bütün gübrə 

dozalarında baş soğan məhsullarında saxlanmadan əvvəl və sonra toksiki metalların 
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Variantlar 

Toksiki ağır metalların miqdarı  (mq/kq) 
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1. 
“Gübrəsiz” 

(Nəzarət ) 
0,013 0,34 0,0022 0,0050 0,013 0,025 1,20 0,30 

2. N90Р180К150  0,054 0,075 0,0072 0,0072 0,037 0,037 0,86 0,86 

3. N130Р180К150  0,077 0,15 0,0062 0,0066 0,037 0,020 0,86 0,71 

4. N130Р130К150  0,18 0,38 0,0055 0,0055 0,082 0,073 1,00 1,10 

5. N130Р180К70  0,28 0,067 0,0055 0,0072 0,025 0,037 1,00 0,79 

6. N190Р210К180  1,40 1,50 0,033 0,033 0,093 0,093 1,00 1,10 

7. 
YVH (yol 

verilən hədd) 
10,0 10,0 0,03 0,03 0,5 0,5 5,0 5,0 
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qatılığında müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, baş soğanın təzə məhsullarında 

sinkin (Zn) qatılığı “Gübrəsiz” variantda 0,013 mq/kq olduğu halda,  mineral gübrələrin 

tətbiq edildiyi bütün variantlarda  daha   çox-0,054-1,40 mq/kq arasında müşahidə 

olunmuşdur. 

 

 

Şəkil 1. “Gübrəsiz”  (Nəzarət ) variantında saxlanmadan əvvəl  toksiki metalların 

qatılığı 

 

 Saxlanmadan sonra azotun bütün artan dozalarında sinkin qatılığı artsa da, kaliumun 

azalan (N130Р180К70) dozasında  sinkin qatılığı təzə məhsullarda  0,28 mq/kq-dan,  

saxlanmadan sonra 0,067 mq/kq-a qədər azalmışdır (şəkil 2.). 

    

 
              

Şəkil 2. N130Р180К70 variantında saxlanmadan sonra  toksiki metalların qatılığı 

 

 Şəkil 1-dən göründüyü kimi kadmiumun (Cd) miqdarı təzə məhsullarda “Gübrəsiz” 

variantda 0,0022 mq/kq olduğu halda, öyrənilən bütün gübrə dozalarında kəskin artım 

müşahidə olmuşdur. “Gübrəsiz” varianta nisbətən fosforun və kaliumun azalan dozalarında 

(N130Р130К150; N130Р180К70) kadmiumun qatılığı 0,0055 mq/kq, 2,5 dəfə artıq, N190Р210К180  

dozasında 0,033 mq/kq, yəni 15 dəfə artıq müşahidə olunmuşdur. Saxlanma zamanı 

“Gübrəsiz” variantda kadmiumun qatılığında təzə məhsulla müqayisədə 2,2 dəfə  artım 

müşahidə olunduğu halda, artırılmış gübrə dozalarında isə ciddi artım müşahidə 

olunmamışdır. Yalnız N130Р180К150  və N130Р180К70 dozalarında  müvafiq olaraq  6,4%;  

30,1% artım olmuşdur.  

Baş soğanın təzə məhsullarında qurğuşunun (Pb) qatılığı nəzarət “Gübrəsiz” variantı ilə 

müqayisədə öyrənilən bütün variantlarda gübrə dozalarından asılı olaraq 2,1-7,5 dəfəyə qədər 

artmışdır. Saxlanmadan sonra soğan  məhsullarında qurğuşunun qatılığı təzə məhsullara 

nisbətən “Gübrəsiz” variantında 2 dəfə artdığı halda, digər gübrə dozalarında isə əsasən 

azalma müşahidə olunmuşdur. 

Misin (Cu) qatılığı təzə soğan məhsullarında nəzarət “Gübrəsiz” variantında 1,20 

mq/kq olduğu halda, öyrənilən mineral gübrə dozalarında isə nisbətən az 0,86-1,0 mq/kq 

olmuşdur. Saxlanmadan sonra təzə məhsullara nisbətən yalnız N130Р130К150 və N190Р210К180 

variantlarında 10% artım müşahidə olunduğu halda, digər bütün variantlarda əksinə, misin 

qatılığında azalma müşahidə olunmuşdur.  
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Gördüyümüz kimi mineral gübrə dozaları artırılarkən öyrənilən bütün variantlarda baş 

soğan məhsullarında toksiki metalların (Zn, Cd, Pb, Cu) qatılığı Azərbaycan  Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik 

tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlərində və ÜST-nın  qəbul etdiyi YVH 

(yol verilən hədd)  çərçivəsində  olsa da, N190Р210К180 variantında kadmiumun qatılığı yol 

verilən  həddən (0,03 mq/kq)  bir qədər artıq -0,033 mq/kq olmuşdur. 
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Lənkəran-Astara bölgəsində tərəvəz bitkiləri becərilən torpaqların strukturunun 

aqronomik əhəmiyyəti 

 

         Kənd təsərrüfatında tərəvəz bitkilərinin becərilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Tərəvəz bitkiləri əkilməmişdən qabaq torpağın tərkibi öyrənilməlidir. Torpaq aqreqatlara 

ayrıla və ya parçalana bilirsə, bu onun strukturluğudur, müxtəlif ölçülü aqreqatların ölçüsü 

isə torpağın struktu adlanır. V.R.Vilyams torpağın strukturunun torpağın münbitliyinə 

müsbət təsirini qeyd etmişdir. Tərkibində ölçüsü 0,25-10 mm arasında olan aqreqatların 

miqdarı 55%-dən çox olduqda, torpaq strukturlu hesab olunur. Torpağın strukturu fiziki, 

fiziki-mexaniki xassələrinə müsbət təsir göstərir.  

         Lənkəran-Astara bölgəsində torpağın tipləri, yarım tipləri nəzərə alınmaqla, su-fiziki 

xassələri, aqrokimyəvi, aqrofiziki və münbitlik dərəcələri dəqiqləşdirilərək tərəvəz bitkiləri 

altında istifadə qaydaları müəyyənləşdirilmişdir. Tərəvəz bitkilərinin becərilməsində əsasən 

podzollu-qleyli-sarı torpaqlardan istifadə olunur. Bu torpaqlar mahiyyətcə sarı podzollaşmış 

torpaqların xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu torpaqlar kalsium-karbonatla və nisbətəndə 

humusla zəngin olmaqla, qənaətbəxş hesab edilir. Torpaqların alt qatında çox hallarda 

reaksiya qələvi, üst qatında isə zəif-turş tiplidir. Lənkəran-Astara bölgəsində tərəvəzaltı 

torpaqlardan düzgün istifadə edilmədikdə onlar deqradasiyaya uğrayaraq kənd təsərrüfatında 

yararsız vəziyyətə düşəcəkdir.  

        Münbit torpaqların strukturu yüksək olduqda orada deqradasiya prosesi çox zəif gedir. 

Azərbaycan ərazisində yayılan torpaqların fiziki xassələri ətraflı öyrənilmişdir. Torpağın su-

fiziki məsaməliyi, xassələri və strukturu onun münbitliyi ilə sıx bağlıdır. Həmin 

göstəricilərin pisləşməsi nəticəsində eroziya prosesləri güclənir. Deqradasiya prosesi 

torpağın üst münbitlik qatını zəiflətməklə çürüntülü yumşaq qatın yuyulmasına səbəb 

olmuşdur. Məsaməlik torpağın su, hava rejimlərini qiymətləndirmək üçün lazımdır. 

Torpaqda təbii amillərin təsirindən və ya torpağın pis becərilməsindən strukturun hər cür 

dağılması ümumi məsaməliyi azaldır. Torpağın üzvi maddəsi də onun məsaməliyinə xeyli 

təsir göstərir. Torpağın məsaməliyinin normal olması bitkilərin kök sisteminin inkişafına, 

torpağın su və hava rejiminə müsbət təsirini göstərir. Məsaməlik həmçinin torpaqda 

mikrobioloji fəaliyyətə də təsir edir. Bitkinin normal inkişaf etməsi üçün torpağın qida və su 

rejimi arasında olan nisbətin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün torpaq tarla rütubət 

tutumuna qədər rütubətlənməlidir.  

        Podzollu-qleyli-sarı torpaqlar Lənkəran bölgəsində dənizkənarı ovalığın nisbətən cənub 

hissəsində relyefin çökək hissələrində yayılmışdır. Qərbdə bu torpaqların yayıldığı zolaq 

dağətəyi düzənlikdə yayılmış podzollu-sarı torpaqlarla, şərqdə daha çökək sahələrin bataqlıq 
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torpaqları ilə sərhədlənir. Torpaqların formalaşmasında rütubət də rol oynayır. Yağmurlu, 

temperaturun aşağı olduğu mövsümdə torpağın üst qatında pH-ın qiyməti aşağı düşür və 

mütəhərrik dəmir və alüminium birləşmələrinin nisbətən artması müşahidə olunur. Podzollu-

sarı torpaqlarla podzollu-qleyli torpaqlar arasında genetik yaxınlıq vardır. Buna görə də 

onların morfoloji əlamətləri çox oxşardır. Profil boyu humusun miqdarı azalır: 0-20sm-

2,98%, 20-40sm-2,5%, 40-60sm-1,1%. Podzollu-qleyli-sarı torpaqlarda mühitin reaksiyası 

zəif turşdur.  

        Profil boyu dərinə getdikcə turşuluğun zəifləməsi müşahidə olunur. Podzollu-qleyli-sarı 

torpaqlarda lil hissəciklərinin miqdarı illüvial horizontda artır, elüvial-humus horizontunda 

isə azalır.  

Podzollu-sarı torpaqların aqrofiziki xüsusiyyətləri: 

  

            Lənkəran-Astara bölgəsində tərəvəzaltı torpaqların strukturunun yaxşılaşdırılmasında 

üzvi və mineral gübrələrin böyük əhəmiyyəti vardır. Yalnız aqrotexniki tədbirləri düzgün 

yerinə yetirərək və gübrələri norma daxilində tətbiq edərək yüksək və keyfiyyətli məhsula 

nail olmaq mümkündür. Peyinin tətbiqi nəticəsində torpağın aqrofiziki və aqrokimyəvi 

göstəriciləri yaxşılaşaraq münbitliyin artmasına təsir göstərir. Tərəvəz bitkiləri üçün hektara 

120 kq azotlu, 90 kq fosforlu, 60 kq kaliumlu gübrələrin verilməsi optimal sayılır. Bundan 

başqa hektara 30-35 ton peyin də vermək lazımdır. 
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Subtropik bitkilər altinda torpaqlarda münbitlik göstəricilərinin öyrənilməsi 

             Lənkəran-Astara  iqtisadi rayonu Cəlilabad,  Lənkaran, Astara, Masallı, Lerik və 

Yardımlı inzibati rayonlarını əhatə etməklə Azərbaycanın cənubunda yerləşir.  Lənkəran-

Astara  zonası Respublikamızın böyük iqtisadi rayonu olmaqla subtropik bitkilərin inkişafı 

üçün əlverişli şəraitə malikdir. Məlumdur ki,  bu zonada  subtropik   bitkilərindən limon, 

mandarin, portağal və kinkanın yetişdirilməsinə böyük  diqqət  yetirilir. Lənkəran-Astara 

zonasının iqlimi rütubətli subtropik Aralıq dənizi iqlim tipinə aid olmaqla mülayim rütubətli 

qışa, quru yaya və maksimum yağıntılı payıza malikdir. İllik yağıntının miqdarı 1500 mm 

təşkil edir, hansı ki,  bunun 75 faizi payız-qış, 16 faizi yaz, 9 faizi yayın  payına düşür. 

       Tədqiqat apardığımız Lənkəran-Astara  iqtisadi rayonu müxtəlif torpaq tiplərinə malik 

torpaqlardır. Tədqiqatlar Lənkəranın sarı-qleyli torpaqlarında aparılmışdır. Müəyyən 

olmuşdur ki, təcrübə qoyulmuş torpaqlarında  pH 5-5 aralığındadır.  Tədqiqat obyektində 

subtropik bitkilər əkilmiş torpaqlarda 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 sm əkin qatından 

torpaq nümunələri götürülmüş və aqrokimyəvi analizlər-humus, azot, fosfor, kaliumun 

Dərinlik,     

sm 

Həcm çəki, 

q/sm
3
 

Xüsusi çəki, 

q/sm
3
 

Aqrobecərmədən əvvəl    

həcm çəki, q/sm
3
 

Məsaməlik,             

% 

0-30 1,21 2,41 1,19 51,60 

30-60 1,25 2,54 1,31 47,94 

60-100 1,27 2,62 1,34 46,56 
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ümumi və bitki tərəfindən asan mənimsəniləbilən, mütəhərrik formaları analiz olunmuşdur.  

Analizlər Palintest 7100 fotometrdə aparılmışdır. Nəticələr cədvəl 1-də verilmişdir.   

                                                                                                                                              

                             Cədvəl 1 

Lənkəranın sarı-qleyli torpaqlarının aqrokimyəvi  xüsusiyyətləri 

№ 
Torpaqlar 

 

Dərinlik, 

sm 

Humus 

% 

Azot Fosfor Kalium 

N 

% 

N/NH4 

mq/kq 

N/NO3 

mq/kq 

P2O5 

% 

P2O5 

mq/kq 

K2O 

% 

K2O 

mq/kq 

1 

Sarı-qleyli 

torpaq 

0-20 2,7 0,30 30,5 7,3 0,25 19,0 3,2 288 

20-40 2,3 0,27 24,5 6,6 0,21 17,0 2,6 237 

40-60 2,1 0,21 21,0 6,3 0,15 14,0 2,2 215 

60-80 1,8 0,18 20,3 6,2 0,12 11,0 2,0 188 

80-100 1,0 0,13 17,0 5,0 0,11 7,0 1,7 167 

          

Mexaniki tərkibinə görə bu torpaqlar gillicəlidir. Aqrokimyəvi təcrübələrin nəticələri 

sübut edir ki, bu torpaqlardan planlı məhsul almaq, torpaqda qida elementlərinin  müsbət 

balansını qoruyub saxlamaq üçün mütəmadi olaraq üzvi gübrlərdən istifadə etmək lazımdır. 

Məlumdur ki, üzvi gübrələrdən, əsasən də yerli üzvi tullantılar əsasında hazırlanmış 

kompostlardan istifadə ətraf  mühitin ekologiyasının qorunması  baxımından və ekoloji təmiz 

məhsul yetişdirilməsi üçün əvəzolunmaz gübrədir. Belə ki, kompostlar üzvi maddə və qida 

elementləri ilə zəngin olub, torpağın mexaniki, fiziki, aqrokimyəvi xüsusiyyətlərini artırır və 

ən əsası torpağın bioloji fəallığını yüksəldir. Hektara 20 ton hesabı ilə verilən kompost  qida 

elementləri ilə zəngin olmaqla torpağın sıxlığını azaldır, məsaməliliyi artırır və aerasiya 

qabiliyyətinin yaxşılaşmasına kömək edir. 

    Bu zonada torpaqların uzun müddət subtropik bitkilər altında istifadə olunması və bu 

bitkilərin qida maddələrinə daha tələbkar olması, torpaqlara xüsusi qulluq və yeni innovativ 

tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurətini yaradır 
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Aqrar-sənaye sahələrində süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsinin 

konseptual məsələləri 

  Süni intellektin (Sİ) tətbiqinin perspektivləri müvafiq verilənlər bazasının 

vəziyyətindən və inkişaf dinamikasından asılıdır. Artan informasiya axınlarının optimal idarə 

olunmasın da gözlənilən səmərə rəqəmsal inqilabın mühüm nəticəsi kimi ortaya çıxır. Özü də 

aşağıdakı mənbədə göstərildiyi kimi, “rəqəmsal inqilabın əsas cizgilərinə “hər yerdə olan” 

mobil internet, miniatür (daim ucuzlaşan) istehsal qurğuları, süni intellekt və öyrədən 
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maşınlar aid edilə bilər. Hazırda Sİ kompüterlərə təcrübədən öyrənmək imkanı verir. Məlum 

olduğu kimi, bu imkan və onun həyata keçirilməsin də bir neçə onilliklər əvvəl yalnız 

insanlara xas olan iş idi. Məqsəd insanın qabiliyyət və imkanlarının genişlənməsidir. Odur ki, 

Sİ qiymətli biznes resursudur”. Aqrar-sənaye sahələrində Sİ-nin tətbiqi proseslərinin 

sürətləndirilməsində maşın təlimi genişlənən imkanlar yaradır. Günümüzdə rəqəmsal aqrar 

texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan innovasiyalı inkişafın məqsədləri kimi aşağıdakılar önə 

çəkilir: “resurslardan səmərəli istifadə,  alternativ və yenidən qurulan enerji mənbələrinin 

yaradılması istiqamətində hazırda daha real və müvəffəqiyyətli addımlar atılır. Eyni zamanda 

unutmaq olmaz ki, kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi və davamlı enerji siyasətinin 

həyata keçirilməsi şəraitində resursqoruyucu rəqəmsal innovasiyalar əvvəl şərh olunmuş 

məqsədlərə nail olmaqda mühüm tamamlayıcı rola malikdir”. Qeyd olunan istiqamət bitki 

mühafizəsi sahəsində aktualdır. Bu sahədə Sİ bitki xəstəliklərinin aşkar edilməsində, alaq 

otlarının təsnifatı və adlandırılmasında tətbiq edilir. Bu baxımdan kompüter görməsi, maşın 

təlimi, səslərin tanınması texnologiyalarının tətbiqi sahəsində əldə edilmiş təcrübə 

diqqətəlayiqdir. Süni İntellektin resursqoruyuculuğu baxımından həmin texnologiyaların 

kənd təsərrüfatı bitkiləri və alaq otlarını fərqləndirə bilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə ki, müvafiq intellektual texnologiyalar herbisidləri çiləyərkən kənd təsərrüfatı bitkilərini 

və alaqları ayıra bilir. Aqrar-sənaye sahələrində Sİ texnologiyalarının tətbiq dairəsinin 

genişləndirilməsi imkanları Aqrar-sənaye sahələrində Sİ-lərin imkan əlamətinə görə təsnifatı 

tətbiq perspektivlərinin müəyyən edilməsi baxımından diqqətəlayiqdir:  Aqrar-sənaye 

sahələrində Sİ texnologiyaları ilə biznes resurs kimi işləmək üçün: - əvvəlcə sifarişçilərlə çat-

botlar vasitəsilə ünsiyyət qurmaq lazımdır. Qeyd edək ki, çatbot insanın kompüterlə 

ünsiyyəti üçün Sİ-nin danışıq formasıdır. Araşdırmalar və mütəxəssis rəyləri göstərir ki, 

nəinki torpaqsız və şaquli əkinçilik, habelə artıq müəyyən təcrübənin əldə olunduğu dəqiq 

əkinçilik üzrə belə zəruri verilənlər bazasının formalaşdığını söyləmək çətindir “Son vaxtlara 

qədər süni intellektdən geniş istifadənin qarşısında duran əsas maneələrdən biri maşın təlimi 

modellərinin zəif yayılması olub. Biznes hələ də Sİ-nin biznes proseslərdə və məhsullarda 

necə tətbiq ediləcəyini yaxşı başa düşmür və ya onların imkanlarından az məlumatlıdır. Bu 

cür modellərin işlənib hazırlanması və tətbiqi sahibkarlara bahalı və vaxt aparan proses kimi 

görünür. Amma vəziyyət sürətlə dəyişir”. Yüksək ehtimalla demək olar ki, texnoloji transfer 

sistemlərinin təkmilləşdirilməsi sayəsində aqrar-sənaye sahələrində yaxın perspektivdə Sİ-

nin tətbiq arealını genişləndirmək mümkün olacaqdır. Sİ-nin tətbiq dairəsi onun əmək 

bazarına təsirinin xarakteristikaları ilə bu və ya digər dərəcədə əlaqədardır. Aqrar-sənaye 

sahələrində Sİ-nin yarada biləcəyi təhlükələr və onların idarə olunması göstərir ki, bu 

məsələdə ləngimək və təkbaşına fəaliyyət arzuolunan nəticəni verməyəcəkdir. Sİ 

modellərinin geniş tətbiqinin əmək bazarına təsirinin proqnozlaşdırılması istiqamətində 

tədqiqatlar vardır. Həmin tədqiqatlarda biznes proseslərin səmərəliyinin yüksəldilməsi və 

əməyin xarakterinin dəyişməsi məsələlərinə diqqət yetirilir.  

Deməli, aqrar-sənaye sektorunda aqroemal fəaliyyəti göstərən müəssisələrdə də Sİ-

nin tətbiqi prioritet sayılmalıdır. Onu da qeyd edək ki, Sİ kimi qiymətli aqrobiznes 

resursunun vaxtında istifadə edilməməsi sahənin rəqabət qabiliyyətini azaldacaq, kəndin 

əmək bazarına mənfi təsir edəcək və aqrotexnoloji amillərin yaratdığı fəsadları qarşılamağı 

çətinləşdirəcəkdir. Eyni zamanda həmin resurslardan istifadədə ləngimələr milli ərzaq 

təhlükəsizliyi baxımından arzuedilməzdir.  

Süni intellektin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən rəqəmsal 

texnologiyaların aqrar sahəyə nüfuz etməsi sinergetik effekt sayəsində səmərəliliyi yüksəldə 

bilər. Aqrar-sənaye sahələrində Sİ sistemləri üçün biliklərin təqdimatı həlledici əhəmiyyət 

kəsb edir. “Çünki biliklərin təqdim edilməsi maliyyənin idarəedilməsi sisteminin 

xarakteristikalarına və xassələrinə həlledici təsir göstərir. Kompüter vasitəsilə real aləmdə 

mövcud olan biliklər üzərində zəruri əməliyyatlar aparmaq üçün onların modelləşdirilməsi 

tələb olunur. 
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Aqrar sahədə ekspert sistemlərinin tətbiqi 

 

Ekspert sistemi  kompüter əsaslı proqramlardır. Ekspert sistemi dedikdə insan-ekspert 

bilikləri və mühakimə texnikasından istifadə edən EHM proqramı nəzərdə tutulur. Ekspert 

sistemi mütəxəsis biliklərini özündə əks etdirən və istifadəçilərə müəyyən məsələlərdə qərara 

gəlməkdə kömək olan proqramlardır. Ekspert sistemləri aşağıdakı tətbiq sahələrinə bölünür:  

1. Kənd təsərrüfatında ekspert sistemi                           

2. Tibbi diaqnostika                                             

3. Proqnozlaşdırma 

4. Planlaşdırma 

5. Nəzarət və idarəetmə 

6. Mexaniki və elektik qurğularında nasazlıqların diaqnostikası                                                        

1. Ekspert sistemi kənd təsərrüfatı əməliyyatlarında da mövcuddur ki, fermerlərə əkin 

sahələrinə uyğun məhsulları müəyyən etməyə kömək etsin. Ekspert sistemi məhsulun idarə 

edilməsini inanılmaz dərəcədə effektiv, səmərəli şəkildə həyata keçirməyə kömək edir və 

indiki vaxtda fermerlərin istehsal sistemlərinə çoxlu dəqiq nəticələr təqdim edir. Kənd 

təsərrüfatının ekspert sistemi digər sahələrdə olduğu kimidir. Burada ekspert sistemi qaydaya 

əslanan strukturdan istifadə edir və insan ekspertin bilikləri problemin həlli üçün qayda və 

faktlardan istifadə edir. Kənd təsərrüfatinda fermer öz torpaqlarında hər hansı işə 

başlamazdan əvvəl onu yaxsi proqnozlaşdırmalıdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı ekspert 

sistemlərinin bəzi funksiyalarından istifadə oluna bilər: 

-Tufan və şaxta kimi ekstremal hadisələri proqnozlaşdırmaq 

-Ən uyğun məhsul çeşidini seçmək 

Xiyar məhsulunun istehsalı üçün CUPTEX ekspert sistemindən istifadə olunur. 

CUPTEX plastik tunel adı altinda xiyar istehsalının idarə edilməsi üzrə ekspert sistemlərinin 

işlənib hazırlanması və tətbiqi təcrübəsini təsvir edir. CUPTEX gübrələmə, bitki baxımı və 

pozğunluqların aradan qaldırılması üçün üç ekspert sistemindən ibarətdir. Azərbaycanda 

kənd təsərrüfatı sənayesinin uzun müddətli inkşafına davamlı dəstək üçün müvafiq 

mexanizmlərdən istifadə edilməlidir. Ölkədə yerli istehsalın keyfiyyət və kəmiyyətinin 

artırılması üçün fermerlərin tələb edilən səviyyədə ixtisaslaşması məqsədi ilə informasiya 

məsləhət xidməti  bazası yaradılmalıdır. İstehsalın həcmiminin və səmərəliliyinin artırılması 

üçün lazımı məlumat mübadiləsi və ekspert dəstəyi təmin edilməlidir.  

2. Diaqnostika sistemləri insan orqanizminin fəaliyyətinin pozulmaları və onların 

mümkün səbəbləri arasında əlaqələrin təyin edilməsi üçün istifadə edilir. MYCIN diaqnostik 

sistemi bioloji infeksiya xəstəlikləri zamanı xəstərin vəziyyətinin  diaqnostikası və müşahidə 

edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş geniş istifadə edilən sistemdir. Hazırda bu sistem həkim-

mütəxəssis səviyyəsində diaqnoz qoyur. EMYCIN-qanın infeksion xəstəliklərinin 

diaqnostikası və müalicəsi üçün istifadə olunur və o, MYCIN-nin inkişaf etdirilmiş 

versiyasıdır. 

3. Proqnozlaşdırma sistemləri obyektin cari vəziyyəti haqqında biliklər əsasında 

mümkün nəticələrə və ya hadisələrə dair qabaqcadan xəbər verir. ”Uoll-strit nailiyyəti” 

proqram sistemi bazarın vəziyyətini təhlil edə, statistik üsulların və alqoritmlərin köməyi ilə 

inkişafı üçün kapital qoyuluş planını işləyib hazırlaya bilər.ES-nin olmamasına 
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baxmayaraq,müasir proqnozlaşdırma sistemləri hava haqqında məlumatı qabaqcadan xəbər 

verə bilir. 

4. Planlaşdırma sistemləri böyük sayda dəyişənləri olan məsələlərin həlli zamanı 

konkret məqsədlərin əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sistemlərdir.”Boeing” kompaniyası 

kosmik stansiyaların layihələndirilməsi, eləcə də təyyarələrin mühərriklərinin sıradan 

çıxması  səbəblərinin araşdırılması və vertolyotların təmir edilməsi məqsədi ilə ekspert 

sistemi tətbiq edir. DEC firması lazımı konfiqurasiyalı hesablama texnikasının seçilməsində 

alıcılara köməklik göstırmək məqsədi ilə XCON sisteminin biliklər bazasını özündə saxlayan 

və ona nisbətən daha güclü olan XCEL sistemini işləyib hazirlayaraq tətbiq etməyi 

planlaşdırır. 

5.Nəzarət və idarəetmə 

Biliklərə əsaslanmış sistemlər intellektual  nəzarət sistemləri qismində  tətbiq oluna 

və bir sıra mənbələrdən daxil olan məlumatları təhlil etməklə qərarlar qəbul edə bilər. Belə 

sistemlər hazırda atom elektik stansiyalarında tətbiq edilir, hava uçuşlarını idarə edir, tibbi 

nəzarəti həyata keçirir. 

6.Mexaniki və elektrik qurğularında nasazlıqların diaqnostikası 

Mexaniki və elektrik qurğularında nasazlıqların diaqnostikası sahəsində biliklərə 

əsaslanmış sistemlər həm mexaniki və elektiklə işləyən maşınların təmiri, həm də 

kompüterlərin proqram və texniki təminatında  olan nasazlıqların və səhvlərin aradan 

qaldırılması zamanı əvəz edilməz rol  oynayırlar. Onlar nasazlıqların yerini 

müəyyənləşdirməyə kömək edir və onların aradan qaldırılması üçün zəruri məsləhət verirlər.  
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Aqrar sahədə biliklər bazasının rolu 

 

Biliklər bazası problemin həllini əks etdirən faktlar və qaydalar toplusudur. Biliklər 

bazasının əsasını “Bilik” təşkil edir. Bilik-predmet sahəsinin əsas prinsipləri olub, praktiki 

fəaliyyət və peşəkar təcrübə nəticəsində əldə olunur və həmin istiqamətdə mütəxəssislərə 

məsələ həll etməyə imkan yaradır. 

İdarəetmə-özünün standart strukturunu saxlamaqla müəssisədə son məqsədə nail 

olmaq üçün tətbiq edilən müxtəlif təbiətli sistemlərin təsiretmə vasitəsidir. İdarəetmə hər 

hansı bir obyekt və bilik olmadan icra edilə bilməz. Müasir idarəetmənin mövcudluğu 

bilavasitə təşkilatın mövcudluğu ilə bağlıdır. Bu sistem obyekt və subyekt olmaqla iki tərkib 

hissədən ibarətdir. 

 Obyekt-idarə olunan  

 Subyekt-idarə edəndir. 

İdarəetmənin funksiyası-idarəetmənin obyektiv məqsəd və vəzifələrinin ümumiliyi ilə 

xarakterizə edilən, istehsal prosesində və onun idarə edilməsində insanlara 

məqsədyönlü təsir göstərmək üçün tətbiq edilən xüsusi fəaliyyət növüdür.  

Müasir idarəetmənin əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir: 

 Planlaşdırma 

 Təşkiletmə 

 Koordinasiya 
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 İcraetmə 

 Nəzarət 

Planlaşdırma qarşıya qoyulan məqsədlərin, onların ardıcıllığının müəyyən vaxt 

ərzində yerinə yetirilməsi yollarına dair fikirləri özündə əks etdirir. Planlaşdırmanın 

funksiyalarına aiddir: ehtiyatların bölüşdürülnəsi, xarici mühitə adaptasiya, daxili 

koordinasiya, təşkilatın strateji uzaqgörənliyi. 

Təşkiletmə funksiyasının vəzifəsi istehsal və insan ehtiyatlarının elə qarşılıqlı əlaqəli 

sistemdə birləşdirməkdən ibarətdir ki, qarşıya qoyulan məqsədə səmərəli vaxtda nail olmaq 

mümkün olsun. 

Koordinasiya funksiyası hər hansı bir hadisənin razılaşdırılmış, müəyyən uyğunluğa 

gətirilməsi mənasında işlədilir. Bu funksiya bütöv prosesin ayrı-ayrı hissələrinin əlaqəli 

fəaliyyəti, qarşılıqlı təsiri və onun bir sistem kimi dinamik tarazlı inkişafını təmin edir. 

İcraetmə (motivləşmə) insanı məqsədyönlü formada hər hansı bir işi görməyə sövq 

edən, onu hərəkətə gətirən bir prosesdir. Motivlər dedikdə, prosesin baş verməsi üçün lazım 

olan amillər, səbəblər, formalar, elementlər, xüsusiyyətlər başa düşülür. 

Nəzarət funksiyası müəssisədə intizamın yaranmasını, fəaliyyətin tənzimlənməsini, 

qayda-qanunlara, təlimatlara əməl olunmasını təmin edən idarəçilik funksiyasıdır. Nəzarətin 

əsas məqsədi qərarların qəbulu ilə icrası arasındakı vəhdətliyi təmin etməkdən, müəssisələrin 

sərancamında olan maddi dəyərləri mühafizə etməkdən, problemləri aşkar etməkdən, aradan 

qaldırmaqdan və yenidən baş verməməsi üçün tədbirlər görməkdən ibarətdir. 

Aqrar sahə demək olar ki, bütün ölkələrdə ən vacib sahələrdən biridir. Ölkə ərazisində 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. Eyni 

zamanda bu sahənin  iqtisadi inkişafa nail olması kənd təsərrüfatından da yan keçmir. 

İnkişafda meydana gələn ləngimələrin əsas səbəblərindən biri də kənd təsərrüfatı sahəsində 

satış infrastrukturunun elə də güclü inkişaf etməməsidir. Məhz bu səbəbdən istehsalçıların 

aqrar bazara çıxış imkanları olduqca azdır. Bu sahədə irəliləyişlərə və yüksək inkişafa nail 

olmağın əsas yollarından biri də investisiya yatırımıdır. Bazar münasibətləri şəraitində 

problemin həllinə çıxış yolunu belə qruplaşdırmaq olar: 

 Kənd təsərrüfatı və ərzaq malları istehsalçılarına müasir avadanlıqlarla təmin 

edilmiş yerlərin verilməsi 

 Bazar şəraitində istehsalçılara qiymətlər, məhsullara dair müvafiq tələb və təkliflərin 

həcmi barəsində doğru biliklərin təqdim edilməsi 

 Aqrar sahədə zəruri hesab edilən avadanlıqların (məsələn-anbarların) tez bir 

zamanda istehsalçılara icarəyə verilməsinin reallaşdırılması 

 Ərzaq malları istehsalçılarına məhsulların qablaşdırılması, müəyyən çeşidlərə 

bölünməsi və s. üçün ödənişli xidmətlərin göstərilməsi prosesləri. 

Ümumiyyətlə aqrar sahə, sənaye sahələrindən maşın və mexanizimlər, məhsul 

istehsalının artımı kimi faktorları özündə cəmləyir və bununla da əhalinin kənd təsərrüfatı 

məhsullarına olan tələbatlarının ödənilməsi prosesi rahat baş verir. 
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Aqrar sektorda innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə işsizlik probleminin aradan 

qaldırılması 

  Hal-hazırda innovativ kənd təsərrüfatı texnologiyalarına qoyulan son investisiyalar və 

inkişaf tendensiyaları fonunda bir sıra halların baş verməsi müşahidə olunur. Kənd 

təsərrüfatında mövcud olan bir neçə yüksək bacarıqlı iş yerləri əhəmiyyətli dərəcədə artmağa 

və ya innovativ texnologiya ilə əlaqələndirilməyə meyllidir. Yeni yaradılan yüksək bacarıqlı 

və müasir texnologiya ilə təchiz edilmiş iş yerləri əsasən bacarıqsız kənd gəncləri üçün 

əlçatmazdır. İnnovativ texnologiya və aqrar sektorda tətbiq olunan yeniliklər ilə kənd 

təsərrüfatı işlərində gənclərə təklif olunan əsas üstünlüklərdən biri odur ki, kənd təsərrüfatı iş 

yerləri innovativ texnologiyalardan istifadə edir və bununla da kənd təsərrüfatı sektorlarında 

tez-tez rast gəlinən ənənəvi işlərdən fərqli yeni iş növləri təklif olunur. Ənənəvi formada 

kənd təsərrüfatında mövcud iş şəraitinin aşağı olması ilə əlaqədar bu sahədə işləmək 

təhlükəlidir və az maaşlıdır. Kənd təsərrüfatı sektorlarında proqnozlaşdırılan yeniliklərin 

tətbiqinin əsas hissəsi mütləq yüksək texnologiyalardan istifadə və bunun nəticəsində belə 

innovativ texnologiyanı əhatə edən iş yerləri onlardan səmərəli istifadə etmək üçün kifayət 

qədər yüksək bacarıq tələb edir və buna görə də layiqli əmək haqqı və təhlükəsiz iş şəraiti 

yaratmağa imkan verir.  Buna görə də, gələcək gənclərin bu yüksək bacarıqlı kənd təsərrüfatı 

işlərinə yiyələnmək üçün lazımi bacarıqlara malik olmaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Eyni 

zamanda, bu yüksək bacarıqlı kənd təsərrüfatı işlərinə cəlb edilən innovativ texnologiyaya 

avtomatlaşdırma və süni intellektin istifadəsi kimi işçi qüvvəsini əvəz edə bilən 

texnologiyalar daxildir ki, bu da işçilərin işini xeyli yüngülləşdirir. Bütün bu yeniliklərin 

tətbiqi əmək bazarına və işin təşkilinə potensial olaraq "inkişaf etdirici təsir” göstərdiyinə 

görə adi işçilərin öz əmək qabiliyyətlərini və bacarıqlarını təkmilləşdirilməsi tələb olunur. 

Məsələnin əsasında inkişaf edən texnologiyanın yeni iş yerlərinin yaradılmasına daha çox 

töhfə verəcəyi və ya işsizliyin aradan qaldırılması ilə nəticələnəcəyi planlaşdırılır. Aparılan 

işlərin gələcəyi kontekstində bu məsələni araşdıran beynəlxalq təşkilatların son hesabatları, 

yəni Dünya Bankının işin dəyişən təbiətini öyrənməsi və Beynəlxaq Əmək Təşkilatının işin 

gələcəyi araşdırma sənədlərində texnologiyada yeni tendensiyaların nəticələrində gələcəyə 

nikbin baxışın təmin edilməsinin mümkünlüyü görünür.          

   Hər iki araşdırmadan məlum olur ki, texnologiyadan əldə edilən məhsuldarlığın 

qeyri-bərabər paylanması səbəbindən gəlir bərabərsizliyinin mümkün kəskinləşməsi yarana 

bilər. Buna görə də, ixtisaslı işçi qüvvəsinin bacarıqlara əsaslanan texnoloji dəyişikliklərdən 

ibarət texnologiyadan istifadə etməklə məhsuldarlığı artıra bilməsi planlaşdırılır. Bu 

baxımdan, iki araşdırma da gələcək işçi qüvvəsinin innovativ texnologiya ilə ayaqlaşa 

bilməsi və ondan istifadə edə bilməsi üçün onların lazımi bacarıqlarının inkişaf 

etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayır. Maraqlıdır ki, bir çox belə sahələr bir başa bacarıqların 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilmişdir, çünki bu nöqtədə sektora aid bacarıqların faydalılığının 

nə qədər vacib olduğu özünü göstərir. Bu cür tendensiya həm də aşağı gəlirli ölkələrdə 

müəssisələrin və dövlət sektoru subyektlərinin muzdlu məşğulluq yaratmaq qabiliyyətinin 

çatışmazlığını əks etdirir. Bir sıra xüsusi üstünlüklərin təklif edilməsi mövcud bərabərsizliyi 

gücləndirən əsas müdaxilələrdən hesab olunur. Empirik sübutlar göstərir ki, məhsuldarlığı 

artıran belə texnologiyaların tətbiqi  mövcud bərabərsizlikləri aradan qaldırmağa imkan verir. 

Texnologiya buna təkan verir ki, bununda nəticəsində əsas kapitala böyük nisbətdə istehsala 

sahib olanlar və olmayanlar arasındakı fərqi artırır çünki keçmiş qrup təqdim edilmiş 
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həvəsləndirici və dərhal gəlirlərə malik məhsul istehsalı sahələrində uğurlu olmaq üçün yeni 

texnologiyalarla ayaqlaşmağa çalışır. Bu baxımdan indiyə qədər müşahidə edilən 

tendensiyaların nəticələri yeni yüksəliş və inkişaf üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kənd 

təsərrüfatı sektorlarında istifadə edilməsi planlaşdırılan avtomatlaşdırılmış maşınlar və süni 

intellekt texnologiyaları ilə bu məsələni yuxarıda göstərildiyi kimi kənd təsərrüfatı sahəsində 

inkişafın uzunmüddətli və təkrarlanan olmasına inanmaq mümkünsüz deyil. Kənd 

gənclərinin potensialının inkişafına dövlət və ictimai müdaxilələrin bir çoxu sahibkarlığın 

təşviqinə aydın şəkildə üstünlük verir və bunun baş verməsi üçün kənd yerlərindən olan 

gənclərin əksəriyyəti ilk növbədə belə tədbirlərdə iştirak etmək üçün həvəsli olmalıdır. 

Burada eyni zamanda sosial və insan kapitalına malik olan gənclərin "istəkləri" əsasında 

seçildiyi eyni təkmilləşdirmə yanaşmasında bacarıqların inkişafı imkanları təmin edilməli və 

onlar üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Aparılan bu işlərin məqsədi ondan ibarətdir ki, kənd 

təsərrüfatı texnologiyalarına, o cümlədən potensial işçi qüvvəsinə olan tələbatların 

nəticəsində aqrar sektora olan maraqlar yüksəldilsin. Məhz bu mənada son 9 ildə aqrar 

sektora ayrılan investisiyaların həcmi 45 dəfə artıb. Aparılan bu işlərin onların kənd 

təsərrüfatı əmək bazarına və kənd gənclərinin məşğulluğunun təmin edilməsinə, eləcədə 

nəticələrin kənd təsərrüfatının tətbiq olunduğu sahələrdə köhnə və yeni dövrün fərqlərinin 

kontekstləşdirilməsinə gətirib çıxarır. 
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Psevdopodzollu-sarı torpaqların aqrofiziki göstəricilərində baş verən dəyişikliklər 

 

Psevdopodzollu-sarı torpaqlar Azərbaycan Respublikasında yalnız Lənkəran 

vilayətində Xəzərin qədim akkumulyativ dağətəyi düzənliklərində, yastı və meylli 

terraslarında yayılmışdır.  Onlar, eyni zamanda, alçaq dağlıq və dağətəyi sahələrdə, çay 

terraslarında, yamacların delüvial şleyflərində də yayılmışdır. Həmin torpaqlar alçaq dağlıq 

və dağətəyi yerlərdə dağ-meşə sarı torpaqlarla və Lənkərançay hövzəsinin dənizə yaxın sol 

və sağ sahil hissəsində isə psevdopodzollaşmış-qleyli sarı torpaqlarla sərhəd təşkil edirlər. 

Lənkəran təbii vilayətində psevdopodzollu-sarı torpaqların sahəsi 28980 ha-dır  

Torpaq əmələgəlmə prosesinin yüksək səthi rütubətlənmə və turş mühit şəraitində 

getməsi təsirindən lil hissəciklərinin və üzvi-mineral maddələrin torpaq profili boyu 

özünəməxsus paylanmasına səbəb olur. Bu qatların genetik profili üçün yuxa akkumulyativ 

humus qatının (AУvg-15-20 sm) formalaşması, zəif podzollaşmış qatdan (AУELg-20-50 sm) 

lil hissəciklərinin və dəmir-alüminium oksidlərinin yuyularaq orta qatda (BTg–50-85 sm) 

toplanması, həmçinin səthdən qleyləşməsi xarakterikdir.  

