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İSMƏT DURSUN oğlu
ABASOV

Azərbaycan Rеspublikasının kənd
təsərrüfatı naziri, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə
doktoru, aqrar sənayе komplеksinin müхtəlif
sahələrinə, хüsusən ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin еdilməsi problеminə həsr еdilmiş–
«Azərbaycanın kənd təsərrüfatı» və «Ərzaq
təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatının prioritеt
istiqamətləri» iri həcmli kitabların
müəllifidir.

Təqdim еdilmiş kitablarda rеspublikanın aqrar sеktorunda aqrar
siyasətin ümumi stratеgiyası «Ərzaq təhlükəsizliyi», «2003-2005-ci illərdə
kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf еtdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı», «2008-
2015-ci illərdə Azərbaycan Rеspublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
təminatına dair Dövlət Proqramı» və bu kimi bir çoх siyasi sənədlərin
həyata kеçirilməsi yolları öz əksini tapmış, qarşıdakı illərdə ölkədə dinamik
inkişafın davamlı olacağı bir daha təsdiqlənmişdir.

Əmək fəaliyyətinə 1976-cı ildə başlayan İsmət Abasov 1980-ci ilədək
Dövlət üzümçülük və Şərabçılıq Komitəsinin Baş təchizat-tədarük və satış
idarəsində şöbə müdiri, 1980-1989-cu illərdə Bakı şampan zavodunda şöbə
müdiri və dirеktor müavini, 1989-1990-cı illərdə 1№-li Bakı şərab
zavodunda dirеktor müavini, 1993-1997-ci illərdə Bakı Tütün Kombinatında
dirеktor müavini, 1997-2004-cü ilin oktyabrınadək Kənd təsərrüfatı
nazirinin 1-ci müavini, 2004-cü ilin 23 oktyabrından kənd təsərrüfatı naziri
vəzifəsində çalışır.

1990-cı ildə Bakı şəhər Sovеtinin dеputatı olmuş, 1993-cü ildən «Yеni
Azərbaycan» partiyasının üzvüdür.



Dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı 
 
 

«... Qeyri-neft sektоru Azərbaycanın 
gələcəyidir, Azərbaycan iqtisadiyyatnın 
hərtərəfli inkişafı üçün başlıca şərtdir» 

 
İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
 
 

MÜƏLLIFDƏN 
 

Azərbaycan хalqı qədimdən öz çörəyini tоrpaqdan çıхarıb, halal zəhməti 
həmişə başucalığı, üzüağlığı kimi qəbul edib. Süfrələrə bоlluq, bərəkəti bəхş edən 
əkinçi peşəsi ölkəmizdə şöhrətin, ən yüksək fövqünə yüksəlib. Bu peşənin, bu 
minnətdar əməyin nəticəsi daim insanları aclıq fəlakətindən хilas etmiş, оnlara 
ikinci həyat verərək yaşatmışdır. 

Müasir dövrdə bəşəriyyətin ən qlоbal prоblemlərindən biri əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə təminatı, ən ümdə vəzifə və şərəf bu təminatı ödəməkdir. Hazırda 
dünya ölkələri, beynəlхalq qurumlar, хüsusən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı (FAО), Dünya Bankı, Kənd Təsərrüfatının Inkişafı üzrə Beynəlхalq Fоnd 
(IFAD), Beynəlхalq Valyuta Fоndu və digər təşkilatlar tərəfindən aclıqdan əziyyət 
çəkən insanların sayının yох edilməsi, hər bir insanın minimum yaşayış kalоrisi ilə 
təmin edilməsi, ərazq təhlükəsizliyinin digər aspektləri və s. prоblemlər nəzərə 
alınmaqla geniş iş aparılır. 

FAО-nun araşdırmalarına görə kənd təsərrüfatına investisiyalar 50 faiz 
artırılmalıdır. 9,1 milyard nəfəri 2050-ci ildə dоydurmaq üçün hər il inkişaf edən 
ölkələrin kənd təsərrüfatı istehsalına və хidmətlərinə təmiz investisiya qоyuluşu 
şəklində 83 milyard ABŞ dоlları tələb оlunacaq. Tələb оlunan investisiyalar kənd 
təsərrüfatı istehsalına və heyvandarlığa, о cümlədən sоyuducu kameralara, anbar 
və marketinq хidmətlərinə, ilkin emala yönəldilməlidir. 

FAО-nun hesablamalarına görə 2012-ci ildə dənli və dənli-paхlalıların 
istehsalı dünya üzrə 2344,0 milyоn tоn, оndan buğda 700,0 mln.tоn, düyü 480,0 
mln tоn, yağlı tохum 451,0 mln.tоn, şəkər 173,0 mln.tоn, ümumilikdə ət istehsalı 
302,0 mln.tоn, о cümlədən mal əti 67,5 mln.tоn, quş əti 103,5 mln.tоn, dоnuz əti 
111,7 mln.tоn, qоyun əti 13,6 mln.tоn, süd istehsalı 750,0 mln.tоn, balıq istehsalı 
157,3 mln.tоn gözlənilir. 

Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, sоn illərdə enerji daşıyıcılarının 
qiymətlərinin artması, aparıcı ölkələrin maliyyə bazarında baş verən neqativ 
meyllər, habelə əhalinin çохalması nəticəsində ərzaq məhsullarına оlan tələbatının 
həm miqdarca, həm də keyfiyyətcə yüksəlməsi, iqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının 
məhdudiyyəti və diər səbəblərə görə əsas ərzaq məhsullarının  dünya bazarında 
qiymətləri artmağa başlamış, bəzi ölkələrdə ərzaq qıtlığı real təhlükəyə 
çevrilmişdir. Hal-hazırda elə bir şərait yaranmışdır ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə 
tam təmin edilməsi vahid ölkə hüdudunda praktiki оlaraq qeyri-mümükündür. Bir 



daha nəzərə çatdırmalıyıq ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi о zaman təmin оlunmuş 
hesab edilə bilər ki, хaricdən ərzaq məhsullarının idхalı dayandırılarsa həmin 
ölkədə ərzaq qıtlığı yaranmasın. 

Bu baхımdan hesab edirik ki, ölkədə ərzaq bоlluğunun yaranması üçün 
dünya ölkələri aqrar sahənin inkişafında qazanılan müvəffəqiyyətləri, elmi-tədqiqat 
araşdırmaları, aparılmış və aparılacaq aqrar islahatları, marketinq хidmətində 
qazanılmış müvəffəqiyyətləri, məhsulun yığılmasındakı, çeşidlənməsindəki, nəql 
edilməsindəki və saхlanılmasındakı qabaqcıl təcrübələri bir-biri ilə bölüşdürsün və 
bu üstünlüklər həyata keçirilsin. 

Təqdim edilmiş kitabda 56 dünya ölkələrininin iqtisadi göstəriciləri, eyni 
zamanda kənd təsərrüfatına dair məlumatlar geniş şərh edilmiş, ölkələrin ərazisi, 
əhalisinin sayı, əhalinin sıхlığı, ÜDM istehsalı və hər nəfərə düşən miqdarı, əkinə 
yararlı tоrpaq sahəsi, yümumi taхıl istehsalı, о cümlədən buğda istehsalı, ət və süd 
istehsalı, mal-qaranın, qоyun və keçilərin baş sayı, iqlimi, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin iqlim şəraitindən asılı оlaraq yerləşdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi üçün görülən tədbirlər və sair öz əksini tapmışdır. 

Ölkələrin qitələr üzrə yerləşdirilməsi məqbul sayılmışdır. Hesab edirik ki, 
hörmətli охucuların  istifadəsinə təqdim edilmiş kitab beynəlхalq miqyasda aqrar-
sənaye kоmpleksi və оnun əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatı ilə tanışlıqda və 
оnun ayrı-ayrı sahələrinin idarə edilməsində əldə оlunmuş praktikadan istifadə 
etməkdə faydalı оla bilər. 

 



 
 

 
 

M Ü Q Ə D D İ M Ə 
 
 

Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
 
 
 2013-cü ilin may ayının 10-da Azərbaycan xalqının milli lideri, müasir 
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, görkəmli ictimai və dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi tamam olur. 

Azərbaycan Respublikasında dövlət müstəqilliyi ölkənin tarixində ən əlamətdar 
hadisə, xalqımızın nailiyyətləri, müstəqillik və azadlıq istəyi, xalqın hər bir fərdinin 
tükənməz sərvətidir. 
 Tarix boyu böyük şəxsiyyətlər ictimai formasiyaları – tarixi qabaqlamış və 
onun inkişafında həlledici rol oynamışlar. Belə böyük tarixi şəxsiyyətlərdən biri 
müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın ümümmilli lideri, ulu öndər Heydər 
Əliyev olmuşdur. 
 Ölkəmizdə müasir demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş 
cəmiyyətinin təşəkkülü, milli ənənəvi dəyərlərə qayıdış və elmin, təhsilin, 
mədəniyyətin inkişafı əbədi sürətdə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
 Heydər Əliyev daim öz xalqını hamının vahid vətəni olan Azərbaycan ətrafında 
birləşdirməyə, ona xidmət etməyə, qorumağa, sevməyə çağırmışdır, vətənin 
qüdrətinin yüksəldilməsinə, vətəndaşları milli həmrəyliyə, milli barışığa səsləmişdir. 
 1993-cü ilin sentyabrında Heydər Əliyev gənclərlə görüşündə demişdir: 
“Hamımız üçün bir böyük məfhum var: Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan 
xalqı. Bu məfhumun ətrafında hamı sıx birləşməlidir.  Nə qədər faciəli bir 
şəraitdə yaşasaq da bədbinliyə uymamalıyıq. Azərbaycan xalqını əsrlər boyu 
yaşadan, bu günə qədər gətirib çıxaran onun gələcəyə həmişə nikbinliklə 
baxması olmuşdur.” 
 O, bütün ömrü boyu vətənin yüksəlişindən, xalqın rifahının yaxşılaşmasından, 
dövlətimizin beynəlxalq aləmdə müstəqil dövlət kimi tanınmasından iftixar hissi 
duymuş, bu hissdən qürurla danışmışdır, xalqa güvənmişdir. 

Heydər Əliyev cıxışlarının birində demişdir: “...Vətənimiz milyonların vahid 
əmək kollektividir, bizim ümumi evimiz, məktəbimizdir”. 
 Ulu öndər vəzifələrindən asılı olmayaraq insanlara həssalıq və qayğı ilə 
yanaşmayanlara, vəzifələrini vicdanla icra etməyi özünün müqəddəs borcu hesab 
etməyənlərə, obyektiv qanunuyğunluqlardan kənara çıxanlara və onun mahiyyətini 
başa düşməyənlərə, milli - ənənəvi dəyərlərimizə, bəşəri dəyərlərə biganə qalanlara  
qarşı güzəştə getməmiş və ömrü boyu əyilməz və dəyanətli, vətəninə xidmətdə parlaq 
nümunə, xalqın sevimlisi və rəhbəri olmuşdur. 
 Heydər Əliyev 1994-cü ildə xalqa müraciətində demişdir: “Mən Azərbaycan 
xalqının dəyanətliyinə, dözümünə, qəhramanlığına güvənirəm və əminəm ki,biz 
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bütün bu sınaqlardan  müvəffiqiyyətlə çıxacaq, torpaqlarımızı müdafiə edəcək 
və təcavüzkar qüvvələrin hamısına layiqli cavab verəcəyik”. 
 Heydər Əliyev siyasi fəaliyyət fəlsəfəsi onun bir siyasətçi olaraq dünya klassik 
siyasi fikrinin tarixi nailiyyətlərinə, onun ənənələr zəmninə söykənir  
 Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının 
ölkənin istiqlaliyyətini dəstəkləyəninsanların vahid dövlətçilik ətrafında birləşməsi və 
ölkənin yaranmış böhranlı vəziyyətindən çıxarılması yolları müəyyənləşdirildi. 
 Heydər Əliyev respublika vətəndaşlarını ölkənin iqtisadi qüdrətini 
möhkəmləndirməyə, maddi nemətlər bolluğu yaratmağa bir ideal, bir məqsəd uğrunda 
çalışmağa, yaratmağa səsləmişdir. O, demişdir: “... hamınızın məqsədi insanların 
rifah halını yaxşılaşdırmaq, insanların gündəlik tələbatını ödəmək, insanlara 
yaxşı həyat tərzi yaratmaqdan ibarətdir”. 
 Xalqın sabahını düşünən, öz ideyasına, fəlsəfi fikrinə sadiq, mətin, fədakar və 
cəsarətli bu insanın ərəsəyə gətirdiyi milli barışığın parlaq nəticələri fəaliyyətin bütün 
istiqamələrində özünü göstərməkdədir. 
 Heydər Əliyevin müstəqil dövlət konsepsiyası və onun ayrılmaz hissəsi olan 
azərbaycançılıq ideologiyasının həyata keçirilməsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
bugünkü varlığının və gələcək inkişafının əsasını təşkil edir. 
 Bu gün dinamik inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün parametrləri ilə 
yanaşı, həm də xalqın sosial rifahının, güzaranının daha da yaxşılaşdırılması, sosial 
problemlərin həlli, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımların 
real nəticələri ilə müşaiyət olunmaqdadır. 
 Azərbaycanın şanlı qəhramanlıq tarixini, bu tarixə qızıl hərflərlədaimi həkk 
olunmuş Heydər Əliyevsiz təsəvvür etmək qeyri – mümkündür. 
 1969-cü il Azərbaycan KP MK-nın iyul Plenumunun çağırılması və plenumda 
Heydər Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi bu deyilənlərin 
məntiqi başlanğıçı olmuşdur. 
 Bu elə bir dövr idi ki, rəhbərdən insanların itirilmiş ümidlərini qaytarmaq, 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd təsərrüfatında  kök salmış geriliyə 
son qoymaq, istehsalın inkişaf  yollarını axtarıb tapmaq tələb olunurdu. Tənəzzüldən 
yeganə çıxış yolunu bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını, sağlamlaşdırmaqda, 
kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməkdə görən müdrik rəhbər aqrar sahənin vəziyyətini 
dərindən təhlil edib konkret vəzifələr müəyyən etdi. 
 Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi yollarına nəzər salarkən aşağıda qeyd 
edilənləri bir daha yada salmamaq mümkün deyildir. 
 60-cı illərdə respublikanın iqtisadiyyatı və onun əsas sahələrindən biri olan 
kənd təsərrüfatı uzun sürən böhran və tənəzzül vəziyyətində idi. Kənd təsərrüfatının 
ümumi məhsulunun orta illik artım sürəti digər respublikalardan geri qalırdı.1969-cu 
ildə 574 min ton taxıl, 299 min ton  pambıq, 372 min ton  tərəvəz, 272 min ton üzüm, 
52  min ton meyvə, 113 min ton kartof, 24,5 min ton tütün  istehsal edilmişdi. Əsas 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı getdikcə aşağı düşürdü. Bu ildə hektardan 
orta hesabla 9,5 sentner dənli bitkilər, 15,1 sentner pambıq, 120 sentner tərəvəz, 43,6 
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sentner üzüm, 10,4 sentner meyvə, 18 sentner tütün, 79 sentner kartof  istehsal 
olunmuşdu. İctimai heyvandarlıqda vəziyyət daha acınacaqlı idi. Kolxoz və 
sovxozlarda mal-qaranın baş sayı ildən-ilə azalır, məhsuldarlığı aşağı düşür, maya 
dəyəri artırdı. Respublikada 1969-cu ildə hər yüz inək və camışdan  cəmi 49 buzov və 
balaq, hər yüz doğar qoyun və keçidən  43 quzu və çəpiş alınmışdı, hər inək və 
camışdan  orta hesabla 677 kq süd sağılmış, hər qoyundan 1,6 kq yun qırxılmışdı. 
İttifaq üzrə isə bu rəqəm müvafiq olaraq 2253 kq və 2,8 kq idi. 
 Respublika iqtisadiyyatına rəhbərlik sahəsində buraxılan səhvlərin və 
qüsurların kökünü kəsmək, bütün səviyyələrdə intizamı möhkəmlətmək, tapşırılan iş 
üçün kadrların tələbkarlığını və məsuliyyətini artırmaq sahəsində qəti və ciddi 
tədbirlər görüldü. 
 1970-1975-ci illər ərzində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının artım 
sürəti nəzərdə tutulan 30 faiz və ittifaqda orta hesabla əldə edilmiş 13 faiz əvəzinə 34 
faizə çatdı. 
 Respublikanın kənd təsərrüfatının daimi inkişafı haqqında düşünən Heydər 
Əliyev  əldə edilən təcrübəni və yeni imkanları təhlil edərək, onuncu beşillik (1976-
1980) üçün daha mürəkkəb vəzifə - intensiv amillərin tətbiqinin genişləndirilməsi və 
məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına kənd təsərrüfatının sürətli inkişafına  nail 
olmaq vəzifəsini irəli sürdü və ittifaq rəhbərliyinə konkret təkliflər verdi. 1970-ci ilin 
iyulunda Sov.İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan SSR-in kənd 
təsərrüfatını inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”, 1975-ci ilin iyulunda “Azərbaycan 
SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında” və 
1979-cu ilin fevralında “Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalını daha da 
ixtisaslaşdırmaq, üzmçülüyü və şərabçılığı inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” 
qərarları qəbul olundu. 
 Göstərilən qərarların respublikada icrası nəticəsində 1981-1985-ci illərdə kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulu 1966-1970-ci illərin orta göstəricilərinə nisbətən 2,5 
dəfə artdı, taxılçılıqda istehsal 1,7 dəfə artaraq 1240 min ton, tərəvəzçilikdə 2,4 dəfə 
artaraq 891,0 min ton, pambıqçılıqda 2,2 dəfə artaraq 707,0 min ton, tütünçülükdə 2,7 
dəfə artaraq 57,0 min ton, çayçılıqda 3,2 dəfə artaraq 29,0 min ton, meyvəçilikdə 3,8 
dəfə artaraq  317,5 min ton, üzümçülükdə 7,9 dəfə artaraq 1829,2 min ton oldu. Kənd 
təsərrüfatının bütün sahələrində olan irəliləyişlər Azərbaycan kəndinin sosial-iqtisadi 
simasını köründən dəyişdirdi, ölkə bütövlükdə aqrar-sənaye respublikasına çevrildi. 
 Bir daha vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın xalq təsərrüfatının bütövlükdə 
dinamik inkişafını təmin edən, respublikada qurub yaratmaq əzminin hər bir adamın 
həyat normasına çevrilməsində, Azərbaycanı qısa bir tarixi dövr ərzində keçmiş SSRİ 
məkanında geri qalmış respublikadan birincilər sırasına çıxarılmasında Heydər Əliyev 
bacarığının və tələbkarlığının əvəzolunmaz rolu olmuşdur. 
 Ümummilli liderin kənd təsərrüfatının inkişafına olan diqqət və qayğısı onun 
respublikamızda siyasi hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra da intensiv 
xarakter almışdır. 
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 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycan iqtisadiyyatının necə ağır olduğu hamıya 
məlumdur. Siyasi qarmaqarışıqlıq, hakimiyyətsizlik, qanunsuzluq baş alıb 
getdiyindən iqtisadiyyat tam tənəzzülə uğramışdı. Bu tənəzzül kənd təsərrüfatına daha 
çox təsir etmişdi. İstehsal infrastrukturu dağılmış, necə-necə nəslin zəhməi ilə 
yaradılmış potensial məhv olmaq həddinə gəlib çatmışdı. Təkcə 1990-1995-ci illər 
ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 58 faiz azalmışdı. 
 Heydər Əliyev ölkə iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi resurslardan səmərəli 
istifadə edilməsi, xarici şirkətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi, fəaliyyətdə intizamın  
yaradılması kimi vacib şərtlərin önə çekilməsini vacib saymış, “... Respublikanın 
sosial-iqtisadi vəziyyətini inkişaf etdirmək üçün biz ölkələrlə və dünyanın bütün 
şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq etməyi, Azərbaycan ilə xarici ölkələr, şirkətlər 
arasında müştərək iş görməyi, iqtisadiyyat sahəsində əsas istiqamətlərdən biri 
hesab edirik” – demişdir. 
 Qeyd etmək lazımdır ki, təməli 1998-ci ildə Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfəri 
zamanı qoyulmuş Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığı bu gündə müvəffəqiyyəylə 
davam etdirilir. Yaponiya Hökuməti ilə imzalanmış Notalar Mübadiləsinə əsasən 
1998-2011-ci illər ərzində 2KR layihəsi çərçivəsində Yaponiya Hökumətinin qrantları 
hesabına 863 kənd təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 297 ədəd taxılyığan kombayn, 
212 ədəd traktor və digər maşın və aqreqatlar alınmış və fermerlərin istifadəsinə 
verilmişdir və bu istifadədən Tərəfdaşlıq Fonduna toplanmış vəsaitə əlavə olaraq 753 
ədəd texnika, o cümlədən 130 ədəd taxılyığan kombayn, 104 ədəd traktor və digər 
kənd təsərrüfatı maşınları alınıb istifadəyə verilmişdir. Bu texnikalar kənd təsərrüfatı 
istehsalatının mexanikləşdirilməsində misilsiz rol oynamış və hazırda onların 340 
ədədinin dəyəri icarəçilər tərəfindən tam ödənildiyindən özəlləşdirilərək onların şəxsi 
mülkiyyətinə verilmişdir. 
 Respublikanın kənd təsərrüfatını böhran vəziyyətdən çıxarmaq üçün mövcud 
olan böyük istehsal və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə edilməli, kənd 
təsərrüfatının spesifik xüsusiyətlərini nəzərə almaqla iqtisadi mexanizm 
təkmilləşdirilməli idi. Bunun üçün aqrar islahatların bazar münasibətlərinə keçilməsi 
əsas istiqamət götürülməklə, köklü islahatların həyata keçirilməsi, müxtəlif təsərrüfat 
formalarının təşkili və mülkiyyət münasibətlərinin təkmillşdirilməsi, çevik qiymət, 
vergi və kredit siyasəti yeridilməsi , əkinçilik və heyvandarlığın dünya təçrübəsinin 
nailiyyətləri  və elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi, idarəetmədə iqtisadi amillərə 
üstünlük  verilməsi vacib idi. 
 Respublikamızda aqrar islahatların hüquqi bazasının yaradılması, onun təşkili 
və həyata keçirilməsində Heydər Əliyev  misilsiz xidmət göstərmişdir. 
 1994-cü ilin martında Prezident sarayında keçirilən müşavirədə Heydər Əliyev 
demişdir: “Bildiyiniz kimi, respublikamız ağır iqtisadi - sosial böhran 
içərisindədir. Respublikanın  iqtisadiyyatının və sosial həyatının bütün sahələrini 
bürüyən bu  böhran təəssüf ki, ilbəil dərinləşir, ölkənin həyatına onun mənfi 
təsiri güclənir. Mən  Respublikanın bu vəziyyətdə olması barədə öz fikirlərimi 
dəfələrlə demişəm, təkrara ehtiyac yoxdur. Ancaq qısaca bir daha qeyd etmək 
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istəyirəm ki, respublikanın  böhran vəziyyətində, müharibə şəraitində olması 
müstəqil Azərbaycanı həddindən ziyadə ağır vəziyyətə salmışdır. Bunlar hamısı 
əhalinin həyat tərzinə mənfi təsir edir və ümumiyyətlə, Respublikanın bu günü 
və gələcəyi üçün çox böyük çətinliklər yaradır. Ancaq eyni zamanda xalqımız, 
ictimaiyyət bilməlidir ki,  Azərbaycanın daxili imkanları çox böyükdür, böhran 
vəziyyətindən çıxmaq üçün mümkünatlar var. Biz bu imkanların  hamısını işə 
salmalı, onlardan səmərəli istifadə etməli və respublikamızı bu ağır vəziyyətdən 
çıxarmalıyıq”. 

Heydər Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunun  birinidə aqrar islahatların, əmlakın 
özəlləşdirilməsində görürdü. 

Ümumiyyətlə, aqrar sahədə islahatların aparılmasına və onun daha da 
dərinləşməsinə, mülkiyyət münasibətlərinin və sahibkarlığın formalaşdırılmasına dair 
yüzlərlə fərman, sərəncam, qanun, qərar və digər normativ-hüquqi sənədlər qəbul 
olundu, aqrar bölmədə yeni  mülkiyyət münasibətlərinin formalaşdırılması və 
müxtəlif növ təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasının, eyni zamanda, aqrar bölməyə 
dövlət himayəsinin istiqamətləri və aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi 
əsasları yaradıldı. 

Aparılmış aqrar islahatlar, qəbul edilmiş hüquqi-normativ sənədlər, kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstəklənməsi, 
əhalinin ərzaq məhsullarına artan tələbatının ödənilməsi ilə ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində aparılan məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq, xüsusən dənli və 
dənli-paxlalı bitkilərin, kartof, tərəvəz və bostan məhsullarının, heyvandarlıq 
məhsullarının istehsalında mütəmadi olaraq dinamik inkişaf əldə edilmişdir. 
 Heydər Əliyev özünəməxsus uzaqgörənliklə bəyan etdi: “Azərbaycanın aqrar 
bölməsində, ümumiyyətlə iqtisadiyyatda dövlət siyasətini artıq müəyyən 
etmişəm. Bu islahatlar yoludur, islahatlar vasitəsilə istehsalın artırılması, bazar 
iqtisadiyyatı, insanlara sərbəstlik verilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait 
yaradılmalıdır. Bu dövlət siyasətinin əsas prinsipləridir”. 
 Böyük fəxrlə qeyd edilməlidir ki, təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk 
dünyasının Böyük oğlu Heydər Əliyev unikal bir tarixi şəxsiyyət, XX yüzillikdə 
Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi böyük zəka sahibi, sərkərdədir. Bu qaçılmaz bir faktdır 
ki, Azərbaycanın ən yeni tarixininbütöv bir dövrü, Respublikamızın siyasi-iqtisadi, 
mədəni-mənəvi yüksəlişi Heydər Əliyevin möhtəşəm siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti 
ilə üzvi sürətdə bağlıdır. Həyatını xalqına həsr etmiş nurlu zəka  sahibi, əzəmətli 
şəxsiyyət olan  Heydər Əliyev öz işıqlı əməlləri ilə müstəqilliyimizin bərpasında, 
möhkəmləndirilməsində, Azərbaycanın dünya miqyasında tanınmasında müstəsna 
xidmətləri  olmuşdur. Bütün ömrünü xalqının tərəqqisinə, inkişafına həsr etmiş bu 
müdrik vətən oğlu dünya dövlətlərinin başçıları və siyasi xadimləri tərəfindən həmişə 
böyük  hörmət və izzətlə qarşılanmışdır. 
 Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Corc Buş: “Heydər Əliyev Cənubi 
Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu günlərdə 
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Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi dostluq əlaqələrinin 
qurulmasında onun şəxsi səyləri həyati əhəmiyyət daşıyır”. 
 
 
 Fransanın keçmiş Prezidenti Jak Şirakın  dədiklərini xatırlayaq: “Bu qeyri – 
adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif  
görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr 
apararkən, münaqişənin sülh yolu  ilə həllində onun cəsarətini, müdrikliyini və 
qətiyyətliyini yüksək qiymətləndirirəm”. 
 Heydər Əliyev elə bir böyük qüdrət, işiqlı əməllər və çoxşaxəli fəaliyyət sahibi 
idi ki, onu incəliyinə qədər təsəvvür və əhatə etmək  qeyri-mümkündür.  
 Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin aqrar islahatlara başlanılması məqsədilə 
qəbul etdiyi ilk dövlət əhəmiyyətli sənədin imzaladığı vaxtdan 18 il keçir. Ötən 18 
ildə keçilmiş çətin, həyati əhəmiyyətli analoqu olmayan yolda sosial-siyasi sahədə 
əldə edilmiş dinamik inkişafa nəzər saldıqda, böyük şəxsiyyətin uzaqkörən, müdrik 
siyasətinin uğurlu nəticələri bir daha aydın körünür. 
 1995-2003-cü illərdə ölkəmizdə baş vermiş bütün inkişaf prosesləri məhz 
Heydər Əliyevin titanik, yorulmaq bilməyən əməli fəaliyyətinin nəticəsi olmuşdur. 
 “Xalq mənim dayağım, gücüm və inamımdır” -  deyən ulu öndər həyatının 
bütün dövrlərində olduğu kimi, XX əsrin sonlarında və XXI əsrin ilk illərində özü 
xalqın dayağı, pənah və inam yeri olmuşdur. 
 Heydər Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində, daxili və 
xarici qüvvələrin yaratdıqları maneələr dəf olunaraq bir sıra ölkələrlə və beynəlxalq 
təşkilatlarla siyasi və iqtisadi əlaqələr bərqərar olundu, müstəqil Azərbaycan 
Respublikası beynəlxalq aləmdə tanınmağa başladı, ictimai – siyasi sabitlik yarandı 
və bazar iqtisadiyyatına keçidə start verildi. 
 Əgər 1992-1995-ci illərdə kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalının 
həcmi orta hesabla aşağı düşürdüsə, artıq 1996-ci ildən başlayaraq (1997-ci il istisna 
olmaqla) bu göstəricisi ilbəil artmağa başlamış, 1999-2001-ci illərdə uyğun olaraq 
7,0; 12,1; 11,1 faiz artmışdır. 
 Aqrar islahatların 1995-2003-cü illəri əhatə edən birinci mərhələsində kənd 
əhalisində torpaq və əmlaka sabitlik hissi artmış, əhalidə mülkiyyətçilik psixologiyası, 
insanların sərbəst fəaliyyətə, yaradıcılığa meyli güclənmiş, aqrar sektorda yeni 
istehsal münasibətləri formalaşdırılmış, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun bazar 
iqtisadiyyatı elementləri gücləndirilmiş, müasir texnikavə texnologiyalar şəbəkəsi 
genişləndirilmiş, məhsul vahidinə çəkilən xərclərin azadılmasına, qənaətə meyl 
artmış, israfçılığa qarşı şəxsi nəzarət gücləndirilmiş, kənd təsərrüfatında torpaq və 
əmlakdan səmərəli istifadəyə imkanlar artmış, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alınmış, 
istehsalın dinamik inkişafına zəmin yaradılmış, dünya standartlarının tələblərinə 
uyğun məhsul istehsalı və daxili bazarın qorunması üçün meyllər artmış, 
respublikanın təbii iqlim şəraitinə, kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərinə, adət, 
ənənə və vərdişlərinə uyğun ixtisaslaşmağa meyllər formalaşmağa başlamış, fərdi 
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marağın ölkənin ümumi marağı ilə əlaqələndirilməsinin təmin edilməsinə şərait 
formalaşmış, idarəetmə funksiyaları təkmilləşdirilmişdir. 
 
 Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illərdə aqrar sahə ilə bağlı 
50-dən artıq normativ-hüquqi sənədlər qəbul edilmiş, çoxsaylı fərman və sərəncamlar 
imzalanmışdır. Bu sənədlər aqrar islahatların gedişini sürətləndirmiş. Kənd təsərrüfatı 
məgsullarının artırılmasını təmin etmiş, kənddə sahibkarlığın inkişafına təkan 
verilmişdir, nəticədə ölkədə xüsusilə çörək problemi həll edilmiş, taxıl istehsalı ilbəil 
artmışdı, Azərbaycan aqrar sahədə, buğda və heyvandarlıq məhsulları istisna  
olmaqla, idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. 
 Bu tədbirlərin nəticəsində ölkənin aqrar - sənaye kompleksinin inkişafında 
keyfiyyətcə və məzmunca yeni bir mərhələnin təməli qoyuldu. 1995-ci ildən etibarən 
respublikada 1970 ictimai təsərrüfatda, həmçinin emal və aqroservis müəssisələrində 
islahat aparıldı, 3,4 milyon nəfərə və ya 872,0 min ailənin xüsusi mülkiyyətinə 1,4 
milyon hektar torpaq, 830,0 min nəfərə isə əmlak payı verildi. 
 Ölkədə genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsində əsas məqsədlərdən, 
təxirəsalınmaz tədbirlərdən biri ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
olmuşdur. 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ulu öndər Heydər Əliyevin 2 mart 
2001-ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi 
Proqramı” qəbul olundu. 
 Proqramda əsas məqsəd ölkədə aparılan iqtisadi islahatların daha da 
dərinləşməsini, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının  artırılmasını və əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə təminatının  yaxşılaşdırılmasını həyata keçirmək olmuşdur. Bu 
proqram Azərbaycan Respublikasının ilk ərzaq təhlükəsizliyi  proqramı olmaqla 
hökumətin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində öhdəlik və məqsədlərini əhatə etmiş və 
dövlətin maliyyə öhdəlikləri, habelə büdcə imkanları çərçivəsində həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutulmuşdur. Ərzaq təhlükəsizliyi proqramı ilk növbədə 
yoxsulluğun  azadılmasını, insanların əqzaqla təminatını  və ərzaq məhsullarından 
səmərəli istifadə edilməsininəzərdə tutmuşdur. 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2004-cü 
ildən başlayaraq ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş və uğurla  həyata 
keçirilən dövlət proqramları və digər hüquqi-normativ sənədlər bu ərzaq təhlükəsizliyi 
proqramının məntiqi davamıdır. 
 Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişafını, dövlətçiliyin, 
azərbaycançılığın, onun tərəfindən başlanmış və həyata keçirilməkdə olan bütün 
işlərin ardıcıllıqla  yerinə yetirilməsini məhz cənab Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyində görürdü. 
 Heydər Əliyev 2003-cü ildə xalqa müraciətində  demişdir: “İnanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin 
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm 
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”. 
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 Azərbaycan tarixinin bugünkü səhifələri bu müdrik insanın  dahiyanə sözlərinin 
bir daha təsdiqidir. 
  
 Azərbaycan xalqının, azərbaycan torpağının misilsiz təəssübkeşi, XX yüzilliyin 
90-cı illərində yenidən müstəqilliyə  qovuşmuş dövlətimizin xilaskarı, dahi öndər 
Heydər Əliyevin siyasi kursu onun layiqli davamçısı möhtərəm cənab Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən ardıcıllıqla həyata keçirilir. 
 Ölkə başçısı İlham Əliyev 1 noyabr 2003-cü il Respublika Prezidenti kimi 
andiçmə mərasimində xalqa müraciətində demişdir: “Azərbaycanı qüdrətli dövlətə 
çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam 
etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən mən Azərbaycan xalqına 
söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalaçağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, 
Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm”. 
 Bu gün hamımız yüksək kürsüdən deyilmiş dahiyanə sözlərin yerinə 
yetirilməsinin, gələcəkdə daha intensiv olaraq həyata keçiriləcəyinin canlı 
şahidləriyik. 
 Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublika 
iqtisadiyyatında energetika – yanacaq kompleksindən sonra ikinci əhəmiyyət kəsb 
edən aqrar sferanın inkişafına yönəldilmiş bir çox ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Onun aqrar – sənaye kompleksində çalışan fermer, sahibkarlar, alim 
və mütəxəssislər tərəfindən böyük ümid və rəğbətlə qarşılanan “Azərbaycan 
Respublikasında sosial – iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 
2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanı,  2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial – iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı (2004-2008-ci illər)”, 2004-cü il 23 oktyabr tarixli sərəncamları ilə təsdiq 
edilmiş “Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri  haqqında” və 
“Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”,  2008-
ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı   ilə təsdiq   edilmiş “2008-2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə ətibarlı təminatına   dair   
Dövlət Proqramı”, 2009-cu il 14 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial – iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”, 2011-ci il 15 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2012-2020-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı”  
və digər qəbul edilmiş hüquqi – normativ sənədlər aqrar – sənaye kompleksinin 
inkişafına güclü təkan vermişdir. 

Aqrar islahatların  və sahəyə fasiləsiz dövlət dəstəyinin nəticəsində 2003-cü ilə 
nisbətən 2012-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında xeyli üstünlüklər əldə 
edilmişdir. Belə ki,taxıl istehsalı 36,2 faiz, o cümlədən buğda 19,4 faiz, kartof 25,9 
faiz, tərəvəz 16,2 faiz, bostan məhsulları 20,0 faiz, meyvə 41,6 faiz, üzüm 2,3 dəfə 
artmışdır. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı,  iri və xırda buynuzlu heyvanların baş 
sayı çoxalmışdır. 2003-cü ilə nisbətən 2012-ci ildə ət istehsalı (kəsilmiş çəkidə) 48,2 
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faiz, süd 47,2 faiz, yun 36,4 faiz, yumurta 79,9 faiz, mal-qaranın baş sayı 20,6 faiz, 
qoyun və keçilərin 18,8 faiz, quşların 31,1 faiz artmışdır. 

 
Ölkə başçısı tərəfindən 2004-cü ildə yaradılmış və onun fəaliyyət dairəsinin 

ildən ilə genişləndirilməsi nəticəsində “Aqrolizinq”ASC tərəfindən dövlət 
büdcəsindənvə digər mənbələrdən, o cümlədən təkrar istifadədən yaranmış 
119,49milyon manat vəsait də nəzərə alınmaqla cəmi 493,32 milyon manat vəsaitdən   
190,72 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı texnikaları, 113,79 milyon manatlıq texnoloji 
avadanlıq, 114,55 milyon manatlıq mineral gübrələr, 22,86 milyon manatlıq damazlıq 
heyvanlar alınmış və 50,5 milyon manatlıq tikinti işləri aparılmışdır. 

 “Aqrolizinq” ASC tərəfindən aparılmış gündəlik məqsədyönlü tədbirlərin 
nəticəsi olaraq təkrar istifadədən yaranmış 119,5 milyon manat  vəsait yenidən kənd 
təsərrüfatı texnikalarının və müxtəlif təyinatlı maşın və texnoloji avadanlıqların 
alınmasına yönəldilmişdir. 

İstehsal olunmuş meyvə və digər məhsullarla əhalinin ilboyu təminatı 
məqsədilə sahibkarların sifarişi əsasında  ümumi tutumu 54,8 min ton olan 39 ədəd 
soyuducu  kameralar quraşdırılmış  və istifadəyə verilmişdir. Tərəvəz istehsalında 
xüsusi əhəmiyyətə malik  ümumi sahəsi 27,2 hektar olan 14 ədəd istixana gətirilib 
quraşdırılmışdır. 

Bununla yanaşı heyvandarlıq məhsullarının artırılmasında, heyvanların cins 
tərkibinin yaxşılaşdırılmasında “Aqrolizinq” ASC tərəfindən  gətirilən, lizinq yolu ilə, 
güzəştlə məhsul istehsalçılarına satılan damazlıq düyələrin mühüm əhəmiyyəti 
olmuşdur. 2009-2012-ci illər ərzində respublikaya 6290 düyə gətirilmişdir. Bu illər 
ərzində heyvanların baç sayı artaraq 10029 başa çatmışdır. 

Bu heyvanların hərəsindən  ildə 4500-5000 kq süd sağılır və yerli heyvanlara 
nisbətən 3,0-3,5  dəfə artıq süd verir.  

Kənd təsərrufatının mexanikləşdirilməsi səviyyəsinin artırılmasında, texniki 
xidmətlərin göstərilməsində, məhsulun vaxtında və itkisiz yığılmasında “Aqrolizinq” 
ASC-nin rayon aqroservis filiallarının  xüsusi rolu olmuşdur. Hazırda respublikada 54 
aqroservis filialları fəaliyyət göstərir, ondan 34 filialın müasir maddi-texniki bazası 
yaradılmış və tutumu 68 min ton olan 6 ədəd  logistik gübrə bazası tikilib istifadəyə 
verilmişdir. 

2003-2012-ci illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına 41 rayonda Baytarlıq idarələrinin və dioqnostik 
kabinetlərinin inzibati binaları, 57 Sahə Baytarlıq məntəqələrinin inzibati binaları, 
Bakı şəhərində Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 3 mərtəbəli inzibati binası,  Bioloji 
Kombinatın inzibati və laboratoriya binaları yenidən qurulub istifadəyə  verilmişdir. 
Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin, Aqrar Elm Mərkəzinin tabeliyində olan 
institut və digər təşkilatlarının inzibati və laboratoriya binalarında, Azərbaycan Dövlət 
Aqrar Universitetin tədris korpuslarında təmir və yenidənqurma işləri görülmüşdür. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 2007-2012-ci illər ərzində bir neçə 
istiqamətdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 572,7 milyon manat, o cümlədən 



10 
 

yanacaq və motor yağlarına, buğda və çəltik səpininə, mineral gübrələrin güzəştli 
satışına, 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və ting satışına, orijinal, superelit və elit 
toxumların satışına görə subsidiya ödənilmişdir. 

 
Bununla yanaşı 2007-2012-ci illər ərzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 

Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət büdcəsindən 
ayrılmış 48,0 milyon manat və qayıdış hesabına yaranmış 18,1 milyon manat vəsait 
hesabına 58 rayonda aqrar sektorda fəaliyyət göstərən 1737 sahibkara heyvandarlığın, 
bağçılığın, taxılçılığın, üzümçülüyün, quşçuluğun, arıçılığın, emalın və s. sahələrin 
inkişafı üçün 66,1 milyon manat güzəştli kreditlər verilmişdir  və nəticədə 6232 yeni 
iş yerləri açılmışdır.  

Kənd Təsərrüfatı sahəsində 2003-2012-ci illər ərzində həyata keçirilən 
Beynəlxalq layihələr çərçivəsində ümumi dəyəri 390,97 milyon  ABŞ dolları olan10 
layihə içra edilmiş, 5 layihə isə icra olunmaqdadır. İcra olunmuş və icrası davam edən 
layihələrinicrasına 2003-2012-ci illər ərzində 180,91 milyon ABŞ dolları miqdarında 
vəsait qoyulmuş, o cümlədən Azərbaycan Hökumətinin payı 65,14 milyon ABŞ 
dolları təşkil etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafını və ərzaq bolluğunun yaradılması yolunun, 
müəyyən zaman tələb etməsinə baxmayaraq, kiçik təsərrüfatların kooperasiyalarda 
birləşməsində öncədən görən ölkə başçısının tapşırığı ilə dövlət torpaq fondu hesabına 
Agçabədi və Beyləqan rayonlarının inzibati ərazisində müvafiq olaraq 3300 hektar və 
1500 hektar qış otlaq sahəsində və eyni zamanda Şəki rayonunun inzibati ərazisində 
5560,1 hektar qış otlaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilərək iri özəl taxılçılıq 
təsərrüfatının yaradılması qərara alınmışdır. 

Ölkədə iri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması ən perspektivli məsələ 
kimi ərzaq bölluğunun yaradılmasında, əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılmasında 
mühüm rol oynayacaq, fermer və ailə təsərrüfatlarının yeni texnologiyalara 
həssaslıqlarının daha da gücləndirilməsində dönüş yaradaraq, xırda təsərrüfatların 
kiçik torpaq sahiblərinin kooperasiya və assosiasiyalarda  birləşməsində mühüm amil 
olacaqdır.  

Son 10 ildə aqrar sahədə məhsul istehsalında ciddi nailiyyətlər əldə edilmiş, 
kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2012-ci ildə 2003-cü ilə nisbətən 3,3 dəfə artaraq 
təxminən 4,8 milyard manat təşkil etmiş, 2011-ci ilə nisbətən artım orta hesabla 6 
faizə yaxın olmuşdur. 

Nazirlər Kabinetinin 2012-ciilin sosial – iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələr həsr olunmuş iclasında Ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev demişdir: “Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini uğurla həll etmişik. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının təxminən 6 faiz səviyyəsində artırılması, əlbəttə ki, 
görülən işlərin nəticəsidir”. 

Bu gün aqrar – sənaye kompleksi böyük düha Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş bünövrə üzərində möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin gündəlik 
köməkliyi və qayğısı nəticəsində iri addımlarla irəliləyir. 
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Heydər Əliyevin unikal dövlətçilik təcrübəsi, uzaqgörənliyi, çətin 
situasiyalardan mahiranə qalib çıxması, nəyin bahasına olursa olsun, bütün 
imkanlardan istifadə edərək, xalqına və millətinə xidmət etmək prinsipinə sadiqlik 
yolu gələcək misilsiz uğurlarımızın mayağıdır, işıqlı yolumuzdur. 

 
 
 



I Fəsil 
 

Ərzaq təhlükəsizliyi 
 

1.1. Müasir dövr və ərzaq təhlükəsizliyi 
 

Müasir dövrdə əhalinin ərzaqla təminatı bəşəriyyətin ən qlоbal 
prоblеmlərindən biridir. Prоblеmin həllində taхılçılıq təsərrüfatı əsas rоl оynayır. 
Bu təsərrüfat aqrar-sənayе kоmplеksinin diqər sеktоrları üçün sistеm yaradan, 
əlaqələndirici rоl оynayır. 

Taхıl istеhsalının vəziyyəti və taхıl bazarında mövqеyi dünya təcrübəsində 
bеynəlхalq miqyasda və ayrı-ayrı ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyinin əsas göstəricisi 
kimi qəbul еdilir. 

Taхıl istеhsalının ölkə üçün sоsial-iqtisadi əhəmiyyəti nöqtеyi-nəzərdən, 
əhalinin çörək və çörək məmulatı ilə еtibarlı təminatı, gündəlik istеhlak 
məhsulunda əvəzоlunmayan məhsul kimi əhəmiyyət kəsb еtməsi, ərzaq 
məhsulunda taхılın bir daha ön plana çəkir. Taхıl və оnun еmal məhsulları mənşə 
еtibarı ilə insanın həyat fəaliyyətinin əsasını təşkil еdir. 

Taхıl istеhsalı bütün dövrlərdə diqqətdə оlmuş və dövlətlərin iqtisadi 
siyasətinin ana хəttini təşkil еtmişdir. 

Bununla yanaşı, bitkiçilik məhsullarının tərəvəzin, mеyvənin, kartоf və 
bоstan bitkilərinin, hеyvandarlıq məhsullarından – ət, süd və ət-süd məhsullarının 
rоlu хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir və insanların yaşayış kalоrisinin 
fоrmalaşdırılmasında iştirak еdir, оnların həyat fəaliyyətinin təmin еdir. 

İnsanların ərzaq məhsullarına оlan tələbatları, оnların yaşı, pеşəsi, əmək 
şəraiti, milli хüsusiyyətləri, yaşadığı məkan və digər şərtləndirici amillər nəzərə 
alınmaqla müəyyənləşdirilir.  

Bəşəri insanların varlığını kənd təsərrüfatı, onun ayrılmaz sahəsi olan 
bitkiçilik, heyvandarlıq və еmal məhsullarısız təsəvvür еtmək mümkün dеyildir. 
Hər üç sahə ərzaq təhlükəsizlyinin özülü, məhəkdaşıdır. Bu sahələr insanları aclıq 
və səfalətdən qоruyur, ölümdən хilas еdir. 

Mükəmmələşdirilmiş metodika və rəqəmlər bazası üzərində iki onillik 
araşdırmalar nəticəsində aclıqdan xroniki əziyyət çəkən insanların sayı BMT-nin 
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO), Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə 
Beynəlxalq Fond (İFAD) və Beynəlxalq Ərzaq Proqramı (BƏP) tərəfindən 
dəqiqləşdirilərək müəyyən edilmişdir ki, hazırda dünyada bu insanların sayı 
təxminən 870 milyondur. 

Aclıqdan xroniki əziyyət çəkən insanların əksəriyyəti, yəni 852 milyon 
nəfəri, orta hesabla bu ölkələrdə yaşayan insanların 15 faizi əsasən inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin, 18 milyon nəfəri isə inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. 

1990-2012-ci illər ərzində aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayı 132 milyon 
nəfər və ya dünya əhalisinin 18,6 faizindən 12,5 faizə qədər, inkişafda olan 
ölkələrdə isə 23,2 faizdən 14,9 faiz miqdarında azalmışdır ki, bu da əgər effektiv 
tədbir görülərsə Minillilyin inkişaf Məqsədlərinə çatmağa imkan verər. 



2 
 

1990-2007-ci illər ərzində aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayının azalma 
ehtimalı gözlənildiyindən daha aşağı olmuşdur. Lakin 2007-2008-ci illərdə aclığın 
azalmama prosesinin tempi aşağı düşmüşdür. 

Müasir dünyanın texniki və iqtisadi göstəriciləri deməyə əsas verir ki, 100 
milyondan artıq 5 yaşına qədər uşaqların çəkisinin normal olmaması və bununla öz 
insani və iqtisadi potensialını yerinə yetirmək iqtidarında olmaması və bu xroniki 
aclığın nəticəsi olaraq ildə 2,5 milyon uşağın ölməsi yolverilməzdir. 

Bir az əvvəlki dünya maliyyə böhranının aradan qaldırılmasına imkan verə 
biləcək dünya iqtisadiyyatının tarazlığı qeyri-stabildir. İnsanların  əsas hüququ olan 
layiqli qidalanma hüququnun həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlər həyata 
keçiriməlidir. Dünyada aclıq və doymamazlıq kimi fəsadların aradan qaldırılması 
üçün kifayət qədər bilik, təcrübə və vəsait mövcuddur. Kənd təsərrüfatı da daxil 
olmaqla sosial müdafıə sistemini tətbiq etməklə ümumi iqtisadi artıma əsaslanan 
"ikili yanaşma" vacibdir. Yeni qiymətləndirməyə əsasən 2007-ci ildən 2010-cu 
ilədək aclığın artımı nəzərdə tutulduğundan o qədər də artmamışdır. 2008-2009-cu 
illərin iqtisadi böhranı əksər inkişaf etmiş ölkələrdə, əvvəlcədən nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq iqtisadiyyatın daha tez aşağı düşməsinə səbəb olmamış, 
lakin daxili bazarda ərzaq məhsullarının qiymətlərinə az təsir göstərmiş, bu isə 
əksər ölkələrin hökumətləri tərəfindən əhalinin qiymət artımından qorunması üçün 
iqtisadi təsiri minimuma endirilmələri və müvafıq tədbirlərin görülməsi olmuşdur. 

Bu gün elan edilən aclıqdan əziyyət çəkənlər haqqında məlumatın verilməsi 
hələ 1990-cı ildən başlanılmışdır. Yeni metodika üzrə hesablamada əhalinin 
əsaslandırılmış sayı lazım olan yaşayış kalorisinin qəbul edilməsi, təkliflər edilən 
ərzaq və s. istifadə edilmişdir. Yeni hesablamada rasionun enerji tutumu nəzərə 
alınmaqla ərzağın bölüşdürülməsi aparılmışdır. 

FAO tərəfindən qida rasionunun qiymətləndirilməsi və ərzaq 
təhlükəsizliyinin digər aspektləri nəzərə alınmaqla müvafıq hesablamalar 
aparılmışdır. 

2007-2008-ci illərdəki iqtisadi böhranın bir daha təkrar olunmaması və 
aclığın aradan qaldırılması üçün müvafıq tədbirlər görülərsə, onda 2015-ci ildə ac 
qalanların sayının iki dəfə azaldılması barədə Minilliyin İnkişaf Məqsədləri həyata 
keçirilə bilər. 

Əgər son 20 ildə aclığın azalmasının orta illik göstəriciləri 2015-ci ilədək 
olduğu kimi qalarsa, inkişaf edən ölkələrdə ac qalanların sayı 12,5%-ə çatacaq, bu 
da hələ də Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin 11,6%-dən yüksəkdir, lakin əvvəlki 
qiymətləndirmələrlə müqayisədə irəlidə qoyulmuş məqsədlərə daha yaxındır. 

Son iki onillikdə doymama demək olar ki, 30% aşağı düşmüşdür, Asiya-
Sakit okeanı regionunda 739 milyon nəfərdən 563 milyon nəfərədək azalmışdır, bu 
da regionun bəzi ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafı proqresi sayəsində baş 
vermişdir. Əhalinin sayının artmasma baxmayaraq regionda doymayanlarm sayı 
23,7%-dən 13,9%-ə qədər aşağı düşmüşdür. Latın Amerikası və Karib hövzəsinin 
ölkələri ac qalanların sayının 1990-1992-ci illərdəki 65 milyon nəfərdən 2010-
2012-ci illərdə 49 milyonadək aşağı düşməsinə nail olmuşlar, eyni zamanda 
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doymayanlarm sayı 14,6%- dən 8,3%-dək azalmışdır. Lakin, son zamanlar bu 
proses yavaşıdılmışdır. 

Afrika yeganə regiondur ki, sözügedən dövrdə ac qalanların sayı 175 milyon 
nəfərdən 239 milyon nəfərədək artmışdır, belə ki, ac qalanların 20 milyon nəfəri 
son 4 ildə artmışdır. Bütün dövr ərzində ac qalanların sayının aşağı düşməsinə 
baxmayaraq, son 3 ildə 22,6%-dən 22,9%>-dək artmışdır, bunula belə aclıqdan hər 
dörd nəfərdən biri əziyyər çəkir. Afrikada Saxaradan cənubda 2007-ci ilədək əldə 
edilmiş zəif tərəqqi dayandırılmışdır və o zamandan aclığın inkişaf templəri ildə 
2% təşkil etmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələr, həmçinin aclıqdan əziyyət çəkənlərin sayının 2004 - 
2006-cı illərdə 13 milyon nəfərdən 2010 - 2012-ci illərdə 16 milyon nəfərədək 
artması müşahidə edilmiş, 1990 - 1992-ci illərdə aclıq çəkənlərin sayının 20 
milyondan aşağı düşməsi tendensiyasmı dayandırılmışdır. 

Kənd Təsərrüfatında ümumi artım vacibdir, lakin bu aclıqdan əziyyət 
çəkənlərin sayının sabit aşağı düşməsi üçün yetərli deyil. Kənd təsərrüfatı 
sahəsinin inkişafı əsasən kasıb ölkələrdə aclığın və doymamazlığm aşağı 
salınmasmda xüsusilə effektivdir, çünki əhalinin kasıb təbəqələrinin çoxu kənd 
Təsərrüfatından və onunla bağı fəaliyyət sferalarmdan asılıdır. Kənd Təsərrüfatının 
inkişaf etməsi xirda fermerlərin cəlb edilməsi ilə, əsasən də qadmlarm, əgər o 
kasıblar üçün yeni iş yerlərinin açılmasma şərait yaradacaqsa, kasıblığm 
səviyyəsinin aşağı salınmasmda daha effektiv olacaq. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı həm əhalinin kasıb təbəqəsinə gəlir gətirməli, 
həm də ərzaq məhsullarında qida maddələrinin tərkibinə olan tələblər də nəzərə 
alınmalıdır. Aclıqdan əziyyət çəkənlərin sayının aşağı salınması yalnız ərzaq 
istehsalınm həcminin artırılması məsələsi deyil, həmçinin onun qida tərkibinin 
müxtəlifliyi və təhlükəsizliyi keyfıyyətlərinin artırılmasıdır. 

Bundan əlavə, 870 milyon nəfər aclıqdan əziyyət çəkdiyi halda, dünya 
əhalisi düzgün qidalanmama, xroniki doymama və qida mikroelementlərinin 
defısiti problemi ilə üzləşir, bu da öz növbəsində dünyada 1,4 milyard nəfərin 
əziyyət çəkdiyi piylənməyə, artıq çəkinin yaranmasma və bununla bağlı yolxucu 
olmayan xəstəliklərə gətirib çıxarır. 

Cari yüzilliyin birinci yarısında dünyada əhalinin sayının artaraq təqrivən 
9,1 milyard nəfərə çatacağı halda ərzaq məhsullarına, yemlərə və lifə qlobal tələbat 
iki dəfə artacaq və kənd təsərrüfatı bitkiləri, yəqin ki daha yüksək dərəcə də 
bioenerji və digər sənaye məqsədləri üçün istifadə ediləcək. Beləliklə, kənd 
təsərrüfatı məhsullarına yeni və ənənəvi tələbat onsuz da zəif olan kənd təsərrüfatı 
ehtiyatlarına getdikcə artan təsirini göstərir. Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı, 
torpaq və su uğrunda sürətlə böyüyən şəhərlərlə rəqabət aparmalı olacağı ilə 
yanaşı, eyni zamanda, iqlim dəyişikliyinə adaptasiyası və onun nəticələrinin 
yumşalmasmda yardımı, təbii ərazilərin saxlanılmasma köməyi, təhlükə altında 
olan növlərin qorunması, o cümlədən bioloji müxtəlifliyin yüksək dərəcəsinin 
saxlanılmasına yardım kimi digər əhəmiyyətli istiqamətlərdə də fəaliyyət 
göstərməli olacaq. Qeyd olunanlara əlavə olaraq, dünyanın bir çox regionlarında 
kənd yerlərində yaşayan əhali azalacaq və kənd təsənlifatı ilə məşğul olanlarm sayı 
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daha az olacaq. Bu insanların, az torpaq və işçi qüvvəsi istifadə etməklə daha çox 
kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün yeni texnologiyalara ehtiyacı 
artacaq. 

Kənd təsərrüfatına investisiyalar təxminən 50 faiz artırılmalıdır. 9,1 milyard 
nəfəri 2050-ci ildə doyurmaq üçün hər il inkişaf edən ölkələrin kənd təsərrüfatı 
istehsahna və xidmətlərinə təmiz investisiya qoyuluşu şəklində 83 milyard ABŞ 
dolları tələb olunacaq. 

Tələb olunan investisiyalar kənd təsərrüfatı istehsalına və heyvandalığa, o 
cümlədən soyuducu kameralarma, anbar və marketinq xidmətlərinə, ilkin emala 
yönəldilməlidir. 

Proqnozlaşdırılan zəruri investisiyalarm illik həcminin 2050-ci ilədək 20 
milyard ABŞ dolları məhsul istehsalma yönəldilməlidir, 13 milyard ABŞ dolları 
heyvandarlıq sahəsinə istiqamətləndirilməlidir. Mexanikləşdirmə sahəsi, irriqasiya 
sisteminin genişləndirilməsi və yaxşılaşdırılması, ayrıca ən iri kapital qoyuluşları 
tələb edir. 

2050-ci ilə ərzaq istehsalmm 70 faizə qədər artırılmasma nail olmaq üçün 
xidmətlərə daha 50 milyard ABŞ dolları qoyulması lazımdır. 

Bu investisiyaların əksər hissəsi fərdi investorlar tərəfindən daxil olmalı, 
buraya avadanlıq və texnika tədarük edən fermerlər və emal sahəsinə vəsait qoyan 
fərdi biznes də daxildir. 

Həmçinin kənd təsərrüfatı sisteminin işləməsinin yaxşılaşdırılması və ərzaq 
təhlükəsizliyinə nail olunması üçün dövlət fondları lazımdır. 

Dövlət investisiyalarmm prioritet sahələrinin aşağıdakılar olacağı gözlənilir: 
- kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatlar və yeniliklər; 
- irimiqyaslı infrastrukturun yaradılmasına, məsələn yollar, limanlar və 

elektrostansiyaların tikintisinə, kənd təsərrfufatı institutlarma və elmin 
yayılması üzrə xidmətlərə qoyuluşlar; 

- təhsil,  əsasən  də  qadmların,  sanitariya, təmiz su ilə təmin edilmə, 
səhiyyə və s. 

 
Lakin, 2000-ci ildə elmi tədqiqatlara və yeniliklərə dövlət investisiyalarmm 

dünya həcmi cəmi 23 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir və çox qeyri-bərabər 
paylaşdırılmışdır. Kənd təsərrüfatına yönəldilmiş inkişaf məqsədilə rəsmi yardım 
(İRY) 1980-ci ildən 2005-ci ilədək real olaraq 58 faiz azalmışdır, həmin dövrdə 17 
faiz İRY payı 3,8 faizədək aşağı düşmüşdür. Hal-hazırda o təxminən 5 faiz təşkil 
edir. 

Kənd təsərrüfatına yönəldilmiş 29 milyard ABŞ dolları proqnozlaşdırılan 
zəruri investisiyalarm həcmi Hindistan və Çin kimi, ən çox əhalisi olan iki ölkəyə 
istiqamətləndirilməsi ehtimal olunur. Regionlara gəldikdə, Saxaradan cənuba, 
Afrikaya təxminən 11 milyard, Latın Amerikasma və Karib hövzəsinə - 20 
milyard, Yaxın Şərq və Şimali Afrikaya - 10 milyard, Cənubi Asiyaya - 20 milyard 
və Şərqi Asiyaya - 24 milyard ABŞ dolları investisiya cəlb etmək zəruridir. 

Proqnozların tərtib edilməsində əhalinin bir nəfərinə yeni investisiyalarm 
təsirinə nisbətən əhəmiyyətli regional fərqlərinə diqqət yetirilir. Əhalinin sayının 
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müxtəlif artım templərini nəzərə alaraq, məsələn Latın Amerikasmda kənd 
təsərrüfatında işçi qüvvəsinin praktiki olaraq iki dəfə ixtisara salmdığı halda, 
Saxaradan cənubda olan Afrika ölkələrində bu göstəricilərin iki dəfə artması 
gözlənilir. Bu göstərir ki, 2050-ci ilə Latın Amerika kəndlisinin əsas kapitalmm 
həcmi onun Saxaradan cənubda Afrikadakı kolleqasmdan 28 dəfə artıq gözlənilir. 

İnkişaf edən ölkələrdə kənd təsərrüfatına birbaşa xarici investisiyalar 
investisiya boşluqlarmı doldura biləcək. 

Lakin, kasıb və ərzaqla təmin olunmamış ölkələrin torpaqlarmm zəbt 
edilməsi məqsədilə belə investisiyalar üzrə artıq siyasi və iqtisadi gedişlərin 
edilməsi ehtimal olunur. Ona görə də belə sövdələşmələr elə həyata keçirilməlidir 
ki, investisiyaları qəbul edən ölkələrin əhalisinin faydalanmasını 
maksimumlaşdırmaqla, onlarm ərzaq təhlükəsizliyinin səviyyəsi effektiv aıtırılsm 
və kasıblığm səviyyəsi aşağı salınsm. 

Kənd Təsərrüfatının və ərzaq təhlükəsizliyinin gələcəyi iqlim dəyişikliyi ilə 
sıx əlaqədədir. 

Gələcəkdə iqlim dəyişikliyi ərzaq təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərəcək. 
Xroniki aclığın yüksək səviyyəsi olan kasıb ölkələr iqlim dəyişikliyi 

proseslərinə daha meyillidir. İnkişaf edən ölkələrin çoxu, əsasən də Afrikada ərzaq 
idxalmdan ciddi asılı ola bilər. 

FAO-nun məlumatına görə, iqlim dəyişikliyinin ərzaq istehsalma təsirinin az 
olduğu zaman, ən azmdan 2050-ci ilədək, ərzaq məhsullarının paylaşdırılması 
ərzaq təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərəcək: qlobal istiləşmə nəticəsində inkişaf 
edən ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalmm 9 faizdən 21 faizə enməsi müşahidə 
ediləcək. 

Hazırda iqlim dəyişikliyi, proqnozlara görə, 2050-ci ilə 9,1 milyard planet 
əhalisini doyurmaq məsələsinin həllində dünya kənd təsərrüfatının üzləşdiyi ən 
ciddi problemlər sırasa daxildir. 

Bununla yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinə müsbət təsir göstərə biləcək iqlim 
dəyişikliyinin neqativ nəticələrindən müdəfıə vasitələri mövcüddur. Məsələn, 
aqromeşəmeliorasiyanm köməyi ilə torpaqdan karbon qazınm çıxarılmasınm, 
həmçinin toıpağm becərilməsinin və deqradasiya olunmuş torpaqlarm bərpa 
edilməsinin neqativ nəticələrlə mübarizədə böyük potensialı var. 

İqlim dəyişikliyi temperaturun artması, karbon qazınm yüksək yığılması, 
yağmtıların miqdarınm dəyişməsi, alaq otlarmm artması, parazit və xəstəliklərin 
yayılması vasitəsilə kənd və meşə təsərrüfatına təsiri artır. Qısamüddətli 
perspektivdə quraqlıq, anomal istilik, daşqınlar və güclü qasırğalar kimi təbii 
fəlakətlərin çoxalması gözlənilir. 

Kənd Təsərrüfatının tullantıları istixana qazlarmın dünya tullantılarmın 
təxminən 14 faizini təşkil edir. Kənd təsərrüfatının tullantılarınm 74 faizi inkişaf 
edən olkələrin payına düşür. 

Adaptasiya prosesində və iqlim dəyişikliyinin neqativ nəticələrinin aradan 
qaldırılmasında kənd təsərrüfatının nəzərə çarpacaq rolu etiraf edilməlidir. 

İqlim dəyişikliyi ərzaq təhlükəsizliyinin hər dörd tərkib hissəsinə 
mövcudluq, mümkünlük, utilizasiya və sabitlik təsir göstərəcək. 
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Mövcudluğun nəzəri cəhətindən, havada karbon qazmın yüksək tərkibi bəzi 
bitkilərin məhsuldarlığma müsbət təsir göstərsə də, məhsuldarlığm artması ilə qida 
maddələrin tərkibi artmaya da bilər. 

İqlim dəyişikliyi dünyada kənd təsərrüfatı istehsalınm qeyri-sabitliyini 
gücləndirəcək və təbii fəlakətlərin tezliyini artıracaq. 

Orta hesabla, proqnozlara görə 2050-ci ilədək temperaturun mötədil artması 
ilə ərzaq məhsulların qiymətləri də mötədil olaraq aıtacaq. 2050-ci ildən sonra 
temperaturun gələcəkdə ola biləcək yüksəlməsi ilə inkişaf edən ölkələrdə kənd 
təsərrüfatı istehsalmm aşağı düşməsi və qiymətlərinin yüksək sıçrayışı gözlənilir. 

Ehtimal edilə bilər ki, iqlim dəyişikliyi qida məhsullarının təhlükəsizliyinə 
təsir göstərsin, çünki o, yoluxucu xəstəliklər daşıyıcılarmın, təzyiqin 
gücləndirilməsinə, qida və su mənşəli xəstəliklərin yayılmasma şərait yaradacaq. 
Nəticədə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığmm, həmçinin yoxsulluğun 
gücləndirilməsinə və ölüm səviyyəsinin artmasına gətirib çıxaran əmək 
məhsuldarlığmın xeyli aşağı düşməsi gözlənilir. 

Ehtimal edilir ki, bəzi inkişaf edən ölkələrdə lcənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının istehsalı neqativ təsirlərə çox meyilli olacaq, xüsilə də bu, əhalinin 
aşağı gəliri olan və aclıq və yoxsulluğun yüksək səviyyədə olan təbəqəsinin artıq 
indi də quraqlıq, daşqın və siklonlardan əziyyət çəkən olkələrə şamil edilə bilər. 

Bütün bu faktorlar Afrikada ərzaq məhsullarının idxalından yüksək asılılığa 
gətirib çıxara bilər. Qiymətləndirmələrə görə, iqlim dəyişikliyi Afrikada XXI-ci 
əsrin axırlarına kənd təsərrüfatı məhsullarının potensial istehsalmı 15-30 faiz aşağı 
sala bilər. 

İqlim dəyişikliyi səbəbindən kənd təsərrüfatına güclü neqativ təsir daha çox 
Afrikada Saxaradan cənubda gözlənilir. 

İqlim dəyişikliyinə adaptasiya prosesi maliyyə qoyuluşu tələb edəcək, lakin 
bu ərzaq təhlükəsizliyinin qorunası, yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması və 
ekosistemin qorunması üçün zəruridir. Ərzaq təhlükəsizliyinin məqsədlərinə və 
eyni dərəcədə də enerji məqsədlərinin nail olunması üçün müasir kənd təsərrüfatı 
metodikalarına, institutlarma və texnologiyalara investisiyaların yatırılmasma 
ehtiyac var. 

Son zamanlaradək, iqlim dəyişikliyi üzrə müzakirələrdə kənd təsərrüfatı, 
meşələrin deqradasiyası və qırılmasının qarşısının alınması üzrə fəaliyyətlərə aid 
olan bəzi hallar istisna olmaqla, bu məsələ ikinci dərəcəli məsələ kimi qalırdı. Bu 
səbəblər sırasından FAO torpaqdan karbon iki-oksidinin çıxarılması kimi bəzi kənd 
təsərrüfatı layihələrinin maliyyələşdirilməsinin mövcud mexanizmlərindən 
çıxarılmasmm admı çəkir. 

Ərzaq məhsullarının istehsalınm inkişafı daha çox əkin sahələrinin 
məhsuldarlığının artırılmasmdan - asılıdır, nəinki əkin sahələrinin 
genişləndirilməsindən. 

FAO-nun yeni sənədinə uyğun olaraq, dünyanın artan əhalisini doyurmaq 
üçün zəruri olan kənd təsərrüfatı istehsalmm lazımi səviyyələrə qədər artırılması, 
tədqiqatlara və ixtiralara dövlət vəsait qoyuluşlarmm kəskin artmasmı və yeni 
texnologiyaların tətbiq edilməsini, o cümlədən feraıer təsərrüfatlarmm 
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metodologiyasmm aparılmasmı və yeni kənd təsərrüfatı bitkiləri sortlarmm 
alınmasmı tələb edəcək. 

FAO-ııun son proqnozalrma görə 2050-ci ildə əlavə 2,3 milyard nəfəri 
doyurmaq üçün dünya kənd təsərrüfatı istehsalı 70 faizədək artmalıdır. 

Proqnozlar göstərir ki, ən böyük həcmdə məhsullar əkin sahələrinin 
artırılması hesabına deyil, məhsuldarlığm artırılması və artıq istifadə edilən əkin 
sahələrinin intensiv becərilməsi yolu ilə əldə ediləcək. Dünyada zəruri olan 
istehsalm artırılmasmm 90 faizi məhsuldarlığm artırılması və intensiv becərilməsi 
hesabına və yalnız 10 faizi əkin sahələrinin genişləndirilməsi hesabına gözlənilir. 
İnkişaf edən ölkələr üçün FAO bunu 80/20 nisbətində qiymətləndirir. Lakin, 
torpaqlarm az miqdarda olan ölkələrdə praktiki olaraq bütün artım məhsuldarlığm 
artırılması hesabma əldə edilməlidir. 

Məhsuldarlığın artırılması problemi iqlim dəyişikliyi təsiri altmda özünü 
daha kəskin biruzə verir. 

Əgər temperatur artıq aşağı düşərsə, bu ərzaq məhsullarının dünya 
istehsalmm potensialına ciddi təsir göstərər və qarğıdalı kimi əsas bitkilərin 
məhsuldarlığı kəskin aşağı düşə bilər. Temperaturun aşağı düşməsi daha çox cənub 
enliklərdə Afrikada, Asiyada və Latın Amerikasmda nəzərə çarpacaq və burada 
lazımi tədbirlər görülməzsə məhsuldarlıq 20-40 faiz aşağı düşə bilər. 

Yeni texnologiyalar və onlarm tətbiq edilmə metodlarmm yaxşılaşdırılması 
iqlim dəyişikliyi və su ehtiyyatlarmın həcminin aşağı düşməsi ilə mübarizədə 
əhəmiyyət kəsb edəcək. 

Məhsul yığımmdan sonra itkilərin azaldılması hesabma kənd təsərrüfatı 
istehsalmm artırılması innovasiyalar tələb edən daha bir problemli sahədir. 

İstehsalın artırılması üçün yeni fermer metodlarınm və texnologiyalarmm 
tətbiq edilməsi vacib olan bır sira sahələr mövcuddur: 

- Fermerlər tərəfindərı kənd təsərrüfatı istehsalı vasitələrinin istifadəsinin 
effektliyinin yaxşdaşdırılması. 

Buna zərurət təbii ehtiyatlarm azalması, təbii yanacaq, azot və fosfor kimi 
ehtiyatlara qiymətlərin artımı zaman yaranacaq. Kənd Təsərrüfatının müdafıəsi 
münasibətində böyük ümidlərin bağlandığı metodlardan biri torpağın sıfır dərəcədə 
işlənməsi (torpaq qatmın çevrilməməsi) - bu metodu istifadə edən feraıalar 
yanacağın sərfmi təxminən 2/3 hissəsi qədər aşağı salır, eyni zamanda torpağı 
karbon 4-oksidindən təmizləyirlər. 
Bununla yanaşı, gübrələrdən istifadəni, kənd təsərrüfatında azotun istifadə 
miqyaslarınm artırılması və bioloji-bağlı azotun təchiz olunma miqyasının 
artırılması yolu ilə daha effektiv istifadə yolu ilə əldə etmək olar. Su daha bir 
resursdur, o üst axmların yığımı və torpaqda rütubətin saxlanılması metodikasmm 
yardımı ilə effektiv istifadə edilməlidir.  

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni növlərinin işlənib hazırlanması. 
Bitkilərin düzgün becərilməsi metodikası yüksək məhsuldarlığı yaxşılaşdırılmış 
bitki sortlarmm becərilməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da itkilərin azaldılmasma 
və kənd təsərrüfatını iqlim dəyişikliyinin nəticələrinə və su resurslarmın 
çatışmazlığına daha dayanıqlı etməyə yardım edər. Lakin FAO-nun sənədində ətraf 
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mühitə və insan sağlamlığına mümkün təsir edə biləcək neqativ təsirindən 
qorunması məqsədilə yeni texnologiyaların diqqətli təhlininin vacibliyi qeyd 
edilmişdir.  

Kənd təsərrüfatı elmi-tədqiqatyeniliklərinə investisiyaların artırılması. 
Bu faktı nəzərə alsaq ki, elmi-tədqiqat yeniliklərinə investisiyaların qoyuluşu kənd 
təsərrüfatına dəstəyin ən effektiv üsuludur, elmi-tədqiqat yeniliklərinə iri dövlət və 
fərdi qoyuluşlar vacibdir, çünki kənd təsərrüfatı müasir texnologiyalardan və 
metodlardan istifadə edilməsindən gəlirlər əldə edir. Eyni zamanda iqlim 
dəyişikliyi və su ehtiyatlarmm sürətlə azalması ilə kənd təsərrüfatında tədqiqatlara 
və yeniliklərə daha böyük həcmli investisiyaların qoyuluşuna tələbat artırılmalıdır.  

Mövcucl olan "məhsuldarlıqda çatışmazlığın" örtülməsi. Bu gün bir çox 
fermalar istehsal edə bildiyindən daha az ərzaq istehsal edir, çünki onlar 
təkmilləşdirilmiş toxumlarm üstünlüyündən və hal- hazırda mümkün olan 
bitkilərin becərilməsi metodikalarmdan istifadə etmirlər. Bu hal maliyyə 
çatışmazlığı, məlumatlarm məhdudluğu, məlumatlarm yayılması üzrə xidmətlərin 
yetərincə inkişaf etməməsi və lazim olan texniki səriştənin əldə edilməsi üçün 
yetərincə imkanlarm olmaması səbəbindən irəli gəlir. 
 
 
 



1.2. Dünya taxıl bazarının vəziyyəti 
 

2012-ci ildə FAO tərəfindən hazırlanmış taxıl üzrə dünya istehsalının ilk 
proqnozu 2011-ci illə müqayisədə 1 faiz artım (və ya 27 milyon ton artıq) - 2 371 
milyon ton nəzərdə tutulur. Yem taxılının və düyünün istehsalının həmçinin artımı 
gözlənildiyi halda buğdanın yığımı azala bilər. 

Dənli bitkilərin ümumi istehlakı gözlənildiyi kimi 2012 - 2013-cü illərdə 1,4 
faiz 2 357 milyon tonadək, bununla yanaşı yem taxılının istehlakı, ərzaq taxılının 
istehlakı isə əhalinin artımına uyğun artacaq. Digər tərəfdən, bioyanacağın istehsalı 
üçün taxılın sənaye istehlakı güman ki, bir neçə il sürətli artım illərindən sonra bir 
qədər yavaşıyacaqdır. 

Dünya istehsalı və istehlakının ilkin proqnozlarına uyğun olaraq 2013-cü 
ildə kənd təsərrüfatı mövsümün axırına taxılın dünya ehtiyatlarının 524 milyon 
tonadək artma, təxminən 9 milyon və ya 1,7 faiz ilkin ehtiyatların səviyyəsindən 
yüksək olma ehtimal olunur. Bu hal dünya ehtiyatlarının qiymətləndirməsinə görə 
22 faiz səviyyəsində saxlanılması istehlak nisbətində heç bir əhəmiyyətli 
dəyişikliklərə gətirib çıxarmamalıdır. Əsas dənli bitkilər arasında yem taxılının və 
düyünün ehtiyatlarının artırılması ilə yanaşı buğdanın dünya keçici ehtiyanlarının 
azalması proqnozlaşdırılır. Yem taxılının artımının proqnozlaşdırılmasında 
ehtiyatların istehlaka nisbəti hələ də təhlükəli, çox aşağı - 14,3 faiz 
səviyyəsindədir, bu isə 2011- 2012-ci illərin göstəricisindən bir qədər yüksəkdir. 

2012-2013-cü illərdə, proqnozlara görə taxılın dünya ticarətinin həcmi 295,5 
milyon tona çatacaq, bu da 2011-2012-ci il göstəricisindən bir qədər yüksəkdir. 
Belə artım əsasən buğda təklifinin gözlənilən azalmasını artıqlaması ilə 
kompensasiya edən qarğıdalının istehsalının artımı ilə bağlıdır, eyni zamanda düyü 
ticarəti sabit səviyyədə proqnozlaşdırılır. 

2012-ci ilin aprel ayında dənli bitkilərin FAO qiymətlərinin indeksi orta 
hesabla 224 bənd təşkil etmişdir, bu da mart ayının göstəricisindən 2 faiz aşağıdır, 
bunula yanaşı bütün dənli bitkilər təklifin yüksək konyukturası fonunda 
qiymətlərin aşağı dinamikasını göstərir. Aprel ayında ötən ilin müvafiq ayı ilə 
müqayisədə buğda üzrə qiymətlər 21 faiz, qarğıdalı üzrə 15 faiz, düyü üzrə 4 faiz 
aşağı olmuşdur. 

 
Dünya taxıl bazarı 

 

Dünya balansı 
2010/11 

2011/12 
qiymətlən- 

dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2012/13-cü ildə 
2011/12-ci ilə 

nisbətində 
dəyişikliklər 

milyon ton % 
İstehsal 2 253.7 2 344.1 2 370.7 1.1 
Ticarət 281.4 293.1 295.5 0.8 
İstehlak, cəmi 2 275.4 2 324.7 2 357.2 1.4 
Ərzaq 1 059.4 1 073.4 1 084.7 1.1 
Yemlər 763.8 789.8 806.6 2.1 
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Digər istehlak 452.2 461.5 465.9 1.0 
növləri     
Dövrün sonuna ehtiyatlar 500.6 515.2 524.0 1.7 

 
Buğda bazarının vəziyyəti 

 
2012-ci ildə taxıl istehsalının son proqnozu mart ayında dərc edilmiş FAO-

nun proqnozu ilə müqayisədə 2011-ci ildən daha kəskin azalmasını göstərir. 2012-
ci ildə, gözlənildiyi kimi, buğdanın dünya istehsalı 2011-ci illə müqayisədə 3,6 
faiz, və ya 675 milyon tonadək azalacaq. Dünya istehsalının gözlənilən azalması 
ilə eyni zamanda 2012/13-cü illərdə buğdanın ümumi istifadəsinin bir qədər 
azalacağı ehtimal olunur. 2011/12-ci illərdə yemə olan tələbatın kəskin artması ilə 
buğdanın istifadəsi xeyli artmışdır. Lakin gələn mövsümdə yem taxılının 
istehsalının bərpa edilməsi gözlənilir, ehtimal var ki, buğdanın yem kimi istifadə 
edilməsi daha normal səviyyəyədək azalacaq. 

Buna baxmayaraq, bu mövsümdə ehtiyatların xeyli artırılmasından sonra 
proqnozlara görə gələn mövsümdə buğda ehtiyatlarının 6,5 faiz, 183 milyon 
tonadək azalacaq. Hal-hazırda gözlənildiyi kimi, buğdanın istehlakı azalmadığı, 
əksinə artdığı halda ehtiyatlar daha çox azalacaq. 

2011/12-ci illərdə olan 8,7 faiz artımından sonra 2012/13-cü illərdə 
buğdanın dünya ticarətinin təxminən 1,7 faiz azalacağı proqnozlaşdırılır, bu da 
idxala tələbatın azalmasını əks etdirir, xüsusilə də yem buğdasına. Nəticədə, 
buğdanın dünya istehsalının gözlənilən azalmasına baxmayaraq, ehtimal var ki, 
qiymətlərin artmasının təsiri zəifləyəcək. İri ixrac fondları dünya bazarlarının 
konyukturasına təsir göstərir, belə ki, təklif sferasında ciddi gözlənilməz hallar baş 
verməsə, yaxın aylarda dünya qiymətləri çox ehtimal ki, 2011/12-ci illərdə 
olduğundan daha aşağı olacaq. 

 
Buğdanın dünya bazarı 

 

Dünya balansı 
2010/11 

2011/12 
qiymətlən- 

dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2012/13-cü ildə 
2011/12-ci ilə nisbətində 

dəyişikliklər 
milyon ton % 

İstehsal 655.6 700.0 675.1 -3.6 
Ticarət 124.6 137.4 135.0 -1.7 
İstehlak, cəmi 664.1 690.7 686.5 -0.6 
Ərzaq 468.0 473.5 475.5 0.4 
Yemlər 120.8 138.9 133.8 -3.7 
Digər istehlak növləri 75.2 78.3 77.3 -1.3 
Dövrün sonuna ehtiyatlar 188.2 195.3 182.7 -6.5 
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Yem üçün taxıl bazarının vəziyyəti 
 

2012/13-cü illərdə istehsal prosesi ilə əlaqədar yem üçün taxıl bazarının tələbatı və 
təklif proqnozu belə erkən mərhələlərə olduqca şərtidir. Buna baxmayaraq, son 
məlumatlara əsasən, 2012-ci ildə dünya istehsalı rekord səviyyəyə istiqamətlənmiş, 
bu da 2011/12-ci ıllərin təchizat vəziyyətinin xeyli cətin olduğunu nəzərə alaraq 
olduqca əlamətdar hadisədir. Proqnozlara uyğun olaraq, dünya istehsalının 
gözlənilən artımı ABŞ-da əkin sahələrinin kəskin artması ilə əlqədardır. 
Cari illə müqayisədə 2012/13-cü illərdə buğdadan fərqli olaraq yem üçün 
qarğıdalının istifadəsinin artması ilə əlaqədar istifadənin ümumi həcminin daha 
yüksək artımı proqnozlaşdırılır. Yem üçün taxılınm dünya ticarəti 2011/12-ci 
ildəki azalmasından sonra, həmçinin genişlənəcək, eyni zamanda artımın böyük 
hissəsi qarğıdalının hesabına əldə ediləcəkdir. Bəzi ölkələr, xüsusilə də Asiyada, 
buğdanın deyil yem üçün taxılın idxalını bərpa edəcək, eyni zamanda onun 
qiymətlərinin rəqabətə daha da davamlı ola biləcəyi gözlənilir. 
Yem üçün taxılın dünya ehtiyatları, gözlənildiyi kimi 2013-cü ilin mövsümünün 
sonuna artacaq, lakin ehtimal var ki, yetərincə olmasın. Bunu ehtiyatların 
istifadəyə olan nisbətinin proqnozlaşdırılan göstəriciləri əks etdirir. Həmçinin qeyd 
etmək vacibdir ki, iri ixracçıların ehtiyatları çox güman ki, orta səviyyədən aşağı 
olacaqdır. 
 

Dünya bazarı 
 

Dünya balansı 
2010/11 

2011/12 
qiymətlən- 

dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2012/13-cü ildə 
2011/12-ci ilə 

nisbətində 
dəyişikliklər 

milyon ton % 
İstehsal 1 130.1 1 163.9 1 207.3 3.7 
Ticarət 121.6 121.3 126.0 3.9 
İstehlak, cəmi 1 150.5 1 165.6 1 193.7 2.4 
Ərzaq 202.0 204.0 206.7 1.3 
Yemlər 631.0 638.7 660.2 3.4 
Digər istehlak növləri 317.5 322.9 326.8 1.2 
Dövrün sonuna  ehtiyatlar 171.4 167.1 177.1 6.0 
 

Düyü bazarının vəziyyəti 
 

Düyünün dünya qiymətləri 2011-ci ilin sentyabr ayından aşağı düşməyə 
başlamışdır, bu da Hindistanın adi düyü sortlarınm kütləvi ixracının bərpası ilə 
eyni zamana təsadüf etmişdir. Ölkənin dünya düyü bazarına qayıdışı ixracçılar 
arasında güclü rəqabətə gətirmişdir və praktiki olaraq Tailandda dünya 
kotirovkaları üçün istehsalçıların yüksək qiymətlərinin dəstəyi siyasətinin 
saxlanmasını neytrallaşdırmışdır. 2012-ci ilin aprel ayına olan vəziyyətinə görə 
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dünya qiymətləri düyünün bütün sortları üzrə sentyabr ayının səviyyəsindən 10 
faiz aşağı düşmüşdür. 

2011-ci ildə dünyada düyü istehsalı 2,6 faiz artmışdır. Ehtimal edilir ki, 
normal hava şəraiti və miqyaslı sahə proqramlarının inkişaf etdirilməsi şərtilə 
2012-ci ildə bu faiz daha 1,7 faiz, 488 milyon tonadək (təmizlənmiş düyü hesabı 
ilə) artacaq, baxmayaraq ki, Cənubi Amerikada məhsulun ilk nəticələri bir qədər 
təəsüfləndiricidir. 

2012-ci ildə praktiki olaraq ənənəvi iri idxalçıların tədarükünün azalması 
nəticəsində düyü ticarətinin 2,6 faiz aşağı düşəcəyi proqnozlaşdırılır. İxracçılar 
arasında Tailand, gözlənildiyi kimi rəqabətə davamsız qiymətləri səbəbindən 
satışın daha kəskin azalması ilə qarşılaşacaq, lakin əvvəlki kimi öz liderliyini 
qoruyub saxlayacaq. Ehtimal edilir ki, Vyetnam ixracın həcminə görə ikinci yerdə 
qalaraq ixracın səviyyəsini ötən ilin səviyyəsində qoruyub saxlayacaq. Əksinə 
olaraq, Hindistanın ixracı elə səviyyədə artmalıdır ki, o həcminə görə Pakistan və 
ABŞ-dan irəli keçərək üçüncü yerdə olacaq. 

Həm 2011-ci, həm də 2012-ci ildə düyünün dünya istehsalı, gözlənildiyi 
kimi, istehlakı qabaqlayacaq. Nəticədə 2011/12 və 2012/13-cü illərin satış 
mövsümünün sonuna dünyanın düyü ehtiyatlarının artması proqnozlaşdırılır, bu da 
dünya ehtiyatlarının istifadəyə qarşı nisbətinin yeni, maksimum həddinədək 
artmasına gətirib çıxaracaq. 

2011-ci ildə proqnozlara uyğun olaraq, dünya istehsalının istehlakı 
üstələməsi nəticəsində 2013-cü ildən ən yüksək səviyyəsinə çatacaq. 
 

dünya balansı 
(taxıla hesablanmış) 

2010/11 
2011/12 

qiymətlən- 
dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2010/11-ci illə 
müqayisədə 

2011/12-ci ildə 
dəyişikliklər 

milyon ton % 
İstehsal 455.4 468.1 480.1 2.6 
Ticarət 31.5 35.2 34.3 -2.6 
İstehlak, cəmi 448.6 460.8 468.4 1.6 
Ərzaq 382.4 389.3 395.9 1.7 
Dövrün sonuna ehtiyatlar 134.4 141.0 152.8 8.4 
 



1.3. Ət və ət məhsulları bazarının vəziyyəti 
 

Təkcə quş və donuz ətinin hesabına 2012-ci ildə ətin dünya istehsalı 
təxminən 2 faiz, 302 milyon tonadək artacaq. Bu sektorda artımın xeyli hissəsi 
inkişaf edən ölkələrdə əldə ediləcək, eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrdə yüksək 
istehsal xərclərinin gəlirliyi ilə problemlərin mövcud olması, ətin daxili 
istehlakının durğunluğu və inkişaf edən ölkələr tərəfindən sərt rəqabət səbəbilə 
ehtimal var ki, istehsal aşağı düşəcək. Əsas idxalçı ölkələrdə istehsalın artımı ətin 
dünya ticarətinin dinamikasının ləngiməsinə gətirib çıxarması nəticəsində satış 
bazarları uğrunda mübarizənin 2012-ci ildə güclənəcəyi gözlənilir. Bu da inkişaf 
etmiş ixracçı ölkələrdən ixracın məhdudlaşdırılmış imkanları ilə birgə dünya 
bazarının strukturunu inkişaf edən ölkələrin, əsasən də Braziliya və Hindistanın 
xeyrinə dəyişdirir. 

Ətin dünyada ən iri ixracçısı ABŞ-dakı quraqlıq və digər ixracçı ölkələrdə 
mal-qaranın sayının məhdudiyyəti ətə olan dünya qiymətlərini 2012-ci ilin birinci 
rübündə rekord səviyyədə saxlanılmışdır. Aprel ayında 182 bənd təşkil edərək 
FAO- nun ət üzrə qiymət indeksləri mart ayı ilə müqayisədə artmışdır. İdxala olan 
tələbatın yavaşlaması və inkişaf etmiş ölkələrdə iki il istehlak durğunluğu 2012-ci 
ildə qiymətlərin təzyiqinə gətirib çıxara bilər, lakin cari ildə ətin istehsalı əsasən 
yemlərə olan qiymətlərdən və heyvanların xəstəliklərilə vəziyyətindən asılı 
olacaqdır. 

Dünya ət bazarı 
 

dünya balansı 
2010/11 

2011/12 
qiymətlən- 

dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2010/11-ci illə 
müqayisədə 2011/12-ci 

ildə dəyişikliklər 

milyon ton kəsilmiş çəkidə % 
İstehsal 294.6 297.2 302.0 1.6 
Mal əti 67.5 67.5 67.5 - 
Quş əti 98.2 101.6 103.5 1.8 
Donuz əti 109.9 109.0 111.7 2.6 
Qoyun əti 13.5 13.5 13.6 0.9 
Ticarət 26.6 28.5 29.2 2.4 
Mal əti 7.7 7.8 8.1 4.0 
Quş əti 11.6 12.6 13.0 3.1 
Donuz əti 6.2 7.1 7.0 -0.7 
Qoyun əti 0.8 0.7 0.7 1.4 

Tələbat və təklif göstəriciləri 
(Əhalinin hər nəfərinə ərzaq istehlakı 

Bütün dünya (kq/il) 42.5 42.3 42.5 0.5 
İnkişaf etmiş ölkələr (kq/il) 79.2 78.9 78.4 -0.5 
İnkişaf edən ölkələr (kq/il) 32.4 32.3 32.8 1.5 
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FAO-nun ətə olan qiymətlərin 
indeksi (2002-2004=100) 

2010 2011 2012 
yanvar-

aprel 

2011-ci il yanvar-aprel 
dövrü ilə müqayisədə 

2012-ci il yanvar-aprel 
dövrünə dəyişikliklər,% 

152 157 179 3.3 
 

Süd və süd məhsulları bazarının vəziyyəti 
 

Süd məhsullarına olan qiymətlər 2011-ci ilin ortalarından dünya bazarına 
tədarükün artması ilə aşağı düşməyə başlamışdır. Aprel ayında süd istehsalının 
cənub yarım kürəsində mövsümün uğurlu bitməsindən, şimal yarım kürəsində 
pozitiv başlamasından sonra gələcəkdə aşağı düşməsi müşahidə olunmuşdur. 
Qiymətlərin aşağı düşməsi ixrac fondlarının artımını, həmçinin də avronun ABŞ 
dolları nisbətində məzənnəsinin aşağı düşməsini əks etdirir. Bu yaxınlarda aşağı 
məzənnənin düşməsinə baxmayaraq, süd məhsullarına olan qiymətlər çoxillik 
qiymətlərin orta səviyyəsindən xeyli yüksək olaraq qalır. 

Aİ ölkələrində və ABŞ-da dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ehtiyatların 
minimum səviyyəsi şəraitində süd bazarı istehsalında və süd məhsullarının 
mövcüdluğunda qəflətən baş verən dəyişikliklərə xüsusilə həssasdır. Buna 
baxmayaraq, 2012-ci ilin qalığına istehsalın pozitiv proqnozu qiymətlərin 
gələcəkdə aşağı düşməsinə gətirəcək. 

2012-ci ildə dünya süd istehsalı 2,7 faiz artaraq 750 milyon tona çatacaqdır. 
Artımın regionların çox hissəsində gözlənildiyinə baxmayaraq, Asiya, gözlənildiyi 
kimi, artımın xeyli hissəsini təmin edəcək. 

Süd məhsulları ilə dünya ticarəti proqnozlara uyğun olaraq 2012-ci ildə də 
artacaq. İdxalın gözlənildiyi kimi süd ekvivalentində 52,7 milyon tonadək artdığı 
halda, tələbat sabit olaraq qalacaq. Asiya əsas bazar olaraq qalacaq, ondan sonra 
Şimali Afrika, Yaxın Şərq, Latın Amerikası və Karib hövzəsi gələcək. İdxala olan 
dünya tələbatının artımı gözlənildiyi kimi, əsasən Okeaniya və Cənubi Amerikada 
südün otlaq istehsalının hesabına təmin ediləcək. 
 

FAO-nun ətə olan qiymətlərin 
indeksi (2002-2004=100) 

2010 2011 2012 
yanvar-

aprel 

2011-ci il yanvar-aprel 
dövrü ilə müqayisədə 

2012-ci il yanvar-aprel 
dövrünə dəyişikliklər,% 

200 221 198 -13.4 

 
Süd məhsullarının dünya bazarı: əsas rəqəmlər 

 

dünya balansı 
2010/11 

2011/12 
qiymətlən- 

dirmə 

2012/13 
proqnoz 

2010/11-ci illə 
müqayisədə 

2011/12-ci ildə 
dəyişikliklər 

milyon ton südə hesablanmış % 
Cəmi, süd istehsalı 713.6 730.1 750.1 2.7 
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Cəmi, ticarət 47.8 50.7 52.7 4.0 
Tələbat və təklif göstəriciləri Əhalinin hər nəfərinə ərzaq istehlakı: 

Bütün dünya (kq/il) 103.3 104.5 106.1 1.6 
İnkişaf etmiş ölkələr (kq/il) 233.4 234.3 237.8 1.5 
İnkişaf edən ölkələr (kq/il) 67.8 69.5 71.1 2.2 
Ticarət -istehsalın payı (%) 6.7 6.9 7.0 1.2 
 

 
Dünya üzrə taxıl istehsalında Azərbaycanın payı 

 
göstəricilər 2012-ci il üzrə 

1. Dənli bitkilərin səpin sahəsi, milyon ha 
Dünya, cəmi 1 572,0 
      o cümlədən Azərbaycan 1,032 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 1 048,0 
      o cümlədən Azərbaycan 0,688 

2. Taxıl istehsalı, milyon ton 
Dünya, cəmi 2 371,0 
       o cümlədən Azərbaycan 2,8 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 700,0 
       o cümlədən Azərbaycan 1,847 

3. Dünyada Azərbaycanın payı, %-lə 
Səpilən sahədə 0,07 
       o cümlədən buğda 0,07 
Taxıl istehsalında 0,12 
       o cümlədən buğda 0,26 

4. Əhalinin bir nəfərinə taxıl istehsalı, kq 
Dünya, cəmi 327 
      o cümlədən Azərbaycan 301 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 100 
      o cümlədən Azərbaycan 198 

 



1.4. Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri 
 

Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid aqrar-sənaye kompleksində 
böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Dövlət planlı iqtisadiyyatdan çıxmış, iqtisadi 
müstəqil təsərrüfatlar təchizat məsələlərini, istehsal fəaliyyətinin istiqamətlərinin 
seçimini, öz məhsullarının satışınımüstəqil həll edən, bir sözlə bazar qanunları üzrə 
fəaliyyət göstərən müəssisələr və onların birliklərinəçevrilmişdir. 

Bu şəraitdə vahid bir sisteməbirləşdirilmiş vertikal idarəedilən təsərrüfatçılıq 
subyektləri kimi aqrar-sənaye kompleksi anlayışı artıq mövcud olmasa da, bu termin 
əvvəlki kimi rəsmi sənədlərdə, elmi-texniki və ensiklopedik ədəbiyyətda  geniş 
istefadə edilir.  

Ümumi nəzəriyyə sistemi müddəaları nöqteyi-nəzərdən ümummilli iqtisadiyyat 
sistem kimi bir sıra altsistemlərdən ibarətdir. Aqro-ərzaq iqtisadiyyatı onlardan 
biridir, bura iki altsistem daxildir:  kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı (kənd 
təsərrüfatı) və emalı (qida və emal sənayesi). Öz fəaliyyət sferasında o digər 
altsistemlərlə (maliyyə, maşınqayırma, kimya, nəqliyyat, energetika)  iteqrasiya 
vasitəsilə onların elementlərinin (məhsullar və xidmətlər) bir hissəsi ilə bağlıdır. 

Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının əsas məqsədi əhalinin, onun keyfiyyətinə və 
strukturuna görə  müxtəlif qruplarının tələbatına müvafiq olan təbii ərzaq məhsulları 
ilə təmin edilməsidir. İqtisadiyyatın izah edilməsilə əlaqədar olaraq bu proses yeni, 
bazar  əsasında həyata keçirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsalın sürətli inkişafından irəli gələn planlı-
paylaşdırıcı sistemdən fərqli olaraq iqtisadi münasibətlərin tənzimləyicisi  kimi bazar 
istehsalçı – istehlakçı münasibətlərində istehlakçıların maraqları əhəmiyyətli dərəcədə 
güdülür. 

Bazar – ümummilli iqtisadiyyatda iqtisadi münasibətlərin formasıdır, onun əsas 
fərqləndirici əlaməti məhsulların alınması və satışı məqsədilə məhsulların 
(xidmətlərin) alıcıları və satıcıların  əlaqəsidir. 

Ədəbiyyatda məlum bazar anlayışını ümumiləşdirərək, aşağıdakı tərifini 
vermək olar: aqro-ərzaq bazarı – aqro-ərzaq iqtisadiyyatındaiqtisadi münasibətlərin 
formasıdır, bu formaların çərçivəsində tələbat, təklif əmtəə və xidmətlərə qiymətləri 
formalaşdırır. Aqro-ərzaq bazarının əsas məhsulu xammal, yem və qida məhsulları 
kimi kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalıdır. 

Bazar münasibətlərinin tənzimlmə mexanizminə aşağıdakı məqamlar təsir 
göstərir: 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının və ərzağın orta qiymətlərinin, vəsait və əmək 
xərclərinin formalaşmasını müəyyənləşdirən dəyər qanunu; 

- bazar subyektləri arasında mübadilənin effektliyini, pul və məhsul axınının 
nisbətini müəyyənləşdirəntələbat və təklif qanunu; 

- konyunktura –  tələbat və təklifin, qiymətlərin səviyyəsi, əmtəə ehtiyatları və 
s. nisbətilə səciyyələnən bazarda iqtisadi vəziyyət; 
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- rəqabət – ayrı-ayrı məhsul istehsalçıları və ya əmtəələrin (xidmətlərin) 
təchizatçıları arasında satışın, kapitalın daha gəlirli bazar seqmentlərinə axını 
vasitəsilə istehsal proseslərinin təbii nizamlanması mexanizminin daha əlverişli şərait 
uğrunda iqtisadi rəqabət, nəticədə borcunu ödəyə bilməyən müəssisələr müflisləşir və 
bankrot olurlar. 

Bazar münasibətlərinin tənzimlənməsinin effektliyinə aşağıdakı amillər neqativ 
təsir göstərə bilər: 

- inhisar (monopoliya) – bir və ya bir sıra müəssisələr tərəfindən nəzarət edilən 
bazar formasıdır; adətən, iri firmalar, korporasiyalar və onların birlikləri öz əllərində 
məhsulun satışını və istehsalını cəmləşdirirlər, bu da onlara inhisar qiymətlərini 
müəyyənləşdirməyə və daha çox gəlir əldə etməyə imkan yaradır; 

- kölgə iqtisadiyyatı – dövlət tərəfindən idarə edilməyən məhsulların (kənd 
təsərrüfatı məhsullarının, ərzağın, maddi-texnikiehtiyatların və s.) istehsalı, 
paylaşdırılması və istehlakı.  

İngilis iqtisadçısı A.Smit hesab edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı bir sistem kimi 
obyektiv inkişaf qanunlarına tabedir və  təsərrüfatçılıq subyektlərinin müxtəlif 
maraqlarının yüksək dərəcəli özünü tənzimləmə və özünü nizamlamaya qadirdir 
(“görünməyən əl” prinsipi). Bir çox iqtisadçılar bu konsepsiyanın tərəfdarıdır və o, 
XX əsrin 30-cu illərinədək üstünlük təşkil edirdi. 20-ci illərin sonlarında – 30-cu 
illərin əvvələrində dünya iqtisadiyyatını bürümüş tənəzzül iqtisadiyyatın özünü 
nizamlama nəzərriyəsini məhv etmişdir. Bu nəzəriyyəyə zidd olaraq bazar təkcə 
iqtisadiyyatı “özünü tənzimləmirdi”, əksinə məhvedici meylləri daha da gücləndirirdi. 

XX əsrin 30-cu illərində C.M.Keynsın bazar mexanizminə dövlətin müdaxilə 
edilməsinin zəruriliyini və əhəmiyyətini əsaslandırannəzəriyyəsi yaranmışdır, ilk 
növbədə tələbatın tənzimlənməsində, investisiya proseslərində, kredit siyasətinin 
həyata keçirilməsində və əhalinin məşğulluğunda. Bu nəzəriyyənin praktiki olaraq 
həyata keçirilməsi prosesində müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən 
tənzimlənməsinin iki üsulu yaranmışdır: mərkəzləşdirilmiş (qanunverici) – hamı üçün 
mütləq və mərkəzləşdirilməmiş (vasitəli) – qiymətlərə, ticarət qaydalarına, gəlirlərin, 
vergilərin və s. təsiri vasitəsilə. 

Bazar iqtisadiyyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi üsulları sabitdir, lakin 
bazarda yaranan vəziyyətdən asılı olaraq dəyişə bilər. Bununla yanaşı, həyata 
keçirilən cəmi tədbirlər aqro-ərzaq iqtisadiyyatının optimal inkişafını təmin etməlidir. 
Real şəraitdə aqro-ərzaq iqtisadiyyatının optimallaşdırılması üzrə qərarlar qəbul edən 
şəxslər bazar subyektləri arasında mövcud olan bütün əlaqələri izləyib və həyata 
keçirmək iqtidarında deyillər. Buna əsaslanaraq ya idarəedənlərin sayinı artırmaq 
lazımdır, bu da rasional deyil, ya da  subyektlər arasında idarəedilən əlaqələrin sayını 
azaltmaq, bu da nəticədə idarəedilən sistemi xaosa gətirəcək (sırf liberal iqtisadiyyat). 
Ona görə də optimallaşdırma prosesində bir tərəfdən bazar qanunlarının daha effektif 
təsirini təmin etmək, digər tərəfdən onun inkişafına neqativ faktorların təsirini 
mimimuma endirə biləcək əlaqələr seçilib tənzimlənməlidir.  



3 
 

 
 

Aqro-ərzaq iqtisadiyyatının əsas dayağı kənd təsərrüfatıdır. 90-cı illər ərzində 
ÜDM-də onun payı aşağı düşməsinə, qida və emal sənayesi sahələrindən daha sürətli 
templərlə azalmasına baxmayaraq, o ölkə iqtisadiyyatının ən iri sahəsi olaraq 
qalmışdır.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının (xammalın) və ərzaq məhsullarının istehsalı çox 
mürəkkəb sistemdir, onun vəziyyəti və inkişafı bir çox xarici və daxili xarakterli 
faktorların kompleks təsirindən asılıdır. Hal-hazırda o ölkə əhalisini yetəri qədər və 
tamdəyərli qida məhsuları ilə təmin edilməsi kimi öz əsas funksiyalarını hələki 
istənilən səviyyədə yerinə yetirmir. Bu məqsədə nail olunması birbaşa dövlətin aqrar 
siyasətinin əsasını təşkil edir. 

