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Kənd təsərrüfatının ümumi göstəriciləri 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 7836.7 mln. 

manat təşkil etmişdir ki, bunun da 4085.5 mln. manatı heyvandarlıq, 3751.2 mln. manatı isə bitkiçilik 

məhsullarının payına düşmuşdür. Əvvəlki ilə nisbətən kənd təsərrüfatının istehsalı 7.2%, o 

cümlədən bitkiçilik məhsulları üzrə 11.7%, heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 3.5% artmışdır. Nəticədə, 

qeyd edilən dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulunun strukturunda bitkiçilik sahəsinin payı 45.4%-dən 

47.9%-ə qədər artmış, heyvandarlıq sahəsinin payı isə 54.6%-dən 52.1%-ə qədər azalmışdır.  

2019-cu ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda yaradılan əlavə dəyərin 

həcminin əvvəlki ilə nisbətən artımı 7.3%-ə bərabər olmuşdur. Nəticədə, bu sahənin ölkənin ÜDM-

də payı 2018-ci ildə 5.3%-dən 2019-cu ildə 5.7%-ə qədər yüksəlmişdir.  

Bitkiçilik 

2019-cu ildə cəmi əkin sahəsi 2018-ci illə müqayisədə 1.2% azalaraq 1.71 mln. ha, dənli və 

dənli-paxlalıların əkin sahəsi 0.9% azalaraq 1.1 mln. ha təşkil etmişdir. Ümumi əkinlərin 62.5%-i 

dənli və dənli-paxlalıların payına düşmüşdür.  

2019-cu ildə əvvəlki illə müqayisədə texniki bitkilərin əkin sahəsində 18.2% azalma 

müşahidə edilmişdir. Bu azalma pambıq üzrə 24.5%, şəkər çuğunduru üzrə 14.2%, tütün üzrə 8% 

təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi 43.1% artmışdır (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1. 2019-cu ilin məhsulu üçün əkinlərin qəti uçotunun yekunları haqqında məlumat, 

hektar 

Əkinlərin adı 
Əkin sahəsi 

Fərq %-lə 
2019 2018 

Balans üzrə əkin yeri 1895000  1891280 +0.2  

Cəmi əkin altında sahə 1717059 1737961 -1.2 

Ümumi əkin yerinə görə %-lə 90.6  91.9  - 

Dənli və dənli-paxlalılar: ondan 1072465 1082001 -0.9 

 buğda 670019 678138 -1.2 

 arpa 342215 337180 1.5 

 vələmir 5487 4598 +19.3 

 qarğıdalı 32940 31591 +4.3 

 çəltik 4037 4054 -0.4 

Paxlalılar 17197 25150 -31.6 

Texniki bitkilər: ondan 130168 159160 -18.2 

 pambıq 100112 132512 -24.5 

 dən üçün günəbaxan 16551 11566 +43.1 

 şəkər çuğunduru 7346 8562 -14.2 

 tütün 3134 3405 -8.0 

Kartof 56921 59286 -4.0 

Tərəvəz 69185 69144 +0.1 

Bostan bitkiləri 21359 20914 +2.1 

Yem bitkiləri 366801 347157 +5.7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

2019-cu ildə taxıl istehsalı 3.54 milyon ton olmuşdur ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə 

müqayisədə 6.9% çoxdur. Bu dövr ərzində şəkər çuğunduru və tütün istisna olmaqla, digər 

bitkiçilik məhsullarının istehsalında artım müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 2). 
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Cədvəl 2. 2018-2019-cu illərdə əsas növ bitkiçilik məhsullarının istehsalı 
Malın adı Ölçü 2019 2018 Fərq, %-lə 

Dənli və dənli-paxlalılar min ton 3538.5 3309.2 +6.9 

Pambıq min ton 295.3 233.6 +26.4 

Günəbaxan min ton 34.8 24.3 +43.3 

Şəkər çuğunduru min ton 237.0 299.4 -20.9 

Tütün min ton 6.0 6.3 -4.4 

Kartof min ton 1004.2 898.9 +11.7 

Tərəvəz min ton 1714.7 1521.9 +12.7 

Bostan məhsulları min ton 447.6 401.9 +11.4 

Meyvə və giləmeyvə min ton 1099.7 1010.8 +8.8 

Üzüm min ton 201.8 167.6 +20.4 

Yaşıl çay yarpağı ton 929.4 868.6 +7.0 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

2019-cu ildə əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalının əvvəlki ilə nisbətən artımı əsasən 

məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına təmin edilmişdir. Belə ki, dənli və dənli-paxlalıların əkin 

sahəsi 0.9 % azaldığı halda, məhsul istehsalı 6.9 %, pambıq sahələri 24.5 % azaldığı halda, 

məhsul istehsalı 24.5 %, kartof sahələri 4% azaldığı halda, məhsul istehsalı 11.7% artmışdır.  

Cədvəl 3. Ölkə üzrə çoxillik bitkilərin əkin sahəsi (01.12.2019-cu il vəziyyətinə, ha) 

  
Cəmi 

əkmələr 

ondan 
yeni 

əkmələr 

Cəmi əkmələrdən 

Ənənəvi üsulla 
əkilmişlər 

İntensiv üsulla 
əkilmişlər 

Superintensiv üsulla 
əkilmişlər 

Cəmi 
ondan yeni 
əkilmişlər 

Cəmi 
ondan yeni 
əkilmişlər 

Cəmi 
ondan yeni 
əkilmişlər 

Meyvələr, cəmi 203666.5 7821.0 176983.3 6229.8 25293.6 1556.2 1389.6 35.0 

xurma 12196.3 161.9 12003.6 130.2 191.4 31.7 1.3 - 

nar 22926.6 363.3 19294.6 254.6 3624.4 108.7 7.6 - 

feyxoa 1479.0 4.1 974.8 3.1 504.2 1.0 - - 

limon 578.6 3.7 338.0 3.4 240.6 0.3 - - 

portağal 495.2 0.6 374.8 0.6 120.4 - - - 

naringi 2668.7 4.0 2155.4 3.0 513.3 1.0 - - 

alma 30926.4 513.5 18103.3 155.4 12234.2 343.1 588.9 15.0 

armud 6024.8 98.0 5504.2 54.5 502.2 43.5 18.4 - 

heyva 4050.4 43.3 3762.7 27.5 278.3 15.8 9.4 - 

ərik 3651.3 133.9 3362.0 95.2 247.5 38.7 41.8 - 

albalı 2105.6 19.0 2026.4 11.7 78.6 7.3 0.6 - 

şaftalı 5731.2 258.5 5215.4 79.5 482.3 171.0 33.5 8.0 

gavalı 5130.1 61.4 4565.3 37.7 524.5 23.7 40.3 - 

alça 3518.9 155.3 3325.8 146.2 188.2 9.1 4.9 - 

gilas 6156.7 238.6 5471.2 87.9 585.4 138.7 100.1 12.0 

badam 1917.7 695.5 1543.0 517.4 374.0 178.1 0.7 - 

şabalıd 332.4 0.5 316.1 0.5 16.3 - - - 

fındıq 78636.3 3722.4 75260.0 3715.3 3315.7 7.1 60.6 - 

püstə 118.3 0.2 18.2 0.2 100.1 - - - 

qoz 5617.0 561.0 4270.6 223.7 878.8 337.3 467.6 - 

zeytun 4633.0 755.4 4537.2 659.6 95.8 95.8 - - 

sair meyvələr 4772.0 26.9 4560.7 22.6 197.4 4.3 13.9 - 

Giləmeyvələr 3578.7 97.6 3517.7 77.1 43.8 16.0 17.2 4.5 

Tut (çəkil) 2057.3 118.5 1905.6 84.2 126.7 32.9 25.0 1.4 

Yaşıl çay yarpağı 1140.5 4.0 167.0 4.0 345.0 - 628.5 - 

Üzüm, cəmi 16008.6 293.2 14776.7 252.7 1231.9 40.5 - - 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 
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2019-cu il dekabrın 1-i vəziyyətinə çoxillik əkmələrin sahələri 2018-ci ilə nisbətən 3.4 % 

artmışdır. Nəticədə, çoxillik əkmələrin kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsində payı əvvəlki 

ilə nisbətən 0.5 % artaraq 12.0 %-ə bərabər olmuşdur. Bu da bitkiçilik sahəsində istehsal edilən 

məhsulun və yaradılan əlavə dəyərin həcmini artıran amillərindən biri olmuşdur. Habelə, ölkədə 

intensiv bağların sahəsinin artması hesabına meyvə bağlarının məhsuldarlığı da yüksəlmişdir. 

Belə ki, 2019-cu il dekabrın 1-i vəziyyətinə intensiv və superintensiv meyvə bağlarının sahəsi 

2018-ci ilə nisbətən 6.7% artaraq cəmi meyvə bağlarının 13.1%-ni təşkil etmişdir. Nəticədə, meyvə 

və giləmeyvə sahələri 3.8 % artdığı halda, bu sahələrdən məhsul istehsalının artımı 8.8 %-ə 

bərabər olmuşdur (Cədvəl 3).   

İxrac potensialı yüksək olan fındıq istehsalının artırılması məqsədilə yeni salınacaq bağlar 

üçün ərazilərin seçilməsi, ting ehtiyatlarının tədarükü, əkin işlərinin optimal müddətdə və 

keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülmüş, 2019-cu il ərzində 3722.4 hektar 

sahədə yeni fındıq bağları salınmış, fındıq əkmələrinin sahəsi 78.6 min hektara çatdırılmışdır. 