Son illər meşəsizləşmiş ərazilərin hüdudlarının genişlənməsi nəticəsində eroziya, sel və 

sürüşmə hadisələri geniş yayılmış və bununla əlaqədar vilayətin torpaq örtüyündə kəskin 

dəyişikliklər baş vermişdir. Bununla yanaşı, ərazinin iqlim şəraitinin aqroekosistemlərə, o 

cümlədən torpaq ekosisteminə təsiri olduqca mürəkkəb və müxtəlifdir. Havanın yüksək 

temperaturu meşədən təmizlənmiş bozqır torpağın üzvi maddələrinin təbii parçalanmasını 

gücləndirməklə yanaşı torpağın münbitliyini də aşağı salır, ziyanvericilər və xəstəliklərin baş 

vermə ehtimalı artır. Həmçinin, burada dağ çaylarının mövcud olması, mövsümi leysan 

yağışlarının tez-tez təkrarlanması və sair ərazidə mütəmadi olaraq sel hadisələrinin baş 
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verməsinə səbəb olur. Torpaq səthinə düşən yağışlar torpaqda kimyəvi eroziyanın inkişafına 

şərait yaradır. Yəni, yağış suları torpaq səthinə düşənə qədər atmosferdə ammonyak və 

karbonla doymuş sular torpaq səthinə  düşdükdə torpağın uducu kompleksindən kalsium 

ionunu sıxışdıraraq çıxarır ki, bunun da nəticəsində mikroaqreqatların daha sürətlə və 

intensiv dağılmasına şərait yaradır. Belə şəraitdə torpağın tərkibində olan üzvi maddənin də 

mütəhərrikliyi xeyli artır. Əmələ gələn karbon turşusu kalsium-karbonat birləşmələrini 

özündə həll edir ki, bunun da nəticəsində kalsium başqa ionlarla əvəz edilir. Yaranmış 

vəziyyət torpağın suya davamlılığını kəskin azaldır. Nəticədə torpaqların morfoloji 

əlamətləri,  su-fiziki, fiziki-kimyəvi xassələri pisləşmişdir. Bununla əlaqədar torpaqdan 

səmərəli istifadə onun mühafizəsi və yaxşılaşdırılmasının elmi əsaslarının hazırlanması 

müasir dövrün aktual elmi və praktiki problemlərindəndir. Məlumdur ki, eroziya proseslərinə 

təbii və antropogen amillərin təsiri böyükdür. Ona görə də torpaqların istehsal qabiliyyətinin 

və bitkilərin məhsuldarlığının  yüksəldilməsində eroziya  dərəcəsinin və eroziyaya təbii və 

antropogen amillərin təsirinin nəzərə alınması vacibdir. Təbii və antropogen amillərin 

qarşılıqlı təsiri  nəticəsində torpaqların deformasiyasını orada qoyulan torpaq kəsimlərinin 

morfogenetik təsvirindən və analiz nəticələrindən aydın görmək olar. Psevdopodzollu-sarı 

torpaqların morfoloji quruluşu ilə tanış olmaq üçün Lənkəran rayonunun cənub-şərq 

hissəsinin dağətəyi yamacında eroziyaya uğramamış və orta dərəcədə eroziyaya uğramış çay 

plantasiyalarında torpaq kəsimləri qoyulmuşdur.  Eroziyaya uğramamış psevdopodzollu-

sarı torpaqların morfoloji əlamətləri Xanbulan  kəndindən şimal-şərqdə qoyulmuş 1 saylı 

torpaq kəsiminin təsvirində verilir. Kəsim  meylliyi 2
0
 olan sahədə yaşlı çay plantasiyasında 

(örtülülük 60-70%) qoyulmuşdur. Ərazidə eroziya prosesi müşahidə edilməmişdir.  

 Orta dərəcədə eroziyaya uğramış psevdopodzollu-sarı torpaqların morfoloji əlamətləri 

Xanbulan kəndinin cənub-şərqində qoyulmuş 2 saylı torpaq kəsiminin təsvirində verilir. 

Kəsim sahənin meylliyi 5-6
0
 olan cənub yamacda qoyulmuşdur.  

 Bu kəsimlərin müqayisəli təsvirlərindən eroziyaya uğramış torpaqların akkumulyativ 

humus qatının xeyli hissəsinin səthi su eroziya prosesi təsirindən yuyulması, strukturanın 

pozulması və podzollaşmanın zəifləməsi aydın görünür.  

 Bu torpaqların orta dərəcədə eroziyaya uğramış və eroziyaya uğramamış növündə 

meşə örtüyünün qırılmış yerində kənd təsərrüfatı bitkiləri, əsasən çay becərilir. Bu kəsimin 

təsvirindən aydın görünür ki, meşə qırıldıqdan sonra torpağın quruluşu müəyyən dərəcədə 

dəyişmiş və meşə torpaqlarına xas olan qozvarı struktur burada yoxdur. Sarımtıl dəmir 

birləşmələrinin ləkələri dərin qatlarda saxlanılır ki, bu da keçmiş meşə örtüyünün müəyyən 

nişanəsidir. Eroziyaya uğramamış torpaqların qranulometrik tərkibi orta gilli və ağır gillidir. 

İri toz hissəcikləri (0,05-0,01mm) üstdən dərinə getdikcə azalır. Ümumiyyətlə, eroziyaya 

uğramamış psevdopodzollu-sarı  torpaqlarda fiziki gil və lil hissəciklərin miqdarı (əsasən, üst 

qatda) üstünlük təşkil edir. Gil hissələri ən çox profilin orta hissəsində müşahidə olunur. 

Bundan başqa humuslu-akkumulyativ horizontda yüksək gilləşmənin mövcudluğu göstərilən 

torpaqların xarakterik diaqnostik göstəricilərindəndir. Burada təbii və antropogen  amillərin 

təsiri nəticəsində eroziya prosesi geniş yayılmışdır. Bununla yanaşı, göstərilən torpaqlarda 

torpaqqoruyucu aqrotexniki və fitomeliorativ tədbirlər tətbiq edilmir, bunun da nəticəsində 

torpaq dağılır, onun münbitliyi pozulur.  

 2 saylı kəsimin morfoloji təsvirindən  göründüyü kimi orta dərəcədə eroziyaya 

uğramış torpaqların üst qatı qismən yuyulmuşdur ki, bunun da nəticəsində torpağın profili 

xeyli gödəlmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi fiziki gilin (<0,01mm) miqdarı eroziyaya 

uğramamış  torpaqlarda 66,22 %, orta dərəcədə eroziyaya uğramışda 63,04% və lil 

hissəcikləri (<0,001mm) eroziyaya uğramamışda 22,62 %, orta dərəcədə eroziyaya 

uğramışda 24,37% olmuşdur. Fiziki gilin miqdarı 3,18% azalmış, lilin  miqdarı isə 1,75% 

artmışdır. Bu torpaqların orta qatlarında lil hissəciklərin çoxluğu həmin torpaqlara xas olan 

illüvial qatın olmasını göstərir (Cədvəl  1).  
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Cədvəl  1  

Psevdopodzollu-sarı torpaqların qranulometrik tərkibi 
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Eroziyaya uğramamış 
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0-14 
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35-52 

52-73 

73-102 

4,72 

4,23 

4,73 

6,32 

5,21 

3,62 

3,33 

1,80 

1,31 

1,30 

3,71 

6,30 

9,80 

6,60 

4,50 

26,53 

24,74 

12,03 

15,80 

21,00 

18,61 

16,35 

13,50 

13,50 

11,30 

25,02 

23,64 

12,00 

16,00 

18,50 

22,62 

25,83 

49,90 

46,80 

43,30 

66,22 

65,71 

75,40 

76,30 

73,10 

Orta dərəcədə eroziyaya uğramış 

2 

0-11 

11-23 

23-44 

44-72 

4,67 

4,56 

5,14 

5,16 

2,83 

2,61 

1,40 

4,35 

6,56 

5,55 

3,20 

4,85 

27,54 

27,50 

19,00 

16,80 

14,35 

12,62 

11,10 

11,42 

24,28 

25,60 

20,10 

15,10 

24,37 

26,15 

45,30 

47,50 

63,04 

64,34 

76,50 

74,00 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, 30-40 sm-dən 100-150 sm-ə kimi dərinlikdə “B” kipləşmiş 

qatının olması bu torpaqların əlverişsiz fiziki xassələrə malik olduğunu deməyə əsas verir. 

Torpaq örtüyü qiymətləndirilərkən bu, mütləq nəzərə alınmalıdır. Belə ki, orşteyn qatının 

yumşaldılması tovsiyyə olunur.  
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Subtropik  ərzaq  təhlükəsizliyi və onun aradan qaldırılmasının bəzi  yolları 

 

Apardığımız elmi-tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin subtropik (limon, portağal, feyxoa və 

s) ərzaq məhsulları ilə müntəzəm təmin etmək üçün Lənkəran regionu təbii-coğrafi potensial 

imkanlara malikdir.  Lənkəran  subtropik aerallarında mövcud torpaq fondundan tam və 

səmərəli istifadə edilərsə, respublika əhalisinin çay, sitrus meyvə və s.məhsulları ilə təmin 

etmək mümkündür. Subtropik ərzaq tələbatı respublikadaxili istehsal hesabına ödənilərsə, 

ekoloji təhlükəsizlik də azalar. 

Müasir dövrdə Azərbaycan əhalisinin istehlak etdiyi bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının 

sözün həqiqi mənasında mənşəyi, yəni harada və necə istehsal edilməsi bəlli deyil. Bu, öz-

özlüyündə əhalinin istehlak etdiyi digər ərzaq məhsullarının orqanizm üçün nə dərəcədə 

təhlükəli olmasına təminat vermir. Bunu sitrus şirələri, cem, çay və digərləri barəsində 

demək olar. 

Dünyanın uzaq regionlarından respublikamıza daha tez xarab olan məhsullar gətirilib 

respublikamızın şəhər və rayonlarında satılır. Bu, həm keyfiyyət, həm də alıcılıq baxımından 

sərfəli deyildir. 

Ekoloji təhlükənin aradan qaldırılmasında hər bir regionun daxili istehsalının geniş 

inkişaf etdirilməsi mühüm rol oynaya bilər. Bunu biz Lənkəran subtropik regionun təsərrüfat 

strukturlarında da görə bilərik. 
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Lənkəran regionunda subtropik ərzaq məhsullarının ərazi təşkilində uyğunsuzluq 

müxtəlif səbəblərdən irəli gəlir. Birincisi kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin 

istifadəsində yol verilmiş nöqsanların hesabına münbit sahələrin digər məqsədlər altında 

istifadə edilməsi; ikincisi isə aqrar sektora sərmayə qoyuluşunun az olmasından irəli gəlir. 

Lənkəran regionunun torpaqları optimal formada idarə olunmamışdır. Başqa sözlə 

desək, subtrpoik bitkilər üçün məhsuldar olan torpaqlar başqa məqsədlərlə istifadə olunması 

müşahidə olunur. Bunun nəticəsində torpaq deqradasiyaya məruz qalmışdır. 

Hazırda respublikamızda işlənib hazırlanan aqrar siyasət konsepsiyası əsas verir ki, 

Azərbaycan öz daxili istehsalı hesabına əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etsin. 

Subtropik bitkiçiliyində həyata keçirilən struktur dəyişikliyi aqrar-sənaye sahələrinin 

xammal bazasını yaratmağa imkan verər. Belə olarsa, dağətəyi və düzənlik sahələrdə intensiv  

əsaslarla subtropik strukturların təşkilinə nail olmaqla əhalinin subtropik məhsullarına artan 

təlabatı yerli istehsal hesabına ödənilə bilər. 

Ərzaq müstəqilliyi, eyni zamanda respublikanın siyasi və sosial-iqtisadi cəhətdən 

möhkəmliyi deməkdir. Digər tərəfdən isə bunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. 

Lənkəran regionunda subtropik aqrar sektorunun inkişaf problemlərinin həlli ərazi və 

ekoloji cəhətdən aşağıdakı ehtiyat imkanlarını tam və səmərli istifadə olunmasını qarşıya 

məqsəd qoyur: 

 Regionun təbii-iqtisadi potensialı; 

 Aqrar islahatı və xüsusi subtropik təsərrüfat formalarının təşkili; 

 Subtropik ərzaq və ekoloji problemlərin tənzimlənməsi. 

Lənkəran regionunda subtropik ərzaq məhsulları sektorunun dinamik inkişafında və 

əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, aqrar islahatlarının rolu xüsusilə sosial, 

iqtisadi coğrafi cəhətdən böyükdür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Lənkəran, Astara və Masallı inzibati rayonlarında yaşayan 

əhalinin 60% qədəri kənd məskənlərində məskunlaşmışdır.  

Subtropik ərzaq təhlükəsizliyini ölkə əhalisinin heç birinin kənar təsiri olmadan 

müstəqil ödəməsi imkanlarının reallaşdırılması kimi qəbul etsək, onda bu problemin həlli 

sosial, iqtisadi cəhətdən önəmli coğrafi problemlərdən sayılır. Başqa sözlə desək, ərzaq 

təhlükəsi ərzaq resurslarının ölkə əhalisinin tələbatına yetərli olmaması səbəbindən yaranır. 

Perspektivdə respublikamızda  çayçılıq və sitrus  meyvəçiliyi sistemi özününün layiqli 

yerini tutmalı və dünya bazarına yüksək keyfiyyətli cem, şirə və digər məhsullar 

çıxarılmasına nail olunmalıdır. Bu məqsədlə müəyyən edilmiş proqnozlara görə subtropik 

meyvələrin ilkin emalı üçün lazımi şərait yaradılmalıdır. 

Bu problemin həllinə nail olmaq məqsədilə iki istiqamətdə tədbirlər bloku həyata 

keçirmək məqsəduyğundur: 

 Lənkəran regionunda subtropik plantasiyalarını yenidən bərpa etmək və 

məhsuldarlığı artırmaq lazımdır. Yüksək keyfiyyətli çay və sitrus məhsulları verən 

yeni bitki növlərini müəyyənləşdirib inkişaf etdirilməlidir. 

 Həll olunası digər problem subtropik meyvə  və çay sənaye komplekslərinin idarə 

olunmasının  təşkilidir. Subtopik xammalın emalı sənayesi elə qurulmalıdır ki, çay 

və sitrus meyvələrin ekoloji təmizliyinə, keyfiyyitinə uyğun texnoloji proseslər 

həyata keçirilsin. 

Ölkəmizdə aqroiqtisadiyyatın inkişafı və əhalinin sosial-maddi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi ilə yanaşı, təbii ehtiyatlardan istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması da 

dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. 

Son dövrlərdə Lənkəran regionunun çay, sitrus plantasiyalarında bioloji müxtəlifliyin 

getdikcə azalması, mikroiqlim dəyişmələri, hidrosferin çirklənməsi, torpaqların deqradasiyası 

kimi problemlər müşahidə edilir. 
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Kənd təsərrüfatı sahələrində aqroturizmin inkişaf perspektivləri 

 

Aqroturizm - kənd təsərrüfatı ilə turizm sektorlarının kəsişməsindən meydana gələn 

turizm növüdür. Aqroturizmin əsas mahiyyəti aktiv təsərrüfat sahələrinə, fermalara və kənd 

təsərrüfatının digər sahələrinə səyahətlərdir. Volfe və Holland (2005) öz yazılarında qeyd 

edirlər ki, bu fəaliyyət növü ABŞ- da artıq 1800-cü illərə təsadüf edirdi. O vaxtlar, insanlar 

kənd uşaqları ilə birgə dağları, dərələri, çayları gəzib dolaşmağı, onlarla birlikdə əkinlə 

məşğul olmağı, təbii və dadlı yeməklərdən dadmağı, kənd həyatının ən gözəl günlərini 

yaşamağın nə vaxtsa bir iqtisadi göstəriciyə, gəlir mənbəyinə çevrilməyini bəlkə də heç 

düşünmürdülər. Müasir dünya bu rekreasiya imkanını artıq uğurlu bir ticari imkana çevirir. 

Turistlərin gəlmə-getmə məkanları, onların demoqrafik, iqtisadi göstəriciləri fərqli olduğu 

kimi onların səyahət etmək maraqları-“motivasiyaları” da fərqli olur. Ümumilikdə turistlərin 

emosional ehtiyacları onların səfərlərinin təşkilində mühüm rol oynayır. Aqroturizmdə 

fermerlərin turistlər üçün təşkil edə biləcəyi əsas fəaliyyətlərin və xidmətlərin toplusu 

aşağıdakı kimidir:          

 Birbaşa kənd məhsullarının satışı üzrə:  

1. Kənd məhsullarının yol kənarında, ferma qarşısında birbaşa satışı; 

2. Fermer-kəndli yarmarkaları;  

3. Kənd məhsulları festivalları; 

4. Dekorativ təbii əl işlərinin satışı. 

Aqroturizmin faydaları: 
Aqroturizm yeni praktiki kənd təcrübəsini və təəssuratlarını, kənd həyatını ənənəvi 

istirahətdən üstün tutan turistlər üçün daha maraqlı olur. Beləliklə, aqroturizm fəaliyyətlərinə 

başlayan fermer və ya sahibkarlar təşkil etdikləri fəaliyyətlərin rəngarəngliyi ilə müxtəlif 

turistləri cəlb edə bilərlər. Aqroturizmin ən vacib üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o yerli 

məhsullardan və mövcud imkanlardan istifadə etməklə region gəlirlərini artırır və iqtisadi 

çətinliyin aradan qaldırılmasına, eyni zamanda yüngülləşməsinə kömək edir. Bu isə 

fermerlərə öz təsərrüfatlarını dirçəltməyə şərait yaradır. Nəticədə aqroturizm ailə ilə birlikdə 

işləyərək, kəndin adət-ənənəsi və mədəni irsini qoruyub saxlayaraq, ölkə iqtisadiyyatını 

dirçəldərək cəmiyyətə və insanlara xeyir verir. Bununla yanaşı, əhali yeniliklərə can atır, 

şəhər sıxlığından uzaqlaşır, səs-küydən qaçırlar. Aqroturizm və kənd turizmi bir-birlərinə sıx 

bağlı olan sahələrdir. Turizm sənayesinin digər sahələri kimi aqroturizmin fermerlər üçün, 

kəndlər, icmalar və turizm sektoru üçün müəyyən faydaları vardır. Bunların bəziləri ilə tanış 

olaq; 

1. Aqroturizm kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verir;  

2. Əhalinin yeni iş yerləri ilə təmin olunmasına şərait yaradır;  

3. Ərazilərin təbii-iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə edilməsində 

əhəmiyyətli rol oynayır;  

4. Sosial-mədəni xidmət sahələrinin inkişafına yol açır;  

5. Kənd təsərrüfatının inkişafına töhfə verir; 

         Aqroturizmdə yerləşmə vasitələrinin rolu böyükdür. Kənd mühitində yerləşmə 

vasitələrinə kənd evi, qonaq evi, kampinq və təsərrüfatda qalmaq aid edilə bilər. Turistin 

aqroturizm xidmətlərindən istifadə edərək yadda qalan təcrübə yaşaması üçün onun kənddə 

və ya təsərrüfatda yaşaması önəmlidir. Buna görə də, yerləşdirmə vasitəsi bir növ turistə 
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göstərmək istədiyimiz aqroturizm xidmətləri üçün bir növ başlanğıc nöqtəsi sayıla bilər. 

Aqroturizmə kimlər maraq göstərir?  

         Uşaqlı ailələr, daha çox ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarından istifadə etmək, 

sağlamlıq məqsədi ilə uşaqlar üçün açıq hava gəzintisi və hava vannalarının qəbuluna maraq 

göstərir;  

         Yaşlı adamlar-Daha çox istirahət;  

         Gənclər-əyləncə, kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə cəlb olunmaqla fərqli təcrübə 

yaşamaq; 

         Azərbaycanda aqroturizmin inkişafı üçün böyük potensial var. Bu gün Azərbaycanda 

turizmin bu və digər turizm növləri ilə yanaşı, aqroturizmin inkişafı üçün münbit şərait 

mövcuddur. Amma bu sahənin inkişaf tempi hələlik digərlərindən zəifdir. Ölkəmizdə 

aqroturizmi inkişaf etdirmək üçün bu sahədə dünya təcrübəsinin öyrənilməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki,aqroturizm yerli icmaların, kənd və 

rayonların, bütünlükdə ölkənin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında önəmli rol 

oynayır. Bu turizm növünün digərlərdən fərqi ondan ibarətdir ki,turist üçün vacib olan bütün 

ehtiyatlar kənddə axtarılır. Mənzərəli ərazilərdə xüsusi turist mərkəzləri yaradılır. Həmçinin 

turistə “canlı təbiətlə” əlaqə, kəndin məşğuliyyəti və təbii ehtiyatlarla tanışlıq üçün şərait 

yaradılır. Buna baxmayaraq ölkəmizdə aşağıdakı aqroturizm təsərrüfatları vardır; 

         Çəm Aqroturizm Təsərrüfatı. Lənkəran şəhəri, Vilvan kəndində yerləşən təsərrüfatın 

adı “Çəm Aqroturizm Təsərrüfatı”-dır. Təsərrüfatda 13 illik təcrübə ilə yetişdirilən 100-dən 

çox arı ailəsi vardır. 

        Göytəpə Aqroturizm Təsərrüfatı. Cəlilabad rayonu, Göytəpə qəsəbəsində yerləşən 

təsərrüfatın adı “Göytəpə Aqroturizm Təsərrüfatı”-dır. Təsərrüfat 5 hektar ərazini əhatə 

edir. Təsərrüfatın böyük bir hissəsini çiyələk sahələri tutur ki, bunlara albion və san andreas 

növləri, sarımsağın isə yerli qırmızı qabıq  növü daxildir. Öz rəngarəngliyi ilə seçilən 

təsərrüfat yola yaxındır və Aqroturizm üçün əlverişli infrastruktura malikdir. 

         Qızılağac Aqroturizm Təsərrüfatı. Salyan rayonu, Qızılağac kəndində yerləşən 

təsərrüfatın adı “Qızılağac Aqroturizm Təsərrüfatı”-dır. Təsərrüfatda müxtəlif növ iri və 

xırda buynuzlu heyvanlar, alça, gavalı və s. çəyirdəkli meyvə bağları, kafe-restoran vardır.    

       Bir sözlə, turizmin bu növünün inkişaf etdirilməsi turizm sektoru ilə yanaşı kənd 

təsərrüfatı sahələrinində inkişafına səbəb olur. Bu eyni ilə ölkənin sosial-iqtisadi 

göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. 

 

 

 

Əzizli Nahid 

müəllim 

Lənkəran Dövlət Universiteti nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollec 

nahidezizli43@gmail.com 

Aqrar sahədə innovativ texnologiyaların istifadə imkanlarının artırılması və 

intellektual ölçü vericilərinin tətbiqi 

     Azərbaycanda son illər aqrar sahənin sürətli inkişafı intellektual texnologiyaların 

tətbiqini tələb edir. Bu birbaşa intellektual texnologiyaların ümumi inkişafı və funksional 

imkanlarının artması ilə bağlıdır. Aqrar sahədə intellektual texnologiya vasitələri kimi 

pilotsuz uçuş aparatları, intellektual ölçü vericiləri və s. istifadə olunur. 

     İntellektual vericilər aqrar sahədə  istifadə olunan texnologiyaların parametrlərinin 

ölçülməsini, idarə edilməsini və nəzarətini təmin etməklə, həmin texnologiyaları 

təkmilləşdirir. 

     Aqrar sahədə  innovativ texnologiyaların istifadə  imkanlarının artırılması bir sıra 

məsələlərin həllinə imkan yaratmış olur. Bunlara aiddir: 

- texnoloji prosesin sürətinin, etibarlığının və dəqiqliyinin artması; 
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- məhsuldarlığın yüksəldilməsi; 

- insan əməyinin yüngülləşməsi və azaldılması; 

- işçi heyəti üçün sərf edilən maliyyə xərclərinin azalması; 

- maliyyə və iqtisadi göstəricilərinin yüksəlməsi. 

       Müasir dövrdə intellektual vericilər kənd təsərrüfatı texnologiyası ilə həm onlayn, 

həm də oflayn rejimlərdə işləməyə imkan yaradır. Lakin buna baxmayaraq, kənd təsərrüfatı 

texnologiyalarının, habelə onların texnoloji parametrlərinin idarə edilməsini və nəzarətini 

təmin edən intellektual vericilər təcrübədə az istifadə olunur. İntellektual vericilər torpağın, 

bitkilərin xüsusiyyətlərini elektrik, elektromaqnit, optik, optoelektrik, mexaniki, 

pnevmatik, termik və s. parametrləri üzrə ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

       Mədəni bitkilərin əkinlərində azotun miqdarının müəyyən edilməsi və məhsulun 

keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra vericilərin iş prinsipi işığın 

əks etməsinə əsaslanır. 

       Bitkilərin və torpağın müəyyən hissələrində əks olunma fərqlidir. Bundan 

optoelektrik vericilərin vasitəsilə torpağın mədəni bitkilərlə örtülməsi və alaq otlarının 

aşkarlanması, eyni zamanda torpağın tərkibinin, xüsusilə humusun müəyyən edilməsi üçün 

istifadə olunur. 

       Kənd təsərrüfatında torpağın elektrik xüsusiyyətlərini ölçməyə imkan verən 

intellektual vericilər torpağın rütubətini, duz ionlarının konsentrasiyasını və teksturasını 

təyin etmək üçün əsas vasitə hesab olunur. 

       İntellektual vericilərin əksəriyyəti həm real vaxt iş rejimində, həm də iki mərhələli 

iş rejimində tətbiq edilə bilər. 

      Real vaxt rejimində işləyən sistemlər üçün nəzərdə tutulmuş intellektual vericilər 

torpağın və bitkilərin xüsusiyyətlərini ölçmək və diaqnostika etmək, nəticələri bir iş gedişi 

prosesində əldə etmək üçün nəzərdə tutulur. Sistemin iki mərhələli iş rejimində intellektual 

vericilərdən əldə edilən verilənlər kompüterdə emal olunur və səmərəli nəticə əldə edilir. 

      Nəticədə Respublikamızda aqrar sahədə innovativ texnologiyaların istifadə 

imkanlarının artırılması, habelə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin texnoloji 

proseslərinin intellektual ölçü vericilərinin tətbiqi vasitəsilə daha yüksək texnoloji 

səviyyəyə gətirilməsi prioritet məqsəddir. 

 

 

 

Heydərova Aynur 

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Abdullazadə Xəyal 

magistrant 

MAKA Ekologiya İnstitutu 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

heyderova_1974@mail.ru 

a.mehemmed2000@gmail.com 

 

Azərbaycanda dəmirağac meşələrinin  yayılma arealı və bioekoloji xüsusiyyətləri 

Dəmirağac boyu 25 metrə çatan, qışda yarpaqlarını tökən, çox qollu-budaqlı ağac 

növüdür. Gövdəsi boz, yaxud qırmızımtıl-qonur qabıqla örtülü olur. Qabığı qeyri-bərabər 

lövhə şəkilli qopur, bu isə gövdəni ala-bəzək göstərir. Yarpaqları dərivari formaca tərs 

yumurtavaridir. Çiçəkləri ikicinslidir, qısa saplaqlıdır, kasacığı dərivari olub, oymağı 

xatırladır. Ləçəkləri yoxdur, lakin çiçəkləndikdə qırmızı və bənövşəyi tozcuqları ağaca 

xüsusi yaraşıq verir. Çiçəkləri yarpaqlanmadan əvvəl açır. Çiçəkləri cüt-cüt, yaxud dəstə ilə 

budaqların uclarında yerləşir. Meyvəsi dəyirmi-oval, iki yuvalı odunlaşmış qutucuqdan 

ibarətdir. Toxumu oval, yumurtavari, parlaq və açıq qonur rəngdədir, aşağısında ağ ləkələr 

olur. Meyvələri yetişdikdə qutucuq müəyyən qüvvə ilə açılır (partlayır) və toxumu xeyli aralı 
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məsafəyə tullayır. Dəmirağacın çiçəkləməsi yanvar ayında başlayır və apreldə qurtarır, 

meyvələri avqustdan noyabra kimi yetişir. Dəmirağacın budaqları çox vaxt bir-birinə 

toxunarkən qovuşaraq bitişir və şəbəkəyə bənzər çox gövdə əmələ gətirir. Oduncağı möhkəm 

olduğundan müxtəlif sahələrdə istifadə edilir, xüsusilə toxucu alətləri (məkik) hazırlamaq 

üçün istifadə edilir. Gəncədə, Zaqatalada, Bərdədə, Bakıda, Lənkəranda, Şəmkirdə 

yaşıllaşdırma istifadə edilir. Yalamada süni meşə əkini vardır. 

Dəmirağac istisevən bitkidir. Təbii halda ancaq Azərbaycanda Lənkəran düzənliyində 

və Talış dağlarında meşələrdə yayılmışdır. Burada dəniz sahili düzənliyindən başlayaraq 

dəniz səviyyəsindən 1000-1200 metr yüksəkliyədək yayılmışdır. 

Talışın düzən və dağətəyi hissəsində subtropik (çay, sitrus, feyxoa, və s.) və tərəvəz 

bitkilərinin sahəsinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq dəmirağac (Parrotia persica) 

meşələrinin sahəsi get-gedə azalır. Az-çox ilkin vəziyyətini saxlamış dəmirağac meşəsi 

olduqca kiçik sahədə bu və ya digər dərəcədə podzollaşmış və bataqlaşmış subtropik sarı və 

ya allüvial torpaqlarda Hirkan qoruğu ərazisində qalmışdır. Dəmirağac həm təmiz, həm də 

iki-üç mərtəbəli mürəkkəb, qarışıq meşəlik yaradır. Üst mərtəbə-155 də şabalıdyarpaq palıd 

üstünlük təşkil edir. Ona vələs, azatağac və qafqaz xurması da qarışır. Bu mərtəbənin 

hündürlüyü 28-38 metrə çatır. Orta mərtəbəni dəmirağac (12-16 m), alt mərtəbəni isə 

şümşad, bigəvər və b. kollar tutur (3-7 m). Ən çox bigəvərli və ölüörtüklü dəmirağac meşə 

tipləri yayılmışdır. Dəmirağac soyuğa nisbətən az davamlı olduğu üçün dik yamaclardan, 

dağın küləkdöyən və aşırım hissələrindən çəkinir və çox vaxt  relyefin sakit yerlərində 

(düzəndə, çayın dərə və terraslarında) özünə məskən salır. Belə yerlərdə dəmirağac tək-tək 

və topa halında dəniz səthindən 800-1000 m yüksəkliyə qədər qalxa bilir. Dəmirağacın bu 

cür relyef yerlərində məskunlaşmasını L.İ. Prilipko onun bioloji xüsusiyyətləri ilə izah edir. 

Dəmirağac meşəsi (Lənkəran) Dəmirağac meşələri ən çox Lənkəran və Astara rayonlarının 

dağətəyi və aşağı dağ-meşə qurşağında yayılıb sahəsi 5 min hektara yaxın olub regionun 

meşə ilə örtülü sahəsinin cəmi 3,4%-ni təşkil edir. Göründüyü kimi Lənkəran fiziki - coğrafi 

vilayəti rayonları meşələrində 4 ağac cinsinin (şabalıdyarpaq palıd, şərq fıstığı, qafqaz vələsi 

və dəmirağac) üstünlük təşkil etdiyi meşəliklər regionun meşə ilə örtülü sahəsinin 95%- dən 

çoxunu təşkil edir. Yerdə qalan ağac cinslərinin (qızılağac, adi qoz, yalonqoz, azatağac və b.) 

dominantlıq etdiyi meşələr cəmi 5%- ə qədərdir. Astara rayonunda kiçik sahələrdə qafqaz 

cökəsinin (Tilia caucasia) üstünlük etdiyi ağaclıqlara da təsadüf olunur. Lerik rayonunda 

mövcud olan giləmeyvəli qaraçöhrə (Taxus baccata) ağaclıqları böyük maraq doğurur. Bu 

qaraçöhrə meşəliyini Qafqazda örtüksüz şəkildə, yəni təmiz (sırf) ağaclıq halında (digər ağac 

cinslərinin qarışığı olmadan) bitən yeganə meşə sahəsi hesab etmək olar. Bu meşəlik keçmiş 

Hamarat kəndi yaxınlığında (indi burada kənd yoxdur), Sanqadabulaq adlı kiçik çayın sol 

sahilində "Alçalıq" adlanan ərazidə bitir. Sahə dəniz səthindən 1200 - 1300 metr 

yüksəklikdə, dikliyi 25 - 300 olan yamacın cənub-qərb cəhətində yerləşir. Bu qiymətli sahə 

təxminən 2 hektardır. Meşədə ağaclar müxtəlif yaşlı və müxtəlif ölçülüdür. 
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Heydərova Aynur 

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Kərimli Bəxtiyar 

magistrant 
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bextiyar-kerim@mail.ru 

 

Azərbaycan meşələrinin məhsuldarığının artırılması 

 

Azərbaycanın təbii sərvətləri içərisində meşə örtüyünün xüsusi yeri vardır. Digər təbii 

komplekslərlə yanaşı respublikamızın meşələri antropogen təsirə daha çox məruz qalmışdır. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, yaxın keçmişdə respublika ərazisinin 30%-dən çoxu 

meşələrlə örtüldüyü halda, hazırda bu göstərici üç dəfədən də çox azalmışdır. Bəzi ədəbiyyat 

mənbələrində bu rəqəmin 10-12% və ya 1,0-1,1 mln hektar, digərlərində isə 700-800 min 

hektar həddində olduğu göstərilir. Lakin, hal-hazırda aparılan ciddi tədbirlərə baxmayaraq, 

meşələrin deqradasiyası və sürətli qırılmasıvüsət alıb gedir. Böyük Qafqazın şimal-şərq 

yamacında, Qusar ovalığında massiv şəklində qalmış üçüncü dövrün relikt meşələri istisna 

olmaqla, respublikamızın qalan ərazilərində düzən və dağətəyi meşələr ya tamamilə qırılmış, 

ya da fraqmentlər şəklində qalmışdır. Vaxtilə Lənkəran vilayəti ərazisinin 60%-dən çoxunu 

örtən meşələr, xüsusilə də Lənkəran ovalığının nadir növ tərkibli rütubətli və yarımrütubətli 

subtropik meşələri azalaraq, indi ümumi sahənin yalnız 23%-ni təşkil edir. Bütün təbii-

coğrafi ərazilərdə meşələrin aşağı sərhədi 100 m-dən 400 m-ə kimi yuxarı qalxmış, yuxarı 

sərhədi isə 150-200 m aşağı düşmüşdür. 

Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı və xalq təsərrüfatının oduncağa olan ehtiyacının 

durmadan artması meşə müəssisəsinin qarşısında meşə sərvətlərinin bərpası, səmərəli 

istifadəsi və məhsuldarlığının artırılması kimi vacib tələbləri qoyur. Qarşıda duran əsas 

vəzifəmiz yüksək məhsuldar meşələrin salınmasıdır. 

Azərbaycanın təbii şəraitinin çox müxtəlifdir və meşələr respublika ərazisində qeyri-

bərabər yayılmışdır. Burada elə rayonlar vardır ki, tamamilə meşəsizdir və ya meşəlilik 

ümumi ərazinin 0,5-2%-dən artıq deyildir. Yer kürəsində əhalinin getdikcə artımı gələcəkdə 

insanların firavan yaşayışı və onların ərzaqla təminatı haqda tədbirlərin həlli yollarını 

axtarmağı qarşımıza qoyur. Bu baxımdan müasir dövrün əsas məsələsi meşə təsərrüfatı 

tədbirləri sisteminin köməkliyi ilə yüksək məhsuldar meşələrin formalaşdırılması, təbii 

mühitin yaxşılaşdırılmasıdır. Meşələr daim öz-özünü bərpa edən,təbii keyfiyyətini və 

məhsuldarlığını həmişə artıran dayanıqlı bir ekosistemdir. Ona görə də meşələrin 

məhsuldarlığının artırılması, torpaqları eroziyadan qorumaq, onları ikinci dəfə 

şoranlaşmadan, quraqlığın yaranmasından və s.-dən mühafizə edilməsi kompleks tədbirlərin 

həyata keşirilməsi ilə mümkündür.  

Azərbaycan Respublikasında hər il meşələrin saxlanmasına və təkrarən bərpasına, 

onların məhsuldarlığının artırılmasına və cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına, eyni zamanda, 

meşələrin ətraf mühitə göstərdiyi müsbət təsirin yüksəldilməsinə istiqamətləndirilən xeyli 

həcmdə meşəbərpa, meşə təsərrüfatı və meşələrin mühafizəsi tədbirləri həyata keçirilir. 

Lakin, buna baxmayaraq bizim ölkədə meşələrin cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və onların 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi problemi durmadan artacaqdır, çünki universal xammal 

hesab olunan oduncağın dünya iqtisadiyyatında əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. 

Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi ideyasını həyata keçirmək üçün aşağıdakı 

məsələləri həll etmək lazımdır: maddi təminat, təbii sərvətləri və meşə təsərrüfatı 

istehsalatının digər imkanlarının müəyyənləşdirilməsi. Bu məsələlər bioloji amillərə aid 

deyildir, meşə yetişdirmənin bu tərəfi insanların təsərrüfat fəaliyyətləri ilə əlaqədardır. 
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Öhdəsində çox nəhəng enerji sərvətləri olan insan cəmiyyəti təbiətin “sifətini” dəyişdirən 

böyük qüvvədir. İndi digər qüvvələr, o cümlədən təbii fəlakətlər artıq ikinci plana çəkilir. 

Azərbaycan Respublikasının meşələrinin cins tərkibinin dəyişdirilməsi oduncaq 

sərvətinin artırılmasına, onların keyfiyyətinin və mühiti qoruyucu funksiyalannın 

yüksəldilməsinə istiqamətləndirilməlidir. Meşələrin yaş quruluşu da respublikanın meşələrini 

qiymətləndirməkdə əsas göstəricidir. Onlar ayrı-ayrı siniflər üzrə meşələrin sahəsi və 

oduncağın ehtiyatı haqda məlumat verirlər. 

Beləliklə, Azərbaycan meşələrinin məhsuldarlığı xeyli aşağıdır və özünün səviyyəsinə 

görə bölgələrin bioiqlim potensialına cavab vermir. Bu ayrı-ayrı cinslərin timsalında daha 

aydın nəzərə çarpır. Misal üçün, çox qiymətli cins olan palıdın hər hektarının oduncaq 

ehtiyatı 103 m
3
-ə, vələsin ehtiyatı isə 135 m

3
-ə bərabərdir. Qovaq və ağ akasiya kimi yüksək 

məhsuldar və tezböyüyən cinslərin hər hektardakı oduncaq ehtiyatı müvafiq olaraq hektarda 

115 və 40 m
3
-dir. Bu göstəricilər sübut edir ki, adları çəkilən ağac cinslərinin ehtiyatı orta 

hesabla respublika göstəricisindən 2-3 dəfə və etalon meşələrdən 5-6 dəfə aşağıdır. Bu, 

respublikanın meşə təsərrüfatının qeyri-normal aparılmasına sübutdur. Deyilənlərə əsasən bu 

günün və yaxın gələcəyin əsas problemi meşələrin qorunması və onların bərpasıdır, bunun 

üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış meşə təsərrüfatı və meşə meliorativ tədbirlərin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi vacibdir.  

Yüksək məhsuldar meşələr yetişdirmək üçün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq 

coğrafi bölgələr, torpaq şəraiti kateqoriyaları üzrə əsas ağac cinslərini seçmək, onları 

yetişdirmək üçün optimal texnika tətbiq olunmalıdır. Bütün bunlar meşə yetişdirmədə 

optimal proseslərin öyrənilməsi və xüsusi proqramların hazırlansını tələb edir. Burada, 

əlbəttə, xətti proqramlaşdırma və digər riyazi metodlar da tətbiq olunur. Məhz bu yolla 

gələcək meşələrin müxtəlif modelləri hazırlana bilər. Bu halda təbii meşə tiplərindən 

fərqlənən proqramlaşdırılmış meşə tipləri meydana gələcəkdir. 

İqlim-torpaq-ağaclıq-antropogen fəaliyyət amilləri sisteminin analizi göstərir ki, onlar 

sıx əlaqədədirlər və bir-birindən asılıdırlar. Əsaslandırılmamış və ya düzgün aparılmayan 

digər təsərrüfat tədbirlərinin tətbiq edilməsi yuxarıda qeyd olunan amillərin bir-birinə təsirini 

ciddi surətdə pozur və müsbət təsirləri zəiflədir, neqativ nəticələri gücləndirir. 

1. Təbii və həm də süni yetişdirilən ağaclıqların (bozqır, arid bölgələrdə) ekoloji 

funksiyaları böyükdür. Onlar üzvü maddələrin bioloji dövranını artırır, torpaqda humusun və 

digər elementlərin miqdarını çoxaldır. Biogeosenozun üzvi həyatında maddələr 

mübadiləsinin dəyişməsi ətraf mühiti də dəyişdirir və müxtəlif canlıların mövcudluğuna 

səbəb olur. Yeni meşələr yetişdirmək və azməhsuldar ağaclıqların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 

və s. meşə təsərrüfatı  tədbirləri həyata keçirilərkən bütün bunlar gələcəkdə nəzərə 

alınmalıdır. 

2. Gələcəyin meşələrinin yaradılmasında bioekoloji prinsip əsas götürülməli, meşə 

sərvətlərindən səmərəli istifadə olunmalıdır. Yalnız, belə məhsuldar meşələr xalq 

təsərrüfatının və cəmiyyətin tələblərinə cavab verə bilər. Bütün hallarda meşəçilikdə qəbul 

edilmiş: meşəni bərpa etmədən onu qırmaq olmaz qanunu pozulmamalıdır. Meşə qırma 

yerlərində meşələrin bərpası qısa müddətdə başa çatdırılmalıdır. 

3. Respublikanın meşə sərvətlərinin bərpası və onların istifadəsi məqsədilə meşələrin 

kompleks məhsuldarlığının yüksəldilməsi və onların təbiəti qoruma funksiyasının artırılması 

üçün ekoloji-iqtisadi rayonlaşdırma planı hazırlanmalı və bu əsasda meşə təsərrüfatının və 

aqro-meşə meliorasiyasının aparılması sistemi tövsiyə olunur. Bu sistemdə ardıcıl və 

harmonik olaraq rayonlar üzrə tədbirlərin aparılması nəzərdə tutulur. 

Göstərilən kompleks sistem tədbirlərinin yerinə yetirilməsi nəticəsində meşə 

sərvətlərinin sahəsi və məhsuldarlığı yüksələcəkdir. Meşə sərvətlərinin dəyişməsinin 

proqnozu göstərir ki, düzən sahələrdə meşəlilik 5-8%-ə qədər artacaq, meşə sərvətləri xeyli 

çoxalacaq, hektarda 11 m
3
-ə qədər oduncaq kütləsi verə biləcək, ətraf mühitin sabitliyinə 

səbəb olacaqdır.  
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Lənkəran-Astara zonasında şabalıdyarpaq palıd meşələrinin 

müasir ekoloji vəziyyəti 

 

Şabalıdyarpaq palıd üçüncü dövrün hirkan mənşəli qədim relikti bitkisi sayılır. Talış 

meşələrində əsasən edifikator ağac rolu oynayır. Şabalıdyarpaq palıd meşələri Lənkəran-

Astara zonasında geniş areala malik olub, düzən zonadan başlayıb, yuxarı dağ-meşə 

qurşağına qədər yayılmışdır. Regionda ümumi meşə ilə örtülü sahənin 41%-ni təşkil edir. 