 
Dənli, dənli-paxlalı və yağlı bitkilərin təsnifatı 

 
 Dənli bitkilərin becərilməsi qədim zamanlardan, insanın tropik və subtropik 

meşələrdə təbiətin sövqatlarının (yarpaqların, meyvələrin və köklərin) yığılmasından 
primitiv toxa əkinçiliyinə keçən zaman başlamışdır. İlk kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
qalıqları neolit dövrünün əvvəllərinə, yəni 10 – 12 min il əvvələ aid olan və 
arxeoloqlar tərəfindən aparılan qazıntılar zamanı tapılmışdır. Akademik İ.İ.Vavilov 
belə bir fərziyyə irəli surmüşdür ki, insanlar əkinçiliklə daha tez üst paleolitdə (40 – 
50 min il əvvəl) məşğul olmağa başlamışlar. Arxeologiyanın yeni tapıntıları bu 
fərziyyəni təsdiqləyir. 

İlk dənli bitkilərdən biri təktoxumlu yabanı buğda olmuşdur. Çoxillik seçimlər 
nəticəsində becərilən dənli bitkinin ilk növü yaradılmışdır – təktoxumlu bitki 
buğdanın bir çox sortlarının başlanğıcı olmuşdur. 

Yer üzündə nəbatatçılar örtülü toxumlularıntəxminən 300 min növünü müəyyən 
etmişlər, insan tərəfindən becərilən və geniş istifadə edilən bitki növlərinin sayı isə 
250-dən artıq deyil, onlardan xeyli hissəsini Graminal dənli fəsiləsi və Fabaceue 
paxlalılar fəsiləsi təşkil edir. Yağlı bitkilər müxtəlif fəsilələrə aiddir. Onların 
toxumlarının quruluşu dənli və paxlalı bitkilərin toxumlarındam fərqlənir. Hazırda 
istehsal edilən və böyük təsərrüfat əhəmiyyəti olan yağlı bitkilərə günəbaxan, raps, 
xardal, kəntanın toxumları, gənəgərçək aiddir. Soya paxlalılar fəsiləsinə aid olsa da, 
onun yüksək yağlılığını nəzərə alaraq (17 faizdən artıq), praktikada onu yağlı bitkilərə 
aid edirlər. Yağlı bitkilər dənli bitkilərlə ayrı-ayrı istehsal texnologiyalarının 
elementlərilə, saxlanılma sistemi ilə, həmçinin  bitki zülalının əsas mənbəyi kimi 
qarışıq yem sənayesində emal tullantlarının istifadəsi sıx əlaqədədir. 

Dənli, paxlalı və yağlı bitkilərin hər bir növü növ müxtəlifliklərinə ayrılır, növ  
müxtəliflikləti isə sortlara. Sort – müəyyən irsiyyətli, konkret becərilmə şəraitində 
eyni bioloji, təsərrüfat və texnoloji xüsusiyyətlərə malik bitkilərin cəmidir. 

Dənli , dənli-paxlalı və yağlı bitkilərin bitmə dövrünün xarakteri və onların 
təsərrüfat istifadəsi iki təsnifatın təməli üzərində qurulmuşdur. Öz inkişafının 
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xarakterinə görə onlar payızlıq, yazlıq və yarım payızlıq bitkilərə ayrılırlar; təsərrüfat 
istifadəsinə görə - ərzaq, dənli-yemlik (yemlik) və texniki. 

Payızlıq bitkiləri (payızlıq buğda, çovdar, arpa, tritikale, raps) yayın sonunda – 
payızın əvvəlində səpilir, məhsulu isə gələn il yığırlar. Yazlıq bitkilərdən fərqli olaraq 
payızlıq bitkilər fizioloji dincliyə malikdirlər, bu da onların qış şəraitinə davamlılığını 
təmin edir. Bu bitkilərin normal inkişafı üçün ilkin mərhələdə aşağı temperatur 
lazımdır. 

Yazlıq bitkiləri (yazlıq buğda, çovdar, arpa, yulaf) qarğıdalı, paxlalı, darı və 
yağlı bitkilər kimi yazda səpilir. Payız əkinində onların cücərtiləri, adətən, qışda məhv 
olurlar. 

Yarım payızlıq sortlar (bağda, arpa) qışın mülayim keçdiyi regionlarda həm 
yaz, həm də payız səpinində yaxşı məhsul verirlər. 

 
Əsas taxıl növlərinin orta kimyəvi tərkibi (q/100 q taxıl) 

 
Dənli bitkinin növü Su Zülal Yağ Karbohidrat Qida 

lifləri Kül 

Bərk buğda (durum) 14,0 13,0 2,5 57,5 11,3 1,7 
Yumaşaq buğda 14,0 11,8 2,2 59,5 10,8 1,7 
Çovdar  14,0 9,9 2,2 55,8 16,4 1,7 
Arpa  14,0 10,3 2,4 56,4 14,5 2,4 
Yulaf  13,5 10,0 6,2 55,1 12,0 3,2 
Qarğıdalı  14,0 10,3 4,9 60,0 9,6 1,2 
Darı  13,5 11,2 3,9 54,6 13,9 2,9 
Düyü  14,0 7,5 2,6 62,3 9,7 3,9 
Qarabaşaq  14,0 10,8 3,2 56,0 14,0 2,0 
Sorqo  13,0 9-14 2,5-3,5 69,5 2-3 2-2,5 
Noxud  14,0 20,5 2,0 49,5 11,2 2,8 
Soya  12,0 34,9 17,3 17,3 13,5 5,0 
Günəbaxan 8,0 20,7 52,9 10,5 5,0 2,9 
Raps  8,1 30,8 43,6 7,2 5,8 4,5 
Lobya  14,0 21,0 2,0 47,0 12,4 3,6 
Mərci  14,0 24,0 1,5 46,3 11,5 2,7 

 
Dənli bitkilər 

 
Buğda 

 
Buğdanın bir çox növlərinin vətəni Rusiya, Azərbaycan və İtalıyadır.  Buğda 

bitkisi Orta Asiya ölkələrində,Yunanıstanda, Bolqarıstanda bizim eradan 6 – 7 min il 
əvvəl tanınmışdır. 

Buğda - əhəmiyyətli dənli bitkilərdən biridir.  Bu Yer kürəsinin əhalisinin 
böyük hissəsi üşün əsas ərzaq bitkisidir. XX əsrdən başlayaraq buğdanın emalı 



5 
 

 
 

məhsulları düyünün əsas ənənəvi ərzaq bitkisi olan Çində, Hindistanda, Yaponiya və 
digər ölkələrdə də yayılmağa başlamışdır. Buğda dəninin dəyəri onun tərkibində olan 
xəmirə yapışqanlıq xassəsi verənzülali maddədir, bunun da çörəyin  və çörək 
məmulatlarının bişirilməsində, makaronların və manna yarmasının istehsalında böyük 
əhəmiyyəti var. Buğda unundan bişirilən çörək daha dadlıdır və tam həzm edilir, 
nəinki digər dənli bitkilərdən (çovdar, arpa, yulaf, qarğıdalı). Buğda unu və onun 
əsasında istehsal edilən məhsulların qida dəyəri yüksəkdir, müalicəvi vəprofilaktiki 
təyinatlıdır. Buğda unu və nişastası, həmçinin kosmetik pastalar, tibbi, texniki və 
digər məqsədlər üçün istifadə edilir. 

Buğda daha çox növ müxtəlifliyilə seçilir. Buğdanın iki növünün praktiki 
əhəmiyyəti var – yumşaq və ya adi (Triticum vulgare) və bərk (Triticum durum). 
Məişətdə “buğda” deyəndə yumşaq buğdanı nəzərdə tuturlar. “Yumşaq” və “bərk” 
buğda anlağışı botanikanın təsnifat terminləridir. Bərk buğda kontinental iqlim, təmiz, 
zəifləməyən torpaqlar tələb edir, məhsuldarlığına görə yumşaq buğdadan geridə qalır. 
Xarici ölkələrdə bərk buğdanı durum buğda adlandırırlar, çünki “bərk” termini dəqiq 
deyil və bərkdənliliyin yüksək göstəricilərinə malik olan yüksək şüşənövlu yumşaq 
buğda sortlarına aid edilə bilər. 

Yumşaq buğdanın bütün sortlarını çörək bişirmə dəyərinə və ya  unun gücünə  
görə üç qrupa bölürlər: güclü, dəyərli (orta güclü) və zəif. 

Güclü buğdatərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddədir, 
yüksək miqdarı və yaxşı keyfiyyətilə seçilir. Standarta əsasən buraya əla növ, I və II 
dərəcəli yumşaq buğdanı aid edirlər. 

Belə buğdadan alınan un möhkəm elastik xüsusiyyətlərə, yaxşı davamlılığı, 
qıcqırma prosesində karbon dioksidini özündə saxlamağa qadirdir, bu da yaxşı 
keyfiyyətli çörək əldə etməyə şərait yaradır və mexanikləşdirilmiş çörək bişirilməsi 
üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Dəyərli buğda (III dərəcəli) – gücünə görə ortadır, yaxşı çörək bişirilmə 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Dəyərli buğdanın unundan kafi keyfiyyətli çörək alınır, 
onun güclü buğdanın unundan əlavə edilməsinə ehtiyacı yoxdur, lakin zəif buğdadan 
olan unu effektiv olaraq yaxşılaşdırmağa qadir deyil. 

Zəif buğdatərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddənin 
aşağı miqdarda olması (18 faizdən aşağı) və ya aşağı keyfiyyətli olması (II qrupdan 
aşağı) ilə fərqlənir. 

Ərzaq qrupuna əla növ, I, II, III, IV dərəcəliyumşaq buğdanı aid edirlər, V 
dərəcəli buğda isəyem və ya texniki (əsasən spirtin emalında) məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Əmtəə təsnifatına görə standart buğda aşağıdakı cədvəldə göstərilmiştərkibində 
olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddədin miqdarı və keyfiyyət  
göstəricilərə malik olmalıdır. 

 
Buğdada tərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən 

 zülali maddədin miqdarı və keyfiyyəti üzrə məhdudiyyət normaları 
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Göstərici Dərəcələr üzrə məhdudiyyət normaları 

Əla I II III IV V 
Yumşaq buğda 

Buğdanın tərkibində olan 
xəmirə yapışqanlıq xassəsi 
verən zülali maddənin kütlə 
payı, faizi, az olmayaraq 

 
 

36,0 

 
 

32,0 

 
 

28,0 

 
 

23,0 

 
 

18,0 

 
məhdu-

diyyətsiz 

Buğdanın tərkibində olan 
xəmirə yapışqanlıq xassəsi 
verən zülali maddənin 
keyfiyyəti, qrupu, az 
olmayaraq 

 
 
I 

 
 
I 

 
 
I 

 
 

II 

 
 

II 

 
 
- 

Bərk buğda 
Buğdanın tərkibində olan 
xəmirə yapışqanlıq xassəsi 
verən zülali maddənin kütlə 
payı, faizi, az olmayaraq 

 
 
- 

 
 

28,0 

 
 

25,0 

 
 

22,0 

 
 

18,0 

 
 
- 

Buğdanın tərkibində olan 
xəmirə yapışqanlıq xassəsi 
verən zülali maddənin 
keyfiyyəti, qrupu, az 
olmayaraq 

 
 
- 

 
 

II 

 
 

II 

 
 

II 

 
 

II 

 
 
- 

 
Buğdanın tərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddədin 

miqdarı və keyfiyyət göstəriciləri buğdanın bazar qiymətinin müəyyənləşdirilməsində 
həlledici rol oynayırlar. Xarici ölkələrdə taxılın partiyasının formalaşdırılmasında və 
əmtəə əməliyyatlarında zülalın miqdarı nəzərə alınır, onun müəyyənləşdirilməsində 
ekspressiv metodlardan və avadanlıqlardan istifadə edilir.  

Bərk buğda (durum) tamamilə şüşəvari dənlərdən ibarətdir və sırf makaron 
ununun emalında istifadə edilir. Yüksək keyfiyyətli makaronları yalnız bərk buğdadan 
alınmış I və II dərəcəli undan emal edilməsinə görə bu taxıla çox tələbatvar. Bərk 
buğdanın qiyməti adətən analoji keyfiyyətli yumğaq buğdanın dəyərindən 1,3 – 1,5 
dəfə artıqdır. 

 
 
 

Çovdar  
 

Çovdarın vətəni Qafqazın, Kiçik və Orta Asiyanın dağətəyi rayonlarıdır. 
Çovdar payızlıq buğda və arpanın əkinlərində bitən alaq otları növündən yaranıb. 
Çovdar bizim eradan əvvəl 1 – 2 minillikdə  Dnepr, Dnestr, Oka çaylarının 
hövzələrində, İsveçrənin, Macarıstanın, Danimarkanın ərazilərində becərilirdi. 
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Çovdarın əkin sahələri barədə məlumata ilk dəfə XI – XII əsrlərin əlyazmalarında rast 
gəlmək mümkündür. O bir sıra Avropa ölkəölərində geniş yayılmışdır. 

Çovdar unundan çörək bişirilir. O, buğdanın məhdudiyyətli istehsalı olan 
rayonlarda əsas çörək bitkisidir. Çovdar çörəyi spesifik dadı və qoxusu ilə seçilir. 
Xüsusilə də o ələnmiş undan daha yaxşı alınır. Dad və həzm edilmə keyfiyyətlərinə 
görə yalnız buğda çörəyindən geridə qalır. Fiziki iş zamanı çovdar çörəyinin həzm 
edilməsi daha sürətlənir.  Çovdar çorəyi tərkibinə və xüsusiyyətlərinə görə buğdadan 
istehsal edilən məmulatları tamamlayır. Çovdarın dəni həmçininqarışıq yem, spirt və 
nişasta-patoka sənayesində istefadə edilir. 

Çovdar payızlıq bitkidir. O buğda ilə müqayisədə becərilmə şəraitinə daha az 
tələbkardır və buğdanın bitmədiyi bölgələrdə də becərilə bilər. Zülalın orta miqdarı 
(10 faiz) buğdadan azdır və dəyişmə həddi daha kiçikdir. Bununla yanaşı, dənli 
bitkilər üçün əvəzedilməz amin turşurarı (lizin və treonin) çovdar ununda  buğda unu 
ilə müqayisədə 1,5 dəfə artıqdır. Zülallı maddələrin suda həll olunması keyfiyyətləri 
yüksəkdir (təxminən 30 faiz). Adi testaparılma şəraitində çovdarın zülalının 
tərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddə əmələ gətirmir. Buğda 
ununda çörəyin keyfiyyəti üçün müəyyənedici rolu zülali-proteinaz kompleks 
oynayırsa, çovdar ununda amilolitik fermentlərin fəallığı, əsasən də α-amilazlarilə 
səciyyələnən karbohidrat-amilaz kompleksi əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Arpa 

 
Buğda və çovdar kimi arpa da qədim dənli bitkilərə aiddir. 
Dünya təsnifatında arpa yem bitkisidir. Lakin, o, həmçinin  pivə sənayesi üçün 

əsas xammaldır, ərzaq və texniki məqsədlər üçün geniş istifadə edilir. 
Arpanın dənindən çörəyin xüsusi sortlarının bişirilməsində əlavə edilən perlova 

və arpa yarmaları istehsal edilir. Arpanın iri istehlakçısı pivə sənayesidir. Nişasta-
patoka sənayesində ondan nişasta istehsal edirlər. Onun dənindən alınan səməni şirəsi 
(malsekstrakt) toxuculuq, qənnadı və farmasevtik sənayedə tətbit edilir. Lakin, daha 
iri həcmlərdə arpa qabığı soyulmuş və emal edilmiş şəkildə donuzçuluq və 
quşçuluqda yem qarışıqlarında istifadə edilir. 

Arpa əsasən yazlıq bitkidir. 
Bitkidə iki altnöv yayılmışdır: çoxcərgəli arpa və ikicərgəli arpa. İkicərgəli 

arpanın dənləri iridir, düzgün formalıdır və bərabərləşdirilmişdir. Ikicərgəli arpa daha 
geniş yayılmışdır, daha məhsuldardır, az tökülür və mexanikləşdirilmiş yığıma daha 
çox uyğunlaşdırılmışdır. Yüksək pivəbişirlmə keyfiyyətlərinə malik sortlar, həmçinin 
ikicərgəli arpaya aiddir. Hər iki altnöv iki növmüxtəlifliyinə bölünür: pərdəli və açıq 
dənli. Pərdəli dənli arpa daha praktiki əhəmiyyətə malikdir. Dənləri çiçəyinin qabığı 
ilə bitişən arpanı pərdəli arpaya aid edirlər. Dəni çiçəyin qabığından azad olunmuş 
dən, kimyəvi tərkibinə görə buğdanın dəninə yaxındır. 
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Arpanın dəni fəal fermentlərlə zəngindir (amilaz, proteaz, peroksidaz və s.). 
arpanın tərkibinə daxil polan maddələr asan hidrolizləşir, bu da dənin böyük 
ekstrafəal qabiliyyətini təmin edir. Bu xüsusiyyətin sayəsində arpanı pivə sənayesində  
əsas xammal kimi istifadə edirlər. Bundan başqa pivə istehsalında çiçək pərdəlilərin 
böyük əhəmiyyəti var, çunki onlar pivə istehsalında filtrasiyanın fiziki proseslrini 
asanlaşdırır, onların ekstraktiv maddələri isə pivənin dadının yaranmasında iştirak 
edir. 

Arpanın bəzi sortlarının tərkibində olan xəmirə yapışqanlıq xassəsi verən zülali 
maddənin miqdarı 3 faizdən 28 faizə qədərdir. Arpanın tərkibində olan xəmirə 
yapışqanlıq xassəsi verən zülali maddəsi keyfiyyətinə görə adətən ovulan və 
qısaqırılandır. Buğda ununa arpa unu əlavə edildikdə buğda ununun çörəkbişirmədə 
keyfiyyətləri azalır. Buna görə də bu yalnız aclıq illərində tətbiq edilirdi. 

Təsərrüfat təyinatından asılı olaraq arpaya müxtəlif texniki tələblər irəli 
sürülürdü. Pivə istehsalına yönəldilən arpanın iriliyi 10 faizdən aşağı olmayan tam 
yetişmiş dənlər olmalıdır. Əsas göstəricilərə zülalın miqdarı aiddir – 11 faizdən az 
olmayaraq həyat qabiliyyəti (cücərmə) 95 faizdən az olmamalıdır. Yarmaya emal 
üçün arpa aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır:  natura – 630 q/l az olmayaraq, kiçik 
dənlərin miqdarı 5,0 faizdən artıq olmamalıdır. Yemlik arpa üçün xüsusi tələblər irəli 
sürülmür. 

Becərilmədə arpa digər dənli bitkilklərlə müqayisədə istiyə daha az tələbkardır. 
Buna görə də onu şimalda, yüksəklikdə, dağlarda, digər çörək bitkilərinin, hətta 
çovdarın becərilməsi mümkün olmayan yerlərdə becərirlər. Arpanın əkin sahələri 
əkinçiliyin aparıldığı hər yerdə yayılmışdır. Arpa tezyetişkənliyilə, qisa vegetasiya 
dövrü (75 – 80 gün) seçilir, bununla əlaqədar o soyuqların gəlməsindən öncə yetişir. 
Adətən dənli bitkilərin yığımını arpadan başlayırlar. 

 
Yulaf  

 
Bu bitki buğda və arpa ilə müqayisədə daha gəncdir. Onu bizim eramızdan 

əvvəl 2-ci minillikdə becərməyə başlamışlar. Uzun illər ərzində yulaf alaq otu 
sayılırdı, yalnız şimal bölgələrdə daha davamlı olaraq həmin əkin sahələrində 
becərilməyə başlamışdır. 

Yulaf dəyərli ərzaq və yem bitkisidir. Onun qida və yem keyfiyyəti dənin 
yüksək biolojidəyərilə müəyyənləşdirilir. Yulafın zülalında buğdanın zülalından 10 
faiz artıq əvəzedilməz amin turşusu olan lizin (384 mq/100 q) mövcuddur. Yulafın 
dənində yağın miqdarı 6,2 faizə bərabərdir, bu da digər dənli bitkilərdəki yağın 
miqdaından artıqdır (çovdar – 2,2 faiz, buğda – 2,5 faiz). 

İstifadə istiqamətlərinə uyğun olaraq yulafın dəninə spesifik texnoloji tələblər 
irəli sürülür. Belə ki, uşaq qida məhsullarının istehsalına yönəldilmiş dənin turşuluğu 
5 qraddan artıq olmamalıdır. Yarmaya emal zamanı əhəmiyyətli tələblər irəli sürülür: 
özəyin çəki payı (63 faizdən az), digər mədəni bitkilərin dənlərinin tərkibi və xırda 
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dənlərin payı (5 faizdən artıq) olmamalıdır. Spirt istehsalında yulafın mayaya emal 
zamanı əsas göstəricilər kimi dənin naturası və onun 5-ci günündə cücərmə 
qabiliyyəti (90 faizdən az olmayaraq) nəzərə alınır. Yemlik taxıla natura üzrə yüksək 
tələblər irəli sürülür. 

 
Qarğıdalı  

 
Qarğıdalının vətəni Mərkəzi və Cənubi Amerikadır. Avropaya onu XV əsrin 

sonunda gətirmiş vəXVI əsrdən mülayim və subtropik iqlimli rayonlarda yaymış. XIX 
əsrin ikinci yarısının başlanğıcınadək onu bostan bitkisi kimi becərirdilər. Qağıdalının 
müxtəlif tətbiqi mövcuddur, onu ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün istifadə 
edirlər. Ərzaq təyinatı üçün onu un və yarma sənayesində emal edirlər (unun, 
yarmanın emalı), həmçinin xammal kimi nişasta-patoka, yağ-piy, pivə, spirt və 
konserv sənayesində istifadə edirlər. Xüsusi qarğıdalı unu  uşaq qidalarının 
istehsalında istifadə edilir. Yetişməmiş qarğıdalı bişmiş halda qidada istifadə edilir. 

Lakin, əksər hallarda qarğıdalı yem məhsulu kimi və qarışıq yem sənayesində 
dəyərli xammal kimi istifadə edilir. Gövdəsi mal-qaraya yaşıl kütlə və silos şəklində 
verilir. Qarğıdalının nişastaya emalı zamanı alınan zülali maddə olan qluten qarışıq 
yem sənayesində istifadə edilir. Onun rüşeymindən dəyərli qida yağı istehsal edilir. 
Qarğıdalının gövdəsi, qıçası, qabığı kağızın, linoleumun, viskozun, izolyasiya 
materiallarının, süni probkaların, kinoplyonkanın və s. istehsalında xammal kimi 
istifadə edilir.  

Qarğıdalı birillik bitkidir. Qarğıdalının növünü üç əlamətə görə yeddi botanik 
altnövə ayırırlar: dənin pərdəliliyi–qabıqlı və qabıqsız,  dənin xarici quruluşu -  səthin 
forması və xarakteri, dənin daxili quruluşu – unlu və buynuzaoxşar endospermin 
yerləşməsi. Qarğıdalını aşağıdakı altnövlərinə ayırırlar: silisiumlu, dişvari, 
yarımdişvari, partlayan, şəkərli, nişastalı, mumlu.   

Qarğıdalı gec yetişən bitkilər qrupuna aiddir, onun toxumları temperaturun 10 -
12 dərəcədən aşağı olmaması şərtilə cücərir. Qarğıdalının hibridlərinin böyük istehsal  
əhəmiyyəti var. Birinci nəsildə yüksək məhsuldardır (10 – 30 faiz artıq). 

 
Düyü  

 
Düyünün yaranma yeri dəqiqləşdirilməmişdir, lakin hesab edilir ki, düyüsəpini 

bir neşə minilliklər öncə Hindistanda yaranıb.  Düyü bitkisinin qədim ocağı  Çin 
hesab edilir, burada onu hələ bizim eradan əvvəl 5-ci minillikdə becərməyə 
başlamışlar. Qafqaz və Orta Asiya regionlarında düyü səpini bizim eradan əvvəl II 
əsrdə aparılmışdır. 

Düyü – dəyərli ərzaq yarma bitkilərindən biridir. Düyü yarması asan həzm 
edilir. Düyünün həzmedilmə əmsalı çox yüksəkdir (96 faizə qədər), buna görə də 
düyü yarmasını diyetik və uşaq qidasında geniş istifadə edirlər. Bir sıra ölkələrdə 
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düyü ununu buğda ununa əlavə edirlər. Düyü unu ilə qarışqlar əlavə xeyirli 
xüsusiyyətlərə malikdir.  

 Düyü dəninin yarmaya emalı zamanı yarma və lom əldə edilir. Bir sıra 
ölkələrdə onlardan spirt, fitin, arağın xüsusi sortlarını (sake və çum-çum), pivə, tibbi 
nişasta, düyü kirşanı istehsal edirlər.  Düyü  kəpəyi tərkibində nişasta, zülal, yağ, 
vitamin, fosfortərkibli maddələr, həmçinin fitin və lesitin olan əla yem vasitəsidir, bu 
da onu cavan mal-qaranın və quşların yemlənməsində xüsusilə dəyərli edir. Kəpəkdən  
antioksidantlar, qida maddələrini turşulaşmadan qoruyan, yağ tərkibli 
preparatlaralınır. Düyü kəpəyindən yüksək keyfiyyətli, doymamış yağlı turşuların 
yüksək tərkibilə qida və texniki yağlar (çıxışı 10 faizdən artıq) alırlar. Düyünün emalı 
zamanı alınan toxum qabığı hidroliz sənayesi üçün yaxşı qablaşdırma materialı və 
xammaldır. Ondan bitki yağlarının rafinə edilməsi üçün fəallaşdırılmış kömür  
istehsal edirlər. Düyünün küləşini mal-qaranın yemində istifadə edirlər, həmçinin 
kağızın qiymətlisortlarının, iplərin, papaqların istehsalında və s. istifadə edirlər. 

İstehsalın həcminə görə düyü buğdadan sonra əhəmiyyətli dünya ərzaq 
bitkisidir. Şərq ölkələrinin (Yaponia, Hindistan, Çin, Birma, Vyetnam, Tailand və s.) 
əhalisinin xeyli hissəsi üçün o buğda və çovdar çörəyini əvəz edən əsas qida 
məhsuludur. Son onilliklər buğdadan istehsal edilən çörək, makaron və digər 
məmulatlar bu ölkələrdə daha geniş yayılmağa başlamışdır. 

 
Dənli-paxlalı bitkilər 

 
Noxud 

 
Noxudun vətəni Şərqi Əfqanıstan və Şimal-Qərbi Hindistan hesab edirlir, 

burada onu bizim eradan əvvəl IV əsrdə becərməyə başlamışlar. 
Noxud yüksək zülallı qida və yem məhsuludur. Onun dənini qidaya təzə, 

konservləşdirilmiş və bişmiş şəkildə qəbul edirlər, yarma və un emal edirlər.Yem 
sortları (yaşıl kütlə, saman, dən), həmçinin nöxud küləşini və küfəsini mal-qaraya 
yedirdirlər. 

Digər dənli bitkilərdə olduğu kimi noxudunda xüsusiyyəti ondadır ki, onun 
kökündə yerləşən və havadan azotu fiksasiya edən köküyumrular bakteriyaları 
sayəsində sünbüllü bitkilərindən azot gübrələri olmadan2 – 3 dəfə artıq zülal sintez 
edirlər (lizin, valin və s.), toxumlarında nişastanın miqdarı yüksəkdir. Bunun 
sayəsində noxud qarışıq yem sənayesi üçün dəyərli bitki proteini təchizatçısıdır. 

Ərzaq və yarma noxudu, həmçinin konserv sənayesi üçün yetişdirilən noxud 
təyinatından asılı olaraq tiplərə və alttiplərə bölünür. Birinci tip - ərzaq noxududur, 
ikinci tip – yem noxudu. Birinci tipdə alttiplər seçilir: birinci – onun toxumları 
müxtəlif sarı rənglidir, ikinci tip – müxtəlif yaşıl rənglidir. İkinci tipə yem noxudu 
aiddir, onun toxumlarının rəngi qonur-yaşıl, qəhvəyi, bənövşəyi, müxtəlif çalarlı qara 
və ya ləkəli görünməyən qabıqlı mərmər və nöqtəli şəkillidir. Yarma sənayesində 
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noxudun birinci tipi və ikinci alttipi istifadə edilir, onların qarışıqlığı yol verilməzdir. 
Toxumların ölçülərindən asılı olaraq, iriliyinə görə noxud üç kateqoriyaya ayrılır: iri, 
orta və xırda;  keyfiyyətindən asılı olaraq iki sinifə bölünür. Hər sinifdə hər kateqoriya 
üçün iriliyi üzrə qarışıqlar və zərərvericilərlə yoluxması üzrə normalar 
müəyyənləşdirilmişdir. 

 
Seleksiya və toxumçuluq 

 
İnsan bir çox bitkilər becərmişdir, lakin onların heç biri çörək bitkiləri kimi 

cəmiyyətin inkişafında belə əhəmiyyətli rol oynamamışdır. Yer üzündə toxumları 
səpməkdən və məhsulu yığmaqdan vacib iş yoxdur. Məhsulun əsas, ən yaxşı hissəsi 
toxumlardır. Onlar nəslin davamçısıdır və gələcək onlara məxsusdur. 

 
Seleksiya və toxumçuluq haqqında əsas məlumatlar 

 
Toxumlar bioloji, morfoloji və təsərrüfat əlamətlərinin və bitkilərin 

xüsusiyyətlərinin daşıyıcılarıdır. Məhz buna görə də, toxumların 
keyfiyyətindənəhəmiyyətli dərəcədə dənli bitkilərin məhsuldarlığı və dənin 
keyfiyyətləri asılıdır. 

Seleksiya – mövcud olan kənd təsərrüfatı bitkilərinin sortlarının 
yaxşılaşdırılması və yenilərinin yaradılmasıdır. Seleksiya ilkin materialın seçimindən 
və öyrənilməsindən başlanır. Lakin, müasir seleksiyaçılar mövcud olan formaların 
seçimilə qane olmurlar. Onlar bitkilərə yönəldilmiş təsir metodlarından istifadə edilər 
və bunun nəticəsində yeni qiymətli sortlar yaradırlar. İrsiyyət və dəyişkənliyi 
haqqında elm - gen mühəndisliyi – seleksiyanın nəzəriyyə bazasıdır. 

Seleksiyanın əsas vəzifəsi toxumların ötən nəsillərindən daha üstün 
keyfiyyətlərə malik yeni sortların yaradılmasıdır. 

Sort – bir növdən olan bir qrup mədəni bitkidir, onlar müəyyən təsərrüfat-
bioloji keyfiyyətlərə və morfoloji əlamətlərə malikdir. Bununla yanaşı, müəyyən 
torpaqda və iqlimdə tətbiq edilən yeni sort maksimum məhsuldarlığı və dənin yüksək 
keyfiyyətini təmin etməlidilər. 

Yeni sortun yaradılması – mürəkkəb, uzunmüddətli yaradıcılıq prosesidir, 
bəzən seleksiyaçının bütün həyati işidir. 

Yeni sortları sort sınaqları üzrə Dövlət Komissiyası sınaqdan keçirir və öyrənir. 
Bundan sonra yeni sortla toxumçular işləməyə başlayır. 

Toxumçuluq kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsidir, onun əsası bioloji və 
məhsuldarlıq keyfiyyətlərini qoruyub saxlayaraq toxum sortlarının kütləvi 
çoxaldılmasıdır. 

Toxumçuluq iki əhəmiyyətli məsələni həll edir: 
- sortun rayonlaşdırılması zonasına daxil olan kənd təsərrüfatı əmtəə 

istehsalçılarının tələbatı ilə müəyyənləşdirilən istehsala tətbiq edilən sortların 
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ölçülərinədək yeni yüksək keyfiyyətli toxum sortlarının çoxaldılması. Lakin, kütləvi 
çoxaldılma və uzunmüddətli becərilmə prosesində, istehsal şəraitində sortlar zəifləyir 
və onların məhsuldarlıq keyfiyyətləri aşağı düşür; 

- rayonlaşdırılmış sortların istehsalında bütün becərilən toxumların sort və 
məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin qorunması. Elmi-tədqiqat müəssisələrində toxumçuluq 
işinin aparılması prosesində istehsalda becərilən sortun yaxşılaşdırılması vəzifəsi irəli 
sürülə və reallaşdırılabilər. 

Toxumçuluq seleksiya nailiyyətlərini yeni sortların istehsala tətbiqi və toxum 
sahələrində yüksək keyfiyyətli toxumıarın yetişdirilməsi yolu ilə həyata keçirir. 
Seleksiya nailiyyətlərinin həyata keçirilməsi toxumçuluğun əsas vəzifəsidir, bu da 
toxumsortlarının becərilməsinin tamamilə əmtəə taxılının becərilməsindən ayrı və 
fərdi metodlarla həyata keçirilir. 

Seleksiya-toxumçuluq müəssisələri tərəfindən istehsalda gələcək arımı üçün 
istehsal edilən ilkin toxumlar elit toxumlar və ya elit adlandırılır. Elit – istehsala daxil 
olan bütün keyfiyyətlər üzrə ən yaxşı seçilimiş sort toxumlarıdır. Superelit - elitin 
öncə çoxaldılma bəndidir. Superelit toxumlar ən yaxşı məhsuldar, sort və əkin 
keyfiyyətlərinə malik olmalıdır. Elitin hər il alınan toxumları reproduksiya 
adlandırılır. 

Elit toxumlara çox yüksək tələblər irəli sürülür. 
 

Elit toxumlara normativ tələblər 
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Yumşaq buğda 99 - 10 5 95 14-16 
Bərk buğda 99 - 10 5 90 14-16 
Çovdar  99 - 10 5 95 14-16 
Arpa, yulaf 99 2 10 5 95 14-16 
Qarabaşaq  99 5 10 5 95 14-15,5 
Darı 99 5 16 10 95 13,5-

15,5 
Noxud  99 - 5 yol 

verilmir 
95 14-16 

 
Toxumçuluğun vəzifələrinə uyğun olaraq, iki əsas proses həyata keçirilir: 

sortun dəyişdirilməsi və sortun yeniləşməsi. 
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Sortun dəyişdirilməsi -  dövlət sort sınaqlarının nəticələrinin əsasında istehsalda 
köhnə sortların yeni, daha məhsuldar və ya keyfiyyətinə görə daha yaxşı sortlarla 
əvəzedilməsidir. 

Sortun yenilənməsi – sort və bioloji keyfiyyətləri zəifləmiş toxumların həmin 
sortun daha yaxşı toxumları ilə əvəzedilməsidir. 

 
Əhalinin qida rasionunun formalsaşmasında taxılın rolu 

 
Qidalanma – insanın həyat fəaliyyətinin əsasıdır, onun mövcud olmasına, 

uzunömürlüyünə, əhvalına və kefinə, infeksiyalara qarşı davamlığına və ətraf 
mühitindigər əlverişsiz faktorlarına dayanıqlığının əsas şərtlərindən biridir. Qidaya və 
heyvanların yem rasionuna ərzaq və yemlərinkeyfiyyəti birbaşa təsir etdiyindən 
onların həcmi və strukturu müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, qida rasionunun 
optimallaşdırılması bir çox xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsi üçün istifadə 
edilir. 

Qida – təkcə plastik materialın və enerjinin mənbəyi deyil, həm də orqanizmin 
funksiyalarını tənzimləyən bioloji aktiv maddələrin kompleksidir. Ana südü istisna 
olmaqla, heç bir qida məhsulu orqanizmi bütün zəruri olan nutriyentlərlə təmin edə 
bilməz. İnsanın istehlak etdiyi, həyatı ərzində tərkibi və miqdarı dəyişən müxtəlif 
ərzaq məhsullarının tərkibində olan qida maddələrinin bütün kompleksi lazımdır. 
Ərzaq məhsullarının müxtəlifliyilə yanaşı yalnız bir qrup daima bütün qida 
rasionlarında mövcuddur – bu da dənli bitkilər əsasında olan məhsullardır. Çörək – 
onların əsas nümayəndəsidir, onun yüksək qida dəyəri və  unikal xüsusiyyəti var.  

Müxtəlif qida nəzəriyyələri mövcuddur. Balanslaşdırılmış, adekvat və optimal 
qida nəzəriyyələri müasir rasionların və dietoloq məsləhətlərinin əsasıdır. Bundan 
əlavə, funksional, ayrılmış, vegetarian, qan qrupuna görə və s. qida nəzəriyyələri 
işlənmişdir. Bunlardan hər biri müəyyən prinsipləri bildirir, öz tərəfdarları və 
əleyhdarları mövcuddur. 

Adətən, rasional qidalanmanın əsasında qida rasionlarının balanslaşdırılması 
müəyyənləşdirilmiş, bunun sayəsində insanın  makro- və mikronutriyentlərə olan 
tələbatı təmin olunur. Rasional qidalanma nəzəriyyəsi əsas üç prinsiplərə riayət 
edilməsini nəzərdə tutur: 

- qida maddələrinin balansı, yəni əsas qida maddələrinin – zülalların, 
karbohidratların, yağların, həmçinin tərkibində əvəzedilməz amin turşuları, doymamış 
yağ turşularının, vitamin və mineral maddələri olan essensial komponentlərinoptimal 
miqdar nisbəti; 

- enerjinin balansı, yəni insanın həyat fəaliyyətinə daxil olan və sərf edilən 
enerjinin tarazlığına riayət edilməsi; 

- qida rejiminə riayət edilməsi. 
Rasional balanslaşdırılmış qidalanma rasionunun nəzəriyyəsi müxtəlif yaş və 

əmək qrupları üçün tərtib edilmiş balanslaşdırılmış qadalanma düsturlarında öz əksini 
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tapmışdır. Qidalanmanın rasional normaları akademik A.A.Pokrovski tərəfindən 
1964-cü ildə işlənib hazırlanmışdır və sonralar bir neçə dəfə dəqiqləşdirilmişdir. 
Balanslaşdırılmış qidalanma düsturlarında biokimyəvi mahiyyəti insan orqanizmində 
baş verən və onların onun yaşayış şəraitindən asılı olaraq dəyişənmübadilə 
proseslərini əks etdirir. Aşağıdakı cədvəldə fiziki fəal əhalinin çoxluq təşkil etməsini, 
nisbətən sərin iqlimi, əsas müəyyən qida maddələrinin istehlak xüsusiyyətlərini nəzərə 
alınmaqla orta sakinin balanslaşdırılmış qidalanma düsturu göstərilmişdir. Enerjidə 
ümumi istifadə 2 500 kilokalori müəyyən edilmişdir. Müqayisə üçün cədvəldə ABŞ 
üçün Amerika Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən tövsiyə edilmiş normalar 
göstərilmişdir, bu normalar üzrə gündəlik enerji istifadəsi 2 000 kilokalori təyin 
edilmişir. ABŞ-da ərzağın etiketində qida dəyəri qeyd edilərkən, həmçinin qida 
maddələrinin gündəlik enerji sərfini 2 500 kilokalori  hesabı ilə qeyd etmək adət 
edilmişdir. BMT FAO “Alimentarius Məcəlləsi” komissiyası yer kürəsinin şərti 
“orta” sakini üçün gündəlik rasionun enerji dəyərinin norması kimi 2 300 kilokalori 
müəyyən etmişdir. Enerjinin qorunub saxlanması qanununa müvafiq olaraq insanın 
həyat fəaliyyəti prosesində enerjini sərf etdiyi qədər qidalanmalıdır. Bu tarazlığın 
pozulması ya piylənməyə və ya orqanizmin arıqlamasına gətirib çıxarır. İnsanın daxili 
işə (əsas madddələr mübadiləsi: nəfəs alma, ürəyin işləməsi və s.) enerji sərfiyyatı 
əsasən  onun yaşından, cinsindən, çəkisindən asılıdır,  eyni zamanda xarici işə (həyat 
fəaliyyəti) əməyin xarakterindən, yaşam yeri və həyat tərzilə müəyyənləşdirilir. 

 
Qida maddələrində və enerjidə insanın gündəlik tələbatının variantları 

 

Qida maddələri SanPiN 
2.3.2.560-02 

Gündəlik tələbat 
Amerika Milli Elmlər 

Akademiyası 
“Alimentarius 

Məcəlləsi” 
Enerji dəyəri, kkal 2500 2000 2500 2300 
Zülal, qr 75 50 63 50 
Yağlar, qr 83 65 83 - 
Doymuş yağlı turşular, qr 25 10 25 - 
Doymamış yağlı turşular, qr 11 - - - 
Xolesterin, mq 300 300 300 - 
Həzmedilən karbohidratlar,qr 365 300 375 - 
Qida lifləri, qr 30 25 30 - 

Mineral maddələr, mq 
Natrium 2400 2400 2400 - 
Kalium 3500 3500 3500 - 
Kalsium 1000 1000 1000 800 
Fosfor 1000 1000 1000 800 
Maqnezium 400 400 400 300 
Dəmir 14 18 18 14 

Vitaminlər 
RE (retinol ekvivalenti), mkq 1000 1500 1500 1000 
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B1 (tiamin), mq 1,5 1,5 1,5 1,4 
B2 (riboflavin), mq 1,8 1,7 1,7 1,6 
NE (niasin ekvivalenti), mq 20 20 20 18 
TE (tokoferol ekvivalenti), mq 10 20 20 10 
C (askorbin turşusu), mq 70 60 60 60 

 
Qida ilə alınan qisamüddətli enerji çatışmazlığında orqanizm ehtiyat 

maddələrini qismən sərf etməyə başlayır. Uzunmüddətli dəyərli enerji qidanın 
çatışmazlığında o təkcə ehtiyat  karbohidratlarını və yağları deyil, həmdə zülalları sərf 
edir, bu da əsəb sisteminin pozulmasına, skelet əzələlərinin çəkisinin azalmasına və 
orqanizmin ümumi arıqlamasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda qidanın uzunmüddətli 
artıq qəbul edilməsi zamanı yağlar və karbohidratlar orqanizm tərəfindən biraşa sərf 
edilmir, yağ depolarında yığılır, bu da nəticədə piylənməyə gətirib çıxarır. Enerjinin 
yetəri qədər qəbul edilməməsində neqativ nəticələrə, ilk növbədə də həyatın 
uzunluğunun qısalmasına gətirib çıxarır. 

Yaş, həmçinin insanın enzimatik statusu nəzərə alınmaqla balanslaşdırılmış 
qidalanma maddələr mübadiləsi üçün normal şərait yaradır. Balanslaşdırılmış 
qidalanma nəzərriyəsinin inkişaf etdirilməsi üçün akademik A.M.Uqolyev 1985-ci 
ildə adekvat qidalanma nəzəriyyəsini təklif etmişdir, buraya qida lifinin insan 
orqanizminin həyat fəaliyyəti üçünəhəmiyyətli rolunu, həmçinin qida maddələrini, o 
cümlədən də əvəzedilməz olanları yaradan bağırsaqların mikroorqanizmləri daxil 
etmişdir. 

2001-ci ildə edilmiş optimal qidalanmanın müasir konsepsiyası orqanizmin 
təkcə qida maddələrilə, enerji və essensial faktorlarla tələbatının tam təmin 
edilməsinin zəruriyyətini və mütləq olmasını, həmiçinin bir sıra qidanın bioloji fəal 
qida komponetntləri də nəzərə alınır. Əgər qida maddələri fiziki və əqli fəaliyyətin 
yaxşılaşdırılmasına yardım edirsə və ya həyatın uzadılmasına və sağlam olmasına 
şərait yaradırsaonların optimal qəbul edilməsi konsepsiyası  qidalanma rasionunu 
optimal kimi müəyyən edir. 

Hal-hazırda hər nəfərin müstəqil olaraq milli ənənələri, sağlamlığın vəziyyətini 
və maddi səviyyəni müəyyən edən bir sıra faktorlar əsasındaözü üçün qida rasionu 
seçmək imkanı vardır. Rasionun enerji dəyərinin qadınlar üçün sutkada 2200 
kilokalori və kişilər üçün sutkada 2600 kilokalori olmaqla insanın essensial qida 
maddələrində tələbatını 60 faizdən 70 faizə qədər təmin etmək mümkündür. ABŞ-da 
Kənd təsərrüfatı nazirliyi Səhiyyə nazirliyi və sosial xidmətlərlə birgə öz vətəndaşları 
üçün xüsusi piramida işləmişdir, o qidalanma rasionunun fərdi olaraq tərtib etməyə 
imkan yaradır. 

Mənşəyindən asılı olaraq bütün qida məhsulları qruplara bölünmüşdür. 1-ci 
qrupa bütün çörək ərzaqları daxildir, 3-cü və 4-cü qrupa yem taxilinin vasitəsilə 
alınmış heyvan mənşəli məhsullar daxildir (ət və ət məhsulları, süd və ağartı 
məhsulları, yumurta). Bu qrupların məhsulları orqanizmə daxil olan zəruri enerjinin 
80 faizini, karbohidratların 70 faizini, yağların və zülalların 90 faizini təmin edirlər.  
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1986 – 2002-ci illərdə hər nəfərə enerji istifadəsində azalma tendensiyası 
mövcuddur, həmçinin zülalların və yağların miqdarına görə defisit müşahidə olunur. 
1990 – 2002-ci illər ərzində hər nəfərə qidalanma rasionunun enerji dəyərinin 2700 
kilokaloridən 2200 kilokaloriyədək aşağı düşmüşdür, onun zülalla təmin edilməsi 100 
qr-dan 70 qr-dək (30 faiz), yağların qəbul edilməsi 78 qr-dan 65 qr-dək (17 faiz) 
azalmışdır.  
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Əsas növ dən komponentlərinin qidalıq dəyəri 
(100 kq) 

 

Dənin növü 
Qida 

dəyəri, yem 
vahidi 

Kimyəvi tərkibi, % Mübadilə 
enerjisinin 
miqdarı, 

kalori 

Çiy 
protein 

Çiy 
yağ 

Çiy 
sellüloz Lizin Metionin+ 

sistin Kalsium Fosfor Natrium 

Yulaf 100,0 10,5 4,6 10,3 0,38 0,29 0,12 0,35 0,04 267 
Qarğıdalı  130,0 8,6 4,0 2,0 0,23 0,31 0,02 0,25 0,03 330 
Arpa 113,0 11,0 2,1 5,6 0,40 0,28 0,08 0,34 0,05 267 
Çovdar 111,0 11,4 2,0 2,4 0,39 0,24 0,08 0,30 0,02 238 
Buğda  118,0 11,5 2,2 2,7 0,30 0,30 0,05 0,33 0,03 295 
Darı 95,0 10,7 3,8 8,7 0,23 0,33 0,08 0,35 0,03 276 
Noxud  110,0 21,3 1,5 5,8 1,59 0,47 0,13 0,38 0,03 247 
Mərci 119,0 25,2 1,30 4,30 1,61 0,41 0,12 0,35 0,03 248 
Soya  131,0 37,0 18,5 5,5 2,19 0,99 0,21 0,65 0,03 350 
Lupin (acı paxla) 111,0 32,0 3,7 13,5 1,45 0,74 0,26 0,46 0,03 230 
Çöl noxudu 117,0 24,1 1,5 5,60 1,31 0,49 0,15 0,39 0,03 241 
Yem paxlası 115,0 25,0 1,5 6,73 1,40 0,53 0,11 0,50 0,02 237 
Lərgə 106,0 25,9 1,10 5,70 1,67 0,44 0,15 0,50 0,03 244 

 



1.5. 2050-ci ilədək dünya kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri:  
imkanlar, təhlükələr, prioritetlər 

 
Gələcəyə baxarkən biz anlamağa çalışırıq ki, BMT-nın məlumatına görə, hal-

hazırda artıq aclıqdan bir milyard insanın əziyyət çəkdiyi zamankütləvi aclığın yaxın 
və ya uzaq perspektivdə bəşəriyyət üçün təhlükəsi varmı? Planetinin hər nəfərini 
sutkada 2700 kaloridən az olmayaraq ərzağa olan tələbatını təmin etmək üçün kənd 
təsərrüfatına torpaq, su və digər təbii resurslar yetəcəkmi? Kənd təsərrüfatı 
innovasiyaları iqlim və təbiətin şıltaqlıqlarının təhlükəli dəyişikliklərinə  qarşı dura 
biləcəkmi? Nəhayət, dünya birliyinə və hər ölkəyə yüksək effektivli və dayanıqlı kənd 
təsərrüfatını təmin etmək üçün hansı aqrar siyasəti işləyib hazırlamaq lazımdır? 

İqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının və FAO-nun mütəxəssisləri 
tərəfindən birgə işlənib hazırlanmış uzunmüddətli proqnozların hesablanması əsas 
kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarının qiymətləndirilməsini 10 il əvvəcədən 
müəyyən etməyə imkan verir. Uzaq perspektivdə müxtəlif faktorların bir-birinə 
təsirinin tendensiya və dərəcəsi qorunub saxlanması bir fərziyyə kimi qəbul edilsə, bu 
halda mövcul proqnozların əsasında dünya kənd təsərrüfatında fəaiyyətin inkişaf 
ssenarisini qurmaq olar. Ümumrusiya aqrar problemlər və informatika institutu Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyasının Rusiya-Alman Ali İdarəçilik Məktəbi ilə birgə 2050-ci 
ilədək olan dövrə dünya və Rusiya kənd təsərrüfatının inkişaf proqnozlarının 
variantları işlənib hazırlanmışdır. Bu proqnozun ilkin şərtləri kimi dörd fərziyyə irəli 
sürülmüşdür. 

Birinci. Əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri azaldılmayacaq, hətta 
genişləndiriləcək. 2007 – 2009-cu illərdə ərzaq böhranı nəticəsində bütün ölkələrin 
çıxaracağı əsas nəticələrdən biridir. Əks halda bəzi ölkələr və bəşəriyyətümumilikdə 
özlərini belə böhranların mütamadi təkrarlanmasına məhkum edir. 

İkinci. Bütün ölkələrdə elmi-texniki mütərəqqinin nailiyyətlərininkənd 
təsərrüfatında tətbiq edilməsi üçün daha çox ehtiyyatlar xərclənəcək, bu da 
ehtiyatların, ilk növbədə  torpaq və suyun effektiv istifadəsini artırmağa imkan 
verəcək. 

Üçüncü. Bəzi regionların inkişaf edən ölkələri zülalların istehlakını ət və süd 
məhsullarının hesabına artıracaq. Nəticədə, istehsal edilən bitki ehtiyatlarının daha 
böyük hissəsi yem üçün istifadə ediləcək 

Dördüncü. Bəzi ölkələrdə kənd təsərrüfatı ehtiyatlarının ilk növbədə ərzaq 
məqsədləri üçün istifadə edilməsi tendensiyası qorunub saxlanacaq. İstisna yalnız 
bioyanacağın istehsalı üçün  torpaq ehtiyatlarının effektiv istifadə etmək üçün xüsusi 
təbii və siyasi şəraitə malik ölkələr təşkil edir. Belə ölkələrə ilk növbədə ABŞ 
(qarğıdalıdan etanol), Braziliyanı (şəkər qamışından etanol) və perspektivdə palma 
yağından biodizelin istehsalını effektiv mənimsəyə biləcək (Cənub-Şərqi Asiyanın bir 
sıra ölkələrini aid etmək olar). 
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Buğdanın dünya istehsalı və istehlakı proqnozu 
 
 

 Ölçü 
vahidi 

2008 2010 2020 2030 2050 2050-ci il 
2008-ci illə 
müqayisədə 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Bütün dünya 

Yığım sahələri min ha 225998 222995 225313 227690 231791 1,03 
Məhsuldarlıq ton/ha 3,01 2,97 3,26 3,55 4,12 1,37 
İstehsal min ton 680133 663032 734596 806076 947611 1,39 
İdxal min ton 118949 117085 138556 158578 199387 1,68 
İstehlak, cəmi min ton 649389 662603 731361 802191 943729 1,45 
      - ərzaq min ton 459935 471899 517517 563929 656678 1,43 
      - yemlər min ton 126002 124939 132588 142679 163017 1,29 
      - digər   
        məqsəslər 

min ton 59951 59983 64832 69817 79656 1,33 

İxrac min ton 119355 117085 138556 158578 199387 1,67 
İstehlakda idxalın payı  0,18 0,18 0,19 0,20 0,21  

İnkişaf etmiş ölkələr 
Yığım sahələri min ha 125350 123171 121722 122029 122584 0,98 
İstehsal min ton 388540 355459 395469 435187 514901 1,33 
İdxal min ton 23396 23416 24831 26173 28849 1,23 
İstehlak, cəmi min ton 277660 277686 300516 324963 373925 1,35 
      - ərzaq min ton 140677 141744 146877 152437 163592 1,16 
      - yemlər min ton 104804 102312 107303 114482 129148 1,23 
      - digər   
        məqsəslər 

min ton 28679 27849 30013 32280 36810 1,28 

İxrac min ton 106431 100006 117577 133165 165388 1,55 
İstehlakda idxalın payı min ton 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  

İnkişaf edən ölkələr 
Yığım sahələri min ha 100648 101625 103591 105661 109207 1,09 
İstehsal min ton 291593 307573 339226 370889 432709 1,48 
İdxal min ton 95553 93669 113726 132405 170538 1,78 
İstehlak, cəmi min ton 371729 384917 430745 477227 569805 1,53 
      - ərzaq min ton 319258 330155 370641 411492 493086 1,54 
      - yemlər min ton 21199 22627 25285 28197 33869 1,60 
      - digər   
        məqsəslər 

min ton 31272 32134 34819 37537 42845 1,37 

İxrac min ton 12924 17079 20980 25413 33999 2,63 
İstehlakda idxalın payı min ton 0,25 0,24 0,26 0,28 0,30  

Az inkişaf etmiş ölkələr 
Yığım sahələri min ha 4120 4204 4769 5106 5822 1,41 
İstehsal min ton 6758 8029 11038 13620 18865 2,79 
İdxal min ton 12199 11006 13074 14962 18823 1,54 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
İstehlak, cəmi min ton 18517 19414 24037 28779 38219 2,06 
      - ərzaq min ton 17126 18006 22569 27242 36545 2,13 
      - yemlər min ton 174 191 251 319 455 2,61 
      - digər   
        məqsəslər 

min ton 1217 1217 1218 1218 1219 1,00 

İxrac min ton 88 27 28 30 34 0,39 
İstehlakda idxalın payı min ton 0,66 0,57 0,54 0,52 0,49  

 
2020-ci il üçün buğdanın istehsalı 806 milyon ton həcmində proqnozlaşdırılır 

(2008-ci ilə artım 18 faiz), 2050-ci ildə isə 950 milyon ton (2008-ci ilin səviyyəsinə 
40 faiz artım). Həmin dövrdə BMT-nin proqnozlarına görə əhalinin sayı təxminən 30 
– 35 faiz artacaq. Nəticədə, hər nəfərə orta hesabla buğda istehlakı bir qədər arta bilər. 

İnkişaf edən ölkələrdə heyvandarlıqda buğdanın istifadəsinin artması 
səbəbindən buğdanın ümumi istehlakında idxalın payının 24 – 26 faizdən 30 faizədək 
artması gözlənilir. İstehsal artımının yüksək templəri daha az inkişaf edən ölkələrdə 
proqnozlaşdırılır ( 2008-ci illə müqayisədə 2050-ci ildə 2,8 faiz). Yalnız bu halda 
onlar idxaldan asılılığı 60 faizdən 50 faizədək azala bilər. Lakin bu səviyyəni də 
normal hesab etmək olmaz. İnkişaf etmiş ölkələr tərəfindən bilavasitə bu dövlətlərdə 
buğda istehsalının artırılmasına kömək edə bilən zəruri tədbirlər görülməlidir. 

İndi isə süd və ət sahələrinin inkişafının proqnozlaşdırılmasının 
nəticələrinəbaxaq. Qiymətləndirməyə görə, dünyada südün istehsalı daha yüksək 
templərlə artacaq, nəinki əhalinin artımı. 2050-ci ilə südün dünya istehsalı 1222 
milyon tona çata bilər, bu da 2008-ci ilin göstərəcisindən 80 faiz artıqdır. Bu göstərici 
inkişaf edən ölkələrdə artacaq, burada istehsal demək olar ki, 2,25 dəfə artacaq. Lakin 
hətta uzaq perspektivdə südçülük heyvandarlığı sahəsinin məhsuldarlığında inkişaf 
etmiş ölkələr və inkişaf edən sivilizasiyalar arasında xeyli fərq yaranır. Hal-hazırda 
inkişaf edən ölkələrdə bu göstərici inkişaf etmiş ölkələrin göstəricisindən 7 dəfə 
aşağıdır (690 kq və 4900 kq). Mövcud olan tendensiyalarda bu ara yalnız bir qədər 
azalacaq. İnkişaf etmiş ölkələr inkişaf edən ölkələrin südçülük təsərrüfatlarına 
texnologiyanın mütərəqqi tətbiq edilməsinin surətləndirilməsi üzrə müəyyən səy 
göstərməlidir. İnkişaf edən ölkələrdə məhsuldarlığın xeyli artdığı halda inəklərin 
sayının azalması gözlənilə bilər. Bu iki problemi həll edə bilər: əhali üçün əlverişli 
bitki ərzaq ehtiyatlarının istehsalını artırmaq və əhalinin yoxsul təbəqələrinin qida 
rasionunda süd zülalının payını artırmaq. 

Gələcəkdə bəşəriyyətin ərzaq təminatının ən kəskin və çətin problemi kimi 
ətin istehsalı qalmışdır, o, planetin əhalisinin qidalanmasının yaxşılaşdırlmasının əsas 
faktorudur. Aşağıdakı cədvəldə ətin əsas üç növünün: mal əti, donuz əti, quş ətinin 
dünya üzrə və üç ölkələr qruplarında: inkişaf etmiş, inkişaf edən, az inkişaf edən 
ölkələrdə proqnoz göstəriçiləri təqdim edilmişdir. 
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Ətin əsas üç növünün dünya istehsalının və istehlakının proqnozu 
 

 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2050 
2050-ci il 

2008-ci illə 
müqayisədə 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bütün dünya 

Mal əti  

İstehsal 59578 62830 65686 66874 71197 76222 85948 105620 1,61 
İdxal 6667 7871 8057 8717 10030 11211 13825 18995 2,36 
İstehlak 59001 62182 65221 66313 70635 75685 85420 105110 1,61 
Donuz əti              

İstehsal 89182 98446 101463 106428 114565 123557 142243 179637 1,77 
İdxal 3517 5450 6483 5746 6396 7006 8254 10710 1,65 
İstehlak 88917 98035 100916 106050 114206 123208 141864 179241 1,78 
Quş əti  

İstehsal 69519 84553 93731 100164 113401 125879 151238 201851 2,15 
İdxal 6435 8040 10201 10185 11218 12703 15439 20753 2,03 
İstehlak 69077 84044 93329 100101 113329 125802 151153 201749 2,16 

İnkişaf etmiş ölkələr 
Mal əti  

İstehsal 30104 29038 30354 30222 30485 31391 33102 36600 1,21 
İdxal 4249 4600 4006 4152 4535 4960 5908 77 5 1,94 
İstehlak 29248 30049 29967 29957 30514 31588 33690 37956 1,27 
İxrac 5080 3616 4394 4409 4492 4772 5341 6468 1,47 
Donuz əti              

İstehsal 37392 38380 40947 41452 43296 45298 49892 59117 1,44 
İdxal 2106 3662 3683 3297 3378 3328 3364 3376 0,92 
İstehlak 36333 37668 38763 39901 41530 43253 47377 55637 1,44 
İxrac 2982 4162 5648 4616 4933 5171 5648 6608 1,17 
Quş əti  

İstehsal 32053 36840 39315 39891 43258 46161 52326 64664 1,64 
İdxal 2239 3528 3800 3518 3608 3733 4007 4432 1,17 
İstehlak 30535 36471 38390 39269 42439 45261 51349 63369 1,65 
İxrac 3735 3817 4607 4147 4425 4626 4970 5694 1,24 

İnkişaf edən ölkələr 
Mal əti  

İstehsal 29475 33792 35332 36651 40712 44831 52846 69020 1,95 
İdxal 2418 3271 4051 4565 5495 6251 7917 11209 2,77 
İstehlak 29753 32132 35253 36356 40121 44097 51731 67154 1,90 
İxrac 2165 4939 4136 4887 6204 7198 9428 13841 3,35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Donuz əti              
İstehsal 51790 60065 60516 64977 71268 78259 92351 120520 1,99 
İdxal 1411 1788 2800 2450 3018 3678 4890 7333 2,62 
İstehlak 52584 60367 62153 66149 72676 79955 94487 123604 1,99 
İxrac 502 1428 1191 1285 1611 1980 2743 4228 3,55 
Quş əti  
İstehsal 37467 47713 54417 60273 70143 79718 98912 137187 2,52 
İdxal 4197 4512 6401 6667 7610 8970 11432 16322 2,55 
İstehlak 38542 47573 54939 60832 70890 80541 99804 138379 2,52 
İxrac 3083 4737 5889 6148 6966 8317 10842 15698 2,67 

Az inkişaf etmiş ölkələr 
Mal əti  
İstehsal 2448 2715 2820 2920 3232 3579 4240 5577 1,98 
İdxal 71 149 173 242 348 369 518 788 4,56 
İstehlak 2399 2784 2907 3089 3515 3886 4701 6319 2,17 
İxrac 120 80 85 72 66 62 57 46 0,54 
Donuz əti              
İstehsal 640 954 1023 1102 1304 1510 1948 2818 2,75 
İdxal 21 62 75 79 107 125 145 187 2,48 
İstehlak 660 1015 1097 1179 1410 1635 2097 3015 2,75 
İxrac 1 1 1 1 1 1 1 1 0,93 
Quş əti  
İstehsal 950 1467 1609 1733 1951 2164 2579 3413 2,12 
İdxal 269 485 531 536 788 1065 1624 2741 5,17 
İstehlak 1211 1947 2132 2262 2731 3219 4190 6135 2,88 
İxrac 9 5 7 7 8 10 13 20 2,78 

 
Proqnoz hesablamalar göstərir ki, 2050-ci ilə mal ətinin istehsalı və istehlakı 

60 faizdən artıq, donuz ətinin 77 faiz, quş ətinin 2,15 dəfəartma ehtimalı var. Ətin 
istehsalının artım templəri əhalinin artım templərini üztələyə bilər. Daxili istehsal 
hesabına öz tələbatını təmin edə biləcək inkişaf edən ölkələrdə ət sahəsinin üstələyici 
artımı aşkar olunmuşdur. Az inkişaf etmiş ölkələrdə bu şəraitdə proqnozlaşdırmaq 
olar ki, mal və donuz ətinə olan tələbatın xeyli hissəsi daxili istehsal hesabına təmin 
ediləcək, eyni zamanda quş ətinin istehlakının 40 faizi idxal hesabına təmin ediləcək. 

Təqdim edilmiş əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal proqnozu təxmin 
etməyə şərait yaradır ki, 40 illlik dövr ərzində kənd təsərrüfatının innovativ, ehtiyat 
qoruyucu inkişaf xəttinə keçməsi ilə uzunsürən dünya ərzaq böhranın təhlükəsini 
xeyli azaltmaq mümkün olacaq. Dünya birliyinin daha da ciddi problemi qorxulu 
aclıq təhlükəsinin aradan qaldırılmasıdır. Dünyada ərzaq istehlakının proqnozların 
müxtəlif variantları əhalinin hər nəfərinə hesablanmasında onun səviyyəsinin 
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artmasını göstərir. Lakin, belə artım templəri azaldılacaq. 30 il ərzində (1970-ci ildən 
2000-ci ilədək) dünyada ərzaq məhsullarının istehlakı (enerji ekvivalentində) hər 
nəfərə sutkada  2411 kaloridən 2789 kaloriyədək artmışdır, yəni artım 16 faiz və ya 
illik orta hesabla 0, 48 faiz təşkil etmişdir. 2001 – 2030-cu illərə olan proqnozlara 
görə istehlak 2950 kaloriyədək artacaq, lakin 30 ildə artım yalnız 9 faiz və ya illik orta 
hesabla 0,28 faiz təşkil edəcək. 

2050-ci ilə istehlakın sutkada hər nəfərə 3130 kalori səviyyəsinədək artması 
proqnozlaşdırılır, 20 ilə isə artım3 faiz və ya ildə 0,15 faiz təşkil edəcək. Bununla 
yanaşı inkişaf edən ölkələr istehlakı 5-6 dəfə daha tez artırmağa başlayacaq, nəinki 
inkişaf etmiş ölkələr. Belə dinamika sayəsində müxtəlif sivilizasiyalar arasında ərzaq 
istehlakının səviyyəsindəki fərq azalacaq, bu da bəşəriyyətin daha həmahəng və 
sosial-sabit inkişafı üçün əsas olmalıdır. 

Hal-hazırda əhalinin yalnız yarısı tam qidalanma imkanları ilə təmin 
edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 30 il öncə bu kateqoriyaya əhalinin cəmi 3 faizi 
daxil idi. Əsrin ortalarına planetin əhalisinin təxminən 90 faizi ərzaq məhsullarını hər 
nəfərə sutkada 2700 kaloridən artıq səviyyəsində istehlak edə biləcək. İstehsalın belə 
parametrlərinə nail olunması dünya kənd təsərrüfatı üçün ən mühüm məsələdir, 
nəzərə alsaq ki, inkişafın innovasiya yoluna keçid böyük xərclərlə və risklərlə 
əlaqədardır. 

 
Kənd təsərrüfatında ehtiyatların qorunması. 
Son 50 ildə yanacaq-enerji kompleksi və ASK arasında artan qarşılıqlı əlaqə 

müşahidə olunur. Aqrar-sənaye kompleksi daha da çox enerji sərf edən olacaq.  
Kənd təsərrüfatında müxtəlif enerji ehtiyatlarından istehlakı bitkiçiliyin və 

heyvandarlığın mexanikləşdirməsinin, kənd yerlərində mənzil və kommunal 
təsərrüfatlarda elektrik enerjisinin istifadəsinin artmasının təsiri altında çoxalır. 

Kənd təsərrüfatı üçün istehsal vasitələrini istehsal edən sahələrdə və qida 
sənayesində həmçinin enerji istehlakı artır. Xarici ticarətin genişlənməsi ASK 
məhsullarının ölkələrarası axınının bir neçə dəfə artması ilə əlaqəlidir, bu da kənd 
təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının daşınmasına, saxlanmasına müxtəlif enerji 
ehtiyatlarının sərf edilməsinə gətirib çıxarır. 

Təəsüf ki, biz hələ kənd təsərrüfatı məhsullarının ayrı-ayrı növlərinin enerji 
sərfiyyatının güvənli statistika və proqnoz qiymətləndirilməsinə və həmçinin 
sivilizasiya və dünya ölkələrinin aqro-ərzaq sektorunda enerji və enerji istehlakının 
inteqral qiymətləndirilməsinə malik deyilik. 

Ehtimal etmək olar ki, ASK və TEK-nin texnoloji, iqtisadi və təşkilati 
əlaqələrin qaçılmaz güclənməsi istehsalın həcminin azalması vəya enerji ehtiyatlarının 
bahalaşdığı halda aqrar-ərzaq kompleksində böhranın dərinləşməsinə gətirib 
çıxaracaq. Son on ildə neft və neft məhsullarının qiymətlərinin artması kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsal xərclərinə ciddi təsir etmişdir, 2007-ci ildən isə 
inflyasiya səddini açmışdır (digər faktorlarla yanaşı). Buğdaya olan dünya 
qiymətlərinin ikiqat artması bu asılılığın birbaşa sübutudur. 
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Bununla əlaqədar olaraq, kənd təsərrüfatı istehsalının strukturu enerji 
ehtiyatlarının istehlakı hələ aşağı olan inkişaf edən ölkələrin tərəfinə keçəcək və bu 
ölkələrdə kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilmənin artımı onların enerji ehtiyatlarına 
tələbatının xeyli artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Kənd təsərrüfatı tarixən enerjinin həm istehlakçısı, həm də istehsalçısıdır. 
Zamanla aqrar sektorda enerjinin istehlakı və istehsalı elmi-texniki tərəqqinin tətbiq 
edilməsinə uyğun olaraq dəyişirdi. Lakin, bu proses müxtəlif ölkələrdə qeyri bərabər 
keçirdi. Buna görə də, hal-hazırda enerji nöqteyi nəzərdən kənd təsərrüfatında 
müxtəlif fəaliyyət modellərinin dünyada mövcudluğunumüşahidə etmək olar. 

Bunlardan birini şərti olaraq Amerika modeli adlandırmaq olar. O, XX əsrin 
birinci yarısında formalaşmışdır və kənd təsərrüfatı istehsalının maxanikləşdirilməsi 
və kimyalaşdırılmasına əsaslanır. Aqrotexniki əməliyyatların bir çox növlərinin 
mexanikləşdirilməsinin tətbiq edilməsinin və kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
yetişdirilməsində kimyəvi preparatların ilk istifadəçiləri ABŞ fermerləri olmuşdur. 
Gələcəkdə XX əsrin bütün dövründə ərzaq istehsalının inkişafıməhz bu modellə baş 
vermişdir. Bundan başqa, bu model bir çox inkişaf edən ölkələrdə, o cümlədən Çin və 
Hindistanda sürətlə yayılmışdır. 

Bu modelin xüsusiyyətlərindən biri, onun öz mahiyyətinə görə enerji sərf 
edəndir. Eyni zamanda, enerji həm birbaşa – elektrik, neft məhsullarının və qazın 
istifadəsi yolu ilə, həm də dolayısı olaraq – istehsalında xeyli enerji tələb edən 
kimyəvi gübrələrin və pestisidlərin tətbiqi yolu iləistehlak edilir. 

Son ümumi məlumatlara görə (2002-ci ilə olan), ABŞ-ın kənd təsərrüfatı 1,7 
kvadrillion BİV, ondan 65 faizi və ya 1,1 kvadrallion BİV birbaşa halda və 35 faizi və 
ya 0,6 kvadrilion BİV dolayi olaraqistehlak edir (BİV – Britaniya istilik vahidi, 
British thermal unit (Btu) = 0,252 kalori; 1 litr benzin = 33 min Btu, 1 klv elektrik = 
3,4 min Btu). Bütün növ enerji ehtiyatlarından daha çox hissəsi mineral gübrələrin (29 
faiz), dizel yanağının (27 faiz), elektrik enerjisinin (21 faiz)payına düşür. 

Enerji istehlakının Amerika modeli daha tezuyuşan və kənd təsərrüfatı 
istehsalına zərər vermədən dəyişən iqtisadi şəraitlərə adaptasiya  qabiliyyəti olan 
model olmuşdur. 1978-ci ilədək bütün enerji ümumi istehlakı istehsalın artımı ilə 
yanaşı artırdı. Lakin, 70-ci ilin əvvəllərində baş verən neft böhranından sonra, neft 
məhsullarının defisiti və enerji ehtiyatlarına olan qiymətlərin kəskin artması zamanı 
kənd təsərrüfatının idarəedilməsi metodları dəyişməyə başlamışdır. Enerjiyə qənaət 
edən texnologiyalara keçid sayəsində  ABŞ-ın kənd təsərrüfatında enerjinin ümumi 
istehlakı2,3 kvadralion BİV-dən 1,7 kvadrilion BİV-dək azalmışdır, yəni 1,3 dəfə. Bu 
dövrdə ABŞ-da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının həcmi 1,6 dəfə artmışdır. 
Nəticədə, son 30 ildə ABŞ-da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalınaenerji sərf 
edilməsi demək olar ki, 2 dəfə aşağı düşmüşdür. Həmin dövrdə həm də enerjinin 
birbaşa istehlakı strukturu dəyişmişdir:  benzinin (41 faizdən 9 faizədək), qazın (15 
faizdən 8 faizədək) payı azalmışdır və dizel yanacağının (13 faizdən 27 faizədək), 
elektrik enerjisinin (6 faizdən 21 faizədək) payı artmışdır. 1975-ci ildən 1985-ci 
ilədək ABŞ-da traktorun satışı demək olar ki, 3 dəfə aşağı düşmüşdür. Daha güclü 
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modellər tətbiq edilməyə başlamışdır, onların vasitəsilə eyni zamanda bir neçə 
aqrotexniki əməliyyatların aparılması mümkün olmuşdur, bu da yanacağın ümumi 
sərfini azaltmağa şərait yaratmışdır. 

Həmçinin enerjinin dolayı istehlakı nöqteyi-nəzərdən də vəziyyət dəyişmişdir. 
1980-ci ildən başlayaraq mineral gübrələrin və pestisidlərin ümumi istifadə həcmi 
durmadan aşağı düşürdü. Daha effektiv kimyəvi preparatların və onlardan istifadənin 
rasional  metodlarının tətbiq edilməsi, eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalını artırmağa şərait yaratmışdır. 

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, neft məhsullarına qiymətlərin müasir artması 
şəraitində kənd təsərrüfatında növbəti texnoloji irəliləyiş gözləmək olar. Çox ehtimal 
ki, texnoloji irəliləyiş genləri modifikasiya edilmiş bitkilərin sortlarının, məhsulun hər 
vahidinə hesabı ilə enerji istehlakının daha da azalmasına nail olmasına şərait 
yaradan, enerjiyə qənaət edən texnikanın və texnologiyalardan daha geniş tətbiq 
edilməsilə əlaqəli olacaq. 

İnkişaf edən ölkələrdə Amerika modelinin yayılması ilə dünya kənd 
təsərrüfatında enerji istehlakınınümumi artmasını gözləmək olar. Gələcəkdə onun 
yayılma templəri enerji ehtiyatlarına və ərzaq məhsullarına qiymətlərin artmasının 
nisbətindən asılı olacaq. Əhalinin artımı və ərzaq defisiti şəraitində ərzaq 
məhsullarına qiymətlərin  neft məhsullarına olan qiymətlərdən daha tez arması 
vəziyyəti yarana bilər.Belə ssenari alternativ enerji mənbələrinin geniş yayılması 
şəraitində mümkün ola bilər. 

 
Bioyanacaq istehsalının perspektivləri 
Neft məhsullarına olan qiymətlərin kəskin artması şəraitində, son zamanlar 

bitkiçilik məhsullarından bioyanacağın istehsalına daha çox diqqət yetirilir. 2000-ci 
ildən 2007-ci ilədək olan dövrdə bioyanacağın dünya istehsalı 3 dəfə artmışdır – 18 
milyard litrdən 60 milyard litrədək, bu da nəqliyyatda yanacağın dünya istehlakının 3 
faizindən artıq deyil. Bioyanacağın istehsalının təxminən 90 faizi ABŞ-da, 
Braziliyada və Aİ cəmləşmişdir. 

Hal-hazırda bioyanacağın istehsalı üçün xammalın əsas mənbəyi qarğıdalı, 
şəkər qamışı və bitki yağlarıdır (palma, raps və soya). Lakin, enerji məhsullarının 
istehsalı üçün təkcə bu bitki ehtiyatlarından istifadə edilməsi bəs deyil. Mövcud olan 
təsnifata uyğun olaraq kənd təsərrüfatı tullantılarında istehsal edilən bioqaz, 
biohidrogen sərt biokütlə (ağac, bitkiçilik məhsulları) daxil olmaqla kənd təsərrüfatı 
ilə bağlı bir neçə növ bioenerji ehtiyatları növləri mövcuddur. Bundan başqa, ikinci 
nəsl adlandırılanbioyanacaq mənbələri də mövcuddur. Onlara sellülozun yüksək 
tərkibli bitki mənşəli ehtiyatları aiddir. Hal-hazırda sellülozun bioyanacağa (etanol) 
çevirən texnologiyalar hələ effektiv deyil. Lakin, hesab edilir ki, perspektivdə belə 
texnologiyaların ixtira edilməsi zamanında yanacağın istehsalı üçün iri həcmdə bio 
ehtiyatların cəlb edilməsi mümkün olacaq. Belə ki, məsələn, ABŞ-da “Bioenerji üçün 
milyard” adlı proqram mövcuddur, o, bu ölkədə bioyanacağın istehsalı üçün təxminən 
bir milyard ton sellülozun yüksək tərkibli bioehtiyatların potensial istifadəsi 
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mümkündür. Belə bioehtiyatlara meşəçilik və bitkiçilik məhsulları, o cümlədən 
yüksəkməhsuldar otlar aiddir. 

FAO-nun qiymətləndirməsinə görə, hal-hazırda ilkin enerjinin təxminən 10 
faizi bioloji mənşəli ehtiyatlardan istehsal edilir. onların xeyli hissəsi mənzillərin 
qızdırlmasına və qidanın hazırlanmasında istifadə edilir. Hal-hazırda bioenerjiyə 
artmış marağı müəyyən edən dörd faktor seçilir: 

 
1. Mədən yanacağına, xüsusilə də neftə artan qiymətlər. 
2. Enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. 
3. İqlimin dəyişməsi. 
4. Kənd yerlərinin inkişafı. 
 
Lakin, artıq indi bioyanacağın istehsalının inkişafı ərzaq istehsalı ilə 

münaqişəyə girir. Çətin ki, bioyanacağın istehsalı üçün kənd təsərrüfatı xammalının 
istifadə edilməsi təsirilə ona olan qiymətlərin artdığı bir vaxtda perspektivdə müasir 
vəziyyət qorunub saxlanacaq. Görünür ki, təkcə Braziliyadaetanolun şəkər 
qamışından istehsalı təbii-iqlim və qlobal iqtisadi faktorlara müəyyən uyğunlaşma 
hesabına effektivdir. Digər əsas bioyanacaq istesalçı-ölkələrdə (ABŞ-da etanol, Aİ-da 
biodizel)  bioyanacağın istehsalı yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının və xüsusilə də 
bioyanacağın istehsalının dövlət dəstəyi  hesabına effektivdir. Ərzaq məhsullarına 
artan qiymətlər dövründə bu vəziyyət uzun müddət davam edə bilməz. 

Məsələn, artıq hal-hazırda Çində etanolun istehsalı üçün qarğıdalının 
istifadəsinə qadağa qoyulmuşdur, çünki heyvandarlıq üçün yemlərə olan qiymətlər 
kəskin artmışdır. ABŞ-da isə əksinə, tanolun qarğıdalıdan istehsalı dəstəklənir, çünki 
bir tərəfdən ölkə daxili istehlak nöqteyi nəzərindən bu bitkinin xeyli təkrar istehsalı 
mövcuddur, digər tərəfdən neft idxalından asılılığın aşağı salınması siyasi məsələ 
kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Bu gün yaxın perspektivdə bioyanacağın istehsalının inkişafının 
pronozlaşdırılmasına cəhdlər edilir. OESR qiymətləndirilməsi göstərir ki,  yaxın 10 
ildə dünyada etanolun istehsalı 123 milyard litrədək arta bilə, biodizelin isə 21 
milyard litrədək. Lakin bu məlumatlar göstərir ki, bioyanacaq hətta nəqliyyat 
məqsədləri üçün yanacaq ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə əvəz etməyəcək. Enerji 
informasiyası üzrə idarənin qiymətləndirməsinə görə, 2015-ci ilə nəqliyyat üçün 
yanacağa dünya tələbatı 100 kvadrilion BİV təşkil edəcək. Etanol və biodizel isə  bu 
dövrdə ümumilikdə 3,3 kavdrilion BİV verə biləcək (yəni təxminən hal-hazırda 
olduğu kimi 3 faizi). 

Olduqca təəsüfləndirici nəticələr çıxarmaq olar ki, bioyanacağın istehsalı üçün 
kənd təsərrüfatı ehtiyatlarının istifadəsi qlobal enerji problemlərini həll etməyəcək. 
Lakin, ərzaq istehsalı üçün istifadə edilə bilən iri həcmdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının yayındırlması dünyada ərzaq məhsullarına süni defisit yaradacaq. 

Belə vəziyyətin nəticəsi kimi bir çox ölkələrdə vəziyyətin qeyri-sabit olmasına 
və insan tələfatına və iri iqtisadi itkilə  gətirib çıxara biləcək sosial və siyasi 
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münaqişələr ola bilər. Bunun fonunda bioyanacağın mənfəəti barədə fikirlər qeyri 
səmimi görünə bilər, baxmayaraq ki, bu istiqamət zəngin ölkələr üçün sərfəli ola bilər. 

Ərzaq məhsullarının əsas növlərinin bazarlarının inkişaf dinamikası üzrə 
OESR qlobal baza proqnozunun hazırlanması çərçivəsində Rusiya üçün hesablamalar 
aparılmışdır. Bütün proqnoz göstəriciləri 2009-cu ildən 2018-ci ildədək 10 illik dövrə 
hesablanmışdır. Bu proqnozun xüsusiyyəti Dünya Bankının bütün ölkələr üçün 
hesablanan makroiqtisadi şərtlərinin istifadə edilməsindədir. Beləliklə, bu 
qiymətləndirmələr Rusiyanın İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnoz iqtisadi parametlərinə 
deyil, DB Rusiya üçün maqkroiqtisadi proqnozlarına əsaslanır. 

Proqnozun tərtib edilməsində fərziyyə istifadə edilmişdir ki, yaxın 10 ildə 
Rusiyada ÜDM artım templəri  4,5 faiz səviyyəsində olacaq (Qlobal böhran bu və 
digər makroiqtisadi qiymətləndirmələrə artıq öz düzəlişini etmişdir. Buna 
baxmayaraq,təqdim edilən proqnoz Rusiyanın aqrar sektorunun obyektiv potensialını 
sübüt edir). 

Uzunmüddətli perspektivdə istehlak inflyasiyasının indeksi 2009-cu ildəki 11 
faizdən 2018-ci ildə 6 faizədək aşağı düşəcək. Əhali sayının qiymətləndirilməsi ondan 
irəli gəlir ki, Rusiyada əhalinin azalması tendensiyasının qarşısının alınması mümkün 
olmayaq, buna görə Rusiya Federasiyasının əhalisinin sayının 135 milyon nəfər 
proqnozlaşdırılır. Bu mövqe Rusiyanın İqtisadiyyat Nazirliyinin fikri ilə ayrılır, o 
hesab edir ki, hal-hazırda həyata keçirilən tədbirlər əhalinin sayının 140 milyon nəfər 
səviyyəsində sabtləşdirilməsinə imkan verəcək. 

Baza proqnozu üzrə aparılan hesablamalara görə Rusiyada buğda istehsalı 
tədricən artacaq və 2018-ci ilə 54 milyon tona çatacaq. Belə qiymətləndirmə bir çox 
hallarda məhsuldarlığın (2018-ci ilə 20 s/ha) artımının aşağı temləri barədə fərziyyə 
ilə əlaqədardır. Bununla yanaşı, proqnoz dövrünün birinci yarısında ixracın orta həcmi 
8 milyon tonadək azalacaq, sonra isə 2018-ci ildə 12 milyon tonadək artacaq. Lakin, 
Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və bir çox Rusiya ekspertlərinin 
qiymətləndirməsinə görə məhsuldarlıq daha sürətli templərlə artacaq, bu da buğdanın 
istehsalının və ixracının iri həcmini təmin edəcək. 

Bütün növ ətin istehsalının artması proqnozlaşdırılır. 2018-ci ilə ətin ümumi 
istehsalı 8,5 milyon tonadək artacaq (kəsilmiş çəkidə), o cümlədən mal ətinin – 2,0 
milyon ton, donuz ətinin 3,2 milyon ton, quş ətinin 3,4 milyon ton. İstehsalın artması 
ilə əlaqədar olaraq, ətin bütün növləri üzrə idxalının azalması proqnozlaşdırılır. Daha 
çox azalma donuz əti üzrə qiymətləndirilir, burada 2018-ci ilə idxalın həcmi cəmi 130 
min ton təşkil edəcək. Mal ətinin idxalı 480 min tonadək, quş ətinin isə 1100 min 
tonadək azalacaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu proqnoz ətin idxalına yeni kvotaların qəbul 
edilməsindən öncə hesablanmışdır. Hal-hazırda Rusiyada 2012-ci ildən sonra donuz 
və quş ətinin idxalının zəruriyyətinin olmaması barədə ekspert qiymətləndirmələri 
mövcuddur. 

Südçülük sektorunun proqnozları mövcud olan mühafizəkar meylin qorunması 
barədə fərziyyəyə əsaslanır. 2018-ci ilə südün istehsalı 40 milyon ton səviyyəsinədək 
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artacaq. Bununla yanaşı inəklərin sayı az artacaq (10 milyonadək), bir inəkdən 
sağımildə 3900 kq təşkil edəcək. Rusiya ekspertləri hesab edirlər ki,  südçülük 
sektorunun dəstəyinə yönəldilmiş dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi daha 
yüksək göstəricilərə nail olan bu sahədə olan vəziyyəti dəyişə biləcək. RF aqrar 
sektorunda dinamika və struktur dəyişikliklərin proqnozlaşdırılmasının nəticələri 
belədir. Rüsiya güclü rəqabətqabiliyyətli üstünlüyə malikdir: geniş torpaq sahələri, o 
cümlədən münbit qaratorpaq, su ehtiyatları ilə təmin olunması, şimaldan cənuba və 
qərbdən şərqə təbii-iqlim zonalarının və aqrolandşaftlarının müxtəlifliyi. Ölkənin 
iqtisadiyyatının aqrar sektorunun əsas problemi bir çox sahələrdə və regionlarda 
texnoloji geri qalması; kənd təsərrüfatı məhsullarına və onun istehsal vasitələrinə 
qiymətlərin xroniki dispariteti; kəndlərin inkişaf etməmiş sosial infrastrukturu, bu da 
RF bir çox regionlarında kənd əhalisinin axınına gətirib çıxarır. Lakin, beynəlxalq və 
Rusiya elmi mərkəzlərinin qiymətləndirmələrinə görə yaxın perspektivdə Rusiyanın 
kənd təsərrüfatının modernləşdiriliməsi və onun innovativ inkişaf yoluna keçməsi 
sayəsində məhz aqrar sektoru iqtisadiyyatın əsas lokomotivi olmalıdır. 

 
Rusiyanın ASK innovasiyalar 
Təqdim edilən proqnoz çərçivəsində ən azı dörd iri ASK innovativ inkişafı 

sferasını qeyd etmək lazımdır: 
1. Seleksiya-genetik; 
2. İstehsal-texnoloji; 
3. Təşkilati-idarəetmə; 
4. Sosial-ekoloji sfera. 
Müşahidə olunan perspektivdə Rusiya üçün hər dörd sfera aktualdır. Lakin, 

yaxın onillikdə əlverişsiz şəraitə davamlı, xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı 
dayanıqlı sort və hibridlərin tətbiq edilməsi üçün zəruri olan  seleksiya-genetik 
innovasiyaların xüsusi əhəmiyyəti olacaq. Heyvandarlıqda ətlik mal-qaranın 
cinslərinin, quşçuluqda yeni yüksək məhsuldar quşlarınyaradılması. Texnoloji sferada 
enejiyə qənaət edən texnologiyalar əsas olacaq. Sonra artıq təcrübədə tətbiq edilən və 
ya əlavə sınaq yoxlamasından sonra 2010-2030-cu illərdə geniş istifadə mərhələsinə 
keçə biləcək innovasiya işləmələri xarakteristikası təqdim edilmişdir. 

 
Əkinçilik, meliorasiya, su və meşə təsərrüfatı 
Artıq bu günRusiyanın  kənd təsərrüfatı regionları üçün əkinçiliyin adaptiv-

landşaft sistemlərinin modeli işlənilib hazırlanmış, onlar torpaqların becərilməsinə 
xərclərin 10-15 faiz azalması ilə yanaşı səmərəliliyinin 10-15 faiz artırılmasına şərait 
yaradır. Aqrolandşaftların məhsuldarlığına eroziyaya qarşı komplekslərin təsirinin 
ekoloji-iqtisadi qiymətləndirmə metodikası, torpaqların işlənməsi texnologiyalarının 
adaptasiyası və kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsiüçün onların ehtiyat 
potensialı ilə idarəçilik metodları perspektiv hesab edilir. 

Proqnozlaşdırılan dövrün sonuna əlverişli şəraitdə adaptiv-landşaft əkinçilik 
növü Rusiyanın əkin sahələrinin 40-50 faizinə yayıla bilər. Dövlətin tənzimləyən 
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rolunun artırılması üçün RASXN-da münbit torpaqların qorunmasını və təkrar 
istehsalıni təmin etməyə şərait yaradan kənd təsərrüfatına aqrokimyəvi xidmət 
edilməsinin konsepsiyası işlənilmişdir. 

Torpaqların meliorasiyasının effektivliyinin artırılması üçün RF-nın bütün 
kənd təsərrüfatına yararlı ərazisində aqro-ekoloji rayonlaşdırılması sistemi öz tətbiqini 
tapır; hidromeliorativ sistemlərin istismarının texnoloji reqlamentlərinin praktiki 
istifadəsi tövsiyə edilir. Ölkənin bir sıra regionlarında aqrolandşaftların kompleks 
meliorasiyaüsulları ilə  idarəetmənin informasiya modelləri və texniki vasitələri 
müvəfəqiyyətlə tətbiq edilir. Tarlaqoruyucu meşə salma  təcrübəsi bərpa edilir. Arid 
zonasında 20 milyon hektar sahədə meşə salmanın yenidən istehsalı proqramı 
işlənilmişdir, bu da məhsulun taxıla hesablanarkən 2 milyon ton artmasını və ya 2 
milyard rubl məbləğində əlavə gəliritəmin edir. Proqram 10 ilə hesablanmışdır (2001 
– 2010-cu illər). Lakin şübhəsiz, o 2030-cu ilədək vaxtı uzadılmayacaqdır. 

 
Bitkiçilik və bitkilərin mühafizəsi 
Bitkilərin genetik müxtəlifliyin və seleksiya əlamətlərinin yeni mənbələrinin 

seçilməsinin qiymətləndirilməsi üçün dünya genetik ehtiyatların tədqiqatları praktiki 
əhəmiyyəti olmuşdur. Yalnız “Kuban toxumların genetik bankı” VİR filialında 237 
min toxum nümunəsi saxlanılır, onların xeyli hissəsi öyrənilmişdir və həm gələcək 
genetika tədqiqatları, həm də seleksiya təcrübəsi üçün istifadə edilə bilər. Ümumilikdə 
Rusiyanın Avropa genetik ehtiyatların informasiya infrastrukturuna (39 ölkə-iştirakçı) 
qoyuluşu nümunələrin 25 faizini təşkil edir. Gələcək 20 ildə Rusiyanın toxum bankı 
intensiv olaraq artacaq və seleksiya işində istifadə ediləcək. 

Son illərin tətqiqatları nəticəsində 1300 seleksiya dəyərli mənbələr 
ayrılmışdır, onlardan 493-ü dənli bitkilər üzrədir. Yeni dəyərli əlamətlərə malik 
sortların formalaşması üçün məqsədyönlü seleksiya işləri bitkilərin xeyli artımını, 
dayanıqlığını, istehsal olunan məhsulun keyfiyyətini vəd edir. 

Seleksiya, uzaqlaşdırlmış cütləşdirmə, gen və toxuma mühəndisliyinin orijinal 
metodları, biotexnologiya metodları, həmçinin seleksiya prosesinin ilkin mərhələsində 
nümunələrin skan edilmiş təsvirinin işlənilməsi üzrə kompüter proqramlarının 
sayəsində seleksiya işində innovasiya inkişafı gözlənilir. 

Yeni sortların potensial imkanları ümidvericidir. Məsələn, “Aksinit” payızlıq 
buğdanın bərk sortları 63 s/ha həcmində məhsuldarlığa malikdir. Sort xəstəliklərə 
dayanıqlıdır və şaxtaya davamlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, təkcə 2003-cü ildə 
Seleksiya Nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə  buğdanın 14 yeni yüksəkməhsuldar 
yumşaq və 4 yazlıq bərk sortu daxil edilmişdir. 

Tritikale üzrə seliksiya-genetik tədqiqatlar “Valentin” sortunu yaratmağa 
imkan yaratmışdır, bu sort şaxtaya yüksək davamlığı, xəstəliklərə dayanıqlığı və 100 
s/ha məhsuldarlığı ilə seçilir. Yarma və paxlalı bitkilərin seleksiyası üzrə işlər xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, “Aysberq”, “Kumir”, “Metelisa” düyü sortları üçillik 
müsabiqə sınaqları nəticəsində 100 s/ha-dan artıq  məhsuldarlıq vermişdir. 
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Bununla yanaşı  seleksiya fəaliyyətinin elmi potensialı Rusiyada qismən 
istifadə edilir. Səbəbi aşkardır: büdcə maliyyələşdirilməsinin olduqca aşağı səviyyəsi, 
ixtisaslaşmış personalın bir hissəsinin itirilməsi. Seleksiya nailiyyətlərinin təcrübəyə 
tətbiqi toxumçuluq və istehsal müəssisələrinin təşkilati və iqtisadi zəifliyilə ləngidilir. 

Bitkiçilik üçün yeni texnologiyaların işlənməsi sahəsində aşağıdakıları qeyd 
etmək lazımdır: 

1. Çoxəməliyyatlı kənd təsərrüfatı maşınlarının və vasitələrin üstünlük təşkil 
edən texnologiyalar, bu da torpaqların işlənməsinə, əkin sahələrinə qulluq edilməsinə 
və məhsulun yığılmasına xərclərin minimumaendirilməsinə şərait yaradır; 

2. Ehtiyatların differensiyalaşdırılmış istifadəsi və aqrokosmik və pozitiv 
zondlaşdırılmanın (adaptasiya edilmiş bitkiçilik) əsasında aqrosistemlərin və 
aqrolandşaftların məhsuldar və mühit yaradan potensialın yeni idarəedilmə 
texnologiyalarının tətbiqi; 

3. Üç əsas kriteriyalara – ehtiyatların qorunması, ekoloji təhlükəsizlik, iqtisadi 
məqsədəmüvafiqlik (rəqabət qabiliyyətinin artırılması) yaradan hər bir bitkiçilik 
altsahələri və bitki növləri üçün zonal texnologiyalar işlənib hazırlanır; 

4. Bitkilərin mühafizəsinin təmin edilməsi üçün regionlarda fitosanitar 
vəziyyətin monitorinqinin və proqnozunun müasir metodları işlənib hazırlanır. Kənd 
təsərrüfatı bitkilərininnöv müxtəlifliyinin və zərərli obyektlərin sayının dinamıkasının 
müntəzən dəyişməsinin, onların müəyyən regionda meydana gəlməsinin dövriliyi və 
ekspansiyanın xüsusiyyətlərimonitorinqin keçirilməsinin əsasıdır;  

5. Bitkilərin mühafizəsinin perspektiv istiqamətləri – bioloji vasitələrin 
(entomofaqlar, etnomopatogenlərin) istifadəsinin və mühafizə texnologiyalarının 
tətbiq edilməsi(o cümlədən ənənəvi kimyəvi  müdafiə vasitələrilə uyğunlaşmaqla). 

Son illər aqrosenozların fitosanitar vəziyyətinin idarəedilmə sistemi 30 milyon 
ha-dan artıq sahədə 519 preparatların istifadəsilə tətbiq edilir, onlardan 41-i bioloji 
mənşəlidir. 3,6 milyon ha sahədə yalnız üç texnoloji üsülların tətbiq edilməsinin 
iqtisadi effekti ildə 3,6 milyard rublməbləğində dənli bitklilkərin məhsulunun 
itkisindən qorumağa şərait yaratmışdır. 

Zootexnika və baytar təbabəti 
İnnovativ inkişafının elmi təminatının bu seqmentində, proqnozlaşdırılan 

dövrdə aktuallığı artacaq aşağıdakı istiqamətləri qeyd etmək lazımdır: 
- Kənd təsərrüfatı heyvanlarının mövcud olan cinslərin yaxşılaşdırılması və yeni 

cinslərin, növlərin və xətlərin yaradılmasıl üçün heyvandarlıqda genetik nəzarətin və 
seleksiya prosesinin idarəedilməsinin yeni metodlarının işlənməsi və tətbiq edilməsi. 
Məsələn, iribuynuzlu mal-qaranın yeni qara-alabəzək növü olan “Moskovskiy”. 
Laktasiya dövründə inəklərin sağımı yüksək yağlılığı və zülallığı olan 5600 kq süd 
təşkil edir. Moskva vilayətində bu tip mal-qaranın yayılması sayəsində 46 milyon rubl 
məbləğində əlavə illik gəlir əldə edilmişdir. Heyvanlar intensiv texnologiyaların tətbiq 
edilməsinə uyğunlaşdırılmışdır. 

Yerli heyvandarlıq və quşçuluq məhsullarının rəqabətqabiliyyətini artırmaq 
üçün  açağıdakı sahələrin nizamlanması istiqamətləri prioritet əhəmiyyətə malikdir: 
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- Heyvanların yüksək məhsuldarlıq potensialının həyata keçirilməsi prosesinin 
nizamlanması metodların tətbiq edilməsi və onların yemlənməsinin yeni effektiv 
metodlarının yaradılması. 

- Heyvandarlıq sahələrinin və ölkənin müxtəlif zonalarının şəraitinin nəzərə 
alınması ilə yüksək effektiv müəssisələrin inkişaf proqramlarının proqnozlaşdırılması 
və işlənib hazırlanması. 

- Quşların yeni rəqabətədavamlı xətlərin və krosların yaradılması, yemlərin 
konvervasiyasının artırılması metodlarının, quşçuluq məhsullarının istehsalının və 
emalın enejiyə qənaət edən texnologiyaların işlənib hazırlanması. 

- Müəyyən edilmiş keyfiyyət parametrlərilə yumurtanın və quş ətinin yeni 
enerjiyə qənaət edən, ekoloji təhlükəsiz istehsal texnologiyaların işlənib hazırlanması. 

- Fiziki-kimyəvi biologiyanın, biotexnologiyanın və molekulyar immunologiya 
nailiyyətləri nəzərə alınmaqla heyvanların daha geniş yayılmış xəstəliklərinin 
diaqnostikası, terapiyası və profilaktikası üçün yeni nəsl bioloji preparatların işlənib 
hazırlanması. 

- Heyvanların baytarlıq-sanitar rifahının, keyfiyyətli və ekoloji təhlükəsiz 
məhsulların istehsalının təmin edilməsi üçün mövcud olan texnologiyaların 
təkmilləşdirilməsi və yenilərinin işlənib hazırlanması. 

Qeyd etmək lazımdır ki, mütəxəssislərin hesablamalarına görə baytarlıq 
təbabəti vasitələrinin tətbiq edilməsi əlavə 5-7 milyard rubl tələb edir. 

 
İstehsalın mexanikləşdirilməsi, elektrikləşdirilməsi və 

avtomatlaşdırılması 
Kənd təsərrüfatı texnikası ilə təmin olunma, hal-hazırda ölkənin sabit inkişafı 

konsepsiyasının həyata keçirilməsi, Rusiyanın ASK rəqabətqabiliyyətinin artırılması 
üçün əsas problemdir. Buna görə də, ASK digər problemlərinin xeyli hissəsinin 
həllikənd təsərrüfatı sahəsində elmi-tədqiqat və layihə işlərinin səviyyəsindən və 
maşın texnologiyalarının intensiv tətbiq edilməsindən asılıdır. 

Vəziyyətin əsaslı dəyişməsinin elmi təmin edilməsi üçün aşağıdakı 
istiqamətlər daha əhəmiyyətlidir: 

- Beşınci nəslin enerji ilə dolğun texnikanın və ona müvafiq olan ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyini müəyyən edən kənd təsərrüfatı məhsullarının prioritet növlərinin 
istehsalı üçün intensiv maşın texnologiyalarının işlənib hazırlanması; 

- ASK-da müxtəlif enerji ehtiyatlarının birgə istifadə edilməsi Proqramının 
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, o cümlədən  istehsal yerlərinin 
desentralizasiya olunmuş istilik sistemləri, kənd yerlərinin enerji şəbəkələrinin 
bərpası, külək-günəş və külək-dizel qurğularının modelləşdirilməsi, ağac və bitki 
tullantılarından duru və qaz tipli yanacağın istehsalı, həmçinin bioyanacağın və s. 
tətbiqi. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanması və emalı 
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Ümumi və xüsusi təyinatlı, ekoloji təhlükəsiz rəqabət qabiliyyətli ərzaq 
məhsullarının istehsalı zamanı kənd təsərrüfatı xammalının saxlanılması və emalının 
texnoloji sistemlərinin yaradılmasıinnovasiya istiqamətlərinin ümumi məqsədidir. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün hər növ kənd təsərrüfatı xammalı üçün yeni 
texnologiyalar işlənib hazırlanır. Məsələn, yüksək plastik və bioloji xüsusiyyətlərə 
malik, trans-izomerlərin aşağı səviyyəli tərkibli marqarinin yağ əsaslarının alınması 
üçün yerli texnologiya işlənib hazırlanmışdır. Bu texnologiyanın iqtisadi effektivliyi 
məhsulun hər tonuna əlavə olaraq 300 rubl gəlirin əldə edilməsidir. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının saxlanması, daşınması və emalı prosesində məhsulun qida dəyərinin 
itkilərinin minimuma endirən ehtiyatlara qənaət edən sistemin işlənməsi böyük 
perspektivlərə malikdir. 

Əhalinin müxtəlif yaş kateqoriyaları üçün məhsulların xüsusi reseptlərin və 
onun istehsalı üçün texnoloji sxemlərin işlənib hazırlanmasına diqqət nəzərə çarpacaq 
dərəcədə artır. 

Tənzimlənən istismar müddəti olan bioutilizasiya olunan kompozisiya 
materiallarının tətbiqi texnologiyası - ekoloji cəhətdən əhəmiyyətli işləmələrin biridir. 
Gözdən keçirilən innovasiya inkişafının istiqamətləri, ilk növbədə innovasiyalarla 
bağlı elmin və istehsalın dövlət dəstəyi hesabına tam və vaxtında maliyyələşdirilmə 
şərtilə təcrübədə həyata keçirilə bilər. Lakin,  idarəetmə orqanları,  elmi müəssisələr 
və istehsal təşkilatları konkret innovasiya layihələri hazırlayarkən yenilikləri 
müşahidə edən, xüsusilə də kənd təsərrüfatı kimi mütəkkəb bir sahədə, riskləri 
obyektib qiymətləndirməlidir. 