Son illərdə ölkədə baramaçılığın inkişafı üçün bu sahədə yem bazasının gücləndirilməsi 

istiqamətində davamlı işlər həyata keçirilir. Belə ki, 2018-ci ildə Çindən 3.5 mln. ədəd, 2019-cu 

ildə daha 1 mln. ədəd ting tədarük edilərək istehsalçılara paylanılmışdır. Nəticədə, tut (çəklil) 

sahələri 2018-ci ildə 1691.4 ha-dan 2019-cu ildə 2057.3 ha-ya çatdırılmışdır. 

Bütövlükdə, bitkiçilik sahəsində son illərdəki artım intensiv amillər hesabına baş vermişdir. 

2018-ci ildə dənli və dənli paxlalı bitkilər üzrə məhsuldarlıq 30.0 s/ha-dan 2019-cu ildə 32.1 s/ha-

ya, pambıq üzrə 17.6 s/ha-dan 29.5 s/ha-ya, kartof üzrə 149.0 s/ha-dan 169.0 s/ha-ya, tərəvəz 

üzrə 162.0 s/ha-dan 176.0 s/ha-ya, bostan məhsulları üzrə 191.0 s/ha-dan 209.0 s/ha-ya qədər 

artmışdır. Ümumilikdə, 2019-cu ildə əkinlərin və çoxillik əkmələrin cəmi sahələri əvvəlki ilə 

nisbətən 0.5 % azaldığı halda, bitkiçilik məhsullarının istehsalının artımı 11.7% təşkil etmişdir. 

Bitkiçilik sahəsində istehsalın intensiv amillər hesabına artmasının mühüm amillərindən biri 

gübrə və pestisidlərdən istifadənin artması olmuşdur. Belə ki, 2019-cu ildə ölkəyə gübrə idxalı 

dəyər ifadəsində 2016-cı ilə nisbətən 2,2 dəfə, o cümlədən, qeyd edilən dövrdə fiziki çəkidə azot 

gübrəsinin idxalı 96,2 min tondan 148,7 min tona, fosfor gübrəsinin idxalı 77,4 tondan 530,0 tona, 

kalium gübrəsinin idxalı 7,96 min tondan 9,2 min tona, qarışıq (mürəkkəb) mineral gübrələrin idxalı 

isə 62,6 min tondan 177,1 min tona qədər artmışdır. Habelə, 2019-cu ildən ölkədə karbamid 

gübrəsinin istehsalına da başlanmışdır ki, bu da kənd təsərrüfatının mineral gübrə təminatının yerli 

resurslar hesabına yaxşılaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bitkiçilik sahəsində davamlılığın təmin edilməsi və məhsuldarlığın 

yüksədilməsi baxımından bitkilərin becərilməsində qidalı maddələrin balanslı istifadəsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə azot gübrəsinin idxalına nisbətən digər mineral gübrələrin, 

xüsusilə, mürəkkəb gübrələrin idxalının artması becərmə prosesində vacib amillərdən biridir. Belə 

ki, ölkəyə əsasən idxal edilən ammofos gübrəsinin tərkibində 52% fosfor və 12% azot, 

nitroammofoska gübrəsinin tərkibində 16% azot, 16% fosfor və 16% kalium var. Son illərdə bu 

sahədə aparılmış maarifləndirmə işləri ölkədə mineral gübrələrdən istifadənin artması ilə yanaşı, 

ondan düzgün istifadə meyllərinin də yaranmasına səbəb olmuşdur.  

2019-cu il dekabrın 24-nə olan məlumatlara əsasən 2020-ci ilin məhsulu üçün 1156.2 min 

hektar sahə şumlanmışdır ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.7% çoxdur. 

Həmçinin 1019.2 min hektar sahədə dən və yaşıl yem üçün səpin aparılmışdır (Cədvəl 4). 
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Cədvəl 4. 2020-ci ilin məhsulu üçün şumun qaldırılması və payızlıq taxılın səpini (min hektar) 

  2019 2018 Fərq, %-lə 

Təmiz herik şumu da daxil olmaqla cari ilin payızlıq 
əkinləri üçün şumlanmışdır 

1156.2 1137.1 +1.7 

Dən və yaşıl yem üçün payızlıq bitkilər səpilmişdir - 
cəmi 

1019.2 1017.7 +0.1 

o cümlədən dən üçün 1002.7 999.9 +0.3 

ondan: 
  

  

Buğda 636.2 667.9 -4.8 

Arpa 366.2 331.7 +10.4 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

Heyvandarlıq 

Heyvandarlıq sahəsində stabil artım 2019-cu ildə də davam etmişdir. Hesabat ilində diri 

çəkidə 573.3 min ton ət, 2129.4 min ton süd, 1827.1 milyon ədəd yumurta və 16.1 min ton yun 

istehsal olunmuşdur. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı diri çəkidə 16.7 min ton 

və ya 3.0 faiz, süd istehsalı 49.0 min ton və ya 2.4 faiz, yumurta istehsalı 150.9 milyon ədəd və ya 

9 faiz, yun istehsalı isə 246.1 ton və ya 16 faiz artmışdır (Cədvəl 2).  

 

Cədvəl 5. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 

Göstəricilər Ölçü vahidi  2019 2018  
2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən 

faizlə Fərq +, - 

Ət (diri çəkidə)  min ton 573.3 556.6 103.0 16.7 

Süd  min ton 2129.4 2080.4 102.4 49.0 

Yumurta mln. ədəd 1827.1 1676.2 109.0 150.9 

Yun (fiziki çəkidə) min ton 16.1 15.9 101.6 0.246 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 

2019-cu il ərzində iribuynuzlu heyvanların baş sayı 0.03 faiz, qoyun və keçilərin baş sayı 

0.1 faizə qədər azalmış, inək və camışların sayı isə 0.2 faiz artmışdır (Qrafik 1). 

 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

2658,8
1279,1

8304,1

2658,1
1281,2

8296,3

İribuynuzlu mal-qara o cümlədən inək və camışlar Qoyun və keçilər

Qrafik 1. Mal-qaranın baş sayı, min baş

2018 2019
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Hazırda maldarlığın inkişafında qaramalın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması yolu ilə 

məhsuldarlığın yüksəldilməsi, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməklə güclü yem bazasının 

yaradılması, maldarlıqda idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, yarımintensiv və intensiv saxlama metod-

larının genişləndirilməsi strateji fəaliyyət istiqamətləri kimi müəyyən edilmişdir. Bu istiqamətdə 

yüksək məhsuldar qaramalın idxal edilərək kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına lizinqə 

verilməsi və süni mayalanma yolu ilə mövcud olan heyvanların genetik potensialının yaxşılaş-

dırılması, habelə istehsalçıların özlərinin damazlıq heyvanların idxal edilməsi təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi kimi irimiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, 2019-cu ildə 

təsərrüfatlarda damazlıq heyvanların sayı 60 min başa çatdırılmışdır. 

Ümumilikdə 2009-2019-cu illər ərzində 33022 baş idxal edilmiş qaramalın 22191 başı 

holştin-friz, 9666 başı simmental, 627 başı şarole, 385 başı şvis, 26 başı aberdin-anqus cinslərinə 

və 127 başı camış növünə aiddir. O cümlədən, 2019-cu il ərzində 1493 baş damazlıq heyvan 

gətirilərək güzəştli şərtlərlə fermerlərə lizinqə verilmiş, yerli damazlıq təsərrüfatlardan isə 363 baş 

heyvan damazlıq məqsədi ilə fermerlərə satılmışdır. 

2019-cu ildə 168.9 min baş iribuynuzlu heyvanda süni mayalanma aparılmışdır ki, bu da ötən ilə 

nisbətən 11833 baş və ya 7.5 faiz çoxdur. Eyni zamanda, 2019-cu il ərzində 82.5 min baş cins buzov 

süni mayalanma yolu ilə alınmışdır ki, bu da əvvəlki il ilə müqayisədə 19.5 faiz çoxdur (Qrafik 2;3). 

  
Mənbə: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

 

Qoyunçuluqda da süni mayalanma tədbirlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində 

maarifləndirmə işləri mütəmadi olaraq aparılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi 

Tədqiqat İnstitutu tərəfindən 2019-cu il ərzində qoyunçuluq sahəsində 36 təlim həyata keçirilmiş, 

təlimlərdə 700-dən çox fermer və sahibkar iştirak etmişdir.  

Ölkədə damazlıq yumurtaya olan tələbat orta hesabla 160 milyon ədəddən çoxdur. Damazlıq 

yumurta istehsalı ilə məşğul olan 9 quşçuluq fabrikinin illik istehsal gücü 148.5 milyon ədəd 

olmasına baxmayaraq həmin fabriklərdə orta hesabla 105.5 milyon ədəd damazlıq yumurta 

istehsal edilir. Buna görə də, tələbatın təqribən 66.0 faizi daxili istehsal hesabına, qalan hissəsi 

isə idxal hesabına ödənilir. 

Ölkədə arıçılığın inkişafı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraiti vardır. Belə ki, əlverişli şərait və 

göstərilən dövlət dəstəyi nəticəsində arı ailələrinin sayı hesabat ilində 501.0 min ədədə çatmışdır. 

Arıçıların satış kanallarının genişləndirilməsi, maddi imkanlarının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 

168.972 

157.139 

2019-cu il yanvar-dekabr 2018-ci il yanvar-dekabr

Qrafik 2. Süni mayalanmış heyvan 
sayı, baş

82.545 

69.051 

2019-cu il yanvar-dekabr 2018-ci il yanvar-dekabr

Qrafik 3. Süni mayalanma yolu ilə 
doğulmuş buzov sayı, baş
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2019-cu ilin oktyabr-noyabr aylarında Bakı şəhərində keçirilmiş arıçılıq yarmarkasında 336 nəfər 

arıçı iştirak etmiş və həmin yarmarkada 130.0 tona qədər arıçılıq məhsulları satılmışdır.  