Talışın düzən ərazisində şabalıdyarpaq palıd meşəsi çox cüzi sahədə Hirkan Milli Parkının 

ərazisində qalmışdır. Bu meşənin tərkibinə göyrüş, qarağac, azatağac və vələs daxil olur. 

Meşəliyin 2-ci yarısını dəmirağac, 3-cü yarısını isə əsasən yemişan, tək-tək alça, əzgil, 

itburnu bəzən cır heyva və bigəvər tutur. Talışın  dağlıq hissəsində şabalıdyarpaq palıd 

meşələri əsasən yamacların cənub cəhətlərini və suayırıcı hissələrini tutur. Aşağı dağ-meşə 

qurşağında dəmirağac, İpək akasiyası, Azatağac, vələs, orta dağ-meşə qurşağında yalnız 

Azatağac və vələs qarışır. Yamacların çökək hissələrində qarışıq vələs-palıd meşəsi bitir. 

Xanbulançay su anbarı ətrafında şabalıdyarpaq palıd meşəsi yuxarı dağ-meşə qurşağında 

İberiya palıdı və Şərq palıdı ilə bir yerdə bitir. Şabalıdyarpaq palıd məlum olduğu kimi 

yüksək gövdəli məhsuldar ağaclıqlar yaradır. Lakin, hazırda bu meşələrin, demək olar əksər 

sahələri insanın təsərrüfat fəaliyyətinin təsiri nəticəsində bu və ya digər dərəcədə pozulmuş, 

digər ağac cinsləri və ya müxtəlif kol qruplaşmaları ilə əvəz olunmaq mərhələsindədir. 

Talışın dağətəyi və aşağı dağ-meşə qurşağında insan tərəfindən pozulmamış qarışıq palıd-

dəmirağacı meşələrinə təsadüf etmək çətindir. İki yaruslu palıd-dəmirağac meşələrində uzun 

müddət mal-qara otarılması və ağacların qanunsuz kəsilməsi aşağı mərtəbənin “qələbəsi” ilə 

nəticələnir, yəni pöhrədən törəmiş təmiz dəmirağac meşəliyi yaranır, palıd isə sıradan çıxır. 

Bu prosesi dəmirağacın vegetativ üsulla intensiv artması qabiliyyəti ilə izah etmək olar. 

Dəmirağac kəsilərkən kötükdən çoxlu pöhrə verir. O, həm də kök pöhrələrilə intensiv 

çoxalır. Bir hektar pöhrə mənşəli dəmirağac meşəsində kök və kötükdən törəmiş 

yeniyetmələrin sayı 60-200 min ədədə çatır. Bu pöhrələr sürətlə boy ataraq digər ağac 

cinslərinin yeniyetmələrini kölgəsi altında sıxışdıraraq sıradan çıxarır. Qədim dövrün bu ağac 

cinsi budağı torpaqla təmasda olduğu hissədən də kök verməyə başlayır. Talışın mərkəz 

rayonları (Lerik, Yardımlı) ərazisində orta və yuxarı dağ-meşə qurşaqlarında, dəniz 

səviyyəsindən 600-1300 (1500) m yüksəklikdə kənd təsərrüfatı istifadəsindən çıxmış və 

şiddətli dərəcədə eroziya prosesinə məruz qalmış yamacları əsasən kollaşmış azatağacın 

üstünlüyü ilə kolluqlar tutur. Bu kolluqların çoxu yüksək məhsuldar azatağac-palıd 

meşələrinin yerində formalaşsa da biz onu da “şiblək” adlandırırıq. Belə ki, respublikamızın 

ərazisində şiblək qruplaşmaları bir qayda olaraq kol cinslərindən (əsasən qaratikan) təşkil 

olunur. Kolşəkilli azatağac qruplaşmaları xarici görünüşünə görə şibləklərə oxşayır. Lakin 

antropogen təsir dayandırıldıqda onlar tədricən ağac formasını alır. Bu qruplaşmaların 

tərkibinə cır heyva, yemişan, dovşanalması, əzgil, qaratikan və s. də daxil olur. Kənd ətrafı 

örüş sahələrində intensiv mal-qara otarılması nəticəsində bütün ağac və kol cinsləri sıradan 

çıxır və yalnız kol şəklinə düşmüş azatağac qalır. Mal-qara tərəfindən zədələnməyə olduqca 

dözümlü, kötükdən pöhrəvermə və kök biclərilə intensiv çoxalma qabiliyyəti olan bu ağac 

cinsi dik yamacların, yalçın qayaların etibarlı sipəridir. Hazırda kiçik sahələr şəklində analoji 

yamaclarda qalan palıd meşələri kolluqların törəmə tipli olmasını təsdiq edir. Aşağı dağ-
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meşə qurşağında dik yamacların cənub cəhətlərində uzun müddət intensiv antropogen təsir 

nəticəsində meşənin yerində kserofil şibləklər əmələ gəlir. Belə bitki qruplaşmalarını 

şabalıdyarpaq palıd meşələrinin deqredasiyasının son mərhələsi hesab etmək olar .  

Son zamanlarda meşə ehtiyatlarının istehlakı onların çoxalma həddini aşaraq  

artmaqdadır. Nəticədə, meşələrin davamlı və səmərəli istifadəsini, həmçinin  çoxalmasını 

təmin edən meşə idarəetməsinin təkminləşdirilməsinə təcili ehtiyac yaranır. Bu problem 

Azərbaycan Respublikasında xüsusilə mühüm məsələ sayılır. Azərbaycan meşə 

kompleksinin qanunauyğunluqlarının və inkişafının səmərəliliyini qiymətləndirmək aktual 

məsələ hesab olunur. 

Meşə örtüklərinin antropogen təsirlərə məruz qalması və əksər ağac növlərinin 

tərkibinin dəyişikliyə uğraması, birinci halda meşəbitmə şəraitinə az təsir edir, ikinci halda 

isə meşəbitmə şəraitini ciddi dəyişikliklərə sövq edir. Ən yaxşı halda meşədə yaranan törəmə 

qrupuna aid əksər bitki örtüklərinə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər aparmaqla meşənin ilkin 

təbiiliyini qaytarmaq mümkün olur. Əgər meşəbitmə qaydaları çox pozulubsa, meşənin 

əvvəlki halının alması və onun bərpa olunması mümkünsüzləşir. Beləliklə, bu tip törəmə 

bitki növlərinin məhsuldarlığını artırmaq üçün başqa alternativlərdən yararlanmaq gərəklidir. 

Edifikator ağac növlərinin yeni pöhrələnən cinslərinin artması üçün onlara lazım olan şəraiti  

yaratmağımız, qorumağımız, toxumlardan yaranan ilkin ağaclıqları bərpa etməyimizə kömək 

olacaqdır. Buna istinadən bu meşəlik əraziləri əks təsirlərdən qorumaq zəruridir. Bununla da 

gərək meşənin inkişafına əks təsir göstərən ağacları, kolları təmizləmək, ətrafda 

heyvandarlıqla məşğul olanların bu ərazilərdə mal-qara ilə məşğulluğunun qarşısını almaq və 

təbii bərpaya kömək edəcək tədbirlərin yaradılmasına yönəlmək lazımdır. 
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Portağalın saxlanması və emalı zamanı toksiki metalların miqdarının dəyişməsinin 

tədqiqi 

 Qida təhlükəsizliyi probleminin aktuallığı ildən-ilə artır, bu da onunla əlaqədardır 

ki, qida təhlükəsizliyi insan sağlamlığını şərtləndirən əsas amillərdəndir. Məhz bu səbəbdən 

ərzaq bazarında məhsulların davamlı olaraq yüksək keyfiyyəti, təbiiliyi və faydalılığı ən əsas 

şərtlərdən biri hesab edilir. 

 Sitrus meyvələrinin istehsalına tələbatın artması səbəbindən onların kimyəvi 

tərkibi, bioloji və qidalılıq dəyəri  haqqında biliklərə ehtiyac yaranmışdır. Əhali tərəfindən ən 

çox istehlak edilən sitrus meyvələrindən biri də portağaldır. 

 Portağal A, C, P vitaminləri, B və D qrup vitaminləri, həmçinin maqnezium, fosfor, 

natrium, kalium, kalsium və dəmir kimi mikroelementlərlə zəngindir. Həmçinin portağalda 

çoxlu pəhriz lifi vardır. Portağal fol turşusu ilə zəngindir. Fol turşusu bir çox xərçəng 

növlərindən qoruyur və qan damarlarının elastikliyini və gəncliyini qoruyur. Portağal həm də 

zərərli sərbəst radikalları zərərsizləşdirən bioflavonoidləri ehtiva edir. Bu səbədən portağal 

və onun emal məhsullarının tam təhlükəsiz olaraq istehsalı olduqca vacibdir. 

 Portağalda rast gəlinən toksiki-ağır metallara aiddir: qurğuşun, civə, sink, 

kadmium, mis, arsen, nikel və alüminium.  

 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qəbul edilmiş “Qida 

məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər”ə əsasən toksiki 

metalların yol verilən konsentrasiyası aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 1.) göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 1. 

mailto:leman.hamidova@mail.ru


114 
 

Toksiki metalların sitrus meyvələrində yol verilən həddi 

Toksiki element Yol verilən miqdarı, mq/kq-dan çox 

olmamaqla 

Sink (Zn) 10,0 

Kadmium (Cd) 0,03 

Qurğuşun (Pb) 0,4 

Mis (Cu) 5,01 

 

 Bu istiqamətdə 2022-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Lənkəran Dövlət 

Universitetinin “Qida təhlükəsizliyi və ekologiyası” laboratoriyasında yerli portağal sortunun 

toksiki metallarla çirklənmə dərəcəsi tədqiq olunmuşdur. 

 Tədqiqat İnversion Voltamperimetrik analiz metodu ilə aparılmışdır. Belə ki, 

aparılan analizlər əsasında məlum olmuşdur ki, təzə portağalın tərkibində saxlanma zamanı 

sink və kadmiumun miqdarı emaldakına nisbətən daha çoxdur. Qurğuşun və misin qatılığının 

isə portağalın şirəsində daha çox olduğu müşahidə olunmuşdur. Emal edildikdən sonra 

portağalda sinkin və kadmiumun miqdarı uyğun olaraq 23% və 21% azalmış, qurğuşun və 

misin qatılığı isə uyğun olaraq 54% və 15% artmışdır (Cədvəl 2). 

Cədvəl 2. 

Saxlanma və emal zamanı portağalın tərkibində toksiki metalların (Zn, Cd, Pb, Cu)  

miqdarının dəyişməsi 

Tədqiqat 

obyekti 

Toksiki metalın adı, mq/kq 

Zn Cd Pb Cu 

Portağal 0,43±0,15 0,0090±0,0035 0,012±0,0042 0,33±0,12 

Portağal şirəsi 0,099 0,0019±0,00075 0,022±0,0081 0,38±0,60 

 

Şəkil 1. Saxlanma zamanı portağalda toksiki metalların ( Zn, Cd, Pb, Cu) kütləvi 

konsentrasiyasının voltamperoqramı 

 



115 
 

 

Şəkil 2. Portağal şirəsində toksiki metalların ( Zn, Cd, Pb, Cu) kütləvi 

konsentrasiyasının voltamperoqramı 
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Müasir dövrdə bərkmeyvəli pomidor sortlarının əhəmiyyəti. 

( Lənkəran təcrübə stansiyası 2018-2022-ci il) 

 

   Ölkəmizdə  pomidorun yüksək məhsuldar, meyvələri az itki ilə uzaq məsafəyə 

daşınmaya, saxlanmaya və konservləşdirməyə yararlı sortlarının yaradılmasına, 

becərilməsinə və onların ilkin toxumçuluğunun təşkilinə böyük ehtiyac vardır. Yetişmiş 

xarici mənşəli birgəyetişən sortların meyvələrinin fiziki-mexaniki göstəricilərinin kompleks 

şəkildə öyrənilməsi olduqca aktualdır. 

Bərkmeyvəli pomidor sortlarının seleksiyası işi 1977-ci ildə Ə.H.Babayev və 2006-ci 

ildə H.A.Hüseynov tərəfindən başlanmışdır. Keçən bu müddət ərzində pomidorun 500-dən 

çox mümunələri meyvələrin saplaqdan ayrılma qüvvəsinə, deşilməyə, dinamik və statik 

təzyiqlərə qarşı davamlılığına, onların daşınmaya yararlılığına görə öyrənilmiş və bu 

istiqamətdə qiymətli donorlar seçilmişdir. Pomidorun dünya kolleksiyası nümunələri 

içərisində meyvələrin yüksək bərklik göstəricilərinə görə Çiko qrande, Reketa, Step 1006-

BK-711251-BK, Md 118-A, Niaqara VF 315, 442-Vd-D2-DVK, Heinz-409 PS, Heinz-3241 

PS, 294-Bd1-DVK, V 702, Ventura, 2148-D4-1-1-BK, Kross 525 və sair genotiplər seçilmiş 

və onların əsasında yerli şəraitə uyğun bir sıra yeni sortlar yaradılmışdır. 
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Pomidor meyvələrinin bərkliyi dedikdə normal, yetişmiş əmtəəlik meyvələrin təbii 

şəkildə malik olduqları mexaniki vəziyyəti başa düşülür. Müasir dövrdə pomidor 

meyvələrinin bərkliyi subyektiv ( əllə yoxlamaqla) və obyektiv üsullarla ( bir sıra cihazların 

köməyi ilə) təyin edilir. 

Məlum olmuşdur ki, meyvələrin fiziki-mexaniki göstəriciləri onların biokimyəvi 

tərkibi ( protopektin, pektin maddələri, poliqalakturunoza fermenti), morfoloji əlamətləri ( 

forması, iriliyi, səthinin quruluşu və ləkəliliyi), hətta çiçək salxımında yeri və meyvə 

saplağının tipi ( buğumlu və ya buğumsuz olması) ilə də əlaqədardır. 

Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində ( Lənkəran TS-da) pomidorun yerli və xarici 

mənşəli 12 ədəd nümunələrinin məhsuldarlıq, əsas xəstəliklərə qarşı davamlılıq, əmtəəlik 

meyvələrin daşınmaya saxlanmaya və müxtəlif üsullarla emala yararlılıq istiqamətində 

qiymətləndirilməsinə, əlverişli sortların seçilməsinə və onların təsərrüfat ekoloji sınaqlarının 

keçirilməsindən ibarət olmuşdur.  

Pomidor meyvələrinin fiziki-mexaniki göstəricilərinin təyin edilməsi üçün OPT-10, 

PPU-500, PE-250, İDP-500, tarla stendindən və oftalmometrdən istifadə edilmişdir. 

OPT-10 cihazı meyvələrin saplaqdan ayrılma qüvvəsini və onların deşilməyə qarşı 

davamlılığını da təyin etməyə imkan verir. 

PPU-500 cihazı meyvələrin dinamik təzyiqlərə davamlılığının öyrənilməsinə, PE-250 

cihazı isə pomidor meyvələrinin qabığının elastikliyinin təyin edilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  

İDP-500 ( mexaniki penetrometr) cihazı meyvələrin deşilməyə qarşı müqavimətini ( 

qr/mm
2
) təyin etməyə imkan verir. Bu cihazın ölçü diapazonu 0-500 q həddindədir. Cihazda 

ölçmənin dəqiqliyi 0-200 qr-lıq yüklər üçün 5 qram, 200-500 qr-lıq yüklər üçün isə 10 

qr/xətanın yol verilməsi normal qəbul edilmişdir. 

Lənkəran TS-da tarla şəraitində 2018-2022-cı illərin tədqiqatları nəticəsində, 

pomidorun 12 ədəd seleksiya materiallarından 5 ədəd əlverişli nümunələr olaraq seçilmiş 

onların meyvələrinin fiziki-mexaniki göstəricilərinin kompleks qiymətləndirilməsi 

aparılmışdır. 

Tarla şəraitində yetişmiş meyvələrin bərkliyini əllə yoxlamaq üsulu ilə ilkin 

qiymətləndirilmiş ( subyektiv qiymətləndirmə) və onlardan 5 ədədi əlverişli olaraq 

seçilmişdir. 

Meyvələrin fiziki-mexaniki göstəricilərinin kompleks qiymətləndirilməsi ( dinamik 

təsirlərə qarşı davamlılıq və xüsusi davamlılıq, deşilməyə və statik təzyiqlərə qarşı 

davamlılıq, meyvələrin saplaqdan ayrılma qüvvəsi) yolu ilə bərkmeyvəli sortlar müəyyən 

edilərkən  Zəfər TL-260, TL-262 və TL-261 saylı yeni sortlar, uzunsov meyvəli İlkin və 

Noviçok sortları ilə müqayisədə üstün olmuşlar. 

Pomidor meyvələrinin tərkibində əsas biokimyəvi maddələrdən quru maddə, ümumi 

turşuluq, C vitamini, karotin, likopinin olması onun dadını yüksəldir. 

Pomidor meyvələrinin bərkliyi onların tərkibində olan pektin maddələrinin, xüsusi ilə 

protopektinin miqdarı ilə bağlıdır. Hüceyrələrin tərkibində olan Ca birləşmələri, kalsium 

pektatlar əmələ gətirərək meyvələrdə toxumaların möhkəmliyini artırır. Hüceyrələrdə Ca ən 

çox qlafda toplanaraq ona möhkəmlik verir və eyni zamanda meyvələrin çatlamaya qarşı 

müqavimətini artırır, uzun müddət meyvələr əmtəəlik qabiliyyətini qoruyub saxlayır. 
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Örtülü sahə qurğularının növləri və quruluşu 

(Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu 2018-2022-ci il) 

 

  Örtükü torpaq sahələri insanların ilboyu faraş məhsul alması üçün istifdə olunur. Ona 

görədə örtülü torpaq sahələri böyük əhəmiyyətə malikdir. Eləcə də Azərbaycanda örtülü 

sahələrə qurğularına böyük ehtiyac var. 

      Azərbaycanda örtülü sahə qurğularından Lənkaran-Astara, Gəncə-Qazax, Quba-

Qusar rayonlarında və Abşeron yarımadasında daha geniş ərazilərdə istifadə olunur. 

      Azərbaycan ərazisində örtülü torpaq sahəsinin inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. 

Buna səbəb ölkə ərazisinin yaxşı işıqlanma zonasına daxil olmasıdır. Azərbaycan ərazisinin 

60%-dən çox hissəsi subtropik qurşaqda yerləşərək bol işıq və istilik enerjisi alır. Abşeron 

yarımadasında müasir istixana tərəvəzçiliyinin yaradılması üçün əlverişli iqlim şəraiti vardır. 

      Azərbaycanda örtülü sahələrdə becərilən bitkilər arasında əsasən pamidor, xiyar və 

şirin bibər üstünlük təşkil edir  

     Örtülü sahələr aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: örtülü sahələrdə bitkilərin normal 

inkişafı üçün süni mikroiqlim şəraiti yaratmaq mümkündür. Açıq sahəyə nisbətən örtülü 

sahədə torpaq sahəsi az olur. Lakin vahid sahədən daha çox məhsul götürülür.Torpaq 

sahəsindən intensiv sürətdə istifadə olunur. Örtülü şəraitdə il ərzində eyni sahədən 3-4 dəfə 

məhsul götürmək mümkün olur. Məhsuldarlıq çox yüksək olur. Örtülü sahələr üçün 

uyğunlaşmış sortlar açıq sahədə becərilən  sortlardan fərqlənirlər. Örtülü sahələr çox 

gəlirlidir. Örtülü sahələrin növləri bunlardır; isidilən ləklər, parniklər və istixanalar 

Hər bir örtülü sahədə bitkilər əlverişsiz hava şəraitindən qorunur və erkən(faraş) 

məhsul alınmasına imkan yaranır. Yəni burada məqsəd mövsümü qabaqlayaraq daha tez 

məhsul əldə etməkdir. 

    İsidilən ləklərin qurulması üçün az xərc tələb olunur və onların isidilməsi üçün heç 

bir vasitədən istifadə edilmir. Burada yalnız polietlin altında günəş şüası hesabına müəyyən 

istilik yaranır. Belə örtülü sahələr parnik və istixanalara nisbətən az imkanlara malik olub 

burada mikroiqlim nizamlanmır və bitkilər ilin soyuq vaxtında şaxtadan qoruna bilmir. Alçaq 

və sadə quruluşa malik isidilən ləklər, əsasən, erkən yaz mövsümündə şitil becərilməsi 

məqsədilə, yaxud da faraş məhsul yetişdirilməsi üçün istifadə edilir. 

     Bəzən isidilən ləklərdə heç bir metal qəfəs, yəni karkasdan  istifadə edilmir. Belə 

çərçivəsiz örtmə üsulunda örtük materialı torpaq səthinə sərilir və kənarları torpaqla örtülür. 

     Parniklər sadə konstruksiyalı olub istixanalara nisbətən alçaqdır, içərisində insan və 

texnikanın hərəkəti məhdudlaşır, kənardan idarə edilir, daxilində mikroiqlim nizamlana 

bilmir. Əsasən, günəş şüaları və torpağa verilmiş üzvi-bioloji substratlar (peyin, kompost və 

s. parçalanması hesabına istilik yaranır) hesabına isidilir. 

     Parniklərdə istilik mənbəyi bitkilərdən aşağıda yerləşir və altdan yuxarı istilik verir. 

Sadə quruluşlu bir tərəfə meyilli parniklərdə, adətən, 50 santimetr dərinliyində xəndək qazılır 

və oraya 30 santimetr qalınlığında peyin tökülür.Burada peyin istilik mənbəyi rolunu oynayır 

və peyinin üzərinə 15-20 santimetr qalınlığında münbit torpaq tökülür. 

      Parniklər qurluşuna görə aşağıdakı kimi olurlar:  

Tağ (arka və ya tunel) tipli yerüstü parniklər, çadır tipli (anqar) bir tərəfə və iki tərəfə 

meyilli yerüstü parniklər və divarları torpaq dayaqlı olan bir tərəfə və iki tərəfə meyilli 

xəndəkli parniklər. 
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     İstixanalar təkmilləşdirilmiş quruluşa malik olub, içərisində insan və texnikanın 

hərəkəti mümkündür, süni yolla isidilir və işıqlandırılır, daxilində mikroiqlim nizamlana 

bilir. 

     İstixanalar parniklərə nisbətən daha mütərəqqi quruluşa malik olub il boyu istifadə 

olunan becərmə binaları hesab olunur. İstixanaların parniklərdən ən əsas fərqi ondadır ki, 

istixanada insanın substratlar hesabına, parniklərdə isə işıqlanma və isidilmə süni yolla 

həyata keçirilir. 

      İstixanalar soyuq dövürdə və ilin bütün fəsilində meyvə-tərəvəz bitkiləri becərmək və 

açıq sahəyə şitil istehsal etmək üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

     Təyinatına görə istixanalar şitil yetişdirilməsi, tərəvəz istehsalı, şitil-tərəvəz istehsalı, 

meyvə istehsalı, göbələk yetişdirilməsi, gülçülük məqsədilə ixtisaslaşır. 

     Göbələk yetişdirilən istixanalar digər istixanalardan fərqlənir. Bu istixanaların örtük 

matrialı tünd və işıq keçirməyən olur. Bundan başqa, belə istixanaların daxilində yüksək 

səviyyədə rütubət yaradılır. 

     Torpaqlı istixanalarda bitki bilavasitə torpaqda becərilir, yəni tərəcələr olmur. Belə 

istixanaların sahəsi nisbətən böyük olur. Bəzi istixanalarda isə bitkilər tərəcələrdə becərilir. 
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Lənkəran bölgəsində üzvi və mineral gübrələrin xiyar bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. 

(Lənkəran TS-sı. 2022-ci il) 

Lənkəran bölgəsində becərilən tərəvəz bitkiləri içərisində ən mühüm yeri pomidor və 

xiyar bitkiləri  tutur. Bu bitkilərin əkin sahəsi ümumu tərəvəz bitkilərin əkin sahəsinin  70 %-

dən çoxunu  təşkil edir. Bu bitkilərdən  yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə etmək üçün  digər 

aqrotexniki tədbirlərlə yanaşı onların qida maddələrinə olan təlabatının müəyyən edilməsi ən 

vacib məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə  torpağa hər il verilən mineral gübrələr illər 

keçdikcə torpaqda gübrə qalıqlarının artmasına səbəb olur. Bu da torpağın və ekoloji mühitin 

çirklənməsinə səbəb olur. Torpaqda yaranmış mineral gübrə qalıqları yetişdirilən məhsulun 

keyfiyyətinə öz mənfi təsirini göstərir. Bütün bunların qarşısını almaq və ekoloji cəhətdən 

təmiz tərəvəz məhsullarının istehsalı üçün mineral gübrələrin istifadəsini azaldıb, bunun üzvi 

gübrələrlə əvəz edilməsi qarşıda mühüm məsələ kimi durur. Bu məqsədlə üzvi gübrə  kimi 

peyindən  əlavə torpağa biohumusun verilməsi və geniş tətbiqinin səmərəliliyinin 

öyrənilməsi qarşıda duran məsələlərdən biridir.  

Bu məqsədlə təcrübədə peyin, biohumus və NPK (tərkibi N-8%, P2O5-24%, K2O-

24%) mürəkkəb mineral gübrəsindən istifadə edilmişdir.  

 Tədqiqatı həyata keçirtmək üçün Lənkəran Təcrübə Stansiyasının çəmən-bataqlıq 

torpaqlarında xiyarın  “Azəri” sortu ilə aşağıdakı sxem üzrə çöl- tarla təcrübəsi qoyulmuşdur. 

1.Gübrəsiz (Nəzarət), 2.Biohumus 5 t/ha, 3.Biohumus 7 t/ha, 4. 40 t/ha+peyin (Fon), 5. Fon 

+ NPK 160, 6. Fon + NPK 190. 

     Təcrübə 22.04.2022-ci il tarixində 4 təkrarda, 6 variantda  qoyulmuşdur.   Təcrübənin   

ümumi    sahəsi (6 x 35 x 4)   840 m²-dir. Hər variantın sahəsi  35 m², qida sahəsi  0.245 m² 

(70x35 sm)-dir. Apardığımız hesablamalarla təcrübə sahəsinə verilən üzvi və mineral 

gübrələrin miqdarını müəyyən etdik. Variantlar üzrə bu göstəricilər  aşağıdakı kimi 

olmuşdur.  
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I variant – Nəzarət – gübrəsiz 

II variant – biohumus 5 t/ha-dır. 35 m
2
 x  4 (təkrar) = 140 m

2
. II variantın 140 m

2
 

sahəsinə 70 kq biohumus verilmişdir.  

III variant biohumus 7 t/ha 140 m
2 

sahəyə verilən biohumusun miqdarı 98 kq 

olmuşdur.  

IV variant. Peyindən 3 variantda istifadə olunduğu üçün 420 m
2
 sahəyə səpilmişdir. 

40 t/ha normativi ilə hesablandıqda 140 m
2
 sahəyə 560 kq peyin verilmişdir.  

V variant. NPK160 gübrəsindən 140 m
2
 sahəyə 2.24 kq verilmişdir ki, bununda 320 

qramı N, 960 qramı P2O5, 960 qramı K2O olmuşdur. Üzvi gübrə kimi 560 kq peyin 

verilmişdir. Lazım olan azotun 640 qramı isə yemləmə şəklində ammonium-nitrat 

formasında verilmişdir. 

VI variant. NPK190  gübrəsindən 140 m
2
 sahəyə 2.66 kq verilmişdir ki, bununda 380 

qramı N, 1140 qramı P2O5, 1140 qramı K2O olmuşdur. Üzvi gübrə kimi 560 kq peyin 

verilmişdir. NPK190  normasının tətbiqi üçün azotun qalan 760 qramı yemləmə şəklində 

verilmişdir.   

   Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, üzvi və mürəkkəb  mineral gübrələrin torpağa 

verilməsi torpaqda qida maddələrin ehtiyatını artırmaqla  torpağın fiziki, kimyəvi xassələrini, 

torpağın struktur qurluşunu  yaxşılaşdırır və torpaqdakı  mikrobioloji  prosesləri fəallaşdırır. 

Bundan başqa  tərəvəz bitkilərin inkişafını sürətləndirməklə məhsulun əmələ gəlməsini 

tezləşdirir, məhsuldarlığı və məhsulun keyfiyyətini  artırır.    

Üzvi  və mürəkkəb mineral gübrələrin  xiyar bitkisinin məhsuldarlığına təsiri 

aşağıdakı cədvəldə variantlar və təkrarlar üzrə verilmişdir.  

Üzvi və mürəkkəb mineral gübrələrin tətbiqi, gübrə dozalarının  artırılması xiyar 

məhsulunun atrmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Belə ki, gübrəsiz variantda  

məhsuldarlıq 217.5 s/ha olmuşdursa, bu göstərici biohumus 5 t/ha variantında 324.7 s/ha, 

biohumus 7  t/ha variantında 349 s/ha, peyin 40 t/ha peyin-Fon  variantında 366.8 s/ha,   

NPK 160+ Fon   variantında 383.4 s/ha, NPK 190+ Fon   variantında 396.5 s/ha olmuşdur.  

 

Cədvəl 1 

Üzvi  və mürəkkəb mineral gübrələrin  xiyar bitkisinin məhsuldarlığına təsiri 

(Lənkəran Təcrübə Stansiyası. 2020-2022-ci il) 

                                                                                                            

 

 

Variantlar 

Təkrarlar üzrə məhsuldarlıq s/ha Orta 

məhsuldarlıq 

Sen/ha 

Artım 

I II III IV Sen-lə %-lə 

1 
Gübrəsiz (Nəzarət) 218.5 215.6 219.7 216.3 217.5   

2 Biohumus 5 t/ha 325.6 327.2 322.6 323.4 324.7 107.2 49.2 

3 Biohumus 7 t/ha 346.7 350.2 349.7 351.4 349.5 132.0 60.6 

4 40 t/ha peyin-Fon 361.2 367.7 369.5 368.9 366.8 149.3 68.6 

5 NPK 160+ Fon 379.4 382.5 386.7 385.1 383.4 165.9 76.2 

6 NPK 190+ Fon 399.5 392.7 397.3 396.8 396.5 179.0 82.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

               Qəmbərova Ruhiyyə 

dosent 

Qasımova Pərvanə 

magistrant 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

qasimovapervane453@gmail.com 

ruhiyye.qemberova@mail.ru 

 

                   Aqrar sahənin davamlı inkişafında innovativ texnologiyaların rolu 

 

     Davamlı inkişaf dedikdə, indiki zamanın tələblərini ödəyə biləcək inkişaf  nəzərdə 

tutulur, eyni zamanda  gələcək nəsillərin tələbatlarını ödəmək imkanınıda artırır. 

Yaşadığımız dövr texnologiyanın yüksəlişi və təhsilin inkişafı ilə bütün sahələrdə davamlı 

inkişafı tələb edir. Bütün bu  irəliləyişlər aqrar sektorda da öz yerini tutmuş, aqrar sahədə 

texnologiyanın istifadəsi ilə innovasiya, biotexnologiya və bioiqtisadiyyat həyatımızın bir 

hissəsinə çevrilmişdir. Bütün bu proseslər çərçivəsində aqrar sahə də öz timsalında davamlı 

inkişafı təmin etmək üçün həm texnoloji həm də strateji baxımdan inkişaf etməlidir. 

    İnnovasiya dedikdə isə, yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul (məhsul, xidmət) və ya 

texnologiya şəklində reallaşdırılmış elmi-texniki fəaliyyətin nəticəsi başa düşülür. İstehsalın  

keyfiyyətinin  təkmilləşdirilməsi  innovasiya  fəaliyyəti vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

İnnovasiya prossesi bütün elmi texniki, elmi-tədqiqat növlərinin  layihə konstruktor, 

texnoloji təcrübə işləri, yeni malların istehsalı və onların bazara çıxışını özündə birləşdirir. 

Bunların da nəticəsində yeni məhsullar, texnologiya, təşkilatı formalar və istehsalın idarə 

olunmasının meydana gəlməsi baş verir.  

Aqrar sahəyə tətbiq edilən hər bir innovasiya məhsuldarlığı, gəlirləri artırır və nəticə 

etibarı ilə bu sahənin daha sürətli inkişafını təmin edir. Son illər ərzində Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatında bir sıra innovativ metod və üsullardan istifadə olunmağa başlamışdır. 

Məsələn,  pambıqçılıqda, taxılçılıqda və s. yeni texnologiyalardan geniş tətbiq 

edilməkdədir. Pambıqçılıqda əsasən üç ölkənin-Türkiyə, Çin ve Yunanıstanın yüksək 

texnologiyaları tətbiq olunur. Məsələn, Ucarda 10 hektar pambıq sahəsində Çin texnologiyası 

tətbiq olunub, Beyləqanda, Saatlıda isə bəzi fermerlər pambıqçılıqda damcılama üsuluna 

keçiblər.   

Ənənəvi əkin və becərmə üsullarından fərqli olaraq Çin texnologiyası əsasında 

becərilən 10 hektarlıq sahə lazer mala ilə hazırlanıb. Hazırda Çində tətbiq edilən bu 

texnologiyanın üstünlükləri ondan ibarətdir ki, lazer malalama torpağın təkrar 

şoranlaşmasının qarşısını alır, suya qənaət olunur, toxumların bərabər səviyyədə çıxmasına 

şərait yaradır, nəticədə məhsuldarlıq artır. Bu sistemin texniki üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

bir gedişlə 3 əməliyyatı (çiyidin səpilməsi, damcılı suvarma borusunun sərilməsi, polietilen 

örtüyün açılması) yerinə yetirmək mümkündür. Eyni zamanda yeni innovativ texnologiya hər 

hektara düşən bitki sıxlığının çox olması ilə fərqlənir. Belə ki, Çin texnologiyası əsasında 

cərgǝarası 90 santimetr olmaqla, hər hektarda 200-220 min toxum səpilir. İndiyədək ənənəvi 

üsulla aparılan əkində isə hər hektarda 100-110 min toxum səpilirdi. 

Taxılçılıqda isə kombaynlara quraşdırılmış “GPS” hesabına onlar düzgün diskolasiya 

olunub və taxıl biçini əvvəli  vaxtına nisbətən 15-20 gün tez başa çatıb, məhsuldarlıq da hər 

hektardan 2 sentner artıb. 

Müasir texnologiyaların ölkənin kənd təsərrüfatına tətbiqini saymaqla qurtaran deyil. 

Məsələn, Koreyadan ən müasir maşın və texnikalar gətirilərək cənub bölgəsində istifadə 

olunur. Həmin maşınlardan istifadə etməklə çəltik əkilir və vaxtı gəldikdə biçilir. Nəticədə 

son 3 ildə bu bölgədə çəltiyin əkin sahəsi 2 dəfə artaraq, hazırda 5 min hektarı ötüb. 

Kənd təsərrüfatında dronlardan istifadə, ağıllı bağ, zərərvericilərə qarşı müasir bioloji 

mübarizənin təşkili, biotexnologiya laboratoriyalarında virussuz toxum və ting yetişdirilməsi 

və s. kənd təsərrüfatna tətbiq edilən innovasiyaya aid edilə bilər.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına uyğun 

olaraq aqrar sahənin texnikalar ilə təminatı liberallaşdırılmışdır. Texnikalar müxtəlif şirkətlər 

tərəfindən gətirilərək müəyyən güzəştlərlə (40%) fermerlərə lizinq yolu ilə verilir. Bundan 

əlavə, istifadəsiz torpaqlar dövriyyəyə cəlb edilir, yeni aqroparklar, kollektiv təsərrüfatlar 

yaradılır, həmçinin yeni texniki vasitələrin, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin, 

innovativ enerji və resursqoruyucu texnologiyalardan istifadəyə böyük üstünlük verilir. 

Müasir şəraitdə  kənd təsərrüfatında innovativ inkişafın qarşılıqlı və bir-birindən asılı  

istiqamətə malik 3 yolu vardır:  

İnsan kapitalına investisiya – aqrar təhsilin inkişaf etdirilməsi, innovasiyalara dair 

məlumat bankının yaradılması, həmçinin  kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmət göstərən 

məlumat və məsləhət  sisteminin yaradılması; 

Bioloji resurslara investisiya – innovativ metodlardan istifadə etməklə torpağın 

münbitliyinin və kənd təsərrüfatı istehsalının məhsuldarlığının artırılması; 

Yeni texnologiyaya investisiya – enerjiyə qənaət edən avadanlıqlardan kənd 

təsərrüfatının texniki və texnoloji potensialının yaxşılaşdırılmasını  təmin edən, əmək 

məhsuldarlığını   və kənd  təsərrüfatı fəaliyyətinin  səmərəliliyini kəskin artıra bilən 

texnologiyaların inkişafına qoyulan investisiyalar;   

2021-ci il üçün Dünya Bankının açıqlamasına əsasən, “İnsan Kapitalı İndeksi” hesabatında 

Azərbaycan 174 ölkə arasında 83-cü yerdə qərarlaşıb. MDB dövlətləri üzrə isə ən aşağı 

göstərici Tacikistan (0.50), ən yüksək Belarus (0.70) üzrədir. Azərbaycanın indeks göstəricisi 

0.58 təşkil edib. Bu göstəricinin yüksəldilməsinin yolu insan kapitalının artırılmasıdır.  

Kənd təsərrüfatının texnika ilə təminatı 

İllər 2017 2018 2019 2020 2021 

1000 ha əkinə traktor 

düşür,ədəd 
13.1 20.0 20.4 21.3 22.2 

Bir traktora düşən əkin,ha 76 50 49 47 45 

 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən Elektron 

Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində fermerlərin həyata keçirdikləri biznes 

fəaliyyətlərinin və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ilkin mərhələsindən son 

mərhələsinə qədər bütün proseslər öz əksini tapacaqdır. Həmçinin bu sistem bir çox 

hədəflərə nail olmağa imkan yaradacaq. Bura aqrar sektorun dövlət tərəfindən 

dəstəklənməsində şəffaflığın və operativliyin artırılması, bütün istiqamətlər üzrə dövlət 

siyasətinin həyata keçirilməsinə innovativ dəstək, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların və 

digər təbii resursların idarə edilməsi və səmərəli istifadə edilməsinin təmin edilməsi, 

informasiya və məsləhət xidmətlərinin effektivliyinin yüksəldilməsi və s. aiddir. Aqrar sahə 

üzrə vahid məlumat bazasının yaradılması bu sahənin gələcək inkişafında və idarə 

olunmasında olduqca önəmli faktordur. 
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Ət və ət məhsullarının keyfiyyətinə dövlət baytarlıq nəzarəti 
  

Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin mühüm şərti kifayət qədər həcmdə, xeyirxah, 

ekoloji cəhətdən təmiz və tam heyvan mənşəli qida istehsalıdır. Əhalinin bu cür məhsullarla 

təmin edilməsində maneə törədən amillər antropogen komponentlərdir: kökəlmə, kəsim və 

emal edilmiş heyvan xammalının istehlakçıya çatdırılması zamanı gigiyena və baytarlıq-

sanitariya ekspertizasının qaydalarının pozulması, heyvanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

üçün müasir meyarların kifayət qədər işlənməməsi və s.  

 Məhsulun keyfiyyəti onun təyinatına uyğun olaraq müəyyən ehtiyacları ödəmək 

qabiliyyətini müəyyən edən xassələrin məcmusu kimi müəyyən edilir. Bədənin normal 

inkişafı, insanın sağlamlığı və iş qabiliyyəti qida məhsullarının keyfiyyətindən asılıdır. Ət və 

ət məhsulları ən qiymətli qida məhsulları sırasındadır. Əti təşkil edən komponentlər 

toxumaların qurulması, bədənin həyati fəaliyyətini tənzimləyən zəruri sistemlərin biosintezi, 

həmçinin enerji xərclərinin ödənilməsi üçün başlanğıc material kimi xidmət edir.   

Ət və ət məhsulları əhəmiyyətli bioloji dəyərə və yüksək dadlılığa malik qida 

məhsullarıdır. Ət istehsalı kəsim heyvanlarının yetişdirilməsinin zəhmət tələb edən prosesi, 

onların xəstəliklərinin qarşısının alınması, yemin baha olması, zülal baxımından istifadə 

dərəcəsi çox aşağı (xüsusilə mal əti istehsalında) və digər amillərə görə baha başa gəlir. Buna 

görə də ətin yüksək istehsalı və istehlakı əsasən inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterikdir. Ətin 

qida dəyəri, texnoloji xassələri və keyfiyyəti heyvanın növündən, yaşı və cinsindən, 

köklüyündən, kəsimdən əvvəlki tərkibindən, mənşəyindən (cəsədin anatomik hissəsi), 

kəsimdən sonrakı dəyişikliklərdən və digər amillərdən asılıdır.   

Mal-qaranın kökəlməsi bir sıra xüsusiyyətlərlə müəyyən edilir: bədən forması, 

əzələlərin inkişaf dərəcəsi, spinous proseslərin və qabırğaların şiddəti, dərialtı yağ 

hissəcikləri və s. Təsərrüfat heyvanlarında piy əvvəlcə quyruğun dibindən başlayaraq 

bədənin arxasına yığılır, sonra isə ardıcıl olaraq omba, bel, qabırğa, bud daxili, boyun və döş 

nahiyələrinə yayılır. Gənc heyvanlarda əzələlər daha yaxşı inkişaf edir və dərialtı yağ daha az 

yatırılır. Qoyunlarda yun piyliyi gizlədir, ona görə də onlar yoxlanılır. Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidmətinin vəzifələri:   

• yoluxucu və kütləvi qeyri-yoluxucu heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması və 

aradan qaldırılması;   

• heyvandarlıq məhsullarının baytarlıq-sanitariya baxımından təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi;   

• əhalinin insanlar və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorunması;   

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinin xarici ölkələrdən yoluxucu heyvan 

xəstəliklərinin daxil olmasından qorunması.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sisteminə aşağıdakılar 

daxildir:   

• Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq İdarəsi, rayon 

və şəhər administrasiyalarının tərkibində baytarlıq təbabəti;  

• baytarlıq elmi-tədqiqat və elmi istehsal müəssisələri;   

• baytarlıq laboratoriyaları, epizootiya əleyhinə dəstələr və ekspedisiyalar,  

• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhədində və nəqliyyatda dövlət baytarlıq 

nəzarətinin zona  şöbələri,  
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 Baytarlıq Departamentinə bilavasitə tabe olan digər baytarlıq müəssisələri,       

respublikanın baytarlıq laboratoriyaları və heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə stansiyaları;   

• heyvan mənşəli məhsulların emalı və saxlanması müəssisələrində dövlət baytarlıq 

nəzarətinin bölmələri, bazarlarda baytarlıq-sanitariya ekspertizası laboratoriyaları, baytarlıq 

və baytarlıq-sanitariya profilinə aid digər bölmə və müəssisələr.  