Nanotexnologiyalar 
2008-ci ildə “Rosinformaqrotex” FQNU tərəfindən ASK-də 

nanotexnologiyaların istifadəsi üzrə elmi ixtiraların kataloqu nəşr edilmişdir. Bura 80 
elmi ixtira daxildir və onların nəticələri artıq təcrübədə tətbiq edilir və ya yaxıl 
gələcəkdə istifadə edilə bilər. 5 nanotexnoloji sahə ayrılmışdır: biotexnologiya (6 
layihə), bitkiçilik (25 layihə), heyvandarlıq (16 layihə), emal sənayesi (17 layihə) və 
kənd təsərrüfatı maşınqayırması və texniki xidməti (16 layihə). Dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələrində analoji tədqiqatların nəticələri barədə informasiya ilə tamamlanmış 
bu materialların təhlili hər istiqamətdə daha perspektiv layihələrin 
müəyyənləşdirməsinə şərait yaratmışdır. Biotexnologiyalar sahəsində 
“Mikroinkapsullaşdırma” layihəsinə diqqə yetirək. Bu, xammalın emalı zamanı azad-
dənəvər tozunun alınması texnologiyasıdır. 100 mm ölçüdə alınan zərrəciklər,  
mikrokapsullaşdırılmış məhsulların yüksək səviyyəli mənimsəməsini təmin edərək 
mumda tozlandırılır. Belə məhsullar heyvandarlıqda yem əlavələrin hazırlanmasında, 
baytarlıqda preparatların istehsalında tətbiq edilir. Yaxşı nəticələr mikrogübrələrin, 
qida əlavələrin, dərmanların istehsalında, həmçinin spirtin, bitki yağlarının qeyri-
toksik əlavələrin və s.  istehsalı zamanı bitki xammalının istifadəsində əldə edilmişdir. 
Bitkiçilik sahəsində “Nanotozlar” adı ilə birləşdirilən bir neşə perspektiv 
texnologiyalar işlənib hazırlanmışdır,o cümlədən ekoloji təmiz və təhlükəsiz 
preparatların sayəsində bitkilərin fermentativ sistemlərinin fəallaşdırılması üçün 
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“dəmirin nanotozunun bioloji fəal sintezi texnologiyası”. Bu preparatlar əlverişsiz 
şəraitə dayanıqlığı artırır, dənli bitkilərin məhsuldarlığının 15 faiz, yaşıl kütlənin 25 
faiz, kökümeyvəlilərin 30 faiz  artırılmasına şərait yaradır. Hal-hazırda payızlıq buğda 
üçün ayrılan 7,4 milyon ha sahəsində onların tətbiqinin iqtisadi effektivliyi 
preparatlara xərclənən 185 milyon rubl qarşısında 9,6 milyard rubl əlavə gəlir təşkil 
edəcək. 

Bu istiqamətə bitkiçilikdə və heyvandarlıqda əlverişsiz şəraitə davamalığın 
artırılması üçün istifadə edilən “Nanokristal metalların ultradispers tozlarının” 
istehsalı da aiddir.“Taxılın zülalı üzrə buğda dənələrinin texnoloji xüsusiyyətlərin 
genotipik markalaşdırlması”, “Toxumların səthində nanoməsaməli plyonkanın 
yaranması texnologiyası”, “Xəstəliklərin diaqnostikası və bitkilərin mühafizəsi üçün  
nanoelektron qurğular” tədqiqatlarıolduqca perspektiv hesab edilir. 

Heyvandarlıq sahəsində artıq müxtəlif metodlar və texnologiyalar işlənib 
hazırlanmışdır və artıq tətbiq edilir: biosid metalların nanoölçülü hissəciklərinin,  
istifadəsilə heyvanların vəziyyətinin, onların məhsuldar və reproduktiv 
keyfiyyətlərinin stimulyasiyası və nəzarəti üçün  immunofermentli təhlili, cavan 
heyvanların xəstəliklərinin profilaktikası, cavan mal-qara ilə seleksiya-damazlıq 
işlərində genetik markerlər və digər texnologiyalar və s. 



II    F Ə S İ L 
 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
 

2.1. Ümumi məlumatlar 
 

Azərbaycan ən qədim əkinçilik mədəniyyətinə malik ölkədir. Torpaq-iqlim 
şəraitinin son dərəcə müxtəlifliyi burada zəngin bitki örtüyünün inkişafına səbəb 
olmuşdur ki, bu da Azərbaycanın əsas bitkiçilik (o cümlədən taxılçılıq) məhsulları 
istehsalı mərkəzlərindən biri olduğunu deməyə əsas verir. 

Azərbaycan bitki örtüyünün müxtəlifliyinə görə dünyanın ən zəngin 
ölkələrindən biridir. Qafqaz florasında olan bitki örtüyünün 70 faizi burada 
yayılmışdır. Ölkədə 4500-dən artıq bitki növü, həmçinin meyvə, giləmeyvə, 
tərəvəz və bostan bitkiləri vardır. 

Azərbaycan ərazisində buğda bitkisinin qədimdən becərilməsi haqqında 
məlumata antik dövr müəlliflərinin, qədim salnaməçilərin əsərlərində və o dövrün 
tarixçi və yazıçılarının: Herodotun, Teofrastın, Pliteyin, Polibinin və başqalarının 
əsərlərində rast gəlinir. 

Arxeoloqlar ölkənin müxtəlif regionlarında, o cümlədən Naxçıvan 
yaxınlığında yerləşən qədim kültəpə məskənlərində eramızdan əvvəl III-II 
minilliklərə aid olan sıx sünbül qalıqlarına rast gəlmişlər. Mingəçevirdə tapılmış 
qədim anbarlarda olan kültəpədəki bitki qalıqlarının analizlərinin nəticələrindən 
onun eramızdan əvvəl II əsrə və bizim eranın II əsrinə aid olan bərk buğda 
sortlarına mənsub olduğunu müəyyənləşdirilmişdir. 

Təqribən bizim eranın III əsrində feodalizmin formalaşması və təşəkkül 
tapması ilə Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin güclü inkişafına təkan verdi. 
Tovuz və Ağstafa rayonlarında 1947-ci ildə aparılan arxeoloji qazıntılar 
nəticəsində tapılan dərzdöyən, biçin və torpaqbecərən alətlərin, taxıl bitkiləri 
toxumlarının qalıqları Azərbaycanda əkinçiliyin o dövrdə kifayət qədər inkişaf 
etməsini bir daha təsdiqlədi. 

Hələ lap qədim dövrlərdən Azərbaycanda tərəvəzçilik və bostançılıqla 
məşğul olmuşlar. Bizim eradan çox əvvəllər sarımsaq, noxud, kök, qarpız, qabaq 
və s. tərəvəz və bostan bitkiləri mədəni halda becərilmiş, əhalinin əsas 
məşğuliyyətlərindən və qida mənbələrindən biri olmuşdur. Bu növlərin bir çoxu 
Azərbaycan ərazisində mədəni hala keçmiş, sonradan dünyanın müxtəlif ölkələrinə 
yayılmışdır. 

Bitkiçiliyin inkişafı heyvandarlığın da inkişaf etməsini təmin etmişdir. 
Kurqanların, mağaraların və digər abidələrin öyrənilməsi (3-2 min eradan əvvəl) 
bir daha təsdiq etmişdir ki, Azərbaycanın qədim sakinləri heyvanların 
əhilləşdirilməsi və yetişdirilməsi ilə məşğul olmuşlar. Qobustan qayaüstü rəsmləri 
respublikanın böyük ərazisində tapılan daş, gil, tunc və s. heyvan heykəlləri bir 
daha sübut etmişdir ki, Azərbaycanda qədim heyvandarlıq inkişaf etmiş, insanlar 
bundan bəhrələnərək öz yaşayışını təmin etmişdir. 

Məhsuldarlığın sonrakı inkişafı qədim tayfaların və dövlətlərin (Manna 
eramızın I minilliyin əvvəli), Midiya (VII – VI əsr eradan əvvəl), Atropatena (IV – 
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II əsr eradan əvvəl) inkişafı ilə bilavasitə əlaqədar olmuşdur. Tarixçi Strabonun 
yazdığına görə Kür və Araz çayları arasında yerləşən ərazi mülayim iqliminə görə, 
torpaqların həm çaylar vasitəsilə suvarılması nəticəsində çəmənliyin üstünlük 
təşkil etməsi ilə əlaqədar bol heyvan yeminin olması maldarlığın geniş yayılmasına 
həm ev heyvanlarının, həm də vəhşi heyvanların artmasına səbəb olmuşdur. 
Azərbaycanın torpağı, təbii-iqlim şəraiti mürəkkəb və özünəməxsusdur. 
Respublikanın ümumi ərazisinin yarıdan çoxu (58 faiz) dağlıq ərazilərin, qalan 
hissəsi (42 faiz) düzən və düzənliklərin payına düşür. 

Yer kürəsindəki 11 iqlim tipindən 9-u və torpaq tiplərinin əksəriyyəri ölkə 
ərazisində cəmləşmişdir. Qurq, rütubətli, subtropik və kontinental iqlimlər özünü 
daha kəskin büruzə verir. 

Ölkənin ərazisi 86,6 min km2, əhalisi 9,3 milyon nəfərdir, hər km2-ə 107,4 
nəfər düşür. Ümumi daxili məhsul istehsalı (ÜDM) 2012-ci ildə 54,0 milyard 
manat, hər nəfərə düşən həcmi 5884,5 manat (7490,5 ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 

Bu dövrdə ölkə rezidentləri tərəfindən cari qiymətlərlə 77,9 milyard 
manatlıq məhsul istehsal edilmiş və xidmət xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 
2011-ci ildəkindən 4,5  milyard manat çoxdur. Məhsul istehsalına sərf edilmiş mal 
və xidmətlərin dəyəri 23,9 milyard manat və ya məhsul istehsalının və xidmətlərin 
30,7 faizini təşkil etmişdir. Iqtisadiyyatın qeyri neft sektorunda əlavə dəyərin 9,7 
faiz artımı müşahidə olunmuş, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi əvvəlki ildəki 48,8 
faizdən yüksəlmiş, neft-qaz istehsalı və emalı sahələrinin payı isə 47,3 faiz 
olmuşdur. 

Respublikanın ərazisi Rusiya Federasiyası, İran, Türkiyə, Gürcüstan və 
Ermənistanla  həmsərhəddir. Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, 
Şimaldan Rusiya ilə 390 km, Şimal-Qərbdən Gürcüstanla 480 km, qərbdən 
Ermənistanla 1007 km həmsərhəddir. 

İqlimi: Orta illik temperatur +12,1 0C, yanvarda orta temperatur + 2,9 0C, 
iyulda orta temperatur +26,2 0C, orta illik yağıntının miqdarı 605,8 mm-dir. 

Ümumi sahəsi 8641,5 min hektar olan torpaq fondunun 4,9 milyon hektarı 
(56,9 faiz) dövlət, 2 051,4 min hektarı (23,5 faiz) bələdiyyə, 1671,0 min hektarı 
(19,6 faiz) isə xüsusi mülkiyyətə aid olan torpaqlardır. 

Vahid torpaq fondunun ümumi sahəsinin  1715,0 min hektarı əkin və dincə 
qoyulmuş, 161,1 min hektarı çoxillik əkmələr, 109,7 min hektarı biçənəklər, 259,0 
hektarı həyətyanı, 2538,3 min hektarı örüş və otlar altında istifadə edilir. Qalan 
1,04 milyon hektarı sahə meşə, 2,8 milyon hektarı isə sair sahələrdən ibarətdir. 

Kənd təsərrüfatı Azərbaycanın ənənəvi istehsal sahəsidir. Burada tarixən 
üzümçülük, ipəkçilik və meyvəçilik sahələri geniş yayılmışdır. Ölkə ərazisinin 
böyük bir hissəsi dağlıq relyefə malik olduğundan maldarlıq burada yaşayan 
insanların həyatında daimi mühüm rol oynamışdır. Maldarlığın inkişafı öz 
növbəsində kustar toxuculuq və xalçaçılığın inkişafını şərtləndirmişdir. Həmin 
dövrlərdə ölkədən  Avropaya və Şərqə yüksək keyfiyyətli xalça, şərablar, gön-dəri, 
ipəkçilik məhsulları və s. ixrac edilmişdir. Sürətli inkişaf dövrünü yaşayan 
Azərbaycan tarix üçün kifayət qədər qısa sayıla biləcək zamanda böyük tərəqqi 
yolu keçmiş, qazandığı sosial-iqtisadi nailiyyətlərlə və bu sahədə nümayiş etdirdiyi 
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artım tempinə görə, nəinki regionda, həm də dünya coğrafiyasında aparıcı 
dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. 

Bu gün dinamik inkişaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün parametrləri ilə 
yanaşı, həm də xalqın sosial rifahının, güzəranının daha da yaxşılaşdırılması, sosial 
problemlərin həlli, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılsn 
addımların real nəticələri ilə müşayiət olunmaqdadır. 

Azərbaycanın şanlı qəhrəmanlıq tarixini, bu tarixə qızıl hərflərlə daimi həkk 
olunmuş Heydər Əliyevsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. 

1969-cu il Azərbaycan KP MK-nin iyul plenumunun çağırılması və 
plenumda Heydər Əliyevin  Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi seçilməsi 
deyilənlərin məntiqi başlanğıcı olmuşdur. 

Bu elə bir dövr idi ki, rəhbərdən insanların itirilmiş ümidlərini qaytarmaq, 
iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən kənd  təsərrüfatında kök salmış 
geriliyə son qoymaq, istehsalın inkişaf yollarını axtarıb tapmaq tələb olunurdu. 
Tənəzzüldən yeganə çıxış yolunu bütövlükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını 
sağlamlaşdırmaqda, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməkdə görən Heydər Əliyev 
aqrar sahənin vəziyyətini dərindən təhlil edib konkret vəzifələr müəyyən etdi. 

60-cı illərdə respublikanın iqtisadiyyatı və onun əsas sahələrindən biri olan 
kənd təsərrüfatı uzun sürən böhran və tənəzzül vəziyyətində idi. Kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulunun orta illik artım sürəti digər respublikalardan geri 
qalırdı. 1969-cu ildə 574 min ton taxıl, 299 min ton pambıq, 372 min ton tərəvəz, 
272 min ton üzüm, 52 min ton meyvə, 113 min ton kartof, 24,5 min ton tütün 
istehsal edilmişdir. Əsas kənd təsərrüfatı  bitkilərinin məhsuldarlığı getdikcə aşağı 
düşürdü. Bu ildə hektardan orta hesabla 9,5 sentner dənli bitkilər, 15,1 sentner 
pambıq, 120 sentner tərəvəz, 43,6 sentner üzüm, 10,4 sentner meyvə, 18 sentner 
tütün, 79 sentner kartof istehsal olunmuşdur. İctimai heyvandarlıqda vəziyyət daha 
acınacaqlı idi. Kolxoz və sovxozlarda mal-qaranın baş sayı ildən-ilə azalır, 
məhsuldarlığı aşağı düşür, maya dəyəri artırdı. Respublikada 1969-cu ildə hər yüz 
inək və camışdan cəmi 49 buzov və balaq, hər yüz doğar qoyun və keçidən 43 
quzu və çəpiş alınmışdı, hər inək və camışdan orta hesabla 677 kq süd sağılmış, 
hər qoyundan 1,6 kq yun qırxılmışdı. İttifaq üzrə bu rəqəm müvafiq olaraq 2253 kq 
və 2,8 kq idi. Respublika iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində buraxılan 
qüsurların aradan qaldırılması, kadrların tələbkarlığı və məsuliyyətini artırmaq 
sahəsində qəti və ciddi tədbirlər görüldü. 1970 – 1975-ci illərdə Azərbaycanda  
kənd təsərrüfatı istehsalının artım sürəti nəzərdə tutulan 30 faiz və ittifaqda orta 
hesabla əldə edilmiş 13 faiz əvəzinə 34 faizə çatdı. 

Onuncu beşillik (1976 – 1980) üçün mürəkkəb bir vəzifə - intensiv amillərin 
tətbiqinin genişləndirilməsi və məhsuldarlığın yüksəldilməsi hesabına kənd 
təsərrüfatının sürətli inkişafına nail olmaq vəzifəsi irəli sürüldü və ittifaq 
rəhbərliyinə konkret təklif verildi. 1970-ci ilin iyulunda  Sovet İKP MK-nın və 
SSRİ Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan SSR-in kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək 
tədbirləri haqqında”, 1975-ci ilin iyulunda “Azərbaycan SSR-də kənd  təsərrüfatı 
istehsalını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında” və 1979-cu ilin 
fevralında “Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalının daha da 
ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” 
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qərarlar qəbul olundu. Göstərilən qərarların respublikada icrası nəticəsində 1981 – 
1985-ci illərdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2,5 dəfə artdi, taxılçılıqda 
istehsal 1,7 dəfə artaraq 1240 min ton, tərəvəzçilikdə 2,4 dəfə artaraq 891,0 min 
ton, pambıqçılıqda 2,2  dəfə artaraq 707,0 min ton, tütünçülükdə 2,7 dəfə artaraq 
57,0 min ton, çayçılıqda 3,2 dəfə artaraq 29,0 min ton, meyvəçilikdə 3,8 dəfə 
artaraq 317 min ton, üzümçülükdə 7,9 dəfə artaraq 1829,2 min ton oldu. Kənd 
təsərrüfatının bütün sahələrində olan irəliləyişlər Azərbaycan kəndinin sosial-
iqtisadi simasını kökündən dəyişdirdi, ölkə bütövlükdə aqrar-sənaye respublikasına 
çevrildi. 

Azərbaycanın xalq təsərrüfatının bütövlükdə dinamik inkişafını təmin edən, 
respublikada qurub yaratmaq əzmini hər bir adamın həyat normasına 
çevrilməsində, Azərbaycanı qısa bir tarixi dövr ərzində keçmiş SSRİ məkanında 
geri qalmış respublikadan birincilər sırasına çıxarmasında Heydər Əliyev 
bacarığının və tələbkarlığının əvəzolunmaz rolu olmuşdur. 

90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan iqtisadiyyatı tam tənəzzülə uğramışdı. 
Bu tənəzzül kənd təsərrüfatına daha çox təsir etmişdi. İstehsal strukturu dağılmış, 
neçə nəslin zəhməti ilə yaradılmış potensial məhv olmaq həddinə gəlib çatmışdır. 
Təkcə 1990 – 1995-ci illər ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 58 faiz 
azalmışdır. 

Respublikanın kənd təsərrüfatını  böhran vəziyyətdən çıxarmaq üçün 
mövcud olan böyük istehsal və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə edilməsi, 
kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla iqtisadi mexanizm 
təkmilləşdirilməli idi. Bunun üçün aqrar islahatların bazar münasibətlərinə 
keçilməsi əsas istiqamət götürülməklə, köklü  islahatların həyata keçirilməsi, 
müxtəlif təsərrüfat formalarının təşkili və mülkiyyət münasibətlərinin 
təkmilləşdirilməsi, çevik qiymət, vergi və kredit siyasəti yeridilməsi, əkinçilik və 
heyvandarlığın dünya təcrübəsinin  nailiyyətləri və elmi əsaslarla inkişaf 
etdirilməsi, idarəetmədə iqtisadi amillərə üstünlük verilməsi vacib idi. 

1994-cü ilin martında Prezidentin sarayında keçirilən müşavirədə Heydər 
Əliyev demişdir: “Bildiyiniz kimi respublikamız ağır iqtisadi-sosial böhran 
içərisindədir. Respublikanın iqtisadiyyatının və sosial həyatının bütün sahələrini 
bürüyən bu böhran təəsüf ki, ildən-ilə dərinləşir, ölkənin həyatına onun mənfi təsiri 
güclənir. Mən respublikanın bu vəziyyətdə olması barədə öz fikirlərimi dəfələrlə 
demişəm, təkrara ehtiyac yoxdur. Ancaq qısaca bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 
respublikanın böhran vəziyyətində, müharibə şəraitində olması müstəqil 
Azərbaycanı həddindən ziyadə ağır vəziyyətə salmışdır. Bunlar hamısı əhalinin 
həyat tərzinə mənfi təsir edir və ümumiyyətlə, Respublikanın bu günü və gələcəyi 
üçün çox böyük çətinliklər yaradır. Ancaq eyni zamanda xalqımız, ictimaiyyət 
bilməlidir ki, Azərbaycanın daxili imkanları çox böyükdür, bütün böhran 
vəziyyətindən çıxmaq üçün mümkünatlar var. Biz bu imkanların hamısını işə 
salmalı, onlardan səmərəli istifadə etməli və respublikamızı bu ağır vəziyyətdən 
çıxarmalıyıq.” 

Heydər Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunun birini də aqrar islahatların, 
əmlakın özəlləşdirilməsində görürdü. 
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Aqrar sahədə islahatların aparılmasına və onun daha da dərinləşməsinə, 
mülkiyyət münasibətlərinin və sahibkarlığın formalaşdırılmasına dair yüzlərlə 
fərman, sərəncam, qanun, qərar və digər normativ-hüquqi sənədlər qəbul olundu, 
aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasinətlərinin formalaşdırılması və müxtəlif növ 
təsərrüfat subyektlərinin, eyni zamanda, aqrar bölmədə dövlət himayəsinin 
istiqamətləri və aqrar bazarın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi əsasları yaradıldı. 

1992 – 1995-ci illərdə kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalının həcmi 
orta hesabla aşağı düşürdüsə, artıq 1996-cı ildən başlayaraq (1997-ci il istisna 
olmaqla)  bu göstəricisi ilbəil artmağa başlamış, 1999 – 2001-ci illərdə  uyğun 
olaraq 7,0; 12,1; 11,1 faiz artmışdır. 

 
2.2. Kənd təsərrüfatında aqrar islahatlar. 

  
1995 – 2004-cü illərdə aqrar islahatları tənzimləyən bir çox qanun, fərman, 

sərəncam, qərar və digər normatıv-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. 
18 fevral 1995-ci ildə qəbul olunmuş “Aqrar  islahatların əsasları haqqında” 

qanun aqrar islahatın məqsəd və vəzifələrini, əsas iqtiqamətlərini və prinsiplərini 
müəyyən etdi. Bu qanunla aqrar bölmədə yeni mülkiyyət münasibətlərinin 
formalaşdırılması və müxtəlif növlü təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasının, eyni 
zamanda aqrar bölməyə dövlət himayəsinin istiqamətləri və aqrar bazarın dövlət 
tənzimlənməsinin hüquqi əsasları yaradılmışdır. 

“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” qanunla islahatın obyektləri və 
subyektləri, islahatı aparan orqanlar, əmlakın bölüşdürülməsi qaydası, ləğv olunan 
sovxoz və kolxozların bazasında müxtəlif təyionatlı müəssisələrin  yaradılması və 
digər məsələlər hüquqi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

İslahatı aparmaq üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 1995-
ci il tarixli fərmanı ilə Dövlət Aqrar İslahatı Komissiyası yaradıldı. Komissiyanın 
tərkibinə nazirlik, komitə, şirkət rəhbərləri və alimlər daxil edildilər. 

Əmlakın ədalətli bölüşdürülməsini təmin etmək üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli fərmanı ilə “Kənd 
təsərrüfatə müəssisələrində əmlakın bölüşdürülməsi və onun bir hissəsinin 
bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi qaydaları” təsdiq olundu. 

“Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” qanunda  aşağıdakı təşkilati-
hüquqi formalar  təsərrüfatçılıq subyektləri kimi nəzərdə tutulmuşdur: 

- dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələri; 
- məhdud məsuliyyətli müəssisə formasında  fəaliyyət göstərən  birgə 

təsərrüfatlar, kooperativlər təsərrüfatlararası müəssisələr; 
- səhmdar cəmiyyətləri; 
- fərdi müəssisə formasında fəaliyyət göstərən kəndli (fermer) 

təsərrüfatları; 
- şərikli, payçı və şərikli müəssisə formasında fəaliyyət göstərən kənd 

təsərrüfatı müəssisələri; 
- müəssisələr birliyi formasında fəaliyyət göstərən birliklər, assosiasiyalar 

və digərləri. 
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 1996-cı il iyulun 16-da qəbul edilmiş “Torpaq islahatı haqqında” qanunda 
əsas məqsəd azadlıq və sosial ədalət prinsipləri əsasında torpaq üzərində yeni 
mülkiyyət münasibətlərini yaratmaq, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, ölkənin  
iqtisadi müstəqilliyinə, o cümlədən ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq və s. idi.  
Bunun üçün torpaq üzərində üç – dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət  forması 
müəyyənləşdirilmişdir. 

“Torpaq islahatı haqqında”  azərbaycan respublikası qanunundan sonra 
“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” 22 
dekabr 1998-ci il tarixli, “Torpaq icarəsi haqqında” 12 mart 1999-cu il tarixli, 
“Torpaq bazarı haqqında” 11 iyul 1999-cu il tarixli qanunlar qəbul olundu. 

Azərbaycan Respublikasının 25 iyun 1999-cu il tarixli qanunu ilə 
“Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi” təsdiq edilmişdir. 

Aqrar sahədə islahatların sürətləndirilməsi və dərinləşməsi, sahibkarlığın 
inkişafının stimullaşdırılması məqsədilə 2000-ci il 24 oktyabr tarixli 
“Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatı nəticəsində ləğv olunmuş və 
işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” qanun 
xüsusi rol oynamışdır. Yeni yaradılmış və özəlləşmə ərəfəsində olan təsərrüfat 
subyektlərinin borclardan azad olunması onların inkişafına müsbət təsir 
göstərmişdir. 

“Aqrar sahədə islahatların sürətləndirilməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 mart 1999-cu il tarixli fərmanı aqrar 
sahədə sahibkarlığın inkişafına böyük təkan vermişdir. 

“Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı 
sahəsində sünü maneələrin aradan qaldırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 07 yanvar 1999-cu il tarixli Fərmanı ilə bütün mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən iş 
adamlarının iqtisadi fəaliyyətinə əsassız müdaxilə hallarına  son qoyuldu və 
sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün əlverişli şərait  formalaşdırıldı. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 noyabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə 
“1999–2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında aqrar islahatların 
dərinləşdirilməsi və kənd təsərrüfatında sahibkarlığın  inkişafına kömək 
göstərilməsinə dair Dövlət Proqram qəbul olundu. 

Aqrar islahatların 1995–2003-cü illəri əhatə edən birinci mərhələsində kənd 
əhalisində torpaq və əmlaka sabitlik  hissi artmış, əhalidə mülkiyyətçilik 
psixologiyası, insanların sərbəst fəaliyyətə, yaradıcılığa meyli güclənmiş, aqrar 
sektorda yeni istehsal münasibətləri formalaşdırılmış, bazar iqtisadiyyatı 
prinsiplərinə uyğun bazar iqtisadiyyatı elementləri gücləndirilmiş, müasir texnika 
və texnologiyalar şəbəkəsi genişləndirilmiş, məhsul vahidinə çəkilən xərclərin 
azaldılmasına, qənaətə artmış, israfçılığa qarşı şəxsi nəzarət gücləndirilmiş, kənd 
təsərrüfatında torpaq və əmlakdan istifadəyə imkanlar artmış, iqtisadi tənəzzülün 
qarşısı alınmış, istehsalın dinamik inkişafına zəmin yaradılmış, dünya 
standartlarına uyğun məhsul istehsalı və daxili bazarın qorunması üçün meyllər, 
respublikanın təbii iqlim şəraitinə, kənd təsərrüfatının spesifik xüsusiyyətlərinə, 
adət və vərdişlərinə uyğun ixtisaslaşmağa meyllər formalaşmağa başlamış, fərdi 
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marağın ölkənin ümumi marağı ilə əlaqələndirilməsinin təmin edilməsinə şərait 
formalaşmış, idarəetmə funksiyaları təkmilləşdirilmişdir. 

Bu tədbirlərin nəticəsində ölkənin aqrar-sənaye kompleksinin inkişafına  
keyfiyyətcə və məzmunca yeni bir təməl qoyuldu. 1995-ci ildən etibarən 
respublikada 1970 ictimai təsərrüfatda, həmçinin emal və aqroservis 
müəssisələrində islahat aparıldı, 3,4 milyon nəfərə və ya 872,0 min ailənin xüsusi 
mülkiyyətinə 1,4 milyon hektar torpaq, 830,0 min nəfərə isə əmlak payı verildi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında 1995-ci 
ildən başlayaraq ölkəmizdə həyata keçirilən aqrar islahatı nəticəsində 869 minə 
yaxın ailə torpaq payı almış, mülkiyyətçilər yaranmışdır. Aqrar sahədə yaradılmış 
əlverişli şərait nəticəsində 842 minə qədər xırda (ailə-kəndli) təsərrüfatı, 36 dövlət 
təsərrüfatı (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət), 80-ə yaxın kənd təsərrüfatı istehsal 
kooperativi, 1917 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 2593 fərdi sahibkarlar (hüquqi şəxs 
yaradanlar) və sair təsərrüfat formaları yaradılmışdır. Göründüyü kimi, müxtəlif 
təşkilati-hüquqi formalı təsərrüfat subyektləri  yaranmışdır ki, bunların 97 faizini 
fərdi sahibkarlar, ailə kəndli təsərrüfatları təşkil edir. 

2011-ci ildə istehsal olunan 4525,2 milyon manatlıq kənd təsərrüfatının 
ümumi məhsulunun 236,0 milyon manatı (5 faizi) kənd təsərrüfatı müəssisələrində, 
qalan 4289,2 milyon manatı isə (95 faizi) fərdi sahibkarlar, ailə-kəndli, ev 
təsərrüfatları və sair tərəfindən istehsal olunmuşdur. 

Hazırda ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının demək olar ki, 
99,7 faizi həmin təsərrüfatların payına düşür. Kiçik və orta ölçülü təsərrüfatlarda 
ümumi təsərrüfatların torpaqlarının təqribən 80 faizə qədəri cəmləşmişdir. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, orta hesabla sahibkar təsərrüfatına 16,0 hektar 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi və 11,1 hektar əkin yeri, kənd təsərrüfatı 
müəssisələrinə əkin yeri 46,8 hektar və 95,9 hektar kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaq sahəsi düşür. Ailə-kəndli təsərrüfatlarına orta hesabla respublika üzrə 1,6 
hektar, bəzi rayonlarda məsələn, Lənkəran rayonu üzrə bu göstərici 0,43 hektar, 
Astara rayonu üzrə 0,51 hektar, Tovuz rayonu üzrə 0,54 hektar. Naxçıvan  Muxtar 
Respublikası üzrə 0,61 hektar, Balakən rayonu üzrə 0,70 hektar, Abşeron rayonu 
üzrə 0,71 hektar, Masallı rayonu üzrə 0,91 hektar torpaq sahəsi düşür. Torpaq 
sahəsinin kiçik olması aqrotexniki işlərin aparılması və mütərəqqi texnologiyaların 
tətbiqinə imkan vermir, istehsalın intensivləşdirmə səviyyəsi və məhsuldarlıq aşağı 
düşür, bu da kənd təsərrüfatının davamlı inkişafını ləngidir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi 1608,2 min hektarı, əkin sahəsinin 1521,5 
min hektarı və ya 95 faizi fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları 
tərəfindən  əkilmişdir. Həmin təsərrüfat formaları 1521,5 hektarın 903,8 min 
hektarında və ya 59,0 faizində dənli bitkilər əkmişdir. Bundan, 39,1 min hektar 
pambıq (2,4 faizi), 1,4 min hektarı tütün (0,08 faizi), 64,9 min hektar kartof (4,03 
faizi), 78,9 min hektar tərəvəz (4,9 faizi), 32,8 min hektarı (2,03 faizi) bostan, 6,1 
min hektarı şəkər çuğunduru (0,37 faizi), 9,9 min hektarı  dən üçün günəbaxan 
(0,61 faizi), 37,2 min hektarı (2,3 faizi) yem bitkiləri bu təsərrüfatların payına 
düşür. 
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Respublika üzrə cəmi 130,5 min hektar meyvə və giləmeyvənin 124,4 min 
hektarı, 15,9 min hektarı üzümün, 11,5 min hektarı fərdi sahibkar ailə kəndli və 
digər təsərrfatların payına düşür. 

01 yanvar 2012-ci il vəziyyətinə 2681,9 min baş mal-qaranın 2655,8 min 
başı və ya 99 faizi, 8559,3 min baş qoyun və keçilərin, 8326,7 min başı və ya 97 
faizi fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında cəmləşmişdir. Ət və südün 
90 faizdən çoxu bu təsərrüfatlar tərəfindən istehsal olunur. 

Araşdırmalar göstərir ki, həmin təsərrüfatların əksəriyyəti digər səbəblərlə 
yanaşı, kənd təsərrüfatı üzrə müvafiq biliyi, ixtisası və təcrübəsi olmağına və pay 
torpaqları əsasında formalaşmış kiçik ölçülü təsərrüfatların könüllülük əsasənda 
kooperasiyalarda birləşmədiklərinə görə aqrobiznesdə uğurlu nəticələr əldə edə 
bilmirlər. Odur ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, ümumi daxili 
məhsulda kənd təsərrüfatının payını yüksəltmək, istehsalın intensiv yolla inkişafını 
təmin etmək məqsədilə xırda təsərrüfatların kooperasiya yolu ilə birləşdirilməsi 
obyektiv zərurətə çevrilmişdir. Xarici ölkələrin təcrübələrinə əsaslanaraq kiçik 
ölçülü təsərrüfatların könüllülük əsasında kooperasiyalarda birləşməsi 
istiqamətində müəyyən işlər görülməlidir. 
 

2007 – 2012-ci illərdə 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara 
görə verilmiş subsidiyalar barədə məlumat 

 
İllər Məbləği 

2007-ci il 891,6 
2008-ci il 3781,4 
2009-cu il 4603,6 
2010-cu il 5954,8 
2011-ci il 5834,5 
2012-ci il 7294, 8 

Cəmi                   28360,7 
 
 

2007 – 2012-ci illərdə güzəştli qiymətlə mineral gübrə 
satışı haqqında məlumat 

 
İllər Mineral gübrə 

satılıb, min ton 
Güzəştin dəyəri, 

milyon manat 
2007 27,7 2,43 
2008 68,4 6,72 
2009 37,4 6,54 
2010 113,1 24,5 
2011 63,9 12,1 
2012 90,8 20,09 

Yekun 401,3 72,38 
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsinə, buğda və 
 çəltik səpininə görə 2007 – 2012-ci illərdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardımlar barədə məlumat 

 
İllər Yardımın istiqaməti Rayonların 

sayı 
Kənd ərazilə-

rinin sayı 
İstehsalçıların sayı 

(nəfər) 
Yardıma təqdim 
edilən sahə (ha) Məbləğ (manat) 

2007 Yanacaq və motor yağlarına görə 59 1992 371370 1054784,93 42191397,20 
Buğda və çəltik səpininə görə 58 1802 154330 505303,54 20212141,60 

2008 Yanacaq və motor yağlarına görə 58 1948 401368 1344791,00 53791640,00 
Buğda və çəltik səpininə görə 57 1848 211233 742021,87 29680874,80 

2009 Yanacaq və motor yağlarına görə 59 1982 417627 1495974,47 59838978,80 
Buğda və çəltik səpininə görə 56 1711 177075 573123,10 22924924,00 

2010 Yanacaq və motor yağlarına görə 58 1676 399104 1387840,40 55512616,00 
Buğda və çəltik səpininə görə 57 1539 399578 585329,94 23413197,60 

2011 Yanacaq və motor yağlarına görə 59 1421 390084 1319407,36 52776294,40 
Buğda və çəltik səpininə görə 58 1305 168893 629737,71 25189508,40 

2007-
2011-ci 
illlərdə 
cəmi 

Yanacaq və motor yağlarına görə    6602798,16 264111926,40 
Buğda və çəltik səpininə görə    3035516,16 121420646,40 

2012 Yanacaq və motor yağlarına görə 60 1417 398715 1418528,49 56741139,60 
Buğda və çəltik səpininə görə 58 1306 158485 622262,24 24890489,60 

 
 

 
Yanacaq və motor yağlarına cəmi              320853066,00 

 
          Buğda və çəltik səpininə görə                    146311136,00 
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2.3. Bitkiçilik məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində 
2012-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr 

 
Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublika 

iqtisadiyyatında energetika – yanacaq kompleksindən sonra ikinci əhəmiyyət kəsb 
edən aqrar sferanın inkişafına yönəldilmiş bir çox ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Onun aqrar-sənaye kompleksində çalışan fermer, sahibkarlıq, alim və 
mütəxəssislər tərəfindən böyük ümud və rəğbətlə qarşılanan “Azərbaycan 
Respublikasında sosial – iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 
2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanı, 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial – iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı (2004 – 2008-ci illər)”, 2004-cü il 23 oktyabr tarixli sərəncamları ilə 
təsdiq edilmiş “Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 
haqqında” və  “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 
haqqında”, 13 noyabr 2007-ci il tarixli “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 
dövlət dəstəyi haqqında “Azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 2008-
ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə 
azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 
Dövlət Proqramı”, 2009-cu il 14 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009 – 2013-cü illərdə sosial – iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”, 2011-ci il 15 dekabr Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2012 
– 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət 
Proqramı” və digər qəbul edilmiş hüquqi – normativ sənədlər aqrar -  sənaye 
kompleksinin inkişafına güclü təkan vermişdir. 

Aqrar islahatların və sahəyə fasiləsiz dövlət dəstəyinin nəticəsində 2003-cü  
ilə nisbətən 2012-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında xeyli üstünlüklər 
əldə edilmişdir. Belə ki, taxıl istehsalı 36,2 faiz, o cümlədən buğda 19,4 faiz, 
kartof25,9 faiz, tərəvəz 16,2 faiz, bostan məhsulları 20,0 faiz, meyvə 41,6 faiz, 
üzüm 2,3  dəfə artmışdır. Heyvandarlıq məhsulları istehsalı, iri və xırda buynuzlu 
heyvanların baş sayı çoxalmışdır. 2003-cü ilə nisbətən 2012-ci ildə ət istehsalı 
(kəsilmiş çəkidə) 48,2 faiz, süd 47,2 faiz, yun 36,4 faiz, yumurta 79,9 faiz, mal-
qaranın baş sayı 20,6 faiz, qoyun və keçilərin 18,8 faiz, quşların 31,1 faiz 
artmışdır. Ölkə başçısı tərəfindən 2004-cü ildə yaradılmış və onun fəaliyyət 
dairəsinin ildən ilə genişləndirilməsi nəticəsində “Aqrolizinq” ASC tərəfindən 
dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən, o cümlədən təkrar istifadədən yaranmış 
119,49 milyon manat vəsait də nəzərə alınmaqla cəmi 493,32 milyon manat 
vəsaitdən 190,72 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı texnikaları, 113,79 milyon 
manatlıq texnoloji avadanlıq, 114,55 milyon manatlıq mineral gübrələr, 22,86 
milyon manatlıq damazlıq heyvanlar alınmış və 50,5 milyon manatlıq tikinti işləri 
aparılmışdır. 

 “Aqrolizinq” ASC tərəfindən aparılmış tədbirlərin nəticəsi olaraq 
istifadədən yaranmış 119,5 milyon manat vəsait yenidən kənd təsərrüfatı 
texnikalarının və müxtəlif təyinatlı maşın və texnoloji avadnlıqların alınmasına 
yönəldilmişdir. 
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İstehsal olunmuş meyvə və digər məhsullarla əhalinin ilboyu təminatı 
məqsədilə sahibkarların sifarişi əsasında ümumi tutumu 54,8 min ton olan 39 ədəd 
soyuducu kameralar quraşdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Tərəvəz istehsalında 
xüsusi əhəmiyyətə malik ümumi sahəsi 27,2 hektar olan 14 ədəd istixana gətirilib 
quraşdırılmışdır. 

Bununla yanaşı heyvandarlıq məhsullarının artırılmasında, heyvanların cins 
tərkibinin yaxşılaşdırılmasında “Aqrolizinq” ASC tərəfindən gətirilən, lizinq yolu  
ilə, güzəştlə məhsul istehsalçılarına satılan damazlıq düyələrin mühüm əhəmiyyəti 
olmuşdur. 2009 – 2012-ci illər ərzində respublikaya 6290 düyə gətirilmişdir. Bu 
illər ərzində heyvanların baş sayı artaraq 10029 başa çatmışdır. 

Bu heyvanların hərəsindən ildə 4500 – 5000 kq süd sağılır və yerli 
heyvanlara nisbətən 3,0 – 3,5 dəfə artıq süd verir. Kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirilməsi səviyyəsinin artırılmasında, texniki xidmətlərin 
göstərilməsində, məhsulun vaxtında və itkisiz yığılmasında “Aqrolizinq” ASC-nin 
rayon aqroservis filiallarının xüsusi rolu olmuşdur. Hazırda respublikada 54 
aqroservis filialları fəaliyyət göstərir, ondan 34 filialın müasir maddi-texniki bazası 
yaradılmış və tutumu 68 min ton olan 6 ədəd logistik gübrə bazası tikilib istifadəyə 
verilmişdir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 2003 – 2012-ci illərdə ayrılmış vəsait hesabına 
41 rayonda Baytarlıq idarələrinin və diaqnostik kabinetlərinin inzibatı binaları, 57 
Sahə Baytarlıq məntəqələrinin inzibati binası, Bioloji Kombinatın inzibati və 
laboratoriya binaları yenidən qurulub istifadəyə verilmişdir. Dövlət Fitosanitar 
Nəzarəti Xidmətinin, Aqrar Elm Mərkəzinin tabeliyində olan institut və digər 
təşkilatlarının inzibati və laboratoriya binalarında, Azərbaycan Aqrar Universitetin 
tədris korpuslarında təmir və yenidənqurma işləri görülmüşdür. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 2007 – 2012-ci illər ərzində bir 
neçə istiqamətdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 572,7 milyon manat, o 
cümlədən yanacaq və motor yağlarına, buğda və çəltik səpininə, mineral gübrələrin 
güzəştli satışına, 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və ting satışına, orijinal, 
superelit və elit toxumların satışına görə subsidiya ödənilmişdir. 

Bununla yanaşı 2007 – 2012-ci illər ərzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  
yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət 
büdcəsindən ayrılmış 48,0 milyon manat və qayıdış hesabına yaranmış 18,1 milyon 
manat vəsait hesabına 58 rayonda aqrar sektorda fəaliyyət göstərən 1737 sahibkara 
heyvandarlığın, bağçılığın, üzümçülüyün, quşçuluğun, arıçılığın, emalın və s. 
sahələrin inkişafı üçün 66,1 milyon manat güzəştli kreditlər verilmişdir və nəticədə 
6232 yeni iş yrləri açılmışdır. 

Kənd təsərrüfatı  sahəsində 2003 – 2012-ci illər ərzində həyata keçirilən 
Beynəlxalq layihələr çərçivəsində ümumi dəyəri 390,97 milyon ABŞ dolları olan 
10 layihə icra edilmişdir, 5 layihə isə icra olunmaqdadır. İcra olunmuş və icrası 
davam edən layihələrin icrasına 2003 – 2012-ci illər ərzində 180,91 milyon ABŞ 
dolları miqdarında vəsait qoyulmuşdur, o cümlədən Azərbaycan Hökumətinin payı 
65,14 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq bolluğunun yaradılması yolunun, 
müəyyən zaman tələb etməsinə baxmayaraq, kiçik təsərrüfatların kooperasiyalarda  
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birləşməsində öncədən görən ölkə başçısının tapşırığı ilə dövlət torpaq fondu 
hesabına Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının inzibatı ərazisində müvafiq olaraq 
330 hektar və 1500 hektar qış otlaq sahəsində və eyni zamanda Şəki rayonunun 
inzibati ərazisində 5560,1 qış otlaq sahəsinin təyinatının dəyişdirilərək iri özəl 
taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması qərara alınmışdır. 

Ölkədə iri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması ən perspektivli məsələ 
kimi ərzaq bolluğunun yaradılmasında, əhalinin maddi rifahının 
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayacaq, fermer və ailə təsərrüfatlarının yeni  
texnologiyalara həssaslıqlarının daha da gücləndirilməsində dönüş yaradaraq, xırda 
təsərrüfatların kiçik torpaq kooperasiya və assosiasiyalarda birləşməsində mühüm 
amil olacaqdır. 

Son on ildə aqrar sahədə məhsul istehsalında ciddi nailiyyətlər əldə edilmiş, 
kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2012-ci ildə 2003-cü ilə nisbətən 3,3 dəfə 
artaraq təxminən 4,8 milyard manat təşkil etmiş, 2011-ci ilə nisbətən artım orta 
hesabla 6 faizə yaxın olmuşdur. 

Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin sosial – iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında Ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev demişdir: “Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini uğurla həll etmişik. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının təxminən 6 faiz səviyyəsində artırılması, əlbəttə ki,  
görülən işlərin nəticəsidir”. 

Aqrar sahədə həyata keçirilmiş islahatlar və dövlətin göstərdiyi çoxşahəli 
köməkliklər ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının (xüsusilə bitkiçilik ərzaq 
məhsulları) istehsalının dinamik inkişafını təmin etmiş, son illərdə kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin əkin strukturunda və məhsul istehsalının quruluşunda əhəmiyyətli 
dəyişikliklər baş verməsinə səbəb olmuşdur. 

“2008 – 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2009 – 2013-
cü illər)”nın müddəalarına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları 
2012-ci ildə məhsul istehsalının artırılması üçün mühüm tədbirlər həyata 
keçirmişlər. 2012-ci ilin məhsulu üçün 1647,1 min hektar sahədə (çoxillik 
əkmələrsiz)əkin aparılmışdır. Onun 1031,4 min hektarını və ya  62,6 faizini 
payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilər, 172,9 min hektarını və ya 10,5 
faizini kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri, 48,5 min hektarını və ya 2,9 faizini 
texniki (pambıq, tütün, şəkər çuğunduru, dən üçün günəbaxan və s.) bitkilər, 392,7 
min hektarını və ya 23,9 faizini yem bitkiləri təşkil etmişdir. 01 yanvar 2012-ci il 
üçün torpaq balansı üzrə 1684,3 min hektar əkin yerinin 97,8  faizindən istifadə 
olunmuşdur. 

Eyni zamanda, 2012-ci ildə mövcud 133,5 min hektar meyvə bağlarının, 
16,3 min hektar çay plantasiyalarının becərilməsi həyata keçirilmişdir. Meyvə 
bağlarının 108,8 min hektarı, üzümlüklərin 12,4 min hektarı, çay sahələrinin isə 
0,54 min hektarı bar verən sahələrin payına düşür. 

Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalında artım əldə edilmiş, vahid sahənin 
məhsuldarlığı yüksəlmişdir. 
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2012-ci ildə 1030.7 min hektar taxıl bitkilərinin məhsulu yığılmış, hər 
hektardan 27,2 sentner olmaqla 2802,2 min ton dənli və dənli paxlalı bitkilər 
məhsulu istehsal edilmişdir. Eyni zamanda, 11,0 min hektar dən üçün günəbaxan 
sahəsindən 20,0 min ton və ya hər hektardan 18,2 sentner, 29,2 min hektar pambıq 
sahəsindən 56,9 min ton və ya hər hektardan 19,5 sentner, 66,0 min hektar kartof 
sahəsindən 968,5 min ton və ya hər hektardan 146,7 sentner, 76,8 min hektar 
tərəvəz sahəsindən örtülü və təkrar əkinlərin məhsulu da daxil olmaqla 1216,2 min 
ton və ya hər hektardan 150,3 sentner, 30,0 min hektar ərzaq üçün bostan bitkiləri 
sahəsindən 428,0 min ton və ya hər hektardan 142,7 sentner, 1,53 min hektar tütün 
sahəsindən 4,3 min ton və ya hər hektardan 27,9 sentner məhsul yığılmışdır. 
Bundan əlavə, meyvə bağlarından 150,9 min ton üzüm, çay plantasiyalarından 
567,9 ton yaşıl çay yarpağı istehsal olunmuşdur. 

2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə 343,8 min ton taxıl, o cümlədən 206,4 
min ton buğda, 1,4 min ton tərəvəz məhsulları, 30,0 min ton kartof, 44,2 min ton 
meyvə məhsulları, 13,9 min ton üzüm, 691 ton tütün yarpağı və 33,8 ton yaşıl çay 
yarpağı artıq istehsal edilmişdir. 

Daxili istehsal hesabına adambaşına orta hesabla toxum, yem və təbii itki 
daxil edilmədən 146,7 kq ərzaq buğdası, 76,4 kq kartof, 167,9 kq tərəvəz və 
bostan, 82,7 kq meyvə və giləmeyvə məhsulları istehsal edilmişdir ki, bu da 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 23 iyun tarixli 118 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak 
səbətinin tərkibində qeyd olduğundan buğda üzrə 18,5 faiz az, kartof, tərəvəz-
bostan və meyvə-giləmeyvələrin hər biri üzrə isə 1,7 dəfə çoxdur. Ərzaq buğdası 
istisna olmaqla, əhalinin digər bitkiçilik məhsullarına olan illik istehlak tələbatının 
yerli istehsal hesabına ödənilməsi tam təmin edilmişdir. Əhalinin ərzaq buğdasına 
olan tələbatının tam ödənilməsində isə hələlik idxaldan asılılıq mövcud olsa da, 
Azərbaycanda taxıl həmişə xalqımızın milli sərvəti sayılmışdır. 

Taxıl istehsalının ölkə üçün sosial-iqtisadi və strateji əhəmiyyəti nöqteyi-
nəzərindən əhalinin çörək və çörək məmulatları ilə etibarlı təminatının, gündəlik 
istehlak məhsullarında əvəzolunmayan əhəmiyyət kəsb etməsi onun vacibliyini bir 
daha ön plana çəkir. Taxıl və onun emal məhsulları mənşə etibarı ilə əhalinin həyat 
fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Taxıl istehsalı bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində 
olmuş və dövlətimizin iqtisadi siyasətinin ana xəttini təşkil etmişdir.  

2012-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkinində toxum və tinglərin əsasən 
yerli sortlarından istifadə edilmiş, mineral gübrələrdən və pestisidlərdən istifadəyə 
diqqət artırılmışdır. 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində 3 Layihə Axtarış Kimyalaşdırma 
Stansiyası və 42 rayon Aqrokimya  laboratoriyası fəaliyyət göstərir. 

Onlar 4534,9 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinə, o 
cümlədən, 1684,3 min hektar əkin sahəsinə və 147 min hektara qədər çoxillik 
əkmələr sahəsinə aqrokimyəvi xidmət göstərirlər. 2012-ci ildə 6718 nəfər torpaq  
mülkiyyətçisinə məxsus əkin sahələrindən götürülmüş 10416 torpaq nümunəsində 
aqrokimyəvi analizlər aparılmaqla torpaqlarda qıda maddələrinin miqdarı 
öyrənilmiş, onun əsasında proqnozlaşdırılan məhsuldarlığa görə gübrə norması 
hesablanmış və torpaq mülkiyyətçilərinə müvafiq tövsiyyələr verilmişdir. 
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“Aqrolizinq” ASC və digər təşkilatlar tərəfindən gətirilmiş mineral 
gübrələrin torpaq mülkiyyətçilərinə və dövlət müəssisələrinə güzəştli satışı 
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər görülmüş, onların kənd təsərrüfatı bitkiləri 
altına verilməsində istehsalçılara lazımi tövsiyyələr verilmişdir. 

2012-ci ildə “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan hüquqi və 
fiziki şəxslərə hər hektar əkin sahəsinin  becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və 
motor yağlarına görə dövlət tərəfindən büdcə vəsaiti hesabına 40 manat yardım 
verilməsi, habelə “Aqrolizinq” Açıq Səhimdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki 
şəxslər tərəfindən istehsalçılara satılan gübrələrin dəyərinin 50 faizinin dövlət 
tərəfindən ödənilməsinin təmin edilməsi üzrə Respublika Komissiyası”ndan 
keçmiş 90,8 min tondan çox mineral gübrələr kənd təsərrüfatı məhsullarına 
güzəştli qiymətlərlə satılmışdır ki, buna görə dövlət büdcəsindən satıcı təşkilatlara 
20,1 milyon manat ödənilmişdir. Respublika üzrə satılmış gübrələrin 68 faizini 
azotlu, 12 faizini fosforlu, 0,6 faizini kaliumlu və 19,4 faizini mürəkkəb gübrələr 
təşkil etmişdir. 

Məhsul istehsalçılarına göstərilən xidmət hesabına Şəmkir, Şəki, Samux, 
Bərdə, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, Tərtər rayonlarının taxılçıları hər hektardan 
30,8 – 38,2 sentner məhsul götürmüşlər ki, bu da orta respublika göstəricisindən 
4,5 – 11,9 sentner yüksəkdir. 

2012-ci ildə Şəki taxılçıları qarğıdalı daxil edilmədən 256,5 min ton, 
Cəlilabad 131,2 min ton, Neftçala 102,2 min ton, Ağsu 102,7 min ton, Füzuli 101,3 
min ton taxıl istehsal edərək fərqlənmişlər. 

Kartof istehsalında Tovuz, Cəlilabad, Gədəbəy, Şəmkir, Masallı 
rayonlarının, tərəvəz istehsalında Ağdam, Astara, Göyçay, Xaçmaz, Bərdə, 
Lənkəran, Biləsuvar, Masallı, Şəmkir, Ağdaş rayonlarının istehsalçıları 
fərqlənmişlər. Ölkə üzrə istehsal olunan kartofun 66,1 faizi, tərəvəzin 56,4 faizi 
müvafiq olaraq həmin rayonların payına düşür. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının icrasına uyğun olaraq bölgələrdə yeni meyvə və üzüm bağlarının 
salınması davam etdirilir. 

2012-ci ildə 810 min ton meyvə məhsulları istehsal edilməklə, bu 
məhsulların yığımında Quba (118,4 min ton), Xaçmaz (91,5 min ton), Göyçay 
(65,6 min ton), Şəmkir (60,0 min ton) rayonları daha çox fərqlənmişlər. Şəmkir, 
Tovuz, Samux, Ağstafa, Cəlilabad, Salyan, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı və Xaçmaz 
rayonlarında isə üzüm istehsalı yüksəlmişdir. 

Ölkədə istər kartofun, istərsə də tərəvəz-bostan və meyvə məhsullarının 
tələbatdan xeyli artıq istehsal edilməsi bu məhsulların xarici dövlətlərə ixrac  
olunması imkanlarını da artırmışdır. 2012-ci il oktyabr 1-i vəziyyətinə ölkədən 
kənara 58,7 min ton kartof, 41,7 min ton tərəvəz, 0,3 min ton bostan, 70,5 min ton 
müxtəlif meyvə məhsulları ixrac edilmiş, ölkəyə 130,3 milyon ABŞ dolları 
miqdarında vəsait daxil olmuşdur. 

2012-ci ildə pambığın əkin sahəsi əvvəlki ilə nisbətən 13,6 min hektar 
azalaraq cəmi 29,2 min hektar təşkil etmişdir. Lakin, həmin sahələrin 
becərilməsinə diqqət artırılmış, nəticədə hər hektardan 19,5 sentner, cəmi isə 56,9 
min ton məhsul yığılmışdır. Ötən illə müqayisədə hektardan 4,0 sentner artlq 
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məhsul götürülmüşdür. Gələcəkdə xam pambığın alış qiymətinin qaldırılması onun 
istehsalının artmasına səbəb ola bilər. 

“Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik 
və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 12 
mart tarixli 546 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə 
“Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı 
toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın 
ödənilməsi Qaydası”na əsasən 2012-ci ildə toxum istehsalçılarına 1-ci və 2-ci  
reproduksiyalı toxum və ting satışına görə 7,3 milyon manat subsidiya ödənilmiş, 
2013-cü il üçün toxumluq sahələrin genişləndirilməsi və toxum istehsalının 
artırılması üçün indidən lazımi tədbirlər görülür. 

Bu məqsədlə özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
yeni sortları və toxumları barədə məlumatlar çatdırılmış, torpaq-iqlim şəraitinə 
uyğun seçim etmələri tövsiyə olunmuşdur. 

Son illər Dövlət toxumçuluq təsərrüfatları ilə yanaşı özəl toxumçuluq 
təsərrüfatlarına diqqət və qayğının, habelə, nəzarətin artırılması təsərrüfatların 
təkmilləşdirilməsinə, toxum istehsalının, xüsusi ilə, taxıl toxumu istehsalının 
artırılmasına səbəb olmuşdur. 2012-ci ildə 97 fiziki və hüquqi şəxsə şəhadətnamə 
verilmişdir ki, onun da 69-u yenidən qeydiyyata düşənlər, 28-i isə ilk dəfə 
qeydiyyata götürülənlərdir. Ümumiyyətlə, respublika üzrə cəmi 381 özəl toxumçu 
və ting istehsalı ilə məşğul olur. 

2012-ci ildə dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatları üzrə cəmi 198,3 min 
ton taxıl toxumu istehsal edilmiş, səpin tələbatı tam yerinə yetirilmişdir. İstehsal 
olunmuş taxıl toxumunun 147,9 min tonu buğda, 50,4 min tonu arpa toxumu 
olmaqla, cəmi toxumun 40 tonunu orijinal, 240 tonunu superelit, 1461 tonunu elit, 
42742 tonunu R1, 83021 tonunu R2 və 70775 tonunu R3 reproduksiyalı toxumlar 
təşkil etmişdir. Toxum istehsalının 66,9 faizi özəl toxumçuluq təsərrüfatlarının, 1,1 
faizi Aqrar Elm Mərkəzinin, 2,5 faizi DKTİM MMC-lərin, 29,5 faizi isə ayrı-ayrı 
fiziki və hüquqi şəxslərin payına düşür. 

“2008 – 2015-ci illərdə Azəırbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan 
respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2009 – 2013-cü 
illər)” müddəalarına uyğun olaraq 2013-cü ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı 
məhsuları istehsalçıları tərəfindən mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, artıq 
2012-ci il dekabrın 27-i vəziyyətinə 2013-cü ilin məhsulu üçün 997,4 min hektarda 
dən üçün payızlıq taxıl səpilmişdir ki, onun da 690,5 min hektarını buğda, 306,9 
min hektarını arpa təşkil edir. 2011-ci il dekabrın 27-i ilə müqayisədə 2012-ci ilin 
həmin dövrünə dən üçün taxıl səpini 4,3 faiz, o cümlədən buğda səpini 0,2 faiz, 
arpa səpini 14,8 faiz artırılmışdır. 

2012-ci ildə əhalinin bitkiçilik məhsullarına olan tələbatı taxıl üzrə 81,5 faiz, 
kartof üzrə 172,6 faiz, tərəvəz-bostan məhsulları üzrə 174,7 faiz, meyvə üzrə 176,9 
faiz ödənilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, buğdada 3 faiz itki – 55,4 min ton, 
toxum üçün 12 faiz sığorta fondu ilə birlikdə - 170,0 min ton, heyvan yemi üçün 
258,0 min ton, kartofda 3 faiz itki – 29 min ton, toxum üçün 198,5 min ton, yem 
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üçün 30,0 min ton, tərəvəz bostan məhsulları üzrə 5 faiz itki – 82,2 min ton, meyvə 
üzrə 5 faiz itki – 40,5 min ton ümumi yığımdan çıxarılmışdır. 
 

2012-ci ildə əhalinin bitkiçilik ərzaq məhsullarına olan tələbatının daxili 
istehsal hesabına ödənilməsi vəziyyəti  

 
(əhalinin sayı – 9,3 milyon nəfər) 

Məhsulun adı 
Adambaşına 
illik istehlak 
norması, kq 

Cəmi 
tələbat, 
min ton 

2012-ci 
ildə 

istehsal, 
min ton 

Ondan ərzaq üçün 
saxlanılır 

Tələbatın 
ödənilmə 
vəziyyəti, 

%-lə 
cəmi, 

min ton 
adambaşına, 

kq 
Buğda  180 1674 1847,4 1364 146,7 81,5 
Kartof 44,3 412 968,5 711 76,4 172,6 
Tərəvəz-bostan 96,1 894 1644,2 1562 167,9 174,7 
Meyvə 46,8 435 810 769,5 82,7 176,9 
 
Buğda     55,4 min ton – itki (3 faiz) 
               170 min ton toxum (12 faiz sığorta fondu ilə birgə) 
               258 min ton yem üçün 
 
Kartof     29 min ton itki (3 faiz) 
               198,5 min ton toxum 
               30 min ton yem üçün     
 
Tərəvəz-bostan   82,2 min ton itki (5 faiz) 
Meyvə                 40,5 min ton itki (5 faiz) 
 

2003 – 2012-ci illərdə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi sisteminə ayrılan vəsaitlər barədə 

 
İllər 

 
Ayrılan vəsait 
min manatla 

2003 8466,0 
2004 10994,0 
2005 37571,2 
2006 59801,4 
2007 136158,5 
2008 228701,2 
2009 217693,8 
2010 239441,4 
2011 232091,3 
2012 253326,8 

2003 – 2012-ci illər üzrə 
cəmi: 1424245,6 

 



17 
2012-ci ildə bitkiçilik məhsullarının istehsalı haqqında  

 

 
Məhsulun adı 

Əkin 
sahəsi, 
hektar 

2012-ci il 2011-ci il İstehsal üzrə 
2012-ci ilin 
2011-ci ilə 

nisbəti, %-lə 

Yığılmış 
sahə, 
hektar 

Yığılmış 
məhsul, 

ton 

Məhsul-
darlıq, 
s/ha 

Yığılmış 
sahə, 
hektar 

Yığılmış 
məhsul, 

ton 

Məhsuldarlıq, 
s/ha 

Dənli və dənli paxlalıların cəmi (qarğıdalı daxil 
etməklə) 

1031420 1030755 2802249 27,2 967042 2458436 25,4 114,0 

Ondan: buğda 687939 687349 1847423 26,9 654078 1641028 25,1 112,6 
arpa 291572 291522 740401 25,4 262901 632690 24,1 117,0 
qarğıdalı   
dən üçün 

35652 35652 181930 51,0 33503 152306 45,5 119,4 

çəltik 1685 1685 3878 23,0 1764 3824 21,7 101,4 
Pambıq  29217 29217 56957 19,5 42829 66345 15,5 85,8 
Dən üçün günəbaxan 11027 11027 20042 18,2 11224 19986 17,8 100,3 
Şəkər çuğunduru 3614 3600 121399 337,2 7301 254621 348,7  
Təkrar əkinlərlə birlikdə x x 175723 x x 254661 x 69,0 
Kartof  66004 66004 968545 146,7 65187 938517 144,0 103,2 
Tərəvəz 76798 76768 1154051 150,3 79678 1159472 145,5  
Tərəvəz örtülü və təkrar əkinlər daxil olmaqla 
cəmi 

x x 1216240 x x 1214758 x 100,1 

Ərzaq üçün bostan məhsulları 29991 29991 428037 142,7 33245 478015 143,8 89,5 
Meyvə 133490 108792 810022 73,8 105974 765818 71,7 105,8 
Üzüm (talvar üzümü daxil olmaqla) 16327 12443 150987 88,6 11997 137038 81,5 110,2 
Tütün 1532 1532 4278,3 27,9 1439 3587,3 24,9 119,3 
Yaşıl çay yarpağı yığılmışdır 873 543 567,9 10,5 544 534,1 9,8 106,3 
 

Qeyd: 2012-ci ildə 3525 hektar yeni meyvə bağları, 543 hektar yeni üzümlük və 70 hektar yeni çay plantasiyaları salınmışdır. 
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Kənd təsərrüfatının bütün kateqoriyaları üzrə orta hesabla 
il ərzində məhsul istehsalı, min ton 

 
 İllər 

1971- 1975 1976-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012 
Taxıl, cəmi 828,7 1149,5 1239,8 1158,4 1146,8 2110,9 2314,0 2630,3 
Pambıq 440,8 627,5 706,7 343,7 140,0 119,2 71,1 61,7 
Tütün 37,4 52,6 57,0 37,4 13,4 6,9 3,2 3,9 
Kartof 114,4 151,1 189,8 158,8 322,7 816,6 1010,0 953,5 
Tərəvəz 530,4 835,3 890,7 551,0 603,9 1028,2 1208,0 1215,5 
Ərzaqlıq bostan bitiləri 65,1 77,7 84,2 49,1 131,1 339,4 406,4 453,0 
Meyvə və giləmeyvə 135,7 230,6 317,5 378,7 391,2 527,3 700,8 787,9 
Üzüm 446,4 1008,0 1829,9 553,3 150,8 66,0 114,4 144,0 
Çay 11,7 18,0 29,2 20,4 1,9 1,1 0,47 0,55 
Ət (kəsilmiş çəkidə) 104,2 127,5 157,3 105,0 97,9 133,3 186,5 269,4 
Süd 574,9 737,5 896,6 841,4 939,2 1165,4 1496,9 1670,9 
Yumurta (milyon ədəd) 495,9 659,1 871,3 660,9 509,5 700,6 1005,7 1118,9 
Yun (fiziki çəkidə) 8,7 10,3 11,1 9,5 10,1 12,2 14,7 36,4 
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Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri 
 

Göstəricilər Ölçü vahidi İllər 
2008 2009 2010 2011 

Təsərrüfatların sayı 
o cümlədən: 

ədəd 2613 2571 2618 2593 

Gəlirlə işləyənlər ədəd 2589 2584 2544 2565 
Zərərlə işləyənlər ədəd 24 67 74 28 
Mənfəətin  məbləği min manat 5538 4924 8111 9814 
Zərərin məbləği min manat 37 123 590 71 
Balans gəliri (- zərəri) min manat 5502 4801 7521 9743 
Satışdan əldə edilən pul gəliri min manat 14912 14231 18890 25427 
Bütövlükdə satışdan əldə edilən gəlir (- zərər) 
o cümlədən: 

min manat 4687 3804 5087 7327 

Bitkiçilikdə min manat 2893 2216 3051 5180 
Heyvandarlıqda  min manat 1638 2578 2021 2125 
İstehsalda iştirak edən ailə üzvlərinin sayı nəfər 11103 11338 10536 10694 
Ümumi məhsul istehsalı (ilin qiymət) min manat 21372 18991 24887 31022 
Kənardan cəlb edilmiş işçilərin sayı nəfər 1480 2134 2311 2055 
Əmək məhsuldarlığı (1 nəfərə düşən ümumi məhsul) manat 1925 1675 2362 2901 
Əsas fondlar min manat 23136 25871 31933 32011 
Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas istehsal fondlar min manat 22043 23698 22060 23578 
Ümumi torpaq sahəsi ha 25150 27137 47314 43691 
Ondan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi ha 24400 26341 45735 41575 
Ondan əkin yeri ha 17025 17591 33764 28919 
Orta hesabla bir təsərrüfata düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi ha 9,3 10,2 17,5 16,0 
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2.4. Heyvandarlığın vəziyyəti və onun inkişaf perspektivləri 
 

Xalqımız ta qədimdən heyvandarlıqla məşğul olmuş və bu sahədə 
qazanılmış zəngin təcrübə, uzun illər yaranmış və möhkəmlənmiş ənənə, 
kəndlilərin heyvandarlığa bağlılığı və meyli hazırda sahənin sabit templə inkişafını 
təmin edir. 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi ilk dövrdə - 1991 – 1995-ci illərdə 
heyvandarlıq tənəzzülə uğramağa başladı. Mal-qaranın sayı 2025,6 min başdan 
1681,7 min başa, inək və camışlar 743,3 min başdan 710,7 min başa, qoyun və 
keçilər 5547,8 min başdan 4644,4 min başa, quşlar isə 31,4 milyon başdan 12,4 
milyon başa qədər azaldı. 

Müvafiq olaraq heyvandarlıq məhsulları istehsalı da azalmışdır. Ət istehsalı 
188 min tona, süd istehsalı 1066,6 min tondan 826,5 min tona, yun istehsalı 11,9 
min tondan 9 min tona, yumurta istehsalı isə 1,71 milyard ədəddən 455,8 milyon 
ədədə düşmüşdü. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi və onun təşəbbüsü 
ilə heyvandarlıqda islahatların başlanması, yaranmış böhran vəziyyətin qarşısını 
aldı və 1996-cı ildən başlayaraq heyvandarlığın bütün sahələri inkişaf etməyə 
başladı. Hazırda respublikada 2712,7 min baş mal-qara, o cümlədən 1306,6 min 
baş inək və camış, 8665,2 min baş qoyun və keçi, 24,5 milyon baş quş vardır. Son 
20 ildə mal-qara 56,2 faiz, inək və camışlar 76,4 faiz, qoyun və keçilər 76,5 faiz 
artmışdır. 

Bu dövrdə ət istehsalı 95,3 faiz artaraq 285,6 min tona, süd istehsalı 2,0 dəfə 
artaraq 1719,6 min tona, yumurta istehsalı isə 51 faiz artaraq 1226,7  milyon ədədə 
çatmışdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2012-ci ildə də heyvandarlıq məhsullarının 
istehsalı stabil artmaqda davam edir. Belə ki, 2011-ci ilə nisbətən 2012-ci ildə ət 
istehsalı 8,3 faiz, süd istehsalı 6 faiz artmışdır. 

2011-ci ildə respublikada adambaşına 33 kq ət, 248 kq süd, 131 ədəd 
yumurta istehlak olunmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 4844,6 
milyon manat olmuş və 2012-ci ildə 2011-ci ilə nisbətən 6,6 faiz, o cümlədən 
bitkiçilik məhsulları üzrə 5,8 faiz , heyvandarlıq məhsulları üzrə isə 7,6 faiz 
artmışdır. 

2012-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunda heyvandarlığın payı 
48,7  faizə çatmışdır. Kənd təsərrüfatının tarixində heyvandarlıq sahəsində birinci 
dəfədir ki, belə yüksək göstəricilərə nail olunmuşdur. 

Azərbaycanda bəzi unikal heyvanlar yetişdirilir. Əsasən Azərbaycanda  
yetişdirilən camışlar, yerli zebular, qala qoyunları və keçilər yüksək keyfiyyətli 
məhsul vermələri ilə fərqlənir. 

Azərbaycanda 269,6 min baş camış vardır. Xarici mühitin zərərli təsirlərinə 
və xəstəliklərə dözümlülüyü, yemə və saxlanılmağa az tələbkar olması ilə 
fərqlənən camışların südündə 8 – 12 faiz yağ olur. Camış südündə yağın miqdarı 
inək südünə nisbətən 2,4 dəfə artıqdır. Əgər 1 kq yağ 22 kq inək südündən əmələ 
gəlirsə, bunun üçün 8 – 10 kq camış südü tələb olur, camışın qatığı və qaymağı ilə 
yanaşı, onun əti də bir çox xəstəliklərə qarşı dərman kimi istifadə olunur. 
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Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı kənd təsərrüfatının prioritet sahələrindən 
biridir. Bu sahəyə diqqət və qayğı ildən-ilə artır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev respublika əhalisinin heyvandarlıq məhsullarına 
olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsi vəzifəsini qarşıya qoymuşdur. 
Bunun üçün heyvandarlıq yeni texnologiyalar əsasında inkişaf etdirilməli, bu 
sahəyə dünya ölkələrində mövcud olan innovasiyalar tətbiq olunmalıdır. 

Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün respublikamız böyük potensiala 
malikdir. 

Azərbaycanın təbii-iqlim şəraitində mal-qaranın yüksək məhsuldarlığının 
mümkün olmaması fikri tamamilə təkzib edilmişdir. 

Mal-qaranın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq üçün səmərəli tədbirlər həyata 
keçirilmiş, naxırların və sürülərin tamamilə təzələnməsinin əsası qoyulmuşdur. 

Son illər Azərbaycanda heyvandarlıq sahəsində ümumən sanballı, nəzərə 
çarpan kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri əmələ gəlmişdir. Lakin, bu nailiyyətlər 
hələ ki, əhalinin tələbatından və ehtiyaclarından geri qalır. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009 – 2013-cü illərdə sosial – 
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr 
olunmuş 12 fevral 2013-cü il tarixli konfransda ölkə başçısı İlham Əliyev 
demişdir: “...Özümüzü təminetmə ilə bağlı bir neşə rəqəmi səsləndirmək 
istəyirəm. Biz əsas ərzaq məhsulları üzrə aşağıdakı səviyyəyə çatmışıq. Ət və 
ət məhsulları ilə biz keşən il özümüzü 92 faiz səviyyəsində təmin etmişik, bu il 
95 faiz səviyyəsində təmin edəcəyik. Quş əti – 88 faiz, bu ilin sonuna qədər 
olacaq 93 faiz. Yumurta 96 faiz, bu il verilən proqnoza görə 100 faiz 
olacaqdır. Bitki yağları 70 faiz, qalxacaqdır 75 faizə. Kərə yağı 50 faiz, bu il 
olacaq cəmi 52 faiz. Bu çox aşağı göstəricidir. Bu barədə düşünmək lazımdır. 
Süd və süd məhsulları ilə özümüzü 73 faiz səviyyəsində təmin edirik. Bu ilin 
sonunadək 78 faiz olacaqdır... Biz öz ərzaq təhlükəsizliyimizi də təmin 
etməliyik, səylərimiz yerli istehsalın gücləndirilməsinə yönəldilməlidir”. 

2011-ci ildə əhalinin daxili istehsal hesabına bütün növ mal-qara və quş əti 
ilə təminatı  87,2 faiz, o cümlədən quş əti ilə təminatı 80,5 faiz, süd və süd 
məhsulları ilə təminatı 70,5 faiz, yumurta ilə təminatı 77,4 faiz, balıq və balıq 
məhsulları ilə təminatı 72,4 faiz olmuşdur. 

Heyvandarlıq məhsulları ilə təminatda xarici ticarətdən və idxaldan asılılıq 
səviyyəsi bütün növ mal-qara və quş əti üzrə 12,8 faiz, o cümlədən mal əti üzrə 
12,8 faiz, donuz əti üzrə 85,3 faiz, quş əti üzrə 19,5 faiz, süd və süd məhsulları 
üzrə 29,5 faiz, yumurta üzrə 22,6 faiz, balıq və balıq məhsulları üzrə 28,1 faiz, kərə 
yağı üzrə 50,2 faiz, bütün növ pendirlər üzrə 86,5 faiz olmuşdur. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mövcud normalarına əsasən adambaşına 
il ərzində 70,1 kq ət və ət məhsulları (ət hesabı ilə), 359,9 kq süd və süd məhsulları 
(süd hesabı ilə), 243 ədəd yumurta istehlak edilməlidir. 

2003-cü ilə nisbətən 2012-ci ildə ət istehsalı 48,2 faiz, süd istehsalı 47,2 faiz 
artdığı halda, bu dövrdə Azərbaycan əhalisi 12 faiz artmışdır. Deməli, bu 
məhsulların istehsalı daha yüksək sürətlə artırılmalıdır ki, əhalinin ətə, südə və 
yumurtaya getdikcə artan tələbatı ödənilsin. 
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Azərbaycan az torpaqlı ölkə olduğundan və adambaşına 0,19 hektar əkinə 
yararlı torpaq sahəsi düşdüyündən heyvandarlığın ekstensiv metodla inkişaf 
etdirilməsi ciddi narahatlıq doğururdu. Azərbaycanda mal-qaranın yemlə təmin 
olunmasında ciddi çətinliklər mövcuddur. Alimlər və mütəxəssislər belə hesab 
edirlər ki, respublikada orta hesabla 1600 min baş mal-qara, o cümlədən 800 min 
baş inək və camışın saxlanılması məqsədəmüvafiqdir. Lakin inək və camışların hər 
birindən ildə orta hesabla 2500 – 3000 kq süd sağılmalı, hər bir baş heyvan 
kökəldilərək, diri çəkisi 350 – 360 kq-a çatdırıldıqdan sonra kəsimə 
göndərilməlidir. 

Heyvandarlığı daha da inkişaf etdirmək üçün hüquqi baza yaradılmışdır. 
“Damazlıq heyvandarlı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
hazırlndıqdan və qüvvədə mindikdən sonra, heyvandarlıqda  damazlıq-seleksiya 
işləri xeyli yaxşılaşmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 
Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun olaraq mal-qaranın cins tərkibinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər uğurla davam etdirilir. 

Son illərə qədər heyvandarlıq ekstensiv yolla, yəni mal-qaranın baş sayının 
artırılması hesabına inkişaf edirdi. Hazırda heyvandarlığın intensiv inişaf 
etdirilməsi üçün tədbirlər görülür. 

Ət istehsalının artırılması məqsədi ilə, ilk növbədə iri mal-qaranın 
kökəldilmə komplekslərinin yaradılmasına başlanılmışdır. 

Bu il Bərdə rayonunun Mehdili kəndində 2000 başlıq mal-qara kökəltmə 
təsərrüfatı istifadəyə veriləcəkdur. Burada ildə 400 ton ətin istehsalı  
proqnozlaşdırılır. 

Ağcabədi rayonunun Qaravəlli kəndində 900 başlıq, Bərdə rayonunun 
Lənbəran kəndində 1000 başlıq mal-qara kökəltmə təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. 

Son iki oldə Almaniya və Avstriyadan ətlik istiqamətli aberdin-anqus 
cinsindın olan 25 baş heyvan gətirilib, Salyan, Göygöl, Ağdam, Oğuz, Xızı 
rayonlarına verilmiş və yerli heyvanlarla mələzləşdirilir. 

Fransadan ətlik istiqamətli şarole cinsindən olan törədici heyvanların 
toxumu gətirilərək Gədəbəy rayonunda ətlik maldarlığı inkiaşf etdirmək məqsədilə 
yerli heyvanlarda süni mayalama aparılması gözlənilir. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına respublikada hər biri 
1000 başlıq olmaq şərtilə 120 kökəltmə meydançasının (təsərrüfatın) yaradılması 
üçün müvafiq tədbirlər görülür. 

Cavan heyvanların kəsilməsinin qarşısını almaq məqsədilə kütləvi izahat 
işləri genişləndirilir. Hər il yüz minlərlə baş dana və quzu müvafiq olaraq 180 – 
200 kq və 15 -  20 kq diri çəkidə kəsilir. Cavan heyvanların kəsilməsi hesabına 
ölkədə 40 minə yaxın ət itirilir. 

Azərbaycanda quşçuluq ildən-ilə inkişaf etdirilir. Son iki ildə 20-dən çox 
quşçuluq müəssəsinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən kredit 
verilmişdir. Bu təsərrüfatlarda damazlıq yumurta istehsalına başlanılmışdır. Xarici  
ölkələrdən damazlıq yumurta idxalından asılılığının qarşısının alınması üçün 
tədbirlər görülür. 
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Rayonlarda quşçuluğun inkişafına böyük diqqət yetirilir. Siyəzən rayonunda 
543 ev təsərrüfatı öz həyətyanı sahəsində 12 – 20 min baş broyler olan quş damları 
tikib istifadəyə vermişlər. Təkcə bu rayonda 3000 min baş broyler yetişdirilir. 

Son vaxtlar quş ətinin qiymətinin aşağı  düşməsi, respublikada kifayət qədər 
quş əti istehsal olmasının göstəricisidir. Quşçuluğun himayə edilməsi quş əti 
istehsalının 2020-ci ildə 80 – 100 min tona çatdırmağa imkan verər. 

2015-ci ildə kəsilmiş çəkidə ət istehsalıın 340 min tona çatdırılması üçün 
tədbirlər görülür. 

Respublikada süd istehsalının intensiv artırılması qarşıda duran əsas 
vəzifələrdən biridir. 

Süd istehsalını artırmaq üçün respublikaya xarici ölkələrdən damazlıq 
düyələr gətirilir. Damazlıq heyvandarlığı inkişaf etdirmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə hər il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat  Fondundan “Aqrolizinq” 
ASC-yə müvafiq vəsait ayrılır. Bu vəsait hesabına indiyədək respublikaya 6290 
baş damazlıq düyə alınıb gətirilmiş, bu düyələr güzəştlə heyvandarlıq məhsulları 
istehsalçılarına lizinqə verilmişdir. Görülən tədbirlər və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
nin hazırladığı tövsiyələrin nəticəsi olaraq həmin heyvanlar artıb 10020 başa 
şatmışdır. 

Lizinq yolu ilə verilən damazlıq düyələr xüsusi qulluq tələb edir. İdxal 
olunan damazlıq düyələrə nümunəvi xidmətin göstərilməsi, ölkənin heyvandarlıq  
mədəniyyətinə ciddi surətdə müsbət təsir göstərir. 2013-cü ildə bu iş yenə də 
davam etdiriləcək və respublikaya 4000 baş damazlıq düyə gətirilməsi  
proqnozlaşdırılır. 

Respublikada olan mal-qaranın 80 – 85 faizi 10 başadək heyvan saxlayan 
sahibkarların xırda təsərrüfatlarında cəmləşmişdir. Belə kiçik təsərrüfatlarda yeni 
texnologiyanın həyata keçirilməsi, ağır əl əməyi tələb edən işlərin 
mexanikləşdirilməsi, istehsalın intensiv inkişaf etdirilməsi qeyri-mümkündür. Odur 
ki, süd istehsalını intensiv artırmaq üçün respublikada iri südçülük komplekslərinin 
yaradılmasına başlanılmışdır. 

2011-ci ildən etibarən Ağdam rayonunun Əfətli kəndindəki “Qara inək”  
kənli (fermer) təsərrüfatında 450 başlıq, Ağcabədi rayonunun Ağabəyli kəndində 
3000 başlıq, Kürdəmir rayonunun Atakişili kəndində 500 başlıq, Salyan rayonunun 
Kürqaraqaşlı kəndində 500 başlıq südçülük kompleksləri fəaliyyət göstərməyə 
başlamış və komplekslər “Aqrolizinq” ASC vasitəsi ilə gətirilən damazlıq 
düyələrlə komplektləşdirilir. 

2013-cü ildə Ağdaş rayonunun Ərəbocağı kəndində 800 başlıq, Salyan 
rayonunun Qaraçala qəsəbəsində 2400 başlıq, Qəbələ rayonunda “Aqrokompleks” 
MMC-də 1000 başlıq, həmin rayonun Vəndam kəndində 500 başlıq südçülük 
kompleksləri istifadəyə veriləcək və bu komplekslər “Aqrolizinq” ASC vasitəsi ilə 
gətiriləcək damazlıq düyələr hesabına komplektləşdiriləcəkdir. 

Damazlıq düyələrin saxlanıldığı südçülük kompleksləri yüksək istehsal 
göstəricilərinə malikdirlər. “Şəki Aqro İndastris” MMC-də 1126 baş mal-qara, o 
cümlədən 540 baş inək yetişdirilir. Keçən il hər inəkdən orta hesabla 5263 kq süd 
sağılmışdır. Burada inəklərin hamısı süni yolla mayalandırılır. Hər 100 baş inəkdən 
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98 bala alınır. Süd sağımı sexi fəaliyyət göstərir. Eyni vaxtda 32 inək sağılır. 
Keçən ilin iyun ayında bu təsərrüfatda dövlət və özəl damazlıq düyə alan 
sahibkarların respublika seminar-müşavirəsi keçirilmişdir. 

Ölkəmizə idxal olunan cins düyələr damazlıq sekesiya işlərinin 
aparılmasında böyük rol oynayır. Ona görə də heyvanların cins tərkibinin 
yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayan süni mayalamaya üstünlük verilir. 

Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında Süni 
Mayalama Mərkəzi yaradılmışdır. Burada Avstriyadan, Almaniyadan və 
Rusiyadan alınıb gətirilmiş 21 baş törədici buğadan və kəldən yüksək keyfiyyətli 
toxum istehsal olunur. 

Heyvanlarda süni mayalama tədbirlərini həyata keçirmək üçün Süni 
Mayalama Mərkəzi nəzdində yaradılmış kurslarda 500 nəfər süni mayalama 
texniki hazırlanmışdır. Onlar süni mayalama avadanlıqları, yedəkli motosklet, 
heyvan toxumu və maye azotla təmin olunmuşlar. 

Respublikada heyvanların süni mayalandırılması sahəsində artıq işlək bir 
mexanizm formalaşmışdır. Hər bir rayonda və şəhərdə Süni Mayalama Mərkəzi 
yaradılmışdır. 2012-ci ildə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 88415 baş heyvan  
süni mayalanmış və 59011 baş bala alınmışdır. Ölkədə mövcud olan inək, camış və 
2 yaşından böyük düyələrin 6 faizi süni mayalanmışdır. 

Harada heyvanların süni mayalanmasına diqqət və əhəmiyyət verilirsə, orada 
bu sahədə müvəffəqiyyətlər qazanılır. Elə buna görə də Zaqatala, Abşeron, Ağdaş, 
Sabirabad, Qəbələ, Salyan və Xaçmaz rayonlarında heyvanların süni mayalanması 
yaxşı təşkil olunmuşdur. 

Abşeron rayonunda sağmal inəklərin 25 faizi süni mayalandırılır. Burada hər 
bir süni mayalama texniki ildə 500 – 600 baş heyvanı süni mayalayıb 80 – 85 baş 
bala alır. Statistikaya görə Abşeron rayonu üzrə hər inəkdən keçən il orta hesabla 
3408 kq süd sağılmışdır. 

Süni mayalama nəticəsində alınmış inəklərdən ildə orta hesabla 3500 – 4000  
kq süd sağılır. 

Heyvanların süni mayalanması böyük iqtisadi səmərə verir. 2015-ci ildə süd 
istehsalının 2,4 milyon tona çatdırılması üçün tədbirlərin görülməsi davam etdirilir. 

Heyvandarlıq məhsullarının emalı şəbəkəsi ildən-ilə genişlənir. Bakı 
şəhərindəki “Milk Pro” MMC, Ağzabədi rayonundakı “Atena”, Lənkərandakı “Pal 
süd”, “Biləsuvar süd”, Salyan rayonundakı “Nurgün” süd emalı, “Hakan Fut”, 
“Səhliyalı”, “Aymin flaqman”, “Halal dad” ət emalı, “Kaspian Fiş” balıq emalı 
müəssisələrinin məhsulları “İSO-9000” keyfiyyət sertifikatına layiq görülmüşdür. 
Süd emalı müəssisələrində aseptik süd istehsal olunur. Süd emalı müəssisələrinin 
emal etdikləri milli ayran, dovğa, qatıq, şor və digər milli məhsullar xarici 
partnyorların rəğbətini qazanmışdır. Son illərdə emal müəssisələri tərəfindən qida 
təhlükəsizliyi və keyfiyyətin idarə olunması üzrə HACCP proqramının həyata 
keçirilməsi üçün xeyli iş görülür. 

Gələcəkdə baş verə biləcək ərzaq qıtlığı probleminin qarşısını vaxtında 
almaq üçün müstəqil dövlətimiz “Azərbaycan – 2020: Gələcəyə baxış” 
konsepsiyasını qəbul etmişdir. Əhalinin 2020-ci ildə və bundan sonrakı dövrdə 
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heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatını daha da dolğun ödəmək üçün aşağıdakı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008 – 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət proqramı”nda 2015-ci 
ildə ət istehsalının kəsilmiş çəkidə 340 min tona, süd istehsalının isə 2,4 milyon 
tona çatdırılması hədəf seçilmişdir. Xüsusilə ət istehsalının intensiv artırılması 
üzərində gərgin iş aparılır. 

2015-ci ildə ət istehsalı sahəsində nəzərdə tutulan hədəfə çatmaq üçün 2012 
– 2015-ci illərdə əlavə olaraq cəmi 64,8 min ton ət istehsal olunmalıdır. Bunun 
üçün ildə ət istehsalı ən azı 10 faiz artmalıdır. 

Respublikada 2015-ci ildə süd istehsalını 2,4 milyon tona çatdırmaq 
sahəsində çox gərgin iş görülür. 

2015-ci ildə nəzərdə tutulan hədəfə çatmaq üçün qarşıdakı 3 il müddətində, 
yəni 2012 – 2015-ci illərdə cəmi 682 min ton süd istehsalı artırılmalıdır. 

2015-ci və 2020-ci illərdə qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün  
hazırda süd istehsalının intensiv artırılması üçün həyata keçirilən mexanizm uğurla 
davam etdirilir. 

Ərazisi 86,6 min km2, əhalisi 9,3 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 107,4  nəfər 
düşür. Ümumi daxili məhsul 2012-ci ildə 54,0 milyard manat (69,3 milyard ABŞ 
dolları) olmuşdur və hər nəfərə 5 800 ABŞ dolları düşmüşdür. ÜDM-də kənd 
təsərrüfatının payı təxminən 5 faiz təşkil etmişdir. Onun sabit qiymətlərlə dəyəri 
2011-ci ildə əkinə nisbətən 5,8 faiz, o cümlədən bitkişilikdə 5,8 faiz, 
heyvandarlıqda 5,9 faiz artmışdır. 2012-ci ildə qarğıdalı da daxil olmaqla 1030,8 
min hektar sahədən, hər hektardan orta hesabla 27,2 sentner olmaqla, ilkin 
çəkidə 2802,3 min ton taxıl, o cümlədən 1847,4 min ton buğda istehsal 
edilmişdir. Bununla yanaşı 56,8 min ton pambıq, 568,5 min ton kartof, 1214,9 
min ton tərəvəz, 428,0 min ton bostan məhsulları, 809,8 min ton meyvə və 
giləmeyvə, 567,9 min ton yaşıl çay yarpağı toplanmışdır. İribuynuzlu mal-
qaranın baş sayı 20703,9 min, o cümlədən inək və camışlar 1302,3 min, qoyun 
və keçilər 8651,2 min baş olmuşdur. 478,8 min ton ət (diri çəkidə), 1719,6 min 
ton süd, 1226,7  milyon ədəd yumurta istehsal edilmişdir. 

Azərbaycan ən qədim əkinçilik mədəniyyətinə malik ölkədir. Ölkədə 4500-
dən artıq bitki növü, həmçinin meyvə, giləmeyvə, tərəvəz və bostan bitkiləri 
vardır. Yer kürəsindəki 11 iqlim tipindən 9-u və torpaq tiplərinin əksəriyyəti ölkə 
ərazisində cəmləşmişdir. 



2.10. Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi 
üzrə Dövlət Komissiyası 

 
Azərbaycanda Dövlət sort-sınaq komissiyası ilk dəfə 1937-ci ildə keçmiş 

Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının (SSRİ) Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 
“Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı bitki sortlarının sınağı üzrə Dövlət 
Komissiyası Müfəttişliyi” yaradılmışdır. Ölkə öz müstəqilliyini bərpa etdikdən 
(1991) sonra, “Seleksiya nailiyyətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu qəbul edilmiş (15 noyabr 1996-cı il, № 197-İQ) və bu qanunun tələblərinə 
uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli 
əmri ilə Nazirliyin nəzdində kənd təsərrüfatı bitkilərinin sort-sınağı üzrə Dövlət 
Komissiyası bazasında Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə 
Dövlət Komissiyası yaradılmışdır.  
 

Dövlət Komissiyasının məqsəd və vəzifələri 
 

Dövlət Komissiyasının əsas məqsədi seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və 
mühafizəsi sahəsində vahid dövlət xidmətini və Azərbaycan Respublikasında 
seleksiya nailiyyətlərinin mühafizə olunmasıi sahəsində vahid siyasətini həyata 
keçirməkdir. 

Dövlət Komissiyasının əsas vəzifələri: 
- seleksiya nailiyyətlərinin sınağı və mühafizəsi sahəsində vahid siyasəti 

həyata keçirir; 
- seleksiya nailiyyətlərinin mühafizə hüququnu təmin edir; 
- seleksiya nailiyyətlərinin sınaqdan keçirilmə-si və mühafizəsində vahid 

dövlət xidmətinin effektivliyini təmin edir; 
- tabeçiliyində olan struktur bölmələrin elmi-metodoki və təşkilati-

təsərrüfat fəaliyyətlərinə rəhbərlik edir; 
- seleksiya nailiyyətlərinin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlığı həyata keçirir; 
Dövlət Komissiyası öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarını, Hökumətin qərar və sərəncamlarını, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
tərəfindən təsdiq olunmuş və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən qeydə alınmış Əsasnaməsini rəhbər tutur, həmçinin “Bitkilərin Yeni 
Sortlarının Mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsaslanır.  

 
Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağa Qəbul Edilməsi və  

Rayonlaşdırılması üzrə Komissiya 
 

Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağa Qəbul Edilməsi və Rayonlaşdırılması üzrə 
Komissiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq əmri ilə yaradılır. Komissiyanın 
əsas məqsədi Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyası tərəfindən rayonlaşdırmaya tövsiyə edilən və kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin yeni yaradılmış sort və hibridlərinin sınağa qəbul edilməsinə dair 
təklifləri müzakirə etmək, Dövlət Komissiyasının fəaliyyəti ilə əlaqədar hesabatı 
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dinləmək, onun fəaliyyətini qiymətləndirmək və müvafiq qərar qəbul etməkdən 
ibarətdir. Hal-hazırda fəaliyyət göstərən komissiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
17 fevral 2006-cı il tarixli 47 nömrəli əmri ilə yaradılıb. Komissiya ictimai əsasda 
fəaliyyət göstərir. İldə bir dəfə Ümumrespublika müşavirəsinə toplanır. Zəruri olan 
hallarda komissiya əlavə müşavirələr keçirə bilir. Komissiyanın tərkibi Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrindən, Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının sədrindən, Aqrar Elm Mərkəzinin baş 
direktoru və Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının direktorlarından ibarətdir. 

 
Dövlət Komissiyasının rolu 

 
Dünyanın əksər ölkələrində kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının 

artırılmasını seleksiyasız, sort-sınaqsız təsəvvür etmək mümkün deyldir. Bitkilərin 
yeni “güclü”, yüksək məhsuldar sortları kənd təsərrüfatında ən vacib istehsal 
vasitəsidir. Sortların yaxşılaşdırılması ərzaq məhsulları istehsalının kəmiyyət və 
keyfiyyətcə yüksəldilməsində, həmçinin xammal mənbələrinin yenilənməsində 
iqtisadi baxımdam ən əlverişli yol hesab edilir. Yeni sortun yardılması böyük 
zəhmət, əmək sərfi, material ehtiyatları, vaxt və vəsait tələb edir.  

Sortun sınağının təşkili və idarə olunması daha çox mürəkkəb bir prosesdir. 
Sınaq üçün istifadə olunan kriteriyalar, müxtəlif təşkilatların və fermerlərin iştirak 
səviyyəsi onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində və sortun identifikasiyasının 
düzgün müəyyən olunmasında kritik yanaşma tələb edir. Bundan başqa sortun 
regional və yaxud milli səviyyədə sınağı, sınaq üçün sahənin seçimi, sınağın idarə 
olunması və göstəricilərin interpretasiyası son nəticəyə gəlinmsəində çox böyük 
əhəmiyyətə malikdir. 
 

$

Seleksiya pitomniki

Nəzarət pitomniki, 1-2 il

Müsabiqəli sort sınağı, 2-3 il

Toxum artırma

Yeni sortun/ hibridn dövlət 
sort-sınaq məntəqələrində 
sınagı (1-3 il) 

Seleksiya və sort-sınaq prosesi

İkin materialın öyrənilməsi
(kolleksiya pitomniki) 

Yeni sortun/ hibridin 
təsərrüfatlarda əkilməsi
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Sortun sınağı seleksiya prosesinin cox əhəmiyyətli bir hissəsidir. Bu, 
seleksiyaçılar tərəfindən  də aparıla bilər. Lakin arzuolunan hal, yəni məqsəd 
ondan ibarətdir ki, bu müstəqil sınaq sistemi tərəfindən həyata keçirilsin və 
seleksiyaçıların məlumatlarına tam əminlik olmasın. Digər tərəfdən yeni sorta 
sahiblik hüququ, müvəffəqiyyət qazanmış seleksiyaçılar üçün xərclərin 
kompensasiyası və sonrakı investisiya üçün əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi cox 
vacib məqsədlərdir. Ona görə də bu məqsədlərə nail olmaqdan ötrü Dünyanın 
əksər ölkələri seleksiyaçıların hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq qanunlar qəbul 
etmişlər. Eyni zamanda bu hüqüqları Beynəlxalq səviyyədə qorumaq məqsədilə 2 
dekabr 1961-ci ildə “Bitkilərin yeni sortlarının mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq 
Konvensiya qəbul edilmişdir. Azərbaycan 5 dekabr 2003-cü il tarixdən bu 
konvensiyaya qoşulmuşdur.  

 “Seleksiya nailiyyətləri haqqında”, “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının 
mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında”, “Taxılçılıq haqqında”, “Toxumçuluq 
haqqında”, “Fitosanitar nəzarəti haqqında”, Azərbaycan Respublikasının 
Qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 mart 2006-cı il tarixli 
1368 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında bioloji 
müxtəlifliyin qorunması və davamlı istifadəsinə dair Milli Strategiya və Fəaliyyət 
Planı”nın, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  25 avqust 2008-ci il tarixli 3004  
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 
Proqramı”nın müvafiq bəndlərinin tələblərində, eləcə də Hökumət tərəfindən qəbul 
edilmiş müvafiq qərar və sərəncamlarda seleksiya işlərinin, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin yeni məhsuldar sortlarının sınaqdan keçirilməsi və rayonlaş-dırılması, 
genetik ehtiyatların qorunması və səmərəli istifadəsi sahəsində çox mühüm 
vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur.   

Göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsində Seleksiya Nailiyyətlərinin 
Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası (SNSMDK) və onun regionlardakı 
sort-sınaq məntəqələri xüsusi rola malikdir. Qeyd edilməlidir ki, dünyanın əksər 
ölkələrində sınaq və qeydiyyat sistemindən çox geniş istifadə olunur. Burada 
məqsəd yerli ərazilərdə adaptasiya oluna bilməyən və buna görə də istehsal 
problemlərinə səbəb olan həmin sortların qəbul edilməsinin qadağan olunmasında 
fermerləri müdafiə etməkdir. 

Bazar iqtisadiyyatı və rəqabətliliyin çox yüksəldiyi bir zamanda ölkə 
seleksiyaçıları tərəfindən yeni yaradılmış, həmçinin xarici ölkə seleksiyaçılarından 
və şirkətlərindən daxil olan bitki sort və hibridlərinin tez bir zamanda, 
qanunvericiliyin və metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun olaraq sınaqlarının 
keçirilməsi, əvvəlki sortlardan məhsuldarlığı, keyfiyyəti, xəstəliklərə davamlılığı 
və digər göstəriciləri üstün olan sortların qiymətləndirilərək Dövlət reyestrinə daxil 
edilməsi və istifadəsinə icazə verilməsi fermerlərin və digər təsərrüfatların 
gəlirlərinin artırılmasında çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bu fəaliyyətlərin 
həyata keçirilməsində Seleksiya Nailiyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyası müstəsna rola malikdir.  
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Beynəlxalq əməkdaşlıq 
 

Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyası 
Yeni Bitki Sortlarının Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliklə (UPOV) əməkdaşlıq 
edir. UPOV Bitkilərin yeni sortlarının mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Konvensiya 
(“UPOV Konvensiyası”) təsis etmiş və bu Konvensiya 2 dekabr 1961-ci ildə 
Parisdə imzalanmışdır. Konvensiya 1968-ci ildə qüvvəyə minmiş, 1972, 1978 və 
1991-ci illərdə yenidən baxılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası 5 dekabr 2003-cü il tarixli 534-IIQ nömrəli 
qanunla “Yeni bitki sortlarının mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya 
qoşulmuş və 9 dekabr 2004-cü il tarxdən isə UPOV-un üzvü seçilmişdir. 

 
Bakı kimya-texnoloji laboratoriyası 

 
Bakı kimya-texnoloji laboratoriyası 1960-cı ildə yaradılmışdır. Əsas 

məqsədi ən yaxşı seleksiya nailiyyətlərinin (yeni sort, hibrid) rayonlaşdırılması və 
istehsalata tətbiqi üçün perspektivli olmasını və yaxud sort sınağından 
çıxarılmasını müəyyən etməkdir.  

Laboratoriyada:  
- dövlət sort-sınağında olan yeni sortların keyfiyyətini müəyyən etmək 

məqsədilə  analizlər aparılır; 
- keyfiyyəti müəyyən ediləcək nümunələrin seçilib hazırlanmasına, eləcə də 

nümunələrin saxlama müddətlərinin və nəqliyyata davamlılığına elmi-metodiki 
rəhbərlik göstərir; 

- dənli, dənli-paxlalı, çoxillik ot və kartof sortlarının keyfiyyət göstəriciləri 
müəyyən edilir; 

- sınaqda olan dənli, dənli-paxlalı, yem, meyvə, tərəvəz, kartof və texniki 
bitkilərdə quru maddənin; şəkərin; turşuluğun; ümumi zülalın; yağın; vitamin 
C-nin; nişastanın; sellülozanın; karotinin; aşındırıcı maddələrin analizləri 
aparılır.  

Son 5 ildə aparılmış analizlərin həcmi aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. 
 

Bakı kimya-texnoloji laboratoriyasında aparılan analizlər 
 

İllər 

Dənli, paxlalı 
və yem 
bitkiləri 
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bitkiləri 
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2007 141 182 46 158 23 76 13 13 223 429 
2008 156 223 40 143 19 76 13 13 228 455 
2009 199 290 29 123 11 66 17 17 256 496 
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2010 184 266 31 93 23 160 18 18 256 537 
2011 266 322 35 102 22 158 18 18 341 600 

Hər il orta 
hesabla 189.2 257.6 36.2 123.8 19.6 107.2 15.8 15.8 260.1 503.4 

 
Mövcud sort-sınaq məntəqələri 

 
Dövlət Komissiyasının strukturuna 16 sort-sınaq məntəqəsi daxildir. Sort-

sınaq məntəqələri ölkənin əksər regionlarını əhatə etməklə əsasən torpaq-iqlim 
xüsusiyyətlərinə görə yerləşdiril-mişdir. Meyvə bitkilərinin sort-sınağını həyata 
keçirən məntəqələrdə seleksiya və təsərrüfat əhəmiyyətli əlamətlərin mənbəyi olan 
sortlar, yerli xalaq seleksiyası sortları, məxsusi genetik ehtiyatlar və donorlar 
vardır. Həmin məntə-qələrinin əsas vəzifələrindən biri də sort-sınaq işləri ilə yanaşı 
məntəqənin ərazisində olan meyvə bitkilərinin genetik ehtiyatlarının canlı halda 
indiki və gələcək nəsillər üçün zəmanətli qorunub saxlanmasını, onların ərzaq 
məhsulları istehsalında, elmi-tədqiqat, seleksiya və digər fəaliyyətdə istifadəsini, 
bitki materiallarına olan ehtiyacın davamlı ödənilməsini, habelə dövlətin ərzaq, 
ekoloji və bioloyji ehtiyatlar təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasını təmin etməkdir. 
 

Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan düzən zonası) 

 
  Ağdam taxılçılıq, pambıqçılıq, suvarma sınaq məntəqəsi adı ilə 1969-cu 

ildə Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində yaradılıb (1937-ci ildə Bərdədə təşkil 
edilib, daha sonra Ağdama köçürülüb). “Telman” adına kolxozun ərazisində 
fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 
nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsi” 
adlandırılıb 

Ağdam rayonunun keçmiş T.Məmmədov adına kolxozunun ərazisindən 53 
hektar torpaq sahəsi Ağdam kompleks sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla 
dənli-taxıl, yem və digər bitkilərin 35-dən artıq sortu üzrə sort-sınaq işləri aparılır. 
 

Gədəbəy kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(X.Orta dağlıq zonası-Böyük və Kiçik Qafqazın orta dağlıq yarımzonası) 

 
Gədəbəy taxılçılıq, dəmyə, çəmən-otlaq sınaq məntəqəsi adı ilə 1938-ci ildə 

Slavyanka kəndində yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il 
tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə 
Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Gədəbəy kompleks sort-sınaq 
məntəqəsi” adlandırılıb. 

Hal-hazırda Gədəbəy kompleks sort-sınaq məntəqəsində dənli taxil 
bitkilərinin 19, kartofun 8 sortu sınaqdadır.  
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Göyçay ipəkçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan ovalıq zonası) 

     
Göyçay ipəkçilik, suvarma sınaq məntəqəsi adı altında ilk dəfə 1956-cı ildə 

yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri 
ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının 
tabeliyində olmaqla “Göyçay ipəkçilik sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Göyçay rayonunun keçmiş S.Vurğun adına üzüm istehsalı və emalı 
müəssisəsinin ərazisindən 3,52 hektar tut bağı Göyçay ipəkçilik sort-sınaq 
məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiq etdiyi plan əsasında yeni yaradılmış 
tut ipəkqurdu çins və hibridlərinin və tut sortlarının sınağını keçirməkdir. 
Məntəqədə hər il orta hesabla 30-dan artıq sort və tut ipəkqurdu  cinslərinin sınağı 
keçirilir. 