2019-cu il 01 yanvar tarixə ölkə üzrə hər arı ailəsindən orta hesabla 10.0 kq bal olmaqla 5.0 

min ton bal istehsal olunmuşdur ki, bu da ötən illə müqayisədə 1.7 dəfə çoxdur. 

2019-cu ildə 20 min qutu ipəkqurdu toxumları tədarük olunaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasında inkubasiya edilmiş və 38 rayonda kümçülərə əvəzi 

ödənilmədən paylanılmışdır. Nəticədə, 643.7 ton və ya əvvəlki illə müqayisədə 25.3% çox yaş 

barama istehsal edilmişdir. Bu il ilk dəfə olaraq Zərdab rayonunda 300 qutu, Tərtər rayonunda isə 

50 qutu tut ipəkqurdunun ikinci yemləməsi həyata keçirilmiş və hər qutu ipəkqurdundan 20 kq 

olmaqla 7 ton yaş barama istehsal edilmişdir. 

2019-cu ildə ilk dəfə olaraq Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasında 5 min qutu hibrid 

ipəkqurdu toxumu istehsal edilmişdir.  

“Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər 

üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar olaraq 2019-cu ildə Zərdab, Füzuli, Bərdə, Ağsu, 

Zaqatala rayonlarının hər birində istehsal gücü 200 ton olan barama qurutma yerlərinin və sahəsi 

120 kvadrat metr olan inkubasiya otaqlarının tikintisinə başlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında atların damazlıq keyfiyyətləri, təkrar istehsala yararlılığı, 

mənşəyi və irsi əlamətlərinin cinsin tələblərinə uyğunluğu və istifadə təyinatını müəyyən etmək 

məqsədi ilə ilk dəfə olaraq “Qarabağ və Dilbaz at cinslərinin bonitirəsinə dair Təlimat” 

hazırlanaraq təsdiq edilmişdir. Sözügedən təlimata uyğun olaraq “Qarabağ Atçılıq Zavodu”nda 

mövcud olan 5 baş törədici ayğır və 7 baş ana madyanın ilkin olaraq eksteryer göstəriciləri üzrə 

bonitirəsi həyata keçirilmiş və müvafiq sənədləşmə aparılmışdır. Hal-hazırda həmin atların 

səcərəsinin müəyyənləşdirilməsi və sənədləşməsi üzrə işlər davam etdirilir. 

Aqrar xidmətlər 

Fitosanitar xidmətlər. Əkinlərdə məhsuldarlığın artırılmasında zərərli orqanizmlərə qarşı 

kompleks tədbirlərin aparılmasının böyük rolu vardır. Kənd təsərrüfatı bitkilərininin xəstəlik və 

zərərvericilərdən, alaq otlarından qorunmasında aqrotexniki, fiziki-mexaniki, bioloji, kimyəvi və 

karantin tədbirlərinin ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər 

Agentliyinın (bundan sonra – Agentlik) Respublika Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin mütəxəssiləri tərəfin-

dən 4011.9 min hektar ərazidə zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmənin dərəcəsini müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə müşahidələr aparılmış, 2080.0 min hektarda müxtəlif zərərli orqanizm və xəstəliklərlə 

sirayətlənmə aşkar edilmişdir. Qurum mütəxəssislərinin birbaşa iştirakı və tövsiyələri ilə, eyni 

zamanda sirayətlənmə dərəcələri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumilikdə 1498.5 

min hektar əkin sahələrində zərərli orqanizmlərə qarşı mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri 

həyata keçirilmişdir ki, bunun da 307.3 min hektarında tədbirlər büdcə vəsaiti hesabına aparılmışdır. 

2019-cu ilin qış, yaz və payız aylarında havaların mülayim keçməsi və yağıntıların məhdud 

olması dəmyə əkinlərdə siçanabənzər gəmiricilərin geniş yayılmasına şərait yaratdığından, əsas 

diqqət bu zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirlərinin vaxtında aparılmasına yönəlmişdir. Belə ki, 

2019-cu ildə zərərli orqanizmlərə qarşı aparılan ümumi mübarizə tədbirlərinin 22.3%-i (334.1 min 
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ha) təkcə siçanabənzər gəmiricilərə qarşı aparılmış mübarizə tədbirlərinin payına düşür. Bunun 

da 249.5 min hektarında mübarizə tədbirləri büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir.  

2019-cu ildə xüsusi təhlükəli zərərli orqanizm olan çəyirtkəkimilərə qarşı 52.3 min hektar 

ərazidə kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir ki, bunun da 51.5 min hektarında tədbirlər 

büdcə vəsaiti hesabına olmuşdur. Bu zərərvericinin yayılma ehtimalının yüksək olduğu rayonların 

(təxminən 22 rayon) ərazilərində mübarizə tədbirlərinin səmərəli təşkil edilməsi üçün payız 

müşahidələri yekununda sirayətlənmiş ərazilərin koordinatları müəyyənləşdirilmişdir.  

Amerika ağ kəpənəyinə qarşı əsasən Abşeron və Xaçmaz rayonlarının ərazilərində 1.06 min 

hektarda, o cümlədən 0.76 min hektarda büdcə vəsaiti hesabına kimyəvi mübarizə tədbirləri 

həyata keçirilmişdir. 

Dənli bitkilərdə taxıl böcəyinə qarşı 12.2 min hektar sahədə təsərrüfat subyektləri ilə birgə 

kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır. Üzüm və meyvə bitkilərində xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı 177.0 min hektarda mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır ki, bunun da 1.9 

min hektarında tədbirlər büdcə vəsaiti hesabına olmuşdur. 

Pambıq bitkisinin əkinlərində bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin tövsiyələri əsasında 

təsərrüfatların özləri tərəfindən pambıq sovkası, tor gənəsi və digər zərərvericilərə qarşı 302.7 min 

hektarda mexaniki, bioloji və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Yonca bitkisində 18.4 min, tütün bitkisində 0.8 min hektar sahədə xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır. 

Kartof bitkisində Kolorado kartof böcəyi, Kartof güvəsi və fitoftoraya qarşı ümumilikdə 30.1 

min hektarda mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmış və bunun da 3.2 min hektarında 

aparılan kimyəvi mübarizə tədbirləri büdcə vəsaiti hesabına olmuşdur. 

Karantin və digər alaq otları ilə ümumilikdə 428.2 min hektarda mexaniki və kimyəvi mübarizə 

tədbirləri həyata keçirilmişdir ki, bunun da 0.43 min hektarında tədbirlər büdcə vəsaiti hesabına 

olmuşdur. 

Siçanabənzər gəmiricilərə və çəyirtkəkimilərə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri əsasən 

büdcə vəsaiti hesabına aparılmış və bu 301.0 min hektar ərazini əhatə etmişdir. 

 Təsərrüfat subyektləri tərəfindən aparılan mübarizə tədbirlərinin əsas hissəsini meyvə 

bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə, üzümdə mildiu və oidium xəstəliklərinə, pambığın zərər-

vericilərinə, həmçinin əkin sahələrində taxıl böcəyi, taxıl bitkilərinin xəstəlikləri və tənzimlənən alaq 

otlarına qarşı mübarizə tədbirləri təşkil etmişdir.  

2019-cu ildə Agentliyin Bitki Mühafizəsi Mərkəzlərinin mütəxəssisləri tərəfindən tingçilik və 

toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan 62 fermerə ərazinin fitosanitar vəziyyətinə dair rəy 

verilmişdir.  

2019-cu ildə Agentliyin Fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) Mərkəzi tərəfindən bitki və bitkiçilik 

məhsullarının istehsalı və saxlanc yerlərinin fumiqasiyası (zərərsizləşdirilməsi) həyata 

keçirilmişdir. Bu ildə 57.05 ton toxum və əkin materialları, bəzək və dekorativ ağac və kollar, 

50.353.39 ton dənli və dənli-paxlalı bitkilərin məhsulları, yemlər və s., 211526.02 ton texniki 

bitkilərin məhsulları, 382955.8 m3 meşə materialı (taxta paletlər), 300 ton yaş meyvə-tərəvəz, 

2805538 m3 istehsal və saxlanma yerləri ilə bağlı fumiqasiya (zərərsizləşdirilmə) işləri yerinə 

yetirilmiş və müvafiq qabaqlayıcı və profilaktik tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
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Baytarlıq xidmətləri. Agentliyin baytarlıq mütəxəssisləri tərəfindən 2019-cu il ərzində 

ölkədə infeksion xəstəliklərə görə epizootik vəziyyət ciddi nəzarətdə saxlanılmış, bu xəstəliklərə 

qarşı məqsədli profilaktik tədbirlər həyata keçirilmiş və heyvan sağlamlığı ilə bağlı təhlillər 

aparılaraq aidiyyəti üzrə məlumatlar verilmişdir. 

2019-cu il ərzində qarayara xəstəliyinə qarşı 2900364 baş iribuynuzlu, 7512440 baş 

xırdabuynuzlu, 81589 baş təkdırnaqlı heyvanda, 320 baş dəvə və 4205 baş donuzda, dabaq 

xəstəliyinə qarşı 5424060 baş iribuynuzlu, 11732838 baş xırdabuynuzlu heyvanda, quduzluq 

xəstəliyinə qarşı 251031 baş itdə, Nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı 2780678 baş iribuynuzlu 

heyvanda, qoyunların çiçəyinə qarşı 8607753 baş xırdabuynuzlu heyvanda, həmçinin, quşların 

Nyukasl xəstəliyinə qarşı 24787784 baş quşda H vaksini ilə, 31359657 baş quşda La-Sota vaksini 

ilə, leptospiroz xəstəliyinə qarşı 394193 baş iribuynuzlu, 200102 baş xırdabuynuzlu heyvanda, 

Atların rinopnevmoniya xəstəliyinə qarşı 2070 baş atda, Atların qrip xəstəliyinə qarşı 2020 baş 

atda, Brusellyoz xəstəliyinə qarşı Rev-1 vaksini ilə (göz damcı üsulu) 1336055 baş xırdabuynuzlu 

heyvanda, Şt-19 vaksini ilə (göz damcı üsulu) 386717 baş 3-8 aylıq iribuynuzlu heyvan arasında 

profilaktik peyvəndləmələr aparılmışdır. 