Dövlət baytarlıq nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 

idarəetmə orqanlarının, müəssisə və təşkilatlarının baytarlıq pozuntularının qarşısının 

alınması, aşkar edilməsi və qarşısının alınması yolu ilə heyvan xəstəliklərinin qarşısının 

alınmasına və baytarlıq baxımından heyvandarlıq məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətidir.  Dövlət baytarlıq nəzarətinə aşağıdakılar daxildir:   

• heyvanların yoluxucu və kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərinin yaranması və 

yayılması səbəblərini və şəraitini müəyyən etmək;   

• insanlar və heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərin ocaqlarının qarşısının alınması 

və aradan qaldırılması tədbirləri daxil olmaqla, antiepizootik tədbirlərin təşkili,  

Azərbaycan Respublikası ərazisini xarici ölkələrdən yoluxucu heyvan xəstəliklərinin 

gətirilməsindən qorumaq və onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;   

• heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, saxlanması, daşınması və satışı üçün məcburi 

olan baytarlıq qaydalarının və digər normativ sənədlərin işlənib hazırlanması;   

• müəssisə, idarə, təşkilat və vətəndaşlar tərəfindən təşkilati-istehsalat və 

baytarlıqprofilaktika tədbirlərinin həyata keçirilməsinə, onların mövcud baytarlıq qaydalarına 

riayət edilməsinə nəzarət;   

• baytarlıqda bioloji, kimyəvi və digər preparatların istehsalı və istifadəsi qaydasının 

müəyyən edilməsi, heyvanların ekstremal amillərin, təbii və texnogen fəlakətlərin zərərli 

təsirindən qorunması üçün xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi;   

• Azərbaycan Respublikasının baytarlıq qanunvericiliyinin pozulmasının qarşısını 

almaq üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi və Baytarlıq haqqında qanunla müəyyən edilmiş 

qayda və qanunların tətbiqi;  

Təsərrüfatda istifadəyə yararsız heyvanlar, qeyri-infeksion xəstəlikləri olan xəstələr, 

hamiləliyin ikinci mərhələsində baytarlıq şəhadətnaməsi ilə yanaşı, məhvetmə aktı tərtib 

edilir. Təhvil və qəbul zamanı diri çəkisindən və köklüyündən asılı olaraq iri və 

xırdabuynuzlu mal-qara, dəvə və s. kəsim yerində ən azı 24 saat saxlanılır. Təsərrüfatda 

kəsimdən əvvəl saxlama və ya qısamüddətli daşıma ilə iri və xırdabuynuzlu mal-qaranın, 

dəvələrin, 15 saat, quru quşlarının 8-12 saat yemlənməsini dayandırırlar. Təsərrüfatda 

heyvanların yemlənməsinin dayandırılma vaxtı yük qaiməsində göstərilir. Ətin diri çəkisi və 

keyfiyyəti qəbul edilib təhvil verilərkən mal-qaralar 5 saatdan çox olmayaraq saxlanılır.   

Beləliklə, heyvanların ət üçün emalı zamanı baytarlıq-sanitariya nəzarətinin ən 

mühüm vəzifələrindən biri kəsim məhsullarının ekspertizasıdır ki, onun nəticələri ətin yaxşı 

keyfiyyəti və ondan istifadə qaydası haqqında yekun nəticə çıxara bilər. Baytarlıq müayinəsi 

üçün iş yerlərinin təchiz olunduğu, mal-qaranın emalı prosesi olan ət emalı müəssisələrində 

onların emalı zamanı cəmdəklərin və daxili orqanların baytarlıq-sanitariya müayinəsi 

aparılır. Bazarlarda cəsədlər və daxili orqanlar baxış otağında kafel və ya sinklənmiş üzlüklü 

stolların üzərinə qoyulur.   
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Kolbasa sexində baytar-sanitar ekspertiza 

 Kolbasa istehsal edən müəssisələrdə (kombinat, zavod) digər yeyinti məhsulu istehsal 

edən müəssisələrdə olduğu üçün burada sanitar-gigiyena tədbirlərinə хüsusi fikir 

verilməlidir. Kolbasa seхində teхnoloji prseslər avtomatlaşdırılmalı və meхanikləşdiril-

məlidir. Belə halda kolbasa məmulatları çirklənməyə az uğrayır və mikroblarda bir o qədər 

az olur. 

 Kolbasa seхləri yeni teхnologiya əsasında qurulmalıdır. Seхin divarlarının 1,75 m 

hündürlüyündə hissəsi sığallı plitkalar (kafel) ilə örtülməlidir. Belə halda onun təmizlənməsi 

və dezinfeksiyası da olur.   

 Seхlərə metlaх piltəsi döşənməlidir. Seхlərdə avadanlıq və stolların quruluşu elə 

olmalıdır ki, onları asanlıqla təmizləmək və dezinfeksiya etmək mümkün olsun. Hər gün 

işdən sonra avadanlıqlar qaynar su ilə yuyulmalı və sodalı su ilə dezinfeksiya edilməlidir. 

Həftədə bir dəfədən az olmayaraq sexlərdə profilaktiki dezinfeksiya da keçirmək lazım gəlir. 

Seхlər içməli və isti su ilə təmin edilməli, habelə ventilyasiya və havasorucu qurğularla 

təchiz olunmalıdır.  

 Baytar mütəхissəsiləri seхlərdə temreratur və nəmlik rejiminə nəzarət etməlidirlər. 
 Kolbasa seхlərində temreratur və nəmlik rejimi aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.  

№ Şöbələr Temperatur T 
0
C Nəmlik R % 

1 Хammal şöbəsi 2-3 85 

2 Pörtmə şöbəsi 3-12 85 

3 Duzlama şöbəsi 0-4 80-85 

4 Maşın şöbəsi 5-12 75-80 

5 Çökdürmə şöbəsi 0-2 85-90 

6 Qiymə saхlanan şöbə 0 85 

7 Soyutma şöbəsi 0-5 85-90 

8 Qurutma şöbəsi 12 75 

9 Ekspedisiya şöbəsi 5-12 75-85 

  

 Bişmiş kolbasa istehsalında kolbasanın bişirilmə qaydası, aparılan hər bir proses hər 

bir mərhələ həmişə yoхlanılmalıdır. Bişmiş kolbasa sosiska və sardelkalarla birlikdə istehsal 

olunan bütün kolbasa məmulatının 70%-dən çoxunu təşkil edir. Bişmiş kolbasaların 

tərkibində 53-75% su və 1,8-3,5% xörək duzu olur. Sosiskalarda 2,5%, sardelkalarda 3%-ə 

qədər duz olur. Bişmiş kolbasalar sərf edilən əsas xammalların miqdarından, tərkibindən və 

keyfiyyətindən asılı olaraq əla, 1-ci və 2-ci sorta ayrılır. Ən geniş yayılmış bişmiş əla sort 

kolbasaların çeşidindən Həvəskar, Doktor, Paytaxt, Südlü, Dana əti və Rus kolbasalarını; 1-

ci sorta Əlahiddə, Aşxana, Adi, Pəhriz, Pikant, Gənclik kolbasalarını; 2-ci sorta aid Çay, 

Qəlyanaltı, Rusiya, Kəndli, Çöl kolbasalarını göstərmək olar.  

 Kolbasaya gedən əti duzlayıb yetişdirilən çəllək, ləyən və s. qablar hər dəfə ət 

boşaldıqdan sonra isti soda məhlulu (kauçuk soda ) və yaхud isti su buхarı ilə 

təmizlənməlidir. Kolbasa seхində işləyən adamlar ayda bir dəfə patogen bakteriyalara və 

müхtəlif helmintlərə yoluхmasını aşkar etmək məqsədi ilə tibb müayinəsindən keçməlidirlər. 

Kolbasa müəssisələrində istifadə edilən su hər 3 aydan bir, avadanlıqlar, işçilərin əlləri və 

хüsusi geyimi də bakterioloji müayinədən keçirilməlidir. Əgər bağırsaq və ya da proteus 
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qruru baktepiyaları aşkar edilirsə, хammalın keyfiyyətinə və təmizlik işinə nəzarət 

gücləndirilməlidir.  

 Kolbasa istehsalı müəssisələrində istifadə olunan hər bir məhsul fərdi yoxlanılmalı və 

problemli məhsullar çıxdaş edilməlidir. Kolbasa istehsalında mal, donuz, qoyun və digər 

heyvanların ətindən, donuz piyindən, ət-subməhsullarından, yumurta və süd məhsullarından, 

fibrinlərdən təmizlənmiş qandan, xörək duzu, ədviyyat, sarımsaq və başqa yardımçı 

xammallardan istifadə edilir. Ət qiyməsi təbii bağırsaqlara, süni örtücü pərdələrə, yaxud 

qəliblərə doldurulub termiki emaldan və ya fermentasiya əməliyyatından keçirilməklə 

istifadə üçün hazır vəziyyətə gətirilir. Kolbasa istehsalında ət yeyilməyən və qidalılıq dəyəri 

aşağı olan tərkib hissələrindən təmizləndiyi üçün, yüksək qidalılıq dəyərinə malik olan 

kolbasa məmulatı ətdən üstün sayılır. Bu əməliyyatlar hər biri izləndikdə həm dadlı məhsul, 

həmdə sanitar-gigiyenik cəhətdən sağlam, təmiz məhsul əldə edilir.   Kolbasa qiyməsinə 

ədviyyat və müxtəlif tamlı qatmalar vurulur ki, bunlar da kolbasa məmulatına xoşagələn tam, 

iy və rəng verir, bu da öz növbəsində həmin məmulatın həzmini və mənimsənilməsini 

yaxşılaşdırır. Nəticədə dadlı, tamlı, gigiyenik qaydalara uyğun məhsul alınmış olur. 
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Şəmkir rayon Zəyəm qəsəbəsi ərazisinin bitki örtüyünün bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri 

Şəmkir rayon Zəyəm qəsəbəsi ətrafının bitki örtüyündə yarım səhra bitkilik tipi zonallıq 

təşkil edir. Kür-Araz ovalığının coğrafi ərazisinə aid olan tədqiqat ərazisində bitki örtüyünün 

formalaşması relyef, torpaq-iqlim faktorlarının fasiləsiz təsiri nəticəsində baş verir.Torpaq 

tipinin az münbit olması ərazinin hidroloji xüsusiyyətləri bitkilərin bioekoloji əlamətlərinə 

xüsusilə güclü təsir edir. Bu özünü ilk növbədə ərazinin bitki örtüyündə  rast gəlinən bitkilərin 

ekoloji tipində, morfoloji əlamətlərində, xüsusəndə yarpaqlarında, kök sisteminin inkişaf 

səviyyəsində və digər həyatı vacib xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. 

Tədqiqat ərazisində yarım-səhra bitkilik tipinin morfoliji xüsusiyyətlərində sinuziyalılıq 

qeyd olunur. Yağıntıların illlik miqdarının az miqdarda olması mövsümü olaraq ilin isti 

fəsillərində havanın orta temperatur göstəricinin yüksək olması, buxarlanma səviyyəsinin 

göstəricilərinin dağ ətəyi və dağlıq zonalardan fərqli olaraq yuxarı olması bütövlükdə tədqiqat 

ərazisi bitkiliyinin ümumi xarakteriztikasını müəyyən edir. 

Tədqiqat apardığımız ərazidə yovşanlı-taxıllı, yovşanlı-müxtəlif otlu, yovşanlı-

efemeroidli və s. farmasiyalar müəyyən olunmuşdur. Farmasiyaları təşkil edən assosyasaların 

növ tərkibində taxılkimilər, paxlalılar və digər fəsilələrə mənsub olan 14-16 bitki növünə rast 

gəlinir.Bu bitki növlərindən paxlalılar fəsiləsinə (Leguminosae) aid olan ortalıq kəvəri 

(Astragalus mesites), çəhrayı yoncanı (Trifolium hybridum), dərman xəşəmbülünü (Melilotus 

officinalis), ağ xəşəmbülü (Melilotus albus), sürtük güldəfnə (Trigonella procumbens), şübhəli 

yoncanı (Trifolium ambiguum). Taxılkimilər fəsiləsindən (Gramineae) tırtırvari qollu otu 

(Brachiaria eruciformis), enli suçayırı (Paspalum dilatatum), salxımvari bağırdələni (Tragus 

racemosus), toyuq darısı sulufu (Ecinochloa crus galli), qamışvari bürüncəyi (Heleochloa 

schoenoides), tikanlı gizliçiçəyi (Crypsis aculeata) və müxtəlif otlardan isə qozbel 

mahmızçiçəyi (Delphinium cyphoplectrum), çöl görgəmsizi (Aphanes arvensis) kimi bitkiləri 

qeyd edə bilərik.Yaz aylarında havanın tempuraturunun yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq erkən 

vegetasiyaya başlayan bitkilərin ərtafında coğrafi cəhətdən asılı olaraq (şimal və cənub) qısa 
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müddətli vegetasiya edən efemer və efemeroidlərin kütləvi inkişafı müşahidə olunur. Bunlar 

əsasən taxılkimilər fasiləsinə və müxtəlif otlara aid olan bitki növləridir. Təxminən 1ay və bir 

qədər artıq müddətdən sonra efemer və efemeroidlərin inkişafında zəifləməni  müşahidə etmək 

olur.Ümumiyyətlə efermer və efemeroidlətin vegetasiyası tədqiqat ərazisində erkən yazda və 

payızın sonlarında 1-1,5 ay müddətində başa çatır. Erkən yazda və payızda efemer və 

efemeroidlərin kütləvi inkişafa başlaması, tədqiqat sahələrində çox diqqətə layiq ekspozisiyalar 

yaradır. 

Havanın orta temperaturunun tədricən yüksəlməsi buxarlanma göstəricisinin artmasına 

səbəb olur. Bu bitkilərin müvafiq dövrdə su ilə təminat çatışmazlığı yaradır. Həmçinin ilin isti 

mövsümlərində yağıntıların miqdarının azalması,torpağın ana suxurunun 

xüsusiyyətləri,ümumilikdə tədqiqat ərazisinin torpaq tipinin fiziki-kimyəvi əlamətləri bitki 

örtüyünün formalaşmasında, bitki qruplarının flora tərkibində mühüm və həlledici  rol oynayır.     

Qış otlaqları kimi geniş istifadə olunan tədqiqat ərazisi yerli fermerlər tərəfindən xırda 

buynuzlu qaramalın otarılması üçün istismar olunur. Ərazinin qış otlağı kimi istismarı zamanı 

otarılma normalarına riayət olunmur. Bu səbəbdən tədqiqat ərazisinin  bitki örtüyünə 

antropogen faktorun mənfi təsiri güclü dərəcədə hiss olunur.                    
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İntellektual texnologiyaların aqrar sektorda  tətbiqi 

  İntellektual texnologiyalar hal-hazırda faktiki olaraq bütün sahələrdə istifadə olunur. 

İnkişaf etmiş ölkələrin uğurlarının təməlində intellektual potensial, texnoloji tərəqqi, elmin 

və təhsilin inkişaf səviyyəsi dayanır. Ona görədə iqtisadi sferada intellektual informasiya 

sistemlərinin tətbiqinin əsas istiqamətlərinin təhlili və müvafiq tövsiyyələrin işlənilməsi 

olduqca aktual və mühüm məsələdir. 

İntellektual sistemlərin “süni intellektual” sahəsi riyaziyyatçıların, bilik və texniki 

mühəndislərin, proqramçıların, filosofların, psixoloqların insan cəmiyyətinin həyatının 

müxtəlif aspektləri ilə məşğul olan mütəxəssislərin birgə fəaliyyətləri ilə həllini tapan 

kompleks elmi-texniki problemdir. Süni intellekt dedikdə, insan məntiqi ilə işləyən texniki 

sistemlərin yaradılması sahəsində aparılan elmi araşdırmalar sistemi nəzərdə tutulur.  

Hal-hazırda bir çox şirkətlər aqrar sektorda səmərəliliyin artılması üzərində işləyirlər. 

Qlobal miqyasda kənd təsərrüfatında intellektual texnologiyaların tətbiqi ən perspektivli 

imkanlardan biridir. İntellektual texnologiyaların müasir standartlarının kənd təsərrüfatında 

tətbiq edilməsi, bu sahənin inkişafında başlıca  məqsəd sayılır.  

İntellektual texnologiyalar kənd təsərrüfatı sektorunda çox mühüm rol oynayır və bu 

sənayeni dəyişdirir. Bugünkü kənd təsərrüfatı sistemi süni intellekt sayəsində fərqli 

səviyyəyə çatmışdır. İntellektual texnologiyaların köməyi ilə  məhsul istehsalı və real vaxt 

rejimində monitorinq, məhsul yığımı, emal və marketinqi təkmilləşdirilmişdir.  

Kənd təsərrüfatı hər bir ölkə üçün iqtisadi sektorda həlledici rol oynayır. Dünya 

əhalisinin sayı günü-gündən artdıqca  qidaya olan tələbatda artır. Fermerlərin istifadə etdiyi 

ənənəvi üsullar indiki mərhələdə ehtiyacı ödəmək üçün kifayət etmir. Beləliklə, bu tələbləri 

ödəmək və bu sektorda bir çox insana böyük iş imkanları təmin etmək üçün bəzi yeni 

avtomatlaşdırma üsulları tətbiq olunur.  

mailto:guler.rasimqizi@mail.ru
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Kənd təsərrüfatının qarşısında duran əsas vəzifə bu sahəni yüksək texnoloji sahəyə 

çevirməkdir. Aqrar sektorda intellektual texnologiyaların istifadəsi fermerlərin az səylə daha 

çox nəticə əldə etməsinə və bir çox faydaların əldə olunmasına gətirib çıxarır. İntellektual 

texnologiyalar və kənd təsərrüfatının birləşməsi aşağıdakı proseslər üçün  faydalı ola bilər:  

 Süni intellekt, məhsul seçimini sadələşdirə və fermerlərə hansı məhsulun ən gəlirli 

olacağını müəyyən etməkdə kömək edə bilər. 

 Fermerlər biznes proseslərində səhvləri azaltmaq və məhsulun uğursuzluq riskini 

minimuma endirmək üçün proqnozlaşdırma və proqnozlaşdırıcı analitikdən istifadə edə 

bilərlər. 

 İntellektual texnologiyalar, bitki böyüməsi haqqında məlumat toplamaqla,  

xəstəliklərə daha az meyilli və hava şəraitinə daha yaxşı uyğunlaşan məhsullar istehsal 

etməyə kömək edə bilər. 

 Süni intellekt sistemləri torpağın kimyəvi analizlərini apara və çatışmayan qida 

maddələrinin dəqiq təxminlərini təmin edə bilər. 

 Xəstəlikləri aşkar etmək və hətta proqnozlaşdırmaq, alaq otlarını müəyyən etmək və 

zərərvericilərə qarşı effektiv müalicəni tövsiyə etmək üçün bitkilərin vəziyyətinə nəzarət 

edilməsində tətbiq edilə bilər. 

 İntellektual texnologiyalar optimal suvarma sxemlərini və qida maddələrinin tətbiqi 

vaxtlarını müəyyən etmək və aqrotexniki məhsulların optimal qarışığını proqnozlaşdırmaq 

üçün faydalı ola bilər. 

 Süni intellektin köməyi ilə məhsul yığımını avtomatlaşdırmaq və hətta bunun üçün ən 

yaxşı vaxtı proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

Bununla belə, intellektual texnologiyalar həmçinin, torpağın sağlamlığı ilə bağlı 

məlumatlar toplaya, gübrə tövsiyələri verə, hava şəraitinə nəzarət edə və məhsulun 

hazırlığını izləyə bilər. Bütün bunlar fermerlərə məhsul becərilməsi prosesinin hər 

mərhələsində daha yaxşı qərarlar qəbul etməyə imkan verir. 

 İntellektual texnologiyaların kənd təsərrüfatında tətbiqi işçi çatızmazlığınıda həll edir. 

Kənd təsərrüfatı işi ağırdır və bu sənayedə işçi qüvvəsi çatışmazlığı yeni bir hal deyil. 

Fermerlər bu problemi avtomatlaşdırmanın köməyi ilə həll edə bilər. Sürücüsüz traktorlar, 

ağıllı suvarma və gübrələmə sistemləri, ağıllı çiləmə üsulu, şaquli əkinçilik proqramı və 

məhsul yığımı üçün süni intellektə əsaslanan robotlar fermerlərin daha çox insan işə 

götürmədən işi necə yerinə yetirə biləcəyinə nümunədir. Hər hansı təsərrüfat işçisi ilə 

müqayisədə süni intellektlə idarə olunan alətlər daha sürətli və daha dəqiq hesab olunur.   

İntellektual sistemlər aqrar sektordakı problemləri böyük ölçüdə həll edir eyni 

zamanda kənd təsərrüfatında artan mürəkkəbliliyin öhdəsindən gələ biləcək güclü vasitədir. 

Hal-hazırda dünyada məhsuldarlığı bir neçə dəfə artıra bilən yeni texnologiyalar mövcuddur. 

Ölkəmizdə də bu kimi texnologiyalardan istifadə etməkdən ötrü elektron kənd təsərrüfatı 

sistemi tətbiq edilməlidir. Burada başlıca məqsəd məhsuldarlığı maksimum səviyyəyə 

çatdırmaqdan ibarətdir. Son illər ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafına göstərilən böyük 

diqqət sayəsində texnika parkı tamamilə yenilənmişdir. Dünyanın aparıcı şirkətlərinin 

texnikası bu gün bizim tarlalarımızda fəaliyyət göstərir və fermerlər də bu texnikadan çox 

razıdırlar. 
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Qatılaşdırılmış tomat məhsulları istehsalının təşkili və gigiyenik təhlükəsizliyi 

                  

Pomidor - (italyan dilindən pomod’oro-qızıl alma sözündən) badımcançiçəklilər 

fəsiləsindən bitki cinsidir. Birillik, yaxud çoxillik (tropiklərdə) ot və ya yarımkollardır. 

Vətəni Cənubi Amerikadır. Yabani növləri Peru, Ekvador və Çilidə tapılmışdır. 

Avropada XVI əsrin ortalarında meydana gəlmiş-dir. Tərkibində 4,5-8,1% quru maddə, o 

cümlədən 50% həll olan şəkərlər (monozlar), 3,5-8,5% üzvi 

turşular, natrium, kalium, kalsium,dəmir, fosfor, C, B1, B2, PP vitaminləri, karotin və s. var. 

Meyvəsi 80-140 günə yetişir. Pomidor istisevən bitkidir, 15 °C-dən aşağı temperaturda bitki 

adətən çiçəkləmir. Quraqlığa nisbətən davamlıdır. Pomidoru bütün torpaqlarda yetişdirmək 

olar. 

Xammal özəllikləri 

Tomat məhsulları hazırlamaq üçün pomidorlar tam yetişmiş, bütöv, təmiz və zədəsiz 

olmalıdır. Emal üçün pomidorlar saplaqsız, gün vurmamış və ləkəsiz olmalı, çatlamışların 

miqdarı 2 %-dən çox olmamalıdır. 

Ümumiyyətlə tomat istehsalında hər növ pomidor istifadə edilməsi mümkün olsa da, 

bəzi növlərin xammal kimi istifadəsi münasib deyildir. Çünki sənaye tipi olmayan süfrəlik 

pomidorlarda 7-8 kg xammaldan 1 kg tomat alındığı halda, sənaye tipli pomidorlarda bu 

rəqəm 6 kg`a qədər dəyişə bilir. 

Pomidor qəbulunda diqqət ediləcək nöqtələr bunlardır: 

  Pomidorun qabıq və ət hissəsi homogen olaraq qırmızı və ya tünd qırmızı olmalı 

  Quru maddə miqdarı yüksək, şəkər miqdarı artıq, turşuluğu az, qoxusu xoş olmalı 

  Xəstəliklərə və küflənməyə qarşı dayanıqlı olmalı 

  Toxumları az, ət hisssi çox olmalı 

  Çürük, əzik, qara yaralı olmamalı 

  Sarı, yetişməmiş pomidor olmamalı 

  Tarladan yığıldıqdan sonra 3-4 saat ərzində istehsal edilməsi arzuolunandır 

Ön xətt-İlk mərhələ 

Axış kanalı ilə gələn pomidor xammal daşıyan lentə, oradan isə hava təzyiqli su 

çəninə boşaldılır. Su çəni içərisində hava təzyiqi vasitəsi ilə dövr edən xammalın üzərindəki 

yad maddələr (əsasən torpaq) yuyulur və xammal “seçmə mərhələsi” adlandırılan lentə 

tökülür. Nisbətən zəif sürətlə hərəkət edən lentin ətrafında işçilər ayrılır və xammalın yad 

cisimlərini, saplaqlarını və s. uyğunsuz olanlarını lentdən kənarlaşdırırlar. 

Ayırdetmə lentindən əzmə maşınına tökülən pomidor pompa vasitəsi ilə qızdırma 

(hotbreak) çəninə ötürülür. Parçalanmış pomidor, pomidor şirəsi, qabıq, çəyirdək və toxum 

parçalarının bir-birinə qarışmasına pulp deyirlər. 

Qızdırılma mərhələsində pulp mümkün qədər hava ilə az təmasda olmalıdır. Belə 

olarsa, pektolitik enzimlər inaktiv edilmiş olar, pomidora sərtlik verən pektini parçalanmadan 

əldə edə bilərik. Bu da tomatın daha dolğun və tutarlı olmasını saxlamış olacaqdır. Qızdırma 

mərhələsində önəmli olan nöqtələrdən biri də (hotbreak)qızdırma  rejiminin temperaturudur. 

Belə ki, arzu olunan temperatur 80-90°C`dir. Bu rejimdə həm qabıqlar yaxşı ayrılır, həm də 

toxumun üzərindəki quru maddələr ayrılaraq şirənin tərkibinə keçir və bu da sərtliyi, 

davamlılığı artırır. Lakin təhlükəli olaraq yüksək temperaturda saxlama bir başa rəng 

göstəricilərinə mənfi təsir edə bilər. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
http://az.wikipedia.org/wiki/Natrium
http://az.wikipedia.org/wiki/Kalium
http://az.wikipedia.org/wiki/Kalsium
http://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mir
http://az.wikipedia.org/wiki/Fosfor
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Karotin&action=edit&redlink=1
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Hotbreak`dan çıxan pulp ələklərə boşaldılır. Ələklərdən ayrılan şirə əvvəlcə şirə 

çəninə, oradan isə bişirilməsi üçün evaporatora yüklənilir. 

Evaporator xətti-İkinci mərhələ 

Evaporatorların şirəni qəbul etmə və ötürmə ardıcıllığı 1-2-3`dür. Yəni şirə əvvəlcə 1-

ci korpusa daxil olur, eyni zamanda buxar da 1-ci korpusa verilir. Burada şirənin brix`i 5-7 % 

təşkil edir. Şirənin brix`i 10-12 % olana qədər 1-ci korpusda dövr edilir. Sonra avtomatik 

olaraq 2-ci korpusa ötürülür. Burada şirə 18-20 % brix aldıqdan sonra 3-cu, sonuncu korpusa 

verilir və resepturaya  uyğun brix alınana qədər bişirilir. Hazır tomat əvvəlcə ötürmə yarım 

çəninə sonra isə buxar köynəkli qızdırıcıya verilir. Temperatur min 70 °C alındıqdan sonra 

pasterizatora ötürülür. Evaporatorların çalışma zamanı vakuum və temperatur paylaşımı 

belədir: 

Korpuslar Vakuum Temperatur 

1 min. – 0.45 bar max. 80 
°
C 

2 min.  – 0.5 bar max. 47 
°
C 

3 min.  – 0.65 bar max. 50 
°
C 

 

Pasterizə, dolum, soyutma - Üçüncü mərhələ. 

Pasterizatora daxil olan tomatın doldurmaq temperaturu minimum 90°C alınana qədər 

dövr edilir və doldurucu maşına  ötürülür. 90-96 °C aralığında doldurulma aparılır, qapaq 

bağlama maşınında qapaqlar bağlanılır və soyutma tunelinə ötürülür. Ön soyutma 

temperaturu max. 81°C , soyutma temperaturu isə max. 55 °C təşkil edir. Tuneleden çıxan 

yarımməmul tomat paletlərə yığılaraq, inkubasiya ambarına aparılır. 

«Gigiyena» sözü yunanca «hygieinos» sözündən götürülmüş və mənası sağlamlıq 

gətirən deməkdir. Nəzərə alsaq ki,tomat insanların isdifadə etdiyi kütləvi qida məhsuludur 

buna görədə tomat məhsullarının istehsalı zamanı gigiyena baxımından xarici mühüt amilləri 

mühüm rol oynayır. Qida gigiyenasının əsas vəzifəsi əhalinin müxtəlif qrupları üçün əmək 

şəraitindən, məişətdən, yaşdan, cinsdən, iqlimdən asılı olaraq fizioloji tələbatı öyrənməkdən, 

qidalanma normalarını miqdarca və keyfiyyətcə hazırlamaqdan; infeksion (yoluxucu) və 

qeyri-infeksion təbiətli (alimentar) xəstəliklərin baş verməsi səbəblərini öyrənməkdən və 

onların profilaktik tədbirlərinin təşkili üçün sanitar nəzarətinin təsir üsullarını hazırlamaqdan 

ibarətdir. 
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Aqrar sahənin innovasiyayönümlü dayanıqlı inkişaf perspektivləri 

 

Aqrar sahə cəmiyyətin sağlam yaşamasını və inkişafını şərtləndirən, iqtisadiyyatın 

prioritet əhəmiyyət kəsb edən strateji sahələrindən biridir. Çünki bəşəriyyət öz 

mövcudluğunu qoruyub saxlamaqla normal inkişaf etməli və uğurlu fəaliyyət göstərmək 

üçün keyfiyyətli qidalanmalı, aqrar sahənin böyük imkanlarından səmərəli istifadə etməlidir. 

Bu sahə qeyri-neft sektorunda xüsusi çəkiyə malik olmaqla, həm də çoxşaxəli və 

çoxfunksiyalı bir vəzifəni yerinə yetirir. Xüsusilə də aqrar sahənin sosial-iqtisadi, ekoloji, 

innovasiyalı, informasiya və digər xarakterli funksiyaları göstərilənlər baxımından böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

mailto:mikayilbyst@mail.ru
mailto:balayevxeyyam8@gmail.com


130 
 

Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf strategiyasını məcmu olaraq, sürətlə artan əhalinin 

kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan tələbatının daim yüksəlməsi şəraitində mövcud 

ehtiyacların daha səmərəli təmin olunmasına əsaslanan və mümkün potensialdan daha geniş, 

düşünülmüş şəkildə istifadəyə yönəldilmiş tədbirlər məcmusu kimi qəbul edə bilərik. Onun 

əsas xüsusiyyəti bu prosesə təsir göstərən çoxsaylı amillərin qarşılıqlı, sıx əlaqədə fəaliyyət 

göstərməsidir. Hazırda yaşadığımız bazar iqtisadiyyatı sisteminin tələblərinə uyğun olaraq, 

aqrar sahənin dayanıqlı inkişafına yanaşma istiqamətləri fərqli ola bilər. Aqrar sahədə 

iqtisadi şaxələndirmə, yaxud diversifikasiya zəruri modernləşdirmə tədbirləri ilə birgə, onun 

daha da sürətlənməsinə rəvac verməlidir. Mütərəqqi yeniliklərin iqtisadi proseslərə tətbiqini 

nəzərə alan modernləşdirmənin əsas xüsusiyyətlərindən biri də institusional islahatların 

həyata keçirilməsidir. Bu proses, həm də aqrar sahənin inkişafına yönəldilmiş müxtəlif 

xarakterli tədbirlərin kompleks şəkildə və eyni müddətdə aparılmasını tələb edir. Lakin qeyd 

etməliyik ki, bu çoxistiqamətlilik müxtəlif istiqamətlərdə aparılan tədbirlərin üstünlüyünü 

təmin etməlidir. 

Aqrar sahənin mövcud potensialından səmərəli istifadə olunması, həmçinin onun 

dayanıqlı artımı və səmərəli inkişafının təmin edilməsi məqsədilə, perspektiv fəaliyyət 

istiqamətlərini nəzərdə tutan strateji proqnozlaşdırmaya və məqsədyönlü, düzgün 

planlaşdırmaya ciddi fikir verilməsi, bu sahədə inkişaf üçün rəqabət üstünlüyü olan əsas 

məhsul növləri və bölmələrin müəyyən olunması, zəruri hüquqi əsasların formalaşdırılması 

və inkişaf etdirilməsi, həmin prosesdə daha çox rəqabət üstünlüyünə malik və rəqabət 

qabiliyyətliliyi olan istiqamətlərin seçilməsi, bu zaman rəqabətli təklif metodlarına üstünlük 

verilməsi, aqrar sahənin mövcud resurs potensialını düzgün istifadə imkanlarının müəyyən 

edilməsi, aqrar menecment işinin səmərəli təşkil olunması, kooperasiyaya əsaslanan iri aqrar 

təsərrüfatların təşkili və inkişaf etdirilməsi, mövcud fəaliyyətin sağlam inkişafına təkan verən 

güclü kadr potensialının formalaşdırılaraq ondan istifadə olunması, səmərəli aqrobiznes-

marketinq strategiyasının işlənib hazırlanması və mövcud marketinq xidmətlərinin 

modernləşdirilməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab etmək olar. 

Birinci növbədə aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı problemlərini nəzərə alaraq, bu 

sahədə mövcud çağırışlar və onların həlli istiqamətləri ilə bağlı “Aqrar islahatlar və ərzaq 

təhlükəsizliyi problemləri” sahəsində geniş tədqiqatlar aparılır. Bununla yanaşı, müasir 

dönəmdə aqrar sahənin qarşısında duran çoxsaylı problemlər və onların səmərəli həlli yolları 

ilə əlaqədar informasiyalar verilir. Ən başlıcası isə yuxarıda göstərilən problemlərin 

əksəriyyətinin həlli yollarına işıq salan və aqrar sahənin modernləşməsi dönəmində onun 

rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunmasının təkmilləşdirilməsi işləri gedir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, perspektiv baxımından, innovasiyaların tətbiq 

edilməsi aqrar sahənin iqtisadi imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir, onların sosial, 

iqtisadi və ekoloji effektivliyinin artırılmasına, istehsal edilən məhsul vahidi üçün sərf olunan 

pul vəsaitləri, maddi xərclərin, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının resurs tutumunun 

azaldılmasına şərait yaradır. İnnovasiyaların geniş tətbiqi kənd təsərrüfatı məhsullarının 

rəqabətə davamlılıq qabiliyyətini artırmış olur. 

Dövlətin innovasiya siyasəti cəmiyyətin sosial-iqtisadi strategiyası ilə müəyyən edilən 

məqsədyönlülükdən əlavə, həm də dünya bazarında milli iqtisadiyyatın rəqabət 

qabiliyyətliliyi səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifələri ilə innovasiya prosesinə cəlb edilən 

bütün iştirakçıların maraqlarının uzlaşmasını təmin etməlidir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, qlobal rəqabət şəraitində iqtisadiyyatın dayanıqlı artımı 

istehsala yeni texnologiyaların tətbiq səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Hazırda innovasiyalar 

müəssisənin perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyən edir və beləliklə də, müəssisənin 

innovasiya və strateji fəaliyyəti bazarın inkişafı ilə tam inteqrasiya olunur. İqtisadi artım və 

inkişaf amili kimi yeni texnologiyaların rolunun gücləndirilməsi şəraitində innovasiya 

fəaliyyətinin stimullaşdırılması vəzifə deyil, ümumi strateji məqsəd olmalıdır. Kiçik 

innovasiya firmalarının uğurlu fəaliyyətinin birinci dərəcəli şərti hərtərəfli təhlil və 

planlaşdırma ilə rəhbər kadrların hazırlanmasıdır. Kiçik innovasiya sahibkarlığına 
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münasibətdə dövlət siyasəti innovasiya tsiklinin bütün mərhələlərində innovasiyaların uğurla 

irəliləməsini təmin etməyə qadir olan infrastrukturun yaradılması əsasında qurulmalıdır. 

Fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar sahəsində mövcud olan problemləri, eləcə də bu 

problemlərin həlli müddətlərinin əhəmiyyətliliyi nəzərə alınmalı və lazımi maliyyə resursları 

universitet mərkəzlərinə, kiçik innovasiya firmalarına verilməlidir. İnnovasiyaların idarə 

olunmasının beynəlxalq təcrübəsinin öyrənilməsi əsasında kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin maliyyə risklərinin azaldılması təmin olunmalıdır. 
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Lənkəran mətbəxinin balıq xörəklərinin texnoloji xüsusiyyətləri və gigeynik 

təhlükəsizliyi 
 

        Məlumdur ki, insanların gündəlik fəaliyyətində, intektual  inkşafında qidalanmanın 

rolu çox böyükdür. Hazırda ölkəmizin ən mühüm məsələlərində biri əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsidir.Yeyinti məhsullarının içərisində balıq və balıq 

məhsulları çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Balıq əti dadlı və şirəli olmaqla yanaşı 

orqanizmdə tez həzm olunur. Balıqda olan zülal maddələrin əsas yeyinti dəyəri ondan 

ibarətdir ki, onların tərkibində insan orqanizminə lazım olan bütün əvəzedilməz aminturşular 

vardır. Balıqların tərkibində olan  mineral maddələr digər növ məhsullara nisbətən çoxluq 

təşkil edir. Balıq əti və üzvləri eyni zamanda vitamin mənbəyi hesab olunurlar. Onların 

tərkibində A, B1, B2, B12 ,D, PP vitaminləri vardır. Həmçinin balıq ətində 60-a yaxın 

kimyəvi element  vardır ki, bunlara  natrium, kalsium, magnezium, fosfor, xlor, yod, 

brom,sink və s.  misal göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, balıq 40%-dən 65%-ə qədər 

tam dəyərli zülallarla zəngin yeməli ətdən ibarətdir. Çiy balıq ətində zülalların miqdarı 6,5%-

dən 27% arasında dəyişir, bişirilmiş və qızardılmış ətdə 8%-lə 35% arasında dəyişir. 

     Respublikamızın  bir çox bölgələri ilə yanaşı Lənkəran şəhəri də həm balığın 

ovlanması həm də balıq məhsulları yeməklərinin hazırlanması cəhətdən əsas bölgələrdən biri 

hesab edilir. Lənkəranda əsasən təzə balıqdan müxtəlif növ xörəklərin hazırlanması həyata 

keçirilir. Bu balıqlara kütüm, nərə, kilkə, ziyad və s. misal göstərmək olar. 

Balığın kulinar emalına suda bişirmək, qızartmaq, qurudulması, duza qoyulması və 

digər emal üsullarını aid etmək olar. Azərbaycanda ən çox balığı kabab, qızartma və ləvəngi 

üsulu ilə hazırlayırlar. Lənkəranın ən ləziz yeməyi hesab edilən ləvəngi, adətən kütüm, 

xəşəm, çəki, çapaq və külmə balıqları ilə bişirilir.Bunun üçün qoz ləpəsi, soğan və balıq 

kürüsündən içlik hazırlanır. Həmin içlik içərisi təmizlənmiş duz, istiot və turşu vurulmuş 

balığın içinə yığılır, balığın quyruğu başına bənd edilərək, dairəvi şəkilə salınır sonra ocaqda 

və ya təndirdə bişirilir. 

      Lənkəran bölgəsi əhalisinin sevimli yeməklərindən biri balıq sırdağıdır. Çapaq və 

ziyad balıqlarından bişirilən balıq sırdağını hasilə gətirmək üçün ayrıca qızardılmış balığı və 

xırda-xırda doğranaraq yüngül qızardılmış sarmısağı lay-lay qazana yığıb,üstünə cəfəri və 

qora suyu əlavə etməklə vam odda bişirirlər. 

       Qaynadılmış balıq xörəklərinin hazırlanması üçün həyata keçirilən emal üsulları 

aşağıdakı kimidir: bütöv cəmdək(içliklə,içalatı təmizlənmiş), bütöv cəmdək lakin başsız,nərə 

balığı bütöv bölməsi dərisi ilə birlikdə pulcuqsuz kəsilərək porsiyalaşdırılmış 
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tikələrlə,cəmdəyin dərisi və qabırğa sümüyü ilə birlikdə fileyə ayrılmış və ya dəri ilə fileyə 

ayrılmış. Qaynadılma zamanı balığın kütləsindən suyun tərkibinə 2% qədər suda həll olan 

maddələr,həmçinin 0,5 %-ə qədər ekstrativ və mineral maddələr keçir. Qaynatma zamanı  

xüsusi balıq qazanlarından istifadə edilməsi daha məqsədə uyğundur. Bütöv cəmdəklər və 

yaxud bölmələri balıq qazanların məhəccərinə qoyurlar.Porsiyalaşdırılmış tikələri bir sırada 

dərisi olan tərəfi yuxarı istiqamətdə qoyurlar dərisini isə elə kəsirlər ki, kollagenin bişməsi 

zamanı tikələr dağılmasın. Mayeni elə miqdarda götürürlər ki, balığın üzərini 1-2sm-dən 

artıq örtməsin. Mayeni tez bir zamanda qaynama həddinə çatdırırlar, duz əlavə edirlər və 

qaynatmanı azaldaraq hazır olana qədər bişirirlər. Porsiyalaşdırılmış balıqların qaynama 

müddəti adətən 12-15 dəqiqə təşkil edir. 

        Pörtlədilmiş balıq xörəklərinin hazırlanmasında çiy və ya qızardılmış balıqlardan 

istifadə edilir. Pörtlətmə üçün əsasən xırda balıqlardan və dəniz balıqlarından – kombla, 

treska, zubatka ,palyusa və s. istifadə edilməsi uyğundur. Pörtlədilmə zamanı sümüklər 

yaxşıca yumuşalır, ona görə də balığı sümükləri ilə birlikdə hissələrə ayırmaq olur. 

         Qızardılmış balıq xörəklərini hazırlayarkən ilk öncə balıqları porsiyalaşdırılmış 

tikələrlə,bölmələrlə və yaxud bütöv cəmdəklər halında qızardırlar. Qızartmanın yağda, 

yağda-früterd, qızartma şkaflarında, şişdə qızardılmış növləri vardır.Tikələrə ayrılmış 

balığları duzlayır, istiotlayır, unda urvalayır və 160 dərəcə temperatura qədər qızdırılmış 

bitki yağında və digər yağlarda qızardırlar. 

       Balıq konservləri hazırlayan Lənkəran qida sənayesi müəssiələrində texnoloji 

proseslərə yuma, kəsim, yenidən yuma, çeşidləmə, konservlərin bankalara yığılması, 

ədviyyatların, yağın əlavə edilməsi aiddir. 