Göyçay subtropik sort-sınaq məntəqəsi 
(II.Şirvan-Qarabağ suvarılan ovalıq zonası) 

 
Göyçay meyvəçilik, üzümçülük, subtropik, suvarma sınaq məntəəqəsi 1957-

cı ildə Göyçay rayonunun Qarabaqqal kəndində yaradılıb “Nizami” adına 
sovxozun ərazisində fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 
1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Göyçay subtropik 
sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb 
 

Xaçmaz kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(IV.Samur-Şabran suvarılan ovalıq zonası) 

 
Xaçmaz meyvəçilik, üzümçülük, suvarma sınaq məntəqəsi adı altında 1958-

ci ildə yaradılıb. (1954-cü ildə Xaçmaz sort-sınaq məntəqəsi adlanıb). Xaçmaz  30-
cu qəsəbə ərazisində fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 
1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Xaçmaz kompleks 
sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Xaçmaz rayonunun keçmiş Nərəcan sovxozunun ərazisindən 44,5 hektar 
(meyvə bağı və əkin sahəsi) torpaq sahəsi Xaçmaz  meyvəçilik kompleks sort-
sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirmək, müxtəlif meyvə bitkilərinin 
sortlarının, kolleksiya bağının qorunub saxlanması və seleksiya məqsədilə 
istifadəsini təmin etməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla müxtəlif kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin 70-dən artıq sort-sınaq işləri həyata keçirilir. 
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İsmayıllı kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(VIII.Böyük və Kiçik  Qafqazın alçaq dağlıq zonası) 

 
İsmayıllı taxılçılıq sort-sınaq məntəqəsi 1937-ci ildə İvanovka kəndində 

“Kalinin” adına kolxozun ərazisində yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 
may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “İsmayıllı 
kompleks sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Məntəqədə İsmasyıllı rayonunun Nikitin adına kolxozun ərazisindən 43,2 
hektar torpaq sahəsi təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il dənli taxıl, 
paxlalı, yem bitkilərinin orta hesabla 50-dən artıq sort-sınaq işləri və sort-
təcrübələri (becərmə texnologiyaları) həyata keçirilir. 
 

Qazax meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(III.Dağətəyi düzən suvarılan zona) 

 
Qazax üzümçülük, ipəkçilik, suvarma sınaq məntəqəsi adı ilə 1963-cü 

Ağstafa şəhəri, Keçəsgər kəndində yaradılıb. “Nizami” adına sovxozun ərazisində 
fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 
nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Qazax meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi” 
adlandırılıb. 

Qazax rayonunun keçmiş Əzizbəyov sovxozunun 3,0 hektar torpaq sahəsi 
Qazax meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. Sort-sınaq məntəqəsinin 
əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni yaradılmış sort və hibridlərinin 
sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla 4-dən artıq sort-sınaq işləri 
həyata keçirilir. 
 

Qusar kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(VIII.Böyük və Kiçik  Qafqazın alçaq dağlıq zonası) 

   
Qusar taxılçılıq sort-sınaq məntəqəsi adı ilə 1937-ci ildə Qusar rayonu, Hil 

kəndi ərazisində yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 
133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Qusar kompleks sort-sınaq məntəqəsi” 
adlandırılıb. 

Qusar rayonunun keçmiş Lenin adına sovxozunun ərazisindən  20,0 hektar 
torpaq sahəsi Qusar taxılçılıq sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub.  

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il dənli taxıl, 
paxlalı, qarğıdalı və s. bitkilərin orta hesabla 40-xa yaxın sort-sınaq işləri həyata 
keçirilir. 
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Qusar meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(IV.Samur-Şabran suvarılan ovalıq zonası) 

 
Qusar meyvəçilik, suvarma sınaq məntəqəsi 1958-ci ildə Qusar rayonunun 

Bədir-Qala kəndində, Qusar toxumçuluq sovxozu ərazisində yaradılıb. Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya 
Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində 
olmaqla “Qusar meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Qusar rayonunun keçmiş Toxumçuluq sovxozunun ərazisindən  35,0 hektar 
(18 hektar meyvə bağı, 17 hektar əkin yeri) Qusar meyvəçilik sort-sınaq 
məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirmək, müxtəlif meyvə bitkilərinin 
sortlarının, kolleksiya bağının və genetik ehtiyatların öz təbii yerində qorunub 
saxlanması və seleksiya məqsədilə istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir. 
Məntəqədə hər il orta hesabla 50-dan artıq sort-sınaq işləri həyata keçirilir. Hal-
hazırda Qusar meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsində almanın 48, armudun 9, gilasın 
13 sortu mövcuddur.  
 

Lənkəran subtropik sort-sınaq məntəqəsi 
(V.Lənkəran zonası-düzən ərazilər) 

 
Lənkəran çay sınaq məntəqəsi adı ilə ilk dəfə 1948-ci ildə maşın-sınaq 

təcrübə təsərrüfatında yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il 
tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə 
Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Lənkəran subtropik sort-sınaq 
məntəqəsi” adlandırılıb 

Lənkəran rayonunun “Şürük” təcrübə təsərrüfatının ərazisindən 7,07 hektar 
torpaq sahəsi Lənkəran subtropik sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusilə  
subtropik meyvə bitkilərinin yeni yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını 
keçirmək, müxtəlif meyvə bitkilərinin sortlarının, kolleksiya bağının qorunub 
saxlanması və mühafizəsini təmin etməkdən ibarətdir. Məntəqədə hər il orta 
hesabla subtropik meyvə bitkilərinin 8 sort-sınaq işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda 
Lənkəran subtropik sort-sınaq məntəqəsində çoxillik əkmələrin 18 sortu, o 
cümlədən feyxoanın 11, kivinin 2 və çayın 3 sortu mövcuddur. 
 

Lənkəran tərəvəzçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(V.Lənkəran zonası-düzən ərazilər) 

 
Lənkəran tərəvəzçilik, bostan bitkiləri, suvarma sınaq məntəqəsi adı altında 

1969-cu ildə yaradılıb (1957-ci ildə Saatlı sınaq, 1958 və 1963 Lənkəran sınaq 
məntəqəsidən köçürülüb). Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 
133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
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Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Lənkəran tərəvəzçilik sort-sınaq 
məntəqəsi” adlandırılıb. 

Lənkəran rayonunun keçmiş Daşdalıqjar sovxozunun ərazisindən 3,0 hektar 
torpaq sahəsi Lənkəran tərəvəzçilik sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. Əsas 
məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərininin, xüsusilə  tərəvəz bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla 
20-dən artıq sort-sınaq işləri həyata keçirilir. 
 

Naxçıvan kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(IX.Arazətrafı suvarılan düzən- zonası) 

 
Naxçıvan taxılçılıq, suvarma sınaq məntəqəsi 1938-ci ildə Naxçıvan sovxoz-

texnikumun ərazisində yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il 
tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə 
Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Naxçıvan kompleks sort-sınaq 
məntəqəsi” (Babək rayonu, Şıxmahmud kndi) adlandırılıb. 

Babək rayonunun Şıxmahmud kəndində fəaliyyət göstərən Dövlət 
Toxumçuluq təsərrüfatının ərazisindən Naxçıvan kompleks sort-sınaq məntəqəsinə 
26,2 hektar  torpaq sahəsi təhkim olunmuşdur. Hər il sort-sınaq məntəqəsində dənli 
taxıl və paxlalı bitkilərin 30-dan artıq sort-sınaq işləri həyata keçirilir. 
 

Naxçıvan meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(IX.Arazətrafı suvarılan düzən- zonası) 

 
Naxçıvan meyvəçilik, üzümçülük, suvarma sınaq məntəqəsi adı ilə 1958-ci 

ildə Naxçıvan şəhərində Arazın sahilində Zeynəddin kəndində, üzümçülük 
sovxozunda yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 
nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Naxçıvan meyvəçilik sort-sınaq 
məntəqəsi” (Babək rayonu Nehrəm kəndi) adlandırılıb. 

Babək rayonunun Nehrəm kəndində fəaliyyət göstərən Meyvəçilik Dövlət 
təsərrüfatının ərazisindən Naxçıvan meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsinə 6,0 hektar  
torpaq sahəsi təhkim olunmuşdur. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni 
yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirmək, müxtəlif bitkilərin, xüsusilə 
üzüm bitkisi sortlarının qorunub saxlanması və seleksiya məqsədilə istifadəsini 
təmin etməkdir. Məntəqədə hər il orta hesabla 11-dən artıq sort-sınaq işləri həyata 
keçirilir. Hal-hazırda Naxçıvan meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsində çoxillik 
əkmələrin, xüsusilə üzünmün 11 sortu mövcuddur.  
 

Salyan kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(Kürətrafı düzən suvarılan zonası) 

 
Salyan (1964-cü ilə qədər keçmiş Əli-Bayramlı) pambıqçılıq, taxılçılq  

aqrotexnika və suvarma sınaq məntəqəsi adı ilə ilk dəfə 1935-ci ildə Salyan 
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rayonu, Qara-Qaşlı kəndində yaradılıb. O, dövrdə “Oktyabr” kolxozu ərazisində 
fəaliyyət göstərib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 
nömrəli əmri ilə “Salyan kompleks sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb. 

Salyan rayonunun keçmiş Y.Nağıyev adına kolxozunun ərazisindən 37,5 
hektar torpaq sahəsi Salyan kompleks Dövlət sort-sınaq məntəqəsinə təhkim 
olunub. 

Əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni yaradılmış sort və 
hibridlərinin sınağını keçirməkdir. Hal-hazırda məntəqədə dənli taxıl və texniki 
(pambıq) bitkilərin 52 sortu üzrə sort-sınaq işləri aparılır. 
 

Zaqatala kompleks sort-sınaq məntəqəsi 
(IX.Şəki-Zaqatala zonası) 

 
Zaqatala taxılçılıq, tütünçülük, suvarma sort-sınaq məntəqəsi adı altında 

1944-cü ildə Çobankol kəndində “Kommunizm yolu” kolxozu ərazisində yaradılıb 
(1938 və 1941-ci illərdə Zaqataladan köçürülüb). Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 
may 1997-ci il tarixli 133 nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və 
Mühafizəsi üzrə Dövlət Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Zaqatala 
kompleks sort-sınaq məntəqəsi” adlandırılıb 

Zaqatala rayonunun keçmiş “Çobankol” kolxozun ərazisindən 20,0 hektar 
əkin sahəsi Zaqatala kompleks sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin sort və 
hibridləri üzrə seleksiya nailiyyətlərinin sınağının təmin edilməsindən ibarətdir. 
Hal-hazırda sort-sınaq məntəqəsində dənli taxıl, qarğıdalı və tütün bitkilərinin 44 
sortu  sınaqdadır. 
 

Zaqatala meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsi 
(IX.Şəki-Zaqatala zonası) 

 
Zaqatala meyvəçilik, flındıqçılıq, efir yağlı bitkilər, suvarma sınaq 

məntəqəsi adı ilə 1957-ci ildə rayonun 2-ci Tala kəndi S.Vurğun adına kolxozun 
ərazisində yaradılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 22 may 1997-ci il tarixli 133 
nömrəli əmri ilə Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasının tabeçiliyində olmaqla “Zaqatala meyvəçilik sort-sınaq 
məntəqəsi” adlandırılıb. 

Zaqatala rayonunun keçmiş S.Vurğun adına kolxozun ərazisindən 35,0 
hektar əkin sahəsi Zaqatala meyvəçilik sort-sınaq məntəqəsinə təhkim olunub. 

Sort-sınaq məntəqəsinin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı bitkilərinin, xüsusilə 
meyvə bitkilərinin yeni yaradılmış sort və hibridlərinin sınağını keçirmək, müxtəlif 
meyvə bitkilərinin sortlarının, kolleksiya bağının qorunub saxlanması və seleksiya 
məqsədilə istifadəsini təmin etməkdir. Hal-hazırda Zaqatala meyvəçilik sort-sınaq 
məntəqəsində çoxillik əkmələrin 64 sortu, o cümlədən fındığın 6, şabalıdın 3, 
armudun 8, gavalının 19, alçanın 12, zoğalın 3 sortu, tut ağacının 13 sortu   vardır.  
Bununla yanaşı məntəqədə tut ipəkqurdunun 18 hibridi mövcuddur.  
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Son 5 ildə dövlət sort-sınağına qəbul edilmiş, sınaqdan çıxarılmış və  
Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş kənd təsərrüfat bitki sortları 

 
Göstəricilər Bitkilər İllər 5 ildə 

cəmi 2007 2008 2009 2010 2011 
Sınağa qəbul 

edilmiş sort və 
hibridlərin sayı 

Dənli, paxlalı və yem bitkiləri 11 7 5 8 24 55 
Texniki bitkilər 13 2 1 13 9 38 
Tərəvəz, bostan  və kartof 0 6 5 0 23 34 
Meyvə, üzüm, çay 7 9 10 3 3 32 
Cəmi 31 24 21 24 59 159 

 

Sınaqdan 
çıxarılmış sort və 
hibridlərin sayı 

Dənli, paxlalı və yem bitkiləri 3 0 0 8 2 13 
Texniki bitkilər 3 2 0 4 2 11 
Tərəvəz, bostan  və kartof 0 0 0 0 0 0 
Meyvə, üzüm, çay 0 0 0 0 0 0 
Cəmi 6 2 0 12 4 24 

 

Dövlət Reyestrinə 
daxil edilmiş sort 
və hibridlərin sayı 

Dənli, paxlalı və yem bitkiləri 3 4 14 1 2 24 
Texniki bitkilər 1 2 5 1 5 14 
Tərəvəz, bostan  və kartof 3 1 10 4 4 22 
Meyvə, üzüm, çay 0 0 4 3 2 9 
Cəmi 7 7 33 9 13 69 

 
 
 
                             2012-ci ildə sort-sınaq məntəqələrində işin həcmi 

(Əvvəlki illərdən 2012-ci ilə keçənlər də daxil olmaqla sort-sınaq və sort 
təcrübələrin sayı) 

 
 

Sort-sınaq məntəqələri 

Dənli, 
paxlalı və 

yem 
bitkiləri 

Texniki 
bitkilər 
(pambıq 
tütütün) 

Tərəvəz, 
bostan 

və 
kartof 

 

Tut 
ipəkqurdu 

 

Çoxillik 
əkmələr 
(Meyvə,o 
cümlədən 
qərzəkli, 

üzüm, çay, 
tut ağacı) 

1 Agdam kompleks SSM 35 0 0  0 
2 Gədəbəy kompleks SSM 19 0 8  0 
3 Göyçay ipəkçilik SSM 0 0 0 18 13 
4 Göyçay subtropik SSM 0 0 0  5 
5 Xaçmaz kompleks SSM 31 0 0  20 
6 İsmayıllı kompleks SSM 59 0 0  0 
7 Qazax üzümçülük SSM 0 0 0  4 
8 Qusar kompleks SSM 40 0 0  0 
9 Qusar Meyvəçilik SSM 18 0 0  38 
10 Lənkəran subtropik  SSM 0 0 20  8 
11 Lənkəran tərəvəzçilik  

SSM 
0 0 24  0 

12 Naxçıvan taxılçılıq SSM 32 0 0  0 
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13 Naxçıvan meyvəçilik SSM 0 0 0  11 
14 Salyan kompleks SSM 34 18 0  0 
15 Zaqatala kompleks SSM 42 2 0  0 
16 Zaqatala meyvəçilik SSM 0 0 0 18 64 

 Cəmi: 310 82 52  95 
 Sort-sınaq məntəqələri 

üzrə yekunu 
539 sort-sınaq və sort təcrübələri 

 
Dövlət sort-sınaq məntəqələrinin əsas istehsal göstəriciləri 

(ümumiləşdirilmiş göstəricilər son 5 ildə orta hesabla) 
 

№ 
Əsas kənd təsərrüfatı  sahələri və 

dövlət sort-sınq məntəqələri 

Cəmi təhkim 
olunmuş 
sahə, ha 

Əkin və 
coxillik 
əkmələr 
altında, 

ha 

Məhsul 
istehsalı, 

ton 

Məhsul-
darlıq, 
ton/ha 

I Dənli və dənli-paxlalı bitkilər   128.60 262.40 2.04 
1 Agdam Kompleks  53.0 24.00 40.4 1.68 
2 Qusar meyvəçilik  35.0 8.80 20.4 2.32 
3 Qusar kompleks  20.0 15.50 27.2 1.75 
4 Salyan kompleks  37.5 14.90 37.84 2.54 
5 Zaqatala kompleks 20.0 12.60 29.64 2.35 
6 İsmayıllı kompleks 43.2 29.90 73.29 2.45 
7 Naxçıvan kompleks 26.0 17.30 21.48 1.24 
8 Xaçmaz kompleks 44.5 5.60 12.16 2.17 
II Meyvə bitkiləri   60.40 83.9 1.39 
1 Qusar meyvəçilik  35.0 7.30 17.3 2.37 
2 Göyçay subtropik  35.0 12.00 26.30 2.19 
3 Zaqatala meyvəçilik  35.0 17.70 4.84 0.27 
4 Lənkəran subtrop. 7.0 0.98 0.14 0.14 
5 Xaçmaz kompleks 44.5 21.10 29.20 1.38 
6 Qazax üzümçülük 3.0 0.62 2.56 4.13 
7 Naxçıvan meyvəçilik 6.0 0.70 3.6 5.14 

III Trəvəz, bostan və kartof   3.19 35.72 11.20 
1 Salyan kompleks  37.5 2.50 32.95 13.18 
2 Lənkəran tərəvəz 3.0 0.34 1.42 4.15 
3 Gədəbəy kompleks 7.0 0.18 0.45 2.50 
4 Xaçmaz kompleks 44.5 0.17 0.90 5.29 

IV Yonca   40.10 204.2 5.09 
1 Agdam Kompleks  53.0 17.10 78.4 4.58 
2 Qusar meyvəçilik  35.0 0.60 2.0 3.33 
3 Qusar kompleks  20.0 0.54 1.14 2.11 
4 Salyan kompleks  37.5 7.30 72.36 9.91 
5 Zaqatala kompleks 20.0 7.08 31.20 4.41 
6 İsmayıllı kompleks 43.2 0.98 2.23 2.28 
7 Naxçıvan kompleks 26.0 4.10 12.70 3.10 
8 Xaçmaz kompleks 44.5 2.40 4.20 1.75 
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Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri 
 

Göstəricilər Ölçü 
vahidi 

İllər 
2008 2009 2010 2011 

Təsərrüfatların sayı ədəd 2613 2571 2618 2593 
O cümlədən:      
Gəlirlə işləyənlər ədəd 2589 2584 2544 2565 

Zərərlə işləyənlər ədəd 24 67 74 28 

Mənfəətin məbləği min manat 5538 4924 8111 9814 

Zərərin məbləği min manat 37 123 590 71 

Balans gəliri (-zərər) min manat 5502 4801 7521 9743 

Satışdan əldə edilən pul gəliri min manat 14912 14231 18890 25427 

Bütövlükdə satışdan əldə edilən gəlir (-zərər) min manat 4687 3804 5087 7327 
O cümlədən:      
Bitkiçilikdə min manat 2893 2216 3051 5180 

Heyvandarlıqda min manat 1638 2578 2021 2125 

İstehsalda iştirak edən ailə üzvlərinin sayı nəfər 11103 11338 10536 10694 
Ümumi məhsul istehsalı (ilin qiyməti) min manat 21372 18991 24887 31022 
Kənardan cəlb edilmiş işçilərin sayı nəfər 1480 2134 2311 2055 
Əmək məhsuldarlığı (1 nəfərə düşən ümumi 
məhsul) 

manat 1925 1675 2362 2901 

Əsas fondlar  23136 25871 31933 32011 
Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas istehsal fondları min manat 22043 23698 22060 23578 
Ümum torpaq sahəsi ha 25150 27137 47314 43691 

Ondan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi ha 24400 26341 45735 41575 

Ondan əkin yeri ha 17025 17591 33764 2919 

Orta hesabla bir təsərrüfata düşən kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 

ha 9,3 10,2 17,5 16,0 

 



2.2. Dənli bitkilərin becərilməsi 
 

Torpağın becərilməsi 
 

Əsas becərmə: düzgün becərmə sisteminin tətbiqi münbitliyi artırmaq və 
məhsuldarlığı yüksəltmək üçün ən vacib tədbirlərdən biridir. 

Vaxtında və keyfiyyətlə aparılmış şum torpaqda su və qida elementlərinin 
toplanmasına, mineral gübrələrin səmərəli istifadəsinə şərait yaratmaqla 
məhsuldarlığı yüksəltməyə imkan yaradır. Həmçinin keyfiyyətli şumun alaq otları, 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri ilə mübarizədə mühüm rolu 
vardır. Lakin, şum torpaq, iqlim və sələflərin xüsusiyyətləri nəzərə alınmadan 
aparıldıqda səmərəsi aşağı olur. 

Elə buna görə də becərmə sistemi ayrı-ayrı bölgə və sələf bitkilərindən asılı 
olaraq dəyişməlidir. 
 

Suvarılan bölgələrdə torpağın becərilməsi 
 

Bu bölgələrdə taxıl üçün torpağın becərilməsi sələflərdən asılı olaraq 
differensial formada təşkil olunmalıdır. Belə ki, bir qayda olaraq çoxillik otlar və 
cərgəarası becərilən bitkilər üçün torpağın dərindən şumlanması, onlardan sonra 
əkiləcək taxıl üçün isə səthi dayaz becərmələr məsləhət görülür. Belə bir sistem 
tətbiq edildikdə hətta ən quraq şəraitdə belə, əkilən taxılların vaxtında və 
keyfiyyətli cücərtilər verməsi təmin olunur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, suvarılan bölgələrdə çoxillik otlar, şəkər 
çuğunduru, qarğıdalı, taxıl və pambıq ən geniş yayılmış sələflərdəndir. Bu 
sələflərdən sonra taxıl üçün aparılan becərmələr hər bir sələf üçün özünəməxsus 
xüsusiyyətlərlə səciyyələnir. 

 
Çoxillik otlardan sonra becərmə. Başdan-başa səpilən və cərgəarası 

becərilən bitkilərdən fərqli olaraq, çoxillik ot altından çıxmış tarlalarda aparılan 
becərmələr qarşısında əlavə özünəməxsus tələblər durur. Birincisi, becərmə elə 
olmalıdır ki, o çoxillik otdan sonra əmələ gəlmiş çim qatının fəallığını pozsun, 
ikincisi, bitki qalıqlarının vaxtında çürüməsi üçün əlverişli şərait yarada bilsin. 

Vacib olan tələbləri yerinə yetirmək üçün çoxillik ot altından çıxmış tarlanın 
taxıl əkininə hazırlanması məqsədilə səpinə ən azı 2-3 ay qalmış laydırlı və yaxud 
diskli üzləyicilərlə üzləmə aparmaq lazımdır. Üzləmədən 12-15 gün sonra tarla 25- 
30 sm dərinliyində şumlanmalıdır. Yalnız bu ardıcıllıqla vaxtında becərmə 
aparıldıqda çoxillik otların yerinə əkilmiş taxıllardan yüksək məhsul almaq 
mümkündür, əks halda müəyyən səbəblər (çoxillik otların yenidən pöhrə verməsi) 
üzündən taxılın məhsuldarlığı kəskin azala bilər. 

 
Qarğıdalıdan sonra torpağın becərilməsi. Qarğıdalıdan sonra payızlıq taxıl 

səpiləcəksə, əvvəlcə sahə bitki qalıqlarından təmizlənir və sonra 20-22 sm 
dərinlikdə şumlanır. Əgər qarğıdalı üçün vaxtında dərin dondurma şumu aparılarsa 
və vegetasiya dövründə cərgəaralarında keyfiyyətli becərmələr həyata keçirilərsə, o 
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zaman bir qayda olaraq qarğıdalı altından çıxmış tarlalar alaq otlarından 
təmizlənmiş olur. Qarğıdalıdan sonra tarlada torpağın təmiz və kifayət qədər 
yumşaq olması və qarğıdalının nisbətən gec yığılmasını nəzərə alaraq, belə tarlaları 
dərindən şumlamaq məsləhət görülmür. Belə tarlalarda taxıl əkini zamanı 
qarğıdalının gövdələri yığıldıqdan sonra torpağı 10-12 sm dərinliyində diskli 
üzləyicilərlə iki dəfə becərmək kifayət edir. Müşahidlər və aparılan təcrübələr 
göstərir ki, bu becərmələr laydırlı üzləyici və ağır diskli malalarla aparıldıqda daha 
yaxşı nəticə alınır. 

 
Pambıqdan sonra torpağın becərilməsi. Pambıq bitkisi taxıl üçün ən yaxşı 

sələflərdən biridir. Lakin pambıq əkilmiş yerin taxıl üçün hazırlanması onun tez və 
gec yığılması ilə əlaqədardır. Pambıq nə qədər tez yığılarsa, torpağın keyfiyyətli 
becərilməsinə çox vaxt qalar. 

Respublikanın əksər bölgələrində pambığın yığılması gec başa çatdığından 
(hətta yığım bəzən noyabr ayına qədər davam edir) bu hal torpağın taxıl üçün 
hazırlanmasına maneçilik törədir. 

Son illərin müşahidələri göstərir ki, pambıq bitkisindən sonra sahə alaqsız və 
pambığın cərgəaralarının müntəzəm becərilməsi ilə əlaqədar torpaq yumşaq 
olduğuna görə belə sahələri taxıl üçün kotanla dərindən şumlamadan 10-15 sm 
dərinliyində diskli alətlərlə üzləmə aparmaq kifayət edir. Lakin, bunun üçün sahə 
qabaqcadan bitki qalıqlarından (quzapayı) təmizlənməlidir. Səthi becərmə 
yastıkəsici və diskli yumşaldıcı alətlərlə aparıldıqda daha yaxşı nəticə alınır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, havalar quraq keçərsə, pambıq əkilmiş sahəni şumlamaq da olar, 
lakin belə olduqda şum həddindən artıq kəltənli olur. Bu halda sahəni səpinə 
yararlı vəziyyətə salmaq üçün əlavə olaraq bir neçə dəfə diskli və başqa alətlərlə 
becərmək lazımdır. 

Şəkər çuğunduru da pambıq kimi cərgəarası becərilən bitki olduğundan 
ondan sonra torpağın əsas becərilməsi pambıqdan sonra olduğu kimi aparılır. 

 
Taxıldan sonra torpağın becərilməsi. Cərgəarası becərilən bitkilərdən fərqli 

olaraq taxıl altından çıxan tarlalarda şum gecikdirilərsə, şum qatı həddindən artıq 
quru olur. 

Mineral gübrələrin elmi əsaslarla verilməsi taxılın qida maddələrinə olan 
tələbini ödəyir və buna görə də müasir dövrdə taxıllar eyni tarlada 2-3 il fasiləsiz 
olaraq əkilir. Belə hallarda taxıldan sonra taxıl əkiləcək sahənin hazırlanmasına 
kövşənliyin üzlənməsindən başlanmalıdır. Bu əməliyyat adətən torpaqda olan 
nəmliyin saxlanması və alaq cücərtilərinin məhv edilməsi məqsədilə aparılır. 
Lakin, tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan şəraitində 
suvarılan bölgələrdə taxılın vegetasiyasının sonunda torpaq o dərəcədə quru olur 
ki, burada aparılan üzləmə nəmlik toplamaq və onu saxlamaqda bir tədbir kimi 
özünü doğrultmur, əksinə, quru torpaqda aparılan üzləmə onu daha da qurudur və 
strukturunu pozur ki, nəticədə əsas şumun aparılması da gecikir. Gec aparılmış 
şumda sahə kəltənli olur və onu səpinqabağı ən azı 4-5 dəfə ağır mala və başqa 
alətlərlə yenidən becərmək lazım gəlir. Ona görə də taxıldan sonra sahənin taxıl 
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üçün hazırlanması zəmi biçilən kimi torpağı dərhal laydırlı kotanla 25-30 sm 
dərinlikdə şumlamaq məsləhətdir. 
 

Torpağın səpin qabağı becərilməsi 
 

Bütün bölgələrdə səpinqabağı becərmə aşağıdakı məqsədləri yerinə 
yetirməlidir: 

a) tarlanı alaq otlarından təmizləmək; 
b) toxumu lazımi dərinliyə basdırmaq üçün şumun səthinin hamarlığını və 

yumşaqlığını təmin etmək; 
c) səpinqabağı verilən gübrənin lazımi dərinliyə basdırılmasını təmin etmək. 
 
Bunlara nail olmaq üçün taxıl səpininə 2-3 gün qalmış şum edilmiş sahə 

yumşaldıcı kultivator, ziq-zaq mala və s. alətlərlə dayaz yumşaldılır və hamarlanır. 
 

Səpin 
 

Taxıl əkinlərindən yüksək və sabit məhsul alınmasında optimal səpin 
müddəti əsas aqrotexniki tədbirlərdən biridir. Taxıl səpininin vaxtından tez və 
yaxud gec aparılması məhsuldarlığa mənfı təsir göstərir. 

Optimal müddətdə səpilmiş taxıllar qış düşənə kimi güclü kök sistemi 
formalaşdırır, yaxşı kollanır və qışın əlverişsiz şəraitinə davamlı olurlar. Payızlıq 
taxılların xəstəliklərə, ziyanvericilərə davamlılığı və dəninin vaxtında yetişməsi 
optimal səpin müddətlərindən asılıdır. Belə səpin tarlada bitkilərin sıxlığına, dərin 
biokimyəvi və texnoloji xüsusiyyətlərinə, məhsuldarlığına müsbət təsir göstərir. 
Ona görə də iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması nəzərdə tutulmuş bütün 
bölgələrdə payızlıq buğdanın səpini optimal müddətdə, yəni 6-8 iş günü ərzində 
yerinə yetirilməli və oktyabrın 3-cü ongünlüyünün axırına kimi başa 
çatdırılmalıdır. 
 

Səpin üsulları və toxumun basdırılma dərinliyi 
 

Hazırda payızlıq dənli bitkilərin toxumu əasən 2 üsulla səpilir: adi cərgəvi və 
tirəli. Tirəli səpin aqrotexniki və iqtisadi baxımdan səmərəlidir. Bu səpin üsulunda 
toxumun səpin norması 30-40% azalır, suvarma suyuna qənaət olunmaqla yanaşı, 
suçunun əmək məhsuldarlığını 2 dəfə yüksəldir. Tirəli səpin üsulunda toxum səpən 
maşın bir gedişə həm tirə düzəldir, həm də tirələr üzərində cərgəarası məsafə 15-20 
sm olmaqla 3 və yaxud 4 cərgədə səpin aparır. 

Payızlıq dənli bitkilərin toxumunun basdırılma dərinliyi torpaq-iqlim 
şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Toxumun basdırılma dərinliyi nəinki cücərtilərin 
sıxlığına və vəziyyətinə (xüsusilə torpağın yuxarı qatı quru olarkən), həmçinin 
onların qışlamasına və məhsuldarlığına da təsir göstərir. Ona görə də toxumun 
torpağın nəm qatına düşməsi vacibdir. Onun normal cücərməsi səpin qatının 
hazırlanmasından, fıziki-mexaniki vəziyyətindən, hidrotermik və hava rejimindən 
asılıdır. Payızlıq dənli bitkilərin toxumlarını mexaniki tərkibcə yüngül torpaqlarda 
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4-5 sm dərinliyə, orta və ağır torpaqlarda isə 3-4 sm dərinliyə basdırmaq məsləhət 
görülür. 

Əkinlərə qulluq 
 

Respublikanın torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq payızlıq taxıl əkinlərinə 
qulluq işləri erkən yazda yemləmə gübrələrinin verilməsindən, suvarmadan, alaq 
otlarına, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizədən və başqa tədbirlərdən ibarət 
olmalıdır. 

Suvarma 
 

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyinin inkişafını məhdudlaşdıran ən əsas amil 
torpağın şorlaşmasıdır. Onun yaranmasına səbəb olan təsərrüfat amilləri 
aşağıdakılardır: 
 

• suvarma qurğularının qeyri-qənaətbəxş olması; 
• torpaq kanallarının həddindən artıq uzunluğu; 
• suvarılan tarlaların hamarlanmaması; 
• sudan planlı şəkildə istifadə edilməməsi; 
• suvarma rejimlərinə riayət olunmaması; 
• kollektor-dren şəbəkələrinin saz vəziyyətdə olmaması və s. 

 
Suvarma əkinçiliyi kənd təsərrüfatının intensiv inkişaf etdirilməsinin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Suvarma aqrotexniki, aqromeliorativ və təşkilati tədbirlər 
kompleksinin bir hissəsidir. 

Respublikamızda taxıl bitkilərinin zolaq, selləmə və şırım üsulları ilə 
suvarılması geniş yayılmışdır. Zolaqlarla suvarma yüngül torpaqlarda dar 
cərgələrlə səpilmiş əkinlərdə tətbiq edilir. Zolaqların eni kənd təsərrüfatı 
maşınlarının bir və ya bir neçə dəfə en götürümünə bərabər, uzunluğu isə yerin 
relyefindən və torpağın mexaniki tərkibindən asılı olaraq 50-100 m və daha çox ola 
bilər. 

Respublika şəraitində payızlıq taxıl bitkilərinin arat edilmiş sahələrə 
səpilməsi yaxşı nəticə verir. Çünki, payızda suvarma suyundan səmərəli istifadə 
olunur, səpsuvara nisbətən məhsuldarlıq artıq olur, səpin optimal müddətdə başa 
çatdırılır. Hamarlanmış sahələr arat edildikdə su tarlaya bir-birindən 60-120 sm 
aralı çəkilmiş şırımlarla verilir. Arat selləmə suvarma üsulu ilə aparılsa, tarla 
suvarmadan əvvəl 5-10 m enində uzun zolaqlara bölünməlidir. 

Arat aparmaq imkanına malik olmayan təsərrüfatlarda səpsuvar üsulundan 
istifadə edilir və suvarma şırımlarla aparılır. Suvarma şırımlarının dərinliyi 13-15 
sm olur və bir hektar sahəyə 1000-1200 m3 su sərf edilir. Şırımın uzunluğu 
torpağın xüsusiyyətindən asılıdır. 

Payızda buğda və arpalardan yüksək və sabit məhsul alınaq üçün vegetasiya 
suvarmalarının vaxtında və keyfiyyətli aparılması zəruridir. Vegetasiya 
suvarmalarına ilk növbədə arata qoyulmuş əkinlərdə erkən yazda başlamaq daha 
səmərəlidir. 
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Payızlıq taxıl bitkiləri inkişaf etdikcə və yaşıl kütləsi artdıqca onların suya 
olan tələbatı da artır. Buğdanın suya ən çox tələbatı boruya çıxma fazasından dənin 
süd yetişmə dövrünə qədər təsadüf edir. Odur ki, bu inkişaf dövründə yüksək 
məhsulun əsası qoyulur. Aydındır ki, respublikanın müxtəlif təbii-iqlim şəraitindən 
asılı olaraq payızlıq taxıllara verilən suvarma normaları da müxtəlif olur. 

Sahələrdə tətbiq ediləcək suvarma üsulu mexanikləşdirmə vasitələrindən, 
sahənin relyefindən, qrunt (yeraltı) suların minerallaşma dərəcəsindən və yerləşmə 
dərinliyindən, suyun torpağa hopma sürətindən və s. asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

İri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması nəzərdə tutulmuş Muğan-Salyan 
bölgəsinə daxil olan Salyan, Sabirabad və Saatlı rayonlarında və Mil-Qarabağ 
bölgəsində aparılacaq taxıl səpinindən sonra 1 dəfə səpsuvar (bu şum suyu da 
adlanır), 3 dəfə vegetasiya suvarmaları aparmaq məsləhətdir. 

Şəki-Zaqatala bölgəsinə daxil olan Şəki və Qax rayonlarında yaradılacaq 
təsərrüfatların torpaq sahələrində isə taxıl səpinindən sonra 1 dəfə səpsuvar, 2 dəfə 
vegetasiya suvarması aparmaq məsləhətdir. 
 

Alaq otları və onlarla mübarizə 
 

Alaq otları mədəni bitkilərin, o cümlədən payızlıq buğdanın məhsuldarlığını 
aşağı salmaqla yanaşı həm də onun məhsulunun keyfiyyətini pisləşdirir. Belə ki, 
alaq otları torpaqda olan qida maddələrini və nəmliyi mənimsəməklə yanaşı 
mədəni bitkiləri kölgələndirərək günəş işığından məhrum edir. Nəticədə onların 
böyümə və inkişafı ləngiyir, məhsuldarlığı isə aşağı düşür. 

Buğda sahələrində yabanı vələmir, çöl gülülü, çöl qanqalı, adi turpəng, çöl 
sarmaşığı, kalış və s. alaq otları geniş yayılaraq taxıl əkinlərinə ciddi ziyan 
vururlar. Bunlar yuxarı yarus alaq otlarına mənsub olub respublikanın suvarma 
şəraitində taxıl əkinlərinə mənfı təsir göstərir və əksər hallarda onları tamamilə 
məhv edirlər. 

Alaq otlarının göstərilən xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara qarşı 
aqrotexniki və kimyəvi mübarizə üsullarından kompleks şəkildə istifadə etmək 
lazımdır. 
 

Aqrotexniki mübarizə üsulları 
 

Taxıl sahələrində alaqların geniş yayılmasının əsas səbəbləri təsərrüfatlarda 
növbəli əkinlərin tətbiq edilməməsi və torpaq becərmələrinin düzgün 
aparılmamasıdır. 

Buğda əkini sahələrində yayılmış alaq otlarına qarşı səmərəli mübarizə 
məqsədilə aqrotexniki tədbirlərə ardıcıl şəkildə əməl edilməlidir. Bu tədbirlər 
aşağıdakılardan ibarətdir. 

Sələf bitkisinin məhsulu vaxtında yığılmalıdır ki, sahədə olan alaq otlarının 
toxumları yetişərək torpağa tökülməsin. 

Taxıl biçini qurtardıqdan sonra sahələrdə 10-12 sm dərinlikdə üzləmə 
aparmaq lazımdır. Bu zaman torpağın üst qatında olan alaq toxumlarının cücərməsi 
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üçün şərait yaradılır. Sahələrə yağış düşdükdən sonra alaq toxumlarının müəyyən 
hissəsi cücərir və həmin cücərtilər şumlama zamanı məhv edilir. 

Payızda imkan daxilində taxıl səpinini müəyyən qədər gecikdirməklə alaq 
otlarının toxumlarının cücərməsi üçün şərait yaratmaq və səpinqabağı becərmə ilə 
həmin cücərtiləri məhv etmək lazımdır. 

Növbəli əkinlərin tətbiqi. Payızda taxılların cərgəarası becərilən bitkilərdən 
(pambıq, qarğıdalı, şəkər çuğunduru) və çoxillik otlardan (yonca) sonra 
yerləşdirilməsi alaqlarla səmərəli mübarizə üsuludur. 

 
Herbisidlərin tətbiqi 

 
Alaq otlarına qarşı herbisidlərin tətbiq edilməsi əkinçilikdə geniş yayılmış 

mübarizə üsuludur. Herbisidlərin təsiri ilə əlaqədar demək olar ki, tamamilə məhv 
olur və mədəni bitkilərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. 

Məlumdur ki, alaq otlarının taxılçılığa vurduğu ziyanın 2 həddi var: 
1) ziyanlı hədd 
2) iqtisadi ziyanlı hədd 
Əgər alaq otlarının vurduğu ziyan iqtisadi hədd səviyyəsinə qalxmışdırsa, 

onda herbisidlərin tətbiqi iqtisadi cəhətdən faydalı hesab olunur. Alaq otları 
tərəfindən vurulan ziyan sadəcə olaraq ziyanlı hədd səviyyəsindədirsə, onda 
herbisidlərin tətbiqinə ehtiyac qalmır. Ona görə ki, bu zaman herbisidlərin 
tətbiqinə çəkilən xərclər onların tətbiqi hesabına alınan əlavə məhsulun dəyərindən 
çox olur. Ona görə də alaq otlarının vuracağı ziyanı qabaqcadan müşahidə edərək 
müəyyənləşdirdikdən sonra herbisidləri tətbiq etmək olar. 

Hazırda birləpəli alaq otlarına qarşı istifadə olunanlar əsasən Puma-Super və 
Topik herbisidləridir. 

Puma-Super herbisidi hektara 0,8-1,0 litr, Topik herbisidi isə hektara 0,4 litr 
hesabı ilə verilir. Bu herbisidlərin göstərilən miqdarı 250-300 litr suda həll edilərək 
yazda payızlıq buğdanın kollanma mərhələsində sahələrə çilənir. 

Taxıl əkinlərində yayılmış ikiləpəli alaq otlarına qarşı 2.4-D herbisidinin 
amin duzu və lintur herbisidi tətbiq olunur. 2.4-D-nin amin duzu hektara 1-1.2 kq, 
lintur herbisidi isə hektara 0.2 kq hesabı ilə çilənir. 

Dövlət qeydiyyatından keçməmiş, insanların sağlamlığı və ətraf mühit üçün 
təhlükəli olan herbisidlərdən istifadə olunmasına icazə verilmir. 
 

Dənli sünbüllü bitkilərin tirəli səpin üsulu ilə becərilməsi 
 

Respublikanın suvarılan bölgələrində, iri taxılçılıq təsərrüfatlarında dənli 
sünbüllü bitkilərdən yüksək və sabit məhsulun alınması üçün bu bitkilərin 
becərilməsində mütərəqqi və səmərəli texnologiyalardan istifadə edilməsi əsas 
tədbirlərdən hesab edilir. Bu texnologiyaların əsas və başlıca elementlərindən biri 
bu bitkilərin tirəli səpin üsulu ilə becərilməsidir. 

Bu üsulda dənli taxıl bitkiləri şırımlar arası məsafə 60-70; 70-80; və 80-90 
sm olan gencərgəli tirələrə səpilir. Tirələrin üzərində 2;3 və 4 cərgədə cərgəarası 



7 
 

məsafə 15-20 sm, olmaqla toxum səpilir və tirələr arası şırımlar vasitəsilə suvarılır. 
Bu üsul çox mütərəqqi və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsul hesab olunur. 

Respublikanın suvarılan bölgələrində tirə üsulu ilə səpin texnologiyasını 
tətbiq etmək üçün torpağı yüksək aqrotexniki qaydada hazırlamaq lazımdır. 

Qarabağ düzənliyinin fermer təsərrüfatlarında payızlıq buğdanın əsas sələfi 
pambıq, çoxillik paxlalı otlar, şəkər çuğunduru, soya, taxıl və digər cərgəarası 
bitkilərdir. Ona görə də torpağın səpinə hazırlanması sələf bitkilərindən asılı olaraq 
dəyişə bilər. 

Taxıl sələfindən sonra sahə kövşəndən təmizlənir və diskli alətlə 10-12 sm 
dərinliyində üzlənir və torpaqda asan mənimsənilən qida maddələrinin 
miqdarından asılı olaraq hektara 60-90 kq fosfor gübrəsi və 15-20 ton peyin 
verildikdən sonra kotanla 28-30 sm dərinlikdə şum aparılır. 

Dənli sünbüllü bitkilərin tirəli səpin texnologiyası ilə səpilib becərilməsi 
respublikamızın düzən və suvarılan bölgələrində həyata keçirilməlidir. Əkin 
sahəsinin mailliyi l0-20 yaxın olmalıdır. Bunun üçün sahə lazerli mala vasitəsi ilə 
hamarlanmalı, sahənin mailliyi dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Lazerli mala ilə 
düzəlmiş əkin sahələrində sudan səmərəli istifadə olunaraq suvarmanın keyfiyyəti 
yüksəlir, torpağın təkrar şorlaşmasının qarşısı alınır, torpaq deqradasiyası 
minumuma endirilir, keyfiyyətli səpin aparılaraq bərabər səviyyəli cücərtilər alınır. 

Lazerli mala Türkiyə respublikasında «İlgi» zavodunda istehsal olunmuşdur. 
Əkin sahələrinin lazerli mala ilə düzəldilməsi hər 2-3 ildən bir təkrar olunmalıdır. 
Lazer mala ilə hamarlanmış əkin sahələrində münbitlik qorunaraq artıq su itkisinin 
və qida maddələrinin yuyulmasının, eləcə də torpaq deqradasiyasının qarşısı alınır. 

Payızlıq buğda üçün səpinqabağı becərmə bölgənin torpaq-iqlim şəraitindən, 
sələf bitkilərindən, alaq otlarının yayılma dərəcəsindən və xarakterindən asılı 
olaraq müəyyənləşdirilir. 

Səpinqabağı becərmə torpaq iqlim şəraitindən asılı olaraq 5-10 sm dərinlikdə 
aparılır. 

Müasir fermer təsərrüfatlarında enerji resurslarına qənaət etmək, sahədə 
traktor gedişlərinin sayını azaltmaq, torpaq münbitliyini qorumaq məqsədi ilə 
kombinə edilmiş aqreqatlardan istifadə olunur. 

Şumlanmış sahədə bir gedişdə torpağı səpin üçün tam hazırlamaq məqsədi 
ilə diskli alətin arxasına xırdalayıcı və hamarlayıcı mala qoşulur. Bu üsulla 
hazırlanmış əkin sahəsində yüksək keyfiyyətli səpin aparmaq üçün şərait yaranır. 
Suvarılan torpaqlarda hər şeydən əvvəl sahənin hamarlanmasına fikir verilməlidir. 
Hamarlama zəif aparılan əkin sahələrində suvarma çətinləşərək torpaq qeyri-
bərabər rütubətlənir və səpinin keyfiyyətli aparılması mümkün olmur, nəticədə 
bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşür. Səpinqabağı becərmə tarlanın və həmin 
tarlada əkiləcək bitkinin xüsusiyyətlərinə müvafiq olaraq aparılmalıdır. 

Payızlıq buğda əkinlərində toxumun basdırılma dərinliyi, bərabər səviyyəli 
cücərtilərin alınması, onların inkişafı, məhsuldarlığı birbaşa vaxtında və keyfiyyətli 
aparılan səpinqabağı becərmə əməliyyatlarından asılıdır. 

Payızlıq dənli bitkilərdən yüksək və sabit məhsul almaq üçün ən mühüm 
aqrotexniki tədbirlərdən biri səpin müddətinə düzgün əməl edilməsidir. 
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Tirə üsulu ilə səpin Türkiyənin istehsalı olan «Öztekin» və ya «Altınöz» 
markalı toxum səpən, tirə düzəldən və şırım açaraq gübrə səpən kombinə edilmiş 
maşınlarla aparılır. 

Respublikanın əksər suvarılan bölgələrində taxılçılıqla məşğul olan 
fermerlər payızlıq buğdanı 220-250 kq olmaqla adi səpin üsulu ilə səpib becərirlər. 
Ekstensiv səpin üsulundan fərqli olaraq yeni səpin texnologiyası olan tirəli səpin 
üsulunda payızlıq buğdanın optimal səpin norması hektara 130-140 kq hesabı ilə 
səpib becərərək ondan yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq mümkündür. 

Taxıl əkinlərində alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizənin vaxtında 
aparılması mühüm aqrotexniki tədbirlərdən biridir. 

Tirəli səpin texnologiyasında adi cərgəvi səpin üsulundan fərqli olaraq erkən 
yazda taxılın kollanma fazasında alaq otlarının yayılma dərəcəsi 
müəyyənləşdirilərək cərgəarası becərən kultivatorla şırımlar becərilir, alaq otları 
mexaniki üsulla məhv edilir, torpağın su-hava rejimi yaxşılaşaraq bitkilərin inkişafı 
üçün optimal şərait yaranır. 

Əkin sahələrində alaq otlarının yayılması iqtisadi ziyan həddinə çatdıqda 
ikinci mübarizə tədbiri olaraq iki ləpəli və bir ləpəli alaqlara qarşı kimyəvi 
mübarizədən (herbisidlərin çilənməsindən) istifadə olunur. 

Təcrübələr göstərir ki, taxıl əkinlərində alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə 
vaxtında təşkil edilsə, hər hektardan əlavə olaraq 2-3 sentner və daha artıq dən 
götürmək olar. 

Adi səpin üsulundan fərqli olaraq tirəli səpin üsulundan bitkilərin müxtəlif 
inkişaf mərhələlərində xəstəlik və zərərvericilərə qarşı əkinlərə heç bir ziyan 
vurmadan traktorla kimyəvi mübarizə aparmaq mümkündür. Yəni traktorlar taxıl 
sahəsində hərəkət üçün heç bir məhdudiyyət olmadan şırımlarla sərbəst hərəkət 
edir. Herbisidlər taxılın kollanma fazası ilə boruya çıxma fazası arasındakı dövrdə 
çilənməlidir. Sünbülləmə fazasının əvvəlindən başlayaraq herbisidlərin işlədilməsi 
məhsuldarlığı aşağı salır. 

Tirə üsulu ilə becərilən taxıl sahələrində adi səpin üsulundan fərqli olaraq 
yemləmə gübrələrini bitkilərin istənilən inkişaf mərhələlərində traktorla sahəyə 
vermək olar. 

Payızlıq dənli-sünbüllü bitkilərin tirəli səpin texnologiyası ilə 
becərilməsində səpsuvarın suvarma şırımları vasitəsi ilə aparılması ekoloji, iqtisadi 
və aqronomik baxımdan səmərəli hesab olunur. Payızlıq taxıl əkinlərinin 
vegetasiya suvarmalarının vaxtında və keyfiyyətlə keçirilməsi yüksək məhsul 
alınmasını təmin edən əsas amillərdən biridir. 

Müəyyən edilmişdir ki, vegetasiya suvarmalarının vaxtını elə 
müəyyənləşdirmək lazımdır ki, köklərin olduğu torpaq qatında nəmlik tarla rütubət 
tutumunun 70-75%-i qədər olsun. Lazer malalar vasitəsi ilə mailliyi 0,002-0,008 
dərəcə olan hamarlanmış sahələrdə suvarma şırımlarının uzunluğu 300-400 metr, 
su sərfi isə 1-1,5 l/saniyə olmalıdır. Bu üsulla suvarmada suçunun əmək 
məhsuldarlığı yüksəlir və suvarma suyuna qənaət 25-30% olur. 

Suvarma suyunun şırımlar arasında bərabər paylamaq, əlavə su itkisinə yol 
verməmək üçün səpin üsuluna müvafiq olaraq 70 sm-dən bir deşikləri olan 
borulardan, sifonlardan yaxud da sipərlərdən istifadə edilir. 
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Tirəli səpin texnologiyasının üstünlükləri 
 

• Səpin norması 30-40% azaldır; 
• suvarma suyuna qənaət etməklə, suçunun əmək məhsuldarlığı artır; 
• verilmiş gübrənin səmərəsi yüksəlir; 
• alaq otlarına qarşı mexaniki mübarizə üsulundan istifadə olunur; 
• xəstəlik və zərərvericilərin inkişafı üçün qeyri-əlverişli şərait yaranır; 
• məhsuldar gövdələrin miqdarı çoxalır, 1000 dənin kütləsi artır, məhsuldarlıq 

və keyfiyyət yüksəlir. 
 

Qarğıdalı bitkisinin becərilmə texnologiyası 
 

Mədəni bitkilər arasında qarğıdalı hələ qədimdən insanlar arasında geniş 
yayılmış mühüm kənd təsərrüfatı bitkilərindəndir. Keçmiş SSRİ Respublikalarında 
hələ 1986-1990-cı illərdə suvarılan əkin sahələrindən 20-22 milyon ton dən 
məhsulu, 540-550 milyon ton yaşıl kütlə məhsulu alınırdı. Bizim respublikada isə 
müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində 110 min hektar əkin sahəsi qarğıdalı əkinləri üçün 
istifadə olunurdu. Qarğıdalı xalq təsərrüfatında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə 
edilir. Onun dənindən un, yarma və konserv hazırlanır. Sənayedə qarğıdalı 
dənindən nişasta, etil spirti, desktirin, şəkər, bal, yağ, E vitamini, askarbin və 
qlutamin turşuları alınır. Bu bitkinin gövdəsindən, yarpaq qıçalarından kağız, 
linollium, süni probka, plastik kütlə və başqa məmulatlar alırlar. Qarğıdalı dəni 
qaramal və quş üçün ən qiymətli yemdir, 1 kq quru dəndə 1,34 yem vahidi və 78 q 
həzm olunan protein var. Dənindən həm də qarışıq yem istehsalında istifadə 
olunur. Bu bitkidən çox keyfiyyətli silos alınır ki, bu da yaxşı həzm olmaqla yanaşı 
həm də pəhriz xüsusiyyətinə malikdir. Qarğıdalının süd-mum yetişmə 
mərhələsində hazırlanmış 100 kq silosda 21 yem vahidi və tərkibində 1800 qr 
həzm olunan protein olur. 

Bir sələf bitkisi kimi də qarğıdalının əhəmiyyəti böyükdür. Respublikamızın 
cənub bölgələrində bu bitkinin gec səpinləri və təkrar səpinləri vahid sahədən bir 
ildə 2 dəfə və daha artıq məhsul almağa imkan verir. 

 



2.3. Payızlıq buğdanın becərilmə texnologiyası 

Respublikamız şəraitində payzılıq buğda növbəli əkinlərdə əsasən çoxillik 
otlardan, cərgəarası becərilən (pambıq, qarğıdalı, şəkər çuğunduru), tərəvəz, bostan 
dənli-paxlalı, taxıl bitkilərindən, dəmyə şəraitdə qara və bitkili herikdən sonra 
yerləşdirilir. 

Suvarma şəraitində payızlıq buğdanın becərilməsi 

Torpağın əsas və səpinqabağı becərilməsi: 
Taxıl yığıldıqdan sonra sahə üzlənir, sonra mineral və üzvi gübrələr 

verildikdən sonra 25-27 sm dərinlikdə şumlanır. Cərgəarası becərilən bitkilərdən 
sonra 10-12 sm dərinlikdə səthi becərmə ilə kifayətlənmək olar. Səpin qabağı 
diskli mala ilə malalanır və hamarlanır. 

Toxum materialı Raksil (0.08-0.1 L/200 kq toxum) preparatı ilə dərmanlanır. 
Səpin oktyabrın sonu noyabrın əvvəlində hektara 4.5-5.0 mln cücərən dən 

hesabı ilə 200-220 kq toxum normasında aparılır. 
Müvəqqəti suvarma arxları açıldıqdan sonra səpsuvar aparılır. 
Yazda, buğdanın kollanma fazasında hektara 300-350 lcq fıziki çəkidə 

yemləmə şəklində amonium şorası verilir. 
Alaqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün 1 ləpəlilərə qarşı 0.6-0.8 L/ha Puma 

Super və ya 0.3-0.4 L/ha Topik, 2 ləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 L/ha 2.4 D Amin duzu və 
ya 0.15-0.18 kq/ha lintur herbisidləri ilə çiləmə aparılır. 

Vegetasiya dövründə 2-3 dəfə suvarma aparılır. 
Məhsul yığımı vaxtında və qısa müddətdə dənlərin tam yetişkənliyi 

mərhələsində aparılır. 

Dəmyə şəraitində taxıl sələfındən sonra payızlıq buğdanın becərilməsi 

Torpağın əsas və səpinqabağı becərilməsi: 
Sahə 10-12 sm dərinlikdə diskli alətlə üzlənir, üzvi və mineral gübrələr 

verildikdən sonra 20-22 dərinlikdə şumlanır. 
Səpinqabağı sahə 10-12 sm dərinlikdə disklənir və malalanır. 
Toxumlar 200 kq üçün 0.08-0.1 litr və yaxud 0.6 L Vitovaksla dərmanlanır. 
Hektara 4.0-4.5 milyon ədəd cücərən dən hesabı ılə (180-200 kq) sentyabrın 

axırı oktyabrın əvvəllərində səpin aparılır. 
Yazda, buğdanın kollanma fazasında hektara 250 kq fıziki çəkidə yemləmə 

şəklində azot gübrəsi (amonium şorası )verilir. 
Birləpəli alaqlara qarşı hektara 0.6-0.8 L Puma Super və ya 0.3-0.4 L/ha 

Topik, ikiləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 L/ha 2.4 D- Amin duzu və ya 0.15-0.18 kq/ha 
lintur herbisidləri çilənir. 

Yazda buğdanın kollanma fazasında əkinlərin köndələni istiqamətində 
yüngül dişli mala (yaşıl mala) çəkilir. 

Məhsul yığımını vaxtında və qısa müddətdə başa çatdırmaq lazımdır. 
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Dəmyə şəraitində qara herikdən sonra payızlıq buğdanın becərilməsi 

Qara herik üçün şumun qaldırılması: 
Sələf bitkisi yığıldıqdan sonra üzvi və mineral gübrələr verildikdən sonra 

iyul-avqust aylarında qara herik üçün 25-27 sm dərinlikdə şum qaldırılır. 
Qaldırılmış şum bir il ərzində növbəti səpinə qədər 2-3 dəfə becərilir. Becərmə 
zamanı alaqlara qarşı mexaniki mübarizə aparılmaqla payız-qış dövründə torpaqda 
toplanmış nəmliyin buxarlanmasının qarşısı alınır. 

Sonra torpaq səpinqabağı malalanır və hamarlanır. Toxumlar 
dərmanlandıqdan sonra hektara 4.0-4.5 mln ədəd cücərən dən hesabı ilə (180-200 
kq) sentyabrın  axırı və oktyabrın  əvvəllərində səpin aparılır. 

Yazda buğdanın kollanma fazasmda hektara 200 lcq fıziki çəkidə yemləmə 
şəklində azot gübrəsi (amonium-şorası) verilir. 

Mart-aprel aylarında birləpəli alaqlara qarşı hektara 0.6-0.8 L Puma Super 
və 0.3-0.4 L/ha Topik, ikiləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 L/ha 2.4 D Amin duzu və ya 0.15- 
0.18 kq/ha lintur herbisidləri verilir. 

Yazda buğdanın kollanma fazasında əkinlərin köndələni istiqamətində 
sahəyə yüngül dişli mala ( yaşıl mala) çəkilir. 

Məhsul yığımı qısa müddətdə və itkisiz başa çatdırılır. 
Arpanm becərilmə aqrotexnikası demək olar lci, buğdada olduğu kimidir. 

Lakin toxumların səpin normasını və gübrələrin illik miqdarını buğda bitkisinə 
nisbətən 15-20 % azaltmaq məsləhət bilinir. 

Suvarma şəraitində qarğıdalının dən üçün becərilməsi 

Sahənin əsas və səpinqabağı becərilməsi. 
Sələf bitkisi yığıldıqdan sonra üzvi və mineral gübrələr verilir və sahədə 

sentyabr ayında 28-30 sm dərinlikdə dondurma şumu aparılır. 
Arat üçün müvəqqəti su arxları açılır və yanvar-mart ayları dövründə hektara 

1200-1400 m3 normada su verilir. 
İlk yazda nəmliyin buxarlanmasının qarşısmı almaq üçün dondurma şumu 

dişli mala ilə malalanır. 
Səpin qabağı torpaq herbisidləri (Qoldminin 2 L/ha) verilir. Illik azot 

normasının (5.4 s/ha amonium şorası) 30 %-i (1.6 s/ha) səpin qabağı verildikdən 
sonra səpin aparılır. 

Suvarma şəraitində əlverişli səpin müddəti aprel ayı hesab olunur. 
Səpin hektara 15-20 kq toxum norması ilə aparılır. 
Səpindən sonra vegetasiya suvarmaları üçün arxlar açılır. Vegetasiya 

dövründə hər biri 600-700 m3  olmaqla 4-5 dəfə suvarma aparılır. 
Cücərtilər alındıqdan sonra 1-ci cərgəarası becərmə aparılır. Vegetasiya 

dövrün ən çoxu 3 dəfə cərgəarası becərmə aparmaq mümkündür. 
Azot gübrəsinin illik normasınm 40 %-i (2.2 s/ha), 1-ci cərgəarası 

becərmədə, qalan 30 %-i (1.6 s/ha) 3-cü cərgəarası becərmədə verilir. 
Qıcada dənin nəmliyi 40 %-dən aşağı olduqda məhsulu yığmaq olar. 
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Dəmyə şəraitində qarğıdalının dən üçün becərilməsi 
 
Sahənin əsas və səpinqabağı becərilməsi: 
Sələf bitkisi yığıldıqdan sonra sahəyə üzvi və mineral gübrələr verilir və 

payızda 28-30 sm dərinlikdə əsas şum (dondurma şumu) aparılır. Ilk yazda 
dondurma şumunda toplanmış nəmliyin buxarlanıb itməsinin qarşısını almaq üçün 
sahəyə dişli mala çəkilir. 

Səpinqabağı torpaq herbisidi ( Qoldminin 2 L/ha) verildikdən sonra aprelin 
axırı, bəzi hallarda mayın əvvəlində səpin aparılır. Hektara optimal səpin norması 
15-20 kq hesab olunur. 

Azot gübrəsinin illik norması (5.4 s/ha) 3 dəfəyə verilir. Səpinqabağı 30 % 
(1.6 s/ha), 1-ci cərgəarası becərmədə 40 % (2.15 s/ha), 2-ci cərgəarası becərmədə 
isə 30 %-i (1.6 s/ha) verilir. 

Süpürgələmə fazası qabağı əmələ gələn hava köklərini işlək hala salmaq 
üçün cərgəarası becərmələr zamanı bitkilərin dibi doldurulmalıdır. 

Dən məhsulunun yığımına qıcada dənin nəmliyi 40% olduqda başlanılır. 
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Suvarma şəraitində payzılıq buğdanın becərilməsində  
əsas texnoloji əməliyyatlar  

(1 ha üçün məhsuldarlıq: 4 ton dən +4 ton küləş) 
 

№ Əməliyyatlar İcra müddəti 
1 Taxıl yığıldıqdan sonar sahədən küləşin preslənib daşınması. 

Cərgəarası becərilən bitkilərdən (qarğıdalı, pambıq, tütün və s.) 
sonar isə bitki qalıqalarının xırdalanıb sahəyə verilməsi 

İyun-İyul 

2 Mineral və üzvi gübrələrin daşınması və sahəyə səpilməsi (400-450 
kq superfosfat+10-15 ton peyin) 

Iyul-Avqust 

3 Sahənin 25-27 sm dərinlikdə şumlanması İyul-Avqust 
4 Alaq toxumlarının cücərməsinə şərait yaratmaq və torpaqda nəmlik 

toplamaq məqsədilə sahənin 1000-1200 m3/ha normasında 
suvarılması (arat) 

Avqustun axırı- 
Sentyabr 

5 Sahənin səpinqabaığ dişli mala ilə malalanması Oktyabr 
6 Toxum dərmanlanmayıbsa, onu dərmanlamaq (raksil-0.08-0.1L 

/200 kq toxum və ya Vitavaks 200 FF -0.6 L/200 kq toxum) 
Sentyabr-Oktyabr 

7 Dərmanlanmış toxumun daşınması və hektara 4.5 -5.0 mln cücərən 
dən hesabı ilə (200-220 kq) səpilməsi 

Oktyabr-Noyabr 

8 Səpinlə birlikdə hektara 100-150 kq mürəkkəb gübrənin (nitrofoska 
və ya ammofoska) verilməsi. Müvəqqəti suvarma arxlarının 
çəkilməsi 

Oktyabr-Noyabr 

9 Səpsuvar (ehtiyac olarsa) Noyabr 
10 Yazda, buğdanın kollanma fazasında hektara 300-350 kq fıziki 

çəkidə yemləmə şəklində azot gübrəsinin (ammonium şorası)sahəyə 
səpilməsi 

Mart-Aprel 

11 Alaqlara qarşı herbisidlərlə kimyəvi mübarizənin aparılması. Bir 
ləpəli alaqlara qarşı 0.6-0.8 L/ha Puma super və ya 0.3-0.4 1/ha 
Topik, ikiləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 1/ha 2.4 D-Amin duzu və ya 0.15- 
018 kq/ha Lintur 

Maıt-Aprel 

12 Vegetasiya suvarmaları (2-3 dəfə) Aprel-May 
13 Məhsulun yığılması İyun-İyul 
14 Taxılın daşınması və təmizlənməsi İyul 
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Dəmyə şəraitində taxıl sələfindən sonra payızlıq buğdanın 

becərilməsində əsas texnoloji əməliyyatlar 
(1 ha üçün məhsuldarlıq: 3 ton dən +3 ton küləş) 

 
№ Əməliyyatlar İcra müddəti 

1 Taxıl yığıldıqdan sonra sahədən küləşin preslənib daşınması. iyun-iyul 

2 Sahənin 10-12 sm dərinlikdə diskli alətlə üzlənməsi iyul-avqust 
3 Mineral və üzvi gübrələrin daşınması və sahəyə səpilməsi (300-350 kq 

superfosfat+10 ton peyin) 
iyul-avqust 

4 Sahənin şumlanması (20-22 sm dərinlikdə) iyul-avqust 

5 Sahənin disklənməsi avqust 
6 Sahənin səpinqabağı malalanması sentyabr 

7 Toxum dərmanlanmayıbsa, onu dərmanlamaq (Raksil-0.08-0. 1 L/200 
kq toxum və ya Vitavaks 200 FF -0.6 L/200 kq toxum) 

avqust-sentyabr 

8 Dərmanlanmış toxumun daşınması və hektara 4.0 -4.5 mln cücərən dən 
hesabı ilə (180-200 kq/ha) səpilməsi. 
Səpinlə birlikdə hektara 100-150 kq mürəkkəb gübrənin (nitrofoska və 
ya ammofoska) verilməsi. 

sentyabr- 
oktyabr 

9 Yazda, buğdanın kollanma fazasmda hektara 250 kq fıziki çəkidə 
yemləmə şəklində azot gübrəsinin (ammonium şorası) səpilməsi 

mart-aprel 

10 Alaqlara qarşı herbisidlərlə kimyəvi mübarizənin aparılması. Birləpəli 
alaqlara qarşı 0.6-0.8 1/ha Puma Super və ya 0.3-0.4 1/ha 
Topik, ikiləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 1/ha 2.4 D-Amin duzu və ya 0.15-0.18 
kq/ha Lintur 

1mart-aprel 

11 Yazda buğdanın kollanma fazasında əkinlərə səpinin köndələni 
istiqamətində yüngül dişli mala çəkilməsi (yaşıl mala) 

mart-aprel 

12 Məhsulun yığılması iyul 

13 Taxılın daşınması və təmizlənməsi iyul-avqust 
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Dəmyə şəraitində qara herikdən sonra payzılıq buğdanın 
becərilməsində əsas texnoloji əməliyyatlar 

(1 ha üçün məhsuldarlıq: 3 ton dən +3 ton kütaş) 
 

 
№ Əməliyyatlar İcra müddəti 
1 Taxıl yığıldıqdan sonar sahədən küləşin preslənib daşınması. iyul-avqust 
2 Mineral və üzvi gübrələrin daşınması və sahəyə səpilməsi (300-350 kq 

superfosfat+10 ton peyin) 
iyul-avqust 

3 Qara herik üçün şumun qaldırılması (25-27 sm dərinlikdə) iyul-avqust 
4 Qara heriyin 2-3 dəfə diskli və dişli malalarla becərilməsi (8-10 sm 

dərinlikdə) 
aprel-avqust 

5 Toxum dərmanlanmayıbsa, onu dərmanlamaq (Raksil-0.08-0. 1 L/200 
kq toxum və ya Vitavaks 200 FF -0.6 L/200 kq toxum) 

avqust-sentyabr 

6 Sahənin səpinqabağı malalanması sentyabr 
7 Dərmanlanımış toxumun daşınması və hektara 4.0 -4.5 mln cücərən 

dən hesabı ilə (180-200 kq/ha) səpilməsi. 
Səpinlə birlikdə lıektara 100-150 kq mürəkkəb gübrənin (nitrofoska və 
ya ammofoska) verilməsi. 

sentyabr- 
oktyabr 

8 Yazda, buğdanın kollanma fazasmda hektara 250 kq fıziki çəkidə 
yemləmə şəklində azot gübrəsinin (ammonium şorası) səpilməsi 

mart-aprel 

9 Alaqlara qarşı herbisidlərlə kimyəvi mübarizənin aparılması. Birləpəli 
alaqlara qarşı 0.6-0.8 1/ha Puma Super və ya 0.3-0.4 1/ha 
Topik, ikiləpəlilərə qarşı 1.6-2.0 1/ha 2.4 D-Amin duzu və ya 0.15-0.18 
kq/ha Lintur 

mart-aprel 

10 Yazda buğdanın kollanma fazasmda əkinlərə səpinin köndələni 
istiqamətində yüngül dişli malanın çəkilməsi (yaşıl mala) 

mart-aprel 

11 Məhsulun yığılması iyul 
12 Taxılın daşınması və təmizlənməsi iyul-avqust 
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Suvarma şəraitində qarğıdalının dən üçün becərilməsində 
əsas texnoloji əməliyyatlar 

(məhsuldarlıq, 80 s/ha) 
 

№ Əməliyyatlar İcra müddəti 
1 Mineral və üzvi ğtibrələrin daşınması və səpilməsi (5s/ha 

superfosfat+20 t/ha peyin) 
Sentyabr 

2 28-30 sm dərinlikdə dondurma şumunun aparılması Sentyabrın 3-cü 
ongünlüyü 

3 Arat üçün müvəqqəti su kanallarının açılması Oktyabr-noyabr 

4 Hektara 100-1200 m3 su normasmda arat edilməsi Yanvar-mart 

5 İlk yazda dondurma şumunun malalanması Mart 

6 Səpinqabağı torpaq herbisidlərinin verilməsi (qoldminin 2 1/ha) Aprel 

7 İllik azot normasının 30 %-nin səpinqabağı verilməsi (1.6 s/ha) Aprel 

8 Toxumların dərmanlanması (ALYANS peraparatı ilə) Səpinqabağı 

9 Səpinin aparılması hektara 15-20 kq toxum norması ilə Aprelin 2-3 cü 
ongünlüyündə 

10 Cücərtilərin alınmasından qabaq sahənin yüngül dişli mala ilə 
malalanması 

Mayın 1 -ci ongünlüyü 

11 Müvəqqəti suvarma arxlarınm açılması Səpindən sonra 

12 Birinci cərgəarası becərmə Cücərtilər alındıqdan 
sonar 

13 Suvarma şırımları açmaqla 2-ci cərgəarası becərmə 1 -ci vegetasiya 
suyundan əvvəl 

14 1-ci yemləmə şəklində illik normanın 40 %-nin verilməsi (azot 
2.2 s/ha) 

5-6 yarpaq fazasında 1 

15 3-cü cərgəarası becərmə+2-ci yemləmə (illik azot normasmın  
30%-i, 1.6 s/ha) 

Süpürgələmə 
fazasından qabaq 

16 Hər biri 600-700 m3/ha olmaqla 4-5 dəfə vegetasiya suvarmaları Vegetasiya dövründə 
(may-avqust) 

17 Məhsulun yığılması Qıcada dənlərdə 40 % 
nəmlik olduqda 
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Dəmyə şəraitində qarğıdalının dən üçün becərilməsində 
əsas texnoloji əməliyyatlar 

(məhsuldarlıq, 80 s/ha) 
 
№ Əməliyyatlar İcra müddəti 

1 Mineral və üzvi gübrələrin daşınması və səpilməsi (5s/ha 
superfosfat+20 t/ha peyin) 

Sentyabr 

2 28-30 sm dərinlikdə dondurma şumunun aparılması Sentyabrın 3-cü 
ongünlüyü 

3 Ilk yazda dondurma şumunun malalanması Mart 

4 Səpinqabağı torpaq herbisidlərinin verilməsi (2 1/ha) Aprel 

5 Illik azot normasının (5.4 s/ha) 30 %-nin səpinqabağı verilməsi 
(1.6 s/ha) 

Aprel 

6 Toxumların dərmanlanması (ALYANS peraparatı ilə) Səpinqabağı 

7 Səpinin aparılması hektara 15-20 kq toxum norması ilə Aprelin 2-3 cü 
ongünlüyü 

8 Cücərtilərin alınmasından qabaq sahənin yüııgül dişli mala ilə 
malalanması 

Mayın 1 -ci ongünlüyü 

9 Birinci cərgəarası becərmə Cücərtilər alındıqdan 
sonra 

10 2-ci cərgəarası becərmə+l-ci yemləmə (illik normanın 40%-i, 
azot 1.6|s/ha) 

4.5 yarpaq fazasında 

11 3-cü cərgəarası becərmə+2-ci yemləmə (illik azot normasının 
30%-i, 1.6 s/ha) 

Süpürgələmə 
fazasından qabaq 

12 Məhsulun yığılması Qıcada dənlərin texniki 
yetişkənliyi dövründə 
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Ərzaq paxlalı bitkiləri və onların becərilməsi 

 
Respublikamızın torpaq-iqlim şəraiti paxlalı bitkiləri becərmək üçün 

əlverişlidir və noxud, lobya, mərcimək və s. bizdə qədimdən becərilir. Yeni iqtisadi 
münasibətlər dövründə əkin sahələri sxemlərinin dəyişməsi və təlabatla əlaqədar 
olaraq paxlalı bitkilərin səpin arealının genişlənməsini tələb edir. Bu bitkilərdən 
yüksək məhsul almaq üçün bölgələr üzrə ən yaxşı sortunu seçmək, onun səpini 
üçün torpağın, toxumun səpinə hazırlanmasını, səpin müddətini, üsulunu, 
normasını, əkinə edilən qulluq işlərini və s. qaydalarını bilmək lazımdır. 

Azərbaycanda ən geniş yayılmış və əhali tərəfindən istifadə edilən ərzaq 
paxlalarından noxud, adi lobya, mərci və lobyadır, inəlc noxudu). 

 
Noxudun becərilmə aqrotexnikası 

 
Noxudun səpini üçün ən yaxşı sələf payızlıq taxıllar və cərgə arası becərilən 

bitkilərdir. Taxıl məhsulu toplandıqdan sonar kövşən üzlənir. Səpinə 30-35 gün 
qalmış 25-30 sm dərinlikdə əsas şum aparılır. Şum altına hektara 200-250 kq 
superfosfat gübrəsi verilir. Səpin qabağı 75-100 kq gübrə kultivasiya zamanı 
vermək lazımdır. Sonra sahə malalanır və səthi hamarlanır. 

Toxum materialı kimi təmizlənmiş və çeşidlənmiş toxumdan istifadə olunur. 
Toxum standarta cavab verməlidir. 

Səpin dağətəyi bölgələrdə noyabr ayınm 1-2 dekadasında, aran bölgələrdə 
isə dekabr ayının 1-2 dekadasında və ya erkən yaz qabağı fevral ayının 2-3 
dekadasında, və ya mart ayının 1 dekadasında aparılmalıdır. Noxudun ən yaxşı 
səpin üsulu iki cərgəli lent-zolaq üsuludur. Bu zaman zolaqlar arasında 45-60 sm, 
zolaqda cərgələr arasında 15-20 sm ara qoyulur. Dəmyə şəraitində cərgə arası 30- 
45 sm olmaqla bir başa səpin üsulu da yaxşı nəticə verir. Səpin normasına gəldikdə 
hektara səpilən cücərən toxumların sayına görə müəyyən edilir. Lentvari səpin 
üsulunda payız səpini üçün 400 min, yaz səpini üçün isə 300-350 min cücərən 
toxum effektiv nəticə verir. Başdan-başa səpində isə hektara 0.3-0.4 milyon 
cücərən toxum səpilir. 

Noxud toxumları orta hesabla 5-6 sm dərinliyə bastırılır. Ağır toıpaqlarda 
dayaz, yüngül torpaqlarda dərin bastırılır. 

Səpinə qulluq işlərinə gəldikdə isə sahəyə cücərtilər alındıqdan sonra erkən 
yazda 75-100 kq (f.ç) ammonium şorası verilir. Alaq otlarına qarşı (2-4 yarpaq 
fazasında) əsas bitkinin inkişaf fazasından asılı olmayaraq Fyuzilad Forte 0-75-1.0 
1/hek. və ya Fyuzilad Super 1-2 1 hek. Çilənir. Cərgə araları vaxtaşırı kultivasiya 
edilir. 

Məhsulun toplanmasına gəldikdə paxlalar tam yetişdikdən sonra bir başa 
kombaynla həyata keçirilir. Bunun üçün kombaynın iş rejimi dəyişdirilir və 
müvafıq olaraq paxlalı bitkilərin yığımı üçün nizamlanır. Toplanmış məhsul 
təmizləyici və çeşidləyici maşınlardan keçirilir. Azərbaycanda noxudun yerli 
Ağdənli, Astarxanbazar yerli, AzNİİZ 303, Nərmin və s. sortları rayonlaşmışdır. 
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Nərmin noxud sortu 
 

Xəstəliklərə və stress iqlim şəraitlərə davamlılığı: Sort noxudun askoxitoz və 
fuzarioz xəstəliklərinə davamlıdır. Quraq şəraitlərə qarşı da davamlı sayılır. 

Səpin müddəti: respublikanın Aran bölgələrində (Cənubi Muğan) I-II dek. 
dekabr, dağətəyi və dağlıq bölgələrində (Dağlıq Şirvan) II-III dek. martadək səpini 
aparılmalıdır. 

Səpin norması: optimal səpin müddətində dəmyə bölgələrində hektara 300- 
350 min, suvarma şəraitində isə 400-450 min cücərən toxum səpilməlidir. 

Gübrə norması: yüksək məhsul almaq üçün N30P45-50K45-50 (təsir edici 
maddə), fıziki çəkidə N90-100 (ammonium şorası-selitra), P200-250 sadə superfosfat, K 
100-115 kq (kalium sulfat) və ya K80-90 kq (kalium xlorid) tətbiq edilməlidir.  

 
Mərcimək 

 
Ərzaq üçün istifadə edilən ən qiymətli paxlalı bitkilərdən biridir. Onun dəni 

qidalılıq keyfıyyətinə görə çox yüksək qiymətləndirilir. Mərciməyin dəni nitrat, 
toksiki maddələr, radionuklidləri toplanır və ekoloji cəhətcə təmiz məhsul hesab 
edilir. Əlcin dövriyyələrində və heyvandarlığın yem bazasının 
möhkəmləndirilməsində də mühüm rol oynayır. 

Respublikamızda iri dənli "Arzu" və xırda dənli "Azər" mərci sortları 
rayonlaşmışdır. 
 

Arzu mərci sortu 
 

Bitkiləri 35-40 sm olub, vegetasiya dövrü qış qabağı əkinlərdə (I-II dek. 
Dekabr) 170-175 gün, erkən yaz əkinlərində (I-II dek. Fevral) isə 120 günə kimi 
davam edir. Qış qabağı əkinləri yaz əkinlərinə nisbətən yüksək məhsul verir. 

Səpin norması: cücərən dən hesabı ilə 2.2-2.5 (çəlci norması 120-150 
kq/hek) mln/hek əkilməlidir. 1000 dənin kütləsi 60-65 qr-dır. Gübrə norması: 
torpaqda qida maddələri P120N60K90 olmalıdır. 

Məhsuldarlıgı: potensial məhsuldarlığı 17-18 sent/hek təşkil edir. Dənin 
qabığı yaşımtıl ləpə yarpaqları açıq sarıdır. 

Becərmə texnologiyası əsas şum altına qeyd edilən miqdarda fosfor və 
kalium gübrələri verilir. Azot gübrəsi isə cücərtilər tam alındıqdan sonar verilir. 
Səpin cərgə arası 30-35 sm olmaqla aparılır. Adi taxıl səpən (SZU-3.6) qurğu ilə 
hektara 120-150 kq toxum səpilir. 

Alaqlara qarşı (birləpəli və ot alaqları) Fyuzilad forte herbisidi (11/hek-250- 
300 L.su) bitkilər 7-10 sm olduqda çilənir. 

Toxum böcəklərinə qarşı çiçəkləmədən qabaq və 10 gün ara vaxtı olmaqla 
(yəni iki dəfə) dentis 25 Ec 40 ml/dekar, Sumusudin 20 EC 20 ml/dekar, Koru 
Alpha 5 Ec 20 ml/dekar kimi insektosidlər çilənir. 

Məhsulun toplanması: mərcinin aşağı paxlaları 75% yetişdikdə başlamaq 
lazımdır. Yığım səhər saat 1100-ə kimi həyata keçirilir. Yığım zamanı kombaynın 
iş rejimi paxlalı bitkilərin yığım rejiminə (ropox) keçirilməlidir. 
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Dənli bitkilərin gübrələmə sistemi 

 
Dənli bitkilərdən yüksək məhsul alınması, əsasən sortun potensial 

məhsuldarlığından qida maddələri ilə təmin olunmasından, həmçinin vegetasiya 
müddətində (mum yetişmənin sonuna kimi) qida maddələrindən normal istifadə 
etmələri üçün torpaqda normal nəmliyin olmasmdan asılıdır. 

Dəmyə bölgələrində torpaq becərmələrinin vaxtında və düzgün aparılması 
nəticəsində torpaqda nəmliyin qorunub saxlanması mümkün olur. Xüsusən 
cərgəarası becərilən bitkilərdə vegetasiya müddətində cərgəaralarının düzgün 
becərilməsi ilə mümkündür. Suvarılan sahələrdə isə torpaq-iqlim şəraitindən, 
torpağın mexaniki tərkibindən, torpaqda üzvi maddənin (humusun) miqdarından və 
yayılma qalınlığından asılı olaraq vegetasiya suvarmalarının sayı 
müəyyənləşdirilir. 

Respublikada hal-hazırda payızlıq buğdanın dən məhsulu rayonlaşmış 
payızlıq buğda sortlarının potensial məhsuldarlığının 40-50%-dən yüksək olmur. 
Payızlıq buğdadan təmin olunmamış dəmyə bölgələrdə onun potensial 
məhsuldarlığının 45-50%, suvarılan bölgələrdə isə 60-60%-i qədər dən məhsulu 
almaq üçün digər aqrotexniki tədbirlərlə yanaşı düzgün gübrələmə sisteminin 
tətbiqi də çox vacibdir. 

Aran iqtisadi bölgəsi. Respublikada istehsal olunan buğdanın 39%-ə qədəri 
aran iqtisadi bölgəsinin payına düşür. İqtisadi bölgəsinə daxil olan rayonların 
torpaq-iqlim şəraitində, torpaqların keyfıyyətinə, mexaniki tərkibinə, humusun 
miqdarına və qida maddələri ilə təmin olunmalarına görə əsasən iki qrupa bölmək 
olar və ona müvafıq gübrə normaları müəyyənləşdirilməlidir. 

1. Qarabağ bölgəsi 
2. Mil, Muğan və düzən Şirvan, aran Şirvan. 

         Qarabağ bölgəsi: Bu bölgə torpaqlarının keyfıyyətinə, məhsuldarlığına iqlim 
şəraitinə görə payızlıq buğdanın inkişafı üçün çox səmərəlidir. Bu sahədə yayılan 
torpaqların əksəriyyəti zəif qələvi xassəyə malikdir ki, bu da yüksək məhsul 
alınması üçün səmərəlidir (Qarabağ kanalının Bərdə və Yevlaxdan keçən 
hissəsinin bir hissəsi istisna olmaqla, burada sodalı şoranlar yayılıb). 

Burada payızlıq buğda və qarğıdalı sələflərindən sonra payızlıq buğda 
bitkisinə 120 kq azot, 60 kq fosfor, 60 kq (təsiredici maddə) verilməsi məsləhətdir. 
Fiziki çəkidə 350 kq ammonium şorası (selitra) 300 kq sadə dənəvər superfosfat və 
130 kq kalium sulfat yaxud 100 kq kalium xlorid verilməlidir. 

Pambıq, qarğıdalı, bostan tərəvəz bitkilərindən sonra payızlıq buğda 
becərilərsə 90 kq azot, 45 kq fosfor və 45 kq kalium (təsiredici maddə) gübrələri, 
yaxud fıziki çəlddə 265 kq ammonium şorası, 225 kq sadə dənəvər superfosfat və 
100 kq kalium sulfat verilməsi məsləhətdir. 

Fosfor və kalium gübrələrinin illik norması, azot gübrəsinin isə 25-30%-i 
səpinqabağı becərmədə, azot gübrəsinin qalan hissəsi isə erkən yazda, yəni kənd 
təsərrüfatı maşınlarının (gübrəsəpənin) sahəyə çıxması mümkün olan kimi 
verilməlidir. 
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Aran iqtisadi bölgəsinin Mil, Muğan və düzən Şirvan bölgələrində isə sələf 
bitkisindən asılı olaraq hər hektara 90-100 lcq azot, 45-50 kq fosfor və 45-60 kq 
lcalium gübrələri (təsiredici maddə hesabı ilə) verilməsi məsləhətdir. 

Qazax-Gəncə iqtisadi bölgəsinin suvarılan sahələridə həmçinin Quba-
Xaçmaz bölgəsinin suvarılan sahələrində sələf bitkisindən asılı olaraq hər hektara 
təsiredici maddə hesabı ilə 60-90 kq azot, 45-50 kq fosfor və 45-50 kq kalium 
gübrələrinin verilməsi məsləhətdir. 

Şəki-Zaqatala, Dağlıq-Şirvan, Quba-Xaçmaz ümumiyyətlə dəmyə sahələrdə 
(dəmyə bölgələrdə) payızlıq buğda sahələrinə sələf bitkisindən asılı olaraq hər 
hektara təsiredici maddə hesabı ilə 60-90 kq azot, 40-45 kq fosfor və 40-45 kq 
(təsiredici maddə) kalium gübrələri verilməlidir. 

Gübrə normaları hesablanarkən yuxarıda qeyd etdiyimiz bölgələrdə uzun 
müddət aparılan tədqiqat işlərində tövsiyyə olunmuş gübrə normaları, payızlıq 
buğdanın hər sentner dən məhsulunun əmələ gəlməsinə qida sərfı, bitkinin 
gübrədən və torpaqdan qida maddələrinin mənimsəmə əmsalı nəzərə alınmışdır. 

Bütün bölgələrdə fosfor və kalium gübrələrinin illik norması, azotun isə illik 
normasının 25-30% səpinqabağı becərmədə, azotun illik normasının qalan hissəsi 
erkən yazda verilməlidir. 

Sələf bitkilərinin çoxundan sonra torpaqda asan mənimsənilən qida 
maddələrinin miqdarı çox az olur, payızlıq buğdanı qida maddələri ilə təmin edə 
bilmir. Ona görədə sələf bitkisindən asılı olaraq səpinlə birlikdə hektara 100-150 
kq "Nitrofoska" və ya "Ammofoska" verilməsi çox yaxşı səmərə verir. Səpinlə 
birlikdə "Nitrofoska" və ya "Ammofoska" verdikdə səpinqabağı azot verməyə 
ehtiyac qalmır, həmçinin səpinqabağı veriləcək fosfor və kalium normaları 
azaldılır.  

Arpa bitkisinin gübrələnməsi 
 

Respublikada payızlıq buğdadan sonra ən çox becərilən dənli bitkidir, Arpa 
payızlıq buğdaya nisbətən asan mənimsənilən əsas qida maddələrinə (NPK) 
nisbətən az tələbkardır, çünki buğda bitkisindən fərqli olaraq arpa həm də nisbətən 
çətin həll olan, yəni limon turşusunda həll olan fosfor birləşmələrini də yaxşı 
mənimsəyir, hansı ki, bu birləşmələrdən payızlıq buğda istifadə edə bilmir. Arpa 
bitkisinə nisbətən az mineral gübrə verilir. 

Suvarma və dəmyə bölgələrdə arpa bitkisindən normal məhsul götürmək 
üçün hektara təsiredici maddə hesabı ilə 40-50 kq azot, 35-40 kq fosfor və 35-40 
kq kalium gübrəsi verilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəli məhsul alınmasına imkan 
yaradır. 

 
 



2.4. Taxılçılıqda fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının fəaliyyəti 
 

Aqrar islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində Respublikamızda müxtəlif 
növ təsərrüfat formaları yaradılmışdır. Bu təsərrüfatlarda daha çox üstünlük təşkil 
edən fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarıdır. Fərdi sahibkar təsərrüfatları 
Respublikamızda 2000-ci ildə 3248 ədəd, 2005-ci ildə 2681 ədəd, 2008-ci ildə 
2613 ədəd, 2009-cu ildə 2571 ədəd, 2010-cu ildə 2618 ədəd və 2011-ci ildə 2593 
ədəd olmuşdur. Təsərrüfatların sayı 2011-ci ildə 2000-ci ilə nisbətən 3,3% və 
2010-cu ilə nisbətən isə 1% azalmışdır. Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayının 
dəyişməsi iqtisadi rayonlar üzrə də baş vermişdir. Respublikamızda mövcud olan 
fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 2011-ci ildə 1267 ədədi (48,9%) Aran iqtisadi 
rayonunda, 252 ədədi (9,7%) Abşeron iqtisadi rayonunda,151 ədədi (5,8%) 
Naxçıvan MR-da yerləşir. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının ümumi torpaq sahəsi 2000-ci ildə 62216 ha, 
2005-i ildə 23493 ha, 2008-ci ildə 25150 ha, 2009-cu ildə 27137 ha, 2010-cu ildə 
47314 ha, 2011-ci ildə 43691 ha olmuşdur. Ümumi torpaq sahəsi 2011-ci ildə 
2000-ci ilə nisbətən 29,8% azalmış, 2005-ci ilə nisbətən 85,9% artsada, 2010-cu ilə 
nisbətən 7,7% yenidən azalmışdır. 2011-ci ildə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahəsi ümumi torpaq sahəsinin 95,2%, əkinə yararlı torpaq sahəsi isə kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 69,6%-ni təşkil etməklə 28919 hektar 
olmuşdur. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 
Respublika üzrə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin 0,9%-ni təşkil edir. Bir 
fərdi sahibkar təsərrüfatına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 2011-ci 
ildə 16,0 ha, əkin sahəsi 11,2 hektar təşkil etmişdir. Hesablamalar göstərir ki, 
2000-ci ilə nisbətən 2011-ci ildə təsərrüfatlara düşən ümumi torpaq sahəsi 22% 
azalsada lcənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 70,2%, əkin yeri 41,8% artmışdır. 
Bu göstəricilər 2005-ci ilə nisbətən 2011-ci ildə müvafiq olaraq 91,0%; 90,4% və 
86,7%) artmışdır. Lakin, 2010-ci ilə nisbətən fərdi sahibkar təsərrüfatına düşən 
ümumi torpaq sahəsi 7,2%; kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 8,6% və əkin 
yeri 13,2% azalmışdır. 

Qeyd edək ki, təsərrüfatlarda baş verən dəyişikliklər onların fəaliyyətlərinin 
maliyyə nəticələri ilə birbaşa bağlıdır. Əldə edilən gəlirlər təsərrüfatlarda geniş 
təkrar istehsalı həyata keçirməyə və ailənin ehtiyaclarını tam ödəməyə kifayyət 
etmədiyindən kənd təsərrüfatına olan maraqlar və baxışlar da dəyişir. 2011-ci ildə 
mövcud olan fərdi sahibkar təsərrüfatlarından əldə edilən gəlir 2005-ci ildə 2854 
min manat, 2008-ci ildə 5538 min manat, 2009-cu ildə 4924 min manat, 2010-cu 
ildə 8111 min manat və 2011-ci ildə 9814 min manat olmuşdur. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında satışdan əldə edilən gəlirin 2005-ci ildə 
61,7%-i (2893 min manat) bitkiçilikdə, 34,9%-i (1632 min manat) heyvandarlıqda, 
2009-cu ildə müvafiq olaraq 58,3% (2216 min manat) bitkiçilikdə, 41,5% (1578 
min manat) heyvandarlıqda, 2010-cu ildə 60%-i (3051 min manat) bitkiçilikdə, 
39,8% (2021 min manat) heyvandarlıqda, 2011-ci ildə 70,7% (5180 min manat) 
bitkiçilikdə 29% (2125 min manat) heyvandarlıqda əldə edilmişdir. Bir təsərrüfata 
düşən mənfəət 2005-ci 1064,5 manat, 2008-ci ildə 2119,3 manat, 2009-cu ildə 
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1915,2 manat, 2010-cu ildə 3092,2 manat və 2011-ci ildə 3785 manat olmuşdur. 
2011-ci ildə bir təsərrüfata düşən mənfəət 2005-ci ilə nisbətən 3,5 dəfə, 2009-cu ilə 
nisbətən 91,6%, 2010-cu ilə nisbətən 22,2% çox olmuşdur. Eyni zamanda bir ailə 
üzvünə düşən mənfəət 2005-ci ildə 248,7 manat, 2008-ci ildə 498,8 manat, 2009-
cu ildə 434,3 manat, 2010-cu ildə 770 manat, 2011-ci ildə 918 manat olmuşdur. 
2011-ci ildə bir ailə üzvünə düşən mənfəət 2005-ci illə müqayisədə 3,7 dəfə, 2009-
cu illə müqayisədə 2,1 dəfə və 2010-cu illə müqayisədə 19,2% artmışdır. Lakin, 
əldə edilən gəlirlər təsərrüfatların inkişafı üçün yetərli deyildir. 

Respublikamızda dənli bitkilərin əkin sahəsi 2000-ci ildə 648,2 min hektar, 
2005-ci ildə 802,3 min hektar, 2008-ci ildə 897,0 min hektar, 2009-cu ildə 1125.5 
min hektar, 2010-cu ildə 968.0 min hektar və 2011-ci ildə 967,3 min hektar 
olmuşdur. Dənli bitkilərin əkin sahəsinin 2000-ci ildə 92,4%-i (538,9 min hektar), 
2005-ci ildə 96,2% (772,1 min hektar); 2008-ci ildə 96,1%-i (862,0 min hektar); 

2009-cu ildə 92,0% (1125,5 min hektar); 2010-cu ildə 92,6%-i (896,9 min 
hektar), 2011-ci ildə 93,4% (903,8 min hektar) fərdi sahibkar, ailə-kəndli və ev 
təsərrüfatlarında olmuşdur. 

Qeyd edək ki, aparılan müşahidə və tədqiqatlar göstərir ki, dənli bitkilərin 
əkin sahələrinin 3-5%-i fərdi sahibkar təsərrüfatlarının, 85-90% ailə-kəndli və ev 
təsərrüfatlarının payına düşür. 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında 1 sentner dənli bitkinin maya dəyəri 2008-ci 
ildə 11,19 manat, 2009-cu ildə 10,31 manat, 2010-cu ildə 17,46 manat, 2011-ci 
ildə 17,37 manat olmuşdur 2011-ci ildə bir sentnerin maya dəyəri 2008-ci ilə 
nisbətən 55,2% artsada, 2010-cu ilə nisbətən 0,5% azaltmışdır. Bir sentnerin satış 
qiyməti 2008-ci ildə 24,13 manat, 2009-cu ildə 23,8 manat, 2010-cu ildə 17,37 
manat, 2011-ci ildə 23,8 manat olmuşdur, 2011-ci ildə bir sentnerin satış qiyməti 
2008-ci ilə nisbətən 1,4% azalmış 2010-ci illə müqayisədə isə 4,4% artmışdır. Bu 
göstəricilər iqtisadi rayonlar üzrə də müxtəlif olmuşdur. Aran iqtisadi rayonunda 
2011-ci ildə 1 sentnerin maya dəyəri 2008-ci ilə nisbətən 32,6%, 2010-cu ilə 
nisbətən 16,7% artmışdır. Bir sentnerin satış qiyməti isə müvafiq olaraq 3,6% və 
9,4% artmışdır. Qeyd edək ki istehsal olunan məhsulun maya dəyəri və satış 
qiyməti arasındakı fərqin uyğunsuzluğu, və məhsuldarlığın aşağı olması onların 
gəlirlərinə mənfi təsir edir. 

Respublikada istehsal olunan dənli paxlaların 2000-ci ildə 94,9% ( 1462,0 
min ton), 2005-ci ildə 97,2% (2068,1 min ton), 2008-ci ildə 26,5% (2411,8 min 
ton), 2009-cu ildə 93,2% (2786,0 min ton), 2010-cu ildə 93,6% (2000,5 min ton) 
2011-ci ildə 94,0%-i (2310,7 min ton) fərdi sahibkar, ailə-kəndli və ev 
təsərrüfatlarında istehsal olunmuşdur. 

Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında istehsal olunan dənli və 
dənli paxlalıların məhsuldarlığı Respublika üzrə məhsuldarlıqdan 2000-ci ildə 
2,5%, 2005-ci ildə 1,1%, 2008-ci ildə 0,4%, 2009-cu ildə 1,1%, 2010-cu ildə 1,4% 
və 2011-ci ildə 0,8%) çox olmuşdur. 
 
 
 



cədvəl 1 
 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının inkişaf dinamikası 
 

göstəricilər 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2000- cil ilə 
nisbətən 

2011- ci ildə 
% 

2005- ci ilə 
nisbətən 

2011- ci ildə 
% 

2010-cu ilə 
nisbətən 

2011-ci ildə, 
% 

Təsərrüfatların sayı, Respublika üzrə 3248 2681 2613 2571 2618 2593 79.8 96.7 99.0 
Bakı - 3 4 3 3 4 - 133.3 133.3 
Abşeron iqtisadi rayonu 189 210 221 220 234 252 133.3 120 107.7 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 298 110 143 144 121 115 38.6 104.5 95.0 
Şəki- Zaqatala iqtisadi rayonu 160 451 205 221 195 199 124.4 44.1 102.1 
Lənkəran iqtisadi rayonu 65 160 170 188 182 181 2.8 dəfə 113.1 99.5 
Quba- Xaçmaz iqtisadi rayonu 823 194 245 197 194 155 19.0 79.9 79.9 
Aran iqtisadi rayonu 1289 1110 1191 1178 1265 1267 98.3 114.1 100.2 
Yuxarı Aran iqtisadi rayonu 79 125 120 111 122 122 154.4 97.6 100 
Dağhq Şirvan iqtisadi rayonu 181 154 137 135 136 133 73.5 86.4 97.8 
Naxçıvan iqtisadi rayonu 164  149 157 156 151 151 92.1 101.3 100 

 
Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkarlıq təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri. 
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cədvəl 2 
 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında ümumi torpaq sahəsinin quruluşunun inkişaf dinamikası 
 

 

göstəricilər 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2000-ci ilə 
nisbətən 
2011- ci 
ildə, % 

2005-ci ilə 
nisbətən 
2011- ci 

ildə, 
% 

2010-cu 
ilə  

nisbətən 
2011-ci 

ildə, 
% 

Respublika üzrə təsərrüfatlrın sayı 3248 2681 2613 2571 2618 2593 79.8 96.7 99.0 
Umumi torpaq sahəsi 62216 23493 25150 27137 47314 43691 70.2 185.9 92.3 
Ondan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq, ha 30431 22577 24400 26341 45755 41575 136.6 184.1 91.0 
Əkin yeri 25652 16112 17025 17591 33764 28919 112.7 179.5 85.6 
Bir təsərrüfata düşən torpaq sahəsi, ha 19.1 8.8 9.6 10.5 18.1 16.8 88.0 191.0 92.8 
Bir təsərrüfata düşən kənd təsərrüfatına  
yararlı torpaq sahəsi, ha 

9.4 8.4 9.3 10.2 17.5 16.0 170.2 190.4 91.4 

Bir təsərrüfata düşən əkin yeri, ha 7.9 6.0 6.5 6.8 12.9 11.2 141.8 186.7 86.8 
 

Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 
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cədvəl 3 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri 
 

göstəricilərin adı 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2000-ci ilə 
nisbətən 
2011- ci 
ildə, % 

2005-ci ilə 
nisbətən 
2011- ci 

ildə, 
% 

2010-cu ilə  
nisbətən 

2011-ci ildə, 
% 

Təsərrüfatların sayı, vahid 3248 2681 2613 2571 2618 2593 96.7 100.8 99.0 
     - gəlirlə işləyən - 2670 2589 2504 2544 2565 96.1 102.4 100.8 
     - zərərlə işləyən - 11 24 67 74 28 2.5 dəfə 41.8 dəfə 116.7 
Mənfəətin məbləği, min manat  2854 5538 4924 8111 9814 3.4 dəfə 199.3 121.0 
Bir təsərrüfata düşən mənfəət, manat  1064.5 2119.3 1915.2 3098.2 3785. 3.5 dəfə 197.6 122.2 
Zərərin məbləği, min manat  4 37 123 590 71 17.8 57.7 -1.2 dəfə 
Balans gəliri (zərəri), min manat  2848 5502 4801 7521 9743 3.4 dəfə 2.0 dəfə 129.5 
Satışdan əldə edilən pul gəliri, min 
manat 

5008 6811 14912 14231 18890 25427 3.7 dəfə 178.6 134.6 

Bütövlüklə satışdan əldə edilən gəlir 
(zərər), min manat 

- 2848 4697 3804 5087 7327 2.6 dəfə 192.6 144.0 

bitkiçilik - 1861 2893 2216 3057 5180 2.9 dəfə 2.3 dəfə 169.8 
heyvandarlıq  997 1638 1578 2021 2125 2.1 dəfə 134.6 105.1 
Məhsul istehsalında iştirak edən ailə 
üzvlərinin sayı (nəfər) 

14376 11474 11103 11338 10536 10694 93.2 94.3 101.4 

Bir nəfər ailə üzvünə düşən mənfəət, 
manat 

 248.7 498.8 434.3 770.0 918.0 3.7 dəfə 2.1 dəfə 119.2 

Kənardan cəlb edilmiş işçilərin sayı 2605 2050 1480 2134 2311 2055 99.8 96.3 88.9 
 

Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 
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cədvəl 4 
 

Dənli bitkilərin əkin sahəsinin təsərrüfat kateqoriyaları üzrə inkişaf dinamikası 
 

göstəricilər 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2000-ci ilə 
nisbətən 

2011- ci ildə, 
% 

2005-ci ilə 
nisbətən 

2011- ci ildə, 
% 

2010-cu ilə  
nisbətən 

2011-ci ildə, 
% 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ha 648.2 802.3 897.0 1125.5 968.0 967.3 149.2 120.5 99.9 
Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlar ha 49.3 30.2 35.0 90.3 71.1 63.5 128.8 2.1 dəfə 89.3 
Fərdi sahibkarlar ailə kəndli və ev təsərrüfatları ha 598.9 772.1 862.0 1035.2 896.9 903.8 151.0 117.1 100.8 
Bütün təsərrüfat kateqoriyalarına nisbətən fərdi 
sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında, % 

92.4 96.2 96.1 92.0 92.6 93.4    

 
 

Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 
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cədvəl 5 
 

Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında dənli bitkilərin bir sentnerinin maya dəyərinin və satış qiymətinin inkişaf dinamikası 
 
 

 
 

göstəricilər 

2008 2009 2010 2011 
2008- ci ilə 

nisbətən 2011- ci 
ildə, %-lə 

2010-cu ilə  
nisbətən 2011-ci 

ildə, %-lə 
maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

maya 
dəyəri 

satış 
qiyməti 

Respublika üzrə 11.19 24.13 10.31 16.55 17.46 22.80 17.37 23.80 155.2 98.6 99.5 104.4 
Abşeron 17.54 39.60 10.02 15.00 13.38 21.70 8.82 21.20 50.3 53.5 65.9 97.7 
Gəncə,Qazax 8.82 18.16 9.11 20.99 8.32 20.90 15.76 25.40 2.9 

dəfə 
139.9 189.4 121.5 

Şəki-Zaqatala 14.91 32.44 9.38 17.76 12.70 25.60 22.49 30.10 150.8 92.8 177.1 117.5 
Lənkəran 14.72 29.88 14.89 27.99 12.69 17.70 16.81 26.50 114.2 88.7 132.5 149.7 
Quba-Xaşmaz 11.51 22.68 19.59 22.95 17.73 23.40 18.71 22.80 82.5 116.4 105.5 97.4 
Aran 9.0 21.33 9.44 14.79 10.23 20.20 11.94 22.10 132.6 103.6 116.7 109.4 
Yuxarı Qarabağ 10.31 24.19 11.24 22.22 24.90 24.40 19.90 23.80 193.0 98.4 79.9 97.5 
Kəlbəcər ,Laçın 29.50 35.36 27.11 29.00 18.72 25.20 12.07 29.20 40.9 82.6 64.5 115.9 
Dağlıq Şirvan 12.38 23.57 10.66 15.57 12.30 25.00 10.11 22.60 81.6 95.6 82.2 90.4 
Naxçıvan 17.20 39.64 15.60 30.00 17.64 36.60 11.65 33.00 67.7 83.2 66.0 90.2 
 

Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

 
 
 
 
 

 



8 

cədvəl 6 
 

Müxləlif təsərrüfat kateqoriyalarında dənli və dənli paxlıların istehsalmın inkişaf dinamikası 
 

 ölçü 
vahidi 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2000- ci ilə 
nisbətən 

2011- ci ildə, 
%-lə 

2005- ci ilə 
nisbətən 
2011- ci 

ildə, %- lə 

2010- cu ilə 
nisbətən 
2011- ci 

ildə,  %-lə 
Bütün təsərrüfat 
kateqoriyalarında 

min ton 1540.2 2126.7 2498.7 2988.3 2000.5 2458.4 159.6 115.6 122.9 

     a) məhsul istehsalı 
     b) məhsuldarlıq sen. ha 23.8 26.5 27.9 26.6 20.7 25.4 106.7 95.8 122.7 
Kənd təsərrüfatı müəssisələri və 
sair təşkilatlar 

min ton 78.2 58.6 86.5 202.3 122.3 147.7 188.9 2.5 dəfə 120.8 

     a) məhsul istehsalı 
     b)məhsuldarlıq sen/ha 15.9 19.4 25.0 22.4 17.1 23.3 146.5 120.1 136.2 
Fərdi sahibkarlar, ailə- kəndli və 
ev təsərrüfatları 

min.ton 1462.0 2068.1 2411.8 2786.0 1872.2 2310.7 158.1 111.7 123.4 

     a) məhsul istehsalı 
     b) məhsuldarlıq sen/ha 24.4 26.8 28.0 26.9 21.0 25.6 104.9 95.5 122.0 
Bütün təsərrüfat 
kateqoriyalarına nisbətən fərdi 
sahibkarlar, ailə- kəndli və ev 
təsərrüfatları 

          

     a)məhsul istehsalı % 94.9 97.2 96.5 93.2 93.6 94.0 - - - 
     b) məhsuldarlıq % 102.5 101.1 100.4 101.1 101.4 100.8 - - - 

 
Cədvəl DSK-nın 2012 - cil il Azərbaycanın kənd təsərrüfatı statistik məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

 
 
 



2.5. Lənkəran bölgəsində çəltikçiliyin aqrotexnikası  
haqqında qısa məlumat 

 
Respublikamızın və istərsə cənub regionun əhalisinin milli xörəklərinin 

hazırlanmasında düyü məhsulundan çox istifadə edilir. Bu onunla əlaqədardır ki, 
düyü tərkibində 88-90% nişasta, 7,7% zülal və digər həyati əhəmiyyətli maddələrlə 
zəngin olan dietik ərzaqdır. Düyünün Azərbaycanda yayılma tarixi min ildən 
çoxdur. 