Həssas heyvanlar arasında brusellyoz xəstəliyini aşkar etmək və xəstəliyin yayılmasının 

qarşısını almaq məqsədi ilə 112474 baş iribuynuzlu, 5025 baş xırdabuynuzlu heyvandan qan 

nümunəsi alınaraq brusellyoza görə seroloji müayinə edilmişdir. 

29338 baş heyvanda həzm orqanları, 19980 baş heyvanda tənəffüs orqanları, 4220 baş 

heyvanda maddələr mübadiləsinin pozulması, 5826 baş heyvanda cinsiyyət orqanları xəstəlikləri, 

6022 baş heyvanda mastit, 4861 baş heyvanda zədələnmə, 5401 baş heyvanda zəhərlənmə, 11496 

baş heyvanda digər yolxucu olmayan xəstəliklərə qarşı müalicə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Habelə, epididimit xəstəliyinə görə 13100 baş törədici qoç, vərəmə görə 179976 baş iribuynuzlu 

heyvan, manqoya görə 45284 baş təkdırnaqlı heyvan diaqnostik müayinəyə cəlb olunmuşdur.  

“Quş qripi” xəstəliyinə görə ölkə ərazisində Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri-

nin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və Agentliyin mütəxəssis və əməkdaşlarının iştirakı ilə 4 

monitorinq keçirilmiş və 119 baş köçəri quşlardan patoloji material nümunələri, ailə təsərrüfat-

larından 627 baş ev quşu, fermer təsərrüfatlarından isə 405 baş quşdan qan nümunəsi alınaraq 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə edilmiş və quş qripi 

aşkar edilməmişdir. 

Toxumçuluq sahəsində xidmətlər. 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin sınaqda olan 

sortlarının məhsuldarlıq, xəstəliklərə qarşı davamlılıq, aydın yetişkənlik dərəcəsi, bitkilərin yerə 

yatmaya, quraqlığa və qışa davamlılığı və keyfiyyət göstəriciləri üzrə mövcud qeydiyyata alınmış 

(rayonlaşdırılmış) sortlarlarla müqayisəli əsasda qiymətləndirilməsi nəticələri, həmçinin mühafizə 

hüququ (patent) verilməsi şərtləri nəzərə alınmaqla 232 yeni sort və hibrid ölkənin müxtəlif torpaq-

iqlim şəraitinə malik rayonlarında becərilməsi üçün qeydiyyata alınmışdır. Qeydiyyata alınanların 

39-u və ya 16.8%-i dənli, dənli-paxlalı, texniki və yem bitkilərinin, 30-u və ya 12.9%-i çoxillik ək-

mələrin, 163-ü və ya 70.2%-i tərəvəz və bostan bitkilərinin sort və hibridləri olmuşdur. Qeydiyyata 

alınan yeni sort və hibridlərin ümumi sayında yerli sortların payı 10.7%, xarici sortların payı isə 

89.3% təşkil etmişdir. “Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 

üçün istifadəsinə icazə verilmiş və mühafizə olunan seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestri”ndə 
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qeydiyyata alınan 232 sortdan 26-na mühafizə hüququnu təsdiq edən sənəd (patent) və müəlliflik 

şəhadətnaməsi verilmiş, bu barədə müvafiq məlumatlar Dövlət Reyestrinə daxil edilmişdir.  

Məhsul istehsalçılarının yeni sort və hibridlərə əlçatanlığının təmin olunması məqsədilə 

sınağa qəbul edilən sort və hibridlərin sayı 2018-ci ildə 417 ədəddən 2019-cu ildə 1300 ədədə 

qədər artırılmışdır. 2019-cu ildə bitkilərin sort və hibridlərinin sınaqları aparılan sahələrdə zəruri 

aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilmiş, sort və hibridlərdə metodiki təlimatlara uyğun fenoloji 

müşahidələr, aidiyyəti struktur və keyfiyyət analizləri, qiymətləndirmələr və qeydiyyatlar aparılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə 

verilmiş və mühafizə olunan yeni seleksiya nailiyyətləri barədə məlumatlar əvvəlki illərdə 

qeydiyyata alınmış sort və hibridlər nəzərə alınmaqla Agentliyin saytında  

http://axa.gov.az/files/Bitki%20sortlari.pdf yerləşdirilmişdir.  

2019-cu ildə ölkədə 311 toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxs 

qeydiyyatda olmuşdur. Qeydiyyatda olan toxum və ting istehsalçılarının 82-si 2019-cu ildə 

qeydiyyata alınıb və onlardan 50-si təkrar, 32-si isə yeni qeydiyyatdan keçmiş istehsalçılardır. 

2018-ci ilin payızında 2019-cu ilin toxumluq məhsulu üçün 276 dövlət və özəl toxumçuluq 

təsərrüfatları tərəfindən dənli taxıl bitkilərinin 61000.5 ha sahədə əkini aparılmışdır. 2019-cu ilin 

əvvəlində toxumluq əkinlərin qeydiyyatı prosesində araşdırılan sənədlərə əsasən 3490 ha 

toxumluq sahə əkin dövriyyəsindən çıxarılmış, 57510.5 ha sahə qeydiyyata alınmışdır. 2019-cu 

ildə yazlıq bitkilərin 646.87 ha yonca, 7 ha xaşa, 30.7 ha noxud, 462.64 ha kartof, 257 ha qarğıdalı, 

22.91 ha tərəvəz, 538.7 ha pambıq bitkisinin toxumluq və 1.5 ha çay, 26.92 ha meyvə bitkilərinin 

tinglik əkinləri qeydiyyata alınmışdır.  

 Agentlik tərəfindən 2019-cu ildə özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında və kənd təsərrüfatı 

istehsalat müəssisələrində toxumluq əkinlərin aprobasiyası (toxumluq əkinlərdə sort təmizliyin, 

xəstəlik və zərərvericilərə yoluxmasının, alaqlanma dərəcəsinin təyin və s.) aparılmışdır. 

Aprobasiya aparılmış 57510.5 ha toxumluq taxıl (buğda və arpa) sahəsinin 21817 ha sahəsi sort 

təmizliyi, alaqlanma dərəcəsi və xəstəliklərə sirayətlənməsi standartlara uyğun olmadığı üçün 

çıxdaş edilmiş, 35693.5 ha sahəsi, o cümlədən 28758.1 ha buğda və 6935.4 ha arpa sahəsi qəbul 

olunmuşdur. Ümumilikdə qəbul edilmiş 28758.1 ha toxumluq buğda sahəsinin 7404.8 ha 1-ci 

reproduksiyalı, 21353.3 ha isə 2-ci reproduksiyalı, 6935.4 ha arpa sahəsindən 970.1 ha 1-ci 

reproduksiyalı, 5965.3 ha isə 2-ci reproduksiyalı toxum sahəsi olmuşdur.  

Yazlıq bitkilər üzrə qeydiyyata alınmış 1994.24 hektar toxumluq əkin sahələrində aprobasiya 

aparılmış və sort təmizliyi, alaqlanma dərəcisi və xəstəliklərə sirayətlənməsi standartlara uyğun 

olmayan 422.08 ha sahə çıxdaş olunmuşdur. Aprobasiya zamanı qəbul olunmuş 1572.16 ha 

yazlıq bitkilərin toxumluq əkin sahələrindən 426.4 ha yonca, 30.7 ha noxud, 422.74 ha kartof. 167 

ha qarğıdalı, 481.4 ha pambıq, 15.5 ha tərvəz və 28.42 ha ting əkinləri təşkil etmişdir.  

2019-cu ilin toxumluq məhsulları üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya 

Mərkəzinin strukturuna daxil olan müəssisələr və toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin 28.56 ton orijinal (buğda, arpa, noxud, çəltik), 195.18 ton super elit (buğda, 

arpa, pambıq, noxud, qarğıdalı, çəltik, pomidor, xiyar, kələm, lobya, kartof, yonca, xaşa), 1572.84 

ton elit toxumları (buğda, arpa, pambıq, noxud, qarğıdalı, çəltik, pomidor, xiyar, kələm, soğan, 

kartof, lobya, yonca və xaşa), 1-ci və 2-ci reproduksiyalı 85511.29 ton buğda və arpa, 400.8 ton 

http://axa.gov.az/files/Bitki%20sortlari.pdf
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qarğıdalı, 42.97 ton noxud, 7938.7 ton kartof, 136.75 ton yonca, 4.08 ton tərəvəz, 202.2 ton lifli 

pambıq toxumları, 1185 min ədəd çay və 494734 ədəd meyvə tinglərii sertifikatlaşdırılmışdır.  

Texniki nəzarət. Agentlik tərəfindən 2019-cu ildə 9735 nəqliyyat vasitəsi ilkin və təkrar 

dövlət qeydiyyatına alınmış, 35915 nəqliyyat vasitəsinə dövlət texniki baxışı keçirilmişdir.  