       Qeyd etmək lazımdır ki, balıq xörəklərinin hazırlanması zamanı həyata keçirilən 

bütün texnoloji sxemlərə düzgün əməl edilməlidir. Əsasən də bu texnoloji emal üsullarını 

sanitar-gigeynik normalar əsasında aparılmalı, normativ-texniki sənədlərə cavab verməlidir. 
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Quba rayonu ərazisində becərilən armud (pyrus l.) bitkisinin mikoloji növ tərkibinə 

görə qiymətləndirilməsi 

 

  Yer kürəsində yaşan canlılar arasında bu günə qədər uzun təkamül prosesin 

keçirmiş insanların  eyni zamanda heyvanların qidalarının əvəzolunmaz yer tutanlardan 

biri də meyvələrdir. Zəngin kimyəvi tərkibi, uzun müddət saxlanması qabliyyəti, yüksək 

məhsuldarlığı, müxtəlif torpaq iqlim şəraitində becərilmə imkanın olmasına görə geniş 

ərazilərdə becərilmişdir. İnsanlar meyvələrdən həm qida həm də iqtisadi cəhətdən istifadə 

edirlər. Hal hazırda meyvə ticarəti çox geniş sahəni təşkil edir. Ölkəmizdə əkin sahəsinə 

və ümumi məhsul istehsalına görə armud ikinci yerdə durur. Armud yüksək məhsuldar 

bitki olduğundan respublikamızın əksər rayonlarında uğurla becərilir. Meyvələrdən təzə 

və emal olunmuş halda istifadə edilir. Beynəlxalq statik məlumatlara görə dünyada 8 mln 

tona yaxın armud istehsal olunur. Bitki cins, növ, sort xüsusiyyəti və becərilmə şəraitinə 

görə fərqləndiyi kimi tərkibində maddələr və onların miqdarına görə də müxtəlif olur. 

Armudun  tərkibində faizlə 5-15,7 şəkər, 0,1-0,99 turşu, 0,06-0,12 dabbaq maddəsi, 0,18-

0,44 kül elementi, müxtəlif vitaminlər (A, B, B1, C, PP) vardır. Meyvələrin tərkibində 
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olan müxtəlif maddələr iştah əmələ gətirir, bədənin ağırlaşmasının qarşısını alır və 

qocalmanı ləngidir. Orqanların fəaliyyətini gücləndirir, orqanizmin xarici təsirlərə (istiyə, 

soyuğa, susuzluğa və s.) davamlılığını yüksəldir. Tərkibindəki qida maddələrinin 

zənginliyinə görə meyvə bitkiləri bir çox xəstəliklərin qarşısının alınmasında yaxşı kömək 

edir. Armud meyvəsi təzə və qurdulmuş halda yeyilir,mürəbbə,püre,cem,şirə və s. 

hazırlanır. Oduncağı möhkəm və qiymətlidir, musiqi hazırlanmasında, mebel istehsalında, 

və s. istifadə olunur. 

     Armud bitkisi Rozid (Rosidae) yarımsinifi, Gülçiçəklilər(Rosales) sırası, 

Gülçiçəkkimilər(Rosaceae) fəsiləsinə, Almakimilər(Pomoideae) yarımfəsiləsinə, Pyrus L. 

cinsinə, Pyrus communis L. növünə aiddir. Çiçəkləri birevli ikicinslidir ,iri ağ rəndə olur. 

Çiçək topası sadə sipər tipli olub 6-9 ədəd çiçək olur. Yarpaqları qısa saplaqlı, növbəli 

düzülüşlü sadədir.Həşəratla tozlanır. 

      Təbii böyümə xarakterinə görə armud ağac, 20-25 m hündürlüyə malik orta boylu, 

bir ədəd odunlaşmış gövdəyə malik,uzun ömürlüdür bitkidir. Kökü millşəkillidir və 

torpağın dərinliyinə gedir. Armud almaya nisbətən istiyə tələbkar bitkidi. Sarı-yaşıl rəngli, 

lətli, meyvəsi uzunsov və ya dəyirmi formalı, lifli, şirin və sulu tumlumeyvədir.  

      Armud( Pyrus L.) cinsin dünyada 60 növ, Azərbaycanda 18 növ bunlardan 16-sı 

yabanı 2-i isə mədənidir,10 minə qədər sortu var. Yetişmə vaxtına görə alma sortları 3 

qrupa ayrılır: yaylıq, payızlıq, qışlıq. 

      Yaylıq sort: iyul-avqust aylarında yetişir; Payızlıq sort: sentyabr-oktyabr aylarında 

yetişir; qışlıq sort: noyabr-feyral ayına qədər. 

      Quba rayonunda becərilən armud bitksinin müxtəlif sortlarından nümunələr 

götürülərək tədqiqat aparılmışdır. Göbələk nümunələrinin götürülməsi və təmiz kulturaya 

çıxarılması məlum mikoloji metodlarla uyğun aparılmışdır. Kultural-morfoloji əlamətlərə 

əsasən hazırlanan təyinedicilər əsasında, göbələklərin adlandırılması və sistemləşdirilməsi 

isə Beynəlxalq Mikoloji Asossasiyanın rəsmi saytında verilənlərə müvafiq həyata 

keçirilmişdir. Tədqiqat işi nəticəsində məlum olmuşdur ki, armudun gövdə, yarpaq, çiçək, 

meyvəsindən götürülən nümunələrdə Penicillium, Aspergillus niger, Rhizopus, 

Aspergillus flavus və s. göbələk növlərinə rast gəlinmişdir. 

      Beləliklə, tədqiq olunmuş armud bitkisinin sortlarında müəyyən edilmiş göbələk 

növlərinin onların göstərdiyi təsirlərin tədqiq edilməsi, törədə biləcəkləri xəstəliklərin 

qarşısını almaqda, kənd təsərüffatında xüsusilə meyvəçiliyin inkiçafında əmiyyətli  rol 

oynaya bilər. 
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Azərbaycanda fındıqçılığın inkişafı 

 

Fındıq bitkisi, bitkilər aləminin Fagales sinfinin, Betulaceae fəsiləsinin, Corylus 

cinsinə aid olub 20-yə qədər geniş yayılmış növü birləşdirir. Qafqazda  böyük əhəmiyyət 

kəsb edəni Adi fındıqdır. Azərbaycanda uzun müddətli seçmə nəticəsində, xalq 

seleksiyasının  məhsulu olan sortlar (Ata-baba, Yağlı, Gəncə, Əşrəfi və s.) və gətirilmə 

sortlar (introduksiya olunmuş) geniş becərilir. Hal-hazırda dünyada hər il orta hesabla bir 

milyondan çox qabıqlı fındıq istehsal edilir ki, bunun 70-75 %-i Türkiyə, 10-15 %-i 
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İtaliya, 5 %-i Azərbaycan, 3-4 %-i isə Gürcüstanın payına düşür.  Bu ölkələrin dünya 

bazarlarında fındığın satış qiymətini daha ucuz təklif etməsi respublika üçün  ixrac zamanı 

çox böyük çətinliklər yaradır.  Azərbaycan məhsuluna daha yüksək qiymət formalaşdığı üçün  

Gürcüstan və Türkiyə ixracatçılarından fərqli olaraq  bazarın itirilməsi ilə nəticələnir ki, bu 

da yol verilməzdir. Hazırda Azərbaycanda istehsal olunan  1 kq fındıq  ləpəsinin satış 

qiyməti 6,6 ABŞ dolları civarında olduğu halda Türkiyədə 5,80 ABŞ dollar təşkil edir. 

Azərbaycanın  əsas ixrac bazarı  İtaliya, Rusiya, Almaniya başda olmaqla 25 ölkəni 

əhatə edir. Xatırladaq ki, 2020-ci ildə ixrac edilən əsas qeyri-neft məhsullarının siyahısında 

fındıq ləpəsi ilk dördlükdə qərarlaşıb və 116 milyon ABŞ dolları dəyərində fındıq ləpəsi 

ixrac edilib. 2019-cu ildə isə bu rəqəm rekord həddə yüksələrək 125,6 mln. dollar olmuşdur. 

Gürcüstan 2015-ci ildən “Assosiation Aqreement” çərçivəsində xam fındıq ixrac edir. 

Azərbaycan isə xam məhsulu 3,2% vergi tarifi ilə ixrac edir. Həmçinin fındıqçılıqda son 

məhsula  11,2 faizlik vergi tətbiq olunur. Təbii ki, bütün bunlar əldə edilmiş məhsulun 

rəqabətqabiliyyətini aşağı salır. 

Azərbaycanda fındıqçılığın inkişafında yaranan problemlərdən biri də son zamalar 

Avropaya ixrac olunan fındıq məhsullarında aflatoksin maddəsinin aşkarlanmasıdır. Bu  

səbəbdən ixrac olunmuş məhsulların bir hissəsi qəbul edilməmiş və geri qaytarılmışdır. 

Aflatoksinin yaranması təsərrüfatlarda məhsulun vaxtından əvvəl yığılması, saxlanma şəraiti, 

çeşidləmə zamanı müasir texnologiyalardan istifadə edilməməsi və s. səbəblərdir. 

Azərbaycanda fındıqçılığın inkişafına nəzər saldıqda məlum olur ki, bu sahə daim 

artan templə inkişaf edir. Belə ki, 2000 –ci ildə fındıq bağlarının ümumi sahəsi 18350,0 

hektar olmuşdursa, 2020-ci ildə bu rəqəm 79618,2 hektara çatdırılmışdır. Əsas fındıq istehsal 

edən iqtisadi rayonlar Şəki-Zakatala (34907,4 ha) və Quba-Xacmazdır (8430,9 ha). Fındıq 

sahələrinin qısa müddət əırzində bir neçə dəfə artmasına səbəb dövlət tərəfindən göstərilən 

dəstək xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, 2019-2020- ci illərdə fındıqçılıq sahəsində 

fəaliyyət göstərən 32366 fermerə 10245954 manat məbləğində subsidiya ayrılmışdır.   

Göründüyü kimi bu sahə respublikanın aqrar məhsulları arasında   önəmli yer 

tutmasına baxmayaraq onun istehasalı və ixracında hal-hazırda bir çox problemlər 

mövcuddur. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün aşğıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədəuyğundur: 

 İşğaldan azd edilmiş ərazilərdə intensiv  tipli yeni fındıq bağlarının salınması, 

 Zərərverici və xəstəliklərə qarşı istifadə edilən preparatların məhsulda qalıq 

miqdarının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, 

 Məhsulun yığılma vaxtına, saxlanma şəraitinə və çeşidlənməsinə düzgün əməl 

edilməsi, 

 Xam və son məhsullara vergi tətbiqinin minimuma endirilməsi, 

 Dövlət tərəfindən verilən maddi və mənəvi dəstəklərin davam etdirilməsi, 

 Fındıqçılıqda mövcud olan monopoliyanın aradan qaldırılması. 

       Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin həll olunması Azərbaycanda ekoloji cəhətdən daha 

keyfiyyətli və iqtisadı cəhətdən daha ucuz məhsul istehasalına və ixracına səbəb olacaqdır. 
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Dəyişik ipəksarıyan  (Lumantria dispar L.) zərərvericisinin bioekoloji xüsusiyyətləri 

 

         Meşə bitkilərinə zərər verən  həşəratların bir qismi bitkilərin oduncağı, yarpağı, 

çiçəkləri və meyvəsi  ilə qidalanaraq onların inkişafını zəiflədir, məhsuldarlığını aşağı salır 

və hətta məhvinə səbəb olurlar. Bu   həşəratlar içərisində ipəksarıyanlar xüsusi yerə 

malikdir. İpəksarıyanların tipik nümayəndəsi Tək ipəksarıyanı - Lymantria 

dispar (Linnaeus, 1758)  olub 3 sinonimi var. 

- Phalaena  dispar  (Linnaeus,  1758);  

- Ocneria dispar  (Linnaeus, 1758);  

- Porthetria dispar (Linnaeus, 1758). 

        Yuxarıda qeyd edilən  zərərvericilər içərisində özünəməxsus bioekoloji 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənən tək ipəksarıyan respublikamızın meşə və bağ sahələrində geniş 

yayılaraq əksər ağaclara, çox güclü zərər verir. Tək  ipəksarıyan polifaq zərərverici 

olub 300  növ  bitki  ilə,  o cümlədən meyvə, kol və bir cox enliyarpaqlı meşə ağacları – 

palıd, qovaq, söyüd, göyrüş, toz ağacı, fıstığ, vələs, cökə və s. ilə qidalanır. Zərərvericinin 

dişi fərdləri (qanadları açılmış halda  75 mm) erkləklərdən  (45 mm) böyük olub dolu 

görünən  qarıncığa malikdir. Tək ipəksarıyan yumurtalarını topa halında əsasən bitkilərin 

gövdələrinə  (torpaqdan 20-300 sm hündür) qoyurlar. Belə ki, müşahidələr zamanı yumurta 

topalarının 25% - i 1 metrədək hündürlükdə, 59.4 %-i 2 metrədək və 15.6 % - i isə 2 metrlə 

3 metr arasında rast gəlinmişdir. 

        Zərərverici yumurta daxilində  formalaşmış tırtıl halında  ağac qabıqları və budaqları 

üzərində xüsusi tükcüklər altında qışlayır. Yazda, aprelin birinci yarısında (havanın 

temperaturu 20-24  olduqda) tırtıllar çıxmağa başlayır, 13-15 gün yumurta qabığı ilə 

qidalandıqdan sonra govdə ilə yuxarıya doğru hərəkət edərək qönçə, çiçək və yarpaqlarla 

qidalanır. Yarpaqları yeyilmiş ağacların ehtiyat tumurcuqlarının zərərvericilər tərəfindən 

zədələnməsi bitkilərin tamamilə məhv olmasına səbəb olur. Kiçik yaşlı tırtıllar topa halında, 

böyük yaşlı tirtıllar isə tək-tək yaşayirlar. Tırtılların inkişafı optimal şəraitdə 34-40 gün, 

nisbətən aşağı temperaturda isə 50-80 günə başa çatır. İnkişafını başa vurmuş tırtıllar iyun 

ayının iknci yarısında puplaşmağa başlayır.  Bu proses adətən ağacların budaq və 

gövdələrinin üzərində, qabığın altında baş verir. Pupun inkişafı 14-21 gün çəkir. Puplardan 

gecələr fəal olan uçan kəpənəklər  cütləşir və ağac qabıqları üzərinə topa halında  yumurta 

qoyur. Müşahidələr zamanı rast gəldiyimiz 12  topanın  sayılması zamanı  məlum olmuşdur 

ki,  yumurtaların minimum sayı 372 ədəd, maksimal sayı isə 645 ədəd arasında olmuşdur. İl 

ərzində bir nəsl verir və müəyyən vaxtdan bir kütləvi artaraq böyük meşə massivlərini 

çılpaqlaşdırır və hətta  bir hissəsinin məhv olmasına səbəb olurlar.  

        Meyvə bağlarında  və meşə massivlərində ağacların zərərverici tırtılları ilə 

sirayətlənməsi 10-15% və ya 100 budaqda 12-15 tırtıl olarsa, ona qarşı bioloji mübarizə 

məqsədi ilə  bioloji preparatlardan (Bakillis thuringiensis) istifadə, yumurta topalarının 

mexaniki üsullarla məhv edilməsi yaxşı nəticə verir. Yumurta topalarının əsasən torpaq 

səthindən 3 metr hündürlükdə qoyulması bu mübarizə tədbirlərinin aparılmasını nisbətən 

asanlaşdırır və əlavə texniki qurğuların istifadəsinə ehtiyac qalmır. 
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Azərbaycanda narçılığın müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri 

       Nar (Punicaceae Horan.) fasiləsinin Punica L. (2n=16) cinsinə aid olub yer kürəsində 

iki  növü yayılmışdır. Bunlardan biri (P.protopunica Balf) yabanı halda Hind okeanının 

Sokotra adasında yayılmış və heç bir təsərrüfat əhəmiyyətinə malik deyil. Azərbaycanda 

yabanı halda Adi  nar (P.granatum L) geniş yayılmış kol tipli ağac bitkisidir. Nar çox 

qiymətli subtropik bitkidir. O, dünyanın hər yerində bitib məhsul vermir. Ölkəmiz nar 

yetişdiriciliyi üçün əlverişli torpaq-iqlim  şəraitinə malik olmaqla bərabər onun bu ərazilərdə 

əkilib becərilmə tarixi çox qədimdir.  

       Dünyada ən çox nar istehsal edən ölkələr Çin və Hindistan olsa da əhalinin çox 

olması  səbəbindən onu yetərincə ixrac edə bilmirlər. Azərbaycan respublikası nar ixrac edən 

ölkələr  arasında ilk onluğa (Türkiyə, İran, İspaniya, Hindistan, ABŞ –dan sonra) düşmüşdür. 

Hal-hazırda  Respublikada nar əkin sahələri 28 min hektar, istehsalı isə orta hesabla 180 - 

190 min ton arasında dəyişir. Təəssüf ki, aqrotekniki  qaydaların yetərincə aparılmaması 

səbəbindən Azərbaycanda  məhsuldarlıq nar istehsal edən başqa ölkələrlə müqayisədə çox 

aşağıdır. Belə ki, Türkiyə, Hindistan, Misir, İspaniya, ABŞ və s. ölkələrdə məhsuldarlıq 25-

35 t/ha olduğu halda ölkəmizdə bu göstərici müvafiq olaraq 6.4-7 t/ha arasında  dəyişir. Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi məhsuldarlığı hektardan 15 tona çatdırmağı planlaşdırır. Zənnimizcə bu 

rəqəm dünya ölkələri ilə rəqabət aparmaq üçün yetərli deyil. Qeyd etmək lazımdır  ki, təbiəti 

narçılıq üçün o qədər də əlverişli olmayan İsraildə məhsuldarlıq orta hesabla 60 t/ha  təşkil 

edir. Yuxarıda qeyd edilən misallardan, apardığımız araşdırmalardan aydın olur ki, 

Respublikada narçılığın inkişafı, məhsuldarlığı qənaətbəxş deyil və günün tələblərinə cavab  

vermir. Bu gün Azərbaycan, narçılığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlara malikdir və 

bu imkanların aşağıda qeyd edilən amillərlə sıx əlaqəsi var. 

1. Respublika ərazisində müxtəlif ceşidli nar sortlarının mövcudluğu, onların xüsusi 

dada, keyfiyyətə  və məhsuldarlığa malik olmasıdır. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli 

Fərmanıdır.  Fərmanda təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 

subsidiyalaşdırılması qaydası”na müvafiq olaraq intensiv nar bağlarına bağın 

salındığı ilk 4 il ərzində hər il  hektara 800 manat, sonrakı illərdə isə 240 manat əkin 

subsidiyası ödənilir. Bu fərman İntensiv nar bağlarının salınmasına və onun yüksək 

səviyyədə becərilməsinə çox böyük  dəstək verir. 

3. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad edilməsidir ki, bu da yeni intensiv tipli 

nar  bağlarının salınmasına imkan verir. 

       Narçılığın inkişafına həm də onun dünya bazarlarına ixrac edilməsi güclü təsir edərək  

stimullaşdırıcı rol oynayır. Bu gün nar əsasən Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və digər MDB  

Ölkələrinə ixrac edilir. Təbii ki, bu günki ixracın həcmi perspektiv artım baxımından çox 

kiçikdir. Zənnimizcə Avropa bazarlarının hədəf olaraq seçilməsi nar istehsalçıları və 

ixracatçılarının gəlirlərinin bir neçə dəfə artmasına səbəb olacaqdır. Narın ixrac potensialını 

artırmaq üçün həm məhsuldarlığı, həm də əldə edilmiş məhsulun ekoloji cəhətdən 

keyfiyyətini yüksəltmək lazımdır. Bunun üçün müasir suvarma sisteminin qurulması, əkilən 

sortların bölgəyə uygun olması, əkin sxemi, budama, gübrə verilməsi, zərərverici, xəstəlik, 

alaq otlarına qarşı mübarızə və s. tədbirlər qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanaraq həyata 

keçirilməlidir. Narın keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğun olması üçün 

bioloji, fiziki və mexaniki mübarizə tədbirlərinə önəm verilməlidir. Yuxarıda qeyd edilən 
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məsələlərin həyata keçirilməsi təbii ki, Azərbaycanda narçılığın inkişafına münbit şərait 

yaradacaqdır. 
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Aqrar sahənin inkişafında Aqrar Sığorta Fondunun yaradılmasının 

əhəmiyyəti 

  

      Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

19 avqust 2019-cu il tarixli, 809 nömrəli  “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1617-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə” Fərmanının 2.1.6-cı yarımbəndinə 

əsasən, Azərbaycan Respublikasnın Nazirlər Kabinetinin 11 dekabr 2019 -cu il tarixli, 

472 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

      “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ölkədə 

aqrar sığorta sistemi dövlət-özəl əməkdaşlıq prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Aqrar 

Sığorta Fondu dövlət tərəfindən təsis olunan və riskləri daşıyaraq sığorta ödənişini 

həyata keçirən  qeyri-kommersiya hüquqi şəxsdir. İdarəedici Şirkət isə qeyri-həyat 

lisenziyasına malik olan sığorta şirkətləri tərəfindən təsis olunan və sığorta 

müqavilələrinin bağlanmasını təşkil edən müştərək sığortaçıdır.  

      Aqrar Sığorta Fondunun əsas missiyası davamlı biznes inkişafını təşviq edərək 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün yüksək keyfiyyətli sığorta 

xidmətləri göstərmək və hər zaman öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdir. Aqrar Sığorta 

sistemi könüllü sığorta prinsipləri əsasında təşkil edilmişdir və  Fondun əsas 

hədəfləri aşağıdakılardır: 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının davamlılığını və dayanıqlılığını 

təmin etmək; 

 İstehlakçıların maliyyə maraqlarının keyfiyyətli qorunmasını təmin etmək;  

 Sığorta bazarında keyfiyyət standartlarına və yüksək mövqelərə nail olmaq;  

 Kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasına dəstək olmaq; 

 Kənd təsərrüfatının qeyri-neft ÜDM-də payının artmasına nail olmaq;  

 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;  

 Kəndlilərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə dəstək olmaq;  

 Miqrasiya səviyyəsinin aşağı salınması;  

 Urbanizasiya səviyyəsinin aşağı salınması; 

 Aqrar sektora investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi;  

 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə idxaldan ixraca keçilməsi;  

 Kənd təsərrüfatında böhranın idarəolunmasından riskin idarə oluması 

metoduna keçilməsi; 

 Maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi. 

       Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyində rolunu, ixrac 

potensialını nəzərə alaraq 41 adda bitki növü onların inkişafına, məhsuldarlığına mənfi təsir 

edən risk hadisələrindən sığortalanır. Nəzərdə tutulmuş risk hadisələrinə dolu, fırtına, aşırı 

yağışlar, sel-subasma, şaxta, qar ağırlığı, zəlzələ, sürüşmə, vəhşi heyvanların hucumu, 
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üçüncü şəxslərin hərəkətləri, zərərverici və xəstəliklər daxil edilmişdir. Göründüyü kimi 

canlı orqanizmin həyat fəaliyyəti zamanı qarşılaşa biləcəyi əksər risk hadisələrini fermer, iş 

adamları, şirkətlər  qarşılıqlı müqavilə əsasında sığortalıyaraq ona məxsus tarlanı, bağı və 

yaxud bostanı qorumuş olur.  

      Beləliklə, Aqrar Sığorta Fondu öz fəaliyyətini və idarəetməni qabaqcıl 

korporativ idarəetmə standartları əsasında qururaraq, müştərək sığortadan istifadə 

edərək  investisiya risklərinin azalmasına  və təsərrüfatların təhlükəsizliyini 

artırılmasına, istehsalın genişlənməsinə şərait yaradır.  
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Aqroturizm – aqrar regionların səmərəli inkişaf amili kimi 

Turizm -  regionun və bütövlükdə ölkənin iqtisadiyyatına təsir edən mühüm amildir. 

Bu sahə, ölkənin tədiyə balansının genişlənməsinə və vəsait axınına, turizmlə bağlı sahələrin 

inkişafına kömək edir. İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin qeyri-sabit inkişafı şəraitində, 

ölkənin iqtisadi və idarəetmə sahələrini dəstəkləyən, biznes və təsərrüfat sahələrini 

genişləndirə biləcək yeni istiqamətlərin axtarışında olmaq lazımdır. Kənd təsərrüfatı 

sahəsində belə bir perspektivli inkişaf istiqaməti aqroturizm ola bilər. 

Aqroturizm istirahət edənlərin – turistlərin tələbatları və xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmaqla kənd yerlərində təşkil edilən, ərazinin kənd təsərrüfatı, təbii-rekreasiya və digər 

sərvətlərindən istifadə edilməsi əsasında kompleks turizm məhsulunun formalaşdığı, 

qonaqlar və turistlər üçün təmin edildiyi fəaliyyət növüdür. Aqroturizm, qlobal turizm 

bazarında turizm sənayesinin yüksək gəlirli sahəsidir. Bu gün turistlər ənənəvi istirahət 

formalarından daha çox təbii istirahət formalarına daha çox meyl edirlər. 

Kənd təsərrüfatı ətrafı ərazilər vəhşi təbiətin xüsusiyyətlərini faydalı şəkildə tamamlaya 

və müəyyən oxşarlıqla təkrarlaya bilər. Son zamanlar təbii irsi ilə zəngin və məşhur olan 

bölgələrdə aqrar turizmin elementləri geniş yayılıb. Ənənəvi olaraq mədəni və təhsil 

proqramları ilə zəngin ərazilərdə də aqrar turizm yüksək inkişaf potensialına malikdir. 

Turizmdən maksimum fayda əldə etmək üçün hər bir dövlət onun sosial-iqtisadi 

siyasətinin növlərindən biri olan turizm siyasətini işləyib hazırlayır. Dövlətin turizm siyasəti 

strategiya və idarəetmə üsuluna əsaslanır. 

Turizm strategiyası - həyata keçirilməsi üçün vaxt və böyük maliyyə vəsaitləri tələb 

edilən ümumi inkişaf konsepsiyasının və məqsədyönlü proqramların hazırlanmasıdır. Turist 

idarəetməsi - konkret şəraitdə məqsədə çatmaq üçün konkret tədbirlər və üsullardır. 

Turizmi inkişaf etdirən hər bir ölkə ondan maksimum iqtisadi səmərəlilik əldə etməyə 

çalışır. Turizmin iqtisadi səmərəliliyi, turizm şirkətinin istehsal və xidmət fəaliyyətinin ölkə 

miqyasında və bölgə əhalisinə turist xidmətlərindən, onun təşkilindən iqtisadi səmərə əldə 

etmək deməkdir. 

Aqroturizm iqtisadiyyatın aqrar sektorunun inkişafı və regionun büdcəsinin artırılması 

üçün uğurlu və müstəqil istiqamət, mövcud olanların isə inkişafı və genişləndirilməsinə, 

investorların cəlb edilməsinə, habelə gələcək müasir aqroturizm sahələrinin yaratmaq üçün 

kifayət qədər gəlir səviyyəsinə malik səmərəli istiqamətə çevrilə bilər. Kənd təsərrüfatı 

turizmi bir çox Avropa ölkələrində geniş və universal şəkildə tətbiq olunur. Bu təcrübə aqrar 

rayonların iqtisadiyyatını dəstəkləyə biləcək kifayət qədər müasir və populyar turizm 

istiqamətinin inkişaf etdirilməsi yollarını təklif edən aqroparkların, eko-parkların 

formalaşmasına yaxşı nümunə ola bilər. 
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İnsanların həyat xüsusiyyətlərini və ərazi təşkilini müəyyən edən təbii təsərrüfat şəraiti 

regionlarda kənd təsərrüfatı sahəsinin ixtisaslaşmasını formalaşdıran əsas amildir. Ölkənin 

təbii-iqlim şəraiti, geniş və münbit ərazilər şəraitində sahibkarlıq düşüncəsinin inkişafı üçün 

kifayət qədər əlverişlidir, imkanları isə sonsuzdur. Bütün qeyd olunan məqamları nəzərə 

alaraq, turistlərin kənd yerlərini ziyarət etmələri üçün şərait yaratmaqla, aqroturizm böyük 

meqalopolislərin sakinləri üçün əlverişli istirahət məkanına çevrilə bilər. 

Aqrar turizmin bütün element və sistemlərinin düzgün kombinasiyası, nəticələrin 

səmərəliliyi ilə iqtisadi effekt şəklində fayda əldə etmək mümkündür. Turizmin iqtisadi 

səmərəliliyi onu deməyə əsas verir ki, ölkədə turizm milli iqtisadiyyatın digər sahələri ilə 

paralel inkişaf etməlidir. Turizm ölkənin milli gəlirinin yaradılmasında bilavasitə iştirak edir. 

Turizm ölkənin (regonun) iqtisadiyyatına bilavasitə təsiri, turistin turizm xidmətləri və 

əmtəələrinin alınması üçün sərf etdiyi xərclərin nəticəsidir. Turistlərin qaldıqları yerdə 

xərclədikləri vəsait gəlir yaradır ki, bu da xərclərin və gəlirlərin zəncirvari reaksiyaya səbəb 

olur. Regionda turizmin inkişafının iqtisadi effekti ilk növbədə turizm sənayesində əlavə iş 

yerlərinin yaradılmasında, əhalinin məşğulluğunun artırılmasında, habelə iqtisadi cəhətdən 

zəif regionların inkişafının stimullaşdırılmasında özünü göstərir. 

Aqroturizm, sahibkarlıq fəaliyyətinin bütün növlərinin, daxili turizmin inkişafı 

sahəsində kifayət qədər potensiala malikdir. Turizmin bu sahəsi ilə məşğulluq, regionlarda 

iqtisadiyyatın güclənməsinə, milli adət-ənənələrin dirçəldilməsinə, əhalinin mədəni 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə öz töhfəsini verir. 

Azərbaycan Respublikasının təbii və rekreasiya resursları müasir iqtisadi çağırışlar 

şəraitində oxşar əhəmiyyətə malik xarici imkanlarla müqayisədə rəqabət apara biləcək 

sərvətdir. Bu rəqabət üstünlüyü dövlətin və sahibkarlığın dəstəyi ilə turizm, xüsusilədə 

aqroturizm infrastrukturunun inkişafı, müsbət turist imicinin formalaşdırılması və maksimum 

iqtisadi effekt əldə etmək istiqamətində istifadə oluna bilər. 
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Aqrar sektorlarda robotlaşdırılmış qurğuların tətbiqi tendensiyaları 

 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı sektoru torpağın monitorinqi, bitki və məhsulun 

monitorinqi, təsərrüfat aktivlərinin monitorinqi kimi problemlərin həllində maraqlı tərəfdir. 

Bu baxımdan bu sektor daim bitki xəstəlikləri, zərərvericilərlə yoluxma, su çatışmazlığı, alaq 

otları və bir çox başqa problemlərlə üzləşir. Bu problemlər əhəmiyyətli dərəcədə məhsul 

itkisinə, iqtisadi zərərə səbəb olur. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatında aparılmış 

eksperimentlər ekoloji təhlükələrə də səbəb olur. Bu baxımdan tədqiqatın əsas məqsədi kənd 

təsərrüfatının robotlaşdırılmasının səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş elmi-nəzəri 

müddəaların və tövsiyələrin işlənməsidir. Dünya miqyasında kənd təsərrüfatı sahələrində 

müxtəlif təyinatlı və funksional robotexniki qurğulardan istifadə olunur. Mobil 

robototexnikanın aqrar sektora tətbiqi əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, avadanlıq və 

mexanizmlərin səmərəli istifadəsi, kadr çatışmazlığı, 24/7 saat işləmə və s. kimi problemlərin 

həllinə imkan verir. Dronların və robotexniki qurğuların süni intellektin tətbiqilə 

inteqrasiyası və idarə olunması kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üçün aktual bir məsələdir. 

Yaxın gələcəkdə bu texnologiyanın inkişafının əksər hissəsi kənd təsərrüfatı sektorunun 
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payına düşəcəkdir. Mobil robototexniki qurğular kənd təsərrüfatının həm nəzarət və 

planlaşdırma, həm də birbaşa  fəaliyyətinə dərindən nüfuz edib. Beləliklə, aparılan 

təhlillərdən belə bir nəticə hasil olunur ki, aqrar sektorunun müxtəlif sahələrində kombinə 

olunmuş, hibrid arxitekturaya malik süni intellektli, çoxfunksional imkanlara malik 

robotların tətbiqi aktualdır və rəqəmsal kənd təsərrüfatının inkişafına təsir edən müsbət 

amillərdən biridir. 

Müasir şəraitdə kənd təsərrüfatının iş qabiliyyətinin qoruyub saxlanması, yeni kadrların 

hazırlanması və sənayenin əlaqəli sahələrinin dəstəklənməsi və inkişafı üçün əlavə imkanlar 

tələb olunur. Kənd təsərrüfatının innovativ inkişafını robototexnikanın tətbiqi olmadan 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu məqsədlə, qeyd olunan problemlərin həllini realizə edən 

çoxfunksionallı, süni intellektə malik robotlaşdırılmış hibrid qurğuların layihəndirilməsi 

zəruri və kafi şərtdir. 

   Dördüncü sənaye inqilabı dövründə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının üzləşdiyi 

problemləri məhsuldarlıq və əmək məsələləri, texnika və texnologiya məsələləri olmaqla iki 

istiqamətə ayırmaq olar.  

Tədqiqat sahəsinə kənd təsərüfatının pambıqçılıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, düyüçülük, 

meyvəçilik kimi istehsal sahələri daxil edilmişdir. Emal olunan verilənlər kimi torpağın 

vəziyyətini (torpağın kateqoriyalara görə təhlili, torpağın ekoloji vəziyyətinin təhlili), gübrə 

çatışmazlığını, suvarmanı, bitkinin sağlamlığını və istehsal məhsuldarlığını göstərmək olar. 

Toplanmış verilənlər süni intellektin bir istiqaməti olan neyron şəbəkənin tətbiqinə əsaslanan 

optimal qərarların qəbulunu təmin etməklə, robotlaşdırılmış qurğuların həm avtonom, həm 

də distant idarə edilməsini təmin edəcəkdir.  

Robotlaşdırılmış qurğular aşağıdakı funksional imkanlara malikdir: məsafədən 

suvarmanın yerinə yetirilməsi, ərazidə su ehtiyatlarının təyini, məhsul yığımının təmin 

edilməsi, torpağın monitorinqinin aparılması, ziyanverici həşəratların hücumuna məruz qalan 

ərazilərin və göbələklərin toksigen növlərinin məskunlaşdığı ərazilərinin təyini, mobil əlaqə 

imkanları. 

Dünya üzrə özəl şirkətlər kənd təsərrüfatı ilə bağlı ideyaların əldə edilməsi, həmin 

ideyaların reallaşdırılması, həmçinin süni intellekt və hətta IoT tətbiqləri üçün müxtəlif 

üsulların yaradılması məqsədilə böyük verilənlər analitikasından istifadə edir. 

Robototexnikanın və süni intellekt həllərinin tətbiqi hava, torpaq, suvarma və bitkinin 

sağlamlığı haqqında informasiyanı təhlil edərək fermerlərə mövsümdən asılı olmayaraq 

minimum zaman, maliyyə və əmək sərf etməklə daha keyfiyyətli məhsulun yetişdirilməsinə 

imkan verir. 

Təklif olunan çoxfunksionallı robotlaşdırılmış qurğuların imkanlarını təhlil edərək 

pespektiv istiqamət kimi elektromaqnit dalğaların imkanlarından faydalanmasına da baxılır. 

Bu texnologiyanın, məsələn, qozkimilər fəsiləsinə aid ağaclardan məhsulun az itkilərlə 

yığılmasında, bundan başqa ziyanvericilərin tarladan uzaqlaşdırılmasında tətbiqi nəzərdə 

tutulur. 

Sadalanan funksional imkanlar əsasında təklif olunan qurğu aşağıdakı göstəricilərin 

yaxşılaşdırılmasına imkan verəcəkdir: məhsuldarlığın artırılması; vaxta qənaət; asan istifadə; 

əkin sahələrinin xəritələşdirilməsi; investisiyanın geri qaytarılma müddətinin 

sürətləndirilməsi. 

İntellektual robotlaşdırılmış texnologiyalar sensorlar və ya kompüter görmə sistemləri 

ilə toplanan verilənlərin maşın öyrənmə alqoritmləri ilə təhlil edərək aqrar sektorun yuxarıda 

qeyd olunan problemlərin həllinə imkan verir. Bununla yanaşı həmin texnologiyalar bazar 

tələbatının analitik təhlilini, məhsul qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasını, eyni zamanda əkin 

və məhsul yığımı üçün optimal vaxtı müəyyən edə bilər. 

Ümumiyyətlə, süni intellekt texnologiyasının tətbiqi yaxın gələcəkdə rəqəmsal kənd 

təsərüfatının üç tendensiya üzrə inkişafını təyin edir: 

1. Kənd təsərrüfatı texnikalarının və robotlaşdırılmış qurğuların səmərəli tətbiqi: kənd 

təsərüfatında tətbiq olunan texnika və robotlaşdırılmış qurğuların (uçan, yeriyən və s.) 

https://www.online-sciences.com/robotics/robotics-uses-robotic-programs-types-artificial-intelligence-importance-risks/
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təyinatına və funksionallığına görə müxtəlif növləri (məsələn, çiləmə, suvarma, torpağın 

monitorinqinin aparılması, xəritəçəkmə və s.) mövcuddur.  

2. Torpağın və məhsulun monitoringi: əkindən əvvəl torpağın şoranlı, sucaqlı və daşlı 

olmasının təyini, bitkilərin gövdəsində su ehtiyatı və su sərfiyyatının, üzvi və qeyri-üzvi 

maddələrin təhlili, ziyanvericilərin ilk mənbələrinin və alaq otlarının aşkarlanması, bitkinin 

vegetasiya göstəricilərinin qiymətləndirilməsi və s. kimi məsələləri əhatə edir. 

3. Proqnozlaşdırmanı reallaşdıran analitik təhlillər: kameralardan və peykdən daxil 

olan verilənlərin tutuşdurulması, onların təhlili süni intellektə malik robotlaşdırılmış 

qurğuların tətbiqi əsasında aparılır, nəticədə proqnozlaşdırma və optimal qərarların əldə 

edilməsi mümkün olur. 

Kənd təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi istiqaməti üzrə imkanlar çox böyükdür. 

Ölkəmizdə rəqəmsal kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amildir və 

xüsusi diqqət tələb edir. 

Beləliklə, təklif olunan robotlaşdırılmış qurğu ilk baxışdan dünya üzrə mövcud olan 

eyni təyinatlı texnologiyaların iş prinsipinə nəzərən oxşar ola bilər. Lakin burada əsas fikir 

dron, robot və süni intellektin sintezi əsasında hibrid arxitekturanın yaradılmasına 

yönəlmişdir. Aqrar sektora rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi bir tərəfdən xarici resurslardan 

istifadənin həcminin azalmasına, digər tərəfdən isə lokal xarakterli istehsal amillərindən 

maksimum dərəcədə istifadə edilməsinə imkan verəcəkdir. 
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Çay plantasiyalarında  zəifliyin və seyrəkliyin baş vermə səbəbləri və onların aradan 

qaldırılma yolları 

 

 2006-2008-ci illərin tədqiqatları göstərir ki, zəif və seyrək çay plantasiyalarda 

vəziyyəti, torpağın su fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tədbirlər işlənmişdir. 

Sahələrin əksər hissəsini bataqlıq alaqları bürümüş, su ötürücü şəbəkələrə heç bir xidmət 

olunmamışdır. Cərgə araları traktor təkərləri və tırtırları ilə çoxgedişli tapdalandıqdan sonra 

torpağın həddindən artıq bərkiməsi müşahidə edilmişdir. Nəticədə torpağın strukturu, 

məsaməliyi pozulmuş, payız-qış dövründə bataqlaşma, subasmalar qeyd edilmişdir. 

 Torpağın sıxlığını (prof. İ.F.Qolubovun üsulu ilə) öyrənərkən müəyyən edilmişdir ki, 

torpağın sıxlığı cərgəaralarında 40 sm dərinliyinə qədər, cərgələrə nisbətən kifayət qədər 

yüksəkdir. Cərgə boyu torpağın sıxlığı 0-40 sm-də 11,9-dan 19,9 kq/sm
2
, cərgəaralanrında 

isə -16,3 – 26,7 kq/sm
2
 təşkil edir. Ən böyük torpaq sıxlığı 10-38 sm torpaq qatında-24,1-

26,7 kq/sm
2
 müşahidə edilmişdir. 40 sm-dən aşağı qatda isə fərq cüzidir və demək olar ki, 

yoxdur. Cərgə boyu 0-10 sm qatda torpağın rütubətliyi müqayisədə nisbətən yüksəkdir və 

21,9% təşkil edir, cərgəarasında isə həmən qatda aşağıdır və 9 %-ə bərabərdir ki, bu da çay 

bitkisinin ölgünləşməsi səviyəsindədir. Deməli, cərgəarasında olan torpağın üst səthi həmişə 

yumuşaldığına görə burada intensiv fiziki buxarlanma gedir. Bu qat (0-10sm) kül halına 

düşmüş və bu hissədə çayın kök sistemi də demək olar ki, yoxdur.  Aşağı qatlarda isə əksinə 

rütubətlik 3-4 % çoxdur. Cərgəboyunda torpağın su-fiziki xassələri nisbətən yaxşı 

olduğundan torpaq rütubətliyi desukasiya (bitki tərəfindən buxarlanma) vasitəsi ilə və ya 

çayın və alaq otlarının kök sistemlərinin inkişafı ilə əlaqədər rütubətlik aşağı düşür. 

Mütəmadi izafi-rütubətlik şəraitində olan çay kolları çıxarılarkən məlum olmuşdur ki, nazik 

köklərin maksimum miqdarı kök boğazına yaxın yerləşmişdir ki, bu hissə torpaqla örtülü 

saxlanılır və bu hissədə naziy-qış şumu həyata keçirilmir. Bura da yan köklər torpağın 5-
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15sm dərinliyində yerləşmişdir. Cərgəaralarında isə bu dərinliydə köklər demək olar ki, 

yoxdur. Mil kökün əsas budaqlanması 20-25sm-də qeyd olunur. Ölçüsünə görə bu şaxələnmə 

qüvvəlidir, lakin onlar ölmüş və qabıqlarını itirmişlər. Bu kimi plantasiyalarda bitkinin 

budaqları mamırla və şibiyələrlə örtülü olur. Payız-qış mövsümunda torpaqda izafi rütubətlik 

yoxdursa hətta zəif xidmət olunmasına baxmayaraq seyrəklik azdır və kollar bioloji 

zəifləməmişlər. Bir qayda olaraq sahənin hündür yerlərdə çay kolları nisbətən qüvvəli olur və 

bu sahənin seyrəkliyi də az olur. Torpağın su-fiziki xassəsinin pisləşməsi və çay 

plantasiyalarının mütəmadi olaraq izafi rütubətlik şəraitində olması və torpağın bərkiməsi 

torpağın qida rejiminə də öz mənfi təsirini göstərir. Drenaj şəbəkəsindən 5,6 m aralı sahəyə 

nisbətən drenaj şəbəkəsindən yarım metr  aralıqda torpaqda P2O5, NH4  və  NO-ın miqdarı  

bir  neçə dəfə çox olur. Bu da rütubətliliyin  göstərilən  məsafələrdə bərabər olmaması ilə 

əlaqədardır. Drenaj şəbəkəsinə yaxın məsafədə izafi rütubətlilik olmadığına görə artıq su 

şəbəkəyə axır və ya sızır, cərgəarası bərkimiş sahədə isə axmır və beləliklə də qida 

maddələrinin toplanması üçün pis şərait yaranır. Bu kimi sahələrdə  çay  kollarının zəif 

düşməsi, onların aşağı məhsuldar və seyrəkli  olması torpağın su-fiziki və qida rejiminin 

pozulması, torpağın  bərkiməsi, sıxlığı və müvəqqəti suyun sahədə durması ilə əlaqədardır. 