1913-cü ildə Azərbaycanda 47,1 min hektar çəltik əkilmişdr. 
Respublikamızın ərazisində keyfıyyəti ilə müsabiqələrdə dəfələrlə fərqlənən «Ağ 
ənbərbu”, “Çampo”, “Vilgəri”, “Yetim”, “Lənkəran sədrisi”, “Ağ qılçıqlı» və digər 
ata-baba sortları becərilmişdır. 

Uzun müddət bu sahəyə diqqət azalsa da Respublika Prezidentinin 2008-ci il 
25 avqust tarixli 3004 saylı sərəncamı ilə bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar qərar 
qəbul edilmişdir. 

Son illərdə, yəni 2007-ci ildən başlayaraq Lənkəran RAEM-də yaxm qonşu 
dövlətlərin 11 çəltik sortu cənub regionun kəndli – fermer təsərrüfallarında yox 
olmuş və nəticədə Özbəkistanın “İstiklol” və Qazaxstanın “Avanqard” çəltik 
sortları rayonlaşdırılmışdır. Bu sahədə işlər davam etdirilir. 

Çəltikçiliyin təşkilində əkin üçün sahənin seçilməsinin böyük əhəmiyyəti 
vardır. Əkin üçün nisbətən relyefi hamar olan sahələr seçilməlidir və bu zaman 
suvarma suyu ilə təminat nəzərə alınmalıdır. Əkin sahəsi seçildikdən sonra kol-
kosdan və bitki qalıqlarından təmizlənməlidir. Bundan sonra sahənin əsaslı 
hamarlanması aparılır. Bunun üçün lazer tipli avtomatik hamarlayıcı ilə 
(TLP.SAUL-1M) təmin edilmiş buldozerlərlə yerinə yetirilir. Sahəyə üzvi və 
mineral gübrələr səpildikdən sonra dondurma şumu aparılır. Dondurma şumu 28- 
25 sm dərinliyində noyabrın ikinci ongünlüyündən gec olmayaraq aparılır. 
Dondurma şumu aparıldıqdan sonra sahə yaza qədər arata qoyulmalıdır. 

Yazda cari hamarlama aparılır. Hamarlamadan sonra sahənin səthi ±5 sm 
dəqiqliyində olmalıdır. Cari hamarlama traktora və D-719 hamarlayıcı və ya MTZ 
markalı traktorlarla aqreqatlaşan MPR-4,2 hamarlayıcı malalarla aparılır. 

Çəltik sahəsinin tərkibindən və növbəli əkindəki sələf  bitkisindən aslı olaraq 
hər hektara 100-150 kq azot, 60-120 kq fosfor və 60-90 kq kalium gübrəsi səpilir. 
Azot gübrəsinin 30-40 kq səpin qabağı, qalanı yemləmə zamanı, fosfor gübrəsi 
payızda dondurma şumundan qabaq, kalium gübrəsi isə bitkilər 8-9 yarpaq olanda 
yemləmə kimi verilir. Sahənin mexaniki tərkibindən aslı olaraq, səpinqabağı 
diskiləmə və ya kultivasiya aparıla bilər. Yazda əkinə bir həftə qalmış 14-16 sm 
dərinlikdə yaz şumu aparılır. 

Suvarma və drenaj kanalları payızda və ya erkən yazda çəkilir. Çəltik 
sahəsinin relyefindən aslı olaraq tirələr (və ya mərzlər) isə yazda səpinqabağı 
çəkilir. Tirələrin eni 40-50 sm, hündürlüyü isə 25-30 sm az olmalıdır. Toxum 
səpininə 3-4 gün qalmış ləklərə su buraxılır. Çəltik əkini Lənkəran bölgəsində şitil 
üsulu ilə aparılır. Əkinin aparılması üçün ləklərdə torpağın mexaniki tərkibi 
kəltənlərdən azad olmalıdır. Ləklərin hamarlanıb əkin üçün yararlı vəziyyətə 
gətirilməsi üçün MTZ (82R və ya 142R) markalı traktorlara asılmış QN-2,8 



2 
 

qreyderi və ya KFY-3,2 markalı trezli kultivatordan istifadə oluna bilər. Lənkəran 
bölgəsində isə bu əməliyyatlar əl əməyi ilə yerinə yetirilir. 

Toxum səpindən qabaq hazırlanmalıdır. Səpin üçün rayonlaşdırılmış yüksək 
kondisiyalı toxum seçilir və yaxşı olar ki, xüsusı səbətlərdə 30%- li ammonium 
sulfat məhluluna salınır və məhlulun səthinə çıxmış zəif toxumlar kənarlaşdırılır, 
sonra isə səbət 2 saat müddətinə 12%-li ammoniumsulfat məlulunda saxlanılır və 
təbəqə ilə kölgədə qurudulur. Səpinə 3-4 həftə qalmış səpin materialı qranozonlla 
dərmanlanır. 

Cənub bölgəsində toxum səpilməmiş cücərtiyə qoyulur və qurudulub 
şitilliyə səpilir. Əkinin şitillə keçirilməsi səpin materialına 50% qənaət etməyə 
imkan verir. Bir hektar sahəni təmin etmək üçün şitilliyə 90-100 kq toxum səpilir. 
Birbaşa səpin keçirəndə isə hər hektara 6-7 milyon dən səpilir. Bu isə hər hektara 
200 -250 kq çəltik deməkdir. 

Lənkəran bölgəsində çəltik toxumu şitilliyə aprel ayının birinci həftəsində 
səpilir və may ayının birinci ongünlüyündə sahədə əkin keçirilir. Şitil əkini əl 
əməyindən istifadə edilərək keçirilir. Yaponiya, Cənubi Koreya, Çin Xalq 
Respublikası və digər regionlarda çəltiyin yetişdirilməsi demək olar ki, 100% 
mexanikləşdirilir. 

Çəltik səpininin keçirilməsi üçün torpağın temperaturu 24-260C olduqda 
optimal sayılır. Bu temperaturda toxum 6-7 gün cücərir. Temperatur 16-200C 
olduqda isə 10-12 günə cücərir. Toxum əsasən cərgəvi üsulla səpilir (15 sm) və 
bəzən dar cərgəvi üsul istifadə edilir (7,5sm) toxum səpini 1,5-2 sm dərinlikdə 
keçirilir, bəzi hallarda bölgələrin xüsusiyyətindən asılı olaraq toxum 4-5 sm 
dərinliyə basdırılır. Əkin birbaşa səpin usulu ilə keçirildikdə ləklərdə suyun 
səviyyəsi cücərtilər alınan dövrdə çəltiyin sortundan asılı olaraq 0,5-0,7 sm qədər 
azaldılır, sonrakı dövrdə isə suyun səviyyəsi 15-20 sm qədər artırılır. 

Çəltikçilikdə yaxşı nəticələr qazanmaq, alaq otlarını xəstəlik və 
ziyanvericilərlə mübarizə işini effektiv təşkil etmək üçün növbəli əkinin tətbiqi 
zəruridir. Qonşu çəltikçilik bölgələrində (Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan) əsasən 
6-7 və 8 tarlalı əkin dövriyyəsindən istifadə edilir. Bunlardan ən səmərəlisi çoxillik 
ot və arat tarlalarının tətbiqi ilə səkkiz tarlalı əkin dövriyyəsi yaxşı səmərə verir. 
Səkkiz tarlalı əkin dövriyyəsində çəltiyin miqdarını 62-75%-ə qədər çatdırmaq 
olar. 

Çəltik su sevən bitkidir, lakin vegetasiya müddətində müxtəlif fazalarda 
suyun səviyyəsi nizamlanmalıdır. Torpaqda toxum cücərən köklərin əmələ gəlmə 
dövründə və dənin mum dövründən başlamış tam yetişənə qədər çəltik bitkisinin 
suyunun səviyyəsi tam azaldılır və ya kəsilir. Vegetasiyanın əvvəlində kollanması 
dövründə mineral yemləmə gübrəsi verilir. Kollananadan sonra isə ləklərdə suyun 
səviyyəsi 15-20 sm-ə qədər artırılır. Çəltikçilikdə alaqlarla, xəstəliklərlə və 
ziyanvericilərlə effektiv mübarizənin yüksək məhsuldalığın təşkilində mühüm rol 
oynayır. Çəltik sahələrində əsasən iki qrup alaq bitkiləri geniş yayılır; rutubət 
sevənlər və bataqlıq bitkiləri. 

Rutubət sevən alaqlara əsasən paxlalılar fəsiləsinə aid olan alaqlar aiddir. Bu 
tip bitkilərin toxumları cücərmə qabiliyyətini 4-5 il saxlayır. Bu alaqlar 
cücərdikdən sonra (1-3 yarpaq) suyun səviyyəsi 15-20 sm qaldırılır və bu cücərtilər 
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məhv olur. Bataqlıq bitkiləri (müxtəlif növ qamış tipli) cənub bölgəsində çəltik 
sahələrində az yayılmışdır, bu bölgədə əsasən geniş yayılan alaqlar “Sluf” və 
«Çayır» bitkisidir. Son dövrlərdə bunlara qarşı «Tornado» herbisitindən istifadə 
edilir və ya əl əməyi ilə təmizlənir. Herbisid səpilən dövrdə ləklərin suyu 2-3 gün 
ərzində kəsilir sonra isə qaldırılır. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən çəltik əkinlərində 30-dan çox göbələk 
xəstəlikləri müşahidə olunmuşdur. Bunlardan ən çox yayılanı «prikulyarioz», 
«fuzarioz», «alternarioz»-dur. Bu xəstəliklər bitkinin yarpağını, gövdəsini sıradan 
çıxarır və məhsuldarlıq aşağı düşür. 

Xəstəliklərlə mübarizə əsasən aşağıdakı əməliyyatları əhatə edir: 
- növbəli əkinin tətbiqi, 
- dərin dondurma şumunun aparılması; 
- xəstəliyə dözümlü çəltik sortlarının əkini; 
- səpin aparılan zaman toxumlarının dərmanlanması; 
- suvarma rejiminə əməl olunması; 
- alaqların kimyəvi və mexaniki yolla məhv edilməsi. 
Çəltik bitkisində «priku yarioz» xəstəliyin ləkələri müşahidə edilən kimi 

«Fundazol» və ya «Benazol» funqisidlərindən istifadə edilir. Səpin norması 2 kq/ 
hek. Bu dərmanla mövsüm ərzində bir dəfə çiləməyə icazə verilir. 

Cənub bölgəsində çəltik əkinlərində göbələk xəstəlikləri az müşahidə olunur. 
Qonşu dövlətlərin tədqiqatlarından aydın olur ki, çəltik əkinlərinə 25 növdən çox 
gəmirici ziyan verir. Bunlar qarşı əsasən aqrotexniki tədbirlərin düzgün yerınə 
yetirməklə mübarizə aparılır: 

- növbəli əkinin tətbiqi, 
- ziyanvericilərlə mübarizədə tövsiyyə edilən suvarma rejiminin tətbiqi, 
- tirələrdə kanalarda alaqların biçilməyi və ləklərdə alaqların təmizlənməsi, 
- toxumun basdırılma dərinliyinə əməl olunması və s... 
Çəltiyin yığılması, çəltiyin sünbülündə dən mum yetişmə dövrünə çatdıqdan 

sonra çəltiyin ləklərində su kəsilir və çəltik sahəsi nəzarətdə saxlanılır. Əmtəəlik 
çəltik üçün dənin 85-90% yetişdikdə yıgım başlanılır, toxumluq sahələrdə isə 
dənin 90-95% yetişdikdə yığım başlanılır. Bu əsasən avqust ayının III 
ongünlüyündə olur. Çəltik yığımı iki üsulla aparılır. 

1. Bürbaşa biçin. 
Kombaynlar çəltik əkininə nizamlanır və birbaşa biçilir və döyülür.  
2. Çəltiyin iki fazalı yıgımı. 
Bu zaman çəltik biçilir. Çəltik kütləsi tam yetişdikdən sonra isə tirələr 

kombaynlarla döyülür. Cənub bölgəsində ləklərin ölçüsü kiçik olduğundan biçin əl 
ilə aparılır və dərzlər bağlanır, kütlə tam yetişdikdən sonra isə çəltik sahəsinin 
kənarında kombayınla döyüllir. Bəzi hallarda ləklərin ölçüsü böyük olduqda 
birbaşa kombaynla biçilir. 

Yer kürəsində dənli bitkilər arasında çəltik özünün əkin sahəsinə, ərazq kimi 
istifadəsinə görə ikinci yeri tutur. 

Dünya əhalisinin yarısından çoxu düyüdən əsas ərzaq məhsulu kimi istifadə 
edir. Çəltik Cənubi və Şərqi Asiya ölkələrinin əsas ərzaq məhsulu olmaqla burada 
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adam başına 100 kq düyü məhsulu düşür. Təsadüfi deyil ki, həmin ölkələrdə el 
arasında buna «drananka» - insanın əsas yeməyi adlandırırlar. 

Çəltik bəşəriyyət tarixində ən qədim ərzaq bitkilərindən olmaqla onun 
inkişaf tarixinin neolit dövründən başladığı fərz edilir. Çəltikçiliyin ilk dəfə 
Hindistanda, Hindiçində və ya Çində becərilməsi barədə alimlərin vahid fikiri 
yoxdur. Guman edilir ki, çəltikçilik əkinçilik tarixində Cənubi və Cənubi-Şərqi 
Asiyada eyni vaxtda inkişaf etməyə başlamışdır. 

Aralıq dənizi ətrafı ölkələrdə Misir, İspaniya və İtaliyada isə çəltikçiliyin 
inkişafı çox sonralar, bu ölkələrin ərəblər tərəfindən zəbt edilməsindən sonrakı 
dövrə təsaduf edilir. 

İtaliyada ilk dəfə çəltik 1468-ci ildə əkilmişdir. Bundan sonra Türkiyə 
vasitəsi ilə çəltik cənubişərqi Avropa ölkələrinə Bolqarıstan, Yuqoslaviya, 
Rumıniyaya və başqa Balkan ölkələrinə yayılmışdır. 

Fransanın cənubunda (Kabarqa) çəltikçilik ikinci dunya müharibəsindən 
sonra təsərrüfat əhəmiyyətini qazanmışdır. 

ABŞ-da ilk dəfə çəltik 1647-ci ildə Vircinya Ştatında, sonra isə cənubi 
Karolinada da əkilmişdir. Hazırda isə Kaliforniya, Luiziyana, Texas, Arkanzas 
ştatlarında bu bitki böyük massivlərdə əkilir. 

Bizim eradan əvvəl 1014-ci ildə Hindistandan çəltik müasir İndoneziya 
ərazisinə (Yava və ona yaxın adalarda), Qədim Pencabdan Orta Asiya ölkələrinə 
yayılmışdır. 

Bizım eradan 500 il əvvəl çəltik qədim Türkistan və Baktriada əkilmişdir. 
Bu ərazilərə müasir Əfqanıstan, Tacikistan, Özbəkistanın cənubi qərbi daxil idi. 
Rusiyada çəltik «Sarasin buğdası» adı ilə Həştərxan şəhərində botanika bağında 
əkilmişdir. Kubanda və Auveda da çəltik əkini XVIII əsrin ortalarında az miqdarda 
əkilmişdir. 

I Pyotr XVIII əsrin birinci yarısında çəltiyin istehsalat əhəmiyyətli bitki kimi 
Trek cayının ətrafında, Kubanda əkilməsi üçün tədbirlər gördü. 

Zaqafqaziyaya isə çəltikçilik İrandan yayılmışdır. Bəzi alimlər isə 
çəltikçiliyin Azərbaycanda Orta Asiyadan yayılmasını fərz edirlər. 

İran tarixçisi Tağı Bərhəm yazır ki, birinci dəfə çəltik bitkisi İrana VI əsrin 
ortalarında I Xosrov Ənuşiravan dövründə Hindistandan gətirilibdir. Gətirilən 
çəltik sortları Hindistan qrupuna aid olması faktı öz təsdiqini tapır. İran vasitəsilə 
Hindistan qrupuna daxil olan çəltik növlərin Azərbaycana gətirilməsi, inkişafı 
faktını nəzərə alıb belə bir real nəticəyə gəlmək olur ki, çəltik bitkisi Azərbaycana 
birinci dəfə İran ərazilərindən Astara-Lənkəran-Masallı, Salyan və digər rayonlara 
yayılmışdır. Çəltikçilik yerli əhalinin əsas ərzaq məhsulu sahəsi və heyvandarlıq 
üçün yem bazası olmuşdur. XX əsrin əvvəllərinə qədər olan müddətlərdə 
Azərbaycan ərazilərində ata-babadan qalma çəltik sortları var idi. Onlardan «Ağ 
ənbərbu», «Payız ənbərbu», «Akula”, «Vilgəciri», «Carapo», «Sədri», «Çiləyi», 
«Yetim» və s. göstərmək olar. Lakin hal-hazırda həmin sortlar tamamilə itmişdir. 

Azərbaycanda ayrı-ayrı il ərzində çəltlik istehsalı haqqında aşağıdakı 
cədvəldə məlumat verilir. 
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№ Ayrı-ayrı 
illərdə 

Ümumi sahəsi 
(hektar) 

Cəmi məhsul 
(min ton) 

Bir hektarın mahsuldarlığı 
(sentner) 

1 1913 47100 33,0 7,0 
2 1928 50100 102,0 20,4 
3 1967 7400 11,9 16,1 
4 2010 1600 8,0 50,0 

 
Təqdim edilən cədvəldən görünür ki, 1967-ci ildən başlayaraq çəltik 

bitkisinin əkin sahələri azalmaqla bərabər  məhsuldarlıq ən aşağı rəqəmə enmişdir. 
Buna əsas səbəb dağılmış SSRİ hökümətin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının 
cənub regionun, ərazilərində faraş tərəvəzçiliyin və digər rayonlarında texniki 
bitkilərin sahələrinin genişləndirilməsi faktı olmuşdur.  

Hal-hazırda Azərbaycanda düyü istehsalı əhalinin istehlak bazarını təmin 
edə bilmir. Buna bir tərəfdən yerli istehsalın azalması, digər tərəfdən dünyada düyü 
ehtiyatların azalmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasında son illərdə çəltikçiliyin inkişafına diqqət 
yetirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 
nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 
Proqramın» da Lənkəran-Astara regionunda Ağdaş, Zərdab, Salyan və digər 
rayonlarda çəltikçiliyin dəstəklənməsi bir dövlət tədbiri kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Həmin sərəncamla əlaqədar olaraq Lənkəran Regional Aqrar Elm 
Mərkəzində 2007-ci ildən başlayaraq çəltikmilikdə bağlı müəyyən işlər 
görülmüşdur. Belə ki, Mərkəzi Krasnodar çəltikçilik İnstitutu ilə elmi əməkdaşlığa 
başlamış, həmin İnstitutdan gətirilmiş yüksək məhsuldar çəltik sortları 
Respublikamızın cənub bölgəsində (Astara, Lənkəran, Masallı yetişdirilərək 
öyrənilir və onlardan mühitə öyrəşdirmə yolu ilə ən məhsuldar sortlar seçilərək 
həmin bölgə üçün rayonlaşdırmaq məqsədi ilə Dövlət Sort Sınaq məntəqələrinə 
verilir. Belə sortlardan ikisi «Avanqard» və «İstiklol» sortları rayonlaşdırılaraq 
bölgədə fermerlər tərəfindən əkilir. 

2012-ci ildə Respublikamızda 1685 hektar çəltik əkilmişdir. Çəltik əsasən 
respublikanın Ağdaş, Astara, Ucar, Yevlax, Şəki və Zərdab rayonlarında əkilir. 
2012-ci ildə Ağdaş rayonunda 130 hektar, Ucar rayonunda 408 hektar, Astara 
rayonunda 125 hektar, Yevlax rayonunda 18 hektar, Zərdab rayonunda 6 ha, Şəki 
rayonunda isə 1 hektar çəltik əkilmişdir. 

Çəltikçilikdə maddi-texniki bazanın yaradılması üçün aşağıda sadalanan 
tədbirlərin görülməsi vacibdir: 

- yüksək qida dəyəri çəltik sortların alınması, yerli ekoloji faktorlara 
uyğunlaşdırılması məqsədilə seleksiya işlərini bərpa etmək və əldə olunan 
məhsuldar çəltik sortların assortimentini regionda genişləndirmək; 

- əvvəllər fəaliyyət göstərən çəltikçilik üzrə elmi-tədqiqat müsssisələrin 
fəaliyvətini bərpa edib, bu müəssisələri lazımi avadanlıqlarla təchiz etmək, ali 
təhsil dərəcəli işi bilən mütəxəssislərlə komplektləşdirmək; 

- indiki dövrdə bazar iqtisadiyyatın tələbatını nəzərə alıb çəltik sortlarının 
toxumçuluq bazasını yaratmaq; 
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- potensial, mümkün məhsuldarlığı 1,0 hekrardan 10-12 ton olan çəltik 
sortların alınması; 

- tez yetişən, orta yetişən qrupa aid oıan, vegetasiya dövrü 105110 gün olan 
çəltik sortlarının əldə olunması; 

- təbiətin şıltaqlığına davamlı çəltik sortların  seçilməsi; 
- əkin materialın seçilməsi və əkin üçün hazırlanmasını yaxşılaşdırmaq; 
- torpağın seçilməsi və əkin ücün hazırlanması; 
- çəltik əkini sahələrdə -lumuş qatın təyini prosesin öyrənilməsi; 
- çəltik sahəsində mikrobioloji proseslərin dinamikasını öyrənmək; 
- növbəli əkin sistemin təşkili; 
- çəltikçilik təsərrüfatlarında torpağın məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

istiqamətində elmi-əsası olan təcrübən təsdiq etmək; 
- aqronomik qaydalar çərçivəsində çəltik əkilməsi nəzərdə tutulmuş 

torpaqların kolloid-kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi. 
 

Çətikçilikdə mexanikləşdirmənin təşkili 
  
- Çəltikçilik  sahədə ağır fiziki əl əməyin mexanikləşdirilməsi 

prosesində maşın-traktor parkını genişləndirmək və bu sahə üçün əsasən yeni 
moderləşdirilmiş yüksək texniki xüsusiyyəti olan texniki vasitələrdən istifadə 
olunması; 

- çəltikçilikdə zəif olan maddi-texniki bazanı yeni tələbata uyğun əkin 
texnologiyası ilə əvəz etmək; 

- köhnəlmiş çox zəhmət tələb edən əkin texnologiyadan yeni intensiv əkin 
texnologiya proseslərinə keçmək; 

- çəltikçilikdə zəif olan maddi-texniki bazanı yeni məhsuldar tələbata uyğun 
istehsal gücü olan maşın-texnoloji avadanlıqlarla təhciz etmək; 

- mühəndis-meliorativ qurğuların normal iş rejiminə qaytarmaq, onları bərpa 
etmək; 

- suvarılan çəltik sahələrində meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırmaq; 
- çəltik sahələrində bitki mühafizəsini təşkil etmək; 
- alaq  otlarla mübarizədə kimyəvi aztoksinli maddələrdən istifadə 

olunmasına dair texnoloji proseslər hazırlamaq və tətbiq etmək; Aqrotexniki sistem 
və hidrotexniki tədbirlərin çəltikçilikdə məhsuldarlığın yüksəldilməsi istiqamətində 
təşkilinə nail olmaq; 

- yemləmə gübrələrin normalarını, təsir edici dozasını nəzərə alıb, torpağın 
və bitkinin tələbatı miqdarında vaxtında verilməsini təşkil etmək; 

- pirikulyario «Fuzarioz”, “Helmintosporioz», «Fiollostikoz», virus 
cücərtilərin çürümə xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirlərin keçirilməsi prosesinə 
qarşı qabaqcadan tədbirlərin görülməsi; 

- dənin yerə düşməsi faktoruna qarşı qabaqcadan tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə nail olmaq; 

- hündürlüyü 85-90 sm olan biçin texnologiyasının tələbatına uyğun 
məhsuldar çəltik sortların seleksiyasını genişləndirmək; 
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- gövdəsi möhkəm, düz qalxan sərilməyə davamlı çəltik sortlarının əkin 
sahələrini artırmaq; 

- süpürgəsi yığcam, kol sistemi torpaq qatında möhkəmliyi ilə seçilən 
sortların əldə olunması; 

- dənin tərkibində zülalın faizi 7-8 % olan çəltik sortların əkin sahələrinin 
genişləndirilməsi; 

- boş dənələrin faizi 6-7%-dən aşağı olmaqla əkinçilik təsərrüfatın 
yaradılmasına nail olmaq; 

- süpürgədə dənin kütləsi 3,0 qram olmaqla dənin sayı 135-dən çox olan 
çəltik sortların əldə olunması; 

- yarmanın çıxma faizi 70-72% olmaq şərtilə onun ağ olması və digər 
keyfiyyət göstəriciləri əldə olunması; 

- kadr məsələsi həll olunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.6. Pambıq bitkisinin becərmə aqrotexnologiyası 
 

Pambıq bitkisindən stabil, yüksək məhsul alınması üçün sələf bitkilərdən və 
torpaq şəraitindən asılı olaraqəsas şum  28-35 sm dərinlikdə aparılmalıdır. 

Torpaqda nəmlik ehtiyatı yaratmaq məqsədi ilə qış və ya yaz aratı aparılması 
sərfəlidir. Bunun üçün sahə hamarlanmalı və şırım açılmalıdır. Erkən yazda nəmlik 
itkisinin qarşısın almaq və cücərmiş alaqları məhv etmək üçün sahəyə mala 
çəkilməlidir. 

Səpinqabağı torpaq becərmə işləri keyfiyətli və traktorun bir gedişində 
aparılmalıdır ki, torpaq həddən artıq kipləşməsin. 

Səpin bölgə üçün optimal müddətdə və havanın orta gündəlik temperaturu  
12-140C olanda aparılmalıdır.  Arat olunmuş sahələrdə səpin üçün pambıq toxumu 
tüklü olduqda emal müəssisəsində dərmanlanmayıbsa, səpindən əvvəl 
zərərvericilərə qarşı dərmanlanmalı, bir ton toxum 400-500 litir su ilə isladılmalı 
və 10-12 saat ərzində üstü örtülərək saxlanılmalıdır. Səpsuvar əkinlərdə tüklü 
toxumlar dərmanlanır və səpən aqreqatdan keçicilik qabiliyyətini artırmaq üçün 
yüngül şəkildə nəmləndirilir. Səpin norması 40-60 kq götürülür. Lütləşdirilmiş 
toxumlarla səpin birbaşa səpin norması 20-25 kq olmaqla aparılır.  

Səpin  60 sm-lik cərgəaralarında 60 x30x2 bitki, 60x20x2 bitki, 60x15x1 
bitki və 60x20x1 bitki sxemi ilə, 90 sm-lik cərgəaralarında isə  90x10x1 bitki, 
90x12x1 bitki sxemi ilə aparılır. Bu zaman çalışmaq lazımdır ki, hektarda orta 
hesabla 90-120 min bitki saxlanılsın. 

Cücərtilərin alınması prosesi diqqətlə izlənməli, ağır tərkibli torpaqlarda 
çıxışı əngəlləyəcək qaysaq əmələ gəlibsə əkinlər köndələn istiqamətdə yüngül 
malalanmalıdır.  

Sahədə cücərtilər cərgə əmələ gətirən kimi birinci kultivasiya aparılmalıdır. 
Bu zaman kultivasiya dayaz aparılmalıdır ki, cücərtilər torpaqla basdırılmasın. 
Eyni vaxtda sahədə toxalama aparmaq lazımdır ki, qalmış alaq otları məhv edilsin 
və cücərtilərin kök sisteminə havanın keçməsi asanlaşsın. Bu həm də kök 
cücərməsinin qarşısını alır, nəmlik itkisi azalır.  

Bitkilərin əkin sxeminə uüğun seyrəldilməsi tam tarla çıxışı alınandan, 
birinci cüt əsas yarpaqlar alınana kimi aparılmalıdır. Əks təqdirdə bitkilər zəif 
inkişaf edirlər.  

İkinci kultivaiya birinci kompleks becərmə başa çatdıqdan sonra sahənin 
alaqlanmasına və torpağın vəziyyətinə uyğun olaraq aparılır. Paralel olaraq əkin-
lərin kətmənlənməsi həyata keçirilir. 

Üçüncü və sonrakı kultivasiyalar vegetasiya suvarmalarından sonra buna 
imkan yaranan kimi dərhal aparılmalıdır. Kultivasiyaların becərmə dərinliyi 12-15 
sm-ə kimi artırıla bilər. Üçüncü toxalama da bu zaman aparılır. 

Birinci və ikinci kultivasiyalar aşağı sürətlə traktorun birinci, qalan becər-
mələr isə  traktorun ikinci sürəti ilə aparılmalıdır. 
 

Pambıq bitkisinin gübrələnməsi 
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Pambıq bitkisindən yüksək məhsul alınması, onun qida rejiminin düzgün 
nizamlanmasından çox asılıdır. Burada əkin dövriyyəsi, üzvi və mineral 
gübrələrdən istifadə amilləri nəzərə alınmalıdır. 

Pambıq əkini yonca sahəsi şumlandıqdan sonra birinci il aparılırsa, onda 
sahəyə Muğan-Salyan, Şirvan və Mil-Qarabağ bölgələrində təsiredici maddə 
hesabı ilə 50 kq azot və 150 kq fosfor gübrəsi verilməlidir. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) 
torpaqlarda fosfor gübrəsi 100 kq verilməlidir. 

İkinci il fosfor gübrəsinin norması saxlanılmaqla azot gübrəsinin miqdarı 
hektara 80 kq-a kimi artırılmalıdır. 

Ümumiyyətlə pambıq bitkisinə mineral gübrələr alınacaq xam pambıq 
məhsuluna görətəyin edilməlidir.  Bir ton xam pambığın əmələ gəlməsinəorta 
hesabla  34-61 kq azot, 11-28 kq fosfor və 36-48 kq kalium sərf olunduğunu əsas 
götürərək gübrə normaları təyin edilməlidir. Torpaqların qida maddələri ilə təmin 
olunma məlumatlarına istinad edilməlidir. 

Fosfor və kalium gübrələrinin tam norması əsas şum altına verilə bilər, və ya 
təxminən 15-20 kq-ı səpinlə eyni vaxtda verilə bilər. Bu zaman NPK (16-16-16) 
kompleks gübrədən və ya diammofos (12-52) gübrəsində istifadə səmərəli olur. 
Azot gübrəsi səpinlə eyni vaxtda 16 kq verildikdə qalan hissənin 50 faizi 
qonçələmə, 50 faizi çiçəkləmə-barəmələgətirmə dövründə verilməlidir.  

Azot gübrəsinin illik norması 60 kq-a qədər olduqdabitkilərin qönçələmə 
fazasında birdəfəyə verilir. Norma  60-100 kq olduqda iki dəfəyəbirinci dəfə 40 kq, 
ikinci dəfə 60 kq verilir. 
 

Pambıq bitkisinin vegetasiya suvarmaları 
 
Pambıq bitkisinin becərilmə aqrotexnologiyasında görülən bütün işlərin 

səmərəliliyi bilavasitə bitkilərin nəmliyə olan ehtiyaclarının ödənilməsindən 
birbaşa asılıdır.  

Vegetasiya suvarmalarının sayı, müddəti və suvarma norması torpaq iqlim 
şəraitinə, bitkilərin inkişaf fazalarına görə nizamlanmalıdır. Birinci vegetasiya 
suvarması bütün pambıqçılıq bölgələrində iyun ayının 10-25 tarixinə təsadüf edir. 
Bu müddətdə pambıq bitkisi qönçələmə fazasında olur, ilk çiçəklər açılır.  Sonrakı 
suvarmalar elə nizamlanmalıdır ki, bitkilərin çiçəkləmə, qozaəmələgətirmə 
müddətində nəmlik çatışmazlığı olmasın. 

Suvarma normaları torpağın tipindən və qranulometrik tərkibindən asılı 
olaraq dəyişə bilər. Boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarda 700-1000 m3/ha, boz 
torpaqlarda  800-1100 m3/ha, çəmən torpaqlarda 800-1200 m3/ha normasında 
götürülməlidir. 

Qrunt suları yerin səthinə yaxın olan torpaqlarda suvarma norması 20-25% 
azaldılmalıdır. 

Ucvurma 
 
Pambıq bitkisinin vegetativ kütləsinin artmasının, qönçələrin çiçəklərin və 

qozaların tökülməsinin qarşısının alınmasında ucvurma əhəmiyyətli tədbirlərdən 
biridir. Buşərtləki, ucvurma vaxtında aparılsın. 
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Ucvurmaya qoyulan tələblər: 
- bitkilərdə 12-17 barbudağı əmələ gəlir; 
- bitkilərdə üçüncü çiçək açılır, bu iyul ayının sonuna avqust ayının əvvəlinə 

təsadüf edir; 
- bitkilərin ucu bir dəfəyə vurulmalı, zəif bitkilərə toxunulmamalıdır; 
- çox qol-budaqlı bitkilərin yan budaqlarının da ucu vurulur; 
- qoparılmış bitki ucları sahədən kənara çıxarılmalıdır. 
 

Pambıq bitkisinin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mübarizə 
 

Respublikamızda pambıq bitkisi əsasən hommoz, vilt və kök çürüməsi 
xəstəliklərinə yoluxur. 

Hommoz xəstəliyinin törədiciləri olan bakteriyalar əsasən toxumda olur və 
toxumların keyfiyyətli dərmanlanması xəstəliyə yoluxma imkanlarını xeyli azaldır. 
Toxumların mis-üçxlor fenolyat pereparatı və ya onu əvəz edən digər pereparatla 
dərmanlanması yaxşı nəticə verir. 

Vilt xəstəliyinin törədiciləri torpaqda yaşayan göbələklərdir. Bitkilər 
xəstəliyə əsasən qönçələmə, çiçəkləmə fazasında yoluxur. 

Mübarizə tədbirləri: dondurma şumu, qış aratı, əkin dövriyyələrinin 
tətbiqidir. Viltə davamlı sortların əkilməsinə üstünlük verilməlidir. 

Kök çürüməsi xəstəliyi torpaqda nəmliyin artıqlığı səbəbindən yaranır. 
Xəstəliyin qarşısını almaq üçün sahələr səpinə yaxşı hazırlanmalı, qaysaqəm 
ələgəlməsinin qarşısı alınmalı və toxum çox dərin basdırılmamalıdır.   

 
Pambıq bitkisinin əsas zərəvericiləri. 

 
Pambıq sovkası. Pambıq bitkisinin əsas zərərvericilərindən biridir. Onun 

pambıqda üç nəslinin tırtılları ziyan vurur, yumurta qoyma dövrünün uzun çəkməsi 
mübarizə işini çətinləşdirir. 

Pambıq sovkasına qarşı mübarizəni səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə 
pambıq tarlalarının kənarları alaq otlarından təmizlənməli, kimyəvi mübarizə 
aparmazdan əvvəl tarlada müşahidə aparılmalı, hər 100 bitkidə 6-8 yumurta və 
biriki tırtıl tapıldıqda dərmanlama aparılmalıdır. 

Hər nəsil sovkaya qarşı mübarizədə müşahidə aparılmalı və istifadə edilən 
dərman preparatları dəyişdirilməlidir ki, uyğunlaşma yaranmasın. 

Torgənəciyi pambıq bitkisinin yarpaqlarının alt səthində qidalanaraq onların 
fizioloji funksiyalarının pozulmasına səbəb olur. Çox sürətlə çoxalma qabiliyyətinə 
malik olan bu zərərverici bir mövsüm ərzində 15-17 nəsil vermək imkanındadır. 

Aqrotexniki mübarizə tədbiri kimi tarlaların suvarma arxlarının kənarlarının 
alaq otlarından təmizlənməsi olduqca vacibdir. May ayının sonlarından başlayaraq 
sahələrin kənarlarında pambıq bitkisinin yarpaqlarının alt hissəsinə nəzarət edil-
məli, müəyyən edilmiş ocaqlar kükürd tozu ilə tozlandırılmalıdır. Tor gənəciyi ilə 
pambıq sovkasına qarşı mübarizə tədbirləri eyni vaxta düşərsə dərman 
preparatarını qarışdırmaqolar. 
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Payız sovkası pambıq əkinlərinə cücərtilər yeni əmələ gələndə zərərverir.  
Mübarizə tədbiri toxumların heksoxloran pereparatı ilə dərmanlanması və əkinlərə 
aldadıcı yemlərin qoyulmasıdır.  

Mənənə və trips pambıq bitkisinə inkişafının ilkin fazalarında ziyan vurur, 
bitkilər inkişafdan qalır, boy nöqtələri zədələnir, əsas gövdədə haçalanma baş verir. 
Mübarizə tədbiri əkinlərin fosfamid və ya bu tərkibli digər pereparatlarla 
işlənməsidir. 
 

Pambıq məhsulunun yığılması 
 

Pambıqçılıqla məşğul olan fermer təsərrüfatları və şirkətlər pambıq yığımına 
hazırlıq işlərinə avqust ayından başlamalı, pambıq qurutma məntəqələri, ambarlar, 
pambıqyığan və daşıyan texnikalar hazır vəziyyətə gətirilməli, müvafiq inventarlar 
tədarük edilməli və aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

- pambığın əl ilə yığılması nəzərdə tutulduqda hər kolda ən azı 4-5 qozanın 
tam yetişməsi lazımdır; 

- pambıq kollardan təmiz yığılmalıdır, itkiyə yol verilməməlidir; 
- toxum məqsədi ilə pambıq ayrı yığılmalı və ayrı saxlanılmalıdır; 
- maşınla yığılacaq sahələrdə yarpaqların tökülməsi üçün tədbirlər görülmə-

lidir (defolyasiya). 
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Pambıq bitkisinin bеcərilməsinə aid aqrоtехniki tədbirlər haqqında  
 

MƏLUMAT 
 

№ Aparılan aqrоtехniki tədbirin adı Aparılma müddəti 1 hеktara 
nоrması 

1 Pambıq əkiləcək sahənin bitki qalıqlarından 
təmizlənməsi 

Nоyabr - 

2 Şum altına vеriləcək üzvü gübrələrin daşınması və 
sahəyə vеrilməsi 

Nоyabr Pеyin 10-15 
tоn 

3 Şum altına vеriləcək minеral gübrələrin daşınması 
və sahəyə vеrilməsi 

Nоyabr Fоsfоr – 100 
Kalium - 60 

4 27-30 sm dərinlikdə əsas şumun aparılması Nоyabr-dеkabr  
5 Sahənin arat üçün hazırlanması Dеkabr 1000-1200 m3 
6 Müvəqqəti suvarma arхlarının çəkilməsi Dеkabr  
7 Arat aparılması Dеkabr-yanvar  
8 Еrkən yazda aratın bеcərilməsi (ziq-zaq mala və ya 

çizеl) 
Fеvral-mart  

9 Səpin qabağı tоrpaq bеcərmə işlərinin aparılması 
(çizеl, mala, ütü) 

Aprеl  

10 Tохum matеrialının dərmanlanaraq səpinə 
hazırlanması və sahəyə daşınması 

Aprеl Pambıq 
tохumu 40-50 

kq Nüsan 
prеparatı 

11 Səpin aparılması (sahədə еhtiyac qədər nəmlik 
yохdursa çıхış suyu vеrmək) 

10 aprеl – 10 may 40-50 kq 

12 I kultivasiya May  
13 I kətmənləmə May  
14 Əkin sхеminə uyğun sеyrəltmə aparılması May – iyun  
15 II kultivasiya, yеmləmə gübrəsi vеrməklə (azоt, 

fоsfоr) və şırım açmaqla 
Iyun Azоt – 40 kq 

Fоsfоr – 20 kq 
16 Müvəqqəti suvarma arхlarının açılması Iyun  
17 I vеgеtasiya suvarması Iyun 800-900 m3 
18 Trips və mənənəyə qarşı kimyəvi mübarizə 

aparılması 
May-iyun Rоqоr 

prеparatı 
19 III kultivasiya yеmləmə gübrəsi vеrməklə Iyul Azоt - 60 
20 II kеtmənləmə Iyul  
21 Pambıq sоvkasına qarşı kimyəvi mübarizə Iyul  
22 Suvarma üçün şırım açılması Iyul  
23 II vеgеtasiya suvarma Iyul 800-900 m2 
24 IV kultivasiya şırım açmaqla Iyul  
25 III vеgеtasiya suvarmasıya Avqust 800-900 m2 
26 Əl alağı aparmaq Avqust  
27  IV Suvarma kimyəvi (tur və ya pikslə), əllə Avqust  
28 Pambığın 1 yığımı (əllə və ya maşınla) Sеntyabr-

yеtişkənliyə gюrə 
 

29 Yığılmış pambığın daşınması Sеntyabr  
30 Dеfоlyasiya – pambığın yarpaqlarını tюkmək üçün 

çiləmə 
Sеntyabr  
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31 Pambığın II yığımı Оktyabr  
32 Yağılmış pambığın daşınması Оktyabr  
33 Pambığın III yığımı Оktyabr  
34 Yığılmış pambığın daşınması Оktyabr  
35 Pambıq kоllarının çıхarılması və tоplanaraq 

sahədən kənara daşınması 
Nоyabr  

 
Qеyd: Minеral gübrələrin miqdarı təsirеdici maddə hеsabı ilə vеrilib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7. Kartofun becərilməsi  
 

I. Faraş kartofun becərilməsi 
 

Növbəti əkində yeri. Faraş kartofun əkin yeri alaqsız olmaqla, yumşaq 
dənəvər və rütubəti yaxşı saxlamalıdır. Belə torpaqlar yaxşı havalanır və kartof 
bitkisinin kök sistemi yaxşı inkişaf edir. 

Kartof bitkisi üçün ən yaxşı sələf bitkisi dənli- paxlalı bitkilər, bostan 
bitkiləri, qarğıdalı, şəkər çuğunduru, xiyar, soğan və s. hesab edilir. 

Kartofu badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərdən (pomidor, 
badımcan, bibər) sonra, həmçinin kalium duzu (silvinit) verilmiş sahələrdə əkmək 
olmaz, çünki bu zaman kartof xəstəliklərə tez yoluxur, zəif inkişaf edir, silvinit 
verilmiş sahələrdə isə onun dadı pisləşir. 

Herik şumu. Payızda şum adətən optimal müddətdə- sentyabr, oktyabr 
aylarında 27-30 sm dərinlikdə aparılır. 

Əkinqabağı becərmə. Erkən yazda, sahəyə çıxmaq mümkün olarkən 
torpağın 15-20 sm dərinliyində əkinqabağı becərilməsinə başlanır. Gilli torpaqlarda 
lazım gələrsə şumdan sonra diskiləmə, sonra isə malalama aparmaq lazımdır. 

Gübrələrin tətbiqi. Kartofun gübrələmə sisteminə əsas və əlavə yemləmə 
şəklində verilmə gübrələr daxildir. Torpağın fiziki xassələrinin yaxşılaşmasında 
peyin xüsusi rol oynayır. 

Bu məqsədlə kartof əkiləcək sahələrin əsas şum altına hektara 40 ton 
hesabilə peyin verilməlidir. 

Bitkilərin qida ilə təminatında mineral gübrələrin də rolu böyükdür. Fosfor 
gübrəsinin normasının 60 %-i kalium gübrəsinin isə 50 %-i şum altına verilməlidir. 
Əkinqabağı isə şum altına fosfor gübrəsinin qalmış 30 %-i ilə kalium gübrəsinin 50 
%-i verilir. Qönçələmə fazasında fosfor gübrəsinin qalmış 10 %-i ilə azot gübrəsi 
yemləmə şəklində verilir. 

Faraş kartof istehsalında bölgələrdən asılı olaraq təsiredici maddə hesabilə 
hektara 60-100 kq azot, 100-140 kq fosfor və 80-130 kq kalium gübrələri 
verilməlidir. Ərzaq istehsalında N:P:K nisbəti 1:1, 5:2 olmalıdır. 

Əkin materialı və onun hazırlanması. Faraş kartofun mıəhsuldarlığı onun 
sortunun seçilməsindən daha çox toxumluq materialın (yumruların) sağlam 
olmasından asılıdır. Əkindən əvvəl toxumluq kartof üç fraksiyada çeşidlənməlidir: 
40 qramadək; 40-80 qram və 80 qramdan ağır. Əkində yaxşı olar ki, 40-80 qramlıq 
yumrulardan istifadə edilsin. Toxumluq məqsədilə seçilmiş yumrular saxlama 
anbarına qoyulmaq üçün əvvəlcə 4-5 gün işıqda saxlanılmalıdır. Bu müddətdə 
yumruların üzərində olan artıq nəmlik buxarlanır, yumrular quruyur, qabığı 
kobudlaşır və onda solanin maddəsi toplanır. 

Faraş məhsul almaq üçün kartof yumruları mütləq cücərdilməlidir. 
Cücərdilmə zamanı temperaturun təsirindən yumrularda qida və boy 

maddələrinin oyanması başlayır. Nəticədə kartofun çıxışı cücərdilməyən 
yumrularla əkinə nisbətən 7-15 gün tez alınır. Bundan başqa qönçələmə və 
çiçəkləmə fazaları da nisbətən tezləşir ki, nəticədə faraş məhsul alınır. 
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Cücərdilmiş yumrulardan alınmış bitkilər ana yumrulardakı qida 
maddələrini tam mənimsəyərək güclü kök sistemi əmələ gətirir. Bu da öz 
növbəsində məhsuldarlığın artmasına səbəb olur. 

Bundan başqa cücərdilmiş yumrularla aparılan əkinlərdə fitoftora xəstəliyi 
meydana gəlməsi müddətinə kimi məhsulun çox hissəsi toplanmış olur.  

Yumrular bir neçə üsulla cücərdilir: işıq düşən yerlərdə günəş işığı altında, 
nəmlik olan mühitdə və həm də nəmlik olan mühitdə. Kartofu 12-150C 
temperaturda işıqda cücərtdikdə məhsuldarlıq daha çox olmaqla faraş məhsul 
alınır. 

Cücərdilmə əməliyyatı normal gedərsə, 25-45 günə yumrular üzərində qısa, 
yoğun, müxtəlif rəngli (sortlardan asılı olaraq) cücərtilər əmələ gəlir. İşıqda 
cücərmə müddəti sortlardan asılı olaraq dəyişir. Tezyetişən sortlar 25-30 gün, 
gecyetişən sortlar 40-45 gün cücərdilməyə qoyulmalıdır. Belə hesab edilir ki, 
cücərdilmə müddəti uzanarsa, məhsuldarlıq nisbətən artar. 

Cücərdilmə işi döşəmədə, qəfəslərdə (stellajlarda), xüsusi yeşiklərdə, yaxud 
müxtəlif yerlərində deşiklər açılmış polietilen örtükdən hazırlanmış torbalarda 
aparılır. Cücərdilmə işi döşəmədə aparıldıqda yumrular iki yumru qalınlığında 
düzülməli, 15-16 metr eninə zolaqlarla (zolaqlar arası məsafə 30-40 sm 
buraxılmaqla) olmalıdır. Hər bir kvadrat metrdə təqribən 50-60 kq toxumluq kartof 
yerləşdirilməlidir. 

Daha effektli üsul yumruların parnikdə əkilməsi üsuludur. Bu məqsədlə 
yumrular işıqda cücərdilib parnikdə əkilir və üzərinə 2-3 sm qalınlığında yaxşı 
yanmış peyin tökülür. Parnikdə temperatur 12-150C olmalıdır. Bitkilərin boyu 4-5 
sm olduqda onlar ehtiyatla çıxarılır və açıq sahəyə əkilir. Bu üsul daha tez faraş 
məhsul alınmasında tətbiq edilir.  

Kartof əkini. Faraş kartof məhsulu almaq üçün suvarılan aran rayonlarında 
kartofun qışaltı əkini yaxşı nəticə verir. Qışaltı əkinin optimal müddəti dekabrın 
10-dan 25-ə qədər hesab edilir. Kartofu dekabrın 10-dan tez əkmək qorxuludur. 
Belə ki, kartof tez çıxış verər, şaxta cücərtiləri öldürə bilər. 

Faraş kartofun yaz əkini aran rayonlarında fevralın 15-dən martın 15-dək, 
dağətəyi rayonlarda martın 1-dən 31-dək keçirmək lazımdır. 

İstər qışaltı, istərsə də yaz əkinində cərgə araları 70, yaxud 75 sm, bitki 
araları isə 20-25 sm olmalıdır. Bu sxemlərlə bir hektar əkin sahəsinə sxemdən asılı 
olaraq 53-71 min bitki düşür. 

Kartofu qışaltı 8-10 sm, yazda isə 5-8 sm dərinliyinə əkmək lazımdır. 
Xəstəliklərlə mübarizə məqsədilə əkindən əvvəl toxumluq kartof: benlat 50 %-li 
(fundazol)- 0,5 -1 kq/ton, polikarbatsin 80 %-li- 2,6-2,7 kq/ton, xometsin 
(kuprozan 80 %-li- 0, 25-0,5 kq/ton, sineb 80 %-li 0,5-1 kq/ton preparatlarından 
biri ilə işlənməlidir (desinfeksiya edilməlidir). 

Bitkilərə qulluq edilməsi. Kütləvi çıxış alındıqdan sonra kartofun  
cərgəaralarında becərməyə başlamaq lazımdır. İlk növbədə, əgər bitkilər zəifdirsə, 
yemləmə verilməli və bitkilərin boyu 18-20 sm-ə çatana kimi 1-ci dibdoldurma 
əməliyyatı traktorla aparılmalıdır. 2-ci dibdoldurma çiçəkləmənin başlanğıcında 



3 
 
aparılır. 1-ci və 2-ci dibdoldurmadan 8-10 gün sonra qazayağı ilə dibboşaltma 
əməliyyatı aparılmalıdır. 

Faraş kartof sahələrində suvarmalar təlabata görə aparılmalıdır. 
Əgər əkindən sonra sahəyə yağış düşmürsə və torpaq qurudursa, çıxışın 

yaxşı alınması üçün əkin sahəsi suvarılmalıdır. Kütləvi çıxış alınandan sonra 
torpağın nəmliyindən asılı olaraq kartof sahəsi 8-10 gündən bir, çiçəkləmə 
dövründə isə 5-8 gündən bir suvarılmalıdır. 

                                       II Kartofun yay əkini 
 
 Respublikanın aran rayonlarında kartof tez cırlaşdığından onu hətta süni 

soyuduculu anbarlarda toxumluq məqsədilə saxlamaq əlverişli deyil. Çünki 
cırlaşma kartofun ərzaq və toxumluq keyfiyyətini aşağı salır. Yay əkinindən 
alınmış kartof cırlaşmaya çox az məruz qalır. Ona görə də suvarılan aran 
rayonlarında kartofun toxumçuluğu probleminin həllində yay əkini xüsusi rol 
oynayır. 

Yay əkini aparmaq üçün ya yeni yığılmış yumrulardan, yaxud da keçən ilki 
yumrulradan istifadə edilir. Kartofun 2-ci məhsulunun alınması üçün əkiləcək 
sortun dinclik dövrü qısa olmalıdır. Bu məqsədlə Marafona, Laymdota, Nevskiy və 
Əmiri-600 sortları daha əlverişlidir. 

Əkindən əvvəl yumrular əl bıçaqları vasitəsilə uzununa kəsilir. Bu 
əməliyyatı elə aparmaq lazımdır ki, hər hissənin üzərində gözcüklər olsun. Bu 
zaman kartof yumrusu axıra kimi kəsilmir, təqribən 1 sm dərinliyində kəsilir. 
Sonra yumrular 2 % tiokarbamid məhlulunda bir saat saxlanıldıqdan sonra xırda 
cücərtilər əmələ gələnə kimi saxlanılır və əkilir. Tiokarbamid məhlulunun hər 
litrinə 1-2 mqr giberrelin əlavə etdikdə daha yaxşı nəticə alınır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kartofu bıçaqla kəsdikdə xəstəliklərin yayılmasının 
qarşısını almaq üçün hər dəfə kəsik etdikdən sonra bıçaq 5 %-li lizol məhluluna, 
yaxud qaynar suya salınmalıdır. 

Yay əkinini yeni yığılmış yumrularla iyul ayının 20-dən avqust ayının 5-dək, 
keçən ilki yumrularla avqust ayının 1-dən 10-dək aparmaq lazımdır. 

Yay əkinindəki bitkilərin yaşıl kütləsi az olduğundan məhsuldarlıq da az 
olur. Ona görə də əkin 70x15; 70x20; 70x22 sm, yaxud 75x15; 75x18 sm sxemləri 
ilə aparılmalıdır. Çıxış alınana kimi torpağı nəm saxlamaq lazımdır. Həddindən 
artıq nəmlik kartof yumrularını çürüdə bilər. Başqa qulluq işləri yaz əkinlərində 
olduğu kimidir. 

Yay əkinlərində məhsul yığımı bitkiləri soyuq qorxutduqdan sonra, yaxud 
şaxtaların başlanması ərəfəsində aparılmalıdır. 
 
 
 
 
     



2.8. Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi texnologiyası 
 

Kələmin becərilməsinə dair elmə əsaslanan məlumatlar 
 

Növbəli əkində yeri. Bu bitkiləri özünün və ya xaççiçəklilər fəsiləsinə aid 
olan digər bitkilərin sahəsinə 3-4 ildən tez qaytarmaq olmaz. Kələmi əvvəlki 
sahəyə vaxtından qabaq qaytardıqda ziyanverici və xəstəliklərin sahədə çoxalması, 
yeni kələm əkinlərinin torpaq vasitəsilə yoluxması nəticəsində məhsuldarlıq aşağı 
düşür.  

Kələmi tərəvəz və tərəvəz-yemçilik növbəti əkin dövriyyəsində becərmək 
olar. Kələm üçün ən yaxşı sələflər paxlalı bitkilər, xiyar, soğan, kartof, çuğundur, 
pomidor və çoxillik otlar sayılır. Kələmin təkrar əkinlərində göyərtilər, faraş 
kartof, xiyar, sarımsaq, soğan, tezyetişən taxıllar yaxşı sələf ola bilər. 

Torpağın hazırlanması. Azərbaycanın tərəvəzçilik zonalarında kələm üçün 
torpaq payız, yaz və yay mövsümlərində hazırlanır. 

Payız becərməsi torpağın üzlənməsindən və qış şumundan ibarətdir. Torpaq, 
şumlanmazdan əvvəl bitki qalıqlarından təmizlənir və üzləyicilərlə 10-12 sm 
dərinlikdə yumşaldılır. Dondurma şumunu yaz və erkən yay əkinləri üçün ayrılmış 
sahələrdə aparmaq zəruridir. Sahə üzvi və mədən gübrələri verildikdən sonra 25-30 
sm dərinlikdə şumlanır. 

Gübrələnməsi. Ağbaş kələm üçün əsasən üzvi və mədən gübrələrindən 
istifadə olunur. Sortların tezyetişkənliyindən və əkin müddətindən asılı olaraq 
hektara 40-60 ton təzə və 20-40 ton çürümüş peyin verilir.  

Kələm sahəsi təzə peyin şirəsi ilə əlavə gübrələndikdə bitkilərin böyüməsi 
və inkişafı sürətlənir, məhsuldarlığı daha yüksək olur.  

Bir hektar kələm sahəsinə gübrələrin təsiredici maddə hesabı ilə təxmini 
miqdarı belədir:  N-70-90 kq, P-60-90 kq, K-90-120 kq. 

Əkin yerlərinin, torpaq şəraitindən, əkin müddətlərindən, su ilə təmin 
olunmaq dərəcəsindən, sələf bitkilərin xüsusiyyətindən və başqa amillərdən asılı 
olaraq bu normaları dəyişdirmək olar. Ağbaş kələm bitkisi əsas qida elementləri ilə 
yanaşı mikroelementlərə də (bor, mis, molibden) tələbkardır. 

Azot, fosfor və kalium gübrələrinin əsas hissəsini (60-80 %-ə qədər) əsas və 
ya ikinci şum altına, qalan hissəsini isə əkinqabağı və yemləmə şəklində vermək 
tövsiyə edilir. Payızlıq kələm sahələrinə azotun 1/3 hissəsini (60-80 %) əsas, ikinci 
hissəsini isə əkinqabağı dayaz şum və əlavə yemləmə şəklində vermək daha 
xeyirlidir. Əlavə yemləməli şitil əkinindən 15-20 gün sonra rozet əmələgəlmə və 
başbağlama dövrlərində də vermək olar. 

Toxumun səpinə hazırlanması. Səpin üçün tam yetişmiş, iri, dolu 
təmizliyi, cücərmə qabiliyyəti yüksək olan toxumlar ayrılır. Bir hektar əkin 
sahəsinə şitil üsulunda 400-500 q, şitilsiz üsulda isə 1-1,5 kq toxum işlədilir. 
Səpiləcək toxumları qabaqcadan TMTD (1 kq toxuma 8 qr) və qranozan (kq 
toxuma 4qr) preparatları ilə qarışdırmaqla zərərsizləşdirmək lazımdır. 

Şitilin yetişdirilməsi. Ağbaş kələmin şitilləri səpin və əkin müddətlərindən 
asılı olaraq soyuq və isti şitilliklərdə yetişdirilir. Erkən yazda əkilən tezyetişən 
yazlıq sortlar isti şitillikdə, payızlıq, orta və gecyetişən yazlıq sortların şitilləri isə 
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soyuq şitillikdə yetişdirilir. İsti şitillikdə kələm şitilləri 10-12 günlük olduqda ya 
başqa yerə pikirovka edilir, ya da seyrəldilərək öz yerində saxlanılır. 

 
Kələmin əkini, becərilmə texnologiyası 

 
Soyuq şitilliyə, əsasən, payızlıq sortların toxumlarını sentyabrın 10-25-də, 

yazlıq toxumlarını isə mart ayının 25-dən iyul ayının 15-nə qədər səpmək olar. 
Soyuq şitillikdə şitil becərmənin maya dəyəri aşağı olmaqla şitillər sağlam və 
dözümlü olur. 

Soyuq şitillikdə sahəsi 10-20 kv.m olan ləklər düzəldilməli (eni 1 m, 
uzunluğu 10-20 m), oraya 5-10 kq çürümüş peyin, 40-50 q superfosfat, 20-30 q 
ammonium şorası, 15-20 q kalium gübrəsi verilərək torpağa qarışdırılmalıdır. 
Toxumlar 1-1,5 sm dərinlikdə basdırılır, yaxşı və bərabər cücərti almaq məqsədilə 
ləklər səpindən sonra yüngülcə suvarılır, üzərinə 0,5 sm qalınlığında peyin 
çürüntüsü səpilir. 

Normal qida sahəsi təmin etmək üçün əsl yarpaq əmələ gəldikdən sonra, 
şitillərin aralarında 3-4 sm məsafə qoymaqla seyrəltmək lazımdır və hər kv.m-də 
300-350 ədəd şitil qalmalıdır. Şitillərə 2-3 dəfə əlavə yemləmə verilir (hər kv.m-ə 
20-30 q superfosfat, 15-20 q amonium şorası və 10-15 q kalium). Birinci yemləmə 
əsl yarpaq əmələ gələndən sonra, ikinci yemləmə birincidən 10-12 gün sonra, 
üçüncü yemləmə isə əkinə 7-10 gün qalmış aparılır. 

Yemləmələrdən sonra şitillər dərhal təmiz su ilə yuyulur. Əkinə yararlı 
şitillər 4-5 yarpağa, normal boya, möhkəm gövdəyə və qüvvəli kök sisteminə 
malik olmalıdır. Köklərin zədələnib məhv olmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 
əkinə 1 gün qalmış şitillər suvarılmalı və günün sərin vaxtında əkilməlidir. 

Əkin. Tərəvəzçilik rayonlarında kələmi iqlim şəraitinə görə yazda, yayda və 
payızda əkirlər. Bu, əhalini il boyu təzə kələmlə təmin etməyə imkan verir. Kələmi 
şitilsiz üsulla da yetişdirmək olar ki, bu zaman bitkinin kök sistemi torpağın 
dərinliyinə daha artıq gedib rişələndiyi üçün bitkilər qüvvəli olur, ağır şəraitə dözür 
və bol məhsul verir. Bunun üçün yüngül, dənəvər, qalın qaysaq əmələ gətirməyən, 
su ehtiyatı və su saxlama qabiliyyəti yaxşı olan torpaqlar seçilir. 

Kələmin yaz əkini üçün Azərbaycan, Taşkentskaya 10, Yujanka 31, 
Zikurişka 498/15 sortları, payız əkini üçün Abşeronskaya ozimaya, Rəcəbli 104, 
Debentskaya mestnaya uluçşennaya, Araz, Sahil sortları məsləhət görülür. Yaz 
əkiləri üçün 70x40-45 sm, 70x30-35 sm, payız əkinləri üçün isə 70x40-45 sm əkin 
sxemi əlverişlidir. 

2 saylı cədvəldə respublikanın tərəvəzçilik bölgələri üzrə ağbaş kələmin yaz 
və payız əkinləri üçün səpin və əkin müddətləri verilir.  

 
Ağbaş kələmin zonalar üzrə səpin və əkin müddətləri 

 
Əkin dövriyyəsi Lənkəran 

Astara 
Quba 

Xaçmaz 
Abşeron Gəncə 

Qazax 
Yaz əkinləri 

üçün 
Səpin  

10-15. II  
əkin  

Səpin 
25-30.III 

əkin 

Səpin 
25-30.III 

əkin 

Səpin 
15-20.II 

əkin 
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20-30. IV 5-10.V 10.V-15 25-30.IV 
Payız əkinləri 

üçün 
Səpin 

20-25.X 
əkin 

10-20.XI 

Səpin 
10-15.IX 

əkin 
20.X-5.XI 

Səpin 
15-20.IX 

əkin 
5-15.XI 

Səpin 
20-25.IX 

əkin 
5-15.XI 

 
Əkindən qabaq sahə arat edilir, arat yetişdikdən sonra şitillər əkilir. Əkin 

cərgələrinin xətləri müəyyənləşdirilir, cərgə boyu yuvalar açılır və şitillər 
basdırılır. Əkindən qabaq və sonra yuvalara su verilir. 

Əkindən 5-6 gün sonra sahə nəzərdən keçirilməli, tələf olmuş bitkilərin 
yerləri eytiyatda saxlanılmış sağlam şitillərlə təmin edilməli və sonra 
suvarılmalıdır. 

Bitkilərə qulluq işləri torpağın yumşaldılmasından, əlavə qida və su 
verilməsindən, alaqlara, ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizədən ibarətdir. 

Cərgə və bitki aralarını vaxtlı-vaxtında becərdikdə alaq otları məhv edilir, 
torpaq yumşaldılıb dənəvərləşdirilir ki, bu zaman su, hava cərəyanı yaxşılaşır və 
faydalı mikroorqanizmlərin fəallığı artaraq torpağın münbitliyi yüksəlir. 

Kələm sahəsində alaqlanmanın səviyyəsindən, bitkilərin böyümə 
vəziyyətindən, suvarmaların sayından və başqa amillərdən asılı olaraq cərgələrdə 
bitki yarpaqları bir-birinə qarışana qədər, ən azı, 3-4 dəfə becərmə işləri 
aparılmalıdır. Əkin zamanı sahənin torpağı tapdalanıb bərkidiyi üçün ilk 
yumşaltma mümkün qədər tezləşdirilməlidir. Bu iş bitkidə yeni yarpaq əmələ 
gələnə kimi aparılmalıdır. Yumşaltmalar yarpaqlar cərgəaralarını örtənə qədər hər 
iki suvarmadan və ay güclü yağışlardan sonra aparılır. Cərgəaralarına kultivasiya 
çəkdirmək olar, bu zaman gövdəsi gödək sortların dibləri torpaqla 1 dəfə, nisbətən 
uzun olanlarınki isə iki-üç dəfə doldurulmalıdır. Birinci dibdoldurma rozet 
yarpaqları böyüməyə başlayarkən, axırıncı isə bitki yarpaqları cərgələrdə bir-birinə 
qovuşana qədər aparılmalıdır. 

Vegatsiya dövründə yazlıq kələmlərə iki, payızlıq kələmlərə üç dəfə əlavə 
yemləmə vermək (azot, fosfor, kalium və s.) daha faydalıdır. 

Suvarılması. Bitkilərin normal böyüyüb inkişaf etməsi üçün sahələri 
suvarmaq lazımdır. Suyun norması torpağın mexaniki və fiziki xüsusiyyətlərindən, 
bitkilərin yaş dövründən asılı olaraq dəyişir. Suyun norması bitkinin ilk həyat 
dövründə az, böyümənin güclü və məhsul vermə dövrlərində çoxalır. Suvarmanı 
elə nizmalamaq lazımdır ki, sahənin nəmliyi tarla su tutumunun 70-75 %-dən az 
olmasın. Belə olduqda sahənin nəmlənməsi ilə yanaşı kələmə lazım olan havanın 
rütubəti də yüksəlir, yarpaqların səthi təmizlənərək tənəffüz və fotosintez 
prosesləri üçün əlverişli şərait yaradılır. 

Yığım. Yığım kələm texniki yetişkənliyə çatdıqda aparılır. Yığımın 
gecikdirilməsi məhsulun partlamasına və çürüməsinə səbəb olur. 

Kələm əvvəl seçmə yolla, sonra kütləvi surətdə yığılır. Yığım zamanı 
bitkinin rozet yarpaqları yuxarıdan aşağıya doğru qoparılır, kələmin başı üstündə 
2-3 ədəd nisbətən ağarmış yaşıl yarpaq və 1,5-2 sm gövdə qalmaq şərtilə kəsilir. 
Bu yarpaqlar kələmi çirklənməkdən qoruyur və suyunu saxlayır. 
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Pomidorun becərilməsi 
 

Pomidor respublikada ən geniş ərazidə becərilən və əhali tərəfindən il boyu 
istifadə edilən əsas tərəvəz bitkilərindədir. Bu bitkinin əkin sahəsi son illərdə 
artaraq ümumi tərəvəz əkinlərinin 33-40 %-ə qədərini, istehsal olunmuş məhsul isə 
ümumi tərəvəz məhsulunun 50 %-dən çox hissəsini təşkil etmişdir. Son üç il 
ərzində ölkəmizdə pomidor bitkisinin məhsuldarlığı becərilən bütün digər tərəvəz 
növlərindən yüksək olmaqla, 178,8-181,9 s/ha arasında dəyişmişdir. 

Lakin respublikanın tərəvəzçilik bölgələrinin əlverişli torpaq-iqlim şəraiti və 
bu bitkinin yüksək potensial məhsuldarlığı ilə müqayisədə, əldə edilmiş faktiki 
məhsuldarlıq aşağı olub, qənaətbəxş sayıla bilməz. 

Araşdırmalar göstərir ki, təsərrüfdatlarda bunun bir sıra obyektiv və 
subyektiv səbəbləri vardır. Əsas subyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, 
təsərrüfatlarda növbəli əkin sisteminə əməl edilmir, sələf bitkiləri və sortlar düzgün 
seçilmir, əldə edilmiş toxumların sort və səpin keyfiyyətlərinə əhəmiyyət verilmir, 
aqrokimyəvi xidmət, eləcə də xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə işləri zəif 
aparılır. Pomidor istehsalında ən çox rast gəlinən obyektiv çətinliklərə enerji 
daşıyıcılarının qıtlığı və bahalığı aiddir ki, bu da becərmə texnologiyasının 
qüsurlarla və gecikmələrlə yerinə yetirilməsinə səbəb olur. Odur ki, fermer və şəxsi 
təsərrüfatlarda gələcəkdə pomidor istehsalının təkmilləşdirilməsi və onun 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə aşağıdakı tövsiyələrə ciddi əməl 
edilməsini məsləhət görürük: 

Növbəli əkin. Pomidor bitkisinin bioloji xüsusiyyətlərinə görə, o öz əvvəlki 
yerinə üç ildən tez qayıtmamalıdır. Bu bitki üçün ən yaxşı sələf bitkiləri paxlalılar, 
dənli bitkilər, soğan, yerkökü, xiyar və kələmdir. 

Torpağın hazırlanması. Pomidor əkilən sahəyə 20-40 ton üzvi gübrə 
(peyin) verməklə payızda 20-25 sm dərinlikdə doldurma şumu aparılır. Şum nə 
qədər tez aparılarsa, bir o qədər yaxşıdır. Çünki bu halda torpaq rütubəti daha yaxşı 
saxlayır ki, bu da xəstəlik və zərərvericilərin inkişafına mane olur. 

Əkinqabağı becərmə zamanı torpağın vəziyyətindən asılı olaraq 10-15 sm 
dərinlikdə malalama aparılır və əkin üçün şırımlar açılır. 

 
Pomidorun səpin və əkin müddətləri 

 
Bölgələr İsti şitillikdə səpin  Əkin 

Abşeron 1-10.III 25.IV-5.V 
Samur-Dəvəçi suvarılan 
ovalıq 

25.II-5.III 25.IV-10.V 

Lənkəran 1-10.II 1-10.IV 
Suvarılan dağətəyi düzən 15-20.II 20-30.IV 

 
Cücərtilər əmələ gəldikdən sonra şitillikdə havanın temperaturu 4-5 gün 

müddətində 13-160C-də, sonralar isə 20-220C həddində saxalanılır. Cücərtilərdə   
1-2 həqiqi yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra onlarda 8x6 sm sxemi üzrə      
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pikirovka aparılır. Pikirovkadan 7-8 gün sonra şitillərə su ilə ilk yemləmə                           
(N8-10 P15K15 q/10 1), 10-12 gün sonra isə ikinci yemləmə (N12-15 P20K20 q/10 1) 
verilir. Hər yemləmədən sonra şitillər təmiz su ilə yaxşı yuyulmalıdır. Toxumlar 
birbaşa şitilliyə səpilə bilər (aprelin əvvəlində). 

Əkinə 3-5 gün qalmış şitillik daim havalandırılır. 
Gübrələmə-  pomidor bitkisi qidalanmaya çox tələbkardır. Əkin sahəsinə 

veriləcək mineral gübrələrin miqdarı, torpağın aqrokimyəvi analizindən sonra, 
planlaşdırılmış məhsula görə təyin edilir. Bu zaman müxtəlif qida maddələrinin 
mənimsənilə bilən miqdarının çatışmayan hissəsi torpağa vegetasiya dövründə 2-3 
dəfə verilir.  

Çoxillik tədqiqatların nəticələrinə görə Lənkəran bölgəsinin lilli bataqlıq 
torpaqlarının hər hektarına 20 ton peyin N180 P130K120 kq, Samur-Dəvəçi suvarılan 
ovalıq bölgəsinin çəmən-meşə torpaqlarına N150 P190K40 kq, Abşeron boz-qonur 
torpaqlarına isə N150  P100K80 kq həddində verilməsi məsləhətdir. Bu zaman fosfor 
və kalium gübrələrinin 50 %-i əsas şum altına, 20 % əkindən 12-15 gün sonra, 30 
%-i isə meyvlərin kütləvi böyümə fazasında verilir. Azot gübrəsinin 30 %-i yazda 
ikinci şum altına, 40-45 %-i əkindən 10-12 gün sonra, 25-30 %-i isə ilk meyvələrin 
kütləvi əmələ gəlməsi fazasında verilir. Peyinin 50 %-i, fosforun 60 % ilə birlikdə 
əsas şum altına, qalan 50 %-i isə əkin zamanı cərgələrə və yuvalara verilib torpağa 
qarışdırılır. Fosforun qalan 40 %-i, azot və kaliumun hamısı bərabər hissəyə 
bölünərək birinci hissəsi meyvə əmələ gəlməyə başlayan zaman, ikinci  hissəsi isə 
4-cü yığımdan sonra  torpağa verilir və qarışdırılır. Əkin sahələrinə gübrə 
verildikdə mütləq sahədə sələf bitkiləri nəzərə alınmalıdır. 

Əkin- ən sağlam şitillərlə aparılır. Əkinə hazır şitillərin boyu 15-18 sm, 
diametri 7-8 mm, gövdəsi bənövşəyi rəngli olub, onun üzərinə 6-8 ədəd yaxşı 
inkişaf etmiş yarpaq olmalıdır. Təsərrüfatlarda pomidorun ən geniş yayılmış əkin 
sxemi 70x30-35 sm-dir. Bundan əlavə  İlkin, Leyla, Elim, Zərrabi pomidor sortları 
üçün ən yaxşı əlverişli sxemlərdən biri (90+50):2x35 sm hesab edilir. 

Yığım- Pomidor meyvəsi, bitkilərdə tam bioloji yetişkənliyə çatdıqdan sonra 
Lənkəran bölgəsində iyun, Samur-Dəvəçi suvarılan ovalıq bölgəsində iyul, 
Abşeronda iyul və suvarılan dağətəyi düzən bölgələrində isə iyun-iyul aylarında 
yığılır. Yığım həftədə bir dəfə aparılır. 

Əkinlərdə ən geniş yayılmış zərərvericilər- adi danadişi, mənənələr, dirrik 
sovkası, pas gənəsi, çılpaq ilbizlər və fir nematodlarıdır. Əkinlərdə xəstəliklərə 
qarşı səmərəli kimyəvi mübarizənin aparılması üçün ilk növbədə xəstəlik dəqiq 
təyin edilməli və ona qarşı kimyəvi preparat və onun optimal dozası seçilməlidir. 
Bu proses zərərvericilərə də aid edilir. 
 

 Xiyarın becərilməsi 
 

Xiyar dad və müalicə əhəmiyyətinə görə böyük maraq kəsb edən, qədim 
zamanlardan bəri istifadə edilən və hal-hazırda geniş yayılmış əsas tərəvəz 
bitkilərindən biridir. Ləzzətli dad, iyi, qidalılığı və müxtəlif xəstəlikləri sağaldıcı 
xüsusiyyətləri olan xiyardan həm təzə, həm də şorabaya qoyulmuş halda bütün 
ilboyu istifadə edilir ki, bu da onun geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. 



6 
 

Xiyarın göy meyvələrinin tərkibinin çox hissəsini, yəni 94-97 %-ni su, 
yalnız 3-6 %-ni quru maddə təşkil edir. Lakin bu azacıq quru maddənin tərkibində 
çoxlu miqdarda mürəkkəb və qiymətli birləşmələr vardır ki, onlar da insan 
orqanizmi üçün həddindən artıq lazım olan mineral duzlar, üzvi turşular, 
fermentlər, efir yağları və vitaminlərdən ibarətdir. Xiyarın külündə kalium, 
natrium, maqnezium, fosfor, xlor, dəmir, kükürd duzlarına və mikroelementlərə 
rast gəlinir. Həmin maddələrin əksəriyyəti qələvilik xüsusiyyəti daşıdığı üçün 
çörək, ət, pendir və başqa qidalarla daxil olan bəzi yararsız turşuları neytrallaşdırır. 

Xiyarın şirəsi orqanizmdə əmələ gələn bəzi şişlərə yaxşı təsir göstərir, 
böyrəkdə olan daşları və sidik turşusunda olan birləşmələri əridir. Xiyar 
meyvəsinin şirəsindən və toxumunun emulsiyasından ciyər, sinə, böyrək 
xəstəliklərində və qızdırmada geniş istifadə edilir. 

Xiyarın tərkibində orqanizm üçün lazım olan pentonlaşdırıcı ferment vardır 
ki, bu da penton və kazeini hidroliz edir. Penton və kazein isə insan tərəfindən 
qəbul olunan qidanın zülalının yaxşı mənimsənilməsinə səbəb olur. 

Xiyarın becərilmə aqrotexnikası. Xiyar bitkisindən yüksək məhsul 
götürmək üçün kompleks aqrotexniki tədbirlər- torpağın becərilməsi, onun qida 
maddələri ilə zənginləşdirilməsi (torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması, su-hava 
rejiminin nizamlanması, azot, fosfor, kalium gübrələrinin bitkiyə lazım olan 
formada verilməsi və s.) və səpin materialının səpinə hazırlanması üçün 
dərmanlanması və s. vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. 

Xiyarın növbəli əkində yeri və sahənin seçilməsi. Xiyar üçün ən yaxşı 
sələf bitkiləri çoxillik otlar, yonca və s. paxlalı bitkilər, pomidor, tezyetişən kələm, 
soğan, kartof ola bilər. Xiyarın təkrar əkini üçün (yay səpini) faraş yetişən tərəvəz 
bitkiləri, göyərtilər, tərəvəz noxudu, gül kələmdən azad olmuş sahələrdən istifadə 
etmək olar. Xiyar istehsalı üçün küləkdən qorunan, eyni cür mexaniki tərkibi və 
yüksək humusa malik olan, kök sisteminin aerasiyasını təmin edən yüksək 
dərəcədə münasib torpaqlar seçilməlidir. 

Torpağın hazırlanması. Xiyar torpağın becərilməsinə həddindən artıq 
tələbkardır. Onun üçün yüngül, ağır, üzvi və mineral maddələrlə təmin edilmiş, 
qrunt suları üst qatda olan, şoran olmayan torpaqlar əlverişlidir. 

Əsas şumu 28-30 sm dərinlikdə aparmaqla, erkən yazda üzdən dayaz şum 
edilir, bu məqsədlə diskli  və dişli malalardan istifadə olunur. Əgər torpaq 
həddindən artıq bərkləşmişsə (qış yağmurları hesabına), Kotanla 22-23 sm 
dərinlikdə malalama ilə birlikdə şumlama aparılır. Şum altına 300-350 kq/ha 
hesabı ilə mineral gübrələr, 25-40 ton peyin, şumlanmış yonca yerində səpin 
aparılması məsləhət görülmüşsə şum altına yalnız 350-400 kq superfosfat verilməsi 
məsləhətdir. Torpağa peyinin verilmə norması torpağın münbitlik səviyyəsindən, 
bitkinin növündən və həssaslığından asılıdır. Qida maddələri ilə zəif təchiz 
olunmuş torpaqlara peyin çox, münbit torpaqlara isə nisbətən az verilməlidir. Üzvi 
gübrələrin təsiri iqlim şəraitindən, torpağın bioloji fəallığından və s. amillərdən 
asılı olaraq 2-3 il və daha artıq davam edə bilir. Orta hesabla peyinin tərkibində  
20-26 % üzvi maddə, 0,5 % azot, 0,3-0,5 % fosfor, 0,5-,07 % kalium vardır. 

Mineral gübrələrin verilməsi də xiyarın məhsuldarlığını artırmaq üçün 
əvəzedilməzdir. Bu gübrələr kiçik dozalarda (30-40 kq təsiredici maddə hesabı ilə) 
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birbaşa yuvalara və ya cərgələrə verilməlidir. Bu halda gübrə daha çox effekt 
verməklə kökləri zəif olan ilk dövrdə bitkiləri qida ilə təmin edir. 

Üzvi gübrə əsas şum altına, müəyyən miqdarda isə cərgələrə və yaxud 
yuvalara verilir. Şum altına verildikdə hektarda 25-30 ton, yuvalara verildikdə isə 
10-15 ton hesabı ilə nəzərdə tutulur. Mineral gübrələrdən fosfor il ərzində hektar 1-
90-120 kq təsiredici maddə hesabı ilə verilməklə, bunun  60 %-i əsas şum altına, 
20 %-i birinci yığıma qədər, 20 %-i isə 3-4-cü yığımdan sonra tətbiq olunur. 
Azotun illik norması 90-120 kq (Abşeronda 120 kq, Lənkəran-Astara və Quba-
Xaçmaz zonalarında 90 kq); kaliumun illik norması 45-60 kq (Abşeron və 
Xaçmazda 45, Lənkəranda 60 kq) təsiredici maddə hesabı ilə müəyyən edilmişdir. 
Bunlardan 20 % əkin zamanı cərgə və yuvalara, qalanı isə 2 dəfədə (hər dəfə 40 % 
hesabı ilə) fosforla birlikdə verilir. Qeyd olunan təkliflər yerinə yetirilərsə, bitkinin 
böyümə və inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaranar, nəticədə torpağın tərkibində 
duzların qatılığı azalar, bitki asan mənimsənilən maddələrlə təmin olunar. 

Toxumun səpinə hazırlanması. Səpin üçün sağlam toxumlardan istifadə 
edilməlidir. Belə toxumlardan alınmış bitkilər normal inkişaf edir. Onların xəstəlik 
və zərərvericilərə davamlılığı artır. Yaxşı olar ki, 2-3 illik toxumlardan istifadə 
edilsin. 

Xiyar toxumunun səpin norması hektara 4-6 kq-dır. Xəstəliyə və 
zərərvericilərə qarşı profilaktik tədbir olaraq toxumlar 0,2 %-li TMTD məhlulunda 
isladılır. Bu məqsədlə 20 qr TMTD preparatı 10 l suda həll edilir. Sonra toxumların 
məhlulda isladılması üçün onlar tənzifdən və ya adi ağ parçadan hazırlanmış 
kisələrə yığılır və qaba (vedrə və s.) tökülmüş məhlulun içərisinə salınır və 18 saat 
müddətinə məhlulda saxlanılır. Toxumlar kisəciklərdən çıxarılır, bir-birindən 
asanlıqla qopana qədər qurudulur. Əgər toxumlar 18 saat müddətində 
cücərməyibsə, əlavə olaraq cücərti alınana qədər isladılır. Cücərti alındıqdan sonra 
toxum yuvalara səpilir. 

Səpin və qulluq işləri. Torpaq qatının 5-8 sm-də torpağın temperaturu      
12-150C olduqda səpin aparmaq olar. Xiyar bitkisinin Lənkəran-Astara zonasında 
1-10/IV-da 100-120x35-40 sm, Quba-Xaçmaz zonasında uyğun olaraq 27.IV-1.V-
də 120-140x40 sm; hər yuvada bir bitki saxlamaqla, Gəncə-Qazax zonasında        
1-20.V və 120-140x70 sm; hər yuvada iki bitki saxlamaqla, Abşeron zonasında  
20-30.IV-da cərgəvi üsulla yetişdirilən zaman (140x35 sm) yuvada bir bitki 
saxlamaqla, kvadrat yuva ilə yetişdirildikdə isə (yuvada iki bitki saxlamaqla) 
80x80 sm sxemlərində səpməklə yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq mümkündür. 

Suvarma. Suvarmanın sayı Quba-Xaçmaz zonasında 11-12-yə (aprel 
ayından may ayına qədər); Gəncə-Qazax zonasında 10-12-yə (aprel ayından avqust 
ayına qədər); Abşeron zonasında isə 12-16-ya (aprel ayından avqust ayına qədər) 
bərabərdir. 

Qulluq işləri. Çıxış (cücərti) alındıqdan sonra bitkiyə 1-ci sızdırma suyu 
verilir. Məqsəd, alınan cücərtilərin torpaqda möhkəmlənməsini və kök sisteminin 
torpağa bərkiməsini təmin etməkdən ibarətdir. 2-3 əsas yarpaq əmələ gəldikdən 
sonra bitkiyə 1-ci yemləmə, bundan 10-15 gün sonra isə 2-ci yemləmə verilir, 3-cü 
yemləmə isə xiyar bitkisinin kolu tirənin üstünə yatandan sonra verilməlidir. 3-cü 
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yemləmədən qabaq bitkinin boğazı sonuncu dəfə doldurulur (buna dibdoldurma da 
deyilir) və tirəyə yatırdılır. 

Sonrakı qulluq işləri cərgə aralarının yumşaldılmasından, alaqlardan 
təmizlənməsindən, bitkinin tirə üstündəki vəziyyətinin yoxlanılmasından, növbəti 
suvarmalardan və s. ibarətdir. 

Xiyar meyvələrinin yığımı. Respublikanın torpaq-iqlim şəraitindən, səpin 
aparılan bölgələrdən asılı olaraq yığıma Lənkəran-Astara zonasında 25.V-30.V-da, 
Quba-Xaçmazda 1.V-10.VI-da, Gəncə-Qazaxda 20-25.V, Abşeron zonasında isə 
15.VI-20.VI başlanır. 

Məhsuldarlıq zonalar üzrə uyğun olaraq 300-350 s/ha; 280-320 s/ha; 250-
300 s/ha; 200-250 s/ha-ya bərabərdir. 

 
    Soğanın becərilməsi 

 
Soğan bitkisindən yüksək və keyfiyyətli məhsul almaq üçün becərmə işləri 

vaxtında və aqrotexniki tələblərə uyğun aparılmalıdır. Soğan münbit, yumşaq və 
qumsal torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edir və hektardan məhsuldarlıq daha yüksək 
olur. 

Torpağın hazırlanması. Soğan üçün ayrılmış sahələrdə torpağın 
hazırlanması səpindən ən azı 1 ay əvvəl başa çatmalıdır. Soğan üçün ən yaxşı sələf 
sayılan kələm, bostan bitkiləri və başqa tərəvəz bitkilərinin məhsulu tez yığılmalı 
və sahə yumşaldıcı aqreqat vasitəsilə 5-6 sm dərinlikdə becərilərək bitki 
qalıqlarından təmizlənməlidir. Əgər sahədə alaq otları varsa, torpaq 10-15 sm 
dərinlikdə şumlanmalıdır. Soğanın kök sisteminin torpağın üst qatında 
yerləşməsini nəzərə alaraq, onu vegetasiya dövründə bir neçə dəfə qida maddələri 
ilə təmin etmək lazımdır. 

Gübrələnməsi. Azərbaycan Elmi-tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitunda və onun 
bölgə təcrübə stansiyalarında aparılmış tədqiqat işləri nəticəsində soğan sahəsinin 
hər hektarına torpağın münbitliyindən və mexaniki tərkibindən asılı olaraq 
təsiredici maddə hesabı ilə Abşeron bölgəsində 90 kq fosfor, 120 kq azot, 60 kq 
kalium; Lənkəran-Astara bölgəsində 90 kq fosfor, 90 kq azot, 90 kq kalium; Quba-
Xaçmaz bölgəsində isə 120 kq azot, 90 kq fosfor, 60 kq kalium verilməlidir. 

Soğan sahəsinin hər hektarına 30-40 ton üzvi (çürümüş peyin) verilməsi 
vacibdir. Peyinin hamısı, gübrə normalarından fosforun 60 %-i, kalium və azotun 
20 %-i torpağa səpinqabağı verilərək şumlanmalıdır. Gübrənin qalan miqdarı isə 
vegetasiya müddətində 2-3 dəfə əlavə yemləmə şəklində verilməlidir. Səpin üçün 
təzə, cücərmə qabiliyyəti 98-99 % olmaqla, birinci sinfə məxsus olan toxumdan 
istifadə olunmalıdır. 

Əkin. Soğandan yüksək məhsul almaq üçün onun toxumçuluğuna diqqət 
verilməlidir. Belə ki, soğan məhsulu yığıldıqdan və qurudulduqdan sonra toxumluq 
üçün çəkisi 50-60 qram olan soğanlar seçilir və əkinə kimi saxlanılır. Əkinqabağı 
boşalan və cücərən soğanaqlar seçilib çıxdaş edilir. Sağlam soğanaqlar 10-15 sm 
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dərinliyində 70x15-20 sm qida sahəsində oktyabr ayının birinci ongünlüyündə 
əkilir. 

Soğan toxumunun tərkibində efir yağı olduğu üçün səpindən sonra onun 
cücərməsi ləngiyir. Səpindən sonra daha qısa müddətdə çıxış almaq üçün toxumu 
24 saat suda saxlamalı, sonra sudan çıxarıb 10-15 sm qalınlığında 2-3 gün 20-250C 
temperaturda sərmək lazımdır. Rütubəti saxlamaq üçün toxumun üzəri parça ilə 
örtülməlidir. Saxlanma müddətində toxum şişir və ilk cücərti görünən vaxt səpinə 
hazır olur. 

Cücərmiş toxumu, əgər səpin üçün hava şəraiti imkan vermirsə, bir neçə gün 
sərin yerdə saxlamaq olar, ancaq cücərtinin böyüməsinə imkan verilməməlidir. 

 
Soğanın optimal səpin müddəti 

 
Bölgələr Yazda Payızda 

Lənkəran-Astara 5-20.II 20-30.IX 
Quba-Xaçmaz 20.II-10.III 10-15.IX 
Gəncə-Qazax 5-20.III 20-30.IX 
Abşeron 20.II-15.III 1-15.IX 

 
Toxum ağır torpaqlarda 1,6-2,0 sm, yüngül torpaqlarda isə 2,5 sm 

dərinliyində səpilməlidir. Cərgəaralarında becərmə aqreqatlarının yaxşı işləməsi 
üçün səpin bir və ya ikicərgəli lent üsulunda aparılmalıdır. 

Yüksək məhsul və tam inkişaf etmiş soğanaqlar almaq üçün bitkilər mütləq 
seyrəldilməlidir. Seyrəltmə əsasən 2 dəfə: birincidə bitkilərdə 2-3, ikincidə isə 4-5 
əsas yarpaqlar əmələ gəldikdən sonra aparılır. Birinci seyrəltmədə bitkilərin arası 
2-3 sm, ikincidə isə 5-10 sm saxlanılır. 

Suvarma. Soğan bitkisinin yaxşı böyüməsi, inkişaf etməsi və yüksək 
məhsul verməsi üçün torpaq daimi rütubəti saxlamalıdır. Soğan əkinində birinci 
suvarma sahədə 85-90 % cücərti alındıqdan sonra, sonrakı suvarmalar isə bitkinin 
suya olan təlabatından asılı olaraq aparılır. Hər suvarmadan sonra bitkilərin dibi 
yumşaldılır və narın torpaqla doldurulur. 

Xəstəlik və zərərvericilər. Soğan ən çox yalançı unlu-şeh (perenosporiyoz), 
boğaz çürüməsi, dib çürüməsi və pas xəstəliklərinə tutulur. Ona soğan milçəyi, 
soğan güvəsi, gövdə nematodu, tütün tripsi, sovka, çılpak ilbis, danadişi və məftil 
qurdu da ziyan vurur. Yalançı unlu-şeh xəstəliyinə qarşı hektara 500-600 l, 75 % 
bordo və ya 0,4-0,6 %-li sineb, 80 %-li polikarbatsin məhlulları ilə çilənməlidir. 

Zərərvericilərə qarşı mübarizə məqsədi ilə soğan milçəyinə qarşı 40 %-li 
fosfomid (0,5-1,0 kq/ha); 0,1-0,2 % xlorofos, güvəyə qarşı 50 %-li karbofos (1-1,2 
kq/ha), 0,1 % metil metofos, tütün tripsinə qarşı isə 50 %-li karbofos (2,4-3,6 
kq/ha), 35 %-li fozalan (0,5-1,0 kq/ha), 25 %-li antio (1,2-1,6 kq/ha) preparatı ilə 
çilənməlidir. Yaşıl soğanda milçəyə qarşı 0,1-0,2 % xlorofos, güvəyə qarşı 0,1 % 
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və ya 0,15 % tiofos və ya 0,1 metil tiofos, tütün tripsi əlehinə 0,4 % anabazin-
sulfatla çilənməlidir.  

Sarımsağın becərilməsi 
 

Sarımsağın vitaminlər, efir yağları, şəkərlər, zülallar və fitonsidlərlə zəngin 
olması elmə artıq çoxdan məlumdur. O, konserv sənayesində, kolbasa istehsalında, 
təbabətdə, məişətdə geniş istifadə edilir. Sarımsağın belə əhəmiyyətli olmasına 
baxmayaraq, məhsul istehsalı respublikada olan tələbatı ödəmir. Bunu nəzərə 
alaraq fermerlər onun əkin sahəsinə və məhsul istehsalının artırılmasına daha çox 
fikir verməlidirlər. 

Respublikanın torpaq-iqlim şəraiti sarımsağın əkilib becərilməsi üçün çox 
əlverişlidir. Yüksək keyfiyyətli sarımsaq məhsulu yetişdirmək üçün münbit 
strukturlu və alaqsız torpaq sahəsi seçilməlidir.  

Növbəli əkində yeri. Tərəvəz növbəli əkin sisteminin sarımsaq üçün 
əlverişli sələf bitkiləri bostan və paxlalı bitkilər hesab edilir. Sarımsaq əkiləcək 
sahə quru və soyuq küləklərdən mühafizə olunmalıdır. Sarımsağı dikdə və 
yamacda əkmək məqsədə uyğun deyil. Çünki qışda külək qarı sovurub aparır, 
bitkilərin üstü açıq qalır və nəticədə onlar tələf olurlar. Bu əsasən Abşeron 
şəraitində apardığımız təcrübələrdə müşahidə edilir. 

Sahənin hazırlanması. Sarımsaq əkiləcək sahə payızda 27-30 sm dərinlikdə 
şumlanır, əkindən qabaq torpağın səthi düzəlir, dırmıxlanır və yumşaldılır. 

Gübrələnməsi və yemləmə verilməsi. Sarımsaq bitkisi üzvi və mineral 
gübrələrə daha tələbkardır. Odur ki, torpağın münbitliyi və mexaniki tərkibindən 
asılı olaraq hər hektara 30-40 ton çürümüş peyin, 3-4 sentner superfosfat, 1-2 
sentner kalium gübrəsi verilməlidir. Peyinin hamısı, superfosfat və kaliumun 
dörddə üç hissəsi əsas şum altına, qalanı isə hər hektara 2-3 sentner olmaqla azot 
gübrəsi ilə birlikdə yemləmə şəklində vermək lazım gəlir. Birinci yemləmə ilk 
həqiqi yarpaqlar, ikincisi soğanaqlar formalaşdıqda, üçüncü isə ikincidən 15-50 
gün sonra aparılmalıdır. 

Sarımsağın əkini. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 
sarımsağı payızda və ilk yazda əkmək olar. Təcrübədən məlum olmuşdur ki, 
Azərbaycanda sarımsağı payızda əkmək daha əlverişlidir. Sarımsağın bölgələrdən 
asılı olaraq payız əkinini sentyabr-oktyabr aylarında aparmaq lazımdır. Payızda 
əkilmiş sarımsaq respublikada noyabr-oktyabr aylarına kimi 4-5 yarpaqlı olur və 
yaxşı kökləndiyinə görə qış fəslini daha yaxşı keçirir. 

Sarımsağın bioloji xüsusiyyətindən asılı olaraq iki çiçək növü- zoğlu  və 
zoğsuz növü var. Çiçək zoğlu növ həm də dişlə və hava soğanaqları ilə, zoğsuz 
növü isə yalnız soğanaqda olan dişlərlə çoxaldılır. 

Bundan əlavə apardığımız tədqiqat işləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, 
sarımsağı bütün soğanaqla və ya yarım dişlə də çoxaltmaq mümkündür. Bunlardan 
ən faydalısı Azərbaycan şəraiti üçün dişlə çoxaltmaqdır. 

Dişin iriliyindən və əkin sxemindən asılı olaraq hektara 800-1000 kq əkin 
materialı tələb olunur. İri dişlərlə əkin aparıldıqda bitkilər daha yaxşı inkişaf edir, 
soğanaqlar vaxtında formalaşır və nəticədə yüksək keyfiyyətli məhsul alınır. 
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Dişlər payızda 4-5 sm dərinliyə basdırılmalıdır. Əkin cərgəvi üsulla, 
cərgələrin arası 45 sm, dişlərin arası onların kütləsindən asılı olaraq 5-10 sm 
olmaqla aparılır. Həmçinin sarımsaq lək üsulu ilə də əkilir. Bu üsulda lent arası  
50-60 sm, cərgə araları isə 15-20 sm götürülməlidir. 

Sarımsaq az zəhmət tələb edən faydalı bitkidir. Belə ki, onun əkini sıx olur. 
Əkindən sonra sarımsaq bitkisinə yaza qədər heç bir aqrotexniki qulluq göstərmək 
lazım gəlmir. 

Sarımsaq əkinində ən çox zəhmət tələb edən proses dişlərin əl ilə 
əkilməsidir. 

Aparılmış təqdiqat işləri göstərir ki, soğan səpən aqreqatda bəzi dəyişikliklər 
etməklə dişləri texnikanın gücü ilə də əkmək olar. Payızda əkiliş sahə yazda mart-
aprel aylarında alaqdan çıxarılır, suvarılır, cərgə və bitki araları toxalanır və 
bitkilərin dibləri doldurulur. 

Yığım. Sarımsağın məhsulu may, iyun aylarında yığılmaqla sort və ona 
göstərilən aqrotexniki qulluq işlərindən asılı olaraq hər hektardan 120-140 sentner 
olur. 

Bibərin becərilməsi 
 

Açıq sahədə bibər bitkisi növbəli əkin sistemində badımcançiçəklilər 
fəsiləsinə aid olan bitkilər becərilən yerə ən azı üç ildən sonra əkilə bilər. Bibər 
bitkisi üçün ən yaxşı sələf kələm, xiyar, noxud və çoxillik otlar hesab edilir. 

Torpağın hazırlanması və gübrələmə. Bibər qida maddələrinə çox 
tələbkardır. Onu qida maddələri ilə zəngin torpaqlarda əkmək lazımdır. 100 sen 
məhsulun əmələ gəlməsi üçün 45-56 kq azot, 8-15 kq fosfor, 50-80 kq kalium sərf 
edir. Ona vegetasiya ərzində hektara 20 ton peyin normasında 150-180 kq azot, 
120-180 kq fosfor, 120-150 kq kalium verilməsi məsləhət görülür. Peyinin         
70-80 %-ni əsas şum altında, 20-30 %-ni isə şitil əkilərkən verilməsi məsləhətdir. 
Fosfor və kalium gübrələrinin 50 %-ni əsas şum altına, 20 %-ni şitil sahəyə 
əkiləndən 15-20 gün sonra, 30 %-ni isə kütləvi çiçəkləmə və ilk meyvə əmələ 
gətirmə dövründə vermək lazımdır. 

Səpin. Şitil yetişdirmək üçün toxumlar yaıisti şitillikxanalara martın 
əvvəlində səpilir. Bir şitilliyin çərçivəsi altına cərgələrlə, yaxud dağınıq üsulla    
18-20 qr toxum səpilir. Cücərtilər alınandan sonra 45-50 gün müddətində şitil 
yetişir. Şitilin açıq sahəyə köçürülməsinin ən yaxşı vaxtı gecikmiş yaz şaxtaları 
qorxusunun sovuşduğu və torpağın temperaturunun 140C-dən yuxarı olduğu 
müddətdir. Respublikanın cənub rayonları üçün bu müddət aprelin ikinci yarısı, 
şimal rayonları üçün isə mayın əvvəlidir. 

Şitillərin əkini. Şitillər cərgəvi üsulla 70x35 sm sxemdə əkilməsi 
əlverişlidir. Bibər əkilən sahə vaxtlı-vaxtında becərilməli, alaqdan təmizlənməli və 
suvarılmalıdır. Bitkilərə əlavə yemləmə gübrələri verilməli, onların dibi 
yumşaldılmalı, ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmalıdır. 

Suvarma. Bibər bitkisi üçün suvarmanın böyük əhəmiyyəti var. O, rütubət 
sevən bitki olub, qısa müddətli quraqlığa belə dözmür, çünki kök sistemi torpağın 
üst qatlarında yerləşir, ona görə də yay aylarında bibərin vaxtaşırı suvarılması 
məhsuldarlığı artırır. 
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Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə. Ümumiyyətlə, bibər bitkisi 
xəstəliklərə qarşı davamlıdır. Lakin bir neçə il dalbadal eyni sahədə becərilərsə, 
fuzarioz soluxmasına sirayətlənə bilər. Belə bitkilərin bütün gövdəboyu və yan 
budaqlarının qabıqaltı hissəsi qəhvəyi rəngdə olur, yarpaqları ölgünləşir, xəstə 
bitkilər məhsul vermir. Xəstəliyə əsasən, avqustda, havalar isti və quru olduqda 
daha çox meylli olur. Xəstəliyə qarşı ən əsas mübarizə tədbiri düzgün 
aqrotexnikanın tətbiq olunmasıdır. Şitil sıx, torpaq isə həddindən çox rütubətli və 
isti olmamalıdır. Yığımdan sonra bitki qalıqları yığılıb məhv edilməli, dalbadal 
eyni sahədə becərilmə aparılmamalıdır. 

Bibərin toxumluq üçün saxlanılan bitkilərinə edilən aqrotexniki qulluq işləri, 
ümumi aqrotexniki tədbirlərdən   fərqlənmir. Lakin bu məqsədlə əkilən bitkilərdə 
bütün becərilmə dövrü ərzində (cücərtidən meyvələrin bioloji yetişmə dövrünə 
qədər) xəstə, inkişafdan geri qalmış bitkilər və meyvələr çıxarılıb məhv edilir. 
Meyvə vermə dövründə 25-3 dəfə sorttəmizlənməsi aparılaraq, xəstə, qarışıq, aşağı 
məhsuldar bitki və meyvələrdən təmizlənir. Şirin və acı bibər meyvələri arasında 
tozlanma prosesi getdiyi üçün onları bir sahədə əkmək olmaz, mütləq 1000 və 
2000 m ərazidə izolyasiya olmalıdır. 