Aqro-texniki xidmətlər. 2019-cu ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan 

“Aqrolizinq” ASC tərəfindən taxıl biçini mövsümündə aqrotexniki işlərin yerinə yetirilməsinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, o cümlədən taxılın vaxtında, itkisiz, mütəşşəkkil yığımının 

səmərəliliyinin və operativliyinin təmin edilməsi istiqamətində taxıl biçininə cəlb ediləcək 

texnikalara baxış keçirilmiş, texnikaların saz vəziyyətdə olması yoxlanılmış, taxılyığan 

kombaynlara gps elektron izləmə sistemi quraşdırılmış, torpaq mülkiyyətçiləri və mexanizatorlarla 

maarifləndirmə işləri aparılmış, ehtiyat hissə və yanacaq tədarükü görülmüş, biçin dövründə 

texnikaların daim saz vəziyyətdə olması üçün səyyar təmir briqadası yaradılmış, nasaz vəziyyətdə 

olan texnikaların təmir və bərpa işləri başa çatdırılmışdır. Cəmiyyət istifadəsində olan özüyeriyen 

texnikalara GPS izləmə avadanlıqlarının quraşdırılması real vaxt rejimində texnikanın olduğu 

ərazini, onun sürətini, keçdiyi məsafəni, iş rejimini izləməsinə və yanacaq sərfinə nəzarət 

edilməsinə imkan yaratmışdır. Bundan başqa, 2019-cu ildə yığımın çevik və operativliyini təmin 

etmək məqsədi ilə 138 ədəd yeni taxılyığan kombayn operativ olaraq biçinə cəlb edilmiş və 

taxılyığan kombaynların sayı 591 ədəddən 729 ədədə qədər artırılmaqla 400 min hektara yaxın 

taxıl sahəsində məhsulun vaxtında, itkisiz və mütəşəkkil yığılması təmin edilmişdir. 

2019-cu ildə qarğıdalı yığımının vaxtında və mütəşəkkil həyata keçirilməsi üçün “Aqrolizinq” 

ASC-nin istifadəsində olan 38 ədəd saz vəziyyətdə olan qarğıdalı xederinin yığım prosesinə cəlb 

edilməsi təmin edilmişdir. 

“Aqrolizinq” ASC 2019-cu ildə pambıq yığımı ilə əlaqədar pambıq istehsalı ilə məşğul olan 

şirkətlərinin istifadəsində olan kombaynlar nəzərə alınmaqla hər bir rayonun tələbatına uyğun 

kombaynların bölgüsü aparılmış, 140 pambıqyığan kombayn saz vəziyyətdə respublikada 

pambıqçılıqla məşğul olan “Azər Pambıq” MMC, “Azər Aqrar” MMC, “P-Aqro” MMC, “Aqro-Az” 

MMC, “MKT İK” MMC, “Goran Cotton” MMC, “Kürdəmir PEZ” MMC şirkətlərinə və fərdi şəxslərə 

operativ lizinqə verilmişdir. Bundan başqa, tələbat nəzərə alınmaqla həmin şirkətlərə müqavilə 

əsasında əlavə olaraq 229 ədəd texnika, o cümlədən 39 ədəd traktor, 28 ədəd kultivator, 17 ədəd 

çiyidsəpən və 145 ədəd traktor qoşqusu istifadəyə verilmiş və nəticədə pambığın vaxtından əvvəl 

və itkisiz yığılması təmin edilmişdir.  

Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri ilə təminat 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası, texnoloji 

avadanlıqlar, mineral gübrələr, pestisidlər və cins damazlıq heyvanlarla təmin olunması isti-

qamətində fəaliyyət davam etdirilmişdir. Bu ildə 4117 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 

135 ədəd taxılyığan kombayn, 749 ədəd traktor, 3233 ədəd traktora qoşulan və digər kənd 

təsərrüfatı texnikalarının 2205 nəfər hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və satışı güzəştli 

şərtlərlə maliyyələşdirilmişdir (Qrafik 4). Bu texnikaların 1265 ədədi “Aqrolizinq” ASC tərəfindən, 

qalan 2852 ədədi isə digər təchizatçılar tərəfindən satılmışdır. Göründüyü kimi, güzəştli şərtlərlə 

satılan texnika bazarının liberallaşdırma istiqamətində əhəmiyyətli nəticələrə nail olunmuşdur.  
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Qrafik 4. 2019-cu ildə güzəştli şərtlərlə lizinq yolu ilə satılmış kənd təsərrüfatı texnikaları 

 
Mənbə: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasının ən vacib amillərindən biri olan 

torpağın münbitliyinin qorunub saxlanması, onun tələb olunan mikroelementlərlə qidalandırıl-

masının təmin edilməsi və aqrotexniki qulluğun vaxtında aparılmasının vacibliyini nəzərə alaraq, 

“Aqrolizinq” ASC aqrar sektorun mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının ödənilməsini 

daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Bu məqsədlə 2019-cu ildə “Aqrolizinq” ASC tərəfindən kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dəyəri 100.1 mln. manat olan 144.94 min ton müxtəlif 

təyinatlı mineral gübrələr, o cümlədən 78.05 min ton ammonium nitrat (azot), 38.26 min ton 

ammofos, 0.05 min ton kükürdlü ammofos, 20.85 min ton nitroammofoska, 4.64 min ton karbamid, 

1.83 min ton ammonium sulfat, 0.14 min ton superfosfat, 1.12 min ton kalium sulfat və dəyəri 4.09 

mln. manat olan pestisidlərin güzəştli satışı təmin edilmişdir.  

Mineral gübrələrin alışı zamanı vətəndaşların sərf etdikləri zaman, məsafə itkisinin və əlavə 

məsrəflərin qarşının alınması, həmçinin əlçatanlığın təmin edilərək, vətəndaş məmnuniyyətinə nail 

olunması məqsədilə “Aqrolizinq” ASC tərəfindən rayon bölmələrindən uzaq məsafədə yerləşən 

kəndlərdə təşkil olunmuş mineral gübrələrin səyyar satışı zamanı il ərzində 7606 kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçısına cəmi 4493.04 ton mineral gübrə, o cümlədən 2272.8 ton ammofos, 911.55 

ton nitroammofoska, 13.16 ton karbamid, 1290.33 ton ammonium nitrat, 0.8 ton kalium sulfat, 4.4 min 

ton ammonium sulfat satılmışdır. Səyyar satışlar 46 rayon üzrə 992 kəndi əhatə etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Toxumçuluğun inkişaf 

etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2016-cı il 4 iyul tarixli 2190 saylı Sərəncamının icrası 

məqsədi ilə 2017-ci ildən başlayaraq ölkə üzrə taxılçılığın inkişaf etdiyi Şəki, Xaçmaz, Tovuz, 

Qobustan, Ağcabədi rayonlarında müasir texnoloji tələblərə cavab verən toxum emalı 

müəssisələrinin tikintisinə başlanmışdır. 2019-cu ilin may ayında Şəki və Xaçmaz rayonlarında 

inşa edilən toxum emalı müəssisələri istismara verilmiş, iyun ayından bu müəssisələr toxum 

materiallarını qəbul edərək emala başlamışdır. Bu müəssisələrdə mövsüm ərzində ümumilikdə 

5333 ton, bunlardan 4106 tonu buğda, 1227 tonu isə arpa toxum materialı qəbul edilərək, 

təmizlənmiş, standartlara və tələblərə uyğun olaraq, zərərverici və xəstəliklərə qarşı dərmanlanıb, 

etiketlənərək qablaşdırılmış qaydada səpinə tam yararlı 3837 ton, bunlardan 2938 tonu buğda, 

899 tonu isə arpa toxumları formasında sahibkarlara təhvil verilmişdir.  

4117

748
135

3234

Cəmi Traktor Kombayn Digər texnikalar
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Dövlət Toxum Fondu tərəfindən 2019-cu ildə dənli bitkilərinin 

toxumlarına olan tələbatın ödənilməsi məqsədilə 1-ci reproduksiyalı “Qrom” və “Tanya” sortundan 

olan 340 ton buğda toxumu ölkəyə idxal edilmişdir. İdxal olunan toxumların 300 tonu fermerlərə 

təqdim olunmuş, 40 tonu isə yarana biləcək toxum çatışmazlığının qarşısının alınması üçün 

ehtiyat olaraq anbarda saxlanca götürülmüşdür.  

Dövlət Toxum Fondu tərəfindən fermerlərin məhsuldar bitki sortlarının toxumlarının əlyetər-

liyinin təmin olunması üçün “TOXUMART” layihəsi üzrə mağazalar şəbəkəsinin yaradılmasına 

başlanmışdır. Bu layihə çərçivəsində ölkənin müxtəlif regionlarında müasir tələblərə cavab verən 

toxum və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün mağazaların açılması həyata keçirilir. 

Xaçmaz, Baləkən, Cəlilabad rayonlarında açılan mağazalar vasitəsilə dənli bitkilərin toxumlarının 

və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının “TOXUMART” brendi ilə satışına başlanmışdır.  

2019-cu ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (bundan 

sonra - AKİA)  tərəfindən 2606 baş iri və xırdabuynuzlu cins damazlıq heyvanın 60 faiz güzəşt 

tətbiq edilməklə fiziki və hüquqi şəxslərə 3 il müddətinə lizinqə verilməsi və satışı güzəştli şərtlərlə 

maliyyələşdirilmişdir. 

2019-cu ildə “Aqrolizinq” ASC-nin tərəfindən 1767 baş cins damazlıq heyvan güzəştli 

şərtlərlə heyvandarlıqla məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə satılmışdır. 

Respublika üzrə hazırda fəaliyyət göstərən 278 süni mayalama mütəxəssinin zəruri süni 

mayalama avadanlığı, genetik material və digər ləvazimatlarla təchiz olunması Respublika Süni 

Mayalama Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi ilə yanaşı Heyvandarlıq 

Elmi-Tədqiqat İnstitutunda da yenidənqurma işləri həyata keçirilməkdədir. İnstitutun yenidənqurul-

masında bu sahədə qabaqcıl təcrübəyə malik ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınmışdır. Yenidənqurma 

başa çatdıqdan sonra institutda müxtəlif cinslərin yaradılması, idxal olunan heyvanların yerli şəraitə 

adaptasiya olunmasının öyrənilməsi sürətlənəcək, ailə-kəndli və fermer təsərrüfatlarının tələbatına 

uyğun olaraq müxtəlif genetik xüsusiyyətli cinslərin yetişdirilməsi həyata keçiriləcəkdir. 