Çay  plantasiyalarında izafi rütubətlilik kök sisteminin səthi  yayılmasına, bərkimiş və zəif 

aerasiyalı torpaq qatına keçmiş köklər isə tədricən tələf olurlar. 

 Lənkəran-Astara subtropik bölgəsində cavan çay plantasiyalarında kolların tələf 

olması və seyrəkliyin əmələ  gəlməsində torpağın izafi rütubətlənməsi mühüm rol oynayır. O 

yerdə ki, torpağın relyefi münasib deyil, səthi axın yoxdur və səthi su hərəkətsizdir, həmin 

yerdə suda həll olunmuş oksigenin miqdarı da qənaətbəxş  olmur. Suda həll olunmuş 

oksigenin miqdarının azalması və  ya tam olmaması torpağın oksidləşmə-bərpa olunma 

potensiyalının (OBP) azalması, PH yüksəlməsi, dəmirin, manqanın və s. birləşmələrinin 

oksidləşməsinin zəifləməsi ilə  müşahidə edilir. 

 Lənkəran-Astara subtropik bölgəsində çay plantasiyası  salarkən torpağın su rejiminin 

nizamlanması ilk təxirəsalınmaz  məsələlərdən biri sayılır. Meliorativ tədbirləri elə  

planlaşdırmaq lazımdır ki, drenaj şəbəkələri payız–qış mövsümündə su ötürücü rolunu 

oynasın, yaz-yayda isə rütubətləndirici sistemini yerinə  yetirsin.  

Drenaj şəbəkəsinin dərinliyini çayın əsas kök sisteminin  yerləşdiyi qatdan (50 sm) 20-25 sm 

aşağı olmalıdır. Göstərilən tədbirlərə əməl olunmadıqda çay plantasiyalarında izafi  suların  

durmasına səbəb olur. Belə ki, çoxlu leysan yağışları və ya  düzgün olmayan suvarmalar 

şəraitində izafi rütubətin vaxtında  sahədən kənarlaşdırılması mümkün olmur. 

 Bəzən gübrələr  vaxtınd, lazimi nisbətdə, bəzən də düzgün qaydada verilmir. Cavan 

çay  plantasiyalarına onlar istismara düşənə qədər verilmir, bu da bitkinin boy atması və 

inkişafını saxlayır, bu kimi plantasiyaların istismara düşmə müddətini yubadır. Bəzi  hallarda 

isə mineral gübrələrin təyin edilmiş dozaları və  verilmə vaxtına riayət edilmir. Bu məqsədlə 

mövcud olan  kartoqramlardan istifadə edilmir. Bundan başqa, mineral gübrələr əsasən əl ilə  

səpildiyinə görə, onların plantasiyaya bərabər səpilməsi mümkün olmur-müxtəlif yerlərə 

bəzən az və bəzən də həddindən artıq gübrə  düşür. Kolların dibinə tökülən mineral 

gübrələrin çoxluğu onların yanmalarına səbəb olur. Çay plantasiyası üçün  sahə seçilərkən 

müəyyən edilmiş aqronomik qaydalara əməl  olunmur. Çay plantasiyası üçün torpaq 

hazırlanarkən, sahənin drenaj şəbəkələri arasında zolaqların yarımsferik (kvali) vəziyyətə 

salınmasına lazımı diqqət yetirilmir; drenaj  şəbəkələri düzgün salınmır, onlar arasındakı 

məsafə dəqiq müəyyənləşdirilmir. 

 Çay təsərrüfatlarında üzvi gübrələrdən zəif istifadə edilir (xüsusilə suderal bitkilərdən 

- ağ lünin, at paxlası və i. a). Torpaqda qida maddələrinin miqdarını  artırmaqla bərabər, agır-

gilli və gillicəli torpaqların su-fiziki xassələrinə də yaxsı təsir göstərir.Lənkəran-Astara 

subtropik bölgəsində  aparılan  uzun  müddətli təcrübələr çay plantasiyalarının salınmasında 

üzvi gübrələrin böyük əhəmiyyət daşıdığını sübut etmişdir. Bu gübrələr çay kollarının 

normal boy atmasını və inkişaf etməsini nəzərə almaqla məhsuldarlığın yüksəlməsində 

müstəsna əhəmiyyət daşıdığını elmi və praktik sübut etdirməyə imkan vermişdir. Bəzi 
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təsərrüfatlarda çay  plantasiya-larında suvarmalar səmərəli keçirilmir. Yağışyağdırıcı 

aqreqatların  və stasionar suvarma şəbəkələrinin mövcud olmasına baxmayaraq şırım üsulu 

ilə  suvarmaya üstünlük verilir, bu iş həm də bu məqsəd üçün  hazırlanmamış  çay 

plantasiyalarında baş verir. Bununla əlaqədar   olaraq çökək yerlərdə suvarma suları durur, 

və kolların zəifləməsinə səbəb olur. Təklif olunmuş suvarma rejiminə  riayət edilməməsi, 

sudan səmərəli istifadəni azaltmiş olur.Stasionar yağışyağdırıcı qurğulardan istifadə edərkən  

bəzi qurğularda  təzyiq  istənilən səviyyədə olmadığından su sahəyə bərabər paylanmır. Ona 

görə də sahənin bir hissəsinə  su çatmır, bir hissəsində isə xüsusilə qurğunun ətrafında isə su 

çoxluğundan izafi rütubətlik yaranır ki, bu da kolların sıradan çıxmasına səbəb olur. Çay 

kollarına düzgün forma verilməməsi  və ya budamanın düzgün aparılmaması da kolun 

bərabər inkişaf etməsinə  öz təsirini göstərir. 

 Çay yarpağının yığımı aqrotexniki tədbir kimi, çay  plantasiyalarının məhsuldarlığını 

yüksəldəndir, lakin bu çay  yarpağının vaxtında və düzgün yığılmasından çox asılıdır: 

plantasiyanın məhsuldarlığı, xammalın və hazır məhsulun  keyfiyyəti, zoğvermə qabiliyyəti, 

çay bitkisinin həyat qabiliyyəti və uzun ömürlülüyü, çay yarpağı yığanların əmək 

məhsuldarlıqları bu işdə mühüm əhmiyyət kəsb edir. 

Bəzi təsərrüfatlar şpalerin hündürlüyünü və çay plantasiyasiyasının vəziyyətini nəzərə 

almadan çay yarpağının yığımını həyata keçirirlər. Çox hallarda isə yığım həddindən artıq 

ağır keçirilir. Bu zaman bütün cavan zoğlar, çox hallarda icazə verilməyən üsulla boyatan və 

birlillik zoğlar və budaqlar qopardılır. Bu qayda ilə icazə verilməyən üsulla çay yarpağı 

yığıldığı halda kollar tezliklə zəifləyir və sıradan çıxaraq tələf olurlar. Yığım qaydalarına 

əməl edilmədikdə çay kollarının çətrinin inkişafı pozulur, tamyaşlı plantasiyalar 

məhsuldarlıqlarını tezliklə aşağı salır, ontogenetik qocalma mərhələsinə keçirlər. Çay 

yığımının gecikdirilməsi də, çay kollarına pis təsir bağışlayır, kollar lütləşir. Yaz dövründə 

onlar pis boy atırlar və onların məhsuldarlıqları 50% aşağı düşür. 
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İqlimə uyğun olan ağıllı kənd təsərrüfatında   meşə idarəetməsi 

 

Meşələr və ağaclar suvarma və yağışla qidalanan əkinçilik sistemlərində torpağın 

strukturunun bərpasında və onun qida dəyərinin bərpasında mühüm rol oynayır. Meşələri və 

ağacları birləşdirən sistemlər ekosistem funksiyalarının əksəriyyətinin qorunub saxlanmasını 

təmin edir. Meşələrdə təxminən 60 milyon insan yaşayır. Qlobal səviyyədə meşələr və 

meşəsalma əsaslı kənd təsərrüfatı təqribən bir milyard insanın dolanışıq vasitələrinə birbaşa 

və ya dolayısı ilə töhfə verir. Onlar həmçinin geniş çeşidli ekosistem xidmətləri (qida, 

yanacaq, su, karbon sekvestri, biomüxtəliflik və s.) təmin etməklə bir çox əlavə faydalar 

təmin edirlər. Ağaclar və meşələr həmçinin aqroekosistem xidmətlərinin göstərilməsi, 

tərəvəz və meyvə istehsalı, ərzaq təhlükəsizliyi və qidalanmada mühüm rol oynayır. İqlim 

dəyişiklikləri meşələrin və ağacların təklif etdiyi bu xidmətlərə ciddi təhlükə yaradır və təbii 

ki, bu vəziyyət kənd həyatına mənfi təsir göstərir. Digər tərəfdən, meşə təsərrüfatı və 

aqromeşə təsərrüfatı iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qlobal miqyasda mühüm rol oynayır. 

Qlobal səviyyədə meşələr ərzaq təhlükəsizliyinə, qidanın mövcudluğuna (ərzaqdan 

istifadənin təmin edilməsi, qida sisteminin sabitləşdirilməsi) və qidanın qida dəyərinin 
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zənginləşdirilməsinə mühüm töhfələr verir. Meyvə və tərəvəz bir çox kiçik fermerlər və ev 

təsərrüfatları üçün həm vacib qida mənbəyi, həm də pul gəlir mənbəyidir. Bu kontekstdə, 

meşələrin ərzaq təhlükəsizliyinə, dolanışıq vasitələrinə və qida dəyərinə birbaşa və dolayı 

faydalarına daha çox diqqət yetirilməsi aclığa son qoymaq və bütün insanlar üçün qida 

dəyərini artırmaq üçün yerli və qlobal səviyyədə səyləri təşviq edəcəkdir. Bununla belə, 

indiyədək meşələrin ərzaq təhlükəsizliyi və qidalanmada dəstəkləyici rolu və onların milli 

inkişafa və ərzaq təhlükəsizliyi strategiyalarına töhfəsi çox vaxt diqqətdən kənarda qalmışdır. 

Bu mövzuda tədqiqatlar məhdud olsa da, bir neçə ixtisaslı tədqiqatçılar tərəfindən aparılan 

çalışmalarda  meşələrin qlobal səviyyədə qida təhlükəsizliyinə töhfə verdiyini və 

qidalanmanın gücləndirilməsinə təsir göstərdiyi söylənilmişdir. 

Meşələrin qırılması qlobal istiləşmənin səbəbləri arasında ikinci yeri tutur və istixana 

qazı emissiyalarının təxminən 17,4 faizini təşkil edir. O qədər ki, bu nisbət qlobal nəqliyyat 

sistemindən daha çox emissiyaları təmsil edir. Bu vəziyyət meşələrin məhv edilməsini və 

yoxa çıxmasını iqlim dəyişikliyinin ən böyük səbəbləri sırasına əsas yeri tutur. İqlim 

dəyişikliyinin təsirlərini cəmiyyətin dözə biləcəyi hədlərdə saxlamaq üçün qlobal orta 

temperatur 2 dərəcə Selsi səviyyəsində balanslaşdırılmalıdır. Meşə sektorundan emissiyaları 

azaltmadan bunu etmək demək olar ki, mümkün deyil. Yerin səthindəki karbonun təxminən 

80 faizi və yeraltı karbonun 40 faizi meşələrdə tutulur. Bu baxımdan, meşələrin qırılması ilə 

mübarizədə istixana qazlarının emissiyalarını azaltmağ ən təsirli və iqtisadi yollarından 

biridir. Bundan əlavə, meşələrin qırılması və qırılmasının azalması emissiyaları azaldacaq, 

həmçinin meşələrin qırılması ilə bağlı digər ekoloji və sosial problemləri azaldacaq. 

Kənd təsərrüfatı qlobal meşələrin qırılmasının ən böyük səbəblərindən biridir. Əhali 

artımı, urbanizasiya və dəyişən istehlak tərzinə görə qida tələbinin artması buna səbəb olan 

amillərdəndir. Bundan əlavə, bioyanacaq həm fermerlər, həm də dövlət və özəl sektor 

investisiyaları üçün əhəmiyyətli maliyyə gəliri təmin edir və bioyanacaq istehsalı meşələrin 

kənd təsərrüfatı ərazilərinə çevrilməsinin başqa bir səbəbidir (meşələrin qırılması). 

Araşdırmalar göstərir ki, torpağa düşən məhsul artdıqca, müəyyən məhsul səviyyəsinə 

çatmaq üçün daha çox kənd təsərrüfatı sahəsinə ehtiyac var. Buna görə də fermerlərin artıq 

məhsullarını bazarda sata bilməsi (sata bilməsi) və bazar imkanlarından daha çox faydalana 

bilməsi meşə sahələrinin daha çox əkinçilik ərazilərinə çevriləcəyini göstərir. Əslində, əmtəə 

qiymətlərinin artması ilə paralel olaraq gəlirin artmasının yerli meşələrin qırılma sürətini də 

artırdığı görünür. Digər tərəfdən, kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı yüksək olan ölkələrdə 

meşələrin qırılma göstəricilərinin daha aşağı olduğu müşahidə edilir. Torpaqdan istifadə 

xüsusi şərtlərə uyğun olaraq qiymətləndirilməlidir. Meşələri və aqromeşələri əhatə edən, 

zəngin biomüxtəlifliyə ev sahibliyi edən və ekosistem xidmətləri göstərən alternativ torpaq 

(sahə) paylaşma proqramları davamlı və ədalətli həllər təklif edə bilməlidir. 

İstixana qazlarının emissiyasını azaltmaq üçün yeni meşə salınması deyil, mövcud 

ağacları və meşələri qorumaqla meşələrin qırılmasının  qarşısını almaq daha effektivdir. 

Çünki meşələrin bərpası və meşələrin salınması böyük karbon ehtiyatlarına kiçik təsir 

göstərdiyi halda, meşələrin qorunması qısa müddətdə karbon ehtiyatlarına böyük təsir 

göstərir. Meşələrin qırılması nəticəsində atmosferə buraxılma çox tez baş verir. Meşələrin 

salınması və meşələrin bərpası yolu ilə atmosferdən istixana qazlarının udulması prosesi çox 

ləng gedir. Meşələrin qırılmasının qarşısının alınması, meşələrin qırılmasının dayandırılması 

və davamlı meşə idarəçiliyinin dəstəklənməsi, su ehtiyatlarının qorunması, daşqınların 

qarşısının alınması, axınların azaldılması, torpaq eroziyasının qarşısının alınması, çayların 

lillənməsinin azaldılması, balıqçılığın, biomüxtəlifliyin, mədəniyyətin və adət-ənənələrin 

qorunub saxlanması kimi bir çox üstünlükləri də var. Dünya Bankına görə; iqlimə uyğun 

əkinçilik təcrübələri; əkin sahələri, meşələr kimi sahələri əhatə edən və ərzaq təhlükəsizliyi 

və iqlim dəyişikliyinin bir-biri ilə əlaqəli problemlərini həll edən torpaqların idarə edilməsinə 

inteqrasiya olunmuş yanaşmadır. Təbiətə əsaslanan həllər, mavi iqtisadiyyat kimi davamlılıq 

təcrübələri; İstixana qazı emissiyalarının azaldılması dayanıqlığın artırılması ilə mümkündür. 

Müvafiq olaraq, ərzaq itkisi və tullantıları ilə mübarizə ölkələrə daşqın və quraqlıq risklərini 
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birgə idarə etməyə, su ilə bağlı şokları azaltmağa, dolanışıq vasitələrini və məhsuldar 

resursları qorumağa kömək edəcək bir yanaşma qəbul etməlidir. 

İqlim dəyişikliyinin mümkün təsirləri və ağıllı kənd təsərrüfatı təcrübələri üçün 

torpağı necə becərmək, gübrə və pestisidlərdən daha səmərəli və şüurlu istifadə etmək üçün 

kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri ilə dolanışığını təmin edən bölgə əhalisi üçün kənd təsərrüfatı 

istehsalı bacarıqları təqdim edilməlidir. 
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Torpaq deqradasiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri 

Torpaq deqradasiyasının inkişafı əhalisi sıx və çox mənimsənilmiş ərazilərin 

torpaqlarında bu daha təhlükəli hesab edilir. Respublikamız adambaşına düşən torpaq 

sahəsinə görə dünyanın az torpaqlı ölkələrindən olmaqla əhalinin orta sıxlığı (95 nəfər) 

ümumi dünya göstəricisindən iki dəfə (43 nəfər) yüksəkdir. Nəzərə alsaq ki, Lənkəran-Astara 

bölgəsində bu göstərici daha aşağı səviyyədədir, onda bölgənin torpaqlarının 

deqradasiyasının qarşısının alınmasının nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi aydın olur. 

Torpaq deqradasiyası təbii (əsasən iqlimin qlobal dəyişilmələri) və antropogen faktorların 

təsiri ilə baş verir. 

Məlumdur ki, ekoloji şərait ətraflı dərəcədə torpağın vəziyyəti ilə müəyyənləşdirilir.  

Bununla əlaqədar olarq konkret ekosistemin və biogeosenozun fəaliyyətini qiymətləndirməyə 

imkan verən meyarlar və göstəricilər sistemini, ekoloji qiymətləndirmə sistemini 

formalaşdırmaq problemi öz aktuallığı və vacibliyi ilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Torpaqların yaxşılaşdırılması və onlardan səmərəli istifadə tədbirləri hazırlanarkən bir çox 

amillərlə şərtlənən (relyef, iqlim, hidrologiya, bitki örtüyü, geologiya, geomorfologiya, 

torpaqəmələgətirən süxurlar, insanın təsərrüfat fəaliyyəti və s.) ekoloji şəraiti bilmək 

vacibdir.  

Üzvi maddənin itkisi və bioloji fəallığın zəifləməsi. Bunun əsas səbəbi- insanların 

torpaqdan intensiv istifadəsi, monokultura, aqrotexniki qaydaların pozulması olub, torpaq 

deqradasiyasının başlanğıcı hesab olunur. Mübarizə tədbirlərinə- əkinçilik mədəniyyətini 

yüksəltmək, əkin dövriyyəsi, sideratların geniş istifadəsi və torpaq mikrofaunasını artırmaq 

daxildir. 

      1. Fiziki deqradasiyanın əsas səbəbi- strukturanın pozulması, səthi və əkinaltı 

bərkimə, məsaməliyin azalması, üst münbit qatın itirilməsidir. Mübarizə tədbirlərinə- 

plantajsum, səthi yumşaltma, üzvi gübrələr, struktur əmələ gətirən preparatlar və s. daxildir. 

      2. Şorlaşma və şorakətləşmənin səbəbi-irriqrasiya-drenaj sisteminin nasazlığı və bəzi 

regionlarda olmaması, suvarma rejiminin pozulması, meliorativ tədbirlərin vaxtında 

keçirilməməsidir. Mübarizə tədbirlərinə-kompleks meliorasiya tədbirləri: suvarma, kollektor-

drenaj sistemlərinin təşkili və yaxşılaşdırılması, düzgün suvarma rejimi, səth və əsaslı 

hamarlama işləri daxildir. 

    3. Qida çatışmamazlığının səbəbi- azot, fosfor, kalium elementlərinin itkisi, üzvi və 

mineral gübrələrin çatışmamazlığı, gübrələrdən düzgün və səmərəli istifadə üçün texnikanın 

və respublikanın bütün bölgələri üçün normativlərin olmamasıdır. Mübarizə tədbirləri- 

münbitliyin bərpası, artırılması bitkilərin səmərəli qidalanması sisteminin tətbiqidir. 
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     4. Torpaq eroziyasının səbəbi- külək, su irriqasiyası, düzgün olmayan suvarma 

sistemi və üsulları, ərazidə mal-qaranın sistemsiz otarılması, aqrotexniki qaydaların 

pozulmasıdır. Mübarizə tədbirlərindən-hər bir bölgə üçün xarakterik olan eroziyanı törədən 

amillərə qarşı mübarizə, torpağın üst münbit qatını yuyulmaqdan qorumaq, səpin normasına 

əməl etmək və s-i göstərmək olar.  

  5. Bataqlaşma, su basmanın səbəbi- qrunt sularının səviyyəsinin qalxması (məsələn 

Xəzər dənizinin səviyyəsinin qalxması) nəticəsində bataqlaşma, izafi səth suları, 

minrelalaşmış drenaj və qrunt suları, subasmalar və s-dir. Mübarizə tədbirlərinə-

hidromorfluğun azaldılması, qurutma işləri, drenaj və müasir qurutma sistemi, bitki seçimi, 

sideratlar və s. daxildir. 

  6. Rütubət çatışmazlığının səbəbi-iqlimin quraqlaşması, suvarma sularının çatışmaması, 

su itkisi, bitki örtüyünün seyrəkliyi və s-dir. Mübarizə tədbirləri: müasir suvarma üsulları, 

fitomeliorasiya, quraqlığa davamlı sortların yaradılması, sıx əkinlər və mulçalamadan 

istifadə etməkdir. 

  7. Texnogen və kimyəvi çirklənmənin səbəbi-texnogen landşaftların yarnmasıdır. 

Bunlar da əsasən nitratlar, ağır metallar, radioaktiv elementlər, bakteriyalar, viruslar, hərbi 

obyektlər, müharibələrin hesabına formalaşır. Mübarizə tədbirlərinə-tullantıların 

təmizlənməsi, sahəyə qalxalı bitkilərin əkilməsi, sideratlat iştirak edən əkin dövriyyəsi, 

indikator və davamlı bitkilər, torpaq qatının dəyişdirilməsi və ya əlavə olunması daxildir. 

   8.Torpaq itkisinin səbəbi- torpağın üst qatının götürülməsi, sənaye, şəhər, yol, kanal, 

su hövzələri, aeroport, oyun meydançaları, dağ-mədən işləri zamanı münbit torpaqların 

itkisidir. Mübarizə tədbirlərinə torpaq itkisinin qarşısını alan və tənzim edən qanunların 

işlənməsi və tətbiq edilməsidir.  

Beləliklə, torpaqda gedən deqradasiya prosesi torpağın mənimsənilməsi ilə əlaqədar 

olub neqativ bir prosesdir. Bu neqativ hallar torpağın tərkibi, xassələri, elementar torpaq 

prosesləri, iqlim amillərinin gedişi və bütünlükdə torpağın təbii münbitliyinin səviyyəsini 

göstərən genetik xüsusiyyətlərin nəzərə alınmaması nəticəsində baş verir. 

Torpaq deqradasiyasına təsir edən amillərdən biri də son illərdə bölgə ərazisində 

meşələrin intensiv qırılması və bu səbəbdən baş vermiş daşqınlar, sellərdir. Meşələr torpağın 

kimyəvi tərkibi, fiziki xüsusiyyətləri, rütubət və temperatur rejimi, maddələr mübadiləsini, 

biogeosenozlarda torpaq qatında mikroorqanizmlərin və digər canlı aləmin normal inkişafını 

təmin edir. 

Torpaq deqradasiyasına səbəb olan amillərdən biri də məhsul yığıldıqdan sonra, 

sahələrin yandırılmasıdır. Bu zaman torpaqların bioloji məhsuldarlığı azalır və eyni zamanda 

mikroflora məhv olur. Gübrə və pestisidlərdən proqramlaşdırılmış məhsula görə tətbiq 

edilməməsi də torpaq deqradasiyasına səbəb olur. 

Torpaq deqradasiyasının qarşısının alınması,  ümumiyyəylə ekoloji parametrlərə 

əsaslanıb torpaq münbitliyinin və ekoloji vəziyyətinin idarə olunması üçün tədbirlər   

sistemini müəyyən etmək və  nəticədə bol, ekoloji sağlam və təmiz məhsuldarlığa nail olmaq 

bəşəriyyətin davamlı inkişaf strategiyasına xidmət edir.  

Bütün qeyd olunanları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bəşəriyyətin 

əsas qida məhsulu olan torpaq ehtiyatlarının qorunması, səmərəli istifadəsi və 

məhsuldarlığının artırılması məqsədilə torpaq deqradasiyasına qarşı kompleks mübarizə 

tədbirlərinin hazirlanmasını tələb olunur.  Eyni zamanda torpaqları mühafizə etmək və onun 

münbitliyini artırmaq üçün tədbirlər kompleksinə bölgə üçün torpaq deqradasiyası 

xəritələrinin hazırlanması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də torpaq deqradsiyasına 

qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması müxtəlif ixtisas sahibi olan mütəxəssislərin 

səylərinin birləşdirilməsini tələb edir. Əks halda bu tələblər gözlənilən nəticəni verməyə 

bilər. 
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Torpağın ekoloji monitorinqi 

 

Müasir antropogen gərginlik şəraitdə biogeosenozlar və onun əsas tərkib hissəsi olan 

torpaq örtüyü kəskin dəyişkənliyə məruz qalaraq öz məhsulvermə qabiliyyətini itirir. Bu 

dəyişikliklər landşaftlara neqativ təsir göstərir və torpaqlar deqradasiya prosesinə məruz 

qalır. Torpaq deqradasiyasının inkişafı əhalisi sıx və çox mənimsənilmiş ərazilərin 

torpaqlarında daha təhlükəli hesab edilir. Azərbaycan Repsublikası dünyanın ən az torpaqlı 

ölkələrindən olmaqla əhalinin orta sıxlığı (95 nəfər) ümumi dünya göstəricisindən (43 nəfər) 

iki dəfədən də yüksəkdir. 

Düşünülməmiş antropogen təsirlər torpaqların deqradasiyasına o cümlədən torpaqda 

turşuluq və qələviliyin (pH) azalmasına humusun minerallaşmasına, torpaqda bioloji fəallığın 

zəifləməsinə, rütubət çatışmamazlığına, profil boyu duzların toplanmasına, bitki örtüyünün 

botaniki tərkibinin dəyişməsinə və digər arzuolunmaz mənfi hallara gətirib çıxarmışdır. 

Mövcud torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, münbitliyini qorumaq, şətri 

yararsız torpaqların əkin dövriyyəsinə bərpası üçün ayrı-ayrı torpaq tiplərinin münbitliyinin 

ekoloji monitorinqi aparılmalıdır. Torpaq ekoloji monitorinqi (nəzarət sistemi) biosferin 

qlobal monitorinqinin tərkib hissəsi olub, modelləşdirmə, müqayisəli və sistemli təhlilin 

köməkliyi ilə torpağın biogeosenozda keçmişi, hazırki vəziyyəti barədə məlumat verir, 

münbitliyini məhsuldarlığını, ekoloji göstəricilərini proqnozlaşdırmağa və idarə etməyə 

imkan yaradır. Belə bir sistemin, yəni monitorinqin yaradılması haqqında təklif 1971-ci ildə  

SKOPE-nin xüsusi ekspert komissiyası tərəfindən irəli sürülmüşdür. Sonra isə “Monitorinq” 

termini BMT-nin ətraf mühit ilə əlaqədar keçirilmiş (15-16 iyun 1972-ci ildə) Stokholm 

konfransında qəbul olunmuş və ona aid xüsusi proqram işlənib hazırlanmışdır. Proqramda 

deyilir: “Monitorinq məkan və zaman daxilində uzunmüddətli fasiləsiz müşahidə sistemi 

olub, ətraf mühitdə insan üçün əhəmiyyətli dəyişikliklərin keçmiş, hazırki və gələcəkdə 

vəziyyəti haqqında ətraflı məlumat verir”. 

  Geosferin digər komponentlərindən- hidrosfer, atmosfer və biosferdən fərqli olaraq 

torpaq sferasının (pedosferin) “yaddaşı” daha davamlıdır. Su, hava və canlıların tərkibində 

olan çirkləndirici maddələr qisa müddətdə, torpağa daxil olan maddələr isə sərbəst və yaxud 

müxtəlif kimyəvi birləşmələr şəklində uzun müddət qalır. 

Ölkəmizin ayr-ayrı torpaq tiplərində ekoloji monitorinqin təşkili həm elmi-nəzəri, 

həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Ekoloji monitorinqi bir çox müəlliflər müxtəlif 

növlərə-biotik və abiotik (Y.A.İzrael), lokal, regional və qlobal (İ.P.Gerasimov), local, 

regional, fon və qlobal (Q.V.Mortuzova və Q.S.Bezuqlova) ayırırlar. Torpaqda ekoloji 

monitorinqin qlobal yaxud regional miqyasda aparılması deqradasiya prosesinin miqyasından 

asılıdır. 

Torpaq monitorinqinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: yağış, külək və 

irriqasiya eroziyası zamanı torpaq itkisinin uçota alınması; əsas qida elementlərinin  mənfi 

balansının, humus və mineral maddələrin kəskin azaldığı ərazilərin müəyyən edilməsi; 

torpağın turşuluğu və qələviliyinə, şorlaşma və şorakətləşməsinə, rütubətinə, temperaturuna, 

duz rejiminə, şəhərsalma və digər antropogen təzyiqlər zamanı torpaqda baş verən fiziki, 

fiziki-kimyəvi və kimyəvi dəyişikliklərə nəzarət edilməsi, əkinə yaralı torpaqların sənaye və 

məişət məqsədilə ayrılmasının həcmi və düzgünlüyü üzərində müfəttiş xidmətinin  təşkili. 
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Torpaq monitorinqi proqramında əsas yeri işin sonrakı səmərəsini təmin edən 

nəzarətedici göstəricilərin düzgün seçilməsi tutur. Ümumiyyətlə, monitorinq üç qrup 

göstəricilər üzərində aparılır: 

1. Torpaqların qısa müddətdə dəyişən göstəriciləri. Torpaqların qısa müddətdə dəyişən 

əlamətlərinə rütubətin dinamikası, mühit reaksiyası (pH), torpaq məhlulunun tərkibi, 

torpaq havası və bitkilər tərəfindən asan mənimsənilə bilən elementləri aiddir.  

Bu qrup göstəricilər cari təsərrüfat ilində bitkilərin məhsuldarlığını artırmaqdan ötrü 

gübrələrin verilməsi, suvarma və sair kimi aqrotexniki tədbirlər hesabına tənzimlənir. 

2. Torpaqların uzun müddətə dəyişən göstəriciləri. Bu göstəricilər təbii və antropogen 

təsirlər nəticəsində 5-10 il müddətində torpağın tərkibində baş verən əsas 

dəyişikliklərədn ibarətdir və aşağıdakılardır:  torpaqda dövri olaraq dəyişən humusun 

miqdarı və ehtiyatı, deqradasiya, o cümlədən eroziya və səhralaşma nəticəsində 

torpaq itkisi struktur elementləri, ümumi qələvilik və turşuluq, udulmuş əsasların 

miqdarı, duz tərkibi, qalıq pestisidlərin miqdarı və s. Qeyd etdiyimiz bu göstəricilərin 

müəyyənləşdirilməsi nisbətən çətindir. 

3. Bitkilərin məhsulradlığını artıran göstəricilər. Bu göstəricilərə torpaqda bitkilər 

tərəfindən asan mənimsənilə bilən qida elementlərinin bir-birinə olan nisbəti daxildir. 

Torpağın ekoloji monitorinqinin göstəriciləri ekoloji vəziyyətin dəyişməsinə həssas 

mühit və canlı aləm arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən edən indikatorlardır. 

Monitorinqin indikatorları məlumat daşıyıcılarıdır, onlar torpaqda özlərini dərhal, 

yaxud bir müddətdən sonra biruzə verir. Bu isə torpaq deqradasiyasının inkişafını 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Beləliklə, torpaq ekoloji monitorinqinin ayrı-ayrı torpaq tipləri üçün qlobal və 

regional səviyyədə işlənməsi torpağın münbitliyinin və ekoloji vəziyyətinin idarə olunması 

üçün tədbirlər sisteminin və kənd təsərrüfatının inkişaf strategiyasının 

müəyyənləşdirilməsinə şərait yaradır. 
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Hirkan florasının ekoloji vəziyyətinə təsir göstərən ekoloji amillər 

 

Azərbaycan Respublikası təbiət abidələri ilə zəngin olan bir Respublikadır.  Bu 

zənginliklik turizm potensialının yüksəlməsinə səbəb olsada, müvafiq ərazilərdə təbiət 

abidələrinin məhv olmasına və bəzi hallarda isə tamamilə sıradan çıxmasına müşahidə 

olunur. Bunun qarşısını almaq üçün, yəni mövcud təbiət abidələrinin in sutu mühafizəsinin 

təşkili üçün Milli parkların, qoruqların, yasaqlıqların yaradılması zəruridir. Bu zərurəti 

nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının zəngin fauna və floraya malik cənub bölgəsində  

Ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə 9 fevral 2004-cü il tarixində Hirkan Milli Parkı 

yaradılmışdır. Milli Park Azərbaycanın cənubi-şərqində, əsasən Lənkəran inzibati rayonunun 

ərazisində yerləşir. Milli Parkın yaradılmasında əsas məqsəd həmin ərazidə təbiətin 

kompleks şəkildə qorunması, üçüncü dövrün relikt və endemik bitki növlərinin mühafizəsi, 

Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı"na daxil edilmiş tipik flora və fauna növlərinin 

qorunub saxlanılması, ətraf mühitin monitorinqinin həyata keçirilməsi, ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması, eləcə də tədqiqatlar, turizm və istirahət üçün şəraitin təşkilidir. Hirkan 
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Milli Parkının ərazisinə flora nümayəndələri üstünlük təşkil edir, parkın əsas hissəsini 

meşələrlə təşkil edir. Park ərazisində xüsusilə 3-cü dövrə məxsus qiymətli əlamətlərə malik 

endemik və relkt bitki növləri vardır.  Milli Parkda 450 növ ağac və kol cinslərinin 174-növü 

mövcuddur ki, onların da 36-sı endemik növlərdir.Endemik növlərə Şərq 

fıstıqı, Şabalıdyarpaq palıd, Qafqaz vələsi, Şərq vələsi, dəmirağacı və s. misal göstərmək 

olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, mühafizə olunma zonasında olub və ya olmamasından asılı 

olmayaraq hər bir canlıya təsir göstərən ekoloji faktorlar mövcuddur. Belə faktorlar 

orqanizimdə gedən bioimyəvi və fizioloji proseslərə-qidalanma, tənəffüs, fotosintez və s. 

proseslərə, eləcədə onun yayılmasına, inkişafına, məhsuldarlığına, ömrünə, sutkalıq və illik 

fəaliyyətinə təsir edərək, çox vaxt onlara  zəiflədici və ya öldürücü təsir göstərir. 

 Zəngin floraya malik olan Hirkan Milli parkının ərazisində olan flora 

nümayəndələridə bu təsirlərdən kənarda qalmırlar. Hirkan Milli Parkında bitkilərə təsir 

göstərən ekoloji faktorlar arasında antropogen faktorlar üstünlük təşkil edir. Parkın 

yerləşdiriyi ərazıdə əhali sayının yüksək olması, kənd təsərrüfata yararlı sahələrinin az 

olması, əkinçiliklə bərabər maldarlığın  inkişafı, uzun müddət bu ərazinin qazlaşdırılmaması 

təbiət abidələirinə göstərilən ekoloji faktorların təsirinin yüksəlməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Həmçinin ərazinin zəngin rekreasiya və turizm potensialına malik olması və bu sahənin elmi 

əsaslar olmadan inkişaf etdirilməsidə bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Aparılan araşdırmalardan və müşahidələrdən məlum olur ki, Hirkan Milli Parkının 

ərazisində bitkilərin inkişafına təsir göstərən əsas ekoloji faktorlar antropogen amillərdir. 

Antropogen amillər içərisində isə aşağıdakı faktorlar ütünlük təşkil edir: 

- Bir illik və iki illik bitkilərin müxtəlif məqsədlər-qida əlavəsi kimi və dərman vasitəsi 

kimi toplanması 

- Heyvandarlığın geniş inkişafı və qiymətli əlamətlərə malik bitkilər (xüsusilə birillik 

və ikillik ot bitkiləri) olan ərazilərin otarılması və buna zəif nəzarətin olması 

- Turizm və rekreasiya potensialına malik ərazidə turizm işinin düzgün təşkil 

edilməməsi 

Yuxarıda qeyd olunan bu faktorlar qiymətli əlamətlərə malik olan bitkilərin vegetasiya 

müddətinin başa çatmasına mane olaraq, onların tükənməsinə gətirib çıxarır. Bu və bu kimi 

masələlərin hesabına ərazıyə təsir göstrən faktorlar digər faktorlarla eksponensial asılıqda 

birləşərək bitki ehtiyatların azalmasına səbəb olmuşdur. 
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Lənkəran bölgəsində iqlim dəyişikliyinin əsas xüsusiyyətləri 

XX əsrin ortalarından başlayaraq ətraf mühitə göstərilən antropogen təsirlərin miqdarı 

artan xətlə inkişaf etmiş və son onilliklər isə təbiət üçün ciddi təhdidə çevrilmişdir. Ətraf 

mühitə göstərilən təsirlərin yaratdığı neqativ hallardan biri iqlimdə baş verən dəyişikliklərdir. 

Müxtəlif ixtisaslı şəxslərin həyəcan təbili çalmasına baxmayaraq ətraf mühit göstərilən 

neqativ təsirlərin miqdarı azalmamışdır, əksinə artmaqda davam etmişdir. Ona görə də hal-

hazırda bütün dünyada iqlim istiləşməsi prosesi getməkdədir. Artıq dünyanın elə bir bölgəsi 

https://az.wikipedia.org/wiki/Endemik
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9E%C9%99rq_f%C4%B1st%C4%B1q%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9E%C9%99rq_f%C4%B1st%C4%B1q%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eabal%C4%B1dyarpaq_pal%C4%B1d
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qafqaz_v%C9%99l%C9%99si&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99rq_v%C9%99l%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99mira%C4%9Fac
mailto:roma.abiyev@gmail.com
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qalmayıb ki, iqlimin istiləşməsi nəticəsində baş verən neqativ təsirlərə məruz qalmasın. İqlim 

dəyişmələri ölkəmizdə də baş verir. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələri, o 

cümlədən, Lənkəran bölgəsidə iqlim dəyişmələrinin təsirinə məruz qalmışdır. Xəzər 

dənizinin səviyyəsinda baş verən tərəddüdlər (yəni səviyyənin artması və azalması), çayların 

daşması, sellərin baş verməsi, mövsümlərə uyğun olmayan temperatur anomaliyaları və s. 

bunu sübut edir. Məsələn, Xəzərin səviyyəsinin 1978-1995-ci illərdə artması nəticəsində 

Lənkəran bölgəsinin sahil ərazilərinin bəzi hissələri su altında qalmışdır. Müasir dövrdə 

Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi prosesi gedir ki, bu da sahilyani ərazilərin 

quraqlaşmasına, orda mövcud olan təbii landşaftların pozulmasına gətirib çıxardır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Respublikamızda da iqlim dəyişiklikləri müşahidə 

olunmaqdadır.  Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsində Lənkəran təbii vilayəti üçün 

xarakterik olan iqlim göstəricilərində (temperatur və yağıntıların miqdarı) bu xüsuilə nəzərə 

çarpır. Lənkəran təbii vilayətinin temperatur normalarını (2018-2022-ci illər) nəzərdən 

keçirdikdə görürük ki, 2018-ci ildə orta aylıq temperatur normaları 5.3
0
C-27.7

0
C aralığında 

dəyişmişdir. Orta illik temperatur isə 15.2
0
C-yə bərabər olmuşdur. 2019-cu ildə orta aylıq 

temperatur normaları 5.8
0
C-26.0

0
C aralığında dəyişmişdir. Orta illik temperatur isə 15.55

0
 C-

yə bərabər olmuşdur. 2020-ci ildə orta aylıq temperatur normaları 4.8
0
C-26.0

0
 C aralığında 

dəyişmişdir. Orta illik temperatur isə 15.5
0
C olmuşdur. 2021-ci ildə orta aylıq temperatur 

normaları 5.2
0
C-27.0

0
C aralığında dəyişmişdir. Orta illik temperatur isə 15.75

0
C olmuşdur. 

2022-ci ildə (oktyabra qədər) orta aylıq temperatur normaları 5.5
0
C-25.5

0
C aralığında 

dəyişmişdir. Orta illik temperatur isə 16.6
0
 C olmuşdur.  

Cədvəl 1. 

Lənkəran təbii vilayətində temperaturun dəyişilməsi dinamikası (2018-2022) 

 2018 2019 2020 2021 
2022 (oktyabra 

qədər) 

Orta aylıq 

temperatur 
5.3

0
C-27.7

0
C 5.8

0
C-26.0

0
C 4.8

0
C-26.0

0
C 5.2

0
C-27.0

0
C 5.5

0
C-25.5

0
C 

Orta illik 

temperatur 
15.2

0
C 15.55

0
 C 15.5

0
C 15.75

0
C 16.6

0
 C 

 

Beləliklə yuxarıda qeyd etdiyimiz statistik məlumatları təhlil etdikdən sonra belə bir 

nəticəyə gəlirik ki, 2018-2022-ci illər arasında temperaturda müəyyən miqdarda artım 

olduğunu aydın görmək olur. 

  Lənkəran bölgəsində (2018-2022-ci illər) aylıq yağıntı normalarının paylanması çox 

fərqlidir. Fəsillər üzrə yağıntı normalarına diqqət yetirsək görərik ki, ən çox aylıq yağıntı 

norması payız fəslində müşahidə olunmuşdur. Digər fəsillərdə də yağıntı norması kifayət 

qədərdir. 2018-ci ildə orta aylıq yağıntı normaları 8.4 mm-491.4 mm arasında dəyişmişdir. 

Orta illik yağıntı 88.0 mm-ə bərabərdir. 2019-cu ildə orta aylıq yağıntı normaları 1.2 mm-

175.9 mm arasında dəyişmişdir. Orta illik yağıntı isə 86.6 mm-ə bərabər olmuşdur. 2020-ci 

ildə orta aylıq yağıntı normaları 2.4 mm-217.2mm arası dəyişmişdir. Orta illik yağıntı isə 

91.75 mm olmuşdur. 2021-ci ildə orta aylıq yağıntı normaları 0.9 mm-394.3 mm arasında 

dəyişmişdir. Orta illik yağıntı isə 90.6 mm olmuşdur. 2022-ci ildə (oktyabra qədər) orta aylıq 

yağıntı normaları 2.2 mm-271.5 mm arasında dəyişmişdir. Orta illik yağıntı isə 62.7 mm-ə 

bərabər olmuşdur.  