Yığım. Toxumluq meyvələri yetişəndən 30-40 gün sonra tam bioloji 
yetişkənliyə çatdıqdan sonra dərmək lazımdır. 

Şirin bibər sortlarında 1 ton məhsuldan 4-10 kq toxum, acı bibər sortlarında 
isə 16-18 kq toxum almaq olar. 

Bir hektar sahədən 70-100 kq toxum məhsulu almaq olar. 
Bibər toxumu 2-3 ildən sonra öz cücərmə qabiliyyətini nisbətən artırmaq 

üçün onu aşağı temperaturda (0-50C) və aşağı rütubətdə (6-105) hermetik bağlanan 
qablarda saxlamaq lazımdır. 

 
        Badımcanın becərilməsi 

 
Tərəvəz bitkiləri içərisində quşüzümü fəsiləsindən olan badımcan bitkisi 

əsas tərəvəz bitkiklərindən biri olmaqla, Azərbaycanın bütün rayonlarında 
becərilir. Vətəni Hindistanın tropik vilayətləridir. Badımcan bişmiş halda yüksək 
dad keyfiyyətinə görə qiymətli bitki sayılmaqla, müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. 

Badımcan bitkisi respublikada geniş yayılmışdır. Xalq təbabətində 
badımcandan qan xəstəliyinə qarşı istifadə edirdilər. Onu xörəklərdə sistematik 
istifadə etdikdə qanda xolesterinin miqdarını 1-2 % həddində saxlayır. Fermerlər 
onun yüksək qidalılıq keyfiyyətini və bazarda satışını nəzərə alıb, əkin sahəsini 
genişləndirməyi unutmamalıdırlar. Badımcan bitkisindən yüksək keyfiyyətli bol 
məhsul almaq üçün becərmə işləri vaxtında və aqrotexniki tələblərə uyğun 
aparılmalıdır. 

Əkin qabağı becərmə. Bu məqsədlə sahə payızda torpağa 20-40 ton üzvi 
gübrə (peyin) verməklə 20-25 sm dərinlikdə şumlanır. Şum nə qədər tez aparılarsa, 
bir o qədər yaxşıdır. Çünki torpaq rütubəti daha yaxşı saxlayır, bu da xəstəlik və 
zərərvericilərin inkişafının qarşısını alır. 
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Səpinqabağı becərmə zamanı sahə 10-12 sm dərinlikdə malalanır və əkin 
üçün şırımlar açılır. Cücərmiş alaq otları məhv edildikdən sonra əkin aparılır. Bu 
işlər fevral-mart aylarında başa çatır. 

Gübrələmə. Badımcan bitkisi üçün bölgələrdə hektara 20 ton peyin, 240 kq 
azot, 240 kq superfosfat və 200 kq kalium gübrələri verilir. 

Peyinin 50 %-i fosforun 60 %-i ilə birlikdə şumaltına, qalan 50 %-i isə əkin 
zamanı cərgələrə və yuvalara verilib torpağa qarışdırılır. Fosforun qalan 40 %-i, 
azot və kaliumun hamısı bərabər hissəyə bölünərək, birinci hissəsi meyvə əmələ 
gəlməyə başlayan zaman, ikinci hissəsi isə dördüncü yığımdan sonra torpağa 
verilir və qarışdırılır. 

Badımcan bitkisinə üzvi və mineral gübrələri göstərilən qaydada verdikdə 
gübrələrin səmərəsi daha yüksək olur. Əkin sahələrinə gübrə verdikdə mütləq 
sahədə əkilmiş sələf bitkilərinə və torpağın aqrotexniki təhlilinə fikir vermək 
lazımdır. 

Səpin üçün təzə, yaxşı yetişmiş, dolu cücərmə qabiliyyəti və sort təmizliyi 
yüksək olan toxumlar ayrılır. 

Toxumun sort təmizliyi və cücərmə qabiliyyəti cədvəldə göstərilir: 
  

Bitki Sort təmizliyi Cücərmə qabiliyyəti Toxumun rütubəti  
(ən çoxu %-lə) 

I sinif II sinif I sinif II sinif I sinif II sinif 
Badımcan 99 95 90 65 10 11 

 
Əkin materialı və onun hazırlanması. Toxumu səpindən qabaq 5 %-li duz 

məhlulundan isladıb seçirlər. Rüşeymsiz toxumlar çıxdaş edilir, qalanları isə təmiz 
suda yuyulub qurudulur. Sonra 30 dəqiqə 1%-li kalium permanqanat məhlulunda 
saxlanır, qurudularaq çeşidlənir. Bakteriya və virus xəstəliklərinə qarşı mübarizə 
məqsədilə toxumlar səpindən qabaq (1 kq toxuma 8 q hesabı ilə) TMTD ilə 
dezinfeksiya edilir. 

Toxum səpilən istixanalarda istilik 130C-də isə 7-9 gündən sonra cücərti 
alınır. Normal cücərti almaq üçün torpağın temperaturu 25-280C olur. Cücərti 
alındıqdan 5-7 gün sonra onların yaxşı böyüməsi üçün saxlanma yerində, buludlu 
günlərdə gündüz 18-200C-də, gecə 160C-yə çatdırılır. Torpağın nəmliyi 80 % olur. 

 
Badımcanın səpini və əkini 

                                                                                                            
Bölgələr Şitilliyə səpin Əkin 

Lənkəran 1-10 fevral 1-10 fevral 
Samur-Dəvəçi suvarılan ovalıq 20 mart-1 aprel 25 may-1 iyun 
Abşeron 1-10 mart 25 aprel-10 may 
Suvarılan dağətəyi düzən 20 fevral-1 aprel 15 aprel-1 may 

 
Bir çərçivə altında 550-600 badımcan şitili becərmək mümkündür. Şitillərə 

2-3 dəfə əlavə yemləmə gübrəsi verilir. Cücərtilərdə 1-2 yarpaq əmələ gələndə 
şitillərin yerini dezinfeksiya olunmuş istixanalarda dəyişdirmək məsləhətdir. 
Dezinfeksiya məqsədilə 15 qr karbotion 10 l suda həll edilərək istifadə edilir. Bu 
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məqsədlə yeşiklərdən istifadə etmək olar. İkinci dezinfeksiya səpin və 
yerdəyişmədən 25 gün sonra aparılır. Şitillər 20-250C-li ilıq su ilə suvarılır. Şitili 
açıq sahəyə köçürməzdən qabaq doyunca suvarılır. Sahəyə köçürülən şitilin 
gövdəsi yoğun, 6-7 əsas yarpaqlı və hündürlüyü 10-15 sm olur. Əkin 70x30 sm 
sxemlə aparılır. Bitkiləri sahəyə buludlu havada, yaxud günün ikinci yarısında 
köçürmək məsləhətdir. 

Birbaşa səpin. Badımcan toxumunu birbaşa sahəyə səpmək də xeyli 
faydalıdır. Səpin martın axırı, aprelin birinci ongünlüyündə aparılır. Əkin cərgəvi 
üsulla- 70x30 sm sxemi üzrə suvarılan sahələrdə isə lent üsulu ilə- 80x150x30 sm 
sxemi ilə səpilir. Bitkilərə əkindən 10-15 gün sonra yemləmə gübrəsi verilməlidir. 
N120R120K60. Sonra 16-18 sm dərinliyində yumşaldılır. Normaya görə badımcan 
bitkisinə 350-400 m3 su verilməlidir. 

Fermerlərə aşağıdakı badımcan sortları əkməyi məsləhət görürük:  
                                                                                                            

Bitki B ö l g ə l ə r 

Z
 m

el
on

ge
na

 L
 Abşeron 

VI 
Samur-Dəvəçi 

suvarılan ovalıq 
IV 

Lənkəran 
V 
 

Şirvan-Qarabağ 
suvarılan ovalıq bölgə 

II 

Suvarılan dağətəyi 
düzən bölgə 

III 

Almaz 
Zəhra 
Gəncə 

Almaz Almaz 
Zəhra 
Gəncə 

Almaz 
Zəhra 

 

Zəhra 
Almaz 

 
 
Badımcan bitkisinin əsas xəstəlik və zərərvericiləri fuzarioz və 

makrosporiozdur. 
Fuzarioz xəstəliyinin törədicisi olan göbələk yoluxdurduğu bitkilərin kök 

boğazında qonur ləkələr əmələ gətirir, kök boğazı nazilir və məhv olur. Mübarizə 
məqsədilə məhsul toplandıqdan sonra bitki qalıqları yığılıb kənar yerdə basdırılır. 
Toxumlar səpinqabağı 80 %-li TMTD (4 kq 1kq-a), 65 %-li fenturam (3 kq 1 kq-a) 
ilə dərmanlanır. Xəstəliyə davamlı sortlardan istifadə edilir. 

Makrosporioz xəstəliyini makrosporium göbələyi törədir. Xəstəlik 
bitkilərin yarpaqlarını, meyvələrini zədələyir, onların üzərində qəhvəyi-dairəvi 
ləkələr əmələ gətirir. Mübarizə məqsədilə növbəli əkinə riayət edilir. Məhsul 
yığıldıqdan sonra sahəni bitki qalıqlarından təmizləyir, səpinqabağı toxumlar 
dərmanlanır (1 kq toxuma 8 q 80 %-li TMTD). Şitillər açıq sahəyə əkilməzdən 
əvvəl 0,5 %-li mis xlor oksidi, 0,5 %-li sineb, yaxud 1 %-li bordo mayesi ilə 
çilənir. Çiləmə 2-3 dəfə, hər 10-12 gündən bir təkrar edilməlidir. 

Kolorado böcəyi ölkə üçün karantin ziyanvericisi sayılır. Bu ziyanverici 
yetkin mərhələdə torpağın 20-60 sm dərinliyində qışlayır. Yazda torpağın istiliyi 
14-160C-yə çatdıqda böcəklər qışlamadan çıxır və badımcan bitkisinin üzərində 
qidalanır. Bir dişi fərd orta hesabla 400-700 və daha çox yumurta qoyur. 

Ziyanvericinin yayılmasının qarşısını almaq üçün sahələri karbofos (hektara 
1,5 kq) və 65 %-li polixlorpinenin emulsiyası (hektara 2 kq) və boverin bioloji 
preparatı (hektara 2 kq) karbofos çilənir. 

Yığım. Badımcanın meyvəsi bitkilərdə tam texniki yetişkənlik müəyyən 
edildikdən sonra Lənkəran bölgəsində may-iyun, Samur-Dəvəçi suvarılan ovalıq 
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bölgəsində iyul, Abşeronda iyun-iyul və suvarılan dağətəyi düzən bölgəsində isə 
iyul ayında yığılır. 
         



2.9. Yonca bitkisinin becərilmə texnologiyası 
 

Yoncanın əhəmiyyəti. Ölkədə heyvandarlığın, quşçuluğun və arıçılığın 
inkişaf etdirilməsi, mal-qara və quş məhsullarının artırılması, məhsulun 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun maya dəyərinin aşağı salınmasında əsas 
məsələlərdən biri qiymətli yem bazasının yaradılması ilə yanaşı heyvanların və 
quşların dəyərli yem payları ilə təmin edilməsidir. 

Mal-qaranın qiymətli yem bitkiləri ilə qidalandırılması sağlam balaların 
alınması deməkdir. Respublikanın şəxsi və fermer təsərrüfatlarında heyvanlar üçün 
yem bazasının əsasını qaba yemlər (quru ot, küləş) və qüvvəli yemlər təşkil edir. 
Yem paylarının tərkibində qaba yemlərin xüsusi çəkisi 80-85%-dir, qalan 15-20%-
i qüvvəli yemlər təşkil edir. 

Qaba yem bitkilərinin əsasını yonca təşkil edir. Azərbaycanın bütün 
bölgələri üzrə 386 min hektar sahədə yonca bitkisi becərilir. Yonca paxlalılar  
fəsiləsinə mənsub olub, çoxillik bitkidir. Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün ən yaxşı 
sələf sayılan yonca aqrotexnika qaydaları əsasında becərildikdə yüksək keyfiyyətli 
bol yaşıl kütlə və quru ot məhsulu alınır, heyvandarlığın, quşçuluğun və arıçılığın 
inkişafında yem bazası möhkəmlənir, torpağın münbitlik səviyyəsi daha da 
yaxşılaşır. 

Yoncanın yaşıl kütləsi, senajı, quru otu və ot unu mal-qara və quşlar 
tərəfindən ləzzətlə yeyilir. Yoncanın yaşıl kütləsi heyvanların və quşların 
orqanizmləri üçün amin turşuları ilə normallaşdırılmış proteinlə, müxtəlif mikro və 
makroelementlərlə, vitaminlərlə, mineral duzlarla zəngindir. 

Yoncanın 1 kq yaşıl kütləsində 0,20-0,30 qr, quru otunda 0,60-0,70 qr, yem 
vahidi 130-180 qr, həzm olunan protein 9,0-16 qr, kalsium 1,5-2,5 qr, fosfor       
15-30 mq karotin vardır. 

Müasir texnologiya ilə hazırlanmış 1 kq ot ununun tərkibində 150-200 qr 
protein və 200-300 mq karotin vardır. 

1 ha yonca sahəsindən 120-150 kq yüksək keyfiyyətli təmiz arı balı (çiçək) 
alınır. 

İkiillik yonca torpağın 0-40 sm qatında hər hektarda 70-80 sentner kök 
qalığı əmələ gətirərək, torpağı çürüntü, 400 kq-dan çox bioloji azot və başqa qida 
maddələri ilə zənginləşdirir. Bu zaman torpağın fiziki xassələri, strukturu və su 
rejimi yaxşılaşır. 

İkiillik yonca altında əkilmiş pambığın məhsuldarlığı bir hektardan orta 
hesabla 5-6, dənli bitkilərdə 5-7, tərəvəz, bostan və kartofda 20-30 sentner artıq 
olur. 

Yonca birinci ili 3-4 çalında 400-600 sen/ha yaşıl kütlə və 150-180 sen/ha 
quru ot verir. İkinci il 4-6 çalında 700-1000 sen/ha yaşıl kütlə və 150-300 sen/ha 
yüksək keyfiyyətli quru ot verir. 

  Növbəli əkində yeri. Yonca üçün yaxşı sələflər – dənli taxıl bitkiləri, qara 
herik, tərəvəz, bostan və kartof bitkiləridir. Şəkər çuğunduru yonca üçün sələf 
bitkisi kimi məsləhət bilinmir, çünki torpağın dərin qatında olan nəmliyi güclü 
qurudur. Suvarılan torpaqlarda yoncanı hər hansı sələflə növbələndirmək olar. 
Bundan başqa onu dənli taxıl bitkilərinin örtüyünə də səpmək olar.  
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Torpağın becərilməsi  Yonca inkişafının əvvəllərində zəif böyüyür. Ona 
görə də yonca bitkisini alaqlar tez basıb kölgələndirir. Bunu nəzərə alaraq yonca 
səpini üçün nisbətən alaq otları ilə az sirayətlənmiş torpaq sahələri seçilməsi 
məsləhətdir. Yonca səpiləcək torpağın becərilmə sistemi sələflərdən asılı olaraq 
dəyişir. Yoncanın payız səpinləri üçün dənli taxıl bitkilərindən sonra sələf 
bitkisinin məhsulu yığılan kimi kövşənlik 6-8 sm dərinlikdə üzlənir. Alaq otu 
toxumlarının cücərməsini sürətləndirmək üçün üzləmədən sonra sahənin 
suvarılması və torpağın səthi quruduqda malalanması tövsiyə olunur. Təxminən 2-
3 həftədən sonra, alaq otu toxumları cücərdikdə hər hektara 30-40 ton çürümüş 
peyin, təsiredici maddə hesabı ilə 60-90 kq fosfor, 30 kq azot, 60-90 kq kalium 
gübrələri verib kotanlarla 25-27 sm dərinlikdə əsas şum aparılır.  

Əsas şumun aparılma müddəti torpağın yetişməsindən ötrü böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Aran rayonlarında yoncanın payız səpinindən ötrü əsas yay 
şumunun müddəti iyulun axırı – avqustun əvvəli hesab oluna bilər. Bu zaman şum 
ilə yoncanın səpilməsi arasında 30-40 günə qədər fasilə olur və bu müddət ərzində 
torpaq normal yetişir.  

Pambıq əkini altından çıxmış tarlalarda üzləmə pambıq gövdələrinin 
çıxarılması ilə əvəz olunur və şumdan qabaq suvarma tövsiyə olunmur. Çünki, 
pambıq yığıldıqdan sonra torpağın dondurma şumunu aparmaq üçün kifayət qədər 
rütubət olur. Yaz səpinində isə dənli bitkilərdən sonra optimal dondurma şumunun 
müddəti sentyabr-oktyabr aylarıdır. Dekabr-yanvar aylarında arat edilməsi tövsiyə 
edilir.  

Torpağın səpinqabağı becərilməsi. Yonca bitkisi torpağın keyfiyyətli 
hazırlanmasına çox tələbkardır. Yoncanın payız səpini üçün sentyabrın əvvəlində 
səpinqabağı kultivasiya və sonradan malalama keçirilir. Kultivasiyaya 3-4 gün 
qalmış su ehtiyatı yaratmaq üçün suvarma (arat) yaxşı nəticə verir. 

Yaz səpini üçün erkən yazda səpin qabağı iki dəfə kultivasiya və onların 
ardınca diskli malalarla, sonra isə ziqzaq malası ilə malalama aparmaq məqsədə 
uyğundur.  

Toxumun səpinə hazırlanması.  Səpindən 15 gün əvvəl yonca toxumları 
laboratoriya analizindən keçirilməlidir. Analiz zamanı toxumun səpin keyfiyyətinə 
aid olan əsas göstəricilər: cücərmə enerjisi, cücərmə qabiliyyəti, toxumların 
həyatiliyi, toxumların nəmliyi və təmizliyi təyin edilməlidir. Səpindən qabaq 
toxumlar toxumtəmizləyən maşınlarda diqqətlə təmizlənir. Toxumun təmizliyi   
96-98%, cücərmə qabiliyyəti 90-95%  və I sinfə mənsub olmalıdır. Yonca toxum-
larını qızıl sarmaşıq  toxumlarından təmizləmək üçün elektromaqnit toxum 
təmizləyən maşınında dəmir tozundan                           («Trifolin» ТU 6-14-870-
77) keçirmək lazımdır. Səpiləcək toxumları alaq otları qarışığından təmizləmək 
üçün toxumları duz məhluluna salmaq lazımdır. Belə tədbir zamanı alaq otu 
toxumlarının 90%-i təmizlənir. Bu məhlul 1 litr suya 360 qr. xörək duzu hesabı ilə 
hazırlanır. Yonca toxumları hazırlanmış məhlulun içərisinə tökülür və qarışdırılır. 
Məhlulun üzərinə çıxmış alaq otu toxumları tənzif kəfgirlə yığılır. Təmizlənmiş 
toxumları təmiz suda yuyub nazik təbəqə ilə sərərək qurudurlar.  

Səpindən 25-30 gün əvvəl zərərverici və xəstəliklərə qarşı 1 ton toxuma    
(3-4/1000 litr) hesabı ilə «Senturan» və yaxud 1 ton toxuma 7 kq «Bronotak» 
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kimyəvi preparatları qarışdırmaqla dərmanlamaq lazımdır.  
Səpin qabağı toxumların ammonium  molibdenatla işlənməsi müsbət nəticə 

verir. 100 qr. ammonium  molibdenatı 400 qr. suda həll edərək bir hektara 
səpiləcək toxum normasına çiləmək lazımdır. Bitkinin kökündə fır bakteriyalarının 
yaxşı inkişafı və məhsulun keyfiyyətli alınması üçün səpin günü toxumları 
rizotorfin (nitragin) bakterial gübrəsi (preparatı) ilə işləmək lazımdır. Eyni 
zamanda səpinqabağı toxumların molibdenlə işlənməsi də müsbət nəticə verir.   

Səpin müddəti, üsulu və norması. Səpin müddətinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi normal çıxış alınması üçün əsas şərtlərdən biridir. Yoncanın 
bioloji xüsusiyyətləri onun toxumlarının payız və yazda səpilməsinə imkan verir.  

Yoncanın payız səpini sentyabrın 20-dən oktyabrın 30-dək başa çatdırıl-
malıdır.  

Yoncanın yaz səpini aran rayonlarında fevral ayının 20-dən martın 20-dək 
aparıldıqda yaxşı nəticələr alınır. Dağətəyi ərazilərdə  martın 1-dən 20-dək, dağlıq 
ərazilərdə isə  martın  20-dən  aprelin 10-dək səpin aparıla bilər.  

Yemlik yonca üçün toxumun səpin norması hektara 14-15 kq toxumluq 
məqsədilə gencərgəli üsulla səpində isə 6-7 kq/ha birinci sinfə məxsus olan 
toxumlar götürülür. Birinci halda cərgəarası 7,5 və 15, ikincidə 60 sm olmalıdır. 
Toxumlar 1,5-2 sm dərinliyə basdırılır. 

Yonca öz inkişafının erkən dövrlərində fosforla qidalanmaya həssaslıq 
göstərir. Ona görə də toxumla birlikdə 50 kq/ha təsiredici maddə hesabı ilə 
dənəvərləşdirilmiş superfosfat gübrəsinin verilməsi məqsədəuyğundur.  

  Gübrələnməsi - Quru ot və toxum məhsulunun artmasında mineral 
gübrələrin yonca sahələrinə verilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Yoncanın 
inkişafı üçün fosfor və kalium gübrələri verilməlidir. Torpağın mineral gübrələrə 
tələbatını nəzərə alaraq, yonca hər il bitki vegetasiyaya başlamazdan qabaq, yəni 
qış və erkən yaz mövsümündə gübrələnməlidir.  

Səpindən qabaq hər hektara 30-40 ton peyin verilməsi bir hektardan 
məhsuldarlığı quru ot hesabı ilə 10-12% artırır. Mineral gübrələri səpmək üçün 
əsas şumdan qabaq şum altına gübrəsəpən maşınlardan istifadə etmək lazımdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yoncanın hər hektarına  30-40 kq/ha –dan 
artıq normada azot verilməsi köklərdə azot fiksasiya edən bakteriyaların 
fəaliyyətini pozur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar 
İnstitutunun apardığı təcrübələrə əsasən yoncaya yaz vaxtı yemləmə şəkilində 
N20P30K40 normasında gübrələr verilərkən yaşıl kütlə məhsuldarlığı 35-40 % artır. 

Mineral gübrələrin payız yemləməsi şəklində verilməsi (hər hektara 35-40 
kq təsiredici maddə hesabı ilə) məsləhətdir. Çünki payızda yoncalıqları fosfor və 
kalium gübrələri ilə yemləndirdikdə onların qışa davamlılığı və məhsuldarlığı hər 
bir hektara 10-15 sentner artır. 

Yonca bitkisinə mineral gübrələrin verilməsi miqdarı aşağıdakı cədvəldə 
verilir. 
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Yonca bitkisinin gübrələnmə dozaları (təsiredici maddə hesabı ilə kq/ha) 
 

№ Gübrələnmə müddəti N P2O5 K2O 
1 Əsas şum altına – 60-90 60-90 
2 Səpinlə birlikdə cərgələrə – 8-10 – 
3 Vegetasiya müddətində yemləmə kimi 30-45 30-45 30-45 

 
Hər biçindən sonra yüksək və keyfiyyətli ot məhsuldarlığını artırmaq üçün 

mineral gübrələrdən istifadə etmək lazımdır. 
Qulluq işləri. Yonca əkininə düzgün və vaxtında qulluq edilməsinin yüksək 

yaşıl kütlə və quru ot məhsulu alınmasında böyük əhəmiyyəti vardır.  
Yazda yonca vegetasiyaya başlayan zaman Azərbaycanın bütün 

rayonlarında fevral ayının ortalarında hektara yemləmə şəklində təsiredici maddə 
hesabı ilə 30-45 kq superfosfat, kalium və azot gübrələri verib, sahəni 5-6 sm 
dərinliyində iki istiqamətdə mala ilə malalayıb və suvarmaq lazımdır. Bu tədbirin 
hər biçimdən sonra təkrarlanması yaxşı nəticə verir. Mart ayının ortalarında isə 
sahə fitonomusa qarşı dərmanlanmalıdır. 

      Ot və toxum üçün becərilən ikiillik yoncalıqlarda da xəstəlik və 
zərərvericilərə qarşı daim mübarizə aparılmalıdır.  

 Suvarma: Yonca bitkisi suvarma şəraitində həyatının birinci ilindən yüksək 
ot və toxum məhsulu verir. Bunun üçün yonca əkinləri alaqlardan təmiz 
saxlanmalı, suvarma vaxtları və onların sayı düzgün müəyyən edilməlidir. Payızda 
arata səpin apardıqdan bir ay sonra yonca əkinləri birinci dəfə suvarılmalıdır. Bu 
müddət torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. 

Yaz suvarmasını isə çiçəkləmənin başlanğıcında aparmaq lazımdır. Əgər 
sahənin birinci məhsulu toxuma saxlanırsa, o zaman çiçəkləmənin sonunda da 
suvarma aparılmalıdır.  

Birinci ili sahənin suvarılması yonca bitkisinin 6-7 yarpaq dövründə hektara 
600-800 m3 su verilməlidir.  

Biçindən sonra quru otu təcili olaraq sahədən çıxarmaq lazımdır. Adətən, 
biçindən 5-6 gün əvvəl suvarma dayandırılmalıdır. Hər biçindən sonra quru ot 
tarladan çıxarılmalı və iki əks istiqamətdə malalama aparılmalıdır.  

Suvarılan bölgələrdə qrunt suyunun səviyyəsindən, torpağın qranulometrik 
tərkibi və sahənin relyefindən, torpaqda olan ehtiyat nəmlikdən və suvarma 
üsulundan asılı olaraq 15-25 gündən bir suvarma həyata keçirilir.  

Payız səpinindən sonra yonca şaxtalar düşənə qədər 2 dəfə suvarılmalıdır. 
Yonca sahəsində növbəti suvarma mart ayında aparılır. Bununla da yoncanın 
birinci biçinədək suvarılmasına ehtiyac qalmır.  

Yaz səpinindən sonra yonca sahəsinin 2 dəfə suvarılması birinci biçininin 
optimal vaxtda aparılmasını təmin edir.  

Yoncanın ən intensiv su sərfi birinci çalımdan sonra, hər çalım müddəti 
daxilində isə yoncanın intensiv böyüməsi dövründə, yəni qönçə bağlamadan 
çiçəkləmənin əvvəlinə qədər olan dövrdə müşahidə olunur. Buna müvafiq olaraq 
həmin dövrdə yonca əkinləri tez-tez suvarılmalıdır.  

Ümumiyyətlə, yonca sahələri hər biçindən sonra 2 dəfə suvarıldıqda 4-5 
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dəfə biçin aparılması mümkün olur.  
Yonca sahələrinin biçinlərarası vaxtlı-vaxtında suvarılması və suvarma 

qabağı yemləmə gübrələrindən (superfosfat) istifadə edilməsi bol məhsul istehsal 
etməklə yanaşı bitkilərin fizioloji inkişafını təmin edir.  

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunun 
respublikanın müxtəlif bölgələrində apardığı tədqiqatlar göstərmişdir ki, Mil-
Muğan və Şirvan  bölgələrində, birillik yonca əkinlərində səpinindən birinci 
biçiminə kimi 1-2, sonrakı hər biçindən sonra 1 vegetasiya suyu verilməlidir. Şəki-
Zaqatala, Quba –Xaçmaz, Gəncə-Qazax və Qarabağ bölgələrində birinci biçiminə 
kimi torpaq suyundan başqa 2-3, sonrakı hər biçinə isə 2 vegetasiya suyu vermək 
daha məqsədəuyğundur. 

Yoncanın xəstəlik və zərərvericiləri.  Yoncanın bir çox spesifik xəstəlik və 
zərərvericiləri vardır. Bitkinin xəstəlik və zərərvericilərə davamlılığını artırmaq 
üçün ilk növbədə yonca əkin sahələrində vegetasiya müddətində kalium və fosfor 
gübrələri ilə yemləmə aparılmalı, növbəli əkin sisteminə riayət edilməli və 
toxumlar   səpindən əvvəl dərmanlanmalıdır.   

Yoncada – yalançı unlu şeh, qonur ləkə, sarı ləkə, pas və askoxitoz və s. 
xəstəlikləri mövcuddur.  

Yalançı unlu şeh (Çiçək kifi) - Bu xəstəlik bütün zonalar üzrə yoncanın ən 
geniş yayılmış xəstəliklərindəndir. Bu xəstəlik ən çox toxumla yayılan xəstəlik 
hesab olunur. Ona görə də səpindən əvvəl toxumlar mütləq dərmanlanmalıdır. 

Cücərtilər alındıqdan sonra isə “Ridomil Qold” kimyəvi preparatından 2,5 
l/ha normasında çiləmə aparılmalıdır. 

Qonur ləkə-bu xəstəlik yonca bitkilərinə ən çox səpin ili daha çox 
sirayətlənir. Artıq ilk cücərtilər əmələ gəldikdə xəstəliyin ilkin əlamətləri 
görünməyə başlayır. Ona görə də xəstəliyin ilkin əlamətləri aşkar olunan kimi 3-
4% Bordo məhlulu ilə 12-15 kq/ha norması ilə çiləmə aparılmalıdır. 

Sarı ləkə-bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbiri qonur ləkə xəstəliyində olduğu 
kimidir. 

Pas-xəstəlik ən çox yonca bitkisinə həyatının ikinci ilindən sonra daha çox 
zərər vurur. Xəstəliyə ən çox bitkinin alt yarpaqları sirayətlənir. Çünki, alt 
hissələrdə nəmlik daha çox olduğu üçün xəstəlik qısa müddətdə yayıla bilir. Bu 
xəstəliyə qarşı mübarizə tədbiri olaraq vegetasiya suvarmalarına daha çox diqqət 
yetirilməlidir. Çalışmaq lazımdır suvarma zamanı su gölməçələri yaranmasın. 
Kimyəvi mübarizə tədbiri kimi “Topaz KE” preparatının 1kq/ha normasında 
çilənməsi nəticəsində bitkini bu xəstəlikdən qorumaq mümkündür.  

Askoxitoz- xəstəlik ”askoxisos” göbələkləri tərəfindən törədilir. Bitkilər 
xəstəliyə ən çox paxla bağlama  fazasında yoluxurlar. Belə ki, xəstəlik nəticəsində 
paxlalar inkişafdan qalaraq saralıb tökülürlər.  

Bu xəstəliyə qarşı “Kendozin-Sowp” kimyəvi preparatından 300 qram 1000 
litr suda qarışdırılaraq  1 hektar normasında çiləmə aparılmalıdır.    

Yonca bitkisinə əsasən yonca birəsi, fitonomus, yonca yarpaqbükəni, yonca 
taxtabitisi, yonca toxumyeyəni, noxud mənənəsi, yonca sovkası kimi zərərvericilər 
ziyan vurur. 
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Fitonomus-yonca bitkisinin ən təhlükəli zərərvericisi hesab olunur. 
Fitonomus böcəkləri sahələrdə bitkinin yarpaq və təzə əmələ gəlmiş paxlasını 
yeyərək tamamilə sıradan çıxarır. Nəticədə, bitkinin məhsuldarlığı 20-30%-ə qədər 
aşağı düşə bilir. Müəyyən edilmişdir ki, yoncaya fitonomus ən çox həyatının 2-3-
cü illərində daha çox zərər vurur. 

Fitonomusla mübarizə tədbiri kimi “Korban-4” kimyəvi preparatının 1,5 l/ha 
normasında çiləmə aparılması yaxşı effekt verir. 

Yonca yarpaqbükəni - zərərverici, əsasən bitkiyə yarpaqların güclü inkişafı 
dövründə ciddi ziyan vurur. Zərərvericinin zədəsi nəticəsində yarpaqlar bir-birinə 
yapışaraq inkişafını dayandırır. Bunun nəticəsində assimilyasiya prosesi pozulur, 
bitki bütövlükdə inkişafdan qalır. Zərərvericiyə qarşı mübarizə tədbiri olaraq 
«Koruma DDYP 55EC» preparatı ilə 0,6-1,0 kq/ha normasında çiləmə aparılır. 

Yonca taxtabitisi-zərərverici toxumlar anbarda saxlanıldığı vaxt ciddi ziyan 
vurur. Anbarda saxlanılan toxumları deşməklə onların rüşeymini yeyərək tamam 
sıradan çıxarır. Bunun nəticəsində səpindən sonra bitkilərin çıxışı zamanı geniş 
miqyasda seyrəklik yaranır. 

Bu zərərvericiyə qarşı yaxşı olar ki, həm tarla şəraitində, həm də anbar 
şəraitində  «Kohinor SC-350» kimyəvi preparatını 1000 litr suya qarışdıraraq 
dezinfeksiya və mübarizə tədbiri kimi çiləmə aparılması məqsədə uyğundur. 

Yonca toxumyeyəni-bu zərərverici ən çox toxumluq sahələrə zərər vurur. 
Yonca toxumyeyəni yoncanın meyvəsi əmələ gələn vaxt, yaşıl meyvə içərisinə öz 
yumurtalarını qoyur. Yumurtadan çıxmış sürfələr yetişməkdə olan paxlaları 
yeyərək məhv edir. Bu zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbiri olaraq, toxum 
materialı təmizlənərkən ayrılmış tullantılar hamısı birlikdə yandırılmalıdır. 
Sahədən toxum yığıldıqdan sonra, bütün bitki qalıqları məhv edilməlidir. Toxum 
materialı səpinqabağı dərmanlanmalıdır. Vegetasiya dövründə isə yoncanın 
toxumluq meyvəsi əmələ gələnədək hektara 1,5 litr/ha normasında      
«Korumaqor-40» kimyəvi preparatı ilə çiləmə və ya hektara 18 kq heksaxloran 
tozlandırmaqla mübarizə aparılması müsbət nəticə verir.  

Noxud mənənəsi-zərərverici əsasən bitkinin uc yarpaqlarında yığılaraq onun 
şirəsini sorurlar. Zərərverici bir sutkada on minlərlə yumurta qoyaraq çoxala bilir. 
Əgər vaxtında qarşısı alınmasa çox böyük fəsadlar törədə bilər. Ona görə də bu 
zərərvericini daim diqqətdə saxlamalı, sahədə aşkar olunan kimi «Mostar 20 SP» 
preparatı ilə 2 kq/ha normasında mübarizə tədbirinə başlamaq lazımdır.  

Yonca sovkası-bitkiyə kələm ağ kəpənəyi tərəfindən yarpaqların alt 
hissəsinə qoyulmuş yumurtalardan çıxan kiçik tırtıllar zərər vurur. Belə ki, 
yumurtadan çıxmış tırtıllar böyük acgözlüklə bitkinin yarpağını yeyirlər. Nəticədə 
bitkilər çılpaqlaşaraq məhv olurlar. 

Bu zərərvericiyə qarşı ən yaxşı mübarizə tədbiri kimi «Kortomil-90SP» 
preparatının 0,8-1kq/ha norması il mübarizə tədbiridir. 

Yonca bitkisinin toxum məqsədilə becərilməsi. Toxumluq məqsədilə 
yoncanı gencərgəli üsul (60-45 sm) ilə səpirlər. Səpin norması cücərən toxum 
hesabı ilə 10-15 ədəd/metr və ya çəki ilə 8-10 kq/ha-dır.  

Yoncanın ot və yaşıl yem üçün birinci biçini adətən, may ayının sonunadək 
başa çatdırılır. Birinci biçindən sonra hektara fiziki çəki hesabı ilə torpaq 
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kartoqramı nəzərə alınmaqla təsir edici maddə hesabı ilə 30-45 kq fosfor,  kalium 
gübrələri verilərək sahəyə 3-5 sm dərinlikdə çarpaz dırmıq çəkilməlidir. 
Qönçələmə fazasında toxumluq sahə 50 kq/ha azot hesabı ilə yemləndirilir.  

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunun 
təcrübə işlərinin nəticələri göstərir ki, 2 illik yoncanın ikinci biçinini toxum 
məqsədilə saxladıqda yüksək keyfiyyətli toxum istehsal edilməsi üçün yaxşı şərait 
yaranır. Belə ki, birinci il səpilən yoncaya nisbətən 2 illik yoncanın köklərində 
daha çox fır bakteriyaları əmələ gəlir. Bitkilərin kökləri bioloji xüsusiyyətlərinə 
uyğun olaraq torpağın dərinliyinə işləyir. Sahə aşağı sürətli suvarma ilə 
suvarılmalıdır. Suvarılan aran rayonlarında toxumluq yonca sahəsində ikinci 
suvarmaya qönçələmə fazasında başlamaq lazımdır. Üçüncü suvarma isə 
çiçəkləmənin sonunda, paxlaların əmələ gəldiyi vaxtda aparılmalıdır.  

Toxumluq yonca sahəsi yüksək aqrofonda becərilməlidir. Əgər sahədə qızıl 
sarmaşıq (küskütotu) və digər alaq otları varsa, işçi qüvvəsinin köməyi ilə 
təmizlənməli və kənarda yandırılmalıdır. Bu tədbir çiçəkləmə fazasında bitkilərin 
çarpaz tozlanmasına yaxşı təsir göstərir. Bundan başqa tozlanmanın yaxşı getməsi 
üçün yoncalıqlarda arı ailələrinin saxlanması zəruridir. Bitkinin paxlalarının        
90-95%-i qonurlaşanda biçin başlanır. 

İkiillik yonca sahəsinin ikinci biçininin toxuma saxlanması ilə əlaqədar 
olaraq demək olar ki, həmin müddətdə gəmiricilərə təsadüf edilmir.  

Yuxarıda göstərilən tədbirlərin optimal vaxtda yerinə yetirilməsi yoncanın 
hektardan toxum məhsuldarlığını artırır. Hər hektardan 3-5 sentner yonca toxumu 
istehsal edilməsinə nail olunur. Bəzən, ehtiyac olduqda alaq otlarından təmiz və 
normal sıxlıqda olan 3 illik yonca sahələrinin də ikinci çalımını toxum üçün 
saxlamaq olar.  

Toxumluq yoncanı isə paxlalarının 70-80%-i yetişdikdə yığmaq lazımdır. 
Gecikdirilmiş yığımda paxlalar açılıb toxumları tökülür və itkiyə səbəb olur. 
Toxumyığan istənilən maşın xırda toxum üçün uyğunlaşdırılmalıdır. Yığım vaxtı 
sahədə yaşıl kütlə çoxdursa ikifazalı yığım aparılır. Əvvəlcə maşınla biçilib tirələrə 
yığılır, 2-3 gün sonra bu kütlə kombaynla ilə döyülür. Döyülmüş toxum 2-3 sm 
qalınlığında sərilib qurudulduqdan sonra təmizlənir və kisələrə yığılır. Təmizliyinə 
və cücərmə faizinə görə toxumlar iki sinfə bölünür: birinci sinfin təmizliyi 96%, 
cücərmə qabiliyyəti 80%, nəmliyi 13%, ikinci sinfin təmizliyi 96%, cücərmə 
qabiliyyəti 70%, nəmliyi 13% olmalıdır. 

Yoncanın biçilməsinin xüsusiyyətləri. Hava şəraiti əlverişli olduqda il 
ərzində yoncanı 4-5 dəfə quru ot üçün çalmaq olar. Çox vaxt yonca sutkada 2-3 sm 
boy atır. Quru ot üçün yoncanı qönçələmə fazasının axırı – çiçəkləmənin 
başlanğıcında biçmək zəruridir. Biçin gecikdirildikdə otun kimyəvi tərkibi pisləşir 
və keyfiyyəti aşağı düşür.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, axırıncı çalım qışlamaya (şaxtalara) 3-4 həftə 
qalmış aparılmalıdır. Bu müddətdə o, böyüyə bilir, rozet əmələ gətirir və kifayət 
qədər ehtiyat qida maddələri toplaya bilir. Müşahidələr göstərir ki, yoncanın gec 
çalınması qışlama zamanı çox vaxt bitkilərin məhv olmasına səbəb olur.  

Tam qiymətli məhsul toplamaqdan ötrü çalınma hündürlüyünün böyük 
əhəmiyyəti vardır. Otların biçilməsində bitkilərin çoxlu miqdarda plastik maddələr 
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ehtiyatı toplanan gövdələrinin alt hissəsinin saxlanması zərurətini nəzərə alaraq 
yoncanı yerdən 6-8 sm yüksəklikdə biçmək məsləhətdir. Çünki, bu bitkilərin yaxşı 
qışlamasına yardım edir.  

Yonca otunun qısa müddətdə yığılmasına ciddi fikir vermək lazımdır. 
Biçilmiş yoncanın qurudulmasında əsas məqsəd onda rütubəti azaltmaq və quru 
otu uzun müddət yaxşı saxlamaqdır. İtkinin qarşısını almaq və onu kəskin surətdə 
azaltmaq üçün otun qurudulma müddətini minimuma çatdırmaq lazımdır. Yonca 
otunu qurudan zaman qiymətli qida maddələri ilə ən zəngin olan yarpaqların 
saxlanmasına çalışmaq lazımdır. Quraqlıq və isti rayonlarda otu zolaqlarla 
(sərilmiş halda deyil), tirələrdə qurutmaq məqsədəuyğundur. Otun dırmıqlanaraq 
tirələrə yığılmasına əlavə əmək sərf etməmək və zərif, qiymətli yarpaqların 
tökülməsinin qarşısını almaq üçün biçindən qabaq otbiçən maşınları elə təchiz 
etmək lazımdır ki, biçin zamanı otu tirələrə yığsın.  

Aparılmış bir çox təcrübələr göstərir ki, biçilmiş yonca ən tez zolaqlarda 
quruyur və kombinəedilmiş qurutma üsulunda biçilmiş yonca otunu zolaqlarda      
4 saat ərzində soluxdurulması və tirələrdə əlavə olaraq qurudulması zamanı yonca 
otu daha sürətlə quruyur.  

Yonca sortları. Azərbaycanda  yoncanın AzNİXİ - 262 (1944),  AzNİXİ - 5 
(1962), AzSXİ - 1 (1967), Abşeron (1989), Aran (1996), Ağstafa -1 (2011) sortları 
rayonlaşdırılmışdır.  
 

Xaşa bitkisinin becərilmə texnologiyası 
 

Xaşanın əhəmiyyəti. Xaşa təbii rütubətlə təmin edilmiş dəmyə şəraitində ən 
məhsuldar yem bitkisidir. Xaşa respublikanın dağ rayonlarında, təbii rütubətlə 
yaxşı təmin edilmiş dağətəyi rayonlarda dəmyə şəraitində, habelə suvarma suyu ilə 
təmin olunmuş aran rayonlarında becərilən yüksək keyfiyyətli bitkidir. Yüksək ot 
məhsulu verən xaşa bitkisi torpağın münbitliyini bərpa edir, onu bioloji azotla 
zənginləşdirir. Ona görə xaşa dənli bitkilər, tərəvəz, bostan, kartof və başqa kənd 
təsərrüfatı bitkiləri üçün ən yaxşı sələf sayılır. 

Xaşa bitkisi torpağı su və külək eroziyasından mühafizə etmək üçün ən 
dəyərli vasitə olub, qidalılıq dəyərinə görə yoncadan geri qalmır. 

Xaşanın kimyəvi tərkibi və ümumi qidalılıq dəyəri 1 kq yaşıl yemdə quru 
maddə-24%, protein-4,9%, yağ-1,1%, sellüloza-7,0%, azotsuz ekstraktiv  
maddələr-8,8%, kül-8,4%, enerji yem vahidi-0,25qr, həzm olunan protein-39,4 qr, 
karotin 75 mq təşkil edir. Xaşanın 1 kq quru otunda 85,1% quru maddə, 18,5% 
protein, 2,4% yağ, 23,4% sellüloza, 21,1% azotsuz ekstraktiv maddələr, 8,7% kül, 
0,78 qr enerji yem vahidi, 127,6 qr həzm olunan protein, 68 mq karotin vardır. 

Xaşa bitkisi arıçılığın inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir. 1 ha xaşa 
sahəsindən bir arı ailəsindən 130-150 kq təmiz arı balı almaq mümkündür. 

 Növbəli əkində yeri. Xaşa tarla, yem və torpaqqoruyucu növbəli əkinlərdə 
becərilir. Buna görə də onun sələfi müxtəlif bitkilər ola bilər. Payızlıq buğda, 
qarğıdalı və yemlik kökümeyvəlilər yaxşı sələf  hesab edilir. 
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Torpağın becərilməsi. Xaşa üçün ayrılan torpaq sahəsi alaqlarla mümkün 
qədər az zibillənən olmalıdır. Çünki, xaşanın cücərtiləri zəif böyüyür və alaqlar 
onu ilk dövrlərdə üstələyir. 

Növbəli əkində xaşanın sələfi payızlıq və yazlıq dənli taxıl, tərəvəz, bostan, 
texniki, yem və s. bitkilər ola bilər. Torpağın əsas və səpinqabağı becərmə 
sistemləri sələflərdən və becərmə şəraitindən asılı olaraq müəyyən edilir. Suvarma 
şəraitində sələf bitkilərin məhsulu yığıldıqdan sonra sahədə 5-7 sm dərinliyində üz-
ləmə aparılır. Kökü pöhrəli alaqlarla zibillənmə varsa üzləməni 10-12 sm 
dərinliyində gavahınlı üzləyicilərlə aparırlar. Əgər kökü pöhrəli alaqlar əhəmiyyətli 
dərəcədə çoxdursa; üzləmə 2-3 həftədən sonra təkrar olunur, sonra isə 25-27 sm 
dərinliyində şum aparılır. 

Şumdan sonra tarlada alaq otları əmələ gələrsə kultivasiya çəkməklə onları 
məhv etmək lazımdır. Aran zonasında, xüsusən də ağır mexaniki tərkibli 
torpaqlarda sahəni arata qoymaq əlverişli sayılır.  

Yüngül mexaniki tərkibli torpaqlarda isə səpsuvar aparmaq məsləhət 
görülür.  

Dağlıq rayonlarda xaşa, əsasən dəmyə şəraitində becərilir. Burada əsas 
məsələ ərazinin kifayət qədər rütubətlə təmin olunmasını təmin etməkdir. 

Respublikamızın dağlıq rayonları üçün xaşanın səpin müddəti yazdır. Odur 
ki, yaz səpini üçün dondurma şumu oktyabr ayının birinci yarısına qədər başa 
çatdırılmalıdır.  

Dağlıq ərazilərdə xaşa əkiləcək sahələrdə sələf bitkiləri yığıldıqdan sonra 
bitki qalıqları sahədən kənarlaşdırılmalı və lazım gələrsə 5-8 sm dərinlikdə üzləmə 
aparılmalı, sonra isə relyefin müxtəlifliyini nəzərə alaraq 22-25 sm dərinliyində 
şum aparılmalıdır. Dağlıq ərazilərdə şumun dayaz aparılmasına səbəb bəzi 
ərazilərdə torpaq əmələ gətirən ana süxurların üzdə yerləşməsidir. Ümumiyyətlə, 
meylli yamaclarda xaşa səpildikdə, eroziya prosesi baş verməməsi üçün əsas şum 
yamacın köndələni istiqamətində aparılmalıdır. 

Yazda hava şəraiti imkan verən kimi, torpaqda olan nəmliyi qorumaq 
məqsədilə sahə ya pərşum edilir, ya da 12-15 sm dərinlikdə  torpaq şumlanır. Daha 
sonrakı torpaq becərmələri həmin sahədə alaq otlarını məhv etmək və ərazidə olan 
kəltənləri dağıtmaq üçün aparılır. Səpinqabağı becərməni yumşaldıcı alətlər-çizel 
kultivator, diskli mala ilə aparmaqla bu alətlərin arxasına ziqzaq mala qoşmaq 
lazımdır. Səpinqabağı becərmə toxumun basdırılacağı dərinlikdə aparılmalıdır.  

Gübrələmə. Xaşa əkinlərində gübrələmə, əsasən toxumluq əkinlərdə 
aparılır. Bu məqsədlə hər il təsiredici maddə hesabı ilə hektara 60-90 kq fosfor, 75-
100 kq kalium gübrəsi verilir. Əkinin birinci ili gübrələri əsasən şum altına, ikinci 
və sonrakı illərdə isə erkən yazda, xaşa vegetasiyaya başlayana qədər vermək, 
gübrələmədən sonra isə sahəni iki iz malalamaq lazımdır. 

Xaşa əkinlərində, əsasən cərgələrə səpin vaxtı dənəvər superfosfat verilir. 
Cərgələrə 50 kq superfosfat verilməsi xaşanın quru ot məhsulunu hektardan 3,6 
sentnerə qədər (toxumunu 0,8 sen.) artırır.  

Toxumun səpinə hazırlanması. Səpindən əvvəl toxumların rizotorfinlə 
(nitraginlə) işlənilməsi zəruridir. Bu quru ot məhsuldarlığını 5-6 sentnerə qədər 
artırır. Ən yaxşı vasitə toxumların nitragindən əlavə molibdenlə işlənməsidir   
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(hektara 200 qram ammonium molibdenat). Toxumların rizotorfin və ammonium-
molibdenatla birlikdə işlənilməsi ot məhsuldarlığını hektardan 8 sentner çoxaldır. 

Səpin müddəti və norması.  Respublikamızda xaşanın səpini iki müddətdə: 
payızda və yazda aparılır. Yaz səpini  dağlıq ərazilər üçün ən yaxşı səpin müddəti 
olub, mart ayının 15-dən sonra aparılmalıdır. Hava şəraitindən asılı olaraq bu səpin 
müddəti aprel ayının sonuna kimi  davam edə bilər. Yaz səpinləri üçün dağətəyi 
rayonlarda bu müddət nisbətən qısa olub, mart ayının 15-ə qədər başa 
çatdırılmalıdır. Aran rayonlarında isə xaşanın yaz səpin müddəti fevral ayının     
25-dən martın 10-a qədərdir. 

Xaşa bitkisinin payız səpini üçün ən əlverişli müddət bölgələrdən asılı olaraq 
sentyabrın əvvəlindən oktyabrın 20-nə qədər olan dövrdür. Dağ və dağətəyi dəmyə 
şəraitində xaşanı sentyabrın 10-a qədər səpmək lazımdır. Aran suvarma 
zonalarında isə bu bitkini sentyabrın 20-dən oktyabrın 20-ə kimi səpmək olar. 
Xaşanın payız səpinlərinin müddətinə  düzgün əməl edilməlidir. Çünki, 
gecikdirilmiş səpinlərdə bitkilərin bir qismi şaxtadan məhv olduğundan əkinlər 
xeyli seyrəlir və əkinin məhsuldarlığı aşağı olur.  

Xaşanı ot üçün becərdikdə başdan-başa üsulla, toxum almaq üçün 
becərdikdə həm başdan-başa və həm də gencərgəli üsulla səpmək məsləhət 
görülür. 

Başdan-başa səpin üsulunda cərgə araları 7,5 və ya 15 sm götürülür. Bu 
zaman səpin taxılsəpən maşını ilə dağ və dağətəyi dəmyə şəraitinin çox meylli 
sahələrində səpini yağıntı sularının axının köndələninə aparmaq lazımdır. Bu halda 
cərgələr selin qarşısını alır və eroziya proseslərini nisbətən azaldır. 

Toxumları gencərgəli səpin üsulu ilə səpmək üçün tərəvəz toxumlarını səpən 
maşından istifadə etmək olar. 

Xaşanın səpin norması səpin üsulundan, torpaq-iqlim şəraitindən və onun ot 
və ya toxum üçün becərilməsindən asılıdır. 

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunun 
çox illik təcrübələrinə əsasən demək olar ki, xaşanı toxum almaq məqsədilə 
becərdikdə gencərgəli səpin üsulunda hər hektara 30-40 kq toxum səpilməlidir. Ot 
məhsulu götürmək üçün xaşanın səpin norması 80-100 kq arasında götürülə bilər. 

Xaşanı arpa, buğda, vələmir kimi örtük bitkiləri ilə birlikdə səpmək də olar. 
Örtük altına səpin zərurəti meydana çıxdıqda, bu norma artırılıb 100 kq-a çatdırılır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, örtükaltı səpində örtük altı bitkinin (buğda və arpanın) 
səpin norması adi səpin normasına nisbətən 15-20  %  azaldılır, xaşanınkı isə bir o 
qədər artırılır. 

Suvarma norması.   Xaşa, əsasən dağlıq ərazilərdə dəmyə şəraitində 
becərilir. Lakin, az miqdarda suvarma şəraitində də becərilir. Aran rayonlarında 
suvarma şəraitində becərilən xaşadan yüksək məhsul almaq üçün səpin zamanı 
verilmiş torpaq suyundan başqa, bir dəfə qışda ( yanvarın axırı, fevralın əvvəlində), 
ikinci dəfə mart ayının ortalarında, sonralar isə hər çalından bir su vermək 
lazımdır. Suvarma norması hektara 1000-1100 m3 götürülür.  

Əkinlərə qulluq. Əkinlərə qulluq işləri dedikdə, xaşa əkinlərində alaq otları, 
xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri nəzərdə tutulur. İlk növbədə 
toxumluq sahələr alaq otlarından təmizlənməli, mövsüm ərzində 2-3 dəfə 
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kultivasiya aparılmalı və cərgələrdə əl alağı aparılmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
suvarma şəraitində xaşanı üç dəfə: 1) gövdələr əmələ gələn vaxt; 2) qönçələmə 
fazasında; 3) çiçəkləmə dövründə suvarmaq  lazımdır. Hər suvarmadan sonra 
sahəyə kultivasiya çəkilir. İkiillik və üçillik xaşa əkinlərinə qulluq işləri birillik 
xaşa əkinlərində olduğu kimi eynidir. Xaşanı çox vaxt örtüyə səpirlər. Örtük 
bitkisi, yəni dənli taxıl bitkisini 15-20 sm hündürlüyündə biçirlər. Belə 
hündürlükdə olan kövşənlər əmələ gələn  cavan xaşa cücərtilərini günəş şüasının 
yandırmasından qoruyur, qışda isə qar toplanmasına şərait yaradır. Növbəti ilin 
yazında 2 iz malalama aparılır ki, bu da kövşənlərin çıxarılması və torpağın üst 
qatının yumşaldılmasına şərait yaradır. Ot üçün biçildikdən sonra tarla mütləq ağır 
malalarla malalanır.  

Zərərverici və xəstəliklərlə də mübarizə aparmaq zəruridir.  
Unlu şeh. Yarpağı, gövdə və paxlaları zədələyir. Güclü xəstələnmə zamanı 

quru ot məhsulu 50%-ə qədər azalır.  
Pas xəstəliyi. Yarpaq, gövdə çiçək və paxlaları zədələyir. Xəstəlik 

nəticəsində bitkilər saralır və onların toxumları məhv olur. Əsasən erkən inkişaf 
dövründə qorxuludur.  

Fuzarioz-xəstəliyi ilə yoluxma nəticəsində, sahədə bitkilərin yalnız qəhvəyi 
rəngə çalan gövdələri qalır. Xəstəliyin bəzi formaları, bitkinin kök sisteminə 
sirayət edir və onu çürüdür. Xəstəliyə qarşı mübarizə aparılmadıqda, sahə başdan-
başa məhv olur. Qeyd olunan xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbiri kimi  yoluxmuş 
sahələr dərhal çalınmalıdır, yığımdan sonra bitki qalıqları sahədən çıxarılmalıdır, 
toxum üçün az sirayətlənmiş sahə seçilməlidir, düzgün qurulmuş növbəli əkin 
sistemi tətbiq etməli, təzə tarlaları köhnələrdən aralı seçməli və səpin üçün 
xəstəliklərə davamlı sortlardan istifadə edilməlidir. 

Xaşa toxumyeyəni – paxla və toxumları 30-50% zədələyir.  
Xaşa evritomu– toxumun yumşaq yerinə yumurta qoyur. Yumurtadan əmələ 

gələn sürfələr toxumun içərisini yeyirlər.  
Mübarizə tədbirləri – toxumun diqqətlə təmizlənməsi və zədəli toxumların 

yandırılması.  
Xaşanın toxumu xaşa çiçəkyeyəni və xaşa tripsi ilə zədələnir. Kimyəvi 

preparatlardan istifadə edilir.  
Məhsulun yığılması.  Qeyd etmək lazımdır ki, başdan-başa əkilmiş xaşa 

əkin sahələrinin birinci ili, adətən ot üçün bir neçə dəfə çalınır. Həyatının ikinci ili 
isə həmin sahələr toxum üçün becərilir. Quru ot üçün xaşanı, qönçələmə  
fazasında-çiçəkləmənin başlanğıcında çalmaq və onu kütləvi çiçəkləməyə kimi 
başa çatdırmaq lazımdır. Çalın kök boğazından 6-8 sm  hündürlükdə aparılmalıdır. 
Toxumluq sahələrdə yığım çox məsuliyyətli işdir, çünki xaşanın toxumları eyni 
vaxtda yetişmir. Bitkilərdə əvvəlcə aşağı hissədə olan paxlalar, sonra isə yuxarıda 
olan paxlalar yetişməyə başlayır. Yetişmiş paxlalar sürətlə tökülməyə başlayır. İsti 
və küləkli havada bu proses daha sürətlənir. Buna görə də, toxumluq xaşanın 
kombaynla yığılmasının optimal vaxtı,  bitkilərin aşağı və orta hissəsində yerləşən 
paxlaların 60-75 % -i qonurlaşdığı dövr hesab edilir.  

Toxumluq xaşa kombaynla yığılır. Bu məqsədlə kombaynın barabanı ilə 
deaksı arasındakı məsafə nizamlanmalı və cəhrənin dövr sayları azaldılmalıdır. 



12 
 

 

Kombaynla yığılan yaşıl paxlalar, yığımdan sonra gec yetişsə də, toxum itkisinin 
qarşısı alınır. Toxumluq sahədən toxumun yığılması, yalnız səhərlər, axşamüstü və 
gecə vaxtlarında məsləhətdir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dünya üzrə taxıl istehsalında Azərbaycanın payı 

 
Göstəricilər, 2012-ci il üzrə 

1. Dənli bitkilərin səpin sahəsi, milyon ha 
Dünya, cəmi 1 572,0 
o cümlədən Azərbaycan 1,032 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 1 048,0 
o cümlədən Azərbaycan 0,688 

2. Taxıl istehsalı, milyon ton 
Dünya, cəmi 2 371,0 
o cümlədən Azərbaycan 2,8 

 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 700,0 
o cümlədən Azərbaycan 1,847 

3. Dünyada Azərbaycanın payı, %-lə 
Səpilən sahədə 0,07 
o cümlədən buğda 0,07 
Taxıl istehsalında 0,12 
o cümlədən buğda  0,26 

4. Əhalinin bir nəfərinə taxıl istehsalı, kq 
Dünya, cəmi 327 
o cümlədən Azərbaycan 301 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 100 
o cümlədən Azərbaycan 198 

 



 
 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2010-cu illər 
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2000 0,85 0,76 17 105 101,2 
2001 0,85 0,76 16 104 100 
2002 0,87 0,76 15 105 102,4 
2003 0,9 0,7 13,2 107 103,4 
2004 0,95 0,64 11,7 112 105,6 
2005 1,2 0,79 10 140 126,3 
2006 1,5 0,92 7,5 172 125 
2007 2,2 1,12 7,1 249 146,7 
2008 2,7 1,19 5,9 302 122,7 
2009 2,7 1,22 6,4 298 100 
2010 2,8 1,09 5,7 305 103,7 

 
 
 
 
 
 

Azərbaycan və qonşu-olkələrin kənd təsərrüfatının əlavə  
dəyəri, milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Gürcüstan İran Rusiya Cəmi 

2000 0,85 0,63 14 16 31,92 
2001 0,85 0,67 14 19 35,06 
2002 0,87 0,65 16 19 37,08 
2003 0,9 0,77 16 24 42,27 
2004 0,95 0,84 18 29 49,6 
2005 1,2 0,95 19 33 55,09 
2006 1,5 0,87 22 38 63,57 
2007 2,2 0,94 29 49 82,84 
2008 2,7 1 36 62 103,6 
2009 2,7 0,87 34 50 89,07 
2010 2,8 0,85 36 51 92,25 

 
 
 



 
 

Azərbaycan və qonşu-olkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  
%, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Gürcüstan İran Rusiya Cəmi 

2000 2,66 1,97 43,86 50,13 100,0 
2001 2,42 1,91 39,93 54,19 100,0 
2002 2,35 1,75 43,15 51,24 100,0 
2003 2,13 1,82 37,85 56,78 100,0 
2004 1,92 1,69 36,29 58,47 100,0 
2005 2,18 1,72 34,49 59,9 100,0 
2006 2,36 1,37 34,61 59,78 100,0 
2007 2,66 1,13 35,01 59,15 100,0 
2008 2,61 0,97 34,75 59,85 100,0 
2009 3,03 0,98 38,17 56,14 100,0 
2010 3,04 0,92 39,02 55,28 100,0 

 
 
 
 
 
 

Azərbaycan və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfat,  
ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Gürcüstan İran Rusiya 

2000 105 133 214 109 
2001 104 143 211 130 
2002 105 141 238 131 
2003 107 168 235 166 
2004 112 186 261 201 
2005 140 212 272 229 
2006 172 196 312 265 
2007 249 213 406 342 
2008 302 228 498 433 
2009 298 199 465 349 
2010 305 195 487 357 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Azərbaycan və qonşu ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd təsərrüfatının payı,  
%, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Gürcüstan İran Rusiya 

2000 17 21,7 13,7 7 
2001 16 22,3 12,8 7,1 
2002 15 20,3 12 6,2 
2003 13,2 20,3 11,6 6,3 
2004 11,7 17,9 10,6 5,6 
2005 10 16,7 9,1 5 
2006 7,5 12,8 8,8 4,5 
2007 7,1 10,7 9,2 4,4 
2008 5,9 9,1 9,8 4,4 
2009 6,4 9,3 9,6 4,7 
2010 5,7 8,5 9,2 4 

 
 
 
 
 

Azərbaycan və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım 
templərinin dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Gürcüstan İran Rusiya 

2000 101,2 91,3 87,5 123,1 
2001 100 106,3 100 118,8 
2002 102,4 97 114,3 100 
2003 103,4 118,1 100 126,3 
2004 105,6 109,1 112,5 120,8 
2005 126,3 113,1 105,6 113,8 
2006 125 91,6 115,8 115,2 
2007 146,7 108 131,8 128,9 
2008 122,7 106,4 124,1 126,5 
2009 100 87 94,4 80,6 
2010 103,7 97,7 105,9 102 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Azərbaycan və lider-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  
milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 0,85 181 101 96 26 31 
2001 0,85 191 104 99 25 28 
2002 0,87 200 98 94 30 29 
2003 0,9 210 115 116 36 35 
2004 0,95 259 126 143 37 39 
2005 1,2 274 146 127 38 43 
2006 1,5 302 161 123 47 51 
2007 2,2 376 204 147 59 65 
2008 2,7 485 215 163 74 83 
2009 2,7 516 227 137 83 84 
2010 2,8 599 303 154 109 103 

 
 
 
 

Azərbaycan və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, ABŞ 
dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 105 143 96 340 122 178 
2001 104 149 97 347 116 158 
2002 105 156 90 326 137 162 
2003 107 162 104 398 162 193 
2004 112 199 112 486 165 212 
2005 140 210 128 428 167 231 
2006 172 230 139 411 204 271 
2007 249 285 174 486 254 342 
2008 302 365 181 534 315 433 
2009 298 387 188 445 350 435 
2010 305 447 247 496 454 528 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Azərbaycan və lider-ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd  

təsərrüfatının payı, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Azərbaycan Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 
2000 17 15,1 23,2 1 15,8 5,9 
2001 16 14,4 23 1 15,6 5,9 
2002 15 13,8 20,8 0,9 15,3 6,7 
2003 13,2 12,8 20,8 1 15,3 7,3 
2004 11,7 13,4 18,9 1,2 14,4 6,8 
2005 10 12,1 18,7 1 13,3 5,7 
2006 7,5 11,1 18,2 0,9 12,9 5,4 
2007 7,1 10,8 18,1 1 13,7 5,5 
2008 5,9 10,7 17,4 1,1 14,5 5,9 
2009 6,4 10,3 17,6 1 15,4 6,1 
2010 5,7 10,1 19 1,1 15,4 5,8 

 
 

 
 
 

Azərbaycan və lider-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım  
templərinin dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Azərbaycan Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 101,2 101,7 96,2 103,2 96,3 110,7 
2001 100 105,5 103 103,1 96,2 90,3 
2002 102,4 104,7 94,2 94,9 120 103,6 
2003 103,4 105 117,3 123,4 120 120,7 
2004 105,6 123,3 109,6 123,3 102,8 111,4 
2005 126,3 105,8 115,9 88,8 102,7 110,3 
2006 125 110,2 110,3 96,9 123,7 118,6 
2007 146,7 124,5 126,7 119,5 125,5 127,5 
2008 122,7 129 105,4 110,9 125,4 127,7 
2009 100 106,4 105,6 84 112,2 101,2 
2010 103,7 116,1 133,5 112,4 131,3 122,6 

 



III Fəsil 
 

Azərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair beynəlxalq əməkdaşlıq 
 

3.1. Azərbaycan Respublikasının aqrar sahəyə dair  
dövlətlərarası əməkdaşlığı 

 
Azərbaycan və Argentina respublikaları arasında 

aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 
 

İki ölkə arasında əməkdaşlığın vəziyyəti iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı 
kənd təsərrüfatı sahəsində də dostluq və xoş münasibətlərin mövcudluğu ilə 
səciyyələnir.  

Hər iki ölkənin iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı sektorunun əhəmiyyətini, bu 
sahədə mövcud olan potensialı və geniş əməkdaşlıq imkanlarını nəzərə alaraq, eləcə 
də bu sahədə əməkdaşlığın hüquqi bazasının yaradılması məqsədilə 21 sentyabr 2011-
ci il tarixdə Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
və Argentina Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Heyvandarlıq və Balıqçılıq Nazirliyi 
arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. 

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının müəyyən həcmdə 
ticarət dövriyyəsi olsa da, ümumilikdə ticarət əlaqələri mövcud potensialdan aşağıdır. 
2011-ci ildə Argentinadan Azərbaycana 16 milyon 932 min ABŞ dolları dəyərində 
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, o cümlədən heyvan və bitki mənşəli piy və 
yağlar, heyvan yemləri, yağlı toxumlar və meyvələr, qoz-fındıq, süd məhsulları və 
digər məhsullar idxal olunmuş, Azərbaycandan Argentinaya isə 1500 ABŞ dolları 
dəyərində spirtli və spirtsiz içkilər ixrac olunmuşdur. 

2012-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında isə Argentinadan Azərbaycana 6 milyon 
327 min ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları, o cümlədən süd 
məhsulları, quş yumurtası, təbii bal, heyvanlar üçün hazır yemlər, heyvan və bitki 
mənşəli piy və yağlar, heyvanlar üçün hazır yemlər, yağlı toxumlar, meyvələr və digər 
məhsullar idxal olunmuş, Azərbaycandan Argentinaya kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsulları ixrac olunmamışdır. 
 

Azərbaycan və Belarus Respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında iqtisadiyyatın digər 

sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri 
dinamik olaraq inkişaf edir. Belə ki, 2011-ci ildə Belarus Respublikasından 
Azərbaycan Respublikasına 3321.0 min ABŞ dolları dəyərində süd məhsulları, buğda 
və çovdar unu, qovrulmamış səməni, heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar, quş 
yumurtası və digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Belarus 
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Respublikasına isə 7151.0 min ABŞ dolları dəyərində müxtəlif növ təzə meyvə-
tərəvəz, bitki yağları, meyvə-tərəvəz konservləri, qara çay, tütün və digər aqrar 
istehsal məhsulları ixrac edilmişdir. 

2006-cı ilin oktyabr ayında “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi və Belarus Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi arasında 
aqrar-sənaye kompleksi sahəsində iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq barədə Saziş”, 
2007-ci ilin may ayında “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası 
Hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Saziş”  və “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Belarus Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə 
“Aqrolizinq” ASC tərəfindən Gəncə avtomobil zavodundan 2007-2011-ci illərdə 
müxtəlif gücə malik 2398 ədəd “Belarus” markalı traktor, 1037 ədəd kotan və traktor 
qoşqusu alınaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə verilmişdir. 
Hazırda bu texnikalar kənd təsərrüfatında lazımi aqrotexniki xidmətlərin yerinə 
yetirilməsində müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.  

 
Azərbaycan və Çexiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 

 
Çexiya Respublikasının müvafiq dövlət baytarlıq orqanı ilə heyvan və heyvan 

mənşəli yüklərin idxal-ixracı məqsədilə 8 adda baytarlıq sertifikatı razılaşdırılaraq 
imzalanmışdır.  

Beynəlxalq Epizootik  Büro və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər iki 
ölkənin dövlət baytarlıq orqanları arasında heyvan xəstəlikləri üzrə informasiya 
mübadiləsi aparılır.   

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı, bitki karantini və mühafizəsi, eləcə də 
baytarlıq  sahələrində saziş layihələrinin hazırlanması imkanlarının araşdırılması; 

 heyvandarlıqda damazlıq və seleksiya işləri, qarışıq yem istehsalının inkişaf 
etdirilməsi sahəsində əməkdaşlıq; 

arpanın genetik materiallarının mübadiləsi, pivəlik arpa sortlarının 
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində sınaqlarının keçirilməsi; 

hər iki ölkənin müvafiq qurumları arasında fitosanitar və təkrar ixracat 
fitosanitar sertifikatlarının, informasiya və təcrübə mübadiləsinin aparılması;  

Çexiyanın müvafiq təhsil müəssisələri və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 
arasında tələbə və doktorantların qarşılıqlı mübadiləsi, ixtisasartırma kurslarının 
təşkili və birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması; 

Çexiya Respublikasının aparıcı lizinq şirkətlərinin və maliyyə qurumlarının 
(bankların) Azərbaycanın lizinq bazarında fəaliyyətinin təşkili və aqrar sektora 
investisiyaların yatırılması;                                                                                                   
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 “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən tenderlərdə 
Çexiya iş adamlarının iştirakı. 

 
Azərbaycan və İran İslam respublikaları arasında 

aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 
 

Ölkələrimizi ortaq tariхi, dini və mədəni dəyərlər birləşdirir. Bu isə öz 
növbəsində möhkəm əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin yaradır. 

İki ölkə arasında dоstluq münasibətlərinin təməlinin qoyulmasında İran 
Prеzidеnti Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin Azərbaycana (1993), ümummilli lidеr 
Hеydər Əliyеvin İrana (1994) rəsmi səfərləri, bu səfərlər zamanı aparılmış 
danışıqların və imzalanmış sənədlərin müstəsna rolu olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prеzidеnti cənab Ilham Əliyеvin İrana (2005, 
2009) və İran İslam Rеspublikasının Prеzidеnti cənab Mahmud Əhmədinеjadın 
Azərbaycana (2010, 2012-ECO sammitində iştirak) qarşılıqlı səfərləri zamanı 
kеçirilən görüşlər bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. 

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində qənaətbəxş səviyyədə əməkdaşlıq 
əlaqələri mövcuddur. Amma bu ölkələrimizin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 
potensialından xeyli aşağıdır.  

Ölkələrimiz rеgiоnal ticarət tərəfdaşlarıdır. 2012-ci ilin yanvar-sеntyabr 
aylarında İrandan ölkəmizə 19,3 milyоn ABŞ dоlları dəyərində müхtəlif ərzaq və 
kənd təsərrüfatı məhsulları idхal оlunmuş, Azərbaycandan İrana isə iхrac оlunan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi isə 9,7 milyоn ABŞ dоlları dəyərində 
оlmuşdur. 

İrandan Azərbaycana əsasən diri hеyvanlar, müхtəlif mеyvə-tərəvəz, yumurta, 
şəkər və qənnadı məmulatları idхal еdilmiş, Azərbaycandan İrana isə əsasən yağlı 
tохum və mеyvələr, ipək, pambıq, yеyinti sənayеsinin qalıqları və tullantıları, 
hеyvanlar üçün hazır yеmlər  iхrac оlunmuşdur. 

İran İslam Rеspublikasının aqrar istеhsal və еmal sahələri, еlmi-tədqiqat 
mərkəzlərində aparılan еlmi araşdırmalarla tanışlıq və aparılmış müzakirələr 
nəticəsində bitkiçilik, hеyvandarlıq, baytarlıq və fitоsanitariya, еlmi-tехniki 
əməkdaşlıq sahələri üzrə tərəfləri maraqlandİran priоritеt istiqamətləri özündə əks 
etdirən Prоtоkоl imzalanmışdır. 

Ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı (1994-cü il), bitkilərin mühafizəsi və 
karantin (2002-ci il) sahəsində Sazişlər və baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Mеmоrandum (2002-ci il) imzalanmışdır. 

Bu sənədlərə əsasən İranın «Səbalan Səbz» şirkəti və ölkəmizin «Azərşəkər» 
şirkətinin birgə fəaliyyəti nəticəsində rеspublikamızda 2000-ci ildə 1400 hеktarda 
taхıl, 500 hеktarda şəkər çuğunduru, 40 hеktarda pambıq, 400 hеktarda sоya, 2001-ci 
ildə isə 2300 hеktar sahədə payızlıq taхıl əkilmişdir. 
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İran İslam Rеspublikası müştərək əkinləri kənd təsərrüfatı maşın və tехnikaları 
ilə, tохum, bitki mühafizəsi vasitələri və minеral gübrələrlə təmin еtmişdir. 

Azərbaycan Еlmi-Tədqiqat Bağçılıq və Subtrоpik Bitkilər Institutu Kərəc 
şəhərindəki Еlmi-Tədqiqat Tохum və Bitki Sеlеksiyası Institutuna 11 fındıq sоrtu 
tingi vеrmiş, İranda yеtişdirilən 8 fındıq sоrtu isə sınaq məqsədilə Azərbaycana 
gətirilmişdir. 

İranın alimləri Kərəc və Ərdəbil rеgiоnlarında kartоf və şəkər çuğunduru 
altında istifadə оlunan еrоziyaya uğramış tоrpaqların qida rеjiminin öyrənilməsi 
istiqamətində tədqiqatlar aparmışdır. 

İranlı alimlər Azərbaycanda dənli bitkilərin хəstəlikləri üzərində azərbaycanlı 
həmkarları ilə birgə müşahidə işləri aparmışdır.         

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində İrandan gəlmiş 2 nəfər kənd 
təsərrüfatının mехanikləşdirilməsi üzrə namizədlik, 2 nəfər isə baytarlıq еlmləri 
dоktоru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissеrtasiya müdafiə еtmişlər.  

Azərbaycanlı alimlərin kənd təsərrüfatına dair 10-dan çох еlmi əsəri İranda çap 
оlunmuş, bir dərslik fars dilinə tərcümə оlunaraq kütləvi tirajla çap еdilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası ilə İsrail Dövləti arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

 
«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsrail Dövləti Hökuməti arasında kənd 

təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa daır Saziş» layihəsi qarşı tərəfə çatdırılması 
məqsədılə 27 ıyul 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər 
Nazirliyinə göndərilmişdir. 

2005-cı ilin 14-17 iyun tarixlərİndə İsrail Dövlətinin Kənd Təsərrüfatı və 
Kəndin İnkişafı Nazirliyinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı 
nazirliyinin rəhbərliyi ilə nazırliyin məsul işçilərindən, alimlərindən və aqrar sahədə 
çalışan iş adamlarından ibarət nümayəndə heyəti İsrailin kənd təsərrüfatında əldə 
edilmiş təcrübə və nailiyyətlərlə tanış olmuşlar. 

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsİndə gələcək əməkdaşlığın daha da 
genişləndırilməsi və yeni əlaqələrin yaradılması məqsədilə 20 fevral 2006-cı ildə Bakı 
şəhərində Azərbaycan-İsrail Biznes Forumu keçirilmişdir. 

İsrailin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Mərkəzinin və İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Mərkəzinin (MASHAV) təşəbbüsü ilə nazirliyin və özəl sektorun 
əməkdaşları Kəndin İnteqrə Edilmiş İnkişaf Proqramının hazırlanmasına dair 
uzunmüddətli təlim kursunda iştirak etmişlər. 
 

Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 
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İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi 
istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf edir. 2011-ci ildə Gürcüstandan 
ölkəmizə 12754,9 min ABŞ dolları dəyərində bar gətirən ağaclar, kolluqlar, peyvənd 
edilmiş və edilməmiş tinglər, heyvan və bitki mənşəli piylər və yağlar, mandarin və  
digər sitrus meyvə məhsulları, kartof, tərəvəz bitkilərinin toxumu, ədviyyatlar və 
digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Gürcüstana isə 
17346,4 min ABŞ dolları dəyərində  faraş meyvə-tərəvəz, bitki yağları, meyvə-
tərəvəz konservləri, şəkər tozu, çay və digər aqrar istehsal məhsulları ixrac 
olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında aqrar elmi-tədqiqat sahəsində 
əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 
Institutu ilə Gürcüstan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İnstitutu arasında Quraq 
Bölgələrdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzinin (İCARDA) maliyyə 
dəstəyi ilə taxıl əkinlərində  xəstəliklərin arealının müəyyənləşdirilməsi üzrə vaxtaşırı 
birgə ekspedisiyalar keçirilir. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq 
İnstitutunun Gürcüstanın müvafiq elmi-tədqiqat institutu ilə əməkdaşlıq əlaqəsi  
davam etdirilir.  İki ölkə arasında mütəmadi olaraq aqrar elmi tədqiqatların nəticələri 
barədə infоrmasiya mübadiləsi aparılır.  

Tərəflər arasında Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının tələblərinə 
uyğun olaraq baytarlıq sertifikatlarının müşayiəti ilə heyvan və heyvan mənşəli 
məhsulların idхal-iхrac əməliyyatları aparılır. Sərhəd bölgələrində fəaliyyət göstərən 
hər iki tərəfin baytarlıq mütəхəssislərinin sərhədyanı görüşləri keçirilir. Görüşdə 
sərhədyanı bölgələrdə heyvanların, хüsusən təhlükəli хəstəliklərinə qarşı prоfilaktiki 
peyvəndləmə kampaniyasının eyni vaхtda aparılmasına dair, həmçinin yüksək 
patоgen quş qripi və dоnuzların Afrika taununa qarşı birgə mübarizə aparılması 
məqsədilə tədbirlər işləyib həyata keçirmək üçün məsləhətləşmələr aparılır. 

 «Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Gürcüstan Hökuməti arasında 
baytarlıq sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş» və «Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Gürcüstan Hökuməti arasında fitosanitar karantin və bitki mühafizəsi sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş» layihələri qarşı tərəfə göndərilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gürcüstanın  Dövlət Aqrar Universiteti, 
Cavaxşvili adına Tiflis  Dövlət Universiteti, Şota Rustavelli adına Batumi Dövlət 
Universiteti, Gürcüstan Fermerlər Assosiasiyası, Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Elmlər 
Akademiyası, “Elkana” ekoloji kənd təsərrüfatı assosiasiyası,”Şlom klub” fermerlər 
birliyi və davamlı inkişaf üzrə qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. 
 

Azərbaycan və Qazaxstan Respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi 

istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri dinamik olaraq inkişaf edir. 
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2011-ci ildə Qazaxstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına 162288,0 
min ABŞ dolları dəyərində 716103,0 ton bərk buğda, arpa, düyü, buğda unu və digər 
kənd təsərrüfatı məhsulları idxal olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasından 
Qazaxstan Respublikasına isə 34884,0 min ABŞ dolları dəyərində 37615,7 ton  
meyvə-tərəvəz, kartof, meyvə-tərəvəz konservləri, çay, şəkər tozu, bitki yağları və 
digər aqrar istehsal məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Quraq Bölgələrdə Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzi 
(İCARDA) və  Buğda və Qarğıdalının Seleksiyası üzrə Beynəlxalq Mərkəzi 
(CİMMYT) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 
İnstitutu  ilə Qazaxstan Bitkiçilik və Əkinçilik Elmi-İstehsalat Mərkəzi arasında  dənli 
və dənli-paxlalı  bitkilərin genetik materiallarının mübadiləsi  aparılmış, yeni 
yaradılmış sortların ekoloji sınaqlarının keçirilməsi hazırda davam etdirilir. 

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində keçirilmiş “Aqrar təhsil 
sistemində innovasiya texnologiyalarının tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq forumları” 
adlı beynəlxalq konfransda Qazaxstan Milli Aqrar Universitetinin əməkdaşları iştirak 
etmişdir. 2012-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 
əməkdaşları Qazaxstan Milli Aqrar Universitetində keçirilən “Aqrar sahədə 
Beynəlxalq İnnovasiya Texnologiyaları” adlı beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.  

2009-cu ilin oktyabr ayında “Azərbaycan Resppublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi və Qazaxıstan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd 
təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və “Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş”  imzalanmışdır. 

 “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qazaxıstan Respublikası Hökuməti 
arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi 
qarşı tərəfə təqdim edilmişdir. 

Azərbaycan və Qırğız respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikası arasında kənd təsərrüfatı və 

aqrar emal məhsullarının ticarəti sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilir. 
2011-ci ildə Qırğız Respublikasından ölkəmizə 344,4 min ABŞ dolları dəyərində  
tərəvəz məhsulları, bitki yağları, tərəvəz bitkilərinin toxumu və digər kənd təsərrüfatı 
məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Qırğız Respublikasına isə 7904,0 min ABŞ 
dolları dəyərində  bitki yağları, şəkər tozu  və digər aqrar istehsal məhsulları ixrac 
olunmuşdur. 

Ölkələrimiz arasında aqrar-sənaye kompleksi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
və Qırğız Respublikasının Kənd və Su Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 
Qırğız Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
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Saziş” və “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Qırğız Respublikası Hökuməti 
arasında bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihələri aidiyyəti 
üzrə təqdim edilmişdir. 
 

Azərbaycan və Latviya respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi 

istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri dinamik olaraq inkişaf edir. 
2011-ci ildə Latviya Respublikasından ölkəmizə 4746,4 min ABŞ dolları 

dəyərində süd məhsulları,  meyvə-tərəvəz konservləri, canlı ağaclar, bitkilər, və digər 
aqrar istehsal və emal məhsulları idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən Latviya 
Respublikasına isə 864,7 min ABŞ dolları dəyərində qabığı təmizlənmiş fındıq, spirtli 
və spirtsiz içkilər, pambıq və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. Cari 
ilin 9 ayında  Latviya Respublikasından ölkəmizə 2432,7 min ABŞ dolları dəyərində 
süd məhsulları, təbii bal, konservləşdirilmiş kartof, digər meyvələrdən cemlər, meyvə 
jelesi və mürəbbələr, quş yumurtası, canlı ağaclar və digər bitkilər, yağlı toxum və 
meyvələr, digər toxumlar idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən Latviya Respublikasına isə 
872,2 min ABŞ dоlları dəyərində  tütün və tütün sənaye əvəzediciləri, meyvə və 
tərəvəz şirələrinin qarışıqları  və digər kənd təsərrüfatı məhsulları iхrac оlunmuşdur. 

7 iyun 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və Latviya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında 
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmısdır.  

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Baytarlıq Xidməti və Latviya Respublikasının Ərzaq və Baytarlıq Xidməti arasında 
Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq davam etdirilir.  

Baytarlıq nəzarətində olan yüklərin idxal-ixracı məqsədilə beynəlxalq tələblərə 
cavab verən səkkiz adda baytarlıq sertifikatlarının nümunələri razılaşdırılmаq məqsədi 
ilə qarşı tərəfə  göndərilmişdir. 

Qüvvədə olan fitosanitar və təkrar ixrac sertifikatlarının nümunəvi formaları 
Latviya Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi Dövlət 
Xidmətinə təqdim edilmişdir. 

Ölkələrimiz arasında aqrar-sənaye kompleksi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi və Latviya Respublikasınən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında baytarlıq 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və Latviya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında 
bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihələri 
hazırlanmış və qarşı tərəfə təqdim edilmişdir. 
 

Azərbaycan və Litva respublikaları arasında 



8 
 

aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 
 

Ölkələrimiz arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye 
kompleksi istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri dinamik olaraq inkişaf edir.  Belə ki, 
2011-ci ildə Litva Respublikasından Azərbaycan Respublikasına 6515,8 min ABŞ 
dolları dəyərində süd məhsulları, kartof, qovrulmuş səməni, tərəvəz bitkilərinin 
toxumu, tərkibində tütün olan siqaretlər, yaşıl çay və digər aqrar istehsal və emal 
məhsulları idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən Litva Respublikasına isə 835,5 min ABŞ 
dolları dəyərində meşə fındığı, meyvə və tərəvəz şirələri və digər qida məhsulları 
ixrac olunmuşdur. 

Ölkələrimiz arasında aqrar-sənaye kompleksi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə tərəfimizdən “Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və Litva Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Litva Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və “Azərbaycan 
Respublikası Hökuməti və Litva Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini və 
mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihələri hazırlanmış aidiyyəti 
üzrə təqdim edilmişdir. 

10-12 may 2012-ci il tarixlərində Litva Respublikasının Kaunas şəhərində 
kecirilən “AgroBalt 2012” 19-cu Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Sənayesi 
sərgisində kənd təsərrüfatı nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 
 

 
 
 

Azərbaycan və Macarıstan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 
 

22-29 may 2011-ci il tarixlərində Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun bir qrup əməkdaşı “Təsərrüfat-uçot məlumatları 
şəbəkəsinin qurulması” sahəsində Macarıstan təcrübəsinin öyrənilməsi ilə əlaqədar 
Budapeşt şəhərində yerləşən Elmi-Tədqiqat Macarıstan Kənd Təsərrüfatının 
İqtisadiyyatı İnstitutunda təlim səfərində olmuşlar. 

Macarıstan tərəfinin təklifinə əsasən Azərbaycan ilə Macarıstan arasında aqrar 
və qida sənayesi üzrə birgə İşçi Qrupunun tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Macarıstan Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun 
yekun variantı hazırlanaraq münasibət bildirməsi üçün Macarıstan Respublikasının  
Kənd Təsərrüfatı və Kəndin İnkişafı Nazirliyinə göndərilmişdir. 
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Macarıstan Respublikasından ölkəmizə qurudulmuş noxud, əkin üçün toxum və 
meyvə tingləri, konservləşdirilmiş xiyar, pomidor və digər tərəvəz və meyvələr idxal 
edilmişdir.    
 

Azərbaycan Respublikası və Niderland Krallığı arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
Azərbaycan Respublikası ilə Niderland Krallığı arasında iqtisadiyyatın digər 

sahələri ilə yanaşı aqrar sahədə də ticarət dövriyyəsi mövcuddur. 2011-ci ildə 
Niderland Krallığından Azərbaycana 11688700 ABŞ dolları məbləğində kənd 
təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı mənşəli ərzaq məhsulları, o cümlədən əsasən taxıldan, 
undan, nişastadan və ya süddən hazırlanan hazır məhsullar, tütün və tütün sənayesi 
əvəzediciləri, diri heyvanlar, canlı ağaclar və digər bitkilər, kəsilmiş çiçəklər və 
dekorativ bitkilər və digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal olunduğu halda, 
ölkəmizdən Niderland Krallığına 194000 ABŞ dolları məbləğində tərəvəzlərin, 
meyvələrin, qoz-fındığın və bitkilərin digər hissələrinin emal məhsulları ixrac 
olunmuşdur.  

İki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın müqavilə bazasının yaradılması 
məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Niderland 
Krallığının Kənd Təsərrüfatı, Təbiət və Qida Keyfiyyəti Nazirliyi arasında iqtisadi və 
elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş”, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 
Niderland Krallığı Hökuməti arasında bitki mühafizəsi və karantini sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında saziş” və “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Niderland 
Krallığı Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş” layihələri 
hazırlanmışdır.  

Azərbaycanda aqrar sahədə hökumət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin 
dəstəklənməsində Niderland Krallığı Hökumətinin layihələrinin, təlim və seminarların 
da müəyyən rolu olmuşdur.  

Ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq Niderland 
Hökumətinin Mərkəzi və Şərqi Avropaya yardım proqramının (PSO) bir hissəsi kimi 
21 dekabr 1999-cu ildə Haaqa şəhərində Azərbaycan və Niderland Krallığı arasında 
2000-2001-ci illərdə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində yerinə yetiriləcək layihələrin 
həyata keçirilməsi haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə 
başlanılmışdır.    

Bu Memorandum çərçivəsində 2000-ci ildə Niderland Krallığı tərəfindən PSO 
proqramı çərçivəsində Tovuz rayonunda “Azərbaycanda kartof toxumçuluğunun 
inkişafı və onun bazasının yaradılması”, Abşeron, Göyçay və İsmayıllı rayonlarında 
“Azərbaycanda süni mayalama xidmətlərinin yaradılması” qrant layihələri həyata 
keçirilmişdir.  
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Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası (GABA) Niderlandın Avalon fondu ilə sıx 
əməkdaşlıq etməklə respublikamızın qərb regionunda ekoloji kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi sahəsində uğurlu addımlar atır.  

Gəncə Aqrobiznes Assosiasiyası “Cənubi Qafqazda və Moldovada bioloji 
zəncirin inkişafı” layihəsinin Azərbaycan üzrə icraçısıdır. Assosiasiya  tərəfindən 
“Ekoloji kənd təsərrüfatı” adlı elmi-praktiki jurnal nəşr edilir. Artıq ölkəmizdə 300-
dən çox ailə kəndli təsərrüfatında müxtəlif növ ekoloji təmiz aqrar məhsullar istehsal 
olunur. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin magistrları, doktorantları və müəllim 
heyəti Niderlandın aqrar yönümlü təhsil müəssisələrində təhsil alır və ixtisasartırma 
kurslarında iştirak edirlər.  

2010-cu ilin 31 oktyabr - 5 noyabr tarixlərində Niderland Krallığının Haaqa 
şəhərində “Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq Təhlükəsizliyi və İqlim Dəyişikliyi” mövzusunda 
beynəlxalq konfransı keçirilmişdir.  

2012-ci ilin 02 may tarixində kənd təsərrüfatı naziri cənab İsmət Abasovla 
Niderland Krallığının ölkəmizdəki səfiri cənab Aryen Piter Uyterlinde və Niderlandın 
Vaaqen universitetinin nümayəndəsi cənab Sibren Van arasında görüş keçirilmiş, 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində biznesin idarə edilməsi üzrə magistr 
təhsilinin təşkil edilməsi müzakirə edilmişdir.  
 

Azərbaycan və Özbəkistan respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
İki ölkə arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye kompleksi 

istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf edir. 2011-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasından Özbəkistan Respublikasına  5123,0 min ABŞ dolları dəyərində ağ 
şəkər və kimyəvi cəhətdən təmiz saxaroza və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac 
olunmuşdur. Özbəkistan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına isə 36648,0 
min ABŞ dolları dəyərində buğda, qurudulmuş meyvə və üzüm, lobya, qabığı 
təmizlənmiş qoz, badam və meşə fındığı, yer fıstığı, küncüt toxumu və digər kənd 
təsərrüfatı məhsulları idxal olunmuşdur.  

2012-ci ilin 6 ayında  Özbəkistan Respublikasından ölkəmizə 807,8 min ABŞ 
dolları dəyərində lobya, qurudulmuş meyvə və üzüm, qabığı təmizlənmiş meşə fındığı 
və qoz, yer fıstığı, küncüt toxumu idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən Özbəkistana isə 
6213,0 min ABŞ dоlları dəyərində ağ şəkər, heyvan və bitki mənşəli yağlar iхrac 
оlunmuşdur. 

2002-ci ilin iyul ayında “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi və Özbəkistan Respublikasının Kənd və Su Təsərüfatı Nazirliyi arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”, “Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Özbəkistan Respublikasının Dövlət Baytarlıq Təşkilatı 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və 2003-cu ilin iyun ayında 
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“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında 
bitki karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikasının dövlət baytarlıq 
orqanları arasında Beynəlxalq Epizootik Büronun (BEB) və digər aidiyyəti 
beynəlxalq təşkilatların tələblərinə uyğun olaraq ikitərəfli əməkdaşlıq, o cümlədən 
informasiya mübadiləsi davam etdirilir.   

Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikasının müvafiq qurumları 
arasında fitosanitar sertifikatlarının və təkrar ixracat fitosanitar sertifikatlarının 
mübadiləsi aparılır, bitki karantini və mühafizəsi sahəsində mütəmadi olaraq təcrübə 
və informasiya mübadiləsi həyata keçirilir.  

“Aqrolizinq” ASC tərəfindən 2005-ci ildən etibarən  Özbəkistan 
Respublikasının istehsalı olan 0,52 mln. manat dəyərində 30 ədəd TTZ-80.11 markalı 
traktorlar və 0,96 mln. manat dəyərində 5318,0 ton ammonium nitrat (azot) gübrəsi 
alınaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə verilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası ilə Polşa Respublikası arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

 
27 mart 2006-cı il tarixdə Varşava şəhərində Azərbaycan Respublikasımn Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi və Polşa Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Kəndin İnkişafı 
Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında Niyyət Protokolu 
imzalanmışdır. Protokolun «Aqrar sənaye kompleksi sahəsində əməkdaşlıq» bəndinin 
müddəalarına uyğun olaraq müxtəlif bitki mənşəli məhsulların daşınmasında istifadə 
edilən taxtadan hazırlanmış qablar üzrə fıtosanitar tələblər 15 nömrəli Fitosanitar 
Tədbirlər üzrə Beynəlxalq Standarta (İSPM 15) və milli qanunvericiliyə müvafiq 
yerinə yetirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Baytarlıq Xidməti və Polşanın müvafiq dövlət qurumu arasında baytarlıq nəzarətində 
olan yüklərin ixrac-idxalına dair Baytarlıq tələbləri də daxil olmaqla Beynəlxalq 
Epizootik Büronun tələblərinə cavab verən 8 adda baytarlıq sertifıkatının nümunələri 
razılaşdırılmışdır. 

Bu sertifikaların müşayiəti ilə son illər Polşadan Azərbaycana quş və donuz əti, 
balıq konservləri, süd məhsulları və digər heyvandarlıq məhsulları idxal olunur. 

Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu ilə Polşanın Meliorasiya və 
Çəmənşünaslıq İnstitutu arasında 2008-ci ildə Varşava şəhərində Bəyanat və bu 
sənədə əsasən iki ölkə arasında «Avropa İttifaqmm strategiyası və birgə təcrübəsi 
əsasında Azərbaycanın kənd ərazilərində təbii ehtiyatlardan sabit istifadənin 
saxlanması» mövzusunda birgə layihənin həyata keçirilməsi üzrə müqavilə 
imzalanmışdır. 

«Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Polşa 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Kəndin İnkişafı Nazirliyi arasında baytarlıq 
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sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu» layihəsi 25 iyul 2011- ci il 
tarixində Bakı şəhərində imzalanmışdır. 

«Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Polşa Respublikasının Hökuməti 
arasında bitki karantini və mühafızəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş» layihəsi 
qarşı tərəfə təqdim olunmuşdur. 
 

Azərbaycan Respublikası və Pakistan Respublikası 
arasında aqrar sahədə ikitərəfli əməkdaşlıq 

 
Beynəlxalq Epizootik Büro və dıgər beynəlxalq təşkıiatlar çərçıvəsində hər iki 

ölkənin dövlət baytarlıq orqanları arasında heyvan xəstəlikləri üzrə informasiya 
mübadiləsi aparılır. 

Pakistan İsiam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumları 
arasında fıtosanitar və təkrar ixracat fıtosanitar sertifıkatlarının mübadıləsi həyata 
keçirilmişdir. 

03-05 oktyabr 2011-ci il tarixlərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 
«Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri» mövzusunda konfrans 
keçirilmiş və iki təhsil müəssisəsi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu 
imzalanmışdır: 

- aqrar sahədə ikitərəfli əməkdaşlığın müqavilə-hüquq bazasının yaradılması 
məqsədilə kənd təsərrüfatı, baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini sahələrində 
əməkdaşlıq haqqında saziş layihələrinin hazırlanması; 

- bitkiçilik və heyvandarlıqda genetik və bioloji materialların mübadiləsi; 
- hər iki ölkənin müvafiq qurumları arasında bitki karantini və mühafızəsi 
sahəsində təcrübə və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi; 
- elmi yeniliklərdən birgə istifadə etmək məqsədilə Azərbaycan və Pakistan 

alimləri tərəfindən birgə layihələrin işlənməsi və elmi sahələr üzrə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərmək; 

- iki ölkə arasında kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində əməkdaşlıq 
əlaqələrinin yaradılması və davamlı informasiya mübadiləsi; 

- pambıqçılıq sahəsində hər iki ölkənin müvafiq tədqiqat institutları arasında 
əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

- aqrar elmi-tədqiqat sahəsində əldə olunmuş son yeniliklərə dair informasiya 
mübadiləsinin təşviq edilməsi məqsədilə aqrar sahə ilə bağlı forumların, 
konfransların, simpoziumların, seminarların və təlimlərin təşkil edilməsi. 
 

Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya Respublikası arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

 
İki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq əlaqələrinin hüquqi bazasının 

yaradılması məqsədilə «Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və 



13 
 
Rumuniyanın Kənd Təsərrüfatı və Kəndin İnkişafı Nazirliyi arasında əməkdaşlığa 
dair Saziş Bakı şəhərində 18 aprel 2011ci ildə imzalanmışdır. 

Heyvan mənşəli yüklərin idxal-ixracı məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
və Rummiyanın müvaflq dövlət baytarlıq xidmətləri arasında beynəlxalq tələblərə 
cavab verən 8 adda baytarlıq sertifıkatları imzalanmışdır. 

Ümundünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının vasitəsi ilə tərəflər arasında 
heyvanların xüsusi təhlükəli xəstəlikləri üzrə davamlı informasiya mübadiləsi aparılır. 

«Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rumıniya Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında» və «Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti və Rumıniya Respublikası Hökuməti arasında fıtosanitar sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında» Saziş layihələri qarşı tərəfə təqdim edilmişdir. 
 

Azərbaycan və Rusiya Federasiyası arasında 
aqrar sahəyə dair  əməkdaşlıq 

 
Ölkələrimiz arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye 

kompleksi istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri dinamik olaraq inkişaf edir. 2011-ci 
ildə Rusiya Federasiyasından ölkəmizə 365790,6 min ABŞ dolları dəyərində süd 
məhsulları, paxlalı bitkilər, dənli bitkilər, kərə yağı, meyvə-tərəvəz konservləri və 
şirələri, günəbaxan yağları və toxumu, siqaretlər, iribuynuzlu heyvanlar, baytarlıq 
vaksinləri və digər aqrar istehsal və emal məhsulları idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən 
Rusiya Federasiyasına isə 455078,2 min ABŞ dolları dəyərində faraş meyvə-tərəvəz, 
meyvə-tərəvəz konservləri, çay, qabığı təmizlənmiş qoz, ağ şəkər, siqaret, üzüm 
suslosu və digər kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. 

2012-ci ilin 6 ayında Rusiya Federasiyasından ölkəmizə 170,8 mln ABŞ dolları 
dəyərində heyvandarlıq məhsulları, taxıl, spirtli və spitsiz ıçkilər, heyvan və bitki 
mənşəli yağlar, iribuynuzlu heyvanlar və digər aqrar istehsal məhsulları idxal 
olunmuşdur. Ölkəmizdən Rusiya Federasiyasına isə 112,1 mln ABŞ dolları dəyərində 
meyvə, tərəvəz və köklümeyvəlilər, meyvə tərəvəz konservləri, çay, tütün və digər 
kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında aqrar elm sahəsində 
əməkdaşlıq əlaqələri genişlənməkdədir. Belə ki, Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmlər 
Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm 
Mərkəzi, həmçinin həmin qurumların sahə elmi-tədqiqat institutları arasında elmi 
əməkdaşlıq haqqında razılaşma əldə edilmiş və bu əməkdaşlığa dair Saziş layihəsi 
hazırlanaraq qarşı tərəfə təqdim olunmuşdur. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu Ümumrusiya Bitkiçilik İnstitutu 
ilə dənli, dənli-paxlalı bitkilərin genofondunun toplanması, saxlanması və qarşılıqlı 
mübadiləsi, Rusiya Federasiyasının P. Lukyanenko adına Krasnodar Elmi-Tədqiqat 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutu ilə dənli bitkilərin yeni sortlarının yaradılması, sınağı və 
toxumçuluğun təşkili sahəsində əməkdaşlıq edir. 
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Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm Mərkəzi ilə 
Rusiya Federasiyasının «Sibirskiy aqropromışlennıy dom» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
arasında bağlanmış müqavilə əsasında Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik 
İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə Stansiyasında «Lider-2,5 N» markalı kombinə 
edilmiş, enerjiyə qənaət edən torpaq becərən aqreqatın səmərəliliyini 
müəyyənləşdirmək məqsədilə təsərrüfat sınaqları aparılır. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat «Aqromexanika» İnstitutu 2011-ci ildə 
Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Texnoloji İnstitutu ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə 
bağlamış və 2 nəfər institutun əməkdaşı həmin institutda 13-15 dekabr 2011-ci il 
tarixlərində «Kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki servisin elmi problemləri» mövzusu 
üzrə keçirilmiş beynəlxalq elmi-texniki konfransın plenar iclasında çıxış etmişlər. 

Elmi-Tədqiqat «Aqromexanika» İnstitutu 2012-ci ildən Ümumrusiya Elmi-
Tədqiqat Mexanikləşdirmə İnstitutu ilə gələcəkdə birgə elmi- texniki əməkdaşlıq 
etmək haqda qarşılıqlı razılığa gəlmişlər. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu ilə K.İ.Skryabin adına Moskva 
Dövlət Baytarlıq Akademiyası və Ümumrusiya Elmi-Tədqiqat Patologiya İnstitutu 
arasında əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu ilə Rusiya 
Federasiyasının Dağıstan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası arasında 2011-ci ildə 
elmi-praktiki əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Rusiya Federasiyasının Timiryazev 
adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, Dağıstan, Başqırdıstan, Ulyanovsk, Sankt- 
Peterburq, Nijniy Novqorod, Tambov, Kursk, Həştərxan, Tatarıstan, Stavropol, 
Volqoqrad, Çelyabinsk, Pskov Aqrar Universitetləri arasında elmi-tədris sahəsində 
əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilir. 

2011-ci ilin may ayında Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Rusiya Milli 
Elmlər Akademiyası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Dünyada özünün 
ət məhsuldarlığı ilə şöhrət tapmış «Hissan» qoyun cinsinin dondurulmuş toxumu 
ölkəmizə gətirilmiş 200 baş «Qarabağ» və «Bozax» cinsli ana qoyunlarla 
mayalandırılmış və artıq yüksək nəticə əldə olunmuşdur. 

Rusiya Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının koordinasiya şurasında Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universiteti ilə 2011-2015-ci illərdə «Dünya genofondundan, 
biotexnologiyadan və gen mühəndısliyindən istifadə etməklə yeni heyvan cinslərinin 
yaradılması» mövzusunda əməkdaşlıq çərçivəsində elmi-tədqiqat işinin aparılması 
Rusiya Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının mövzu planına daxil edilmiş və tərəflər 
arasında müqavilə imzalanmışdır. 

2011-ci ildə «Aqrolizinq» ASC tərəfındən Rusiya Federasiyasından 10 ədəd 
SK-5ME-1 markalı taxılyığan kombayn, 20 ədəd ekskavator, 6 ədəd rotorlu otbiçən 
və 26,64 min ton müxtəlif mineral gübrələr alınmışdır. 
 