Hazırda respublikada heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvan mənşəli məhsulların 

istehsalının artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun maya dəyərinin aşağı 

salınmasında mühüm məsələlərdən biri möhkəm yem bazasının yaradılması ilə yanaşı mal-

qaranın balanslaşdırılmış yemlərlə təmin olunmasıdır. 

Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi 

2019-cu ildə kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi davam etdirilmişdir. AKİA tərəfindən 2019-cu 

ildə kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə ölkənin 58 rayonunda aqrar sektorda çalışan 723 

sahibkara 21167.1 min manat məbləğində güzəştli kreditlər verilmişdir. Güzəştli kreditlərin 

verilməsi nəticəsində 705 daimi və müvəqqəti iş yeri açılmışdır. 

2019-cu ildə 383.7 min istehsalçıya 1214.3 min hektar əkin sahəsinin becərilməsində 

istifadə etdiklər yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına 83240.6 min manat, 7179 istehsalçıya 37.8 min hektar təkrar əkin 

sahəsinin becərilməsində istifadə etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə 1887.7 min manat 

məbləğində yardım verilmişdir. 
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2019-cu il məhsuluna görə 18714 fermerə 295.5 min ton pambığa görə 29.55 mln. manat 

məbləğində, 442 fermerə 2019-cu ildə istehsal edib təhvil verdikləri 2236.6 ton quru və 14732.8 ton 

yaş tütünə görə 185.3 min manat, 966 fermerə 218.4 min ton şəkər çuğunduruna görə 873.8 min 

manat məbləğində subsidiyanın verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu ildə 5608 fermerə 

tədarükçülərə təhvil verdikləri 631.3 ton yaş baramaya görə 3156.5 min manat subsidiya 

ödənilmişdir. 

Toxum və ting istehsalçılarına 2019-cu ildə istehsal edib satdıqları 1-ci və 2-ci reproduksiyalı 

toxum və tinglərə görə dövlət büdcəsindən 7.4 mln. manat məbləğində subsidiya verilmişdir. Bu 

subsidiyanın 6083.7 min manatı taxıl toxumu (buğda və arpa) istehsalçılarına, 920.6 min manatı 

kartof toxumu istehsalçılarına, 161.3 min manatı yonca toxumu istehsalçılarına, 48.0 min manatı 

qarğıdalı toxumu istehsalçılarına, 16.0 min manatı noxud toxumu istehsalçılarına, 23.9 min manatı 

tərəvəz toxumu istehsalçılarına, 12.1 min manatı pambıq toxumu istehsalçılarına, 88.8 min manatı 

meyvə tingi istehsalçılarına və 70.8 min manatı çay tingi istehsalçılarına ödənilmişdir. 

2016-cı ilin oktyabr ayından başlayaraq süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə 

heyvan sahiblərinə 100 manat subsidiya verilir. 2019-cu il ərzində süni mayalanma yolu ilə alınmış 

82545 baş buzova görə 64972 nəfər heyvan sahibinə 8254.5 min manat məbləğində subsidiya 

ödənişləri həyata keçirilmişdir.  

2018-ci ildən arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə 

(pətəyə) görə ildə 10 manat məbləğində subsidiya verilir. 2019-cu ildə 426533 arı ailəsinə görə 

19807 nəfər arıçıya 4255.3 min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir (Cədvəl 6). 

 

Cədvəl 6. Azərbaycanda kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların həcmi 
 

2018 2019 

Yanacaq və motor yağlarının dəyərinin 50 faizinin ödənilməsi (hər hektara 50 manat) 60555 60713 

Buğda və çəltik istehsalçılarına hər hektar sahəyə 40 manat yardım verilməsi 23330 22527.6 

1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və ting istehsalçılarına subsidiyalar 7738.8 7425.1 

Elmi-tədqiqat müəssisələrinə orijinal, super elit və elit toxumları istehsalına çəkilən 

xərclərin ödənilməsi 

905.1 893.2 

Mineral gübrələrin və biohumusların dəyərinin 70 faizinin ödənilməsi 102257 150858.3 

Pestisidlərin dəyərinin 70 faizinin ödənilməsi 5743 19141.1 

Kənd təsərrüfatı texnikasının lizinqlə satışına tətbiq edilən güzəştin həcmi 88000 59950 

Damazlıq heyvanların satışına tətbiq edilən güzəştin həcmi 15970 9740 

Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş buzova görə heyvan sahiblərinə 100 manat 

həcmində subsidiya verilməsi 

6905.1 8254.5 

Xam pambığın hər kq-na görə 0.1 manat subsidiya verilməsi 23038 29551.5 

Quru tütünün hər kq-na, yaş tütünün isə hər 10 kq-na görə 0.05 manat subsidiya 

verilməsi 

247.4 185.5 

Bütün növ yaş baramanın hər kq-na görə 5 manat subsidiya verilməsi 2490.5 3156.5 

Şəkər çuğundurunun hər tonuna görə 4 manat subsidiya verilməsi 1106.6 873.8 

Təkrar əkinlərə görə (hər hektara 50 manat) 1431.2 1887.7 

Arıçılara hər arı ailəsinə (pətəyə) görə 10 manat subsidiya verilməsi 3106 4265.3 

Cəmi 342824 379423.2 

Mənbə: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
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2018-ci ildə kənd təsərrüfatına ayrılan subsidiyaların 63.9%-i, 2019-cu ildə 63.2%-i birbaşa 

olaraq fermerlərin texnika, mineral gübrə, pestisid və cins mallardan ibarət istehsal vasitələrini 

əlverişli şərtlərlə əldə etmələrinə yönəlib ki, bu da həmin istiqamətlərdə subsidiya üçün ayrılmış 

vəsaitlərin yüksək səviyyədə ünvanlı və nəticəli olması deməkdir.  

2018-ci ildə subsidiyaların 9.8%-i, 2019-cu ildə isə 11.1%-i pambıq, tütün, barama, şəkər 

çuğunduru, habelə süni mayalama ilə alınmış buzovlara görə ödənilib ki, bu da tam nəticəyönümlü 

dəstək tədbiridir. Subsidiyların təqribən 26.3%-i yanacaq-motor yağlarına, buğda və çəltik əkininə, 

habelə toxum istehsalına dəstək istiqamətində verilərək fermerlərin istehsal xərclərinin 

azaldılmasına kömək edib. 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsinin 164.1.34-cü maddəsinə əsasən bilavasitə 

kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların 

idxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad edilmişdir. Bununla yanaşı, həmin texnikaların təmiri 

ilə əlaqədar istifadə edilən ehtiyat hissələrinin idxalı və satışına əlavə dəyər vergisi tətbiq edilirdi. 

Belə hal isə yeni texnikaya nisbətən təmir edilən texnikanın dəyərinin artmasına səbəb olurdu. 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 12 iyul tarixli Qanunu ilə siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı, 

idxalı və satışı da ƏDV-dən azad edilmişdir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin 

artırılması, istehsalın təşviq edilməsi məqsədilə heyvan ətinin, yem və yem əlavələrinin satışı üzrə 

dövriyyələrin ƏDV-dən azad edilməsi, həmçinin quş ətinin satışının ƏDV-dən azad edilməsi 

müddətinin uzadılması barədə “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 dekabr tarixli Qanunu qəbul 

olunmuşdur.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan “Aqrar tədarük və təchizat” ASC tərəfindən 

2019-cu ildə satınalan təşkilatların tələbatlarının öyrənilməsi məqsədilə www.tedaruk.az  

portalında elanlar yerləşdirilmiş və 163 məhsul üzrə 310 istehsalçı və satıcıdan təklif qəbul 

edilmişdir. Həmin təkliflər üzrə müvafiq araşdırmalar aparıldıqdan sonra 177 istehsalçı və satıcı 

ilə müqavilə imzalanmışdır. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən 867 müəssisə və təşkilatla 

satınalma müqaviləsi imzalanmış, müqaviləyə əsasən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarına məxsus 2014 təchizetmə nöqtəsinə 57.9 min ton məhsul təchiz edilmişdir. 

“Aqrar tədarük və təchizat” ASC tərəfindən yerli fermer və qida istehsalçılarının məhsullarının 

satış bazarlarının genişləndirilməsi məqsədilə nağdsız ödənişlərin qəbuluna imkan verən fermer 

kartları istifadəyə verilmiş, onların istehsal etdiyi məhsulların satışının stimullaşdırılması 

məqsədilə özəl sektor şirkətlərinin (xüsusilə ictimai iaşə obyektləri, otellər və xidmət sektorunda 

fəaliyyət göstərən şirkətlər) ərzaq məhsulları ilə təchizatı həyata keçirilir. 2019-cu ildə cəmiyyətin 

təşkilatçılığı ilə hər həftənin sonuncu və bayram günlərində Bakı şəhəri üzrə Yasamal, Binəqədi, 

Nərimanov, Suraxanı və Abşeron rayonlarında yarmarkalar təşkil edilmişdir. Yarmarkalarda 

regionlardan birbaşa istehsalçıların məhsullarının sərgi və satışı təmin olunmuşdur. Yarmarkaların 

keçirilməsində əsas məqsəd kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bazara çıxışının 

asanlaşdırılması, əhalini keyfiyyətli və aşağı qiymətə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək 

olmuşdur. 

http://www.tedaruk.az/
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Aqrar sahədə islahatlar 

 “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 yanvar tarixli 467 nömrəli Fərmanı ilə aqrar 

sahədə göstərilən dövlət xidmətlərinin optimallaşdırılması və səmərəliliyinin artırılması, həmin 

dövlət xidmətlərinin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi, dövlət vəsaitinə qənaət edilməklə 

bu sahədə inzibati idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, xidmətlərin həyata keçirilməsində keyfiyyətə 

nəzarətin təşkili, şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin tətbiqi, elektron xidmətlərə keçidin 

sürətləndirilməsi və vətəndaş məmnunluğunun artırılması məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında olan Dövlət Fitosanitar Xidmətinin, Dövlət 

Baytarlıq Xidmətinin, Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin və 

Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2019-cu il 21 may tarixli 701 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə” təsdiq olunmuşdur.  