Beləliklə statistik məlumatların təhlilindən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iqlim 

dəyişmələri baş verdiyi dövrdə Lənkəran bölgəsində yağıntıların miqdarı 2018-2021-cu illər 

də az da olsa artım olmuşdur.  
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Ümumiyyətlə, statistik məlumatların təhlilindən aydın olmuşdur ki, Lənkəran 

bölgəsində həm temperaturun, həm də yağıntının miqdarı araşdırılan 2018- 2022- ci 

aralığında müəyyən miqdarda artmışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri ətraf mühitə 

göstərilən antropogen amillərin miqdarının çoxalmasıdır. Belə ki, həm qlobal, həm regional 

miqyasda ətraf  mühitə göstərilən antropogen təsirlərin miqdarının yüksəlməsi iqlimdə 

müşahidə olunan tendensiyaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Aparılan araşdırlmalar 

göstərir ki, bu tendensiyaların qarşısının alınması üçün təcili olaraq görülən 

tədbirlərin(ərazilərin qazlaşdırılma səviyyəsinin artırılması, tullantıların idarə edilməsi) 

miqyasının genişləndirilməsi zəruridir. 
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Qarğıdalı bitkisində qarğıdalı gövdə kəpənəyinin bioloji inkişaf xüsusiyyətləri 

 

Qlobal iqlim dəyişikliyi, torpaqların yorulması, gübrə və pestisidlərin düzgün istifadə 

edilməməsi ərzaq və  kənd təsarrüfatı sistemi üçün risk yaradır. Beləki, pestisidlərin, eləcədə 

təhlükəli kimyəvi birləşmələrdən  hədsiz istifadə halları ilk növbədə ekosistemlərin 

pozulmaslna səbəb olur ki, bunun da nəticəsi müxtəlif xarakterli xəstəlik, ölüm hallarının 

çoxalması və s. kimi xoşagəlməz hallarla özünü biruzə verir. Bunların da qarşısının alınması, 

qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində bu gün müasir biologiya və aqrar elmlərin piroritet 

istqamətlərindəndir. 

   Regionların sosial-iqtisadi inkşafı haqqında dövlət proqramına əsasən 10 iqtisadi zona 

2021-ci ildə 12-yə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində aqrar sahənin 

bu  və  ya  digər dərəcədə payı  var.  

Belə rayonlardan biri də Lənkəran (LA) iqtisadi rayonudur. 

Bu  rayonun təbii torpaq-iqlim şəraiti kənd təsarrüfatıının, ilk növbədə bitkilərlə bağlı 

olan sahənin inkişafı baxımından əlverişlidir. Hələ keçmiş SSRİ dövründə ölkənin tərəvəz 

bazası hesab edilən bu region eyni  zamanda dənli bitkilərin də geniş şəkildə becərildiyi 

ərazilərdən biri hesab edilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda da bu region ölkə üçün 

analoji statusu saxlamaqda davam edir. 

Respublikamızın Lənkəran-Astara bölgəsində qarğıdalı zərərvericilərinin növ 

tərkibinin də öyrənilməsi subut edir ki, cox saylı zərərvericilər tərəfindən qarğıdalının 

məhsuldarlığı xeyli aşağı düşür. Hətta dünyanın inkşaf etmiş ölkələrində belə istehsal olunan 

qarğıdalının məhsuldarlığını 15-20% və bəzi illərdə 50%-i təkcə zərərverici orqanizmlərin 

təsirindən itkiyə gedir. Bu baxımdan vegetasiya dövrü ən çox zərər vuran zərərvericilər 

içərisində qarğıdalı gövdə kəpənəyi, pambıq sovkası, adi mənənə və  məftil qurdları 

fərqlənir. 

Qarğıdalı bitkisinin yuxarıda adları çəkilən zərərvericilərdən qarğıdalı bitkisi üçün ən 

təhlükəli olan qarğıdalı gövdə kəpənəyidir. Bu zərərverici Respublikanın qarğıdalı əkini üçün 

təhlükə törədən həşaratdır. Bu zərərvericiyə Respublikanın qarğıdalı əkilən bütün 

rayonlarında təsadüf edilir. Ancaq o Lənkəran-Astara bölğəsində daha geniş yayılmışdır. 

Qarğıdalı gövdə kəpənəyi qarğıdalının əsas zərərvericisidir. Bundan başqa o, çay 

kollorına,  limon, naringi, portağal ağaclarına da böyük ziyan vurur.  

mailto:vefa_675@mail.ru
mailto:ceyhun_qasimov_75@mail.ru
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Qarğıdalı bitkisinin başlıca zərərvericilərinin, o cümlədən qarğıdalı gövdə 

kəpənəyinin öyrənilməsi ilə əlaqadar bütün stasionar təcrübələr Lənkəran rayonu Veravul 

kəndində fermer təsarrüfatında 2014 -2017 ci illərdə yerinə yetirilmişdir. Laboratoriya 

təcrübələri isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitki mühafizəsi kafedrasının 

klinikasında yerinə yetirilmişdir. 

   Qarğıdalı gövdə kəpənəyinin tırtılları gövdə içərisində yaşayır (buna görə də ona 

gövdə kəpənəyi də deyilir) və orada qidalanır. Belə qidalanma nəticəsində tırtıl gövdə 

daxilində yollar açır və qarğıdalı kollarının məhv olmasına səbəb olur. Tırtıllar qıcaların və 

süpürgələrin əsası ilə qidalanır  və nəticədə onlar ya tamamilə məhv olur, yaxud da zəif 

inkişaf edir. Qarğıdalı gövdə kəpənəyinin  illik  inkişaf tsikli aşağıdaki kimidir. İri yaşlı 

tırtıllar mədəni bitkilərin və bəzi alaq  otlarının gövdələri daxilində qışlayır. Qışlama qabağı 

tırtıllar gövdə daxilində özlərinə yuva düzəldir. 

Lənkəran-Astara bölgəsi şəraitində may ayının ikinci ongünlüyündən başlayaraq 

gündəlik orta tempratur 15-16
0
C müsbət olduqda tırtırllar puplaşmaya başlayır. Puplaşmadan 

əvvəl tırtıllar, gələcəkdə gövdə daxilində xaricə ucmaları üçün gövdədə girdə yol açır. 

Tırtılların inkişafı 10-15 gün çəkir. 

Mayın axırlarında birinci nəslin kəpənəkləri uçmağa başlayır ki, buda iyul ayının 

əvvəllərinə qədər uzanır. İkinci nəslin kəpənəkləri avqustun əvvələrindən sentyabrın 

əvvələrinə qədər uçur. Bu zərərverici bölgə şəraitində iki nəsil verir.                                                                                           

Kəpənəklər pupdan uçduqdan 4-5 gün sonra yumurta qoyurlar. Yumurtaları sıx bitki 

örtüyü olan sahələrdə yarpaqların altına topa hallarında qoyurlar. Hər topada 2-7 yumurta 

olur. Bir dişi kəpənək 250-350-yə qədər yumurta qoya bilir. Ruşeyimin inkişafı 3-10 gün 

çəkir və yumurtalardan cıxan kiçik tırtıllar təxminən bir saat sakit halda qaldıqdan sonra 

mənfi fototaksis  və müsbət hidrotaksis əsasında bitki yarpaqlarının damarları, süpürgələrin 

və sair orqanların icərisinə girirlər. Tırtılın inkişafı bitki daxilində gedir və yaşayışı dövründə 

tez tez bir bitkidən digərinə keçir.  

Yuxarıda göstərilən ədəbiyyat məlumatlarına görə qarğıdalı gövdəsi kəpənəyi iki 

nəsil verir və iki nəsil tırtıları da qarğıdalı bitkilərinə zərər verir.  

Zərərvericinin mürrəkəb şəkildə inkşaf etməsi mübarizə işlərin cətinləşdirsədə, 

vaxtında aşkarlanmış tırtılara qarşı kimyəvi mübarizənin  aparılması zərərvericinin arealını 

azalda bilir.  

Ədəbiyyat məlumatlarında göstərildiyi kimi mədəni bitkilərə zərər vuran həşaratlara 

qarşı zərərvericinin əsasən agız aparatına görə kimyəvi preparatla mübarizə aparılması 

səmərə verir.       

Tətqiqat nəticəsində aldığımız məlumatlardan da görünür ki, qarğıdalı gövdə 

kəpənəyin tırtıllarına qarşı ağız aparatına görə kontakt zəhərlərlə mübarizə aparılması efekt 

vermişdir. Belə ki, kontakt zəhər həşaratın, gənəciklərin, ilbizlərin dəri örtüyündən daxilə 

kecərək onu məhf edir. Buraya müxtəlif kimyəvi preparatlar daxildir. Bunlardan sipermetrin, 

alfa sipermetrin, xloroprifos və sairlərdir.  

Ümumiyyətlə, kontakt zəhərlər praktikada sorucu ağız aparatlar olan həşarata qarşı 

tətbiq edilir. Bəzi zəhərli kimyəvi maddələr həm daxildən, həmdə xaricdən təsir edir. Odur 

ki, bu zəhərlər həm sorucu, həm də gəmirici ağzı olan zərərvericilərə qarşı tətbiq edilir. 

Qarğıdalı əkinlərində zərərvericilərdən qorunmasında, yəni kimyəvi mühafizə 

sistemində  ən  məsulliyətli qarğıdalı  bitkisinin  üzərində  müəyyən  edilmiş zərərvericinin 

növ tərkibi, sıxlığı, zədələdikləri sahələrin həcmi, inkşaf dinamikaları müəyyən edilir. 

Deməli  qarğıdalı  bitkisində  qarğıdalı  gövdə kəpənəyinin birinci nəslin tırtılarına 

qarşı birinci ve ikinci çiləmə müddəti yuxarıda qeyd edildiyi kimi iqtisadi hesablamadan 

sonra aparılmalıdır. Müasir  dövrdə qarğıdalı bitkisinin müxtəlif üsullarla iqtisadi zərəri 

hesablamaları  müəyyən edilmişdir. Burada əsasən nəzərə alınmalıdır ki, meydana cıxan 

zərərvericilərin miqdarının hesablanmasının nəticəsidir. 

Beləliklə, ölkənin Lənkəran-Astara bölgəsində qarğıdalı bitkisinin qarğıdalı gövdə 

kəpənəyini ilə əlaqadar aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu bitkidə rast gələn zərərvericinin 
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tırtıları bölgənin qarğıdalı əkinləri üçün xarakterik olmqla, geniş yayılma aeralı və 

genişlənməsi zərərvericinin bioloji xüsusiyyətlərinin  müasir müstəvidə tədqiqi aktual 

olmaqla, yüksək məhsul almağa zəmin yaradır. 
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tədqiqi 

 

Qlobal iqlim dəyişikliyi baş verən bir zamanda yüksək məhsuldar, yüksək keyfiyyət 

göstəricilərinə sahib ekoloji plastik sortların yaradılıb, istehsalata tətbiq edilməsi ən aktual 

məsələlər sırasındadır. Bu məsələnin həlli üçün başlanğıc materialın tədqiqi mütləqdir. 

Ədəbiyyat məlumatlarına görə yeni sortların yaradılmasında başlanğıc material 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Başlanğıc materialın düzgün seçilməsi gələcəkdə kompleks 

təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərə malik sortların yaradılmasının əsasını təmin edir. 

Seleksiyada növdaxili hibridləşmənin aparılmasında əsas məqsəd konkret əlamətlərdə 

irsiyyətin ötürülməsi mexanizminə əsaslanaraq, seleksiya işində nəzərdə tutulan əsas 

istiqamətlərə (yüksək məhsuldarlıq, yüksək keyfiyyət, quraqlığa davamlılıq, şaxtaya 

davamlılıq, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı sortlar yaratmaq istiqamətinə və s.) nail 

olmaqdır. 

Tədqiqatlar 2019-2020-ci vegetasiya ilində Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

Abşeron Bölgə Təcrübə Təsərrüfatında suvarma şəraitində həyata keçirilmişdir. Tədqiqat 

zamanı yerli yumşaq buğda sortlarının (Mirbəşir 128, Azəri, Qobustan, Fatimə, Qırmızı gül 

1, Murov 2, Mətin, Onur) resiprok çarpazlaşmasından alınmış 12 kombinasiyada birinci (F1) 

nəsil hibridlərində bəzi məhsuldarlıq elementləri valideyn formalarla müqayisəli öyrənilərək, 

həqiqi heterozis və dominantlıq dərəcəsi müəyyən edilmişdir. Tədqiq edilən hibrid 

kombinasiyalarda irsiyyətin ötürülməsi üzrə dominatlıq və yüksək dominantlıqdan 

başlayaraq depresiyaya qədər müxtəliflik aşkar edilmişdir.  

Tədqiq edilən nümunələr üzərində aqrotexniki qulluq işləri və fenoloji müşahidələr 

qəbul edilmiş metodikaya uyğun olaraq aparılmışdır.  

Birinci nəsil hibridlərində (F1) həqiqi heterozis D.S.Ömərova (1975) görə, 

dominantlıq dərəcəsi G.M.Beil və R.E.Atkins (1965) düsturu ilə hesablanmışdır. 

Sünbülün uzunluğunun irsən ötürülməsinə görə yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) 

resiprok hibridlərinin analizlərinin təhlili zamanı 11 kombinasiyada (91,7%) yüksək 

dominantlıq və müsbət heterozis, 1 kombinasiyada  (8,3%)  qismən dominantlıq və mənfi 

heterozis qeydə alınmışdır. Onur×Murov-2  (hhəq=34,1%; hp=+10,6), Murov-2×Onur 

(hhəq=34,1%; hp=+10,6) və s. kombinasiyalar nisbətən yüksək dominantlıq dərəcəsi ilə 

fərqlənmişlər. 

Sünbülcüklərin sayına görə yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) resiprok hibridlərinin 

analizlərinin təhlili zamanı 10 kombinasiyada (83,3%) yüksək dominantlıq və müsbət 

heterozis, 2 kombinasiyada  (16,7%)  qismən dominantlıq və mənfi heterozis qeydə 

alınmışdır. Murov-2×Onur (hhəq=17,3%; hp=+8,00), Qırmızı gül-1×Qobustan (hhəq=15,6%; 

hp=+7,25) və s. kombinasiyalar nisbətən yüksək dominantlıq dərəcəsi ilə fərqlənmişlər 

(cədvəl 1). 

Cədvəl 1 

Birinci nəsil (F1) yumşaq buğda hibridlərində 

sünbülün uzunluğunun və sünbüldə sünbülcüklərin sayının irsən ötürülməsi 

mailto:gunayyusifova@mail.ru


154 
 

№ 

 

 

Kombinasiyalar 

Sünbülün uzunluğu, sm 
1sünbüldə sünbülcüklərin sayı, 

ədəd 

♀ F1 ♂ 
hhəq, 

% 

hp ♀ F1 ♂ hhəq, % hp 

1 Onur×Murov-2 7,9 11,4 8,5 34,1 10,6 16,1 16,5 15,3 2,48 2,00 

2 Murov-2×Onur 8,5 11,4 7,9 34,1 10,6 15,3 18,9 16,1 17,3 8,00 

3 Onur×Azəri 7,9 9,8 8,4 16,6 5,66 16,1 17,5 16,3 7,36 13,0 

4 Azəri×Onur 8,4 10,0 7,9 19,0 6,33 16,3 17,4 16,1 6,74 12,0 

5 Mətin×Qırmızı gül-1  8,2 9,2 7,3 12,1 3,00 15,8 17,7 16,0 10,6 18,0 

6 Qırmızı gül-1×Mətin 7,3 9,5 8,2 15,8 3,60 16,0 16,6 15,8 3,75 7,00 

7 Qobustan×Qırmızı gül-1 8,3 10,0 7,3 20,4 4,40 15,3 17,7 16,0 10,6 5,25 

8 Qırmızı gül-1×Qobustan 7,3 10,1 8,3 21,6 4,60 16,0 18,5 15,3 15,6 7,25 

9 Qırmızı gül-1×Mirbəşir-

128 
7,3 9,4 8,3 13,2 3,20 16,0 17,6 17,7 -0,56 0,88 

10  Mirbəşir-128×Qırmızı 

gül-1 
8,3 9,9 7,3 19,2 4,20 17,7 17,6 16,0 -0,33 0,88 

11 Qırmızı gül-1×Fatimə 7,3 9,4 9,0 4,44 1,47 16,0 17,5 16,7 4,91 3,00 

12 Fatimə×Qırmızı gül-1 9,0 8,9 7,3 -1,11 0,88 16,7 17,5 16,0 5,14 3,00 

 

Qeyd: hp=0 dominantlıq yoxdur; hp=1 tam dominantlıq; hp>1 yüksək dominantlıq; 

0,5< hp<1 qismən dominantlıq; -0,5< hp<0,5 aralıq irsiyyət; -0,5>hp>-1 mənfi dominantlıq; 

hp=<-1 depresiya 

Bir sünbüldə olan dənlərin sayına görə yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) resiprok 

hibridlərinin analizlərinin təhlili zamanı 4 kombinasiyada (33,3%) yüksək dominantlıq və 

müsbət heterozis; 1 kombinasiyada (8,3%) qismən dominantlıq və mənfi heterozis; 6 

kombinasiyada (50%) aralıq irsiyyət və mənfi heterozis; 1 kombinasiyada (8,3%) depresiya 

və mənfi heterozis qeydə alınmışdır. 

Sünbüldə dənlərin sayına görə Murov-2×Onur (hhəq=26,2%; hp=+10,3) kombinasiyası 

nisbətən yüksək nisbətən yüksək dominantlıq dərəcəsi ilə fərqlənmişdir. 

Bir sünbüldə olan dənlərin kütləsinə görə yumşaq buğdanın birinci nəsil (F1) resiprok 

hibridlərinin analizlərinin təhlili zamanı 6 kombinasiyada (50,0%) yüksək dominantlıq və 

müsbət heterozis, 1 kombinasiyada  (8,3%)  tam dominantlıq qeydə alınmışdır, heterozis 

qeydə alınmamışdır. 1 kombinasiyada (8,3%) aralıq irsiyyət və mənfi heterozis; 2 (16,7%) 

kombinasiyada mənfi dominantlıq və mənfi heterozis; 2 kombinasiyada (16,7%) depresiya 

və mənfi heterozis qeydə alınmışdır. Murov-2×Onur (hhəq=14,7%; hp=+3,06), Mirbəşir-

128×Qırmızı gül-1 (hhəq=14,4%; hp=+11,3) kombinasiyaları nisbətən yüksək dominantlıq 

dərəcəsi ilə fərqlənmişlər (cədvəl 2) 

Cədvəl 2 

Birinci nəsil (F1) yumşaq buğda hibridlərində sünbüldə dənlərin sayı və dənin 

kütləsinin  irsən ötürülməsi 

№ 
 

Kombinasiyalar 

1 sünbüldə dən sayı, ədəd 1 sünbüldə dənin, kütləsi 

♀ F1 ♂ 
hhəq, 

% 

hp ♀ F1 ♂ 
hhəq, 

% 

hp 

1 Onur×Murov-2 40,3 43,2 42,7 1,17 1,41 1,81 2,13 2,10 1,42 1,20 

2 Murov-2×Onur 42,7 53,9 40,3 26,2 10,3 2,10 2,41 1,81 14,7 3,06 

3 Onur×Azəri 40,3 45,2 41,3 9,44 8,80 1,81 2,00 1,99 0,50 1,11 

4 Azəri×Onur 41,3 30,1 40,3 
-

27,1 

-

21,4 
1,99 1,55 1,81 

-

22,1 
-3,88 

5 Mətin×Qırmızı gül-1 43,4 49,5 51,3 
-

3,50 
0,55 1,98 2,28 2,08 9,61 5,00 

6 Qırmızı gül-1×Mətin 51,3 49,0 43,4 
-

4,48 
0,42 2,08 2,00 1,98 

-

3,84 
-0,60 
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7 Qobustan×Qırmızı gül-1 40,0 47,0 51,3 
-

8,38 
0,24 1,86 2,01 2,08 

-

3,36 
0,36 

8 Qırmızı gül-1×Qobustan 51,3 46,9 40,0 
-

8,57 
0,22 2,08 2,27 1,86 9,13 2,72 

9 
Qırmızı gül-1×Mirbəşir-

128 
51,3 46,2 44,0 

-

9,94 

-

0,37 
2,08 2,14 2,14 0 1,00 

10 
Mirbəşir-128×Qırmızı 

gül-1 
44,0 54,5 51,3 6,23 1,86 2,14 2,45 2,08 14,4 11,3 

11 Qırmızı gül-1×Fatimə 51,3 44,4 39,7 
-

13,4 

-

0,18 
2,08 1,77 1,70 

-

14,9 
-0,63 

12 Fatimə×Qırmızı gül-1 39,7 45,8 51,3 
-

10,7 
0,05 1,70 1,52 2,08 

-

26,9 
-1,94 

 

Qeyd: hp=0 dominantlıq yoxdur; hp=1 tam dominantlıq; hp>1 yüksək dominantlıq; 

0,5< hp<1 qismən dominantlıq; -0,5< hp<0,5aralıq irsiyyət;  -0,5>hp>-1 mənfi dominantlıq; 

hp=<-1 depresiya 

Məhsuldarlıq elementlərinin irsən ötürülməsində fərqlənən kombinasiyalar gələcəkdə 

seleksiya proqramlarına daxil ediləcəkdir 
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Achievements and prospects of agricultural breeding of the institute of climate-smart 

agriculture of the national academy of agrarian sciences of Ukraine of NAAS 

 

Against the background of general climate changes, locally, especially in the southern 

regions, where droughts (soil, air (atmospheric), combined) cause a number of problems in 

the cultivation of grain crops. When the quality of grain deteriorates with increasing crop 

productivity, especially in soft winter wheat varieties and the study of the production 

processes of this culture in such conditions becomes an urgent issue for planning the 

directions of selection work. Modern varieties, having a high indicator of potential yield in 

production conditions, realize it by 45-50%, since their level of adaptability is still 

insufficient to ensure guaranteed stable harvests. Therefore, the creation of varieties with 

high adaptive potential, as well as the search for ways to evaluate breeding material 

according to this indicator, remains an important task of modern practical breeding. 

The Institute of climate-smart agriculture of the National Academy of Agrarian 

Sciences of Ukraine conducts breeding for the following crops: soft winter wheat, corn, 

alfalfa, soybeans, tomatoes and guar.  

During many years of work, wheat selection methods with new innovative 

components, an improved model of winter wheat varieties for irrigated agriculture in the 

South of Ukraine were developed and improved. As a result of diligent selection work, more 

than 50 varieties of winter wheat were created and introduced into production. 

In different years, semi-dwarf and short-stemmed varieties of winter wheat were 

created at the Institute, which are adapted to the conditions of irrigated agriculture in the 

steppe and forest-steppe zones of Ukraine. Modern varieties have successfully passed the 

state variety test and have been entered into the State Register of Plant Varieties: varieties of 

common winter wheat - Khersonsʹka bezosta, Khersonsʹka 99, Rosynka, Ovidiy, Kokhana, 

Blaho, Mariya, Konka, Anatoliya, Burhunka, Ledya, Koshova, Soborna, Akvilehiya, 
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Khersonsʹka Fortetsya, as well as durum winter wheat varieties – Dnipryana, Kassiopeya, 

Andromeda of the selection of the Institute of Irrigated Agriculture of the NAAS. They were 

created precisely in the Southern Steppe zone of Ukraine, and therefore are the most suitable 

for cultivation in the Steppe and belong to the steppe ecological group of varieties. Their 

yield potential is 12 t/ha under irrigation conditions, the grain quality is strong and valuable 

wheat.  

Soybean breeding has been started at the Institute since 1959. The irrigated lands of 

the Kherson region, and the south of Ukraine as a whole, are a zone of guaranteed soybean 

production. In irrigated conditions, higher requirements are imposed on the variety. It should 

provide the maximum possible productivity, not lie down, respond well to an increase in the 

density of sowing and doses of fertilizers and meet the requirements of mechanized 

harvesting. The creation of soybean varieties that will meet all these requirements is possible 

only under irrigation conditions. Over 62 years of breeding work, the Institute independently 

and together with other research institutions created 38 soybean varieties of different 

maturity groups. Intensive varieties with a seed yield of 3.41-4.72 t/ha are very popular 

among farmers, including Diona, Faeton, Vityazʹ 50, Danaya, Aratta, Svyatohor, Sofiya, 

Monarkh. They are characterized by resistance to drought, lodging, and have a high nitrogen-

fixing capacity. 

Since 1957, the selection of corn has been started. The corn hybrids of the Institute of 

Irrigated Agriculture have a complex of economic and valuable traits, are able to form high 

yields under irrigation (11-18 t/ha of grain), while sparingly using irrigation water, mineral 

macro- and micro-fertilizers, have high resistance against major diseases and pests, which is 

embedded in their genetic potential. In 2022, 19 maize hybrids of Selection Department of 

the Institute of various groups of FAO from FAO 190, which mature in 90–97 days and can 

be used as a precursor for winter crops up to FAO 500, have been entered into the State 

Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine. grain yield under irrigation up 

to 18 t/ha. 

A fundamental task for increasing the yield and expanding the range of corn is the 

introduction into production of hybrids well adapted to the conditions of certain geographical 

zones and adapted to specific technologies. The correct selection of hybrids for growing in 

production conditions plays an important role in increased yields and improved grain quality. 

As is known, high-yielding hybrids remove a large amount of nutrients from the soil, 

consume a lot of water, so they require appropriate agricultural cultivation techniques. If 

such conditions are absent, then a potentially more productive hybrid not only does not 

prevail, but may also be inferior in yield to another, less productive, but also less demanding 

of growing conditions. That is why a differentiated approach to the production use of hybrids 

of the appropriate technological group with specific adaptability to agro-ecological factors 

should be followed.  

The rapid growth rate of corn grain production is due to significant changes in the 

field of genetics and the latest technological developments. Breeders of Ukraine created corn 

(Zea mais L.) hybrids with a fairly high level of adaptability to the conditions of specific 

agro-ecological zones and technologies. Thanks to the introduction of innovative hybrids, 

Ukraine entered the six main producers of corn grain in the world and the top five exporters. 

In addition to the above-mentioned factors, the increase in yield is ensured by the 

optimization of elements of the technology of begging the use of means of intensification of 

agricultural production, irrigation, fertilizers, pesticides. growth regulators, etc. 

In 1946, alfalfa breeding began at the Institute. In the conditions of climate change, 

shortage of natural resources and violation of agro-ecological balance, the direction of alfalfa 

selection to increase the level of nitrogen-fixing activity is relevant and promising. 

Therefore, today, more than ever, the role of alfalfa varieties with a powerful root system, 

increased nitrogen-fixing capacity, adapted to abiotic and biotic factors, taking into account 

salt resistance and drought resistance, is growing. Alfalfa varieties have been created with a 
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complex of features: increased symbiotic nitrogen fixation, with a powerful root system of 

complex architecture, with phytomelioration abilities, high adaptability and stable 

productivity of fodder mass and seeds. These are the varieties Unitro, Elehiya, Luyiza, 

Veselka, Zoryana, Serafima, Anzhelika with increased nitrogen-fixing capacity, capable of 

accumulating 2.41–2.65 t/ha of biological nitrogen in the soil. 

In 2018, the Southern white annual sweet yellow clover variety was entered into the 

State Register of Plant Varieties. The variety combines high fodder and seed productivity. It 

has high phytomelorative properties, is resistant to damage by phytophages and diseases. 

Ensures the maximum yield of honey from one hectare.  

In 2020, the selection of new promising crops - guar and vegetable soybeans - was 

started. Guar, also known as guarei four-winged, pea tree. Guar gum obtained from guar 

seeds is important both for technological processes of food production and cosmetology. 

Soybean vegetable is a very popular plant in the countries of the East, China, etc. The 

country of origin of the seeds is China, the USA and Japan. By 2027, the plan is to obtain our 

own vegetable soybean hybrids, which will be perfectly adapted to the local climate.  

The Institute keeps a cotton collection. About 200 varieties of world selection are 

sown annually in the collection nursery. Precocious varieties are being selected. Two cotton 

varieties created by breeders of the Institute are entered in the Register of Plant Varieties: 

Dniprovsʹkyy 5, Pidozersʹkyy 4. 
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Fodder plants in agrophytocenoses of pastures of Latvia and Ukraine 

 

Perennial grasses play an important role in animal fodder and, therefore, in human 

nutrition. Their unparalleled properties improve soil fertility, enrich it with environmentally 

safe atmospheric nitrogen, prevent the development of both water and wind erosion, etc. 

(Antipova,  Tsurkan,  Adamovics,  Poisa, 2018). Perennial grasses have a very beneficial 

effect on the environment and its diversity, so the European Commission has determined that 

each member state must ensure the preservation of the ratio of perennial grasses to total 

agricultural land. The soil under grasses contains more organic matter (Erdberga, Zagorska, 

Rancāne, Bērziņš, Buša, Rubauskis, 2022). Preservation of perennial grasslands should be 

ensured at the national level so that the proportion of the area of perennial grasslands in 

relation to the total agricultural land does not decrease by more than 5% compared to the 

reference value determined in 2015. In 2021, 33,414 farmers (75%) in Latvia declared 

323,692 ha of perennial grassland when implementing greening practices (LR ZM, 2022). 

Grasslands in northern Europe consist exclusively of perennial species, the most 

important are the grass species perennial ryegrass (Lolium perenne L.), timothy (Phleum 
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pratense L.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.), Festulolium and tall fescue (Festuca 

arundinacea Schreb.), and the forage legume species red clover (Trifolium pratense L.) and 

white clover (Trifolium repens L.). Lucerne (Medicago sativa L.) is currently used very little 

but has a potential for increased cultivation following climate change (Rognli, Pecetti, Kovi, 

Annicchiarico, 2020). 

A slightly different situation is typical for the creation of pastures and meadows in 

Ukraine, which occupied 7.58 million ha at the beginning of 2019 and 7.53 million ha in 

2020. It was 18.3 and 18.2%, respectively, in the structure of agricultural land areas by year. 

Alfalfa (Medicago sativa L.) is the most important perennial grass species. Of the 10,000 ha 

allocated in 2019, 59% was sown with alfalfa, for sowing sainfoin(Onobrychis viciifolia 

Scop.) – 30%, Trifolium hybridum L. – 2%, grasses – 5%, onionweed (Asphodelus fistulosus) 

– 1%. Almost the same ratio in the structure of grass species was noted in 2020: 58.3; 31.0; 

2.4; 3.6; 1.2%, respectly, of 8.4 thousand ha of seed harvesting areas (Areas, gross 

harvests….. n.d.) 

In the forest-steppe and unergrowth zones, floodplain and lowland meadows are 

usually set aside for haymaking, but in the steppe zone, such areas have terrestrial and steppe 

agrophytocenoses, which are characterized by low productivity, so they are used for 

livestock grazing. Among the perennial leguminous grasses, the most resistant to drought in 

the south of Ukraine are plants such as alfalfa (Medicago sativa L.), Onobrychis viciifolia 

Scop., Мelilotus,  Lotus corniculatus, Agropyron cristatum,  Bromopsis inermis (Leyss.)  

Elytrigia intermedia (Host.) Nevski, Lolium perenne L.  

The Ministry of Agriculture of Latvia has indicated (LR ZM, 2021) that in 2020 the 

area of grass seeding fields reached 3517 ha, occupying 373 ha more than in 2019. The 

largest seeding area in 2020 was occupied by ryegrass - 991 ha, i.e. 395 ha more than in 

2019. Six varieties were grown, of which the varieties 'Gunta (Priekuļu 59)' and 'Spīdola' 

have been selected in Latvia. In 2020, meadow timothy was grown for seed on an area of 

822.18 ha, and its seed cultivation area in 2020 has increased by 105.39 ha compared to 

2019. In total, five varieties were grown, of which the varieties 'Jumis (Priekuļu 2)', 'Teicis 

(Agris)' and 'Varis' have been selected in Latvia. In 2020, the fabaceae seed breeding fields 

were 1,372 ha in area, reaching the largest sown area since 1995 (1,525 ha). Red clover 

occupied the largest seeding area - 882 ha, i.e. 113 ha less than in 2019. In 2020, white 

clover was grown on an area of 468 ha. In 2020, eastern galega (9 ha), hybrid alfalfa (8 ha), 

ALSIKE clover (4 ha) and seed alfalfa (1 ha) were also grown. Eight varieties were used for 

red clover seeding, seven of which have been selected in Latvia - 'Arija', 'Dīvaja', 'Jancis', 

'Marita', 'Raunis (Priekuļu 66)', 'Dižstende' and 'Skrīveru tetra'. 

In the pasture management of both countries, the use of multi-component mixtures is 

a traditional practice, as grassland mixtures can ensure better stability of agro-ecosystems 

and more stable productivity of agrophytocenoses. Mixtures of legumes and grain crops are 

able to form a proper grass stand, which is a high-quality, protein-rich feed, if the 

components necessary for sowing are correctly selected and the requirements for 

intensification of their cultivation in pastures are met, and at the same time, time contributes, 

if not to improvement, then at least to the preservation of soil fertility. High-quality seed 

obtained in appropriate agro-ecological conditions is the basis for creating high-quality 

meadows and pastures. 
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Photosynthetic activity of sunflower under the effect of a plant growth regulator in the 

steppe zone of Ukraine 

 

The process of converting the energy of solar radiation into the energy of chemical 

bonds of organic compounds is called photosynthesis. It represents a complex of 

photophysical, photochemical and enzymatic reactions that take place in a clear order. 

A well-developed photosynthetic apparatus is the basis for obtaining high sunflower 

yield. With the help of solar energy, it accumulates organic substances from inorganic 

compounds. The main organ of plants that synthesizes the energy of the sun is leaves. The 

accumulation of vegetative mass depends not only on the size of the leaf surface, but also on 

the duration of the interstage period. Therefore, the photosynthetic process occurs differently 

in different stages of crop development. It is known that the higher the rate of energy 

utilization for photosynthesis is, the higher amount of dry matter is formed and the less 

energy is spent on water transpiration. A well-developed photosynthetic apparatus, which has 

an optimal volume and dynamics of functioning, is one of the factors for obtaining 

sustainable yields. 

The efficiency of plant photosynthesis is determined by a large number of factors, 

therefore it is very important to develop measures aimed at promoting sufficiently fast rates 

of development of the optimal leaf area and its long-term functioning. 

During 2017-2019, in the conditions of Melitopol district of Zaporizhzhia region, we 

conducted experiments on the high-oleic „Colombi‟ sunflower hybrid using different 

methods of applying the AKM+Ca plant growth regulator. 

Experimental design included four variants: 1. Control (without treatment with a 

plant growth regulator); 2. Pre-sowing treatment of the seeds by AKM+Ca; 3. Spraying of 

the plants in the inflorescence emergence stage by AKM+Са; 4. Pre-sowing seed treatment 

by AKM+Са + Spraying of the plants in the inflorescence emergence stage (BBCH 50-51) 

by AKM+Са. The dose of AKM plant growth regulator was applied according to the List of 

pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine. Each variant of the experiment 

had four replications, with systematic plot placement. 

Determination of the net productivity of photosynthesis, dry mass were carried out 

according to generally accepted methods. The obtained data was processed statistically. 

Table 1 shows data on the dynamics of dry matter accumulation, which provide 

detailed information on the intensity of growth processes in sunflower crops under the action 

of plant growth regulators. This makes it possible to analyse the effect of the factor on the 

plant by the rate of growth of above-ground biomass. 

Table 1 shows data on the dynamics of dry matter accumulation, which provide 

detailed information on the intensity of growth processes in sunflower crop under the action 

of plant growth regulators. This makes it possible to analyse the effect of the factor on the 

plant by the rate of growth of above-ground biomass. 

Starting from the first stages of crop vegetation, a direct relationship was observed 

between the biomass accumulation of „Colombi‟ sunflower plants and the pre-sowing 

treatment with AKM+Ca. It was established that the lowest intensity of accumulation of dry 

matter during the studied period was observed in the control variant. However, the use of 
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AKM+Ca for pre-sowing treatment of sunflower seeds contributes to the growth of this 

indicator by 5.1 - 25.2 %, depending on the development stage. 

It should be noted that the variant with the double application of plant growth 

regulator AKM+Са for pre-sowing seed treatment and spraying of plants in the inflorescence 

emergence stage had the greatest effect on the accumulation of dry matter by sunflower 

plants, where the increase in this indicator in the flowering phase (ВВСН 63-65) was 8.5 % 

higher than the control. 

Table 1 

Dynamics of dry matter accumulation by the plants of ‘Colombi’ sunflower hybrid 

when plant growth regulator is applied, g/m
2
 

Plant growth regulator BBCH development stage 

12-14 18-20 39-41 50-51 63-65 

Control (no application) 26.9 45.3 154.7 245.6 752.3 

Spraying the plants with AKM+Ca - - - - 763.8 

Pre-sowing seed treatment with AKM+Ca 29.3 56.7 180.7 270.7 790.7 

Pre-sowing seed treatment with AKM+Ca + 

Spraying the plants with AKM+Ca 
- - - - 816.0 

LSD05 2.5 3.1 10.1 3.0 5.6 

For a more complete assessment of the photosynthetic activity of sunflower plants, 

we used the net photosynthetic productivity index (NPP), which determines the amount of 

dry matter produced during photosynthesis by 1 m² of leaves per 1 day (Table 2). 

Tableя 2 

Net photosynthetic productivity of the plants of ‘Colombi’ sunflower hybrid when 

plant growth regulator is applied, г/м
2
 за добу 

Plant growth regulator 

 

BBCH development stage 

12-14 18-20 39-41 50-51 63-65 

Control (no application) 0.77 3.99 3.34 8.66 0.77 

Spraying the plants with AKM+Ca - - - - 0.83 

Pre-sowing seed treatment with AKM+Ca 0.90 4.19 3.82 9.16 0.85 

Pre-sowing seed treatment with AKM+Ca + 

Spraying the plants with AKM+Ca 
- - - - 0.90 

LSD05 0.07 0.11 0.24 0.60 0.03 

 

As a result of the research, it was determined that the net photosynthetic productivity 

of the „Colombi‟ hybrid fluctuated within certain limits depending on the application 

method. Pre-sowing treatment of sunflower seeds contributed to a more intensive work of the 

photosynthetic apparatus, where the NPP index was higher than in the control by 5.0 to 

16.9% (depending on the development stage). In the variant with dual use of AKM+Са for 

pre-sowing seed treatment and for spraying of the plants in the inflorescence emergence 

stage, this index in the flowering stage (BBCH 63-65) had 5.9 - 16.9% higher values 

compared to all variants of the experiment. This allows control of the photosynthetic activity 

of sunflower crop and allows to expect higher yields with better quality indicators. 

Therefore, in order to improve the photosynthetic activity of the plants of „Colombi‟ 

sunflower hybrid in the arid conditions of the Southern Steppe zone of Ukraine, it is 

advisable to carry out pre-sowing seed incrustation with AKM+Ca plant growth regulator, 

especially in combination with spraying plants in the inflorescence emergence stage. 
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The effect of hybrid composition on the yield and quality of tomato under drip 

irrigation conditions in the south of Ukraine 

 

 Tomatoes have a significant place among vegetable crops and occupy an area of up to 

87 thousand hectares in Ukraine. Their main production occurs in the steppe regions. 

Tomatoes are valued for their calorie content, sugar content, nutrients, and vitamins. 

Marinades, pickles, tomato paste and juices are made from them. According to research by 

scientists of the Institute of Nutrition of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, the 

annual rate of tomatoes per person is 32 kg. In order to fully provide the population of 

Ukraine with tomato products, it is necessary to increase the volume of tomato cultivation by 

1.5–2.0 times. 

 The south of Ukraine has favorable soil and climatic conditions for obtaining a high 

yield of tomatoes with high quality indicators. To increase the productivity of this crop, it is 

necessary to introduce into production new varieties and hybrids well adapted to specific 

growing conditions. This issue is of great importance in the modern agro-industrial complex. 

 New hybrids of tomatoes of different maturity groups were studied on the southern 

light loam chernozem of the private farm "Organic Systems" in the village of Nova 

Zburyivka of the Holoprystan district in 2020. Hybrids of 3 maturity groups were studied: 

early-ripening – H 2206 F1, HM 5108 F1; medium-ripening – H 1015 F1, H 9997 F1; late-

ripening – H 1541 F1, LS 785 F1. Agricultural cultivation techniques were generally 

recognized for the conditions of drip irrigation in the south of Ukraine. The seedling method 

of culture cultivation was used in the experiment. 

 The height of tomato plants depended on the ripeness group of the grown hybrid. It 

was determined to be the minimum for growing the hybrid H 9997 F1 (147 cm), the 

maximum – LS 785 F1 (188 cm). On average, the height of tomato plants during the period 

of reaching the first tassel was 8.25 cm, and during the period of full ripeness of the fruits – 

12.5 cm. In general, the LS 785 F1 hybrid had the highest plant height indicators in the 

experiment in all periods of determination. 

 The size of the bush is a genetic feature of each hybrid, all hybrids grown in the 

experiment differed in this indicator. The hybrids H 1015 F1 and LS 785 F1 formed the large 

size of the bush, and the compact size was formed by the hybrid H 9997 F1. All other 

hybrids grown in the experiment formed medium-sized bushes. 

 The number of ovaries on tomato plants also differed significantly according to the 

options of the experiment. It was determined to be the maximum when growing the hybrid 

LS 785 F1 – 27 pcs., and the minimum indicators were provided by the hybrid H 9997 F1, 

the number of ovaries on its bush was 18 pcs. 

 The maximum yield of marketable tomato fruits was formed by the hybrid LS 785 F1 

– 137.2 t/ha, the minimum – by the hybrid Н 9997 F1 – 96.5 t/ha, which was 30% less, 

compared to the maximum value in the experiment (fig. 1). 

 The best physico-mechanical properties of fruits in the experiment were determined 

when growing the hybrid H 9997 F1: the effort to tear off the peduncle was 1.47 kg, to crush 

it was 4.9 kg, the puncture strength of the skin and pulp was 187 g/mm
2
 and 118 g/mm

2
 

respectively. The minimum indicated indicators were provided by the cultivation of the H 

1015 F1 hybrid. 
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The hybrid composition affected the content of dry matter in tomato fruits. Their 

maximum was formed by the hybrid НМ 5108 F1 (5.57%), the minimum – Н 1015 F1 

(4.21%). The LS 785 F1 hybrid provided the highest conditional yield of dry matter per 

hectare of crops, due to its higher fruit yield. 