Azərbaycan və Serbiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 
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İki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə 2011-ci ilin 08 iyun tarixində Belqrad şəhərində “Azərbaycan 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Serbiya Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı, Ticarət, Meşəçilik və Su Təsərrüfatı Nazirliyi arasında əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi aidiyyəti dövlət 
qurumları ilə razılaşdırılmış və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 
tərəfindən autentikliyi təsdiq edilmişdir. 

Hal-hazırda sözügedən Saziş layihəsinin imzalanması məqsədilə dövlətdaxili 
prosedurlar həyata keçirilir. 

Serbiya tərəfinin rəy və təklifləri əks olunmuş “Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti arasında bitki karantini və mühafizəsi 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi hazırlanmaqdadır. 

Beynəlxalq Epizootik Büro və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində hər iki 
ölkənin dövlət baytarlıq orqanları arasında heyvan xəstəlikləri üzrə informasiya 
mübadiləsi aparılır.   

Serbiya Respublikasında yaradılmış bir sıra tərəvəz bitkiləri sortlarının 
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu tərəfindən sınaqları keçirilmişdir. 

2011-ci il 09 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyində keçirilmiş görüşdə Serbiyada ən böyük üzüm tingi istehsalçısı və 
ixracatçısı olan “AGROEXİM” şirkətinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat 
Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru arasında gələcək əməkdaşlığa dair 
müzakirələr aparılmışdır. 

17-20 aprel 2012-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş Kənd Təsərrüfatı 
üzrə Avropa Komissiyasının 37-ci Sessiyası və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının (FAO) 28-ci Regional Konfransında iştirak etmiş Serbiya 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ticarət, Meşəçilik və Su Təsərüfatı Nazirliyinin 
dövlət katibi cənab Lyubişa Dimitriyeviçlə kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abasov 
arasında görüş keçirilmiş, iki ölkə arasında əməkdaşlığın vəziyyəti və gələcək inkişaf 
perspektivləri müzakirə olunmuşdur. 

İki ölkə arasında aqrar-sənaye kompleksi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə aşağıdakı məsələlərin müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur: 

- “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Serbiya Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in imzalanması; 

- yüksək məhsuldar, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı davamlı dənli bitkilər, 
kartof, tərəvəz, meyvə sortlarının və genetik materialların mübadiləsi, yeni 
sortların qarşılıqlı ekoloji sınaqlarının keçirilməsi; 

- üzümçülük və şərabçılığın inkişafı ilə bağlı müştərək müəssisələrin 
yaradılması; 
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- üzüm tinglərinin yetişdirilməsi sahəsində Serbiya təcrübəsinin öyrənilməsi; 
- iki ölkənin müvafiq qurumları arasında fitosanitariya sahəsində informasiya 

və təcrübə mübadiləsinin aparılması; 
- aqrar yönümlü elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrinin əməkdaşlıq 

əlaqələrinin yaradılması.  
 

Azərbaycan və Tacikistan respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
Azərbaycan Respublikası və Tacikistan Respublikası arasında kənd təsərrüfatı 

və aqrar emal məhsullarının ticarəti sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilir. 
2011-ci ildə Tacikistan Respublikasından ölkəmizə 156,2 min ABŞ dolları dəyərində 
tərəvəz məhsulları, qurudulmuş meyvə, təbii bal və digər kənd təsərrüfatı məhsulları 
idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Tacikistan Respublikasına isə 8682,8 min ABŞ dolları 
dəyərində bitki yağları, şəkər tozu, meyvə-tərəvəz konserv məhsulları  və digər aqrar 
istehsal məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu və Tacikistan Kənd 
Təsərrüfatı Elmləri Akademiyası Əkinçilik İnstitutunun alimləri arasında elmi-
metodik cəhətdən mövzu planlarına dair fikir mübadiləsi, elmi məqalələrə qarşılıqlı 
rəylərin verilməsi və digər sahələrdə məsləhətləşmələr səviyyəsində əməkdaşlıq 
mövcuddur.  

Ölkələrimiz arasında aqrar-sənaye kompleksi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan 
Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” və 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında 
bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihələri qarşı 
tərəfə göndərilmişdir.  
 

Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri getdikcə 

inkişaf etməkdədir və əməkdaşlığı genişləndirmək üçün potensial imkanlar 
mövcuddur. 

Azərbaycandan Türkiyəyə 2011-ci ildə 14 milyon 785 min ABŞ dolları 
dəyərində ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları, o cümlədən gön, pambıq, emal 
olunmuş meyvə-tərəvəz məhsulları, yağlı toxum və meyvələr, dərman bitkiləri, 
heyvan mənşəli kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmiş, Türkiyədən ölkəmizə isə 58 
milyon 305 min ABŞ dolları dəyərində əsasən süd məhsulları, təbii bal, meyvə-
tərəvəz və qoz-fındıq məhsulları, taxıldan, undan və nişastadan alınan hazır 
məhsullar, emal olunmuş meyvə-tərəvəz məhsulları idxal olunmuşdur.   
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Azərbaycan və Türkiyə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq əsasən 
Azərbaycan-Türkiyə Kənd Təsərrüfatı İcra Komitəsi çərçivəsində həyata keçirilir.  

İki ölkə arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın möhkəm hüquqi 
bazası yaradılmışdır. 2005-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə 
Respublikası Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” 
imzalanmış və bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq baytarlıq nəzarətində olan 
yüklərin idxal-ixracı məqsədilə tərəflərin dövlət baytarlıq təşkilatları arasında 
baytarlıq sertifikatları razılaşdırılaraq imzalanmış, informasiya və təcrübə mübadiləsi 
həyata keçirilir. 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti 
arasında bitki mühafizəsi və karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” 
imzalanmışdır. 

İki ölkə arasında tərəfdaşlığın ən yüksək formatı olan Azərbaycan-Türkiyə 
Yüksək Səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının Azərbaycanda (Qəbələ şəhərində) 
keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası 
Hökuməti arasında “Azərbaycan-Türkiyə Toxumçuluq və Araşdırma Birgə 
Müəssisəsi”nin fəaliyyətinin nizamlanması haqqında Protokol imzalanmışdır.  

Protokolun icrası istiqamətində əməli tədbirləri müzakirə etmək məqsədilə 
Xaşmaz rayonunda yerləşən Azərbaycan-Türkiyə Toxumçuluq və Araşdırma Birgə 
Müəssisəsinin model təsərrüfata cevrilməsi üçün görüləcək konkret işlər barədə 
müzakirələr aparılmışdır. 
 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında 
kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq 

 
“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Türkiyə 

Respublikasının Ərzaq, Kənd Təsərrüfatı və Heyvandarlıq Nazirliyi arasında 
əməkdaşlıq haqqında Saziş”in hazırlanması imkanlarına baxılması; 

Azərbaycanda toxumçuluq sisteminin gücləndirilməsi məqsədilə mütəxəssis 
mübadiləsinin və qarşılıqlı səfərlərin həyata keçirilməsi; 

Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, sertifikatlaşdırılması və 
marketinqinin təşkili üzrə məlumat mübadiləsi;  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində fəaliyyət göstərən 
təsərrüfat subyektləri arasında birbaşa əlaqələrin genişləndirilməsi;  

Toxumçuluq, tingçilik və yeni seleksiya sortlarının sınağı sahəsində təcrübə 
mübadiləsi; 

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalama mərkəzlərinin fəaliyyət 
mexanizmi, damazlıq və seleksiya işlərinin qurulması, heyvanların qeydiyyatı 
sahəsində təcrübə mübadiləsi; 

Hər iki ölkənin aqrar yönümlü elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələri arasında  
əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması. 
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Azərbaycan və Türkmənistan respublikaları arasında 

aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 
 

Ölkələrimiz arasında iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı aqrar-sənaye 
kompleksi istiqamətində də əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf edir. 2010-cu ildə 
Türkmənistandan ölkəmizə 39,5 min ABŞ dolları dəyərində 81,5 ton meyvə 
məhsulları idxal olunmuşdur. Ölkəmizdən Türkmənistana isə 18140,1 min ABŞ 
dolları dəyərində 29091,1 ton tərəvəz, konserv və digər aqrar istehsal məhsulları ixrac 
olunmuşdur. 

Cari ilin 9 ayında ölkəmizdən Türkmənistana 10979.4 min ABŞ dolları 
dəyərində 16801.9 ton tərəvəz, konserv məhsullar, sitrus meyvələrindən cemlər, 
mürəbbələr və digər aqrar istehsal məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Beynəlxalq konfrans, simpozium və digər tədbirlərdə hər iki ölkənin aqrar sahə 
alimlərinin iştirakı zamanı aqrar elmin aktual məsələlərinə dair informasiya 
mübadiləsi aparılır. 

 Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi məqsədilə: 

- “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında 
baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi; 

- “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında 
bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi 
hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.  

 
 
 
 
 

Azərbaycan və Ukrayna respublikaları arasında 
aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq 

 
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən qarşılıqlı 

əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata 
keçirilir. 

2011-ci ildə Ukraynadan ölkəmizə 139,8 mln ABŞ dolları dəyərində ət-süd 
məhsulları, buğda, toxum, təmizlənmiş qoz, tütün, heyvan mənşəli piy və yağlar və 
digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edilmişdir. Ölkəmizdən Ukraynaya isə 7,0 mln 
ABŞ dolları dəyərində faraş tərəvəz, meyvə, sitrus, fındıq, çay, meyvə-tərəvəz 
konservləri və digər aqrar istehsal məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Aqrar təmayülli Elmi-Tədqiqat İnstitutları arasında  elmi-texniki sahədə 
əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf etməkdədir. 
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2006-cı ilin 07 sentyabr tarixində Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Ukraynanın Aqrar Siyasəti Nazirliyi 
arasında bitki sortlarının dövlət sınağı və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Saziş”in müddəalarına uyğun olaraq tərəflərin elmi-tədqiqat müəssisələri taxıl və 
şəkər çuğunduru bitkilərinin genetik materiallarının mübadiləsini, yeni sortların 
qarşılıqlı sınağını və informasiya mübadiləsini davam etdirirlər. 

Buğda və Qarğıdalının Seleksiyası üzrə Beynəlxalq Mərkəzin (ЪИММЙТ) və 
ABŞ-ın Oreqon Dövlət Universitetinin  buğda nümunələrinin öyrənilməsi üzrə birgə 
təşkil etdikləri Şərqi Avropa sortları pitomnikində olan Ukrayna mənşəli buğda 
nümunələri Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu tərəfindən respublikanın 
bölgələrində öyrənilir. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bitki Mühafizəsi İnstitutu ilə Ukrayna Elmlər 
Akademiyasının «Biotexnika» Mühəndis Texnologiya İnstitutu arasında əməkdaşlıq 
əlaqələri davam etdirilir.  

01 mart 2012-ci il tarixində Ukraynanın Krım vilayətində Azərbaycan 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Ukraynanın Milli Akademiyasının 
“Maqaraç” Üzüm və Şərabçılıq İnstitutu arasında  tinglik, üzümçüıük və şərabçılıq 
sahəsində əlaqələrin möhkəmləndirilməsi barədə niyyət protokolu imzalanmışdır. 
Protokolda Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin normativ-hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi, texnoloji təlimatların və  standartların yenidən işlənməsi, 
yüksək ixtisaslı elmi kadırların hazırlanması, sertifikatlaşmış əkin materialının 
istehsalı, üzümdən bioloji aktiv yeyinti məhsullarının hazırlanması üzrə müştərək 
müəssisələrin yaradılması  öz əksini tapmışdır. 

Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və 
fermerlərin lizinq əsasında kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təmin olunması məqsədi ilə 
“Aqrolizinq” ASC tərəfindən 2006-cı ildən başlayaraq Ukraynadan 3,47 mln manat 
dəyərində 120 ədəd BОRЕХ-2102 markalı ekskavator və 19,6 mln manat dəyərində 
54,2 min ton superfosfat gübrəsi alınaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 
istifadəsinə verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Fitosanitar Nəzarəti Xidməti ilə Ukrayna Aqrar Siyasəti Nazirliyinin Baş Dövlət Bitki 
Karantini Müfəttişliyi arasında müntəzəm olaraq məlumat və təcrübə mübadiləsi 
aparılır, karantin zərərli orqanizmlərin ölkələrimizin ərazilərinə daxil olmasının 
qarşısını almaq məqsədilə müvafiq fitosanitar tədbirləri həyata keçirilir. 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti  arasında 
baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” layihəsi qarşı tərəfə göndərilmişdir.  

Ukrayna və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidmətləri arasında 
heyvanların təhlükəli yoluxucu xəstəliklərinin vəziyyəti haqqında davamlı olaraq 
məlumat mübadiləsi aparılır.  

 
Azərbaycan və Yaponiya arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq 
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Yaponiya hökumətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda  həyata keçirilən “Aztəminatlı 
fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”nin (2KR) davamlılığının davam 
etdirilməsi məqsədilə  “Yaponiya texniki əməkdaşlıq üçün qrant yardımı”, “Yaponiya 
qrant yardımı” və “Aztəminatlı fermerlərə qrant yardımı” layihələri hazırlanmış və 
Yaponiya tərəfinə təqdim etmək üçün Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. 

İki ölkə arasında “Aztəminatlı fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”  
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Yaponiya hökuməti arasında 06 
aprel 2011-ci il tarixli Qrant Razılaşmasına əsasən Yaponiya hökuməti tərəfindən 
ayrılmış 260 milyon yen məbləğində vəsait hesabına 29 ədəd taxılyığan kombayn 
alınaraq Azərbaycana gətirilmiş və həmin texnikaların təqdimat mərasimi 
keçirilmişdir. 

2006-2011-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Yaponiya 
hökuməti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Yaponiya hökumətinin ayırdığı qrant 
hesabına respublikaya gətirilmiş 3,6 mln. manat dəyərində 85 ədəd SR-2035 və 5 
ədəd TC-5040 markalı taxılyığan kombayn, Tərəfdaşlıq Fondu hesabına alınmış 1,16 
mln. manat dəyərində 30 ədəd AF-6150, 2.64 mln. manat dəyərində 28 ədəd 
taxılyığan kombayn, 1,06 mln. manat dəyərində 40 ədəd YTO-1204 markalı traktor və 
0,88 mln. manat dəyərində 177 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları 
“Aqrolizinq” ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə 
verilmişdir. 

 2011-ci ildə keçirilmiş tender nəticəsində Yaponiya hökuməti ilə 
razılaşdırılaraq Tərəfdaşlıq Fonduna toplanmış 1410 min manat məbləğində vəsait 
hesabına 10 ədəd taxılyığan kombayn və 167 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı 
texnikaları alınmışdır.  



3.2. Azərbaycan Respublikasının aqrar saəyə dair  
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı  

 
Respublikada ardıcıl həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində 

ölkəmizin aqrar sahəsi təşkilatları bir çox nüfuzlu beynəlxalq regional təşkilatların 
üzvü olmuş, bu təşkilatlarla və inkişaf etmiş ölkələrlə səmərəli əməkdaşlıq qurmuş 
və əlaqələr getdikcə genişlənməkdədir. 

Aparılan fəaliyyət nəticəsində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı 
(FAO), Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondu (İFAD), Beynəlxalq 
Epizootik Büro (OİE), Dünya Bankı, Avropa Birliyi, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO), İslam İnkişaf Bankı, 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Alman Texniki 
Əməkda.lıq Cəmiyyəti (GTZ), Türk İşbirliyi və Kalkınma Ajansı (TİKA), 
Hollandiyanın Mərkəzi Avropa və Şərqi Avropa Ölkələri üçün PSO Proqramı, 
Yaponiya Hökumətinin 2 KR Proqramı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq  
İnkişaf Agentliyi (USAİD), Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq 
Dənizi Təşkilaı (EPPO), Beynəlxalq Pestisidlər Assosiasiya (İHPA), Qlobal Ətraf 
Mühitə Kömək Agentliyi (GEF) və bir çox beynəlxalq təşkilatlar, mərkəzlər və 
agentliklərlə səmərəli əlaqələr qurulmuşdur. 
 



3.3. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələri 
 

Aqrar Elm Mərkəzində beynəlxalq əlaqələr 
 

Milli Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Sisteminin Mərkəzi İdarəetmə orqanı 
kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Erlm Mərkəzi çıxış edir. Elmi 
araşdırmalar 2 xətt üzərində qurulur: ET İnstitutları və Regional Aqrar Elm 
Mərkəzləri. 

Hazırda Aqrar Elm Mərkəzinin tabeliyində respublikanın müxtəlif 
bölgələrində fəaliyyət  göstərən 14 elmi-tədqiqat institutu, onların 40-a yaxın 
təcrübə bazası (təcrübə stansiyası, dayaq məntəqəsi, yardımçı təcrübə təsərrüfatı və 
s.) və 8 regional aqrar-elm mərkəzləri var. 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm Mərkəzi 
fəaliyyətə başladığı ilk vaxtdan beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin 
genişləndirilməsinə böyük önəm vermiş və bu istiqamətdə bir sıra uğurlara nail 
olmuşdur. 

Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzi ilə İCARDA arasında əməkdaşlığa dair 
bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq Mərkəz 1998-ci ildən “Mərkəzi Asiya və 
Cənubi Qafqaz ölkələrində Kənd Təsərrüfatının Davamlı İnkişafı üzrə Əməkdaşlıq 
Proqramı”na qoşulmuşdur. Proqramda CGİAR konsorsiumuna daxil olan 9 
beynəlxalq mərkəz, o cümlədən CİMMYT, CİP, İCARDA, İCRİSAT, İFPRİ, 
İLRİ, “Bioversity international” və İWMİ, həmçinin Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Qafqazın 8 ölkəsi iştirak edir. Proqramın məqsədi bölgədə mövcud olan tədqiqat 
institutlrı arasında, eləcə də milli tədqiqat sistemləri ilə beynəlxalq elm mərkəzləri 
arasında əməkdaşlıq yaratmaqla həmin ölkələrdə aqrar sahədə aparılan 
tədqiqatların gücləndirmək və kənd təsərrüfatında davamlı inkişafına nail 
olmaqdır. 

Proqram seleksiya materialı mübadiləsi, kadr hazırlığı, həmçinin Milli 
mütəxəssislərin müxtəlif beynəlxalq və regional seminarlarda iştirakını dəstəkləyir. 

Bu proqramın icrası çərçivəsində: 
ET Əkinçilik İnstitutu tərəfindən iqlim dəyişkənliyinin kənd təsərrüfatına  

təsirinin yumşaldılması taxıl bitkilərinin xəstəliklərə davamlı yeni sortlarının 
yaradılması məqsədi ilə hər il beynəlxalq elm mərkəzlərindən minlərlə seleksiya 
materialları alınaraq yerli şəraitdə sınaqdan keçirilir və qiymətli təsərrüfat 
əlamətlərinə malik nümunələr seçilərək seleksiya işlərində istifadə olunur. 

ET Əkinçilik İnstitutu tərəfindən CİMMYT – Türkiyə - İCARDA ilə 
əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində buğdanın “Əzəmətli-95”, “Nurlu-99”, 
“Qobustan”, arpanın “Baharlı”, tritikalenin “Şirvan”, noxudun “Nərmin” və 
mərciməyin “Arzu” sortları yaradılaraq rayonlaşdırılmışdır ki, respublika üzrə 
onların əkin sahəsi hər il 350 min hektardan çox təşkil edir. Aqrar Elm Mərkəzi 
yaradıldıqdan sonra yeni texnologiyaların respublikaya gətirilməsi və onun  
tətbiqinin genişləndirilməsinə diqqət artırılmışdır. Belə ki, ET Əkinçilik İnstitutu 
tərəfindən taxılın “tirəyə səpini” texnologiyası üzrə təcrübələr genişləndirilmiş və 
Tərtər, Samux, Xaçmaz və Dəvəçi rayonlarında bu texnologiya ilə əkin sahəsi 
ilbəil artırılmaqdadır. 
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Quba RAEM-lə Fransanın Luare Kənd Təsərrüfatı Palatası arasında həyata 
keçirilən “Frazer” layihəsi çərçivəsində respublikamıza son illər 4 virussuz 
calaqaltı forması, 12 alma, 5 gilas, 2 armud sortu introduksiya olunmuş, calaqaltı 
formaları ilə RAEM ərazisində 1,6 hektar sahədə calaqaltı anaclığı və alma sortları 
ilə 4,5 hektar sahədə çiliklik ana bağları salınmışdır. RAEM əməkdaşlarının 
yaxından köməyi ilə Quba – Xaçmaz bölgəsində, fermer təsərrüfatlarında qərb 
texnologiyası ilə 2008 – 2012-ci illərdə 600 hektardan çox intensiv tipli meyvə 
bağları salınmışdır ki, bu da bölgədə məhsuldarlığın mövcud bağlara nisbətən 2-3 
dəfə artırılmasına imkan verir. 

Çəltikçiliyin region üçün prioritet sahə olduğunu nəzərə alaraq Lənkəran 
RAEM-də Mərkəzi Asiya, İran və Yaponiyadan gətirilmiş çəltik sortlarının yerli 
şəraitdə sınaqları keçirilmişdir. Mərkəzi Asiya Respublikalarından introduksiya 
olunmuş 11 şəltik sortundan bölgələrin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun gələn 2 sort 
(İstiqol, Avanqard) Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
komissiyası tərəfindən rayonlaşdırılmışdır. RAEM-in şəltikçiliklə bağlı Krasnodar 
İnstitutu və yeni yaradılmış, baş ofisi İran İslam Respublikasının Rəşt şəhərində 
yerləşən Çəltikçilik üzrə regional Tədqiqat və  Təlim Mərkəzi ilə əməkdaşlıq 
əlaqələri mövcuddur. 

Respublikada ətlik-südlük-yunluq istiqamətli qoyunçuluğun inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə Türkiyədən gətirilmiş Avasi qoyun cinsi üzərində ET 
Heyvandarlıq İnstitutunda tədqiqatlar aparılır. 

 ET Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu 2010 – 2012-ci illərdə FAO-
nun Azərbaycanda həyata keçirdiyi “Otlaqların dayanıqlı idarə edilməsi” 
layihəsində iştirak edərək 100 hektar qış və 50 hektar yay otlağında səthi 
yaxşılaşdırma  işləri aparmış və həmin sahənin bitki örtüyünün 100 faiz bərpa 
edilməsinə nail olmuşdur. 

 Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzi ilə Rusiya federasiyasının “Sibirskiy 
aqropromışlennıy dom” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2008-ci ildə başlanmış 
müqavilə əsasında ET Əkinçilik İnstitutunun Qobustan Bölgə Təcrübə 
Stansiyasında “Lider-2,5 N” markalı kombinəedilmiş, enerjiyə qənaət edən 
torpaqbecərən aqreqatın səmərəliliyini müəyyənləşdirmək məqsədilə təsərrüfat 
sınaqları həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutu ilə Dünya Tərəvəzçilik 
Mərkəzi (Tayvan) və Beynəlxalq Kartofçuluq Mərkəzi (Peru) arasında mövcud 
əməkdaşlıq çərçivəsində Respublikamıza tərəvəz və kartof bitkilərinin 100-dən çox 
sort nümunəsinin toxumları gətirilmiş və institutun baza təcrübə təsərrüfatlarında 
sınaqdan keçirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar əsasında yaradılmış 1 pomidor sortu 
(“Alsu”) Seleksiya Nailiyyətlərinin Sınağı və Mühafizəsi üzrə Dövlət 
Komissiyasına təqdim edilmişdir. 

Kartof toxumçuluğu sahəsində FAO-ya təqdim olunmuş layihə təsdiq 
edilmiş və ET Tərəvəzçilik İnstitutunun iştirakı ilə 2013-cü ildə həmin layihənin 
həyata keçirilməsinə başlanacaqdır. 

ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu Qafqaz və qara Dəniz hövzəsinin 
Şimal zonasında “Üzümün genetik ehtiyatlarının qorunub saxlanılması” layihəsi 
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çərçivəsində Beynəlxalq Biomüxtəliflik (Bioversity İnternational) Mərkəzi ilə, 
həmçinin beynəlxalq proqram çərçivəsində Yunanıstan, İtaliya, Ukrayna və 
Gürcüstanın müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq edir İnstitutda hazırlanmış 
“Mədrəsə” şərabı 2011-ci ilin iyul ayında Yalta şəhərində Krım Şərabçılıq 
İttifaqının təşkil etdiyi “Qızıl Qrifon” beynəlxalq şərab müsabiqəsində qızıl medala 
layiq görülmüşdür, İnstitutun direktoru isə “Qızıl Medal”la təltif edilmiş və ilin ən 
yaxşı şərabçısı Fəxri Diplomunu almışdır. 

ET İpəkçilik İnstitutu Bolqarıstan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, İpəkçilik 
və Əkinçilik Təcrübə Stansiyası və Gürcüstan ET İpəkçilik İnstitutu ilə əməkdaşlıq 
edir. 

ET Bitki Mühafizəsi İnstitutu ilə Ukrayna EA-nın “Biotexnika” Mühəndis  
Texnologiya və Moldova Respublikasının Bitki Mühafizəsi və Ekoloji Əkinçilik 
institutları arasında bioloji mübarizə sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. 

ET Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun Abşeron Təcrübə 
Stansiyasında Türkiyədən gətirilmiş 5, Suriyadan gətirilmiş 3 zeytun sortu 
üzərində tədqiqatlar davam etdirilmiş, onların tingçiliyi ilə məşğul olunmuşdur. 

ET Baytarlıq İnstitutu ilə K.İ.Skryabin adına Moskva Dövlət Baytarlıq 
Akademiyası və Ümumrusiya ET Patologiya İnstitutu arasında əməkdaşlıq  
əlaqələri mövcuddur. 

Dövlət Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu ilə Moskva şəhərində 
yerləşən Baytarlıq Preparatlarına Elmi Nəzarət İnstitutu arasında əməkdaşlıq 
əlaqələri mövcuddur. 

ET Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu Avropa Qonşuluq 
Siyasəti Şərq məkanında ərzaq təhlükəsizliyi üzrə qərarların qəbul edilməsinin 
yaxşılaşdırılması üçün məlumat sistemləri üzrə AB/FAO Proqramı (2010 – 2013) 
çərçivəsində monitorinq sisteminin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar 
ataraq respublikamızın üç bölgəsində belə bir sistemin yaradılmasına nail 
olmuşdur. İnstitut həmçinin kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatı sahəsində MDB 
ölkələrindən müvafiq tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq edir. Yeni bitki Sortlarının 
Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyə (UPOV) üzv olmaq istiqamətində Aqrar Elm 
Mərkəzi tərəfindən ardıcıl iş aparılmış, 2004-cü il dekabr ayının 9-da Azərbaycan 
Respublikası UPOV-ə qəbul edilməklə bu mötəbər qurumun 58-ci tamhüquqlu 
üzvü olmuşdur. 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Türkiyə Cümhuriyyəti 
Başnazirlik Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf idarəsi Bakanlığı (TİKA) arasında 
bağlanmış müqavilə əsasında 2001-ci ilin may ayında Xaçmaz rayonundakı keçmiş 
“28 may” DKTİM-in bazasında “Azərbaycan – Türkiyə Toxumçuluq Araşdırma 
Ortaq Müəssisəsi”nin yaradılması Aqrar Elm Mərkəzi ilə Türkiyənin müvafiq 
təşkilatı arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinə başlanılmışdır. Hazırda həmin 
müəssisədə hər il 700 – 750 ton toxumu istehsal olunur. 

CGİAR-ın Rəhbər Komitəsinin 7-ci toplantısı 2004-cü il iyun ayının 6 – 8-
də Bakıda keçirildi. Toplantıda 9 beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri və 8 ölkənin 
Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat Sisteminin məsul şəxsləri iştirak etmişdir. 
Toplantıda CGİAR-ın Mərkəzi Asiya və Cənub Qafqaz ölkələrində Kənd 
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Təsərrüfatının Davamlı İnkişafı üzrə Əməkdaşlıq Proqramının gedişi müzakirə 
olunmuşdur. Toplantı iştirakçıları Azərbaycanda həyata keçirilən seleksiya 
proqramı ilə yaxından tanış olmaq üçün ET Əkinçilik İnstitutunun Abşeron və 
Qobustan təcrübə stansiyalarına səfər etmiş, bu sahədə əldə olunan nailiyyətləri 
çox yüksək qiymətləndirilmişdir. 

İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşdirilməsi Layihəsi 
çərçivəsində Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun modernləşdirilməsi 
proqramı  başa çatmışdır. Proqram çərçivəsində institutun bütün laboratoriyaları ən 
müasir avadanlıq və cihazlarla təmin edilmişdir. 

Azərbaycan 2000-ci ildə kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində regional 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaradılmış Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Qafqaz Ölkələri Elmi Tədqiqat İnstitutları Assosiasiyasının (CACAARİ) üzvüdür. 
Assosiasiya Rəhbər Komitə tərəfindən idarə olunur. Rəhbər Komitəyə sədrlik iki il 
müddətinə səsvermə yolu ilə seçilmiş üzv dövlət tərəfindən həyata keçirilir. 2013-
cü ilin əvvəllərində keçirilmiş səsvermənin nəticəsinə görə Azərbaycan növbəti iki 
il müddətinə Rəhbər Komitəyə sədrlik edəcək. Yarandığı gündən etibarən 
CACAARİ Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri Kənd Təsərrüfatı üzrə 
Qlobal Forumda (GFAR), Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Məşvərət 
Qrupunda (CGİAR), Quraq Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə 
Beynəlxalq Mərkəzdə (İCARDA), Pambıqçılıq üzrə Regionlararası Şəbəkədə 
(İNCANA) və Qafqaz ölkələri üzrə Regional Kənd Təsərrüfatı İnformasiya 
Sistemində (CAC-RAİS) təmsil edir. 

Aqrar Elm Mərkəzi FAO-nun texniki əməkdaşlıq proqramı (TCP) 
çərçivəsində Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə, o cümlədən “Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistan suvarılan ərazilərində 
resursmühafizəedici əkinçilik” (2011 – 2013), “Azərbaycan və Türkiyə Qlobal 
Əhəmiyyətli Kənd Təsərrüfatı İrsi Sistemlərin (QƏKİS) Müəyyən Edilməsi, 
Qiymətləndirilməsi və İnkişaf Etdirilməsi” (2012 – 2013) mövzusunda həyata 
keçirilən regional layihələrdə iştirak etmişdir. 

 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin  

beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri 
 

1901-ci ilin 28 martında “Baytarlıq haqqında” qanun qəbul edilənədək 
Rusiyada baytarlıq xidməti tibb təşkilatının tərkibində idi. Rusiya Dövlət Şurasının 
02 iyul 1899-cu il tarixli qərarına əsasən mülki baytarlıq müəssisəsi tərkibində 
(Zaqafqaziya və Qara Dəniz Quberniyaları üçün) Tiflisdə yerləşdirməklə 3 
nəfərdən ibarət baytarlıq idarəsi təsis edilmişdir. 1891-ci ildə Azərbaycanda 
yaradılmış baytar təşkilatı 12 baytarlıq məntəqəsindən ibarət olmaqla şəhər və 
onun bazarlarının sallaqxanalarının nizamlanması ilə məşğul idi.  

1898-ci ildə Azərbaycan – İran sərhədlərinin qorunması üçün Bakı 
quberniyasında 8, Yelizavetpol quberniyasında 6, bundan başqa Culfa 
stansiyasında və Bakı portunda baytarlıq buraxılış məntəqələri yaradıldı. 1917-ci 
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ilin məlumatına görə respublikanın 15 qəsəbəsində baytarlıq dairə məntəqələri 
fəaliyyət göstərirdi. 

1930-cu ildə Taun Əleyhinə Stansiyanın əsasında Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat  Baytarlıq İnstitutu təşkil edildi. 1920-ci ildə heyvandarlıq idarəsi 
nəzdində qəza  sektorları, 1926-cı ildə qoyunçuluğun bərpası üzrə Komitə, 1923-cü 
ildə at zavodları idarəsi, 1925-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Dövlət İppodromu 
təşkil edildi. 

Hökumət tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi nəticəsində 1920 – 1930-
cu illərdə baytarlıq sahələrinin artırılması, nümunəvi görkəm alması, texniki 
təminatı və norma işi xeyli yaxşılaşmışdır. 1932-ci ildə Azərbaycan Zoobaytarlıq 
İnstitutu təsis edildi. İnstitutun fəaliyyəti olduqca qısa oldu və Gəncə şəhərinin 
digər institutları ilə birlikdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu ilə birləşir. 

SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əsasnaməsinə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Heyvandarlıq İdarəsinin baytarlıq 
idarəsi yaradılır. 

Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə Ümumdünya heyvan Sağlamlığı 
Təşkilatına (Beynəlxalq Epizootik Büro-OİE) üzv edilmişdir. Həmin təşkilatda 
dünyanın 172  ölkəsi təmsil olunur. Təşkilatın mərkəzi ofisi Fransanın paytaxtı 
Paris şəhərində yerləşir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət baytarlıq 
Xidməti 2007-ci ildə “Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında” Avropa 
Konvensiyasına qoşulmuşdur. 

Hər il BEB-in Baş Assambleyasında iştirak edərək Azərbaycan 
Respublikasını təmsil edir. “Quruda və suda yaşayan heyvanların sanitar” 
Məcəlləsi BEB tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Məcəllədə heyvan xəstəliklərinin 
notifikasiyası, riskin analizi, idxal-ixrac qaydaları, əhalinin insan və heyvanlar 
üçün ümumi olan xəstəliklərdən qorunması, heyvan və heyvan mənşəli məhsulların 
idxal və ixracının qanunla müəyyən edilən dövlət baytarlıq nəzarətini həyata 
keçirmək və s. məsələlərə dair məsləhət və tövsiyələr verilir. 

20 may 2002-ci il tarixində İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran 
şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İran İslam Respublikası 
Hökuməti arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumu” imzalanmışdır. 

21 aprel 2005-ci il tarixində Moldova Respublikasının paytaxtı Kişinyov 
şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Moldova Respublikası 
Hökuməti arasında baytarlıq-sanitariya Konvensiyası” imzalanmışdır. 

19 iyul 2002-ci il tarixində, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı 
şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Özbəkistan 
Respublikasının Kənd və Su Təsərrüfatı Nazirliyi arasında baytarlıq sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş” bağlanmışdır. 

30 iyun 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı 
şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti 
arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanmışdır. 
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar  
Nəzarəti Xidmətinin beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri 

 
Dövlət Xidməti bitki mühafizəsi və karantin pestisidlərin, bioloji 

preparatların, digər bitki mühafizə vasitələrinin istifadəsi sahəsində dövlət 
nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanı kimi Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin yanında yaradılmışdır. 

Azərbaycan Xalq Demokratik Respublikasının 1919-cu ildə 34-cü 
sessiyasında Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan bitki zərərvericilərinə qarşı 
mübarizə strukturu (entomoloji büro) Əkinçilik Nazirliyinə tabe edildi. 

1931-ci ildə Xalq Komissarlığı yanında Vahid Dövlət Karantin Xidməti 
təşkil edilmiş, sonradan Nazirlər Kabineti yanında Bitki Karantini müfəttişliyi 
yaradılmış, 2000-ci ildən isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki Mühafizəsi və 
Karantini şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

12 may 2006-cı il tarixdə “Fitosanitar Nəzarəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və Respublika Prezidentinin 02 avqust 
2006-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 

Fərmanın icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 07 dekabr 2006-cı il tarixli, 
29 dekabr 2006-cı il tarixli, 22 yanvar 2007-ci il tarixli, 13 fevral 2007-ci il tarixli, 
25 dekabr 2007-ci il tarixli, 28 yanvar 2009-cu il tarixli qərarları ilə fitosanitar 
nəzarəti sahəsində normativ hüquqi aktlar qüvvəyə minmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 14 mart 2000-ci il tarixli Qanunu ilə ölkəmiz 
“Bitki Mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmuşdur. 1992-ci ilin 
may ayından MDB üzvü olan ölkələrin bitki karantini üzrə Koordinasiya Şurasının 
üzvüdür. 

Azərbaycan Respublikasının 01 fevral 2007-ci il tarixli Qanunu ilə 
Azərbaycan Respublikası “Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq 
dənizi Təşkilatının yaradılması haqqında” Konvensiyaya qoşulmuşdur. 2010-cu 
ilin 21-22 sentyabr tarixlərində Bitki karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və 
Aralıq dənizi Təşkillatı Şurasının Parisdə keçirilmiş iclasında Azərbaycan 51 
dövlət arasında yekdil səslə 3 il müddətinə təşkilatın İcraiyyə Komitəsinə üzv 
seçilmişdir. 

Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Türkiyə İqtisadi Əməkdaşlıq  
Agentliyinin (TİKA), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO), 
Bitki Mühafizəsi və Karantini üzrə Avropa və Aralıq dənizi Təşkilatının (EPPO), 
Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GTZ), Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatı (ÜTT) katibliyinin, Bitki Mühafizəsi haqqında Beynəlxalq 
Konvensoyanın (İPPC) Fitosanitar Tədbirlər Komissiyasının plenar iclasında 
Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təmsil olunmuşlar. Azərbaycan Respublikasının 
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Qanununun, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 
(ÜTT) Sanitar və Fitosanitar Tədbirlərin tətbiqi üzrə Sazişin (SFS) tələblərinə, 
Avropa İttifaqının qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması prosesi davam etdirilir. 

Avropa İttifaqı Avropa Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Aləti çərçivəsində 
fitosanitariya sahəsində Tvinninq layihələrində Dövlət Xidməti iştirak edir. 
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) 
tərəfindən “Uyğunsuzluq Barədə Notifikasiya (Bildiriş) və təxirəsalınmaz 
tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında təlimat”, “Beynəlxalq ticarətdəoduncaq 
qablaşdırma materillarının tənzimlənməsi haqqında təlimat” və “Fitosanitar təhlükə 
törədə bilən bitkiçilik məhsulları, digər karantin olan materiallar və ya zərərli 
orqanizmlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Notifikasiyası (bildiriş)” 
hazırlanmışdır. 

2006-cı ildə Bakıda Bitki Karantini və Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq 
dənizi Təşkilatı tərəfindən Şərqi Avropa və rus dilli ölkələr üçün 13-cü konfrans-
seminar keçirilmişdir. 

2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İran 
İslam Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Cihadi Nazirliyi arasında əməkdaşlığa dair 
Protokol imzalanmışdır. Protokolda bitki mühafizəsi və karantini sahəsində 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

2008-ci ildə Bakı şəhərində Orta Asiya, Azərbaycan və Türkiyə 
Respublikalarının nümayəndələrinin iştirakı ilə “Köhnəlmiş pestisidlərin ehtiyatı 
və idarə olunması” problemi üzrə regional seminar keçirilmişdir. 

2009-cu ilin dekabr ayında Bakı şəhərində Dünya Bankının, Niderlandın 
“Tauw bv”, “Milleukontakt İnternational” şirkətinin, Danimarkanın “COWİ” və 
Beynəlxalq Pestisidlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda Davamlı 
Üzvi Çirkləndiricilərin (DÜÇ) ləğv edilməsi üçün layihələrin hazırlanması, 
Hazırlıq və Xəzər regionunda əlaqələndirmə” üzrə regional seminar və treninqlər 
keçirilmişdir. FAO və İCARDA-nın təşkilatçılığı ilə buğdanın gövdə pas 
xəstəliyinin – “Uqanda 99” rapsının yayılma ehtimalı dəqiqləşdirmək məqsədilə 23 
– 26 noyabr 2009-cu il tarixlərində Bakıda beynəlxalq seminar keçirilmişdir. 

2011-ci ilin 07 – 09 sentyabr tarixlərində Qəbələ şəhərində 11-ci Beynəlxalq 
HCH və Pestisid Forumu keçirilmişdir. 

2011-ci ilin 21–24 iyun tarixlərində Bakı şəhərində Bitki Karantini və 
Mühafizəsi üzrə Avropa və Aralıq dənizi Təşkilatının (EPPO) fitosanitar qaydaları 
üzrə işçi qrupunun 49-cu iclası keçirilmişdir. 

2003–2005 illərdə FAO-nun maliyyə dəstəyi ilə “Fəaliyyət vasitələri və 
kompüterləşdirilmiş bitki karantinin idarəçiliyi sistemi” və “Müasir fitosanitariya 
tədbirləri və prosedurları” adlı layihələr (TCP/AZE/2801, TCP/AZE/2901) həyata 
keçirilmişdir. 

2004-cü ildə Türkiyə Beynəlxalq əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 
(TİKA) karantin ekspertizası laboratoriyasının maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılması sahəsində texniki yardım göstərilmiş, fumiqasiyanın təşkili və 
bitki karantini sahəsində müfəttişlər üçün treninq təşkil edilmiş və iştirakçılara 
müvafiq sertifikatlar verilmişdir. 

2008-ci ildə USAİD-in qısa müddətli layihələri çərçivəsində “Fitosanitariya 
terminlərinin izahlı lüğəti”, “Karantin və xüsusi təhlükəli orqanizmlər”, “Vaxtı 
keçmiş, istifadəsi və tətbiqi qadağan edilmiş pestisidlərin inventarlaşdırılması, 
identifikasiyası, toplanması və saxlanılmasına dair texniki təlimat” nəşr edilmişdir. 
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2009-cu ildə BMT-nin ƏKT ilə uğurlu əməkdaşlığı əsasında “Qafqazda və 
Mərkəzi Asiya ölkələrində miqrasiya edən və digər növ çəyirtkəkimilərin idarə 
edilməsinin yaxşılaşdırılması” layihəsinə başlanılmış və 2016-cı ilə qədər davam 
etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. FAO-nun dəstəyi ilə hazırlanmış “Mərkəsi Asiya 
və türkiyədə pestisidlərin və zərərvericilərin idarə edilməsinə dair təşəbbüs” 
layihəsinə baxılması davam etdirilir. 

2011-ci ilin 07 – 18 noyabr tarixlərində Gəncə şəhərində, Samux, Şəmkir və 
Ağstafa rayonlarında Beynəlxalq Pestisidlər Assosiasiyasının (İHPA), Beynəlxalq 
Yaşıllar Təşkilatının, Birləşmiş Millətlər Təşkilarının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının (FAO), “Milleukontakt İnternational”, Qlobal Ətraf Mühitə Kömək – 
Agentliyinin (GEF) təşkilatçılığı və maliyyə dəstəyi ilə “Şərqi Avropada, Qafqaz 
və Mərkəzi Asiya (EECCA) ölkələrində köhnəlmiş və DÜÇ (POPs) əsaslı 
pestisidlər üzrə imkanların artırılması” layihəsi çərçivəsində köhnəlmiş 
pestisidlərin yenidən qablaşdırılmasına dair seminar-treninq keçirilmişdir. 

2011-ci ildə “Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya Ölkələrində DÜÇ və 
köhnəlmiş pestisidlərlə mübarizə potensialının yaradılması” layihəsi həyata 
keçirilmişdir. 

Fitosanitariya sahəsində 9 ölkə ilə ikitərəfli sazişlər imzalanmış, o cümlədən 
37 ölkə ilə Saziş layihələri hazırlanaraq müqabil tərəflərə təqdim edilmişdir. 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin  
beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri 

 
Azərbaycanda ilk kənd mütəxəssisinin hazırlanması 1920-ci ildə Politexnik 

İnstitutunun nəzdində kənd təsərrüfatı fakültəsi açılmaqla başlandı və bu mühüm 
sahə üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlanmasının əsası qoyuldu. Belə bir fakültənin 
təşkili həm də respublikada kənd təsərrüfatı elminin yaranması və təşəkkülünün 
başlanması kimi tarixə daxil oldu. 1921-ci ildə həmin fakültəyə ilk dəfə olaraq 
tələbə qəbulu keçirildi. Yanvar ayında bu fakültəyə 24 nəfər qəbul olunmuşdursa, 
təhsil alanların sayı payızda artıq 98  nəfərə çatmışdır. Laboratoriya məşğələləri və 
mühazirələr əsasən Bakı Dövlət Universitetində keçirilirdi. 1922-ci ildə Bakının 
köhnə məktəblərinin birinin binası fakültə üçün ayrıldı və burada bir neçə mühüm 
kafedra təsis oldu: botanika, zoologiya, kənd təsərrüfatı maşınları, kənd təsərrüfatı 
heyvanlarının anatomiyası və fiziologiyası, metrologiya, torpaqşünaslıq və ümumi 
əkinçilik. 1926-cı ildə Azərbaycandakı 43 qəzada şalışan aqronomların 8 nəfəri 
kənd təsərrüfatı fakültəsinin yetirməsi idi. 1926 – 1927-ci tədris ilində fakültəyə 
126 nəfər gənc qəbul olunmuşdur, tələbələrin ümumi sayı 588 nəfərə çatmışdır. 
Fakültənin təşkil olunduğu ilk on il ərzində isə Azərbaycan kəndi üçün 4205 nəfər 
mütəxəssis hazırlanmışdır. 

Ölkədə və cəmiyyətdə baş verən bu cür dəyişikliklər kənd təsərrüfatının 
inkiaşfında başlanan yeni mərhələ sadə bir fakültəyə sığa bilmədiyinə görə ayrıca 
kənd təsərrüfatı institutunun yaradılmasının vaxtı gəlib çatmışdır. Buna görə də 
Azərbaycan Xalq Komissarları Şurasının 1929-cu il 15 may tarixli qərarı ilə 
Politexnik İnstitutunun tərkibindəki kənd təsərrüfatı fakültəsi əsasında müstəqil 
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Kənd Təsərrüfatı İnstitutu yaradıldı. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 
tarixi isə 1929-cu ilin may ayının 15-dən hesablanır. 

İlk vaxtlar institutun dörd fakültəsi var idi: bitkiçilik, heyvandarlıq, 
pambıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı. Bu fakültənin tərkibində isə müvafiq şöbələr 
təşkil edilmişdir. Bitkiçilik fakültəsinin nəzdində üç şöbə: 

1. Meyvəçilik, subtropik və texniki bitkilər; 
2. üzümçülük və şərabçılıq; 
3. meşəçilik və tərəvəzçilik şöbələri fəaliyyət göstərirdi. 

Heyvandarlıq fakültəsinin ipəkçilik, qoyunçuluq, atçılıq və südçülük şöbələri 
yaradılmışdır. 

Pambıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı fakültəsində də belə müxtəlif sahələr 
üzrə müvafiq şöbə və bölmələr fəaliyyət göstərirdi. 1930-cu ilin yanvarında 
pambıqçılıq fakültəsinin bazasında Zaqafqaziya Pambıqçılıq İnstitutu yaradıldı. 
1931-ci ilin yanvar ayının 01-də zootexnika fakültəsi Kənd Təsərrüfatı 
İnstitutundan ayrılaraq Gəncədə müstəqil ali məktəb kimi fəaliyyətə başladı. Təzə 
institutun nəzdində baytarlıq fakültəsi təşkil olundu və beləliklə, 1931-ci ildə 
Gəncə şəhərində Zoobaytarlıq İnstitutu yaradıldı. 

1931-ci ildə Tbilisidən Hidromeliorasiya İnstitutu Gəncə şəhərinə 
köçürüldü. Beləliklə, 1933-cü ildə Gəncədə dörü müstəqil institut var idi. Elə 
həmin il onların hamısı birləşdirilərək vahid Kənd Təsərrüfatı İnstitutu kimi 
fəaliyyət göstərməyə başaldı. Birləşmiş institutun nəzdində 6 fakültə var idi: 
tarlaçılıq, meyvə-tərəvəzçilik, zootexnika, baytarlıq, kənd təsərrüfatının 
mexanikləşdirilməsi və hidromeliorasiya. İnstitutun bu strukturu xeyli davam 
etmişdir. 1939-cu ilin may ayının 11-də institutun nizamnaməsi təsdiq edilmiş, 
mövcud 6 fakültə, 61 kafedra və ayrıca qiyabi şöbə yaradılmışdı. Beləliklə, 
institutun professor-müəllim heyəti kəmiyyət və keyfiyyətcə xeyli yüksəlmiş, 
dövrün tələbinə uyğun olaraq tərkibi əsaslı surətdə dəyişmişdi. 

Cəmi üç il ərzində (1938 – 1941) 36 müəllim Sovetlər Birliyinin müxtəlif 
şəhərlərində uğurla dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi adına layiq 
görüldü. 

1941-ci il yanvarin 01-nə onların sayı 142 nəfərə çatmışdır ki, bunların da 10 
nəfəri professor, 2 nəfəri elmlər doktoru, 40 nəfəri dosent, 34 nəfəri elmlər 
namizədi idi. 

1938-ci ilə kimi dərslər əsasən iki dildə - azərbaycan və rus dillərində 
keçirilirdi. Sonralar tədris prosesində azərbaycan dili öz halal yerini tutmağa 
başladı. 1938 – 1939-cu tədris ilində Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu bütün 
sahələr üzrə öz inkişafının keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1940-cı ilin 
əvvəllərində institutun şöhrəti xeyli yüksəlmiş, dövlət orqanlarında, ictimai 
təsərrüfatlarda, elm və təhsil müəssisələrində  məzunların fəaliyyətinə geniş 
meydan verilmişdi. İllər keçdikcə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun elmi potensialı o 
qədər artmışdır ki, SSRİ XKS elmlər namizədi adını vermək haqqında qərar qəbul 
etmək üçün instituta tam səlahiyyət vermişdi. 1976-cı ildən institutda daha bir yeni 
ixtisas açılır, yerquruluşu üzrə tələbə qəbulu keçirilir. Həyat göstərdi ki, bu mühüm 
ixtisas üzrə kadrlar bizə nə qədər çox lazım imiş. Xüsusən də 90-cı illərdə müstəqil 
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Azərbaycanda kütləvi aqrar islahatlar aparılan zaman institutun yetirdiyi 
yerquruluşçuları çox ciddi şəkildə kara gəldilər. Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun 
maddi-texniki bazasının, o cümlədən tədris korpuslarının yenidən qurulması, 
laboratoriyaların yaradılması və onların avadanlıqlarla təmin edilməsi, kadrların 
ixtisaslarının artırılması, yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin tədirs prosesinə cəlb 
edilməsi, onların maddi və mənəvi həvəsləndirilməsi, təhsil prosesinin yüksək 
səviyyədə təşkil edilməsi məqsədilə digər vasitələrdən istifadə məhz 70 – 90-cı 
illərə məxsusdur. Bu illər kadrlarla istehsalçıların vəhdəti illəri olmuşdur.  

1970 – 1982-ci illərdə hər il orta hesabla 1000 nəfərdən çox ali təhsilli 
mütəxəssis buraxılırdı. Həmin illərdə 14600 nəfər ali təhsilli aqronom, zootexnik, 
baytar həkimi, iqtisadçı və sair hazırlanıb kolxoz və sovxozlara işləməyə 
göndərilmişdir. 1982-ci ildə kənd təsərrüfatında 35 minə yaxın ali və orta təhsilli 
mütəxəsis çalışırdı ki, bu da 1965-ci ildəkindən 2 dəfə çox idi. 

1971 – 1982-ci illərdə, xüsusən kənd təsərrüfatı işçiləri daim olaraq ulu 
öndər Heydər Əliyevin gündəlik diqqəti və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Həmin 
illərdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş 46 nəfərin xeyli hissəsi 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmiş və ya orta ixtisas təhsili almış kənd təsərrüfatı 
mütəxəssisləri idi. 

Bu gün həmin ənənə ulu öndərimizin layiqli davamçısı, hörmətli 
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Torpaq xəritələrinin hazılanması, adambaşına  düşən torpaq sahələrinin 
müəyyən edilib sistemləşdirilməsi, dövlət aktları üçün ilkin sənədlərin toplanması 
və digər mühüm məsələlər məhz mütəxəssislərin iştirakı ilə həyata keçirilirdi. 
Əlamətdar hadisələrin biri də 1979 – 1980-cı illərdə olmuşdur. 50 illik yubileylə 
əlaqədar institut “Şərəf Nişanı” ordeninə layiq görüldü. 1980-ci il dekabr ayının 
17-də təntənəli mərasimdə yüksək mükafatı institutun bayrağına Azərbaycan KP 
MK-nin birinci katibi Heydər Əlirza oğlu Əliyev sancmışdır. Hörmətli Prezidentin 
o zaman böyük uzaqgörənliklə dediyi “Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
nəinki yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamalı, həm də respublikada kənd təsərrüfatını 
daha da inkişaf etdirmək sahəsində elmi-tədqiqatların mühüm mərkəzi olmalıdır” 
kəlamı daimi aktualdır. 

Azərbaycan Respublikasının aqrar sektorunda baş vermiş inkişafın daha da 
intensivləşdirilməsinin, əhalinin kənd təsərüfatı məhsullarına artan tələbatının 
daxili istehsal hesabına ödənilməsinin idarə edilməsinin əsas həlledici amili və 
aparıcı hissəsi olan aqrar sahə kadrlarının hazırlanması bu gün daha qabarıq şəkildə 
ortaya çıxır. 

Respublikanın İqtisadiyyatında aqrar sektorun əvəzolunmaz əhəmiyyəti 
nəzərə alınaraq Kənd Təsərrüfatı Akademiyası Respublika Prezidentinin 17 iyun 
1991-ci il tarixli Fərmanı  ilə yaradılmış, ölkə başçısının 19 oktyabr 2007-ci il 
tarixli 640 nömrəli Fərmanı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş və 
Nazirlər Kabinetinin 04 aprel 2009-cu il tarixli 53 nömrəli qərarı ilə Universitet 
statusu verilmişdir. 

Bu gün Azərbaycan aqrar almi alimlərinin çox hissəsinin cəmləşdiyi 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 6 fakültə, 30 kafedra fəaliyyət göstərir, 
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400 professor-müəllim heyəti, o cümlədən 1 akademik, 1 AMEA-nin müxbir üzvü, 
29 elmlər doktoru, professor, 200-dən çox elmlər namizədi, dosent 4000-ə yaxın 
tələbənin təlim-tərbiəsi ilə məşğul olur. 

2007 – 2008-ci tədris ilindən universitetdə 1, 2008 – 2009-cu tədris ilində 
10, 2009-2010-cu tədris ilində isə bütün ixtisasların I kurslarında kredit sistemi 
tətbiq olunur. 

Universitetin xarici universitetlərlə əlaqəsi genişşaxəlidir. Universitet 
Almaniya, Noreç, Yunanıstan, Macarıstan, Belçika universitetləri ilə sıx 
əlaqədədir. İraq, İsrail, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və İrandan 22 əcnəbi tələbə, o 
cümlədən 12 tələbə bakalavr, 10 nəfər isə magistraturada oxuyur, 6 nəfər maagistr 
tələbəsi Vaynştefan Tətbiqi Universitetində təhsil alır. 

Aqrar Universitetin Almaniyada 46 bakalavr pilləsinin tələbəsi və 1 nəfər 
magistr tələbəsi istehsalat təcrübəsi keçir, 8 layihə üzrə geniş iş aparılır. 

Aqrar sahə üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması kimi olduqca vacib 
vəzifənin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə edilməsi bir daha bu işdə dönş 
yaradılması, 90-cı illərdə aqrar iqtisadiyyata, aqrar təhsilə və aqrar elmə dəymiş 
misilsiz geriliyin birdəfəlik aradn qaldırılması, maddi-texniki tərəqqinin, elmi-
pedaqoji potensialın gücləndirilməsi sahələrində yorulmaq bilmədən çalışmaq 
məsuliyyətini üzərimizə qoyur. 

Son dörd ildə yeni əməkdaşlıq formalarının qurulması, aktual məsələlərə 
həsr olunan layihələrin hazırlanması, müxtəlif beynəlxalq konfransların, 
simpoziumların, seminarların, görüşlərin və digər mədəni, elmi tədbirlərin təşkil 
olunması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. Xarici ölkələrin tanınmış 
universitetləri ilə əlaqələrin yaradılması üçün həmin ölkələrin Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən səfirlikləri və nümayəndəlikləri ilə sıx əməkdaşlıq edilir. Bu 
istiqamətdə ABŞ, Fransa, İspaniya, Niderland, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Norveç Krallığı, Yunanıstan, Almaniya,Gürcüstan, Belarus, 
Macarıstan, Litva və digər ölkələrin tanınmış universitetləri ilə əməkdaşlıq 
sahəsində müqavilələr başlanmışdır. 

Məqsəd ADAU-nun Dünya və Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası, təhsilin 
Bolonya prosesinə qoşulması ilə əlaqədar qabaqcıl ölkələrin təcrübələrini 
öyrənməklə beynəlxalq standartlara uyğun mütəxəssis hazırlığı, tədris-metodiki 
təminatı və elmi tədqiqat işləri sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları 
yaratmaqdan ibarətdir. 

Bağlanmış müqavilələr əsasında Corvinus universiteti ilə praktiki əlaqələr 
inkişaf etdirilmiş; Norveç UMB universiteti ilə birgə layihələr hazırlanmış 
DEULA-Nienburga (AFR) istehsalat təcrübəsinə 46 nəfər göndərilmiş, müəllim 
heyəti üçün təlimlər keçirilmiş; Bosch fondu (AFR) Alman dili müəllimlərin 
ADAU-da tədrisdə iştirakını təmin etmiş; Menecment (alman proqramı) ixtisası 
üzrə təhsil alan tələbələrin Vaynştefan/Triesdorf Universitetində təhsil alması, 
İstanbul Universitetində keçirilən beynəlxalq konfranslarda müəllim və tələbələrin 
iştirakı təmin edilmiş; Giessen və Greifswald Universitetləri ilə torpaqşünaslıq üzrə  
birgə layihələr həyata keçirilmiş; FAO layihəsi çərçivəsində Macarıstana 
(Corvinus, Caposvar Universitetləri) tələbələr göndərilmişdir. 
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Norveç Tətbiq Universiteti (UMB) ilə birgə təhsil və tədqiqat sahəsində 
davamlı kənd təsərrüfatı mövzusunda layihə sazişi imzalanmışdır. Hazırda layihə 
çərçivəsində işlər həyata keçirilir. 

Bakalavriatlardan 19-u Almaniyanın “DEULA”-Nienburq şirkətinə, 3 nəfər 
SUSİ proqramı ilə ABŞ-da yay məktəbində, 8-i Fellow proqramı çərçivəsində 
ABŞ-da ekoturizm üzrə təhsil sahəsində təcrübədə, 5-i Türkiyənin Fırat 
Universitetində, 11-i Almaniyanın LOGO təşkilatında, 5-i Trisdorf  
Universitetində, 1-i Norveç Tətbiqi Uniersitetdə, doktorantlardan 5-i Türkiyənin 
Atatürk Universitetində, 1-i Belçika Gent Universitetində, 1-i ABŞ-ın Missuri 
Universitetində, professor-müəllim heyətindəm 10-u Türkiyənin Fırat 
Universitetində, 5-i Atatürk Universitetində ezamiyyətdə olmuşlar. 

2012-ci ildə Universitet beynəlxalq əlaqələr sahəsində işləri davam 
etdirmişdir. Almaniya, ABŞ, Macarıstan, Türkiyə, Belarus, Norveç, Niderland, 
fransa, Avstriya və İsveşrə səfirlikləri ilə tədris və elmi əməkdaşlıq üzrə işlər 
aparılmışdır. 

Universitetin bir qrup alimi və tələbələri Sankt-Peterburqda elmi-seminarda, 
Türkiyənin Atatürt Universitetində süni mayalama kursunda, Norveç Krallığında 
davamlı kənd təsərrüfatının inkişafı və təhsil tədqiqatı üzrə kursda, Türkiyənin 
İzmir Universitetində benəlxalq “Ekoloji kənd təsərrüfatı” konfransında, 
İstanbulda Beynəlxalq tələbələr konqresində, İranın Zabol Universitetində elmi 
seminarda, Özbəkistanın Fərqanə şəhərində İnnovasiya mərkəzində elmi-praktiki 
konfransda, Moskvada Ümumdünya Quşçuluq Assosiasiyasının Beynəlxalq 
konfransında, Fransanın Oser şəhərində Beynəlxalq  Şərab festivalında, Türkiyənin 
Ərzurum balıqçılıq kursunda, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin təşkil etdiyi 
“Fermer təsərrüfatlarında marketinqin təşkili və məsləhət xidməti sahəsinə 
təcrübə” seminarında, Türkiyənin Trabzon şəhərində beynəlxalq simpoziumunda, 
Ukraynanın Lutsk şəhərində “İkitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin inkişafına dair” 
müzakirələrdə, Tbilisidə keçirilən CALİDENA beynəlxalq təlim kursunda, 
Qazaxıstanın Milli Aqrar  Universitetində “Beynəlxalq elmi-təhsil mühitinə 
inteqrasiya: təcrübə və perspektivlər” mövzusunda konfransda, Almaniyanın 
Vaynştefan Universitetində Aqrar menecment Beynəlxalq master kursunda, 
Rusiyanın Miçurin Dövlət Aqrar Universitetində ikitərəfli əməkdaşlıq 
məsələlərinin inkişafına dair müzakirələrdə, Almaniyanın Nienburq şəhərində 
tələbələrin istehsalat təcrübəsinin yerinə yetirilməsinin yoxlanılmasında, Tbilisidə 
“İsveç Universitetləri ilə əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilən beynəlxalq seminarda, 
Portuqaliyanın Porta şəhərində “İnnovasiyaların sahibkarlığa ötürülməsində 
Universitetlərin rolunun artırılması”  mövzusunda beynəlxalq seminarda, 
Türkiyənin Van şəhərində Beynəlxalq Konqresdə iştirak etmişlər. 

Qafqaz Universiteti, İğdır Universiteti və Azərbaycan Aqrar Universiteti 
arasında tədris və elmi əlaqələr barəsində müqavilə imzalanmışdır. 

Avstriyanın səfiri xanım Silviya Mayer-Kaybiç, Niderlandın 
Azərbaycandakı səfiri Argen Piçer Uyterlinder, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
İsmayıl Alper Coşqun, Gəncədəki baş konsulu Haluk Ağca, Fırat Universitetinin  
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rektoru, professor Kutbeddin Demirdağ və Ağrı İbrahim Çeçen Universitetinin 
rektoru, professor İrfan Aslanla görüş keçirilmişdir. 

Sentyabr ayında Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi ilə əlaqədar Gəncədə 
keçirilən təntənələrdə iştirak edən İskəndəriyyə kitabxanasının direktoru və Misir 
elmalər Akademiyasının Prezidenti İsmayıl Səragəldin və BMT hökumət 
komissiyasının sədri Valter Füstə, ADAU-nun “Fəxri doktoru” diplomu təqdim 
olundu. 

Noyabr ayında “Təhsilin yeniləşməsi və inkişaf etdirilməsində beynəlxalq 
meyillər: kredit sistemində qiymət, dəyər və keyfiyyət” mövzusunda beynəlxalq 
simpozium 8 ölkədən, o cümlədən, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, ABŞ, Norveç, 
Macarıstan, Belarus və Gürcüstandan 140 nümayəndə  iştirak etmişdir. 

 
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin beynəlxalq əlaqələri 

 
Cəmiyyətin beynəlxalq əlaqələri 12 ölkəni, o cümlədən Türkiyə,Rusiya, 

Belarus, Cin, Ukrayna, Özbəkistan, Belçika, Polşa, Finlandiya, Moldova, İtaliya və 
İranı əhatə edir. 

2005 – 2012-ci illər ərzində dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən, o 
cümlədən istifadədən yaranmış 119,5 milyon manat vəsait də daxil olmaqla 441,9 
milyon manat vəsaitdən 190,7 milyon manatlıq texnika, 113,8 milyon manatlıq 
texnoloji avadanlıq, 114,6 milyon manatlıq mineral gübrələr, 22,9 milyon manatlıq 
damazlıq heyvanlar alınıb gətirilmiş, bununla yanaşı Naxçıvan “Aqrolizinq”ə 
gətirilmiş damazlıq heyvanlar üçün 8,9 milyon manat, maddi-texniki bazanın 
yaxşılaşdırılmasına (tikinti işləri) 50,5 milyon manat vəsait ödənilmişdir. 

Bu illər ərzində 14450 kənd təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 1035 ədəd 
taxıl biçən kombayn, 4262 ədəd traktor, 184 ədəd ekskavator, 8969 ədəd müxtəlif 
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları, 130 ədəd texnoloji avadanlıq, o cümlədən süd 
və süd məhsullarının emalı avadanlıqları, 39 ədəd soyuducu kameralar, 10 ədəd 
qarışıq yem istehsalı avadanlığı, 14 ədəd istixana avadanlığı, 17 ədəd damcılı 
suvarma sistemi avadanlığı, 39 ədəd meyvə və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının 
emalı avadanlıqları, 379,8 milyon mineral gübrə və pestisidlər, 6290 baş cins 
düyələr alınmışdır. 

Yuxarıda göstərilən texnikalardan Türkiyədən 7852 ədəd müxtəlif 
texnikalar, Rusiyadan 533 ədəd taxılyığan kombayn, 92 ədəd traktor, 44 ədəd 
ekskavator və 36 ədəd digər kənd təsərrüfatı maşınları, Belarusdan Gəncə 
avtomobil zavodunda yığılmış 2962 ədəd traktor, Çindən 280 ədəd taxılyığan 
kombayn, 1158 ədəd traktor, 262 ədəd digər kənd təsərrüfatı texnikaları, 20 ədəd 
ekskavator, Ukraynadan 2 ədəd traktor, 120 ədəd ekskavator, Özbəkistandan 10 
ədəd müxtəlif texnikalar, Belçikadan 5 ədəd taxılyığan kombayn, Polşadan 380 
ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları, Finlandiyadan 197 ədəd taxılyığan 
kombayn, Moldovadan 48 ədəd traktor, İtaliyadan 12 ədəd müxtəlif texnikalar, 
İrandan 420 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları alınmışdır. 

 İllər keçdikcə Cəmiyyətin xarici dövlətlərlə əlaqəsi genişlənir və iş birlikləri 
möhkəmlənir. 
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Yaponiya Hökumətinin 2KR proqramı 
(1998 – 2013-cü illər) 

 
Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında dostluğun və əməkdaşlığın 

əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə Yaponiyaya rəsmi səfəri 
zamanı qoyulmuşdur. 1998-ci ilin əvvəllərində əsası qoyulan Yaponiya – 
Azərbaycan əməkdaşlığı hazırda da müvəfəqiyyətlə davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Yaponiya Hökuməti arasında 
imzalanmış Notalar Mübadiləsinə əsasən 1998 – 2011-ci illər ərzində 2KR layihəsi 
çərçivəsində Yaponiya hökumətinin qrantları  hesabına cəmi 863 ədəd kənd 
təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 297 ədəd taxılyığan kombayn, 212 ədəd traktor, 
186 ədəd kotan, 148 ədəd toxumsəpən, 20 ədəd rotasion mala alınaraq 
Azərbaycana gətirilmiş və müvafiq qaydalara uyğun olaraq fermerlərin istifadəsinə 
verilmişdir. 

Qrant hesabına alınmış texnikaların istifadəsindən Tərəfdaşlıq Fonduna 
toplanmış vəsaitə cəmi 753 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 130 ədəd 
taxılyığan kombayn, 104 ədəd traktor, 190 ədəd kotan, 22 ədəd toxumsəpən, 20 
ədəd rotasion mala və 287 ədəd digər texnikalar alınaraq Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalara əsasən hüquqi və fiziki şəxslərə lizinq 
qaydasında icarəyə verilmiş və ya satılmışdır. 

Ümumilikdə Yaponiya hökumətinin ayırdığı qrantlar və Tərəfdaşlıq 
Fonduna yığılan vəsait hesabına 1616 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları 
alınaraq kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə 
verilmişdir. Beləliklə də Yaponiya ilə Azərbaycan arasında aqrar sahə üzrə 
əməkdaşlıq Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına yardım etmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə 2KR Proqramı Azərbaycan üçün 
olduqca uğurlu olmuş və kənd təsərrüfatının  inkişafında xüsusi rol oynamışdır. 
Yaponiya hökumətinin  ayırdığı qrantlar və Tərəfdaşlıq Fonduna toplanan vəsait 
hesabına müasir kənd təsərrüfatı texnikalarının alınması və tətbiqi nəticəsində 
aqrar sahənin texniki təminatı yaxşılaşmış, texnika parkı mütərəqqi texnologiyalar 
əsasında hazırlanmış texnikalar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 

“Aztəminatlı fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”nin uğurla davam 
etdirilməsi Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, aqrar sahə üzrə 
qəbul edilmiş dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinə xüsusi tohvələr verir. 
2008 – 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə 
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramının həyata keçirilməsində 2KR Lyihəsi 
olduqca əhəmiyyətli olmuşdur. 

Bu layihə fermerlərin kənd təsərrüfatı texnikalarına olan tələbatının 
ödənilməsinə, texniki servis xidmətlərinin təşkilinə, əlavə iş yerlərinin 
yaradılmasına, kənddə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına, fermerlərin maddi rifah 
halının yaxşılaşmasına və yoxsulluğun azaldılmasına böyük köməklik göstərir. 

Qrant hesabına alınan texnikalardan 269 ədədinin, Tərəfdaşlıq Fondu 
hesabına alınanlardan isə 71 ədədinin dəyəri icarəçilər tərəfindən tam 
ödənildiyindən özəlləşdirilərək onların şəxsi mülkiyyətinə verilmişdir. 
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2KR Layihəsi Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə icra olunur və aqrar sahədə iki 
ölkə arasında nümunəvi əməkdaşlıq təcrübəsi toplanmasına və daha da 
genişlənməsinə imkan yaradır. 

“Aztəminatlı fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”nin davamı olaraq 
2012-ci və 2013-cü illər üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində müvafiq layihələr 
hazırlanmış və Yaponiya tərəfinə təqdim edilmişdir. 

 



 
3.4. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı  

(FAO) ilə Əməkdaşlıq Əlaqələri 
 
 

Azərbaycan Respublikası 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO təşkilatının 
üzvüdür. Onun Azərbaycandakı Proqramı Azərbaycan Hökumətinin 
prioritetləşdirilmiş ehtiyaclara dair müraciətlərinə əsaslanmışdır.  

2006-cı ilin fevral ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev FAO-nun Romadakı Baş Qərargahına səfər etmiş və Təşkilatın Baş 
Direktoru cənab Jak Diuf tərəfindən böyük səmimiyyətlə qarşılanmışdır. 

2005-ci il FAO Konfransında FAO təşkilatının desentralizasiyasına dair 
islahatların birinci mərhələsinin nəticəsi olaraq 2006-cı ildə FAO-nun Mərkəzi 
Asiya üzrə yeni Sub-Regional Ofisi (SEC) təsis edildi. Mərkəzi Asiya üzrə Sub-
Regional Ofisə 7 ölkə daxil oldu: Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, 
Türkmənistan, Özbəkistan və Türkiyə. Sub-Regional Ofisin İnaqurasiya Mərasimi 
11 iyul 2007-ci il tarixində Ankara şəhərində keçirilmişdir.  

2007-ci ilin avqust ayından FAO-nun Mərkəzi Asiya üzrə Subregional 
Ofisinə daxil olan üzv ölkələri arasında ilkin olaraq Azərbaycanda Təşkilatın 
Nümayəndəlik Ofisi açılmışdır.  

Azərbaycan Hökuməti və FAO arasında Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və 
kənd sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsində FAO-nun ölkədə fəaliyyətlərini 
prioritetəsdirmək məqsədilə 2010-2012-ci illəri əhatə edən “Milli Ortamüddətli 
Prioritetlər Çərçivə Sənədi” hazırlanmışdır, sənədin 19-20 aprel 2012-ci il 
tarixlərində keçirilmiş FAO-nun Avropa üzrə Regional Konfransında 
imzalanmasışdır. 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Avropa üzrə 28-ci 
Regional Konfransı və Kənd Təsərrüfatı üzrə Avropa Komissiyasının 37-ci 
Sessiyası 17-20 aprel 2012-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmişdir. Tədbirdə 
FAO-nun Avropa və Mərkəzi Asiya Regionuna daxil olan 53 üzv ölkəsinin, 
Avropa Komissiyası kimi üzv təşkilatının yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak 
etmişdir. Bununla yanaşı, BMT-nin digər təşkilatları, bir sıra Hökumətlərarası və 
Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları Konfransda müşahidəçi qismində iştirak 
etmişdir. Aprelin 19-20-də keçirilən Regional Konfransın əsas məqsədi 2012-
2013-cü illər üzrə FAO-nun region üzrə İş Proqramının və Büdcəsinin təsdiq 
edilməsi, kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq sahələrinin inkişaf etdirilməsi 
sahəsində 2014-2015-ci illər üzrə region üçün prioritetləri müəyyənləşdirməkdən 
ibarət olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri cənab İsmət Abasov 
FAO-nun Avropa üzrə 28-ci Regional Konfransının sədri seçilmişdir və 2012-
2014-cü illərdə sədr kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Regional Konfrans çərçivəsində aprelin 19-da “Regionda ərzaq 
təhlükəsizliyi üzrə siyasətlər, bu sahədə perspektivlər və çətinliklər - 2050-ci ildə 
ərzağın vəziyyəti” mövzusunda Nazirlərin Dəyirmi Masa görüşü keçirilmişdir. 
Görüş üzv ölkələrə təqdim ediləcək 2050-ci ilə qədər olan dövr üçün gözləntilər və 
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hesablamalar üzrə hazırlanmış konsepsiya sənədi ətrafında debatların aparılmasına, 
regional və qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə yönəlmiş xüsusi qısa 
və uzunmüddətli tövsiyələrin hazırlanmasına, siyasi fəaliyyətlər və institusional 
islahatlar ətrafında müzakirələrin aparılmasına imkan yaratmışdır. 

FAO təşkilatının üzvü olduğu müddətdə Azərbaycan Hökuməti kənd 
təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə müxtəlif inkişaf və fövqəladə 
hallara hazırlıq layihələrinin icrası üçün, habelə kənd təsərrüfatında islahatların 
aparılması və sürətləndirilməsi, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox 
çətinliklərin müsbət həlli üçün FAO təşkilatından dəstək almışdır. 

 
FAO-nun Azərbaycana yardımı aşağıdakılardan ibarətdir: 
 

1. Texniki Əməkdaşlıq Proqramı Layihələri (TƏP Layihələri) vasitəsilə və 
FAO təşkilatının digər layihələrinin xəttilə iki- və çox-tərəfli donor 
yardımları vasitəsilə texniki yardım göstərilməsi; 

2. Kiçik ölçülü Tele-Ərzaq (TeleFood) layihələri vasitəsilə kasıb fermerlərin 
qidalanma statusunun yüksəldilməsi üzrə yardım göstərilməsi; 

3. FAO təşkilatının müxtəlif sahələrə dair siyasət təcrübəsinin yayılması; 
4. FAO təşkilatının texniki işçi heyətinin cari məsləhətçi xidmətləri; 
5. FAO nəşrləri və məlumat bazaları vasitəsilə informasiya və statistik 

məlumatların verilməsi; 
6. FAO tərəfindən təşkil olunan təlim, seminar və görüşlərdə iştirak vasitəsilə 

qabiliyyətlərin/imkanların artırılması. 
2006-cı ilin fevralında Azərbaycanda Yüksək Patogenli Quş Qripi 

(YPQQ) xəstəliyi qeydə alınanda, FAO təşkilatı 2006-cı ilin aprel ayından 
etibarən Trans-sərhəd Heyvan Xəstəlikləri üzrə Fövqəladə Mərkəzinin (ECTAD) 
xəttilə davamlı yardım göstərmişdir. Yardıma xəstəliyin müşahidəsi və cavab 
tədbirlərinə kömək məqsədilə fövqəladə fondların (45.000ABŞ dolları) verilməsi 
və baytarlıq və laboratoriya vəsaitlərinin,  zəruri dəstlərin və dizinfektantların 
alınması daxil olmuşdur. Əlavə olaraq, FAO təşkilatı xəstəliklə bağlı vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi və xəstəliyə nəzarət tədbirlərinin həyata keçməsinə nəzarət 
etmək üçün baytarlıq mütəxəssislərini də cəlb etmişdir. 

 
I. FAO tərəfindən Azərbaycanda  həyata keçirilmiş layihələr 

 
1. «Azərbaycanda uzaq məsafədən zondlaşdırma üsulu ilə bitki örtüyünün 

və torpaqdan istifadənin inventarlaşdırılması» 1999-2000-ci illər; Büdcəsi: 
211,5 min ABŞ dolları  

2. «Fitosanitariya xidmətlərinin gücləndirilməsi» 2003-2005-ci illər; 
Büdcəsi: 287 min ABŞ dolları 

3. «İtiyoluxan heyvan xəstəliklərinin diagnostika, mübarizə və nəzarət 
tədbirlərinin gücləndirilməsi” regional layihəsi;  İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstan; 2003-2005-ci illər; Büdcəsi: 1,5 milyon ABŞ dolları  
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4. Yüksək Patogenli Quş Qripi xəstəliyinə qarşı mübarizədə Azərbaycana 
kömək göstərilməsi məqsədilə 2006-cı ildə OSRO/GOL/504/MUL layihəsi 
çərçivəsində 45 000 ABŞ dolları məbləğində vəsait ayrılmışdır. 

5. «İtiyoluxan heyvan xəstəliklərinin diagnostika, mübarizə və nəzarət 
tədbirlərinin gücləndirilməsi” regional layihəsi;  İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, 
Ermənistan və Gürcüstan; 2007-2009-ci illər; Büdcəsi: 1,5 milyon ABŞ dolları  

6.   GCP/AZE/001/SWI “Azərbaycanın Ağdam rayonunda Yeni 
Qəsəbələrdə Məcburi Köçkün və Qaçqınların İnkişafı üçün Bacarıqların 
Artırılması”. Büdcə: 361.347 ABŞ dolları Müddəti: Fevral 2007 - Mart 2009.  

7. TCP/AZE/3001 (A) “Fermer təsərrüfatlarının məlumat və monitorinq 
sisteminin yaradılmasına yardım”. 2006-2009-cu illər; Büdcəsi: 276 000 ABŞ 
dolları  

8. TFD-06/AZE/001 “Arıçılığın inkişafı”. 2007 – 2008-ci illər. Büdcə 10.000 
ABŞ dolları.  

9. «Xəzər dənizində nərə balığı istehsalının bərpası və idarə edilməsində 
imkanların gücləndirilməsi» regional layihəsi; 2007-2009-cu illər; Büdcəsi: 
380,000 ABŞ dolları; İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, İran, Gazaxıstan və 
Türkmənistan. 

10. Quş Qripi əleyhinə Mərkəzi Asiya Regional Şəbəkəsi FAO təşkilatının 
Quş Qripinin Nəzarət Edilməsi və Aradan Qaldırılması üzrə Qlobal Proqramının 
tərkib hissəsi kimi 2007-ci ilin yanvar ayından 9 ölkədə (Əfqanıstan, Azərbaycan, 
Tacikistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Pakistan, İran, Özbəkistan və Qazaxıstanda) 
həyata keçirilir. Layihənin ümumi dəyəri 30-aylıq fəaliyyət üçün 2.700.000 ABŞ 
dolları mяblяьindядир. 

11. «Xəzər dənizində nərə balığı istehsalının bərpası və idarə edilməsində 
imkanların gücləndirilməsi» regional layihəsinin 2006-cı ilin yanvar ayında FAO 
tərəfindən təsdiq edilmişdir. Ümumi büdcəsi 380,000 ABŞ dolları olan bu regional 
layihə Azərbaycan, İran, Gazaxıstan və Türkmənistanda həyata keçirilir. 

12.  “Zaqafqaziya ölkələrində dabaq xəstəliyinin qarşısının alınması və 
fövqəladə tədbirlərin keçirilməsi bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi” 
(MTF/INT/003/EEC).  

Layihənin məqsədi Cənubi Qafqaz ölkələrində dabaq xəstəliyinin qəfil 
yayılması təhlükəsinə qarşı, peyvənd proqramları, xəstəlik haqqında mütəmadi 
hesabatlar və fövqəladə nəzarət planları və prosedurları daxil olmaqla effektiv 
preventiv tədbirlərə əsaslanan səmərəli sistemin tətbiq olunmasıdır.  

Qafqaz ölkələri üçün proqramın 3 əsas komponenti vardır: 
1. Dabaq xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər planının, dövlət siyasəti 

hazırlanmasına və icrasına yardımın regional koordinasiyası  
2. Peyvəndləmə, məlumatların idarəolunması və fövqəladə planlaşdırma daxil 

olmaqla dabaq xəstəliyinin müşahidəsi, nəzarəti 
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3. Dabaq xəstəliyinin müşahidəsi və nəzarəti proqramlarına dəstək olaraq 
laborator imkanlar. 
Layihə çərçivəsində 2007-2009-cu illərdə Azərbaycana 2 milyon ABŞ 

dolları məbləğində dabaq vaksini yardımı göstərilməsi nəzərdə tutulur. 
13. TCP/AZE/3101 (A) “Qida təhlükəsizliyi üzrə bacarıqların 

artırılması”, büdcə: 370.000 ABŞ dolları. Müddəti: yanvar 2009- dekabr 2011. 
Layihənin ümumi məqsədi, milli ərzaq nəzarəti proqramlarının 

idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda istehlakçıların sağlamlığının 
qorunması və ticarət imkanlarının genişləndirilməsi vasitəsilə aqrar emal sahəsinin 
möhkəmləndirilməsi və bununla da milli ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd 
icmalarının iqtisadi inkişafına kömək etməkdir. Birbaşa məqsədlərə isə ərzaq 
nəzarət tədbirlərinin strateji planlanması və koordinasiyası üçün milli bacarıqların 
möhkəmləndirilməsi, ərzaq qanunvericiliyinin adekvatlığının və müvafiq ərzaq 
standartlarının təmin olunması, həmçinin aqrar emal sahələrində təsirli təftiş 
proqramlarının, laborator şəbəkələrin və keyfiyyətə nəzarət proqramlarının 
hazırlanması vasitəsilə qanun-qaydalara riayətin təmin edilməsi aiddir. 

14. GCP/AZE/002/SWI “Azərbaycan Respublikasının Ağdam 
rayonunun yaşayış qəsəbələrində məcburi köçkünlər üçün kəndin inkişafında 
potensialın artırılması” – Pilot layihənin birləşmə mərhələsi. 2009-2012-ci illər. 
Layihənin büdcəsi 1 milyon 750 min ABŞ dolları, bundan İsveçrə Hökumətinin 
payı: 1 495 000 ABŞ dolları, Azərbaycan Hökumətinin payı: 255 000 ABŞ dolları 

Layihənin əsas məqsədi gəlir bazasının saxlanılması və/və ya artırılmasını 
təmin etmək məqsədilə layihə başa çatdıqdan sonra məcburi köçkünlər və yerli 
fermerlərə davamlı gəlir gətirən fəaliyyətlər üçün təməlin qoyulmasıdır. Bu 
kontekstdə mühüm elementlərdən biri rayonda olan fermerlər üçün texniki 
məsləhət və marketinq üzrə adekvat xidmətin təmin edilməsidir. Belə ki, layihə 
onun həyata keçirildiyi ərazidə fermerlərə treninqlərin təmin edilməsi məqsədilə 
yerli xidmət təchizatçılarının potensialının yaxşılaşdırılması vasitəsilə biznes 
mühitini gücləndirəcəkdir;  

Layihənin büdcəsinin 30.5%-i Ağdam rayonunda məcburi köçkünləri, 
fermerləri və biznes təchizatçılarını birbaşa dəstəkləmək məqsədilə istifadə 
olunacaqdır. Layihənin pilot mərhələsi ilə müqayisədə ikinci mərhələdə bu pay 
artırılmışdır. Bundan əlavə, know-how texnologiyasının fermerlərə ötürülməsinin 
təmin edilməsi məqsədilə yerli texniki ekspertlər layihə tərəfindən işə cəlb olunur 
və bununla da layihənin ümumi büdcəsinin 69%-i davamlı gəlir yaradan 
fəaliyyətlər istiqamətində birbaşa və ya dolayı yolla fermerlərə mənfəət 
gətirəcəkdir. 

15. TCP/AZE.3202 (D) “Ənənəvi bitki seleksiyası və biotexnoloji 
imkanlar vasitəsilə Azərbaycanda bitki genetik ehtiyatlarının istifadəsinin 
gücləndirilməsi” Büdcəsi   385 000 ABŞ $; Həyata keçirilmə müddəti: 2009-
dekabr 2011 

Layihənin əsas məqsədi praktik seleksiyada Bitki Genetik Ehtiyatlarından 
(BGE) daha səmərəli istifadəni təmin etməkdir. 2002-ci ildə yaradılmış Genetik 
Ehtiyatlar İnstitutu BGE-nin milli kolleksiyasının yaradılması, səciyyələndirilməsi 
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və qorunub saxlanılması mandatına sahibdir. Azərbaycan Milli Gen Bankı da eyni 
institutun nəzdində yerləşir. Layihə GEİ-nin ənənəvi və müasir biotexnoloji 
üsulardan istifadə etməklə BGE-ni səciyyələndirmək bacarığının yüksəldilməsinə 
imkan verəcəkdir. Həmçinin, layihə institutda seleksiya qabağı işin təşkil 
olunmasına təkan verəcəkdir. GEİ-nin bacarıq və imkanlarının təkmilləşdirilməsi 
yeni kadrların təlimi, müasir metodların tətbiqi və lazımi avadanlıqlarla təhcizat 
hesabına əldə ediləcəkdir. Bakı ətrafında yerləşən ET Əkinçilik İnstitutu ölkənin 
əsas torpaq-iqlim zonalarını əhatə edən 6 dayaq təcrübə stansiyasına malik 
olmaqla, əsas taxıl bitkiləri, paxlalılar və qarğıdalının seleksiyası ilə məşğul olur. 
Layihə ETƏİ və GEİ-nin birgə, ənənəvi və biotexnoloji üsullardan istifadə etməklə 
seleksiya-qabağı və seleksiya fəaliyyəti zamanı BGE-dən məqsədyönlü istifadəsinə 
kömək edəcəkdir. Bu nəticələr də yuxarıda qeyd olunduğu kimi, təlim kursları və 
müasir metodlardan isitfadə etməklə əldə ediləcəkdir. Layihə müddətində 2 institut 
əməkdaşlıq edərək BGE-nin səciyyələndirilməsi və istifadəsi üçün davamlı sistem 
yaradacaqdır.  

16. “Azərbaycanda pestisidlərin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə 
texniki yardım” layihəsi. Büdcəsi: 292 583 ABŞ dolları. Müddəti: 2010-2011-ci 
illər.  

17. “Azərbaycanda akvakultura sahəsində hüquqi və siyasət 
çərçivəsinin inkişaf etdirilməsi –TCP/AZE/3301”. Büdcəsi: 70 000 ABŞ 
dolları; Müddəti: 2011-2012-ci illər  

Məqsədi: Azərbaycanda balıqçılıq və akvakultura sektorunu yenidən 
iqtisadiyyatın gəlirli sahəsinə çevirmək məqsədilə  Azərbaycanda akvakultura üzrə 
hüquqi və siyasət çərçivəsinin inkişaf etdirməkdən ibarətdir 

18. TCP/AZE/3302 «Azərbaycanda otlaqların idarə edilməsi» layihəsi.  
Həyata keçirilmə müddəti: 2010-2012-ci illər, Budcəsi: 450 000 ABŞ 

dolları.  
Layihə Azərbaycanda müxtəlif dərəcədə aşnmış yay və qış otlaqlarının 

davamlı bərpası və idarə edilməsi üçün texniki elementlərə malik bir model 
(nümunə) ərsəyə gətirəcək və siyasi tövsiyələr verəcək. 

Otlaqların məhsuldarlığının artırılması və otlaqların yaxşı şəraitdə 
saxlanılması dolanışığı heyvanlardan asılı olan fermerlərin və heyvan saxlayanların 
dolanışıq vasitələrinin yaxşılaşmasına öz töhfəsini verəcək. Aşağıdakı əsas təsirlərə 
nail olmaq üçün bu model  müfəssəl yayım tədbiri ilə birləşdiriləcək:    

• otlaqlara güvənən pastoral fermerlərin artmış ərzaq təhlükəsizliyi ; 
• otlaqların aşınmasının və yerli otlaqlarda bitki növlərinin və sortlarının 

biomüxtəlifliyində itkilərin azalması;  
• torpaq və ehtiyat mənbələrinin davamlı idarəçilik təcrübəsinin artması  
• Yuxarıda qeyd edilən təsirə nail olmaq üçün layihə bərpa və idarəçilik 

təcrübəsini iki fərqli aqro-ekoloji sistemdə (yay və qış otlaqlarında), yay 
otlaqlarının davamlılığının güclındirilməsi üzrə Gədəbəy rayonunda 50 hektar 
sahədə, qış otlaqları üzrə isə İmişli rayonunda 100 hektar sahədə   tətbiq etməyi 
təklif edir.  
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• Otlaq ehtiyatlarını daha yaxşı idarə etmək üçün seçilmiş bələdiyyələrdə yerli 
hökümət orqanları və kənd icmaları  planlaşdırma metodları, bacarıq və qabiliyyət 
və bilgi əldə edəcəklər.   Onlar heyvandarlıqda və otlaqların məhsuldarlığında 
artıma nail olmaq üçün həm də Yaxşı Əməliyyat Təcrübəsinə yiyələnəcəklər. Əldə 
edilən məhsullar ölkədə yayılmaq və başqa bir yerdə təkrar olunmaq üçün əldə 
edilə bilinəcək.   

II. FAO tərəfindən hal-hazırda həyata keçirilən layihələr 
 
1. “Azərbaycanda Milli Meşəçilik Proqramı və Meşəçilik üzrə   
Qanunvericiliyin İnkişaf Etdirilməsinə Dəstək – TCP/AZE/3303”. 
Büdcəsi: 345 000 ABŞ dolları; Müddəti: 2012-2013-ci illər 
2. “Azərbaycanda xəstəliklərdən azad (sağlam) kartof toxumçuluğunun 
inkişaf etdirilməsi – TCP/AZE/3402”. Büdcəsi: 380, 000 ABŞ dolları; 
Müddəti: 2013-2014-cü illər  
3. “ Mərkəzi Asiyada Balıqçılıq Təsərrüfatı və Akvakulturanın İnkişafı 
Proqramı”  
Həyata keçirilmə müddəti: 5 il (iyul 2009- iyun 2014 il); Büdcəsi 1 500 000 ABŞ 
dolları. İştirakçı ölkələr: Azərbaycan,  Qazaxıstan, Qırğızıstan,  Tacikistan, 
Türkmənistan, Türkiyə və Özbəkistan. 
Regional proqramın inkişaf  məqsədi  ərzaq istehsalı potensialı,  iş yerləri  və gəlir  
mənbələrinin yaradılması,  habelə  iqtisadi həyat qabiliyyəti, ekolojı uyğunluq və 
sosial mümkünlük  baxımından Mərkəzi-Asiya  balıqçılıq  təsərrüfatı və 
akvakultura  sekoru  istehsalının artırılmasından ibarətdir.  
Bu proqram beş il müddətində aşağıdakı  nəticələrin əldə edilməsi üzrə tərtib 
edilmişdir:  
 

1) Beş ölkəni əhatə edən  Regional balıqçılıq təsərrüfatı və şəbəkəsi  
formasında balıqçılıq təsərrüfatı və  akvakultura üzrə  regional təşkilatın  rəsmi  
təsis edilməsi 

2) Balıqçılıq təsərrüfatı və  akvakultura üzrə sektorun  siyasi, hüquqi və  
institutsional  əsaslarının   möhkəmləndirilməsi; 

3) Regionda  balıqçılıq təsərrüfatı və  akvakultura üzrə  mütəxəssislər üçün   
potensialın  artırılması  və təhsil üzrə  proqramların yaradılması və fəaliyyət 
göstərməsi; 

4)  balıqçılıq təsərrüfatı və akvakulturanın idarə edilməsi sahəsində  
sabitliyin artırılması 

4. GCP/GLO/275/EC “Avropa Komissiyası/BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Avropada Qonşuluq Siyasətində (AQS) - Şərq 
Ərazisi ərzaq təhlükəsizliyində qərar qəbuletmənin təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə informasiya sistemləri üzrə proqramı”. Müddəti: 2010-2013-cü illər. 
Büdcəsi 3 milyon Avro. İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və 
Moldova. 

5. GCP/RER/028/TUR “Azərbaycan və Türkiyədə qlobal səviyyədə 
önəmli kənd təsərrüfatı miras sisteminin tanınması, qiymətləndirilməsi və 
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idarəedilməsi” regional layihəsi. İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, Türkiyə. Büdcəsi: 
250 000 ABŞ dolları. Müddəti: 2012-2013-cü illər 

6. GCP/AZE/030/TUR “Azərbaycan, Gazaxıstan, Türmənistan və 
Özbəkistanın Suvarılan Ərazilərində Resursmühafizəedici Kənd Təsərrüfatı” 
regional layihəsi. 2011-2013-cü illər; Büdcəsi 600 000 ABŞ dolları. 

7. “FAO-nun Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofisinə daxil olan 
ölkələrdə heyvan genetik ehtiyatlarının idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi” 
regional layihəsi. Büdcəsi: 700 000 ABŞ dolları; Müddəti: 2012-2013-ci illər; 
İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, Türkiyə, Gazaxıstan, Tacikistan, Türkmənistan, 
Gırğızıstan və Özbəkistan. 

8. “FAO-nun Mərkəzi Asiya üzrə Subregional Ofisinə daxil olan 
ölkələrdə heyvandarlıq məhsullarının istehsalının yaxşılaşdırılması modulu” 
regional layihəsi. Büdcəsi: 400 000 ABŞ dolları; Müddəti: 2012-2013-ci illər; 
İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, Türkiyə, Gazaxıstan, Tacikistan, Türkmənistan, 
Gırğızıstan və Özbəkistan. 

9. “Mərkəzi Asiya və Qagqazda suayrıcılarının idarəedilməsi üzrə 
potensialın artırılması” regional layihəsi. Büdcəsi: 250 000 ABŞ dolları; 
Müddəti: 2012-2013-ci illər; İştirakçı ölkələr: Azərbaycan, Türkiyə, Tacikistan, 
Türkmənistan, Gırğızıstan və Özbəkistan. 

10. “TCP/AZE/3401–Texniki Əməkdaşlıq İmkanları Vasitəsi” 3 
komponentdən ibarətdir: 1. “Azərbaycanda Toxumçuluq Siyasətinin İnkişaf 
Etdirilməsi”; 2. Azərbaycanda Heyvandarlıq Strategiyasının inkişaf etdirilməsi; 3. 
Azərbaycanda Fitosanitar Qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi və Avropa İttifaqə 
standartlarına uyğunlaşdırılması  

 
 



Avstriyanın kənd təsərrüfatı 
 

Avstriyanın ərazisi 83,9 min km2, əhalisi 8,2 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 91 
düşür. ÜDM 351,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 42 800 ABŞ dolları 
düşür. 

Avstriyanın kənd təsərrüfatı olduqca yaxşı inkişaf etmişdir. Kənd 
təsərrüfatı sahələri ölkə ərazisinin 50 faizini təşkil edir (dəqiq olsaq 4,1 milyon 
hektarını). Kənd təsərrüfatının əsas istiqaməti südçülük heyvandarlığıdır. 
Avstriyalılar həmçinin bağçılıqla və üzümün yetirşdirilməsi ilə məşğuldur. 
Donuzçuluq və dənli bitkilərin becərilməsi olduqca geniş yayılmışdır. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 2/3 hissəsi heyvandarlığın payına düşür. Bu nəticəyə kənd 
təsərrüfatı ərazilərinin demək olar ki, yarısının birbaşa və ya digər yolla mal-
qaranın yetişdirilməsinə aid olması sayəsində nail olunur. Digər tərəfdən yem 
bitkiləri səpilmiş otlaqlar və çəmənlər nəzərdə tutulur. Yem bitkilərinin becərildiyi 
sahələr bütün əkin sahələrinin 1/4 hissəsini təşkil edir. Bunun sayəsində Avstiyanın 
kənd təsərrüfatı 2,5 milyon iribuynuzlu mal-qara saxlamağa imkan əldə edir. 
Avstriyada hər il təxminən 3,5 milyon ton süd istehsal edilir. 

Bitkilərin becərilməsi üçün Avstriyada yalnız ən münbit torpaqlardan 
istifadə edilir. Ən yayılmış bitkilər olan arpa, buğda və şəkər çuğunduru münbit və 
isti iqlimi olan torpaqlarda, əsasən də düzənlik və Dunay sahillərində becərilir. 
Burada həmçinin kartof, çovdar və yulaf istehsal edilir, lakin onların əkin sahələri 
daha genişdir. Avstriyanın düzənliklərində yerləşən əkinlərdə tərəvəzlər, paxlalı 
bitkilər və meyvələr yetişdirilir. Həmçinin, düzənliklərdə üzümlüklərin böyük 
hissəsi cəmləşmişdir. Amma üzümlüklər ancaq isti rayonlarda, adətən Avstriyanın 
şərq və şimal-şərq zonasında yetişdirilir. 

Avstriyanın ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı cəmi 1,5 faiz təşkil edir. 
2011-ci ildə kənd təsərrüfatının payı ümumi ÜDM-də 3,12 milyard avro təşkil 
etmişdir.  

Avstriyanın torpaqlarının 44 faizi kənd təsərrüfatı təyinatlıdır, 43 faizini isə 
meşə sahələri təşkil edir (ümumi meşə massivlərinin 85 faizi istifadə edilir). 

Torpaqların istifadə edilməsi: bütün kənd təsərrüfatı torpaqlarının 44 faizini 
əkin sahələri təşkil edir (1,38 milyon hektar) – buğda, qarğıdalı, şəkər çuğunduru, 
kartof, raps, günəbaxan, 57 faizi heyvandarlığın ehtiyaclarına verilmişdir. Kənd 
təsərrüfatı sahələrinin 2 faizini üzümlüklər təşkil edir. 

Avstriya bioməhsulların istehsalına görə Avropa İttifaqı ölkələri arasında 
liderdir. 2010-cu ildə Avstriyada bioməhsulların istehsalında ixtisaslaşan 21 500 
kənd təsərrüfat müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Onlar 518 min hektar torpağı 
becərirlər. 

Digər ölkələrlə müqayisədə, Avstriyanın fermer təsərrüfatları kiçik 
həcmlidir. Lakin bir müəssisə təxminən 19 hektar, Alp otlaqları istisna olmaqla 
dağlıq rayonlarda 14,3 hektar torpağı becərir. Müqayisə üçün, ən iri kənd 
təsərrüfatı müəssisələri Çexiyada (bir müəssisənin payına təxminən 89 hektar 
düşür), Danimarkada (60 hektar), Lyuksemburqda (57 hektar), İsveçdə (46 hektar), 
Fransada (45 hektar) və Almaniyada (41 hektar) yerləşir. Orta hesabla Avropa 
İttifaqı üzrə bir təsərrüfat 27,6 hektar torpağı becərir. 
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Avstriyada bir fermaya daha az mal-qara düşür, nəinki digər Avropa İttifaqı 
ölkələrində. Orta hesabla  bir fermer təsərrüfatında 11 inək yetişdirilir.  Bir 
təsərrüfata daha çox inək sayı Danimarkada (101 inək) və Kiprdədir (94 inək). 

Donuzların sayına görə lider İrlandiya (bir təsərrüfata 2 min donuz) və 
Danimarkadır (bir təsərrüfata 1 342 donuz). Avstriyada bir təsərrüfatda orta 
hesabla 71 donuz yetişdirilir. 

2010-cu ilə olan məlumatlara görə Avstriyada kənd təsərrüfatında əhalinin 
5,2 faizi məşğuldur. Bununla yanaşı, emal və satış sahələri nəzərə alınmaqla qida 
məhsullarının istehsalı üzrə müəssisələrdə 608 min nəfər məşğuldur. 

Bir təsərrüfatdan orta gəlir 23 min avro təşkil edir (belə təsərrüfatların 
böyük hissəsi ailə müəssisələridir). 2010-cu ildə Avstriya kəndlisinin gəliri 2009-
cu illə müqayisədə 14 faiz artmışdır. 

2010-cu ilin dekabr ayına yaşa görə pensiyanın səviyyəsi işçilər üçün 809 
avro, qulluqçular – 1 382 avro, dəmir yolu sferası işçilərinin 1 243 avro, dağ 
sənayesində - 1 710 avro, sənət sənayesində 1 320 avro, fermerlərin 738 avro, 
digərlərin 1 100 avro təşkil etmişdir. 

 Fermer təsərrüfatlarının 93,5 faizi ailə müəssisələrinə, 3,8 faizi hüquqi 
şəxslərə və 2,6 faizi cəmiyyətlərə məxsusdur. Avstriyada aqrofirmaların 35,1 
faizinə qadınlar rəhbərlik edirlər. Fermaların 37,1 faizi “dağlıq fermaları” hesab 
edilir. 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 19,5 faizi bioməhsulların istehsalı üçün 
ayrılmışdır (Alp otlaqları daxil olmaqla 538210 hektar). 2010-cu ildə xüsusilə 
böyük artım biosoyada təşkil etmişdir (2009-cu illə müqayisədə +30 faiz). 2010-cu 
ildə Avstriyada bioməhsulları istehsal edən 21 728 ferma fəaliyyət göstərirdi. 
Bütün bu fermaların bioməhsulları istehsal etməyə müvafiq lisenziyaları 
mövcuddur. Buna xüsusi orqanlar nəzarət edir, birdəfəlik qaydaların pozulması 
cərimələnir, sonra lisenziya geri çağırılır. Fermaların sayı durmadan artır. Hal-
hazırda belə fermaların payı Avstriyada fermaların ümumi sayının 16,2 faizini 
təşkil edir.  

Avstriya heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatını tamamilə təmin edir. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatı  (istehsal + ixdal - ixrac) mal əti üzrə 142 
faiz, donuz əti üzrə 106 faiz, qoyun və keçi ətinə 72 faiz, toyuq ətinə 91 faiz, hind 
toyuğu üzrə 40 faiz, yumurta üzrə 74 faiz, süd 154 faiz, qaymaq və xama üzrə 98 
faiz, qatılaşdırılmış süd üzrə 82 faiz, yağ 72 faiz, pendir 91 faiz, balıq üzrə isə 
yalnız 5 faiz təmin edir.  

Digər kənd təsərrüfatı məhsullarına milli tələbatın təmin edilməsi: buğda 
102 faiz, buğdanın bərk sortları 88 faiz, çovdar 87 faiz, arpa 88 faiz, yulaf 101 faiz, 
qarğıdalı 89 faiz, kartof 91 faiz, bal 51 faiz, yerkökü 102 faiz, kahı 79 faiz, soğan 
121 faiz, alma 111 faiz, şərab 85 faiz təşkil edir. 

Alp çəmənlikləri inəklərin yetişdirilməsi üçün əlverişlidir, buna görə də 
Avstriya ət və süd istehlak edildiyindən daha çox təmin olunur. Bundan başqa, mal 
ətinin istehlakı son zamanlar aşağı düşür. 

Avstriyada ətin istehlakı orta hesabla hər nəfərə ildə 100 kq 
qiymətləndirilir, lakin onun real istehlakı ildə 66,5 kq təşkil edir. Qalan  hissəsi 
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emal olunur. 2010-cu ildə bir avstriyalı fermer 70 nəfəri doyuzdura bilərdi. 
Avstriyada bir təsərrüfata əsas kapital (əsas vəsaitlərin dəyəri 220 min avro) 
Avropa İttifaqı üzrə yüksəkdir və 340 min avro təşkil edir. Bundan 64 min avro 
maşın və avadanlıqların, 162 min avro isə bina və tikililərin payına düşür. 