“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Tərəvəzçilik Elmi-

Tədqiqat İnstitutunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2019-cu il 20 iyun tarixli Fərmanı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki elmi-

tədqiqat institutlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, ölkə üzrə tərəvəzçilik sahəsində tədqiqat 

ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, elmi araşdırmaların aparılması, araşdırma nəticələrinin tətbiq 

edilməsi və bu sahədə digər xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyəti həyata keçirən 

ifrastrukturun formalaşdırılması üçün hüquqi baza yaratmaq məqsədilə Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu publik hüquqi şəxsə çevrilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 dekabr tarixli 400 nömrəli Fərmanı ilə 

“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ləğv edilmiş və Nazirliyinin 

tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus olan “Aqrar tədarük və təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

yaradılmışdır. Qurumun fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə “Aqrar tədarük və təchizat” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 4 iyul tarixli Qərarı qəbul olunmuşdur. 

İdarəetmə sistemində çevikliyin və effektivliyin artırılması məqsədilə Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin rayon bölmələri inzibati strukturdan xidmət qurumları olan Dövlət Aqrar İnkişaf 

Mərkəzlərinə (bundan sonra - DAİM) çevrilmişdir. DAİM-lərdə "vahid pəncərə” prinsipinə uyğun 

fermerlərə 70-ə yaxın xidmət göstərilir. Fermerlərin qayğı və problemlərini daha yaxından 

dinləmək üçün bütün rayonlarda və Nazirliyin aparatında Fermerlər Şuraları yaradılımış, Aqrar 

Könüllülər Hərəkatı formalaşdırılmış, aqrar sahədə 11 assosiasiya yaradılmışdır. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan fermerlərin təbii fəlakətlərdən və ya digər səbəblərdən 

yaranacaq itkilərinin qarşısının alınması və gəlirlərinin qorunması üçün aqrar sığorta 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinə qərar verilmiş və 2019-cu il 27 iyun tarixdə “Aqrar sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununu qəbul olunmuş və aqrar sığorta sisteminin 

mərkəzi institutu olan “Aqrar Sığorta Fondu” təsis edilmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə 

minəcək olan yeni aqrar sığorta mexanizminin formalaşdırılması, ölkədə aqrar sığorta üzrə 

müqavilələrin bağalanmasının təmin edilməsi üçün hüquqi baza formalaşdırılmışdır. Belə ki, 

Nazirlər Kabineti qərarları ilə “Aqrar Sığorta Fondunun Nizamnaməsi”, “Aqrar sığorta predmetinin 
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tərkibi”, “Aqrar sığorta üzrə təminat verilən risklərin tərkibi”, “Aqrar sığorta haqqının hər bir sığorta 

məhsulu üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsi”, “Sığorta haqqının dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməli olan hissəsinin təmin edilməsi üçün aqrar sığorta orqanının 

müraciətinə əlavə ediləcək sənədlərin siyahısı” təsdiq edilmiş, “Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə 

müstəqil ekspertlərin imtahanının keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” və “Aqrar 

sığorta” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar layihələri hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

Beləliklə aqrar sığorta sisteminin tətbiqinin ilkin mərhələsində ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi, ixracın 

artırılması, həmçinin təsərrüfat təyinatı baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan bir sıra 

predmetlər aqrar sığorta təminatına daxil edilmiş, sığorta risklərinin dairəsi konkretləşdirilmiş, 

aqrar sığorta sisteminin təşkilini, inkişafını və dayanıqlılığını təmin etmək məqsədilə yaradılmış 

Aqrar Sığorta Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün əsasnaməsi təsdiq edilmişdir.  

Hesabat ilində “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanına müvafiq 

olaraq yeni subsidiya mexanizminin tətbiqinə hazırlıq işləri həyata keçirilmişdir. Subsidiya 

mexanizminin kənd təsərrüfatının inkişaf məqsədlərinə çevik şəkildə uyğunlaşdırılması məqsədilə 

Aqrar Subsidiya Şurasının yaradılmışdır. Şura əkin sahəsinə və məhsulların miqdarına görə 

verilən subsidiyaların regionlar və bitki növləri üzrə məbləğlərini müəyyən edir. Belə hal aqrar 

siyasətdə subsidiya alətlərindən istifadənin çevikliyini artıracaq, dəstək alətlərinin regionların 

ixtisaslaşması və bitkiçilik sahəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi baxımından daha səmərəli 

istifadəsinə əlverişli imkan yaradacaqdır. Şuranın 2019-cu il 29 avqust qərarı ilə ilk addımlar 

atılmış və bitkiçilik sahəsində subsidiyaların məbləğinin müəyyən edilməsi üçün əmsallar təsdiq 

edilmişdir.  

Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 

subsidiyalaşdırılması Qaydası” bitkiçilik sahəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yanacaq və motor yağlarına, buğda və çəltik əkininə, təkrar 

əkinlərə görə və mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştli qiymətə alınması ilə bağlı 

birbaşa və dolayı subsidiyaların birləşdirilərək əkin subsidiyası formasında verilməsini nəzərdə 

tutur. Əkin subsidiyası istehsalçıların əkin sahələrinin becərilməsində istifadə etdikləri mineral 

gübrə, biohumus, sertifikatlı toxum və ting, pestisid alınmasına sərf etdikləri xərclərin bir hissəsini 

kompensasiya edəcəkdir.  

Torpaqların konsolidasiyası və nisbətən iri təsərrüfatların yaradılmasının stimullaşdırılması 

məqsədilə istifadəsində olan 50 hektardan çox ərazidə aparılan əkinə və ya çoxillik əkməyə görə 

rəsmi qeydiyyatdan keçmiş kənd təsərrüfatı kooperativlərinə əkin subsidiyasının 10 faiz artıq 

verilməsi nəzərdə tutulur. Kənd təsərrüfatı kooperativlərinə verilən subsidiya əkin subsidiyası ilə 

əlaqələndirilmişdir ki, bu da subsidiyanın verilməsində eyniləşdirməyə, miqyasdan qənaətə və 

nəticədə, inzibati xərclərin azaldılmasına nail olmağa imkan verəcəkdir. Yeni Qaydaya əsasən 

bitkiçilik məhsullarının miqdarına görə subsidiyanın verilməsi davam etdiriləcəkdir. Məhsulun 

miqdarına görə verilən subsidiyanın məbləği məhsuldarlığın artımı ilə bilavasitə əlaqəli 

olduğundan bu subsidiya istehsalın stimullaşdırılmasına əsaslı təsir edir.  

Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarına istehsal edib satdıqları 1-ci və 2-ci reproduksiyalı 

toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyaların verilməsi ölkədə 

toxum və ting istehsalının stimullaşdırılması və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum 
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və tinglə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilmiş mühüm dəstək 

tədbirlərindən biridir. Bununla əlaqədar olaraq yeni Qaydada istehsalçılara ölkədə istehsal edilib 

satdıqları sertifikatlı 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə subsidiyalar veriləcəkdir.  

Heyvandarlıq sahəsində istehsalçılara süni mayalanma və ya embrion köçürməsi yolu ilə 

alınan hər bir sağlam buzova görə 100 manat, emal müəssisələrinə təhvil verilmiş yaş baramanın 

hər kiloqramına görə 5 manat məbləğində, arıçılara saxladıqları arı ailələrinə (pətəklərə) görə 10 

manat məbləğində subsidiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. 

Yeni Qaydaya əsasən subsidiyaların verilməsinin vahid təşkilati strukturu formalaşdırılır. 

Belə strukturun formalaşdırılması hazırda subsidiyaların verilməsinin təşkilində mövcud olan 

pərakəndəliyi aradan qaldırmağa, bu prosesin peşəkarcasına tənzimlənməsinə imkan verəcəkdir.  

Yeni Qaydada Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminin (EKTİS) alt sistemi olan 

Subsidiya İnformasiya Sistemi (bundan sonda - SİS) vasitəsilə subsidiyaların verilməsinin təşkili 

nəzərdə tutulur. SİS subsidiyaların verilməsinin təşkili və monitorinqində müasir və innovativ 

metodların tətbiqinə imkan verir. Bu baxımdan, subsidiyaların alınması üçün istehsalçılar 

tərəfindən elektron bəyannamələrin verilməsi, SİS-də çarpaz yoxlamaların aparılması, yerində 

yoxlamaların təşkili və məsafədən zondlama metodlarının tətbiqi subsidiya prosesində şəffaflığın 

və dəqiqliyin artırılmasına səbəb olacaqdır. Habelə SİS-dən istifadə subsidiyanın verilməsi ilə 

bağlı sənədləşmə işlərinin, istifadə edilən kağız sərfiyyatının azalmasına, ödənişlər üçün tələb 

olunan müddətin qısalmasına səbəb olacaqdır.  

 “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-

ci illər üçün Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2019-cu ildə Sabirabad rayonunun Axısxalılar kəndində 

730 ha ərazidə 231 ailəni (745 nəfər) birləşdirən “Axısxalılar Toxum İstehsal Kooperativi”, Saatlı 

rayonunun Sarıcalar kəndində 480 ha ərazidə 400 ailəni birləşdirən “Bolluq İstehsal Kooperativi”, 

Qax rayonunda 350 ha ərazıdə 96 ailəni (445 nəfər) birləşdirən “Ata-Baba Fındıq İstehsal 

Kooperativi”, Samux rayonunda “Bərəkət Tərəvəz Toxumçuluq Kooperativi”, Xaçmaz rayonunda 

“Niyazabad Pomidor İstehsal Kooperativi” yaradılmışdır.  