The late ripening hybrid LS 785 F1 provided the maximum values of total sugars and 

vitamin C content in tomato fruits – 2.48% and 20.52 mg/kg (table 1). The lowest indicators 

indicated in the experiment were determined for the cultivation of the hybrid H 9997 F1 – 

2.41% and 18.87 mg/kg. The content of nitrates in the tomato fruits of all the hybrids that 

were studied was three times lower than the maximum permissible amount. 

 
 

Figure 1. Yield of tomato fruits depending on the hybrid composition, t/ha 

Table 1 

Indicators of the quality of tomato fruits depending on the hybrid composition 

Tomato 

hybrids 

Content in fruits 

total sugars, % vitamin C, mg/kg 
nitrates, mg/kg of raw 

substance 

Early-ripening hybrids 

H 2206 F1 2,44 19,72 27,13 

HМ 5108 F1 2,45 19,88 31,16 

Medium-ripening hybrids 

H 1015 F1 2,42 19,10 30,42 

H 9997 F1 2,41 18,87 31,24 

Late-ripening hybrids 

H 1541 F1 2,47 20,12 29,44 

LS 785 F1 2,48 20,52 27,02 

 

 Taking into account such indicators as the unit cost of production, net profit and the 

level of profitability, the most effective from an economic point of view was the cultivation 

of the early-ripening hybrid НМ 5108 F1, the medium-ripening hybrid Н 1015 F1 and the 

late-ripening hybrid LS 785 F1. 

 Ensuring a high level of tomato fruit yield under drip irrigation on chernozem in the 

southern Steppe zone of Ukraine is achieved by growing early-ripening hybrid HM 5108 F1, 

medium-ripening hybrid H 1015 F1 and late-ripening hybrid LS 785 F1. This will ensure the 

yield of marketable fruits at 99.1; 105.2 and 137.2 t/ha with indicators of net profit of 

356522–585086 UAH/ha and the level of profitability of 149.8–245.7%. 
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Economic efficiency of growing cultures under the organic agricultural system 

The economic assessment of the cultivation of each crop in modern conditions of 

market relations is of primary importance. The expediency of applying any agrotechnical 

measures is determined primarily by economic efficiency. The ratio of crops and the 

efficiency of their cultivation in crop rotation largely depends on the yield level, product 

quality, sales price and cultivation costs.  

Therefore, the purpose of the study was to establish the economic efficiency of 

growing crops under the organic system of agriculture in the conditions of southern Ukraine. 

The research was conducted in a six-field organic crop rotation (peas – common winter 

wheat - chickpeas - durum winter wheat - flax - millet) of the Institute of Irrigated 

Agriculture (now the Institute of climate-smart agriculture) of the National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine. In 2022, the observations were carried out in the first cycle of 

four crops: peas - common winter wheat - chickpea - durum winter wheat. The study 

included four options for the use of drugs: three biological and one chemical. On Variant 

№1, biological preparations of the Institute "Biotechnique" of the NAAS were used (winter 

wheat - Fluorescin BT, Biospectr BT and Metarizin BT; peas and chickpeas - Biospectr BT 

and Metarizin BT), the Institute of Agricultural Microbiology and Agro-Industrial 

Production of NAAS (winter wheat – Diazophyte, Hetomic and Polymyxobacterin; peas and 

chickpeas – Rhizohumin, Hetomic and Polymyxobacterin). On Variant №2 - "BTU-center" 

(winter wheat - Organic balance, Azotophyt, Enposam and Bitoxybacillin BTU; peas and 

chickpeas - Rizolain, Rhizosev, MycoHelp, Azotophyt, Enposam and Bitoxybacillin BTU). 

On Variant №3 - LLC Organik Syntez (Zhiva M synthesis and Phytoimmun synthesis). 

In 2022, the yield of winter wheat grain was significantly lower compared to last year, 

which is due to unfavorable weather conditions for its growth and development, i.e., 

insufficient moisture supply due to the lack of rain during the spring-summer growing 

season. 

The use of biological preparations to feed plants and protect them from harmful 

organisms instead of traditional chemical ones led to a decrease in the yield of all crops in 

the crop rotation cycle. At the same time, the smallest decrease occurred in the variant with 

the use of preparations from the Institute "Biotechnique" and the Institute of agricultural 

microbiology and agro-industrial production – by 9.1-10.2%, and the largest in the version 

with the use of preparations from the company "Organic Syntez" – 13.8 - 18.0%. Best of all, 

crop protection with winter wheat biological preparations took place under dry weather 

conditions. 

Our calculations of the economic efficiency of growing agricultural crops are based on 

prices as of September 15, 2022. The cost of direct technology costs is the lowest when 

growing peas and chickpeas and is about 6,000 UAH/ha, and the highest is when growing 

winter wheat and varies between 11,300–12,000 UAH/ha depending on the cost of drugs and 

yield levels (Table 1). 
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Table 1  

Economic efficiency of growing crops in crop rotation of a stationary organic farming 

experiment (2022) 

№ Variant 
peas 

common 

winter wheat 
chickpea 

durum winter 

wheat 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 

1 

"Biotechnique" and 

Institute of Agricultural 

Microbiology and Agro-

Industrial Production 

2,6 43 14,7 126 1,8 30 12,2 105 

2 "BTU-center" 2,5 42 15,5 132 1,4 23 11,8 101 

3 LLC Organik Syntez 2,0 33 14,0 124 0,9 15 11,3 100 

4 
Chemical protection 

technology - control 
3,3 55 18,9 158 2,5 42 12,6 105 

Notes: 1* – profit, thousand UAH/ha;  

2** – profitability, % 

The value of the harvest depends on both its level and the price per unit of 

production. In 2022, the yields of almost all crop rotations were lower than in previous years. 

Nevertheless, the unit price was somewhat higher. 

Due to the high yield, winter soft wheat has the highest value among crops in 2022 - 

UAH 25.3 - 30.9 thousand UAH/ha. The cost of cultivated winter hard wheat grain was 

slightly lower - 22.6 - 24.6 thousand UAH/ha. 

As a result of such costs and the cost of the grown crop, the highest profit – 14.0 - 

18.9 thousand UAH from 1 ha and profitability – 124 - 158% was obtained in common 

winter wheat crops. These indicators were the lowest in chickpea crops – 0.9 - 2.5 thousand. 

UAH from 1 ha and 15 - 42%, respectively. 

All crops of crop rotation provided the greatest profit under the traditional technology 

of their cultivation. In winter wheat crops, among the drugs studied, the highest profit was 

obtained in the version of their application produced by the institutes of "Biotechnique" and 

Agricultural Microbiology and Agro-Industrial Production, which exceeded other options by 

13.9 - 26.0%. The smallest profit with the lowest profitability was obtained under the 

conditions of use of the drugs of the company LLC Organik Syntez. This difference was the 

smallest in pea and chickpea crops.  

Thus, in general, in the cycle of crop rotation, the highest profit was obtained under 

the conditions of using the traditional technology of growing all crops – 9.3 thousand UAH 

from 1 ha of the crop rotation area. It was 16.1% lower under the conditions of use of 

preparations produced by the institutes of "Biotechnique" and Agricultural Microbiology and 

Agro-Industrial Production. The lowest profit was obtained in the variant of using the 

preparations of the company LLC Organik Syntez – 7.0 thousand UAH from 1 ha of crop 

rotation area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

Vozhegova Raisa 

doctor of agricultural sciences, professor, academician of the National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine 

Institute of climate-smart agriculture of the NAAS 

icsanaas@ukr.net 

 

The role of genetic plants in Ukraine and the world 

 

Plant genetic resources are the basis of agriculture, as well as food and nutrition 

security. They should be of fundamental importance for increasing agricultural productivity. 

Screening programs aimed at identifying new sources of resistance and tolerance should 

include a wide range of genetic resources, including related and unrelated species. Resources 

stored in gene banks around the world possess a set of alleles necessary for resistance to 

diseases, pests and harsh environmental conditions.   

For many countries, even small improvements in stress tolerance can significantly 

increase yields. Given the shortcomings in policy, infrastructure and even civil stability in 

some countries, the production of food by farmers (often ordinary consumers) in their own 

fields may be the most reliable and fastest way to improve food security in these countries.  

As long as a certain part of the world's population resorts to military conflicts and 

practices in the distribution of territories and fossil resources, scientists are concerned with 

the issue of preserving the world's seed diversity, in particular, unique samples characteristic 

of specific countries. Preservation and enrichment of the genetic diversity of plants is one of 

the most urgent problems, the solution of which is directed the attention of the world 

scientific community. 

Samples of plants with economic and valuable traits are stored in the repository of the 

National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine (NCPGRU). NCPGRU collects and 

receives germplasm from various sources, stores it in the gene bank, characterizes and 

evaluates it according to various characteristics, and provides breeders with ready-made 

material for creating varieties for farmers, is responsible for determining genotypes pre-

adapted to the climate, which have disease resistance and quality characteristics , which 

breeders use for various crop improvement programs. The system has made a huge 

contribution to protecting the use of useful exotic plant genetic resources to increase 

agricultural production.  

In addition, information on the main characteristics of samples stored in the National 

Center for Plant Genetic Resources of Ukraine, so-called "seed passports", is entered into the 

European database - European Research and Project Office GmbH (Eurice). Samples from 

Ukraine are also stored in the World Seed Storage in Norway. Domestic scientists are 

constantly studying varieties that can be transferred there for reserve storage. The interests of 

Ukraine are represented by the National Plant Genetic Resources Center of Ukraine, 

operating on the basis of the The plant production institute named after V.YA. Yuriev of the 

NAAS. 

 There is also an electronic database of genetic resources of Ukraine, which combines 

information on plant samples stored in the National Gene Fund and in the gene banks of 

breeding and seed institutions. 

About 1,500 samples of the collection of the Institute of Institute of climate-smart 

agriculture of the NAAS are preserved in the National Repository, including 284 ordinary 

cotton.  

The collection of cotton is the only one in Ukraine and unique in the world, as it 

contains forms with the shortest vegetation period, adapted to the conditions of the Southern 

Steppe of Ukraine as the northern border of growing this crop. Scientists and specialists of a 

number of countries are interested in it.  
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Since the genetic diversity of the collection of cotton plants is the basis for the revival 

and further development of the cotton industry, valuable raw material for the creation of 

varieties for the northernmost cotton-growing zone, therefore, the study of the cotton 

collection, the attraction of new samples, their study, preservation and selection of sources of 

valuable traits for economic and valuable signs - is relevant and important. 

The introduction of cotton samples by the selection department of the Institute is 

carried out in the traditional directions of replenishment of collections: new Ukrainian and 

selection varieties of foreign countries, lines of Ukrainian breeders valuable for a complex of 

economic characteristics, selection lines under a creative agreement with foreign scientists. 

For the further use of the obtained samples in the selection process, an in-depth study of it is 

carried out both in irrigated and non-irrigated conditions. 

The Institute carries out its activities in the following main directions:  

- replenishment of gene pool collections of the National Center for Plant Genetic 

Resources of Ukraine with new sources of economic and biological traits of domestic and 

foreign origin; 

- revealing the potential of valuable features of gene pool samples, forming on this 

basis basic, characteristic, special, genetic and other collections and introducing them into 

the selection process, scientific, educational and other programs; 

- maintaining the genetic diversity of plants in a viable state with the help of pheno- 

and genotyping, preparation and transfer of seeds of collection samples to the National 

Repository to ensure long-term ex-situ storage of plant gene pool samples in a state of 

viability and genetic integrity; 

- optimization of the collection management of the National Genebank and user access 

to gene pool samples through the "Plant Gene Pool" Information System; 

- registration of valuable samples and collections of plant gene pool in Ukraine; 

- implementation of the worldwide "Global Action Plan on Plant Genetic Resources 

for Agriculture and Food" based on Ukraine's cooperation in the international network of 

plant genetic resources (FAO, International Agricultural Research Centers, regional and 

national gene banks). 

The more than 100-year experience of our scientific institution has proven that these 

tasks are most effectively solved in a complex by forming and maintaining banks of gene 

pool samples (gene banks), which are constantly improved through detailed study of 

samples. 
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Стимуляция прорастания семян электромагнитным излучением миллиметрового 

диапазона 
 

 Электромагнитное излучение миллиметрового диапазона характеризуется 

нетепловым, регуляторным, информационным действием на живой биологический 

объект и оказывает благоприятное влияние на его жизнеспособность. Поиск 

возможных путей активации естественных систем восстановления организма для 

предотвращения последствий старения семян при длительном хранении в условиях 

Генбанка привел нас к использованию коротковолнового электромагнитного 

излучения.   

 Материалом для исследований служили хранящиеся в Национальном Генбанке 

семена пшеницы (Triticum durum L.- сорт Ясемен), лука-порей (Allium porrum, 

популяция из Бейлагана), хлопчатника (Gossypium L.- сорта Агдаш-6, AP-331, AP-154, 

AP-157), фасоли (Phaseolus vulgaris L.- образец (t-6), чечевицы (Lens culinaris Medik. – 

образец ShKB-5-44), баклажана (Solanum melangena L. - сорт Длинный фиолетовый), 

томата (Lycopersicon esculentum Mill. - стандартный сорт Илкин, сорта Лейла, Зафар и 

их гибрид Лейла × Зафар). Важным этапом исследования был подбор экспозиции и 

мощности коротковолнового излучения в таком сочетании, чтобы добиться 

стимуляции прорастания семян различных групп растений. Было использовано 4 

экспозиции 5-ти единиц мощности излучения  коротковолновой печи Samsung 

C105AR/C105ABR. Оценка жизнеспособности и энергии прорастания проводилась по 

тесту лабораторной всхожести, выражаемой в процентах от общего числа посаженных 

семян. 

 В первой серии опытов было установлено, что для пшеницы наиболее 

действенными оказались сочетания более высоких мощностей 300 Вт/дм
3
/60 сек и 

450/дм
3
/20 сек, чем для семян лука-порей (180/дм

3
/20 сек.), причем, чем ниже исходная 

всхожесть семян, тем наблюдались лучшие результаты по стимуляции 

миллиметровым излучением процессов прорастания. Для семян хлопчатника все 

сочетания дозы и времени воздействия кроме самой высокой (900 Вт/дм
3
/120 сек.) 

оказали стимулирующее действие, наиболее действенной оказалась доза 180 Вт/дм
3
 

/120 сек.  

 Во второй серии опытов на примере 2 видов бобовых растений, семена которых 

резко различались по своим размерам (Phaseolus vulgaris L. и Lens culinaris Medik.) 

была использована одна доза - 600 Вт/дм
3
, но различное время воздействия (от 20 до 

180 сек.). В отличие от семян чечевицы, для семян фасоли требовалась большая 

экспозиция (600 Вт/дм
3
/180сек), для стимуляции прорастания семян чечевицы было 

достаточно более короткой экспозиции (80 секунд) при мощности 600 Вт/дм
3
. Для 
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семян баклажана доза 300 Вт/дм
3
/40 сек. оказалась наиболее оптимальной. Анализ 

всхожести обработанных дозой 300 Вт/дм
3
/40 сек. семян баклажана и хранившихся 

перед посадкой в течение 72 часов в различных температурных режимах, показал, что 

температура 26ºС активизировала прорастание в большей степени, чем 

предпосадочная 72-часовая выдержка семян при температуре 5ºС. Однако, раннее 

прорастание наблюдалось в обоих случаях. Для стимуляции прорастания семян томата 

требовалось более продолжительное (80 сек.) воздействие дозой 300 Вт/дм
3
.  

 Для всех групп растений было характерно более раннее начало прорастания 

обработанных семян. 

 Полученные в ходе проведенных экспериментальных исследований результаты 

позволяют предположить возможность использования коротковолнового излучения 

для активации первичных процессов метаболизма. 
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Влияние элементов системы удобрения на химический состав зерна пшеницы 

озимой 

 

Пшеница озимая является основной продовольственной культурой, 

занимающей значительную часть в структуре посевных площадей. Повышение 

урожайности пшеницы озимой зависит от сочетания всех звеньев технологии 

возделывания и в первую очередь от оптимизации минерального питания. 

Оптимальное питание растений обеспечивают питательные элементы, находящиеся в 

виде легкодоступных минеральных солей, которые поглощаются корневой системой 

растений из почвенного раствора. 

В период вегетации на создание урожая данная культура расходует 

значительное количество питательных веществ, и чем выше урожай пшеницы, тем 

больше она потребляет азота, фосфора, калия. Эти элементы оказывают благоприятное 

влияние на рост и развитие растений, повышают урожайность зерна и улучшают его 

качественные показатели. В связи с этим, для повышения эффективности удобрений и 

оптимизации приемов их применения необходимо изучение особенностей усвоения и 

перераспределения азота, фосфора, калия в растениях и зерне пшеницы озимой. 

Исследования проводились в условиях Научно-учебного центра Таврического 

государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного на 

протяжении 2018–2021 рр. Использовали сорт пшеницы озимой Шестопаловка. Схема 

опыта включала припосевное внесение калийных удобрений (К0; К12) и внекорневую 

подкормку растений разными баковими смесями в фазу начала выхода в трубку: 

карбамид (N (контроль)); карбамид + сульфат магния (N+Mg); карбамид + сульфат 

магния + монофосфат калия (N+Mg+РК). 

Результаты исследований показали, что наивысшее содержание азота в зерне 

пшеницы озимой отмечено в вариантах полной внекорневой обработки (N+Mg+РК) и 

составляет 2,00 % на фоне К0 и 2,02% на фоне К12. По сравнению с контролем на 
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данном варианте обработки происходит повышение содержания азота на 17 и 11,4 % 

соответсвенно.  

Касательно содержания фосфора, наивысшие показатели получены также в 

варианте азото-фосфорно-калийной внекорневой подкормки и составляют 0,30% (К0) и 

0,32% (К12) в зависимости от фонового внесения удобрений. По контрольной 

обработке и последующем добавлении Mg в баковую смесь, отличий между 

показателями не было независимо от фонового удобрения. 

По содержанию калия в зерне пшеницы озимой, наибольшие показатели 

получены в варианте без припосевного внесения удобрений (К0) на 22,4% по 

сравнению с фоновым удобрением (К12).  

Таким образом можно сделать вывод, что с добавлением Mg в баковую смесь 

происходит повышение показателей по содержанию NPK. Но при полном 

комплексном внесении азото-фосфорно-калийных удобрений были получены 

наивысшее показатели, а, следовательно, это способствовало наивысшему накоплению 

элементов питания в зерне пшеницы озимой. 
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Роль экологической паспортизации в повышении устойчивости агроландшафтов 

(на примере Самарской области) 

 

При современном нарастании глобальных и локальных экологических проблем 

актуальным направлением их решения является повышение экологической 

устойчивости ландшафта. Особенно важна устойчивость агроландшафтов, которые 

находятся под большим антропогенным воздействием. Для повышения экологической 

устойчивости агроландшафтов перспективным является развитие экологической 

паспортизации сельскохозяйственных предприятий.  

Начало созданию экологических паспортов в России было положено после 

принятия с постановления Совета Министров РСФСР от 16.03.1990 г. «О неотложных 

мерах по оздоровлению экологической обстановки в РСФСР…», в котором была 

прописана необходимость проведения в 1990-1991 гг. по согласованному с 

Госкомитетом СССР по охране природы графику экологической паспортизации всех 

действующих предприятий, экологически опасных объектов и отдельных территорий. 

Период активных экономических реформ, осуществление которых было начато вскоре 

после принятия данного постановления, несколько задержал развитие экологической 

паспортизации в РФ, но с середины 1990-х годов было разработано большое 

количество экологических паспортов, из которых большая часть – для промышленных 

предприятий, и значительно меньше – для сельскохозяйственных. C 1 июля 2001 г. на 

территории страны введен в действие новый ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 в котором дано 

несколько иное определение экологической паспортизации. Данный государственный 

стандарт действует и в настоящее время. Решение о создании экологического паспорта 

остается на усмотрение природопользователя, подготовка экологического паспорта 

предприятия носит рекомендательный характер и не заменяет разработку других 

природоохранных документов.  

В настоящее время экологическая паспортизация ведется на разных уровнях: от 

крупных регионов до отдельных промышленных или сельскохозяйственных 

предприятий. Ее целью является усиление экологической направленности при 
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решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды, при принятии 

управленческих решений органами власти, для объективной оценки экологического 

состояния производственных объектов и их воздействия на окружающую среду, а 

также для обеспечения заинтересованных лиц доступной и достоверной экологической 

информацией.  

В основе создания экологических паспортов лежит территориально-

иерархический признак: экологический паспорт РФ → экологический паспорт региона 

(республики, области, края) → экологический паспорт территории (административный 

или промышленный район) → экологический паспорт муниципалитета (город, 

поселок) → экологический паспорт производственного объекта (промышленного, 

сельскохозяйственного, транспортного, рекреационного и др.).   

Для территории Самарской области разработан экологический паспорт региона, 

созданный в соответствии с законом «Об охране окружающей среды и 

природопользовании в Самарской области», принятым Самарской Губернской Думой 

24.05.2009 г. Кроме того, разработаны и регулярно актуализуются паспорта 

муниципальных районов. Важным направлением дальнейшего развития экологической 

паспортизации является разработка экологических паспортов сельскохозяйственных 

предприятий, которую следует сделать обязательной. В земельном фонде Самарской 

области более 75% площади приходится на долю земель сельскохозяйственного 

назначения, среди которых преобладают пахотные земли. Повсеместно 

распространены негативные процессы ухудшения состояния земель: водная и ветровая 

эрозия, дегумификация, уплотнение, засоление и др., усиливающиеся в результате 

нерационального ведения хозяйства. 

Создание экологических паспортов сельскохозяйственных предприятий несет 

важнейшую функцию оценки и нормирования экологического состояния почв в целях 

определения и компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде в 

ходе использования земель. Необходимо разрабатывать экологические паспорта как 

для земельных участков, так и для объектов недвижимости, и вносить содержащуюся в 

них информацию в базу кадастра недвижимости. При этом в паспорте должно 

фиксироваться исходное состояние земельного участка или объекта недвижимости и 

изменения, происходящие в результате использования. В случае выявления 

негативных изменений органы местного самоуправления или государственной власти 

смогут воздействовать на недобросовестных землепользователей, допустившим 

ухудшение экологического состояния земель. Землепользователи также будут иметь 

правовые гарантии от незаслуженных обвинений в ухудшении состояния земельных 

участков. Для дальнейшего развития экологической паспортизации необходимо 

разработать правовые и экономические механизмы стимулирующего и 

ограничительного характера регулирования землепользования.  
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Влияние биоэкологических факторов на выращивание и развитие asimina triloba 

(l.) dunal в условиях юга Украины 

 

В эпоху научно-технического прогресса, сопровождающегося ухудшением 

экологических условий, особенно актуальны интродукция и культивирование 

растений с повышенной стойкостью и жизнеспособностью. Именно поэтому большое 

внимание уделяется растениям с большим биологическим и хозяйственным 

потенциалом. Одним из наиболее распространенных и экономически выгодных 

методов улучшения сортимента новых, малораспространенных плодовых культур 

является интродукция. Оценка успешности интродукции древесных растений в новых 

условиях, степень устойчивости к неблагоприятным факторам нового 

местонахождения имеют как теоретическое, так и практическое значение. В природе 

существует большое разнообразие плодовых растений, некоторые из них хорошо 

известны, другие не популярны, но от этого их плоды не перестают быть вкусными и 

полезными. Asimina triloba (L.) Dunal – азимина трехлопастная новый, пока 

малораспространенный и малоизвестный вид в Украине. Плоды ее обладают ценными, 

диетическими и лечебными свойствами и введение ее в культуру позволит 

разнообразить сортимент плодов для потребления в Украине и других регионах, 

близких по погодно-климатическим условиям и заслуживают внимания благодаря 

своим уникальным свойствам. 

Исследования проводились в насаждениях, заложенных в Государственном 

предприятии «Опытное хозяйство «Новокаховское» в Новой Каховке Херсонской 

области. Хозяйство расположено в первом агроклиматическом районе (северном). 

Этот район характеризуется умеренно-континентальным климатом со сравнительно 

мягкой зимой и жарким и долгим летом. Суммы температур выше 10ºС составляют 

3200–3300ºС, количество осадков за этот период 215–230 мм, годовая сумма осадков 

380–430 мм, гидротермический коэффициент 0,7. Средняя продолжительность 

безморозного периода составляет 175-180 дней, а вегетационного периода 215-225 

дней. Суховеи разной интенсивности наблюдаются ежегодно. В условиях интродукции 

для широкого культивирования необходимы исследования сезонных ритмов роста и 

развития растений, имеющих большое значение для оценки их адаптации и 

акклиматизации. Эти ритмы типичны для каждой культуры, но в процессе филогенеза 

как приспособления к сезонным изменениям климатических условий, ритмы развития 

интродуцентов нередко претерпевают значительные изменения под влиянием новых 

условий среды. 

Многолетние фенологические наблюдения за образцами Asimina triloba 

показали, что начало вегетации, начало сокодвижения в растениях, начинается при 

устойчивом переходе среднесуточных температур через +5°С и приходится на первую 

декаду апреля, набухание генеративных и вегетативных почек, приходятся на конец 

апреля, суммы эффективных температур в это время составляют 109,6–231,5ºС, 

продолжительность периода цветения зависит, от погодных условий, особенно от 

влажности почвы и воздуха в этот период (при ее дефиците продолжительность 

цветения значительно уменьшается). Рост побегов начинается во время цветения 

Asimina triloba при сумме эффективных температур 271,5–333,2 ºС, наибольшая 

интенсивность его приходится на конец мая и первые две декады июня, завершается 

он в середине июля, а на молодых деревьях продолжается до начала августа. Закладка 
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генеративных почек происходит на приростах текущего года, формирование их 

завершается с окончанием роста побегов. Большую роль в формировании урожая 

Asimina triloba играют условия опыления и биологические особенности сортов. 

Дозревание плодов начинается в конце третьей декады августа – начале первой декады 

сентября, когда Σtеф > 5ºС составляет 2440-2550ºС. 

Наши исследования показали, что климатические условия юга Украины при 

надлежащей агротехнике соответствуют ритмам роста и развития Asimina triloba. 

Завершение вегетации форм и сортов Asimina triloba в Степи Украины наблюдается в 

конце октября, начале ноября. В середине октября листья начинают приобретать 

желтую окраску и, в зависимости от года, в III декаде октября – I декаде ноября 

опадают. Начало опадания листьев связано со снижением температуры и, особенно, 

первыми осенними заморозками. Средняя продолжительность периода вегетации 

исследованных форм и сортов Asimina triloba составляет 183–185 дней. Оценку 

зимостойкости Asimina triloba мы определяли по данным многолетних визуальных 

наблюдений, пользуясь девятибальной шкалой методики Госсортослужбы: 9 баллов – 

отсутствует или очень слабое подмерзание, слабое потемнение древесины (окраска 

желтоватая), небольшие поверхностные ожоги коры; возможно усыхание концов 

однолетних приростов, в редких случаях – мелких ветвей; вымерзание частей плодных 

ветвей (40-10%). Дерево хорошо залиственное, листья нормально развиты. 

Исследования показали, что образцы Asimina triloba в условиях Степи Украины 

зимостойки. За время наблюдений каких-либо повреждений деревьев как и 

повреждений генеративных почек морозами не было отмечено. Абсолютный минимум 

температур за период исследований составил –17,4°С, а средний минимум –12,7°С. 

По результатам визуальных наблюдений сортов и форм Asimina triloba, 

засухоустойчивость этой культуры в условиях хозяйства, согласно методике 

Госсортоиспытания, при мульчировании приствольных кругов и поливов в летнее 

время, оцениваем в 5 и 7 баллов (5 – средне засухоустойчивые – прирост 

незначительный, наблюдается пожел. опадание завязи и плодов умеренное; 7 – 

засухоустойчивые – имеют нормальный прирост и окрас листьев, опадания завязи и 

плодов незначительное). Также визуальные наблюдения были дополнены данными 

лабораторных исследований. Экспериментально установлено, что засушливый период 

в условиях Степи Украины относительная тургоресцентность листьев Asimina triloba 

составляет 74,9–92,9%, а водный дефицит составляет 6,1–9,9%. Таким образом, нами 

определены сезонные ритмы роста и развития Asimina triloba, их согласованность с 

погодно-климатическими условиями и зависимость сроков наступления и 

продолжительности фенофаз от метеофактора. Анализ зимостойкости образцов 

Asimina triloba показал, что по этому показателю она значительно превышает 

традиционные плодовые культуры – персик, абрикос, теплолюбивые сорта сливы 

китайской и черешни, в среднем зимостойкость такая же, как у яблони и алычи 

обыкновенной. 

Анализируя результаты исследований, приходим к выводу, что Asimina triloba, 

ее образцы недостаточно засухоустойчивы в условиях Степи Украины и без орошения 

эта культура здесь невозможна. При высокой агротехнике и орошении Asimina triloba 

на юге Украины достаточно засухоустойчива и перспективна для культивирования. 

 Опыт выращивания азимины свидетельствует о том, что погодно-

климатические условия юга Украины полностью соответствуют ее биологическим 

особенностям и она при надлежащей агротехнике пригодна для культивирования на 

приусадебных участках, дачах, любительских и фермерских садах. Следовательно, 

исследование ее биоэкологических свойств, репродуктивной способности и 

размножения актуально. 
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Технология снеков функционального назначения из местного сырья 

 

В настоящее время одной из приоритетных и актуальных задач региональной 

экономики  в аграрной сферы является рациональное использование местных ресурсов 

и расширение ассортимента продукции, получаемой путем их переработки. Для 

достижения этой цели необходимо производство инновационных продуктов питания с 

использованием нестандартных цитрусовых и других продуктов  местного сырья.  

Совершенствование технологий переработки цитрусовых продиктовано тем 

обстоятельством, что эта отрасль еще не вышла на путь реабилитации, а 

альтернативное замещение другими культурами еще не определено, поэтому на 

повестке дня остается использование этого сырья с максимальным эффектом и с 

повышением рентабельности этой отрасли. Поэтому необходимо максимально 

использовать нестандартные плоды мандарина для переработки. Однако 

перерабатывающие заводы перерабатывают только часть мандарин, а большая часть 

остается на деревьях до конца марта и сохранив свою пищевую ценность. 

В основу идеи легли исследования, проводившиеся институтом Аграрных и 

Мембранных технологий в отделе технологий пищевых продуктов. На протяжении 

многих лет разрабатывались технологии переработки цитрусовых плодов, 

субтропической хурмы и цветков мандарина. Разработаны технологии изготовления 

продуктов питания широкого спектра потребления. Были проведены исследования и 

определяли биохимический состав местного сельскохозяйственного сырья, который 

даѐт возможность разработать технологию для получения натуральных, полезных для 

здоровья человека продуктов. Позволят создать малые предприятия для переработки 

с\х продуктов. В последнее время в Грузии стали массовые тенденции приготовления 

из различных фруктов так называемые „пастила“- снеки. Как показали наши 

маркетинговые исследования на местном рынке, вызывает большой спрос на этот вид 

продукции со стороны иностранных визитеров. 

Корпорация по производству снеков была в первые основана за границей в 1937 

году. Сегодня в нее входят около 800 крупных компаний, в том числе такие компании, 

как Procter & Gamble, FritoLay и другие. Выпускаемая закуска отличается высокой 

калорийностью, вызывает избыточный вес, содержит искусственные добавки, 

ароматизаторы. Соленые закуски содержат чрезмерное количество поваренной соли, 

вызывающей задержку жидкости в организме, что вызывает повышение артериального 
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давления, сладкие закуски содержат сахар и небольшое количество питательных 

веществ.  

Исследование рынка снеков показало, что функциональные снеки сегодня 

наиболее востребованы на рынке, потому что потребитель, как в мире, так и в Грузии, 

выбирает здоровые, натуральные снеки, обеспечивающие здоровый образ жизни 

человека и его работоспособность.  

Положительная сторона «снеков», полученных из местного сырья, в том, что 

это 100% натуральный продукт, инновационные показатели продукта на рынке, 

характеризуются тем, что не содержит сахара, красителей, искусственных 

ароматизаторов, жиров, консервантов, не содержит генетически модифицированных 

продуктов. 

Использование нестандартных плодов мандарина, мандариновых цветов, 

субтропической хурмы и другого местного сырья будет способствовать появлению на 

рынке нового сегмента, снеков, который удовлетворит растущий интерес современных 

потребителей к здоровой, низкокалорийной и диетической продукции. Поэтому 

производство продукции высокой биологической ценности, инновационного, 

совершенно нового ассортимента функциональных снеков из местного растительного 

сырья является весьма актуальным. 
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Организация проведения землеустроительных работ в республике Беларусь 

 

Основными задачами земельной реформы в Республике Беларусь с 1991 г. 

являлось перераспределение земель с целью создания условий равноправного развития 

различных форм хозяйствования на земле, формирование многоукладной экономики в 

аграрном секторе и достижение на этой основе стабильного наращивания 

производства сельскохозяйственной продукции.  

В период проведения земельной реформы на законодательном уровне 

выполняются комплекс землеустроительных, геодезических, кадастровых работ, 

ведется разработка мероприятий по охране земель. 

Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 254-З «О геодезической и 

картографической деятельности» определены правовые основы деятельности в 

области геодезии и картографии в Республике Беларусь, который направлен на 

создание условий для удовлетворения потребностей государства, юридических и 

физических лиц в геодезической и картографической продукции.  

Указом Президента Республики Беларусь от 23 апреля 2007 г. № 200 

установлено, что на территории Республики Беларусь при выполнении геодезических 

и картографических работ государственного назначения - государственные система 

геодезических координат 1995 года (СК-95) и Балтийская система высот 1977 года. 

Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь № 51 утверждена «Инструкция о порядке создания, функционирования и 

развития белорусской спутниковой системы точного позиционирования (ССТП)». 

Белорусская ССТП является функциональным дополнением действующих ГНСС 

ГЛОНАСС и GPS и перспективных ГНСС и составной частью подсистемы 
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формирования и контроля навигационных полей Единой системы навигационно-

временного обеспечения Республики Беларусь. 

В настоящее время, Кодексом Республики Беларусь о земле регулируются 

мероприятия по охране земель. Государственный контроль за использованием и 

охраной земель осуществляется в целях соблюдения всеми гражданами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами установленного 

порядка пользования землями, земельными участками, а также иных правил и норм, 

предусмотренных законодательством об охране и использовании земель. 

В период осуществления земельной реформы немаловажная роль отводилась 

государственному земельному кадастру.  

Государственный земельный кадастр состоит из: единого реестра 

административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь; 

единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним; реестра цен на земельные участки; регистра стоимости земель, земельных 

участков; реестра земельных ресурсов Республики Беларусь. 

Проводимая в Республике Беларусь земельная реформа осуществлялась 

посредством землеустройства. Последнее десятилетие основное внимание 

землеустройства было обращено на образование новых землепользований, правовое 

оформление и закрепление границ их земельных участков на местности, создание 

информационной базы данных о земле (ЗИС), а также кадастровую оценку земель. 

Землеустройство подразделяется на межхозяйственное и внутрихозяйственное. 

Объектами землеустройства являются все земли Республики Беларусь, земельные 

контуры, а также земельные участки независимо от форм их собственности.  

Проведение современного землеустройства в Беларуси обеспечивается 

Кодексом Республики Беларусь о земле (2008 г.), Указом Президента Республики 

Беларусь № 667 от 27 декабря 2007 г. «Об изъятии и предоставлении земельных 

участков» и другими нормативными и правовыми актами. В них сформулированы в 

общем виде содержание и порядок проведения землеустроительных работ.  

Важнейшим концептуальным положением, которым руководствуются при 

регулировании земельных отношений и осуществлении сделок с землей, является 

статья 13 Конституции Республики Беларусь, где указано, что «...недра, воды, леса 

составляют исключительную собственность государства. Земли 

сельскохозяйственного назначения находятся в собственности государства». 

Согласно данным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь общая 

площадь земель республики составила 20760,9 тыс. га. В государственной 

собственности находится 20684,3 тыс. га, или 99,6% земельного фонда республики, в 

частной собственности – 76,6 тыс. га, или 0,4%. Следовательно, объектами 

землеустройства являются земли и земельные участки государственной и частной 

форм собственности.  

В настоящее время цифровизация отраслей народного хозяйства способствует 

развитию цифровых мероприятий в области проведения землеустроительных работ. В 

республике создан геоинформационный ресурс «Геопортал земельно-

информационной системы Республики Беларусь», который обладает всем 

инструментарием для проведения межхозяйственного землеустройства. 

 Вместе с тем, развитие информационных ресурсов должно способствовать 

повышению эффективности использования земельных ресурсов, их рациональной 

организации путем цифровизации внутрихозяйственного землеустройства. По 

инициативе заказчика, а именно, сельскохозяйственной организации, в современных 

условиях должен быть разработан инструментарий для разработки многовариантных 

проектов внутрихозяйственного землеустройства, что позволит эффективно 

использовать земельные ресурсы отдельного субъекта хозяйствования. 
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Перспективы использования бросовых и нарушенных земель в Республике 

Молдова 

Республика Молдова является маленькой европейской страной, еѐ общая 

площадь составляет всего 33843,4 км² или 0.3 % от территории Европы. Молдова бедна 

природными ископаемыми, почвы являются единственным природным богатством 

страны. Еѐ отличительная особенность - высокая освоенность территории (около 80%). 

Сельскохозяйственные угодья занимают 75% от всей площади страны. Эродированные 

земли занимают площадь более 1000 тыс. га или 34% от общей площади пахотных 

земель. Каждый год эта площадь увеличивается на 1000 га. Овраги занимают около 2 

тыс. га, оползни - около 23 тыс. га. 75% пахотных земель представлены чернозѐмами. 

За последние 30 лет средний бонитет почв снизился на 5 пунктов, с 70 до 65 баллов. 

Ежегодные потери составляют примерно 26 млн. т. плодородной почвы или около 600 

тыс. т гумуса. Ежегодный ущерб, причиняемый экономике от деградации почв, 

составляет около 1.5 млрд. дол. США. Поэтому так важно рачительно и эффективно 

использовать имеющиеся природное плодородие почв, а также прилагать максимум 

усилий для вовлечения в экономический оборот неиспользуемые, резервные и 

деградированные земли. 

По данным земельного кадастра на 1.01.2022 года в фонде земель 

несельскохозяйственного назначения находилось 2129, 55 тыс. га или 62,92 %.  Вместе 

с тем в резервный фонд составлял 338,48 тыс. га, или около 10%. Всего же площадь 

различных неудобий в Молдове составляет 82,01 тыс. га, из которых оврагов – 11,8 

тыс. га и оползней – 23.36 тыс.  

Наряду с этим территория республики слабо облесена. По данным Земельного 

кадастра площадь земель лесного фонда составляет 449,82 тыс. га или немногим более 

13%, из которых на долю лесов приходится 362,55 тыс. га и лесополос различных 

типов – 13,88 тыс. га. 

Стратегия устойчивого развития лесного фонда, утвержденная в 2001 году, 

предусматривала увеличение уровня облесения территории Республики Молдова до 

15% к 2020 году. Однако, в течение почти 20 лет, с 1 января 1999 года по 1 августа 2018 

года, показатель облесения в Республике Молдова увеличился на 1,6 процента - с 9,6% 

до 11,2%.  Степень облесения колеблется от 6,7% в южной зоне, 7,2%  - на севере и до 

13% в центре страны. А для эффективного осуществления эко-защитных функций, 

степень облесения должна превышать 15%. Специалисты говорят, что для Молдовы 

коэффициент облесения должен быть не меньше 25%, а не нынешние 12,7%. То есть 

лесами должно быть покрыто в два раза больше территории страны, чем сейчас. 

Правительство, в разные годы утверждая различные стратегии и программы, 

неоднократно брало на себя повышенные обязательства по увеличению коэффициента 

облесения республики. Например, Национальная программа действий по борьбе с 

опустыниванием от 2000 года предусматривала расширение облесенных площадей до 

15% территории. Стратегия устойчивого развития лесного фонда, которая была 

утверждена в 2001 году, также предполагала облесение в 15%, и указывала конкретные 

сроки достижения этого показателя - 2020 год. А принятая в 2017 году рамочная 

программа “Повестка дня для Молдовы до 2030 года” предусматривала, что за 

указанный период лесные площади в стране увеличатся на 4,8%. Но в 

действительности за предыдущие семь лет площадь лесов была увеличена лишь на 

0,1%. 
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В Республике Молдова законодательно закреплено, что первая и главная 

функция наших лесов – это защита. Но на деле проблема в том, что это положение не 

выполняется. В результате количество и качество наших лесов, то есть площадь и 

состояние, не соответствуют цели. То есть нужно идти в двух направлениях – 

увеличивать площади лесных насаждений до 20-30% и улучшать их качество, делая 

при этом упор на использование, в основном, земель, не вовлечѐнных в 

сельскохозяйственный оборот.  В создавшихся условиях выход может быть найден в 

расширении лесных противоэрозионных насаждений. По данным земельного кадастра 

на 1.01.2022 в Молдавии имелось1008,69 тыс. га эродированных земель, из которых 

сильно эродированных – 137,47 тыс. га, средне эродированных - 303,40 тыс. га и слабо 

эродированных - 567,69 тыс. га. 

Большее внимание необходимо уделять расширении водоохранных лесных 

насаждений. В соответствии с Решением Правительства Республики Молдова от 2011 

года была утверждена Программа создания Национальной Экологической Сети на 

2011-2018 годы, за этот период было высажено 30395 га водоохранных лесных полос. 

Принимавшиеся в Молдове различного рода программы и стратегии (такие как, 

например, Национальная программа по борьбе с опустыниванием от 2000 года, годовая 

стоимость мероприятий которой ещѐ тогда, 21 год назад, составляла 568 млн. леев) не 

выполнялись в виду отсутствия финансовых средств.    

Другим решением этой проблемы могла бы стать передача низко  плодородных 

сельскохозяйственных земель с бонитетом менее 40 баллов под облесение Агентству 

Молдсильва с последующим их возвратом бывшим землевладельцам. Таким образом, 

в Молдавии уже появилось 2,6 тыс. га лесных насаждений, находящихся в частной 

собственности, в том числе 2,2 тыс. га лесов.   

В создавшихся условиях  хронического безденежья государства реальным 

выходом могло бы стать появление частных лесов. Привлечение частных лиц к 

решению проблемы опустынивания и предотвращения деградации земель вообще 

могло бы стать единственным реальным внутренним источником финансирования. 

 В Молдове уже имеется подобный пример “частного леса” – это пока первый и 

единственный в стране ВИО-парк “Варница”, созданный на берегу Днестра на месте 

заброшенного гравийно-песчаного карьера. Проект был задуман как источник 

экологически чистого растительного сырья для косметической фабрики “Viorica 

Cosmetic”, но в перспективе должен стать лесным массивом, созданным по принципу 

лесо-сада, где произрастают адаптированные для наших условий деревья и растения с 

сильным иммунитетом, а также туристическим и рекреационным центром. 
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