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1. Suvarma qrafiki su ehtiyatlarının ədalətli, optimal və proporsional bölgüsü prinsipi əsasında tərtib olunur.

2. Suvarma rejimi dedikdə gecə (A) və gündüz (B) rejimi nəzərdə tutulur. Gecə rejimi (A) saat 20:00-dan 06:00-a qədər, gündüz rejimi (B) isə saat 06:00-dan 20:00-a qədər olan vaxtı əhatə edir.

3. Su istehlakçısının bir neçə torpaq sahəsi və ya əkin növü olduqda, hər bir torpaq sahəsi üzrə əkin növü (buğda, arpa, qarğıdalı, yonca, pambıq və s.) cədvəldə alt-alta ayrıca sətirdə qeyd olunur, qarşısında sahəsi və veriləcək suyun həcmi göstərilir.

4. Su istehlakçısı üçün hər on günlükdən ən çoxu 3 (üç) gün əvvəl "Azmelsutəsərrüfat" ASC-nin yerli bölməsinin ________________ telefon nömrəsinə zəng etməklə suyun verilmə tarixi və saatı barədə məlumat əldə etmək imkanı yaradılır.

5. Suvarma qrafiki bütün tərəflər imzaladıqdan sonra IV və XXIV sütunlar istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi internet saytında (www.agro.gov.az/qrafik) inzibati ərazi vahidləri üzrə qruplaşdırılaraq yerləşdirilir.

6. Suvarma qrafiki sözügedən internet saytında yerləşdirildikdən sonra tətbiq edilir.

7. Suvarma qrafikində dəyişiklik edilməsi zərurəti yarandıqda, bütün tərəflərin imzası ilə təsdiqlənməklə yeni qrafik tərtib olunur və yuxarıda göstərilən qaydada dərc olunaraq tətbiq edilir.

8. Suvarma qrafikinin elektron (Excel) forması Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi internet saytında (www.agro.gov.az/qrafik) yerləşdirilir.

____________________  ___________

    (adı və soyadı)                   (imzası)

________________________________

(vəzifəsi)

"Azmelsutəsərrüfat" ASC

____________________  ___________

    (adı və soyadı)                   (imzası)

________________________________

(vəzifəsi)

Sudan İstifadəedənlər Birliyi

 ___________________ rayonu (şəhəri) _________________ kəndi (qəsəbəsi) üzrə
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