Aqrar sahədə rəqəmsallaşma 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”na əsasən 

artıq aqrar sahədə subsidiyalar 2020-ci ildən etibarən fermerlərə SİS vasitəsilə veriləcək. Aqrar 

sahədə tətbiq edilən dəstək tədbirləri ilə bağlı yeni mexanizmin formalaşdırılması bu sahədə 

hesabatlılığın, şəffaflığın və büdcə vəsaitlərindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi, fermerlər 

üçün müraciətlərin sadələşdirilməsi və elektronlaşdırılaraq asanlaşdırılması və istənilən nöqtədən 

əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədini daşıyır. 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 2019-cu il ərzində yeni mexanizmin 

vaxtında işə düşməsi ilə bağlı tədbirlər görmüş, hazırlıq işləri həyata keçirmişdir. Belə ki, hesabat 

ilində elektron hökumət www.mygov.az konsepti çərçivəsində www.eagro.az portalı vasitəsilə 

448352 fermer qeydiyyatdan keçirilmiş və onlara elektron kabinet formalaşdırılmışdır.  

2020-ci ildən subsidiyaların elektron qaydada veriləcəyini nəzərə alaraq, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi yeni sistemin tətbiqi və 2019-cu ildə aparılan payızlıq əkinlərin elektron kabinetlər 

vasitəsilə bəyan edilməsi ilə bağlı bölgələrdə məlumatlandırma işləri aparılmışdır. Nazirliyin 

EKTİS-in tətbiqinə məsul qurumlarının nümayəndələrindən ibarət mobil heyət üç həftə ərzində 

http://www.mygov.az/
http://www.eagro.az/
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respublikanın 50-dən artıq rayonunda görüşlər keçirmiş, EKTİS-in tətbiqinə dair izahat, 

məlumatlandırma işləri aparmış, yeni subsidiya mexanizmini, EKTİS-də qeydiyyat qaydalarını, 

payızlıq əkinlərin bəyan edilməsi prosedurunu izah edən bukletlər, çap materialları paylanılmışdır. 

Aparılmış maarifləndirmə tədbirləri nəticəsində 2019-cu ildə əkinləri bəyan edən fermerlərin sayı 

343971 min nəfərə çatmışdır. 

Fermerlərə bitkiçilik sahəsində onlara veriləcək əkin subsidiya məbləğini hesablaya 

bilmələri üçün elektron kalkulyator (http://akia.gov.az/az/calc/) istifadəyə verilmişdir. 

Heyvandarlıq sahəsində də subsidiyaların SİS vasitəsilə veriləcəyi nəzərə alınaraq 

fermerlərə elektron kabinetlərində onlara ən yaxın məsafədə faəliyyət göstərən Süni Mayalanma 

Mütəxəssisi barədə məlumatları əldə etmə imkanı təqdim olunur. Fermer süni mayalandırdığı 

heyvanı və eyni zamanda süni mayalanma nəticəsində doğulan buzovu sistemdə qeydiyyatdan 

keçirə biləcək, SMM ilə razılaşma ilə süni mayalandırma aparıldıqdan və buzov dünyaya 

gəldikdən sonra onun sağlamlığı barədə məlumatlar sistemdə baytar mütəxəssisləri tərəfindən 

təsdiq edildikdən və müfaviq monitorinqlər həyata keçirildikdən sonra subsidiya məbləği AKİA 

tərəfindən fermerin hesabına köçürüləcək.  

Bütün növ subsidiyalar üzrə xidmətlərin inzibati reqlamenti təsdiqlənərək www.dxr.az 

ünvanında vətəndaşların diqqətinə təqdim edilmişdir. 

Ölkə ərazisində fitosanitar tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması və keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması məqsədilə Agentlik tərəfindən “Fitosanitar portal” elektron məlumat bazası 

işlənib hazırlanmış və hazırda portalla əlaqədar iş üzrə yerli qurumların əməkdaşlarının 

maarifləndirilməsi və təlimatlandırılması həyata keçirilir. 2020-ci ilin əvvəlindən məlumat və 

hesabatların portal üzərindən qəbulu həyata keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə fitosanitar müşahidə və 

mübarizə işlərində müasir texnologiyaların tətbiqi, sahə üzrə mütəxəssislərin yenidən 

hazırlanması məqsədi ilə mütəmadi olaraq təlimlər təşkil edilmişdir.  

Aqrar elm və innovasiya 

2019-cu ildə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti (bundan sonra – ADAU), Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi tərəfindən fəaliyyətləri 

koordinasiya edilən 7 Elmi-Tədqiqat İnstitutu, 7 Bölgə Təcrübə Stansiyası, 7 Yardımçı Təcrübə 

Təsərrüfatı, 1 Təcrübə Sınaq Stansiyası, 8 Təcrübə Stansiyası, 11 Dayaq Məntəqəsi, Lənkəran 

Çay Filialı, 2 Elmi Eksperimental Baza, Eksperimental-İstehsalat Gəncə Bazası, Quba Zərdabi 

Elmi-Təcrübə Bazası, Azərbaycan Bioloji Kombinatı, Abşeron Regional Süni Mayalanma Mərkəzi, 

Arıçılıq Mərkəzi, Gəncə Layihə Axtarış Kimyalaşdırma Stansiyası, Azərbaycan-Türkiyə 

Toxumçuluq Araşdırma Birgə Müəssisəsi, Azərbaycan Aqrar Elm Jurnalı və 8 Regional Aqrar Elm 

və İnnovasiya Mərkəzi (bundan sonra - RAEİM) tərəfindən aqrar elmin inkişafı və tətbiqi ilə bağlı 

fəaliyyət həyata keçirilmişdir. 

Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında kənd təsərrüfatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılması, biomüxtəlifliyin qorunması, bitkiçilikdə və 

heyvandarlıqda yeni yüksək məhsuldar sort və cinslərin yaradılması, mütərəqqi texnologiyaların 

hazırlanması, mənimsənilməsi daha səmərəli bitki mühafizəsi və baytarlıq xidmətləri tədbirlərinin 

işlənməsi, aqrar iqtisadiyyatın aktual məsələlərinin həlli və digər məsələlərə dair tədqiqatlar davam 

etdirilmiş, RAEİM-lərdə isə elmi-tədqiqat institutlarından əldə olunan elmi nəticələrin kiçik fermer 

http://akia.gov.az/az/calc/
http://www.dxr.az/
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və digər iri təsərrüfatlarda tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmiş, 

həmçinin bölgənin tələbatına uyğun olaraq toxumçuluq və tingçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşlar. 

2019-cu ildə ADAU və 7 Elmi -Tədqiqat İnstitutunda 26 problem, 112 mövzuya dair tədqiqat 

işləri davam etdirilmiş, dənli, dənli-paxlalı, pambıq, tərəvəz, bostan, üzüm, yem, meyvə və digər 

bitkilərin 23910 genefondu, 82 ipəkqurdu, 2 arı və 8 heyvan cinsi öyrənilmiş, qiymətli əlamətlərə 

malik sort nümunələri müəyyənləşdirilmişdir. 

Elmi - tədqiqat institutlarında və ADAU-da tədqiqatların yerinə yetirilməsində 1128 elmi işçi, 

o cümlədən 368 fəlsəfə doktoru, 38 elmlər doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2 

müxbir üzvi iştirak etmişlər. 

Agentliyin qərarı ilə İnstitutlar tərəfindən yetişdirilən 13 bitki sortu (2 yumşaq buğda, 2 bərk 

buğda, 1 pambıq, 1 qarğıdalı, 1 noxud, 2 zeytun, 4 çay) Dövlət Reyestrinə daxil edilərək 

rayonlaşdırılmış, 12 sort (5 yumşaq buğda, 2 bərk buğda, 2 tritikale, 1 qarğıdalı, 1 yonca, 1 soya) 

və 2 hibrid isə rayonlaşdırılması üçün Agentliyə təqdim edilmişdir. 

Elmi-tədqiqat institutları və ADAU üzrə 36 tətbiq işi həyata keçirilmiş, elmi-tədqiqat işlərinin 

nəticələrinə dair 21 patent alınmış, 1 qrant layihəsi işlənmişdir. 

2019-cu ildə elmi - tədqiqat institutları tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 330-dan çox mövzuya 

dair təlim materiallarının hazırlanması başa çatdırılmışdır. Elmi nəticələrin (yeni sortlar, 

texnologiyalar və s.) nümayişi və yayımı məqsədilə RAEİM-də və fermer təsərrüfatlarında 31 

seminar, 9 elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Bu ildə elmi-tədqiqat müəssisələrində elmi 

potensialın gücləndirilməsi ilə əlaqədar işlər davam etdirilmişdir. Hazırda 220 nəfər fəlsəfə 

doktoru, 74 nəfər dissertant, 45 nəfər elmlər doktorluğu üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. 

2019-cu ildə ADAU-da yaradılmış İnnovasiya Mərkəzində startap ideyaları olan gənclər 

üçün hər cür şərait yaradılmış, yüksək sürətli internet, 12 noutbuk, printer, ağıllı lövhə və proyektor, 

yumşaq mebellərlə, habelə innovasiya, təşəbbüskarlıq, startaplar və s. mövzularda ədəbiyyatlarla 

təchiz edilmişdir. Hesabat ilində həmin mərkəzə 5 startap (Biobone; Green Doctor; E-baytar; Kənd 

təsərrüfatı qeydiyyatı və Progranate) müraciət etmiş və bu layihələrin müvafiq istiqamətlər üzrə 

inkubasiya keçməyi üçün şərait yaradılmışdır.  

 