Avstriyanın fermer təsərrüfatlarının 97 faizi vergidən azaddır, çünki onlar 
kiçik müəssisələrdir və illik gəlirləri 23 000 avro təşkil edir, dağlıq fermalar üçün 
bu rəqəm ildə 22 000 avrodur. Onlar təxminən bu qədər də dotasiya alırlar. 
Gəlirləri ildə 100 000 avrodan az olanlar vergidən azaddır. 2010-cu ildə kənd 
təsərrüfatı vergiləri 45 milyon avro təşkil etmişdir. 

2007-ci ildə avstriyalılar Avropa İttifaqından 1 146 milyon avro, 2008-ci 
ildə 1 214 milyon avro, 2009-cu ildə 1 307 milyon avro, 2010-cu ildə 1 362 milyon 
avro, 2011-ci ildə 1 310 milyon avro almışdır. 

“Torpaqların inkişafına” (Avropa İttifaqinin “2 bəndi”) 2007-2013 illərdə 
Avropa İttifaqının bütün ölkələri üçün olan 96,197 milyon avrodan Avsrtiyaya 4, 
026 milyon avro ayrılmışdır. Müqayisə üçün: Polşaya (ən çox) 13,399 milyon 
avro, İtaliyaya 8,989 milyon avro, Almaniyaya 8,952 milyon avro, Rumıniyaya 
8,124 milyon avro, Litvaya 1,766 milyon avro, Latviyaya 1,054 milyon avro, 
Estoniyaya 724 min avro ayrılmışdır. 

Təxmin edilir ki, vəsaitlərin 22 faizi federal torpaqların büdcəsindən 
gələcək, 20 faizini Federal dövlət ayıracaqdır, ümumi maliyyələşmənin 58 faizi 
Avropa İttifaqının hesabına olacaqdır. Bu vəsaitin 50 faizi “torpaqların inkişafına” 
(Avropa İttifaqının aqrar siyasətinin 2 bəndi, Avropa İttifaqı, ölkənin Federal 
Hökuməti və federal torpaqları hesabına maliyyələşdirilir), 34 faizi “bazarın 
tənzimlənməsinə”, 11 faizi torpaqların inkişaf etdirilməsi milli proqramına, 5 faizi 
digər xərclər təşkil edir. 2010-cu ildə aqrar büdcədən (2,327 milyon avrodan) daha 
çox vəsait Aşağı Avstriya (30,4 faiz), Yuxarı Avstriyaya (20,1 faiz), Ştiriyaya 
(15,3 faiz) ayrılmışdır. Qalan Tripoliya 8,8 faiz, Karintiyaya 8,3 faiz, Zalsburqa 6,5 
faiz, Burgenləndə 6,2 faiz, Forarlberqa 3,9 faiz, Vyanaya 0,5 faiz ayrılmışdır. 

2010-cu ildə Avropa İttifaqından və Federal hökumətdən fermalar 2,327 
milyon avro almışdır, o cümlədən Avropa İttifaqından 1 362 milyon avro. 

2010-cu ildə istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyəri 
heyvandarlıq məhsullarında 2,92 milyard avro, bitkiçilik məhsullarında (taxıl daxil 
olmaqla) 2,91 milyard avro, meşə təsərrüfatı 1,53 milyard avro təşkil etmişdir. Bu 
da 4,8 milyon ton taxıla, 2,8 milyon ton südə, 590 min ton tərəvəzə, 5,6 milyon ton 
donuz ətinə, 625 min inəyə bərabərdir. 

2010-cu ildə Avstriyada iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2,5 milyon, 
donuzların sayı 3 milyon, qoyunların 358 min, keçilərin 71,8 min baş təşkil 
etmişdir. 

2010-cu ildə bitkiçiliyin payı 45,1 faiz, heyvandarlığın 45,3 faiz, əlavə 
xidmətlərin və kənd təsərrüfatında əlavə fəaliyyətin 9,6 faiz təşkil etmişdir.  

2010-cu ildə Avstriyada kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı 8,68 milyard 
avroya çatmışdır, bu da Avstriyanın idxalının ümumi həcminin 7,6 faizini təşkil 
etmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 84,5 faizi Avropa İttifaqından idxal edilir. 



4 
 
Avstriyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının 77,2 faizi Avropa İttifaqının 
payına düşür. 

Dağlıq ərazilər əkinçilik üçün az yararlı olsa da, təsərrüfatın idarə 
edilməsində müasir metodların tətbiq edilməsi Avstriyaya kənd təsərrüfatı 
məhsullarına daxili bazarda tələbatların 3/4 hissəsini təmin etməyə imkan verir. 

Ölkə ərazisinin 41 faizi kənd təsərrüfatının istifadəsindədir. Kənd və meşə 
təsərrüfatlarının işçiləri işləyən əhalinin 5 faizini təşkil edir. Kənd təsərrüfatında 
bitkilərin müdafiəsi vasitələrinin və gübrələrin tətbiq edilməsinin sərt normativləri 
mövcuddur. Avstriyada kənd təsərrüfatı torpaqlarının 90 faizini istifadə edən 
müəssisələrinin 70 faizi milli ekoloji proqramda iştirak edir (Avropa İttifaqında 
orta hesabla təxminən 20 faizi). 20 mindən artıq kəndli təsərrüfatları ekoloji təmiz 
bioməhsullar istehsal edirlər. 

Hal-hazırda dənli bitkilərin – buğda və arpanın məhsuldarlığı 35 s/ha–dan 
artıqdır, inəklərin məhsuldarlığı ildə 3 min ton süd təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının 2/3 hissəsi heyvandarlığın payına düşür. 
Buna təbii çəmənlərin və otlaqların kənd təsərrüfatı sahələrinin yarıdan çoxunu 
təşkil etməsi şərait yaradır. Bundan əlavə, yem bitkilərinin əraziləri əkin 
sahələrinin 1/4 hissəsini təşkil edir. Yemlərin bir hissəsi idxal edilir. Bunların 
hamısı 2,5 milyon iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirməsinə şərait yaradır. Son 
zamanlar, ətin və südün istehsalı əhalinin tələbatını ödəyir. 

Becərilən ərazilər böyük deyil. Daimi becərilməyən torpaqlar da 
mövcuddur. Onlar eqarten (dincə qoyulmuş ərazilər) adlandırılır. Onlar növbə ilə 
əkin və otlaq kimi istifadə edilir. Eqarten Alp rayonları üçün xarakterikdir. 

Ərazisi 83500 km2, əhalisi 8,2 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 91 nəfər düşür. 
Sahəsinə görə 113-cü yerdədir. ÜDM 351,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər 
nəfərə 42 800 ABŞ dolları düşür. Kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi sahəsinin 50 
faizini, yəni 4,1 milyon hektar təşkil edir. Donuzçuluq və taxılçılıq əsas 
sahələrdəndir. Yem bitkiləri əkin sahəsinin 1/4 hissəsini təşkil edir. Bu 2,5 
milyon mal-qara saxlamağa imkan verir (3,5 milyon ton süd verən). Ölkədə 
buğda, vələmir, çovdar, paxlalılar, tərəvəz, üzüm, meyvə yetişdirilir. Kənd 
təsərrüfatı ÜDM-nin 1,5 faizini verir. Bir müəssisə 19 hektara qədər torpaq 
becərir, 11 inəyə malik  olur. Bir təsərrüfatın illik gəliri 23 min avro təşkil edir. 
Özünü heyvandarlıq məhsulları ilə tam təmin edir. 2010-cu ildə bir fermer 70 
nəfəri doyuzdura bilər. Fermerlərin 97 faizi vergidən azad edilmişdir. 2010-cu 
ildə Avstriyada 2 milyondan çox iribuynuzlu mal, 3 milyon baş donuz, 358 min 
qoyun, 72 min baş keçi olmuşdur. 2010-cu ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının 
idxalı 8,68 milyard avro, ixracı isə 7,77 milyard avro təşkil etmişdir. 
 



Almaniyanın kənd təsərrüfatı 
 

Əhalisi 83,0 milyon nəfər, ərazisi 357,0 milyon km2, ÜDM 3 085 milyard 
ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 37 200 ABŞ dolları düşür. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatı yüksək intensiv istehsalatdır. Burada hər 
hektara İngiltərədən, Fransadan və ABŞ-dan çox gübrə səpilir.  

Ölkənin buğda istehsalı tələbatın 80 faizini, şəkər istehsalı 85 faizini, ət 
istehsalı 90 faizini, südə olan tələbatını 100 faiz ödəyir. 

Xüsusilə heyvandarlıq inkişaf etmişdir, o bütün kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 80 faizini təşkil edir. 

Hər yerdə donuzçuluq yayılmışdır, donuzların sayına görə ölkə Avropada 
birinci yeri tutur. 

Bitkiçilik heyvandarlığın yardımçı sahəsidir, burada çovdar, yulaf, kartof, 
yem bitkiləri becərilir, biçənəklərin və otlaqların  payına isə bütün kənd təsərrüfatı 
sahələrinin 40 faizi düşür. 

Şəhərətrafı zonalarda tərəvəzçilik inkişaf etmişdir, cənubda və cənub-
qərbdə çoxlu sayda meyvə bağları salınmışdır. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatının fəal inkişafına baxmayaraq, burada da 
problemlər az deyil. Almaniyada təsərrüfatların orta torpaq sahəsi cəmi 15 
hektardır. “Ümumi bazar”ın ekspertləri isə hesab edirlər ki, yalnız torpaq sahəsi 80 
hektar, 40 inəyi və 10 min quşu olan iri müasir təsərrüfatlar rəqabətli mübarizə 
apara bilər. Əsasən daha çox orta torpaq sahəsi 5 – 6 hektar olan, cənub-qərbin 
dağlıq rayonlarının  təsərrüfatları zərər çəkir. Buna görə də, Avropa İttifaqı 
tərəfindən taxıla, donuz ətinə, mal ətinə, quş ətinə vahid qiymətlərin tətbiq 
edilməsindən sonra, Almaniya hökuməti fermer təsərrüfatlarının sayının 
azaldılması siyasətini həyata keçirməyə başlamışdır. 

Almaniyanın yeni torpaqlarında kənd təsərrüfatı da yetəri qədər yaxşı 
inkişaf etmişdir. Şəkər, cənub meyvələri, tezyetişən tərəvəzlər və çörək taxılının 
bəzi hissəsi istisna olmaqla, əhalinin əsas qida məhsulları ilə təminatı daxili kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı hesabına təmin edilir. 

Əhalini təzə tez xarab olan məhsullarla (meyvə, tərəvəz, süd, ət) təmin 
etmək məqsədilə iri şəhərlərin ətrafında bostan-bağ qurşaqları formalaşdırılmışdır, 
məhsuldarlığı  gündə 500 min yumurta təşkil edən şəhərətrafı quşçuluq fermaları, 
20 min iribuynuzlu mal-qaranın və donuzların yerləşdirilməsinə hesablanmış 
fermalar inşa edilmişdir 

Südün, donuz ətinin və quş ətinin istehsalı heyvandarlığın əsas sahələridir. 
Bitkiçiliyin strukturunda yem bitkilərinin payı artır, silos üçün qarğıdalı, 

kökümeyvəlilər, yemlik arpa, kartof, yulaf becərilir. Əsas dənli bitki buğdadır. 
Almaniya kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə Fransadan sonra 

Avropada ikinci yeri tutur. Heyvandarlıq əmtəə məhsullarının 80 faizini istehsal 
edir, onun ehtiyacları üçün bitkiçilik inkişaf etdirilmişdir, əkin sahələrinin ərzaq 
bitkiləri üçün ayrılmış hissəsindən daha böyük hissəsi yemlik bitkilər üçün 
ayrılmışdır. Lakin, buna baxmayaraq yem taxılı xeyli miqdarda idxal edilir, 
xüsusilə də qarğıdalı. 
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Kənd təsərrüfatı sahələrindən daha əlverişli şərait südçülük heyvandarlığı 
üçün Alpın dağətəyi rayonlarında yaradılmışdır. Burada, yerli çəmənlərdə ölkənin 
inəklərinin təxminən 35 faizi yemlənir. Südçülük istiqaməti, həmçinin ölkənin 
şimalında dəniz sahilindəki rayonlarda da inkişaf etmişdir. Almaniyanın kənd 
təsərrüfatında donuzçuluğa böyük diqqət yetirilir, ölkə donuzların sayına görə 
Avropada birinci yerdədir (20 milyondan artıq). 

Ölkənin kənd təsərrüfatının yüksək gəlirliyini saxlamaq üçün bitkiçilik 
heyvandarlığın yardımçı sahəsi kimi inkişaf etdirilmişdir, biçənəklərin və otlaqların  
payına bütün kənd təsərrüfatı sahələrinin 40 faizi düşür, həmçinin heyvandarlığın 
ehtiyacları üçün burada çovdar, yulaf, kartof və yem bitkiləri becərilir. Kənd 
təsərrüfatı istehsalatında dənli bitkilərdən buğda əsas hesab edilir.  

Pivə bişirilməsi üçün xüsusilə ayrılmış arpanın becərilməsini qeyd 
etməmək olmaz, o cənub-qərbdə və Bavariyada yetişdirilir. Bu rayonlarda həm də 
mayaotu plantasiyaları yerləşdirilmişdir. Mayaotunun istehsalına görə Almaniya 
dünyada birinci yerlərdən birini tutur. Pivə burada milli içki hesab edilir, onun 
istehlakı ildə əhalinin hər nəfərinə təxminən 145 litr düşür. Almaniyanın kənd 
təsərrüfatının qarşısında duran əsas məsələ, onun dünya aqrar-sənaye istehsalatında 
rəqabətə davamlılığını artırmaqdır. Bu məqsədlə yüksək keyfiyyətli, sırf alman 
ərzaq məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə, kənd təsərrüfatında 
ehtiyat qoruyan texnologiyalar tətbiq edilir və bərpa edilən enerji mənbələrinin 
tətbiqi şəklində aqrar-sənaye kompleksinin böyük potensialı istifadə edilir. 

Heyvandarlıq məhsulları və taxılın istehsalı üzrə kənd təsərrüfatı 
istehsalatının həcminə görə Almaniya Avropada yalnız Fransadan geridə qalır, 
südün istehsalına görə isə inamla birinci yeri tutur. Bu həmçinin, ölkədə kənd 
təsərrüfatı istehsalının Avropa İttifaqı üzrə orta səviyyədən yüksək olduğu üçün 
mümkün olmuşdur. Almaniyanın kənd təsərrüfatının yeganə geridə qaldığı sahə 
şəkər çuğundurunun və qarğıdalının orta məhsuldarlığıdır. Kənd təsərrüfatı 
sahəsində dövlət orqanları kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarının 
nizamlanması, aqrar strukturunun dəyişilməsi, kənd təsərrüfatının 
maliyyələşdiriliməsi və kreditləşdirilməsi üzrə məsələləri həll edirlər. 

Almaniya hökuməti Şərqi Almaniya torpaqlarına onların Avropa 
cəmiyyətinə adaptasiya və inteqrasiya prosesində böyük maliyyə dəstəyi 
göstərmişdir. Ərzaq məhsullarının istehsalı üzrə məsələlərindən başqa, ölkənin 
kənd təsərrüfatı sahəsində, həmçinin çoxlu əlavə məsələləri həll edir. Bu, ölkə 
əhalisinin həyatının əsasları kimi təbiətin müdafiəsi və saxlanılmasıdır, yaşayış 
rayonlarının və kütləvi istirahət yerlərinin təbii landşaftlarının qorunmasıdır, 
sənayenin ehtiyacları üçün aqrar xammal vəsaitlərinin təchizatıdır. 

Təbii münbit torpaqlara malik rayonlarda buğda, arpa, şəkər çuğunduru, 
qarğıdalı, daha zəif torpaqlarda isə (Şimali Almaniyanın düzənlikləri və orta 
yüksəklikdə dağları) çovdar, yulaf, kartof, yem bitkiləri becərilir. Çay vadilərinin, 
Almaniyanın cənub-qərb düzənliklərində və dağlararası çökəkliklərin isti iqlimi 
sayəsində, burada tütün və tərəvəz istehsal edilir. 

Üzümçülük əmtəə məhsullarına görə birgə götürülmüş tərəvəzçiliyi və 
meyvəçiliyi üstələyir. 
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Mal əti və süd üzrə ölkənin ozünün təminatı 100 faizi keçir, donuz ətinə 
görə tələbatın 80 faizini təşkil edir. Süd-ət maldarlığı yaxşı rütubətliyi, zəngin 
otlaqları və çəmənləri olan, dəniz kənarı, Alp və Alp öncəsi rayonlarında, şəhər 
aqlomerasiyaların periferiyalarında yayılmışdır. Donuzçuluq xüsusilə idxal edilən 
yemlərin gətirildiyi limanlara, şəkər çuğundurunun və kartofun becərildiyi 
rayonlara yaxın zonalarında yaxşı inkişaf etmişdir. 

Almaniya Avropa İttifaqında kənd təsərrüfatı məhsullarının ən iri 
istehsalçısıdır. 2006-cı ildə Almaniyanın aqrar islahatı siyasətinin Avropa 
İttifaqının aqrar islahatı siyasətinə müvafiq və Avropa İttifaqının genişləndirilmiş 
tərkibdə mövcud olması şəraitində, kənd təsərrüfatı istehsalatının qloballaşma 
proseslərinin və ticarətin liberallaşması həyata keçirilmişdir. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatının dünya aqrar-sənaye istehsalatında 
rəqabətə davamlılığının artırılması, yüksək keyfiyyətli, bahalı, sırf alman ərzaq 
məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması, bərpa edilən enerji mənbələri 
şəklində iri aqrar-sənaye potensialının istifadə edilməsi Almaniyanın əsas aqrar 
siyasətinin strateji istiqamətidir. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatının qlobal struktur dəyişikliyi 
məcrasında kənd təsərrüfatı müəssisələrinin diversifikasiyalaşması ilə yanaşı 
effektivliyinin artırılması prosesləri həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalında çalışanların sayının tədricən azaldılması meyilliyi bu proseslərlə 
birbaşa əlaqəlidir. 

Son illər ərzində Almaniyanın kənd təsərrüfatında çalışanların sayının 
azalması, kənd təsərrüfatı sahələrinin və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ümumi 
sayının tədricən azalmasına aparır (əsasən kiçik müəssisələrin payının azaldılması 
hesabına). 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayının azaldılması ilə yanaşı Almaniyada 
statistik orta təsərrüfatların birləşdirilməsi prosesi gedir. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatı müəssisələri üç hüquqi formada mövcuddur: 
şəxsi kənd təsərrüfatı müəssisəsi, mülkiyyətçilər cəmiyyətləri, mülki qanunlu 
hüquqi şəxslər. Almaniyanın Ərzaq, Kənd Təsərrüfatı və İstehlakçıların 
Hüquqlarının Müdafiəsi Nazirliyi şəxsi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas 
hüquqi forması üzrə məlumatları çatdırır. 

Almaniyanın Ərzaq, Kənd Təsərrüfatı və İstehlakçıların Hüquqlarının 
Müdafiəsi Nazirliyi Avropa İttifaqının tövsiyyələri əsasında metodik təlimatlar 
tərtib etmiş, təlimatlara uyğun olaraq şəxsi kənd təsərrüfatı müəssisələrindən əsas 
gəlirli kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas qrupu seçilmişdir. Bu kənd təsərrüfatı 
müəssisələri üçün Avropa İttifaqının tipoloji işləmələr əsasında müəssisələrinin 
formaları üzrə (fəaliyyət növləri üzrə) tətbiq edilmişdir. Buna əlavə olaraq, əsas 
gəlirli kənd təsərrüfatı müəssisələrinin iqtisadi həcminin ölçülməsi üçün  Avropa 
ölçü vahidləri tətbiq edilməyə başlanılmışdır (EGE).  

Bəzi hallarda iqtisadi nəticələrin yekunlaşdırılması zamanı Almaniyanın 
Ərzaq, Kənd Təsərrüfatı və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Nazirliyi 
Almaniyanın bütün kənd təsərrüfatı müəssisələri regional əlamətlərinə görə köhnə 
federal və yeni federal torpaqlara şərti bölünməsi hüququnu özündə saxlayır. 
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2006-cı ildə Almaniya ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalının gələcək inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmişdir. Ekoloji təmiz kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin birinin gəliri orta 
hesabla 10,0 faiz artaraq 44 673 avro təşkil etmişdir. 

Ölkənin geniş əraziləri kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Buna baxmayaraq, 
əmək qabiliyyəti olan əhalinin ümumi sayından yalnız 2 – 3 faizi kənd təsərrüfatı 
sahəsində çalışır. Əməyin yüksək məhsuldarlığına mexanikləşdirmə, müasir aqrar-
sənaye texnologiyalarının tətbiqi hesabına nail olunmuşdur. 

Maldarlıq ümumi kənd təsərrüfatının əmtəə məhsullarının 2/5 hissəsini 
təşkil edir, o cümlədən onun əsas hissəsi süd istehsalının payına düşür (təxminən 
1/4 hissəsini). İkinci yeri donuzçuluq tutur. Süd və mal əti istehsalına görə 
Almaniya özünü 100 faizi təmin edir, donuzçuluq üzrə isə 4/5 hissəsindən bir 
qədər az. Broyler istehsalatı, yumurtanın, dana ətinin istehsalı, həmçinin 
donuzçuluq təbii faktordan az asılı olaraq iri heyvandarlıq təsərrüfatlarında 
cəmləşir. 

Avropa İttifaqında taxılın ümumi istehsalının 1/5 hissəsi, çovdar yığımının 
3/4 hissəsi, yulafın təxminən 2/5 hissəsi, arpanın 1/4 hissəsindən artıq Almaniyanın 
payına düşür. Almaniyada milli içki hesab edilən pivənin istehsalında (istehlakı 
əhalinin hər nəfərinə ildə təxminən 145 litr təşkil edir) istifadə edilən arpa iri 
həcmlərlə istehsal edilir. Yüksək təbii münbit torpaqları olan rayonlarda buğda, 
arpa, qarğıdalı və şəkər çuğunduru becərilir. Münbitliyi daha az  torpaqlar çovdar, 
yulaf, kartof və təbii yem bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə edilir. Üzümçülük 
əmtəə məhsulları üzrə birgə götürülmüş meyvəçiliyi və tərəvəzçiliyi üstələyir. 

Kənd təsərrüfatı əsasən xırda ailə fermer təsərrüfatlarına əsaslanır. 
Mövsümi işçilərin əməyi geniş tətbiq olunur. 

 Kökümeyvəlilərin (yem çuğundurunun və s.), yaşıl yem üçün və silosa 
istifadə edilən qarğıdalının, qarayoncanın, yoncanın və digər yem bitkilərinin 
becərilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Yağlı bitkilərdən xüsusi əhəmiyyətli 
günəbaxanın sahələrindən rapsın sahələri 10 dəfə çoxdur. 

Çay vadilərinin, dağlararası çökəkliklərin və Almaniyanın cənub-qərbin isti 
iqlimi tütün və tərəvəzlərin becərilməsinə əlverişli şərait yaradır. Mal-qaranın 
kəsiminin 95 faizi sənaye sallaqxanalarında həyata keçirilir, südün emalı isə süd 
zavodlarında aparlır, bu zavodlar adətən sənaye və sənaye-ticarət konsernlərinə və 
ya kəndlilərin özünə paylar əsasında məxsusdur.  

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının, taxılın istehsalının və 
heyvandarlıq məhsullarının həcminə görə Almaniya yalnız Fransadan geridə qalir, 
südün istehsalına görə isə Avropa İttifaqı çərçivəsində birinci yeri tutur. 
Almaniyada kənd təsərrüfatı istehsalının effektivliyi Avropa İttifaqı üzrə orta 
səviyyədən xeyli yüksəkdir. Bununla yanaşı Almaniya qarğıdalının və şəkər 
çuğundurunun istehsalına görə geridə qalir. 

Aqrar strukturunun dəyişilməsi, kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi və 
maliyyələşdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarının tənzimlənməsi üzrə 
məsələlərin həlli kənd təsərrüfatı sahəsində dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə 
daxildir. Almaniya hökuməti Şərqi Almaniya kənd təsərrüfatının Avropa 
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Cəmiyyətinə mürəkkəb adaptasiya və inteqrasiya prosesində maliyyə dəstəyi 
göstərir. 

Yardım həmçinin keçmiş kənd təsərrüfatı kooperativlərinin rəqabətə 
davamlı firmalara dəyişdirilməsində də özünü göstərir, bu da öz bəhrələrini verir: 
bir çox şəxsi firmalar xeyli gəlir əldə etmişdir, əsasən də becərilən iri sahələrin 
hesabına. 

Almaniyanın kənd təsərrüfatı ərzaq məhsulları istehsal etdiyindən başqa 
əlavə məsələlər yerinə yetirir: həyatın təbii ehtiyaclarının qorunması və müdafiəsi, 
yaşayış rayonları üçün gözəl landşaftların qorunması, sənaye üçün aqrar xammalın 
tədarükü və s. 

Almaniyada dənli bitkilərin istehsalı təxminən 48 milyon ton təşkil edir, o 
cümlədən buğda 26,0 milyon ton, arpa – 11,6 milyon ton, qarğıdalı – 4,5 milyon 
ton, çovdar – 2,7 milyon ton və yulaf – 0,8 milyon ton. Dənlilərin məhsuldarlığın 
orta hesabla  6,2 – 6,7 t/ha arası dəyişir. 

Almaniyanın xarici ticarət əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün optimal 
logistik imkanları, həmçinin yetəri qədər maliyyə ehtiyatları mövcuddur. 

Ərazisi 357,0 km2, əhalisi 83,0 milyon nəfərdir. Əhalisinə görə dünyada 
61-ci yerdədir. 1 km2 sahəyə 231 nəfər düşür. ÜDM 3085 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 37,2 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Buğda ilə 
özünü 80 faiz, qəndlə 85 faiz, südlə 100 faiz təmin edir. Heyvandarlıq ümumi 
kənd təsərrüfatı istehsalının 80 faizini ödəyir. Ölkədə 20 milyondan çox donuz 
olmaqla Avropada birinci yeri tutur. Ümumi kənd təsərrüfatı sahəsinin 40 faizi 
çəmən və otlaqlar altındadır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına görə 
Avropada Fransadan sonra ikinci yeri tutur. Hər nəfərə ildə 145 litr pivə düşür. 
Ona görə də arpa və qarabaşaq istehsalına xüsusi fikir verilir. Almaniya Avropa 
Şurası üzrə taxıl istehsalının 1/5 hissəsini, çovdar üzrə 3/4 hissəsini, vələmir üzrə 
2/5 hissəsini, arpa üzrə ¼ hissəsini verir. Almaniya taxıl və un üzrə daxili 
tələbatı ödəyir. Ölkədə 48,0 milyon ton taxıl, o cümlədən 26 milyon ton buğda, 
11,6 milyon ton arpa, 4,5 milyon ton qarğıdalı, 2,7 milyon ton çovdar, 0,8 milyon 
ton vələmir istehsal edilir. Taxılın məhsuldarlığı orta hesabla 62-67 sentner 
təşkil edir. Ölkədə 140,0 mln. ton ət, 28,0 milyon ton süd istehsal edilir. 

 
          
 



Belarus Respublikasının kənd təsərrüfatı 
 
Ərazisi 207,6 min km2, əhalisi 9,4 milyon nəfər, ərazisinə görə dünyada  

83-cü yerdədir, əhalinin sıxlığı 1 km2-ə 49 nəfər düşür. ÜDM 140,9 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 14 900 ABŞ dolları düşür. 

Belarus Respublikasının ASK-nin əsas sahəsi kənd təsərrüfatıdır. Ölkənin 
ümumi daxili məhsulunda kənd təsərrüfatının payı 7,5 faiz təşkil edir. Aqrar 
istehsalat iki aparıcı sahədən: bitkiçilik və heyvandarlıqdan ibarətdir. Kənd 
təsərrüfatı əsasən daxili bazarın ərzaq məhsulları ilə tələbatının təmin edilməsinə 
yönəldilib. 

Kənd təsərrüfatı torpaqları 93 milyon hektar təşkil edir, bunlardan 6,2 
milyon hektarı əkin sahələrinin payına düşür. 

Bitkiçilikdə dənli bitkilər, əsasən də arpa, çovdar, buğda üstünlük təşkil 
edir. 

Arpanın ümumi yığımı 1,4 – 2,0 milyon ton təşkil edir, bu da praktiki 
olaraq bütövlükdə daxili tələbata istifadə edilir. 

Ümumi yığım üzrə ikinci yerdə çovdardır (1,2-1,6 milyon ton). Ölkədaxili 
istehlaka 1,1 – 1,5 milyon ton istifadə edilir. Keçici  ehtiyatlar 114 – 264 min ton 
təşkil edir, 150 min tona qədər çovdar ixrac edilir. 

Dənlilərdən yemlik lupin (acıpaxla), noxud, çölnoxudu, lobya becərilir. 
Respublikada struktur dəyişiklikləri və bərpa edilən enerji mənbələri ilə əlaqədar 
dənli-paxlalı və yağlı bitkilərin becərilmə sahəsi genişləndirilir. Texniki bitkilər 
(uzunlifli kətan, şəkər çuğunduru, raps) ümumi əkin sahələrinin 5 faizini təşkil 
edir, yem bitkiləri isə – təxminən 40 faizini. Belarusda dünyanın kətan əkinlərinin 
16 faizi və ya Avropa qitəsi üzrə 20 faizindən də çox onun əkin sahələri cəmləşib. 

Heyvandarlıqda əsasən süd və ət istehsalı üçün iribuynuzlu mal-qara, 
həmçinin donuz və quş yetişdirilir. 

2010-cu ildə kənd təsərrüfatı ölkənin ÜDM-də 7,5 faizini, 2000-ci ildə isə 
11,6 faizini təşkil etmişdir. Bununla belə, 2010-cu ildə kənd təsərrüfatına ümumi 
kapitala bütün investisiyaların 17,1 faizi yönəldilib (2000-ci ildə 6,8 faizi). 

2010-cu ildən kənd təsərrüfatında ölkə əhalisinin 9,7 faizi  məşğul idi 
(2000-ci ildə 14,1 faizi). Kənd təsərrüfatında orta əmək haqqı bütün sahələr 
arasında ən aşağı olanıdır və 815 200 rubl təşkil edir (orta respublika 
səviyyəsindən 67 faiz). 

Kənd təsərrüfatının əsasını, əsasən adı dəyişdirilmiş və aktiv dövlət dəstəyi 
ilə bazar əsasında fəaliyyət göstərən kolxoz və sovxozlar təşkil edir. Onların 
payına kətan lifinin istehsalının 99,6 faizi, şəkər çuğundurunun 98,6 faizi, taxılın 
93,6 faizi, ətin 86,8 faizi, südün 86,5 faizi, yumurtanın 67,7 faizi, tərəvəzlərin 12,9 
faizi, kartofun 11,1 faizi, yunun 7 faizi düşür. Praktiki olaraq dövlət dəstəyindən 
yararlanmayan əhalinin təsərrüfatları yunun 88,7 faizini, kartofun 86,9 faizini, 
tərəvəzlərin 81 faizini, yumurtanın 32,2 faizini, südün 13,3 faizini, ətin 12,7 faizini 
istehsal edirlər. Fermer təsərrüfatları (hüquqi şəxslər kimi qeydə alınan şəxsi 
təsərrüfatlar) böyük rol oynamır və tərəvəzlərin 6,1 faizini, yunun 4,3 faizini, 
kartofun 2 faizini, taxılın və şəkər çuğundurunun 1,4 faizini, ətin 0,5 faizini 
istehsal edirlər. 
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2011-ci ilin əvvəlinə kənd təsərrüfatı torpaqlarının ümumi sahəsi 8897,5 
min hektar (5510,5 min hektar əkin sahələri, 3240,6 min hektar cəmənlik 
torpaqları) təşkil edirdi. Torpaqların 16,4 faizi meliorasiya olunmuşdur. 5510,5 
min hektar əkin torpaqlarının 4698,2 min hektarı kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, 
682,1 min hektarı isə əhalinin istifadəsindədir (2001-ci ildə - 1022 min hektar), 
bunlardan 640 min hektarı fərdi yardımçı təsərrüfatlara, 31,6 min hektarı – bağlara, 
85,4 min hektarı – fermer təsərrüfatlarının istifadəsinə ayrılmışdır. 

2010-cu ildə ölkənin bütün təsərrüfatları tərəfindən 35,6 trilyon rubl 
məbləğində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Bunun 55,2 faizini 
bitkiçilik, 44,8 fazini heyvandarlıq təşkil etmişdir. Təxminən məhsulun 2/3 hissəsi 
kənd təsərrüfatı müəssisələrində (yarıdan az hissəsi bitkiçilik, demək olar ki, 90 
faizi heyvandarlıq məhsullarıdır), onun 1/3 hissəsi əhalinin şəxsi təsərrüfatlarında, 
1 faizi fermer təsərrüfatlarında istehsal edilmişdir. Taxılın istehsalında kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin payı 93,6 faiz, kartofun 11,1 faiz, tərəvəzin 12,9 faiz 
təşkil edir. 

2000 – 2010-cu illər ərzində təsərrüfatlarda texnikanın sayı nəzərə çarpacaq 
dərəcədə azalmışdır. Traktorların sayı 2000-ci ildə 72,9 mindən 2011-ci ilin 
əvvəlləırinə 47,3 minədək, yük avtomaşınların sayı 46,3 mindən 25,1 minədək, 
taxılyığan kombaynların sayı 17,1 mindən 11,4 minədək, silos və yemyığan 
kombaynların sayı 7,2 mindən 2,6 minədək azalmışdır. Yalnız çuğunduryığan 
maşınların, çiləyici və tozlayıcı maşınların sayı artmışdır. Kənd təsərrüfatı 
texnikasının çoxu öz istehsalıdır. 2000 - 2010-cu illər ərzində traktorların illik 
istehsalı 22 470-dən 44 370-ə qədər, gücü 100 a.q. artıq olan traktorların 2 617-dən 
9 454-ə qədər, taxılyığan kombaynların 445-dən 2 035-ə qədər  artmışdır. Lakin 
yeni texnikanın xeyli hissəsi ixraca gedir. Kənd təsərrüfatı texnikasının ümumi 
sayının aşağı düşməsi nəticəsində, əkin sahələrinin traktorlarla təmin olunması 
2000-ci ildə olan 1000 hektar sahəyə 15 traktordan 2010-cu ildə 10 traktoradək 
aşağı düşmüşdür. 

İstifadə edilən gübrələrin çox hissəsi yerli istehsaldır. 2000 - 2010-cu illər 
ərzində azot gübrələrinin istehsalı 597 min tondan 761 min tonadək, fosfor 
gübrələrinin 87 min tondan 192 min tonadək, kalium gübrələrinin 3,4 milyon 
tondan 5,2 milyon tonadək, əhəngdaşı və dolomit ununun 1,5 milyon tondan 1,9 
milyon tonadək artmışdır. Kənd təsərrüfatı bitkiləri altına mineral gübrələrin 
verilməsi həmin müddətdə 850 min tondan 1 323 min tonadək artmışdır, o 
cümlədən azot gübrələrinin miqdarının  270 min tondan 463 min tonadək, fosfor 
gübrələrinin 119 min tondan 230 min tonadək, kalium gübrələrinin 462 min tondan 
630 min tonadək artmışdır. Bir hektar əkin sahəsinə səpin 169 kq-dan 284 kq-dək 
təşkil etmişdir. Təbii gübrələrin ümumi verilməsi 35,9 milyon tondan 43,2 milyon 
tonadək artmışdır. Kənd təsərrüfatı sahəsinin mütəxəssislərinin hazırlanması ilə 
Belarus Dövlət Aqrar Texniki Universiteti (Minsk ş.), Belarus Dövlət Kənd 
Təsərrüfatı Akademiyası (Qorki ş., Moqilyov vilayəti) və Qrodno Dövlət Aqrar 
Universiteti, digər ali təhsil müəssisələri və həmçinin bir sıra ixtisaslaşdırılmış orta 
ixtisas təhsil müəssisələri məşğul olurlar. 
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2005 - 2010-cu illərdə “Kənd Yerlərinin Dirçəlməsi və İnkişafı Dövlət 
Proqramı” həyata keçirilmişdir. Bu Proqram çərçivəsində 2007-ci ildə 2,5 milyard 
ABŞ dolları sərf edilmişdir, lakin kapital qoyuluşunun iqtisadi effekti zəif 
olmuşdur, bu fakt hökumət tərəfindən də təsdiq edilmişdir. Buna baxmayaraq, 
proqram dayandırılmamışdır. Təkcə onun ilk üç ilində, Belarusda müvafiq 
infrastrukturla təmin olunmuş 666 kiçik aqro şəhərlər tikilmişdir. 2008-ci ildə kənd 
təsərrüfatında dotasiyaların səviyyəsi dünya norması 20-30 faiz olduğu halda, 
burada 60 faizə çatdırılmışdır. 

Bununla belə,  dotasiyalara baxmayaraq, bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, 
Belarus kənd təsərrüfatı effektiv deyil. Belarus məhsulunun xeyli hissəsi ixracı 
ziyanına gətirib çıxarır. Belarusda bir kiloqram ətin istehsalına 8-10 dəfə çox 
elektrik enerjisi sərf edilir, nəinki inkişaf etmiş ölkələrdə,  eyni miqdarda südün və 
mal ətinin istehsalı isə daha çox yemlərdən istifadə edilməsini tələb edir. 
Köhnəlmiş maddi-texniki baza kənd təsərrüfatının daha bir əhəmiyyətli 
problemlərindən biridir. 

Baxmayaraq ki, “Kənd Yerlərinin Dirçəlməsi və İnkişafı Dövlət Proqramı” 
onunla əsaslandırılmışdır ki, “XX əsrin 90-cı illərin birinci yarısının liberal 
islahatların gedişatında əldə edilmiş nailiyyətlərin böyük hissəsi dağıdılmışdır”, 
Belarusda kartof istehsalının səviyyəsi 1993-cü illərin səviyyəsinə 
çatdırılmamışdır, hələ bu dövrdə də ətin istehsalı rekord səviyyəyə çatdırılmışdır. 
Təkcə 2004-cü ildə 1990-cı və 1993-cü illərin dənli bitkilərin məhsuldarlığının 
artırılmasına müvəffəq olunmuşdur. 

Ekspertlərin fikrinə görə, kənd təsərrüfatının inkişafına torpağa şəxsi 
mülkiyyətin olmaması da mane olur. Fikirlərə görə, kənd təsərrüfatının dirçəlişinə 
zərər gətirən müəssisələrin iflasının qarşısının alınmamasıdır. Fərdi təsərrüfatlar 
kartof və tərəvəz istehsalının böyük hissəsini təmin edir, bu da, Belarusda fermer 
təsərrüfatlarının inkişafının yüksək effektliyinə dəlalət edir. 

2001 - 2011-ci illər ərzində dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına 40 
milyard ABŞ dolları yönəldilmişdir, 2017-ci ilə kənd təsərrüfatına dövlət 
dotasiyaları minimuma endiriləcək. 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təkilatının (FAO) məlumatına görə, 
Belarus tritikale əkilmiş (516,6 min hektar) sahələrin həcminə görə Polşadan sonra 
ikinci yerdədir və onun yığımına görə (Fransada 2 milyon tona, Almaniyada 2,5 
milyon tona, Polşada 5,2 milyon tona qarşı 1,78 milyon ton) dördüncü yerdədir. 
Çovdar əkinləri sahələrinə (448 min hektar) görə Belarus dünyada beşinci yerdədir 
və onun yığımına görə dördüncü yerdədir (Rusiyada və Almaniyada 4,3 milyon 
tona və Polşada 3,7 milyon tona qarşı 1,2 milyon ton). Belarus həmçinin, kartof 
əkinləri sahələrinə görə dünyada səkkizinci yerdədir və onun yığımına görə onuncu 
yerdədir (Çində 73,3 milyon tona qarşı 7,1 milyon ton). 

Belarus kənd təsərrüfatının orta məhsuldarlığı, bir qayda olaraq, qonşu 
ölkələrin məhsuldarlığı ilə təxminən eyni səviyyədədir. Bununla belə, Belarus 
məhsuldarlığa görə Qərbi Avropa və ABŞ-la (bəzi hallarda isə Latın Amerikası və 
Asiya ölkələri ilə də) müqayisədə məhsuldarlıqda xeyli geridə qalır. Qarğıdalının 
məhsuldarlığına görə Belarus  Avropada axırdan altıncı yerdədir, kartofun 
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məhsuldarlığı ABŞ-a nisbətən üç dəfə aşağıdır, çovdar və arpanın məhsuldarlığına 
görə Böyük Britaniyadan, Almaniyadan, İsveçdən, Fransadan, Belçikadan, 
Niderlanddan 2-3 dəfə aşağıdır. 

Ərazisi 207,6 min km2, əhalisi 9,4 milyon nəfərdir. ÜDM 140,9 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 14,9 min ABŞ dolları düşür. 2010-cu ildə kənd 
təsərrüfatı ölkənin ÜDM-in 7,5 faizini təşkil edib. Kənd təsərrüfatında ölkə 
əhalisinin 9,7 faizi iştirak edir. Ölkədə 7,2 milyon ton taxıl, o cümlədən 2,4 
milyon ton buğda, 990 min ton ət və 6,8 milyon ton  məhsul istehsal edilmişdir. 
2010-cu ildə ölkənin bütün təsərrüfatları tərəfindən 35,6 trilyon rubl məbləğində 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Bunun 55,2 faizini bitkiçilik, 44,8 
faizini heyvandarlıq təşkil etmişdir. 
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Əhalinin adambaşına bəzi kənd təsərrüfatı 
məhsulları növlərinin istehsalı (kq) 

 
Məhsulun növü 1989 1995 2000 2005 2008 2009 2010 

 Kartof 1082 932 871 837 904 737 825 
 Taxıl 720 540 485 657 931 881 737 
 Tərəvəz 87 101 138 205 237 239 246 
 Ət 116 64 60 79 87 95 102 
 Süd 723 497 449 581 643 681 698 
 Yumurta (ədəd) 354 331 329 317 342 355 373 

 
 
 

Əkin sahələrinin strukturu (2010-cu il) 
 

Bitki Min hektar 
 Dənli və dənli-paxlalılar 2580 
 Payızlıq taxıl 1131 
 Çovdar 352 
 Payızlıq buğda 362 
 Payızlıq tritikale 405 
 Payızlıq arpa 12 
 Yazlıq: 1449 
 Yazlıq buğda 249 
 Yazlıq tritikale 39 
 Yazlıq arpa 679 
 Yulaf 184 
 Qarğıdalı dənliyə 113 
 Qarabaşaq 31 
 Dənli-paxlalılar 140 
 Digər dənlilər 14 
 Texniki: 497 
 Kətan 62 
 Şəkər çuğunduru 97 
 Raps 326 
 Kartof 371 
 Tərəvəz 86 
 Yemlik bitkilər: 2066 
 Birillik otlar 464 
 Çoxillik otlar 869 
 Silos üçün qarğıdalı 699 
 Yemlik kökümeyvəlilər 34 
 Cəmi 5600 
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Belarus Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ondan əvvəlki ilə nisbətən faizlə) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxili məhsul 105,8 104,7 105,0 107,0 111,4 109,4 110,0 108,6 110,2 100,2 107,7 105,3 

Sənaye məhsulları 108 106 105 107 116 111 111 109 111 97 112 109,1 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 109 102 100,7 107 113 102 106 104 109 101 102 106,6 

Əsas kapitala investisiyalar 102 97 106 121 121 120 132 116 123 105 116 113,3 

Pərakəndə satışın dövriyyəsi 112 129 112 110 112 120 118 115 120 104 116 107,1 

MDB ölkələrinə ixrac 121 102 98 124 135 96 122 130 128 65 145 143,0 

Digər ölkələrə ixrac 128 101 123 124 143 138 125 118 142 66 98 178,5 

MDB ölkələrindən idxal 142 95 109 128 148 94 130 131 137 70 112 136,8 

Digər ölkələrdən idxal 108 97 112 125 131 121 141 123 139 77 139 123,1 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bolqarıstanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 110,9 min km2, əhalisi 7,7 milyon nəfərdir. ÜDM 101,2 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 13 143 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. 

Bolqarıstan Qara və Aralıq dənizindən keçən mühüm dəniz nəqliyyat 
dəhlizinin üzərində yerləşir, bu da ona təkcə Avropa ilə deyil, həmçinin Asiya və 
Afrika ölkələrilə sıx ticarət əlaqələri yaratmağa imkan yaradır. Dağlıq (Rodopa 
dağları) və düzənlik relyefi var. Mineral ehtiyatlardan ölkə az miqdarda mis, 
polimetalik, dəmir və manqan filizlərinə, kömürə malikdir. Torpaqları qonur meşə, 
böyük hissəsi əkinlər, az hissəsi isə meşə və otlaqlar təşkil edir. 

Buğda, qarğıdalı, tütün, pambıq, üzüm, meyvə və tərəvəzlər bu rayonun əsas 
kənd təsərrüfatı məhsullarının növləridir. 

Bolqarıstan hər nəfərə mühüm sənaye məhsullarının növlərinin istehsalı üzrə 
tədricən  daha çox iqtisadi inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə yaxınlaşır. 

Qaratorpaqlar əkinçiliyin, gülçülüyün və meyvəçiliyin inkişafına şərait 
yaradır. Güllər arasında kazanlıq qızılgülü daha geniş yayılmışdır. Kazanlıq 
çökəkliyini Qızılgül vadisinə çevirən al-qırmızı qızılgül Bolqarıstan gülçülərin 
fərəhidir və qızılgül yağının dəyərli mənbəyidir. 

Ölkənin iqtisadi inkişafı orta səviyyədədir. 
Bolqarıstanın ərazisinin əsas hissəsi emal sənayesinin geniş inkşafı üçün 

rahat olmayan dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Buna görə də, əsas sənaye rayonları, 
qovşaqları və mərkəzləri istehsal infrastrukturun əsas “karkası” kimi dağlarda 
deyil, onların ətəklərində, dağlararası çokəkliklər və düzənliklərdə formalaşmışdır. 

Torpaqların keçmiş sahiblərinə qaytarılmasına əsaslanan yeni aqrar siyasət 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının aşağı düşməsilə müşaiyət edilir, bu hal 
əkin sahələrinin və mal-qaranın sayının azalması, əvvəlki kollektiv təsərrüfatların 
ləğv edilməsilə izah edilir. Həmçinin ənənəvi xarici ticarət əlaqələrinin pozulması 
və özünün xammalının və enerji resurslarının çatışmazlığı ucbatından 90-cı illərin 
böhranının nəticələrinin aradan qaldırılmasında əlavə çətinliklər  yaranmışdır. 

Son illər ölkənin iqtisadiyyatı nisbətən maliyyə sabitliyini əldə etmişdir. 
Bolqarıstan levinin sabit məzənnəsi, hesabaalma tariflərinin səviyyəsi və valyuta 
ehtiyatları qorunub saxlanılır. 

Bolqarıstanın kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərinin biri 
kimi müəyyən edilmişdir. Avropa İttifaqına daxil olduqdan sonra (01 yanvar 2007-
ci il) ölkə kənd təsərrüfatı məhsullarının yerli istehsalçılarına dəstək göstərməsi 
məqsədilə Avropa fonduna daxil olma haqqı əldə etmişdir. 

Bitkiçilik və heyvandarlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında demək 
olar ki, bərabər paylara malikdirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Bolqarıstanda 
əlverişli təbii şərait, torpaqların təbii münbitliyi əkinçiliyin yüzillik ənənələri çox 
yaxşı uyğunlaşır, bu da kənd təsərrüfatının inkişafına zəmin yaradır. 

Bitkiçilik buğdanın, qarğıdalının, üzümün, bağ bitkilərinin, tərəvəzlərin 
şəkər çuğundurunun, tütünün, yağlı qızılgülün, düyünün becərilməsilə seçilir. 
Becərilən sahələrin əsas massivləri Dunay düzənliyinin və Yuxarı Frakiya 
ovalıqlarında cəmləşmişdir, burada şumlanmanın miqdarı 60 - 70 faizə çatmışdır. 
Bağlar və üzümlüklər Köhnə Planinin şimalı dağətəyi rayonlarında və Orta Dağın 
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cənub dağətəyində yerləşən Radop dağlarında, həmçinin Küstendil çökəkliyində 
geniş yayılmışdır. 

Dunayın təpəli düzənliklərində, həmçinin Qara dəniz sahillərində bir sıra 
yüksək inkişaf etmiş üzümçülük rayonları yaradılmışdır. 

Əkin sahələrinin 60 faizini buğda, qarğıdalı və arpa kimi dənli bitkilər təşkil 
edir. Bolqarıstanda səpilən texniki bitkilərin payı böyükdür (14 faiz). Şərq rayonu 
dənli bitkilərin yığımına görə əsas rayondur, burada həmçinin şəkər çuğunduru, 
qarğıdalı və tərəvəzlər istehsal edilir. 

Buğdanın bərk sortlarının ümumi yığımı 4,5 milyon ton təşkil edir, ölkənin 
illik istehlak tələbləri isə 2 milyon tondur. Ölkə dənli bitkiləri ixrac edir və bu 
istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bolqarıstanda hər nəfərə meyvələrin, tərəvəzlərin, 
üzümün, günəbaxanın istehlakı digər Avropa ölkələrindən yüksəkdir. 

Heyvandarlıqda heyvanların müasir bordaq şəraitində saxlanılmasına 
keçilmişdir. Yem bazasının yaxşılaşdırıması, aşağı məhsuldar heyvanların daha 
məhsuldar heyvan cinslərilə əvəz edilməsi, iri mexanikləşdirilmiş fermaların 
yaradılması heyvandarlığın məhsuldarlığının artmasına şərait yaratmışdır. 
Bolqarıstanda xırda buynuzlu heyvanların ümumi sayında payı böyükdür, xüsusilə 
də qoyunların. Ölkənin şimalında əsasən iribuynuzlu mal-qara, donuz və quşlar 
yetişdirilir. Şimal heyvandarlığın əsas ixrac məhsulları olan donuz ətini, quş ətini 
və yumurtanı istehsal edir. Respublikanın cənub-şərq və cənub rayonlarında 
qoyunçuluq daha geniş inkişaf etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı iqtisadiyyatın əsas prioritet istiqamətlərilə 
müəyyənləşdirilir. Hökumət sahələrin iriləşdirilməsi və torpaqlardan daha effektiv 
istifadə etmək üçün şəraitin yaradılması, bazarın və bazar infrastrukturunun 
yaradılmasına yardım edilməsi məqsədilə Avropa İttifaqının ümumi kənd 
təsərrüfatı siyasətinə uyğun olaraq aqrar siyasətini həyata keçirmək niyyətindədir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir, məhsuldardır və effektivdir. 
Bitkiçilikdə buğdanın, qarğıdalının, üzümün, meyvəçiliyin, tərəvəzlərin, şəkər 
çuğundurunun, yağlıq qızılgülün, düyünün istehsalı, heyvandarlıqda isə ət-süd 
maldarlığı və qoyunçuluq fərqlənir. 

Bolqarıstanda kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasında hər rayon üzrə xeyli 
fərqlər mövcuddur. Dunay düzənliyinin böyük hissəsi və cənub-şərq ovalıqları 
üçün dənli-bitkilər – heyvandarlıq istiqaməti xarakterikdir, həmçinin burada xeyli 
günəbaxan əkinləri mövcuddur. Yuxarı Frakiya ovalığında və Dunay düzənliyinin 
orta hissəsində, həmçinin qərbdə Küstendil çökəkliyində meyvəçiliyin, 
üzümçülüyün, tərəvəzçiliyin və texniki bitkilərin geniş yayılması ilə seçilən yüksək 
əmtəəli intensiv əkinçilik üstünlük təşkil edir. Rodopun şərqi və Struma və Mesta 
çaylarının orta axınının hövzələri intensiv otlaq heyvandarlığı ilə tütünçülükdə 
ixtisaslaşırlar. İstehlakçı dənli – kartof bitkiçiliyilə dağlıq-otlaq qoyunçuluğu və 
maldarlığı dağlıq cənub-qərbini və yamaclarındakı sahələrini əhatə edir. 

Bolqarıstanın torpaq-bitki səthi relyefin xeyli parçalanması üzündən və 
bununla bağlı rayonlar üzrə iqlim fərqinə görə böyük müxtəlifliyilə seçilir. Dağlıq 
rayonlar öz qonur meşə və dağlı-çəmənli torpaqları ilə, Şərqi Rodopda və Rodopun 
şimal yamaclarında və üzvü maddələr cəhətcə zəif, yuyulub dağılmış qəhvəyi meşə 
torpaqları üstünlük təşkil edir, bura məhşur Bolqarıstan tütününün əla sortlarının 
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becərilməsi üçün ən yararlı yer olduğu məlum olmuşdur (burada tütünün kiçik 
ölçüdə, zəif nikotinli, lakin qətranlı maddələrlə zəngin yarpaqları inkişaf edir). 

Ölkənin becərilən torpaq fondunun böyük hissəsini qaratorpaqlar təşkil edir, 
qəhvəyi meşə torpaqları 0,7 milyon hektar və boz meşə torpaqları 0,5 milyon 
hektar ərazini əhatə edir. 

Kənd təsərrüfatında struktur dəyişiklikləri heyvandarlığın payının xeyli 
artmasına gətirib çıxarmışdır. Əkinlərdə dənli bitkilərin payı azalmış və yem 
bitkilərin, texniki bitkilərin (günəbaxan, şəkər çuğunduru, soya) və tərəvəz 
bitkilərinin payı artmışdır. Lakin taxılın istehsalı (əsas bitkilər – buğda və 
qarğıdalı) yüksək məhsuldarlıq hesabına artmışdır. Bolqarıstan hər nəfərə taxılın, 
günəbaxanın, tərəvəzlərin, üzümün, tütünün və efir yağlı bitkilərin istehsalına görə 
Avropada aparıcı yerlərdən birini tutur. Bolqarıstanın bostançılarının məharətliyi 
dünyada məşhurdur, onlar tərəvəzlərin, xüsusilə də pomidor, bibər və soğan üzrə 
bol məhsullar əldə edirlər. Bolqarıstan bağçılığı (alma, gavalı, şaftalı) və 
üzümçülüyü inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən biridir. Burada üzümçülük qonşu 
ölkələrə nisbətən daha çox yüksək keyfiyyətli təbii sortlarının istehsalında 
ixtisaslaşmışdır. Bolqarıstan İtaliya və İspaniya ilə yanaşı üzümün iri ixracçısıdır. 

Bolqarıstan kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraitinə 
malikdir. 1990-cı illərdə aqrar islahat həyata keçirilmişdir və onun gedişində 
torpaqlar keçmiş sahiblərinə və onların varislərinə qaytarılmışdır, bu da öz 
növbəsində torpağa kiçik həcmli və parçalanmış xüsusi mülkiyyətin meydana 
gəlməsinə gətirib çıxarmışdır. Bu proses effektiv əkinçilik və təsərrüfatçılıq üçün 
ciddi problemlər yaratmışdır. Kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası ilə 
təminatının zəifləməsi, aqrar məhsullar üçün ənənəvi xarici bazarların itirilməsi 
sahənin potensial imkanlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdırdı. İstehsalda 
bitkiçiliyin və heyvandarlığın payı bərabərdir (təxminən 47 faiz),  kənd təsərrüfatı 
məhsullarının təxminən 6 faizi istehsal xidmətləridir. Dağlıq rayonlarda isə 
ərazinin 20 faizdən az hissəsini əkin sahələri təşkil edir. Bağlar və üzümlüklər  
Stara-Planinin və  Sredna-Qorının cənub ətəyindəki Rodop dağlarının şimal 
ətəyində, həmçinin Küstendil çökəkliyində “Bolqrıstanın meyvə bağı” adlandırılan 
ərazidə geniş yayılmışdır. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında bitkiçiliyin payı heyvandarlığın payından bir 
qədər yüksəkdir. Əkin sahələrinin 60 faizini buğda, qarğıdalı və arpa kimi dənli 
bitkilər təşkil edir. Bolqarıstan əkin və texniki bitkilərin yüksək payı ilə seçilir. 
Yem bitkilərinin payı (xüsusilə də qara yoncanın və yaşıl kütləyə olan 
qarğıdalının) 20 faizi keçmir. Dunay düzənliyi ölkənin əsas taxıl anbarıdır. Burada 
günəbaxanın və şəkər çuğundurunun əkinlərinin əsas hissəsi yerləşir. Yuxarı 
Frakiya ovalığında, Şərqi Rodopda və Strumanın vadisində tütün əkinləri 
cəmləşmişdir. Bolqarıstan tütünün yüksək keyfiyyətli “şərq” sortları üzrə dünyanın 
ən əhəmiyyətli istehsalçısı və ixracçısıdır. Tütünün yığımı ildə orta hesabla 130 – 
150 min ton təşkil edir, onlardan 60 – 65 min tonu qurudulmuş yarpaq kimi və 50 
– 60 min tonu hazır məhsul  kimi (siqaret) ixrac edilir. Bolqarıstan qızıldan baha 
olan yağlıq qızılgülün istehsalına və qızılgül yağının istehsalı və ixracına görə 
dünyada birinci yerdədir. Ümumilikdə efir yağlı bitkilərin və tütünün əhalinin hər 
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nəfərinə istehsalı üzrə Bolqarıstanın tayı-bərabəri yoxdur. Bolqarıstan ixracının 
ənənəvi hissəsi olan qızılgül yağı ətriyyat sənayesində geniş istifadə edilir.  

Becərilən torpaqların ümumi sahəsi 4,65 milyon hektar təşkil edir, burada 
5,4 milyon ton buğda və 1,6 milyon ton arpa yığılmışdır, qarğıdalının, paxlalıların, 
günəbaxanın, şəkər çuğundurunun, tütünün və pambığın məhsulu 1981 – 1985-ci 
illərin orta illik səviyyəsindən aşağı olmuşdur. 1986 – 1989-cu illərdə meyvələrin, 
tərəvəzlərin və kartofun yığımı xeyli azalmışdır. Onların istehsalına görə ölkə 
dünyada birinci yerdədir. 

Bolqarıstanın iqtisadiyyatında heyvandarlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Onun ümumi kənd təsərrüfatı məhsullarında payı artır. 

Ərazisi 110,9 min km2, əhalisi 7,7 milyon nəfərdir. Sahəsinə görə dünyada 
102-ci yeri tutur. Hər 1 km2-ə 69 nəfər düşür. ÜDM 101,2 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir. Hər nəfərə 13 143 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Əkin sahəsinin 
60 %-ni buğda, arpa və qarğıdalı, 14 %-ni isə texniki bitkilər təşkil edir. Bərk 
buğdanın 2 milyon ton illik tələbatına qarşı 4,5 milyon ton istehsal edilir. Meyvə, 
tərəvəz, üzüm, günəbaxan istehsalına görə (hər nəfərə) digər Avropa 
dövlətlərindən irəlidədir. Taxıl məhsullarının məhsuldarlığı artdıqca (buğda və 
arpa 35-40 s/ha, qarğıdalı 40-45 s/ha) onların əkin sahələri digər bitkilər altında 
istifadə edilir.  
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Böyük Britanıyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 244,8 min km2, əhalisi 62,2 milyon nəfərdir, ÜDM 2250,0 milyard 
ABŞ dolları, hər nəfərə  36 174 ABŞ dolları düşür. 

Böyük Britanıyanın kənd təsərrüfatı hal-hazırda dünyada ən məhsuldar və 
mexanikləşdirilmiş sahələrdən biridir. Sahədə məşğulluğun payı ölkədə ümumi 
məşğulluğun 2 faizini təşkil edir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının ümumi sahəsi 58,3 
milyon hektardır (ölkənin bütün ərazisinin 76 faizi). Süd və ət-süd maldarlığı, 
donuzçuluq, ətlik qoyunçuluq və quşçuluq inkişaf etmişdir. İngiltərə dünyada ən iri 
qoyun yununun ixracçısıdır. Heyvandarlıq ənənəvi olaraq  çayların hövzələrində 
cəmləşmişdir.  

Bitkiçilikdə demək olar ki, əkinlərin 60 faizini çoxillik otlar, 28 faizindən 
artıq dənli bitkilər, 12 faiz texniki (raps, şəkər çuğunduru, kətan) və yemlik bitkilər 
(kartof daxil olmaqla), həmçinin bostan və giləmeyvə kolluqları təşkil edir. 

Şərqi  İngiltərə və Cənub-Şərq əsas əkinçilik rayonlarıdır. Dənli bitkilərin 
ümumi yığımı 20,8 – 22,4 milyon ton təşkil edir, o cümlədən 13,1 – 15,7 milyon tonu 
buğdanın payına düşür. 

Kənd təsərrüfatı dövlət tərəfindən dəstəklənir və Avropa İttifaqının 
büdcəsindən dotasiyalar alır. Buğda, arpa, yulaf və donuz əti kimi məhsullar üzrə 
istehsal həcmi istehlakı üstələyir, kartof, mal əti, qoyun əti, yun, şəkər və yumurta 
kimi məhsulların istehsal həcmi istehlak tələblərinin həcmindən aşağıdır. Beləliklə, 
bir sıra vacib ərzaq məhsullarını digər ölkələrdən idxal etmək lazım olur. Böyük 
Britaniya ölkədə istehlak edilən kərə yağının 4/5 hissəsini, şəkərin 2/3 hissəsini, 
buğdanın və dozun ətinin yarısını, mal və dana ətinin 1/4 hissəsini idxal edir.  

İngiltərədə kənd təsərrüfatı ikinci dərəcəli rol oynamışdır. Aqrar 
münasibətlərin əsas fiquru torpağı icarəyə götürən və muzdlu işçi qüvvəsindən 
istifadə edən iri fermerdir. 

Xarici rəqabət kapital qoyuluşunun artırılmasına və maşınlardan (kotan, 
toxumsəpən, taxıldöyən, dənsovuran maşınlardan), mineral gübrələrdən, 
yaxşılaşdırılmış toxumlardan və cins mal-qaradan istifadə etməyi tətbiq edərək 
istehsalı intensivləşdirməyə məcbur etdi. Nəticədə, XIX əsrin ortalarında İngiltərədə 
dənli bitkilərin məhsuldarlığı 2 dəfə, heyvandarlığın məhsuldarlığı isə 2,5 dəfə 
Fransadan artıq olmuşdur. 

Son onilliklərdə Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatının inkişafında elmi-
texniki səviyyə və aqrar sənaye kompleksinin məhsuldarlığı xeyli artmışdır. Yerli 
ehtiyatlar hesabına ölkənin təmin edilməsi durmadan artır, tam özünütəminat  süd 
kimi məhsullara, yüksək təminat yumurta, quş əti, buğda, yulaf, arpa, kartof kimi 
məhsullar üzrə nail olunmuşdur, meyvələr, yağ, şəkər, pendirin müxtəlif növləri idxal 
edilir. 

2007-ci ilin iyun ayına olan vəziyyətə görə kənd təsərrüfatında istifadə edilən 
torpaqların sahəsi 17,4 milyon hektar təşkil etmişdir, bu da ölkə ərazisinin 77 faizidir. 

2007-ci ildə Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatı sahəsində əldə edilən gəlir 
ötən illə müqayisədə 10 faiz artmışdır və 2,5 milyard funt sterliqə çatmışdır, istehsal 
həcmi 8,4 faiz artaraq 15,7 milyard funt sterliq təşkil etmişdir. 

2007-ci ilin iyun ayına olan vəziyyətə görə ölkənin kənd təsərrüfatında 526 
min nəfər çalışırdı, bu da 2006-cı ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 1,5 faiz aşağıdır. 
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2007-ci ildə heyvandarlıqda məhsulun istehsal həcmi 2,8 faiz (pul vahidində 5,2 
milyard funt sterlinq) təşkil etmişdir, bu da əsasən son məhsula olan qiymətlərin 
artması və kəsimə yönəldilmiş mal-qaranın daha yaşlı olması ilə əlaqədar olmuşdur. 
Südün istehsalı 13 faiz (2,8 milyard funt sterliqə qədər), yumurtanın istehsalı 13 faiz 
(0,4 milyard funt sterlinq) artmışdır. 

Böyük Britaniya Avropa ölkələri arasında kənd təsərrüfatı üzrə iqtisadiyyatın 
bu sektorunda əhalinin 2 faizindən az olan hissəsinin məşğul olması ilə seçilir. 
Məhsulların  komersiya intensifikasiyası  və mexanikləşdirmənin yüksək səviyyəsilə 
aqrar sənaye istehsalatının həcmi bəzi mövqelər üzrə  ölkədə tələbat səviyyəsini 
üstələmişdir. Bu sahədə olan məşğulluq səviyyəsi tədricən aşağı düşür. Kənd 
yerlərində insanları altermativ işlə təmin etmək məqsədilə, hökumət işçi qüvvəsini 
digər sahələrə keçirmək cəhdləri göstərir. Kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaq 
sahələri də azalır (təxminən bütün sahələrin 3/4 hissəsi), bununla yanaşı dənli 
bitkilərin əkinə yararlı torpaqları otlaqlar üçün ayrılır. Kənd təsərrüfatına 
münasibətdə dövlət siyasəti istehsal səviyyəsinin artırılması və aqrar sənaye 
kompleksində məşğul olanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur, 
eyni zamanda məhsullara məntiqli qiymətləri qoruyub saxlayırlar. Buna nail olmaq 
üçün daxili məhsullara minimum qiymətlərin və idxala rüsumların sistemi 
yaradılmışdır. Mal əti və qoyun ətinin istehsalçılarına, onların məhsullarını Avropa 
bazarlarında rəqabətədavamlı etmək üçün xüsusilə əlavə vəsait ödənilir. 

Buğda, yulaf və çovdar ən mühüm dənli bitkilərdir. Dənli bitkilərin xeyli 
hissəsi mal-qara üçün yemə istifadə edilir, lakin qalan hissəsi çörəyin, yarmaların və 
s. istehsalında istifadə edilir. Heyvandarlıqda iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi 
daha əhəmiyyətli yer tutur. Kənd təsərrüfatında özünütəminatın yüksək səviyyəsini 
qoruyub saxlamağa çalışırlar, şəkərin və pendirin istehsalı istisna olmaqla, onlar idxal 
edilir. 

Hal-hazırda Böyük Britaniya  Avropa İttifaqının üzv-ölkələri arasında kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcminə görə altıncı yeri tutur. Burada  bir tam 
məğul işçiyə orta hesabla 25,7 min avro dəyərində məhsul istehsal edilir. Kapitalizmə 
keçidin nəticəsində İngiltərədə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığı digər ölkələrdən 
xeyli yüksək olmuşdur. 

Böyük Britaniyada kənd təsərrüfatı son 30 ildə çox dəyişikliklər etmişdir. 
Kənd təsərrüfatı Böyük Britaniyanın ərzaq tələbatının təxminən 60 faizini 

təmin edir, baxmayaraq ki, ölkədə olan işçi qüvvəsinin 1,4 faizini istifadə edir. 
Fermerlər təbii əkinçilik kimi ekoloji təmiz metodlardan istifadə etmək 
məcburiyyətindədir. Təbii kənd təsərrüfatında ətraf mühitə və insan sağlamlığına 
zərər gətirə biləcək süni kimyəvi maddələrdən istifadə edilmir. Son illər o yüksək 
templərlə yayılır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarını dənli bitkilər, yağlı bitkilər, kartof, tərəvəz, 
iribuynuzlu mal-qara, qoyun, kənd təsərrüfatı quşları, balıq təşkil edir. 

Böyük Britaniyada bir çox kənd təsərrüfatı tipləri mövcuddur. Ölkənin  
müxtəlif regionlarında kənd təsərrüfatının müxtəlif tipləri inkişaf etmişdir. Bu 
relyefin, iqlimin (xüsusilə də yağıntıların və temperaturların), torpaq tipinin və bazara 
yaxınlıq dərəcəsinin təsirilə əlaqəlidir. Dağlıq rayonlarda qoyunçuluq inkişaf 
etmişdir. Düzənliklərdə kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilir və rütubətli isti bölgələrdə 
süd və mal əti istehsal edilir. 
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Böyük Britaniyanın bəzi  rayonlarında dənli bitkilərin becərilməsi üçün 
əlverilşli torpaqlar mövcuddur, eyni zamanda digər torpaqlar iribuynuzlu mal-qara, 
qoyun, donuzların və quşların yetişdirilməsi üçün istifadə edilir. 

İngiltərənin şimal-qərbində, Uelsdə və Şotlandiyada fermerlər iribuynuzlu 
mal-qaranın və qoyunların yetişdirilməsilə məşğuldur. Qoyunlar qışı təpələrdə keçirə 
bilirlər. 

İngiltərənin cənub-qərbi otlarla zəngindir və inəklərin yemlənməsi üçün 
yararlıdır. 

İngiltərənin cənub-şərqində və Şotlandiyanın ovalıqlarında taxıl, kartof və 
şəkər çuğunduru becərilir. 

İngiltərənin şərqinin geniş əkin sahələrində buğda, arpa və tərəvəzlər 
becərilir. 

Kənd təsərrüfatının tipləri: əkin (kənd təsərrüfatı və dənli bitkilərin 
becərilməsi). Böyük Britaniya Avropa İttifaqında dənli və yağlı bitkilərin dördüncü 
iri istehsalçısıdır (Fransa, Almaniya və Polşadan sonra); Pastora (heyvanların, o 
cümlədən donuzların, toyuqların yetişdirilməsi, qoyunçuluq, ət və süd, iribuynuzlu 
mal-qaranın yetişdirilməsi); Qarışıq kənd təsərrüfatı (əkin və pastorun qarışığı); 
Bağçılıq (güllərin, meyvələrin, tərəvəzlərin və dekorativ bitkilərin istehsalı; 
Bostançılıq (meyvə və tərəvəzlərin istehsalı); Üzümçülük  (üzümün istehsalı). 

Əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri: buğda (Böyük Britaniyada ən geniş yayılmış 
əkin bitkilərindən biri), arpa, yulaf, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəzlər, raps, 
meyvələr. 

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı: quşlar, qoyunlar, iribuynuzlu mal-qara, 
süd, ət, yumurta, yun. 

Kənd təsərrüfatı bir qayda olaraq, torpağın becərilməsinin elmi və ya biznesi, 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və mal-qaranın yetişdirilməsi kimi müəyyən 
edilir. 

Böyük Britaniyada sahəsi təxminən 57 hektar olan 300 minə qədər aktiv 
təsərrüfat mövcuddur, bu göstərici Avropada orta həcmi 20 hektar olan 
təsərrüfatlardan xeyli çoxdur.  Lakin Şotlandiyada fermaların sahələri 100 hektardan 
artıqdır. Uels və Şimali İrlandiyada 40 hektar təşkil edir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin təhlükəsiz və yetərincə məhsullarla təmin 
olunduğu və normal həyatın qorunub saxlandığı miqdarda mövcuddur. O, kənd 
təsərrüfatının inkişaf ölçüsüdur. Ərzaq təhlükəsizliyindən başqa ərzaq məhsulların 
keyfiyyəti məsələsi meydana gəlir. Böyük Britaniyada demək olar ki, bütün 
məhsullar ekoloji və sosial standartlar istehsalına zəmanət verən keyfiyyət sxemi üzrə 
istehsal edilir. 

Ərazisi 244,8 min km2, əhalisi 62,2 milyon nəfər, 1 km2-ə 249 nəfər düşür. 
Əhalinin 25 faizi kənd təsərrüfatında işləyir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahəsi – 58,3 milyon hektardır (ölkənin ümumi torpağının 76 faizi). Kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsi heyvandarlıqdır. Bitkiçilikdə əkilmiş sahənin təxminən 
60 faizi, ondan 28 faizi taxıl, 12 faizi texniki və yem bitkiləri (raps, şəkər 
çuğunduru, kətan) altındadır. İldə 20,8-22,4 milyon ton taxıl, o cümlədən 13,1-15,7 
milyon ton buğda istehsal edilir. ÜDM 2250,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər 
nəfərə 36 174 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Ölkə süd, yumurta, quş əti, buğda, 
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vələmir, arpa, kartofla özünü tam təmin edir. 2009-cu ildə kənd təsərrüfatı 6783 
milyon funt sterlinq məhsul istehsal etmişdir. 

 
 
 
 

Məhsuldarlıq 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Çıxış - buğda  
(Т / hа) 8,0 7,1 8,0 7,8 7,8 8,0 8,0 7,2 8,3 7,9 7,7 

Gəliri - arpa  
(Т / hа) 5,8 5,3 5,6 5,9 5,8 5,9 5,9 5,7 6,0 5,8 5,7 

Çıxış - yulaf  
(Т / hа) 5,9 5,5 6,0 6,1 5,8 5,8 6,0 5,5 5,8 5,8 5,5 

Gəliri - raps  
(Т / hа) 2,9 2,6 3,4 3,3 2,9 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,5 

Gəliri – şəkər 
çuğunduru  
(Т / hа) 

52,5 47,0 56,5 57,3 57,5 58,5 56,6 53,8 63,8 74,0 54 

Çıxış – birləşdirmək 
noxud  
(Т / hа) 

3,7 3,5 3,4 3,9 3,5 3,8 3,3 3,1 4,0 3,6 3,5 

Çıxış – birləşdirmək 
paxlalılar  
(Т / hа) 

3,9 3,5 3,9 3,8 3,7 3,8 3,4 3,0 4,5 3,7 3,0 

Gəliri - kartof  
(Т / hа) 22,6 12,4 16,4 18,2 16,8 14,3 15,7 12,5 13,3 15,0 23,0 

Gəliri - kartof  
(Т / hа) 41,4 42,8 46,7 42,9 45,2 46,4 43,0 43,1 46,7 48,0 45,0 

1 inəyə orta sağım  
(litr) 5978 6347 6495 6620 6571 6749 6977 6913 6943 7068 7315 

Çixiş  
(Т / hа)     1,7 1,9 1,4 1,6 1,8 2,0 1,6 
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Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatının statistikası 
 

Böyük Britaniyanın kənd 
təsərrüfatı 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kənd təsərrüfatının 
iqtisadiyyatda payı  
(£ milyon) 

6720 6852 7151 7421 7165 5109 5091 5535 7475 6783 

ÜDM-dən (cari dəyəri)  
(%) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

İdxal  
(£ milyon) 16828 18267 19091 20944 24280 25210 26791 27577 31486 32516 

İxrac  
(£ milyon) 8702 8506 8915 9881 10736 10698 11332 11795 13171 14030 

Ticarətin balansı (ərzaq 
məhsulları)  
(£ milyon) 

-8126 -9761 -
10176 

-
11063 

-
13544 

-
14512 

-
15459 

-
15671 

-
18426 

-
18286 

Bütün məhsullara 
özünəyetərliliyi  
(%) 

67 63 62,4 63,5 62,3 60,1 59,2 59,9 58,2 60,2 

Yerli məhsullarla   
özünü təminat (%) 80 75 75,5 76,6 75,0 73,1 72,2 73,1 72,7 71,7 

Kənd təsərrüfatından 
ümumi gəlir  
(£ milyon) 

1499 1661 2228 2839 2558 2171 2536 2886 4793 4373 

Fermaların orta təmiz 
gəliri (Е) 8700 13000 13900 24300 17500 17500 20600 33500   

İngiltərədə kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının 
qiymətləri (£ hektara)  7406 6915 7172 7654 8651 9249 10974 14152  

Qida sənayesi GVA  
(£ milyon)    20679 21307 21096 21213 21560 22751  

Ümumi qida  GVA  
(£ milyon)    6633 7880 7430 9731 9097 9490  

Ərzaq məhsullarının 
pərakəndə satışı GVA 
(£ milyon)    17947 19221 19782 21294 21744 22925  

 
 



Belçikanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 32,5 min km2, əhalisi 11,5 milyon nəfərdir, əhalinin sıxlığı - hər km2-ə 
320 nəfər düşür. ÜDM 412,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə  35 830 ABŞ 
dolları düşür. 

Əhalinin sayına görə dünyada 71-ci yeri tutan və ərazisinə görə 137-ci yeri 
tutan Belçika milli gəlirin həcminə görə 22-ci yerdədir. Gəlirin yarısını xidmət və 
mübadilə sahəsindəki fəaliyyəti, ¾ hissəsini isə Avropa birliyi ölkələrilə əməkdaşlıq 
təmin edir.  

Belçika vahid Avropanın yaradılmasında fəal iştirak etmişdir. 1957-ci ildən 
Brüssel bir çox Avropa təşkilarlarının qərargahı olmuşdur. Fransa şəhəri Strasburq 
əhəmiyyətinə görə ikinci hesab edilir. 1992-ci ildə Brüsseldə Avropa işləri üzrə 
Komissiya üçün çox müasir bina inşa edilmişdir. 

Belçikanın kənd təsərrüfatı yetəri qədər sərin və rütubətli iqliminə 
baxmayaraq yüksək intensivliyi və məhsuldarlığı ilə seçilir. Bu sahənin uğurları  artıq 
rütubəti götürən inkişaf etmiş kanallar sistemilə, güllərin və tezyetişən tərəvəzlərin 
yetişdirildiyi istixanaların xeyli sayının çoxluğu izah edilir. Yemlərin bolluğu 
sayəsində Belçikanın həm də heyvandarlığı məşhurdur. 

Belçikanın kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir. Ət-süd heyvandarlığı 
yüksək məhsuldarlığı və intensivliyilə seçilir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 45 
faizini çəmənlər və otlaqlar, 55 faizini isə dənli bitkilərin əkin sahələri təşkil edir. 
Ölkədə həmçinin meyvəçilik və tərəvəzçilik, o cümlədən böyük şəhərlərin 
rayonlarında istixana tərəvəzçiliyi inkişaf etmişdir. Belçikanın kənd təsərrüfatı ümumi 
milli məhsulun 2 faizini verir və ölkənin daxili tələbatını 80 faiz təmin edir. Kiçik və 
orta fermer təsərrüfatları üstünlük təşkil edir. Belçika süd və süd məhsullarının 
istehsalı üzrə Avropanın ən ölkələrindən biridir. 

2012-ci ildə Libramont şəhərində keçirilən kənd təsərrüfatı üzrə sərgidə həm 
mütəxəssislər, həm adi vətəndaşlar daxil olmaqla 200 000 nəfərdən artıq insan iştirak 
etmişdir. Kənd təsərrüfatı sahəsində 74 399 nəfər çalışır, onlardan 70 faizi 
Flandriyada çalışır. Kənd təsərrüfatı Belçikanın ÜDM-nin 1 faizini təşkil edir. 
Belçikanın inəklərinin ümumi sayı 488 000 təşkil etmişdir, 2011-ci ildə isə 3 milyon 
ton dənli bitki istehsal edilmiş, bu da 1998-ci illə müqayisədə 16 faiz artıqdır. 

2012-ci ilin ikinci rübündə Belçikanın ÜDM məhsulu 0,6 faiz aşağı 
düşmüşdür.  

Belçikadak Demoqrafiya üzrə İnstitutunun məlumatına görə 2020-ci ilə 
Brüsselin əhalisi 10 faiz artacaq. Bununla yanaşı, artımın xeyli hissəsi  xarici 
miqrasiya hesabına olacaq. Bu Avropa üçün unikal vəziyyətdir. Bununla belə, bir 
tərəfdən bu müsbət tendensiyadır – Brüssel iqtisadi cəhətdən  digər dövlətərin 
vətəndaşları üçün maraqlı olmuşdur, digər tərəfdən isə sosial problemlər yarana bilər, 
artıq Brüsselin ətrafında sənaye və istehsalın bəzi sahələrində işsizliyin səviyyəsi 20 
faizə çatmışdır, əhalinin sayının artması isə məşğulluqla olan problemlər artır. 
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Kənd təsərrüfatı yetəri qədər yaxşı inkişaf etmişdir. Bir çox rayonlarda torpaq 
yüksək münbitliyilə seçilir. Ən münbit torpaqlar Flandriyanın sahilyanı hissəsində və 
mərkəzi yaylasında yerləşir. Onlar kənd təsərrüfatında daha çox yararlıdır.  

Yulaf, kartof, kətan, şəkər çuğunduru, buğda, çovdar və arpa əsas kənd 
təsərrüfatı bitkiləridir. Hər rayonda kənd təsərrüfatının öz fərqli xüsusiyyətləri var. 
Ölkənin ən münbit rayonu Kondroz hesab edilir. Böyük şəhərlərin ətrafında meyvə və 
tərəvəzlər yetişdirilir.  

Kənd təsərrüfatında ölkənin ümumi ərazisinin ¼ hissəsi istifadə edilir. Kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqların təxminən yarısı ev mal-qarasının otarılmasında 
istifadə edilən otlaqların payına düşür. Heyvandarlıq bütün kənd təsərrüfatı 
məhsullarının  70 faizini təmin edir. Heyvandarlıq əsasən iribuynuzlu mal-qaranın və 
donuzların yetişdirilməsilə seçilir.  

Fəal əhalinin kənd təsərrüfatında cəmi 3 faizinin işləməsinə baxmayaraq, o, 
hələ də iqtisadiyyatın əhəmiyyətli sektorudur, onun fəaliyyəti Belçikanın ərazisinin 
demək olar ki, yarısında yayılmışdır. Kənd təsərrüfatı, şübhəsiz, ölkənin mənzərəsinə 
real təsirə malikdir. 

2000-ci ilin kənd təsərrüfatının siyahıya alınması məlumatına görə, Belçikada 
41 047 təsərrüfat mövcuddur. Təsərrüfatların xeyli hissəsi ailə təsərrüfatlarıdır. 

Kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal şəraiti bir regiondan digər regiona dəyişir. 
Onlara fermalardakı fiziki mühit və istifadədə olan torpaq sahəsi təsir göstərir.  

Ölkənin şimalında qumlu torpaqlar üstünlük təşkil edir. Torpağın xarakterilə 
bağlı bu rayonlarda əsasən çəmənliklər üstünlük təşkil edir. Lakin təsərrüfatlarda 
torpağın az olması ilə yanaşı onun xeyli hissəsi yem üçün qarğıdalının intensiv 
yetişdirilməsində istifadə edilir. 

Flandriyanın cənub hissəsində, gilli-qumlu torpaqlarda, yetişdirilmə 
əkinçiliyin əsasıdır. Flandriyada təsərrüfatların sahələrinin kiçik olması ilə əlaqədar 
olaraq burada intensiv əkinçilik tələb olunur. Bu səbəbdən bu gilli-qumlu regionda 
intensiv heyvandarlıq biznesi inkişaf etmişdir. 

Flandriyada kənd təsərrüfatı məhsullarının, o cümlədən Kampində və 
Flandriyanın qumlu sahəsində inəklərin və donuzların yetişdirilməsi, həmçinin 
bağçılıq bazarı sahəsində ixtisaslaşmış geniş spektri mövcuddur.  

İstehsal strukturu Valloniyada daha  müntəzəmdir (birqərarlıdır). Torpağın 
gilli rayonlarında təsərrüfatların orta sahəsi böyükdür və münbitdir, buna görə də 
burada iri təsərrüfatlar mövcuddur (buğda, şəkər çuğunduru). Cənub-qərbdə, 
yüksəklikdə kiçik, daşlı torpaq və daha qabarıq relyef istehsal üçün daha əlverişli 
şərait yaratmışdır. Bu rayonda kənd təsərrüfatı əsasən iribuynuzlu mal-qaranın 
yetişdirilməsi ilə məşğul olunur. 

Fermerlərin gəlirləri orta hesabla Flandriyada, mərkəzi Belçikada və ölkənin 
cənub-şərqində olduğundan daha aşağıdır.  

Bir regiondan digər regiona dəyişən istehsal şəraitinin dəyişkənliyi Belçikanın 
kənd təsərrüfatında müxtəlifliyin yüksək səviyyəsilə izah edilir. 
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Belçikanın kənd təsərrüfatının müasir xarakterini əmtəə mallarının 
istehlakından başlayaraq kapitalın qoyuluşlarınadək müxtəlif formalarda müşahidə 
etmək olar.   

Konkret investisiyalarda və elmi araşdırmalarda tələbatı nəzərə alaraq 
təsərrüfatların yüksək ixtisaslaşması səviyyəsi mövcuddur və bu tendensiya surətlə 
inkişaf etdirilir.  

Yüksək məhsuldarlıq Avropa İttifaqında olduğu kimi problemlər yaradır. 
  Avropa İttifaqında olduğu kimi Belçika fermerləri bir çox problemlərlə 

üzləşirlər. Fermerin orta gəliri əvvəlki kimi digər sektorun işçilərindən daha aşağıdır. 
İntensivləşmə və mexanizasiya qiymətlərin aşağa düşdüyü bir vaxtda 

fermerləri çətinliklərə salan daha yüksək investisiyalar tələb edir. 
Ölkə əhalisinin kiçik faizi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa davam edir və 

kənd təsərrüfatının fəaliyyəti, həm məşğulluq sferasında, həm də onun ÜDM-da payı 
azalmışdır. Belçikanın ərazisinin ¼ hissəsi kənd təsərrüfatına yararlıdır, 1/5 hissəsini 
çəmənlər və otlaqlar təşkil edir. Şəkər çuğunduru, kasnı, dənli bitkilər və kartof əsas 
bitkilərdir. Meyvələrin, tərəvəzlərin və dekorativ bitkilərin yetişdirilməsi xüsusilədə 
Flandriyada əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq, Belçikanın kənd təsərrüfatı 
əsasən heyvandarlıqda cəmləşmişdir, süd və ət məhsulları fermaların dəyərinin 2/3 
hissəsini təşkil edir. 

2011-ci ildə Belçikanın kənd təsərrüfatının artırılmış dəyəri 412,0 milyard 
ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

Belçikanın ümumi sahəsinin ¼ hissəsi kənd təsərrüfatında istifadə edilir. 
1990-cı illərin sonlarında kənd təsərrüfatında, həmçinin balıqçılıq sferasında ölkənin 
işləyən əhalisinin 2,5 faizini təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatı Belçikanın ərzaq və kənd 
təsərrüfatı xammalına olan tələbatının 4/5 hissəsini təmin edir. 

Belçikanın mərkəzi hissəsində (Eno və Brabant), torpağın sahəsi 50 hektardan 
200 hektaradək olan iri təsərrüfatlara bölündüyü ərazidə müasir kənd təsərrüfatı 
texnikası və mineral gübrələr geniş istifadə edilir. Hər təsərrüfatda xeyli muzdlu işçi 
məşğuldur, buğdanın və şəkər çuğundurunun yığımı üçün bir çox hallarda mövsümi 
işçilər cəlb edilir. Baxmayaraq ki, Flandriyanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi 
Volloniya ilə eynidir, onun intensiv əmək və gübrələrin istifadə edilməsi ölkənin kənd 
təsərrüfatı məhsullarının demək olar ki, ¾ hissəsini istehsal edir. 

Ümumilikdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı yüksəkdir, hər 
hektardan təxminən 6 ton buğda və 59 tonadək şəkər çuğunduru yığılır. 

Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi heyvandarlıqdır. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 
təxminən yarısını  ev mal-qarası üçün otlaqlara ayrılmışdır, heyvandarlıq isə  bütün 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 70 faizini təmin edir. 

Ölkənin hər rayonunun öz xüsusiyyətləri var. Məsələn, Ardendə bitkilər çox 
az sayda istehsal edilir. Münbit rayon olan Kandroz istisna haldır, burada çovdar, 
yulaf, kartof və yem otları (əsasəndə iribuynuzlu mal-qara üçün) istehsal edilir. 
Lüksenburq vilayətinin ərazisinin təxminən 2/5 hissəsi meşələrlə örtülüdür və 
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oduncağın satışı bu rayonun təsərrüfatının əhəmiyyətli sahəsidir. Dağlıq ərazilərin 
çəmənliklərində qoyunlar və iribuynuzlu mal-qara otarılır. Eno və Brabantın 
əhəngdaşı yaylaları buğda və şəkər çuğundurunun əkinləri üçün istifadə edilir. Geniş 
şəhərlərin ətrafında meyvə və tərəvəz yetişdirilir. Mərkəzi rayonda ev mal-qarasının 
yetişdirilməsi daha az inkişaf etmişdir, lakin Brüssel yaxınlığında və Lyejdan qərbə 
(Brabantda) doğru atlar və iribuynuzlu mal-qara yetişdirilir. 

Heyvandarlıq və süd təsərrüfatı daha çox Flandriyada inkişaf etmişdir, burada 
kiçik fermalar üstünlük təşkil edir. Burada yerli torpağa və rütubətli iqlimə 
uyğunlaşmış  kətan, çətənə, kasnı, tütün, meyvələr və tərəvəzlər becərilir. Güllərin və 
dekorativ bitkilərin yetişdirilməsi Genta və Brugge rayonlarının müxtəliflik 
xüsusiyyətidir. Burada, həmçinin buğda və şəkər çuğunduru yetişdirilir. 

Ərazisi 32,5 min km2, əhalisi 11,5 milyon nəfərdir, əhalinin sıxlığı - 1 km2-ə 
320 nəfər düşür. ÜDM 412,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 35 830 ABŞ 
dolları düşür. 

Belçika vahid Avropanın yaradılmasında fəal iştirak edib. Belçikanın kənd 
təsərrüfatı ümumi milli məhsulun 2 faizini verir və ölkənin daxili tələbatını 80 faiz 
təşkil edir. Belçika süd və süd məhsullarının istehsalı üzrə Avropanın ən iri 
ölkələrindən biridir. 488,0 min baş inək mövcuddur, 2011-ci ildə 3 milyon dənli 
bitki istehsal edilmişdir. Kənd təsərrüfatında 74,4 min nəfər çalışır. Demoqrafiya 
İnstitutunun məlumatına görə 2020-ci ilə Belçikanın əhalisi 10 faiz artacaq. 
Buğda, arpa, yulaf, kətan, şəkər çuğunduru əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. 
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Belçikanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2011-ci illər 
 

İl ÜDM, milyard ABŞ 
dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, 

ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-də 
payı, % 

ÜDM-nin artım 
templəri, % 

2000 233 22897 0.72 91.7 
2001 232 22721 0.72 99.6 
2002 253 24673 0.76 109.1 
2003 312 30282 0.83 123.3 
2004 362 34952 0.86 116 
2005 377 36201 0.82 104.1 
2006 400 38186 0.81 106.1 
2007 459 43553 0.82 114.8 
2008 507 47821 0.83 110.5 
2009 473 44367 0.82 93.3 
2011 412 35830 0.74 99.2 

 
 
 
 
 

Belçikanın və qonşu-ölkələrin ÜDM-nin müqayisəsi 
 

Belçikanın və qonşu-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard 
ABŞ dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl Belçika  Fransa  Niderland Cəmi  

2000 233 1326 385 1944 
2001 232 1338 401 1971 
2002 253 1452 438 2143 
2003 312 1792 538 2642 
2004 362 2056 610 3028 
2005 377 2137 638 3152 
2006 400 2256 678 3334 
2007 459 2582 783 3824 
2008 507 2832 871 4210 
2009 473 2625 793 3891 
2011 412 2214,0 705,7 331,7 
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Belçikanın və qonşu-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), %,  
2000 – 2011-ci illər 

 
İl Belçika  Fransa  Niderland Cəmi  

2000 11.99 68.21 19.8 100.0 
2001 11.77 67.88 20.35 100.0 
2002 11.81 67.76 20.44 100.0 
2003 11.81 67.83 20.36 100.0 
2004 11.96 67.9 20.15 100.0 
2005 11.96 67.8 20.24 100.0 
2006 12 67.67 20.34 100.0 
2007 12 67.52 20.48 100.0 
2008 12.04 67.27 20.69 100.0 
2009 12.16 67.46 20.38 100.0 
2011 12.32 67.23 20.46 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belçika və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM, ABŞ dolları,  
2000 – 2011-ci illər 

 
İl Belçika  Fransa  Niderland 

2000 22897 22456 24270 
2001 22721 22529 25136 
2002 24673 24291 27297 
2003 30282 29775 33337 
2004 34952 33929 37596 
2005 36201 35035 39129 
2006 38186 36756 41397 
2007 43553 41817 47619 
2008 47821 45605 52778 
2009 44367 42037 47889 
2011 35830 35143 42770 
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Belçika və qonşu-ölkələrin ÜDM-nin artım templərinin dinamikası, %, 
2000 – 2011-ci illər 

 
İl Belçika  Fransa  Niderland 

2000 91.7 91.1 93.7 
2001 99.6 100.9 104.2 
2002 109.1 108.5 109.2 
2003 123.3 123.4 122.8 
2004 116 114.7 113.4 
2005 104.1 103.9 104.6 
2006 106.1 105.6 106.3 
2007 114.8 114.5 115.5 
2008 110.5 109.7 111.2 
2009 93.3 92.7 91 
2011 99.2 97.5 98.2 

 
 
 
 
 
 
 

Belçikanın və lider-ölkələrin ÜDM-nin müqayisəsi 
 

Belçika və lider-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard ABŞ 
dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl Belçika ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 233 9899 1193 4667 1886 1326 
2001 232 10234 1317 4095 1881 1338 
2002 253 10590 1456 3918 2007 1452 
2003 312 11089 1651 4229 2424 1792 
2004 362 11798 1943 4606 2726 2056 
2005 377 12564 2284 4552 2766 2137 
2006 400 13315 2787 4363 2903 2256 
2007 459 13962 3494 4378 3324 2582 
2008 507 14219 4532 4880 3624 2832 
2009 473 13864 5051 5033 3299 2625 
2011 412 15040 11300 4389 3085 2214 
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Belçika və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM, ABŞ dolları,  

2000 – 2011-ci illər 
 

İl Belçika ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 
2000 22897 35041 940 37122 22903 22456 
2001 22721 35840 1031 32527 22832 22529 
2002 24673 36711 1132 31083 24347 24291 
2003 30282 38068 1276 33515 29388 29775 
2004 34952 40121 1494 36469 33033 33929 
2005 36201 42329 1747 36015 33511 35035 
2006 38186 44448 2120 34500 35173 36756 
2007 43553 46188 2644 34605 40283 41817 
2008 47821 46621 3412 38563 43941 45605 
2009 44367 45059 3784 39770 40034 42037 
2011 35830 48517 8433 34560 37170 35143 

 
 
 
 
 
 

Belçika və lider-ölkələrin ÜDM-nin artım templərinin dinamikası, %, 
2000 – 2010-cu illər 

 
İl Belçika ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 91.7 106.4 108.4 106.8 88.5 91.1 
2001 99.6 103.4 110.4 87.7 99.7 100.9 
2002 109.1 103.5 110.6 95.7 106.7 108.5 
2003 123.3 104.7 113.4 107.9 120.8 123.4 
2004 116 106.4 117.7 108.9 112.5 114.7 
2005 104.1 106.5 117.6 98.8 101.5 103.9 
2006 106.1 106 122 95.8 105 105.6 
2007 114.8 104.9 125.4 100.3 114.5 114.5 
2008 110.5 101.8 129.7 111.5 109 109.7 
2009 93.3 97.5 111.5 103.1 91 92.7 
2010 99.2 104.2 113.6 108.5 99.4 97.5 
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Çexiyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 78,87 min km2, əhalisi 10,5 milyon nəfərdir. ÜDM istehsalı 272,2 
milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 25,9 min ABŞ dolları düşür. 

Əlverişli iqlim şəraiti ölkədə müxtəlif növ dənli bitkilərin, tərəvəzlərin və 
meyvələrin becərilməsinə imkan yaradır. Həmçinin, heyvandarlıq da olduqca inkişaf 
etmişdir. Dənli bitkilərə gəlincə, Çexiyanın kənd təsərrüfatında daha çox, son dərəcə 
gözəl çörək məmulatları bişirilən buğda istehsal edilir. Tərəvəzlərdən, Çexiya 
mətbəxinin əsas inqrediyenti olan kartofun becərilməsinə üstünlük verilir. Alma, 
armud, gavalı və gilas Çexiyada yetişdirilən əsas meyvə növləridir. Tanınmış 
Moraviya üzümlükləri ölkənin hüdudlarından uzaqda məşhur olan gözəl şərabın 
hazırlanması üçün xammal mənbəyidir. Məşhur Çexiya pivəsinin hazırlanması üçün 
lazım olan her şeyi, həmçinin, Çexiyanın kənd təsərrüfatı verir. Mayaotunun 
becərilməsi öz ənənələrini qədim zamanlardan davam etdirir və Çexiyanın  pivə 
istehsalı tarixinin ayrılmaz hissəsidir. 

Çexiya heyvandarlığı donuzların, iribuynuzlu mal-qaranın və ev quşlarının 
yetişdirilməsi üzərində qurulmuşdur. Ən çox donuz yetişdirilir. İkinci yerdə 
Çexiyanın əhalisinin təkcə ətlə deyil, həm də südlə təmin edən sağmal inək təsərrüfatı 
durur. Bütün heyvanlar, ətin tərkibində insan üçün təhlükəli maddələrin olmasına yol 
verilməməsi üçün mütəxəssislər tərəfindən diqqətlə müayinə olunur. Donuz və quş 
qripinin epidemiyaları, heyvandarlıq məhsullarının insan istehlakına uyğun olması 
sanitar normaların daha da sərtləşməsinə gətirib çıxardı. 

Çexiyanın kənd təsərrüfatı mexanikləşdirmənin və avtomatlaşdırmanın 
yüksək dərəcə olması sayəsində yaxşı inkişaf etmişdir. Lakin, gənclərin kənd 
yerlərində yaşamaq istəməməsi problemi bu ölkədən də yan keçmir.  

Çexiyanın əhalisi son dərəcə yüksək sıxlığı ilə fərqlənir. Orta hesabla             
1 km2-ə təxminən 129 nəfər düşür. Ən çox sıx əhalisi olan iri şəhərlərin əraziləridir, 
burada əhalinin orta sıxlığı 1 km2-ə 250 nəfər təşkil edir. Hal-hazırda Çexiyanın 
əhalisi çox böyük artımla seçilmir, bu əsasən qonşu ölkələrdən olan miqrantların 
hesabına baş verir. 

Çexlərin böyük əksəriyyəti başqa ölkələrdə yaşayır, bu da XIX əsrin 
axırlarında XX əsrin əvvələrində olan iqtisadi çətinliklər və həmçinin siyasi 
səbəblərlə əlaqədar idi. 

Hal-hazırda Çexiya digər ölkələrdən olan işçilərin sayını azaltmağa çalışır. 
Hökumət ölkəni tərk etməyə razı olan xaricilərin evlərinə qayıtma xərclərini 
ödəməyə, həmçinin 500 avro məbləğində birdəfəlik müavinət verməyə hazırdır ki, 
buna da, 2008-2009-cu illərin iqtisadi böhranı səbəb olmuşdur. 

Çexiya Respublikasının güclü sənaye ölkəsi olmasına baxmayaraq, Çexiya 
kənd təsərrüfatının qədim ənənələri var. İqlim şəraiti sayəsində ölkədə müxtəlif növ 
tərəvəz, meyvə və ev heyvanları yetişdirilir. Kənd təsərrüfatı istehsalının ənənəvi 
aqrar ərzaqları arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

Taxıl, kartof, şəkər çuğunduru, süfrə və şərab üzümləri, meyvələr. 
2006-cı ildə becərilmiş dənli bitkilərin cox hissəsi buğda idi. Çexiya 

Respublikasında 870 000 hektardan artıq sahədə taxıl becərilmişdir. Digər ənənəvi 
dənli bitkilərə arpa, çovdar və yulaf daxildir. Taxıl çörək məmulatlarının, ən yayılmış  
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rulet və şirin peçenyenin bişirilməsində istifadə edilir. Çexiya Statistikasının 
hesabatına uyğun olaraq 2006-cı ildə taxılın istehsalı 15,5 faiz aşağı düşmüş və ya 
6,46 milyon tonadək azalmışdır. Buna il ərzində əlverişsiz hava şəraiti səbəb 
olmuşdur. 

2006-cı ildə 711 000 tondan artıq kartof yığılmışdır. Kartof bir çox Çexiya 
yeməklərinin əsasıdır. 

Əsasən şəkərin istehsalında istifadə olunan şəkər çuğunduru Çexiya 
Respublikasında ardıcıl becərilir. 2006-cı ildə 2,9 milyon ton şəkər çuğunduru 
yığılmışdır. 

Çexiya Respublikasında 5 414 hektar sahədə süfrə üzümü becərilir. 2006-cı 
ildə, Çexiya vilayətləri 5 200 ton məsul yığmışdır. Çexiya Respublikasında bar verən 
üzüm bağları 12 697 hektardır. Onlar daha çox Cənubi Moraviyada yayılmış və 
burada bu növ məhsul üçün ən yaxşı iqlim şəraiti mövcuddur. 

Ənənəvi meyvə məhsulu, adətən müxtəlif növ tezyetişən, gec yetişən və qış 
almasından, armudundan, gavalıdan və albalıdan ibarətdir. Heyvandarlıq sahəsində 
ənənəvi aqrar ərzaqları arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

Donuz, iribuynuzlu mal-qara, ev quşları. 
Donuzları əsasən yaxşı keyfiyyətli ətlik kimi böyük həcmdə yetişdirirlər. 

Kəsilmiş donuzun orta çəkisi təxminən 105 kq təşkil edir. Donuzlar təkcə böyük 
qruplarla deyil, həmçinin fermerlərin şəxsi istifadəsi üçün yetişdirilir. Ev donuzunun 
kəsilməsi Çexiyanın kənd adətidir. Bütün donuzlar, kəsilmədən əvvəl insan üçün 
zərərli maddələrin mövcudluğunu istisna etmək üçün ciddi gigiyena müayinəsini 
keçməlidir. 

Çexiya Respublikasında ən yayılmış iribuynuzlu mal-qara növü, mal-qara 
arasında ikinci ən gəlirli olan inəklərdir. Kəsilmiş inəyin orta çəkisi 600 kq-dır. Bütün 
iribuynuzlu mal-qara kəsilmədən əvvəl insan üçün zərərli maddələrin istisna edilməsi 
üçün gigiyena müayinəsindən keçməlidir, əsasən də inək quduzluğu xəstəliyinə dair. 
Bugünədək Çexiya Respublikasında xəstəliyin 20 halı təsdiq edilmişdir, lakin 
insanlar yoluxmamışdır. Südün geniş yayılmış məhsulları pasterizə edilmiş süd, yağ 
və emal edilmiş pendirlərdir.  

Çexiya fermerləri ənənəvi olaraq toyuq, qaz, hind toyuğu və ördək 
yetişdirirlər. Ağ ətin yayılması sayəsində ev quşlarının yetişdirilməsi daha çox 
artmışdır. Yuxarıda qeyd olunan müxtəlifliklərdən əlavə, həmçinin Qvineya toyuqları 
yetişdirilir. Quş qripinin təhlükəsi nəticəsində Çexiya Respublikasında bütün ev 
quşları tamamilə yoxlanılmışdır.  

Çexiya Respublikasında sənaye və turizm yaxşı inkişaf etmişdir. Kənd 
təsərrüfatına gəldikdə, onun ÜDM-da payı 2 faizdən azdır. Çexiyanın iqlimi, onun 
coğrafi mövqeyi  müxtəlif meyvələrin, tərəvəzlərin, dənli bitkilərin və həmçinin ev 
mal-qarasının və quşlarının yetişdirilməsi üçün münbit şərait yaradır. Buğda, çovdar, 
arpa, yulaf əsas dənli bitkilərdir. Həmçinin burada kartofun, şəkər çuğundurunun 
məhsuldarlığı yüksəkdir. Qeyd etməmək olmaz ki, Çexiya pivəsi dünyada ən 
yaxşılardan biridir. Onun hazırlanması üçün geniş kənd təsərrüfatı sahələrində 
mayaotu əkilir. Almanın, armudun, gavalının, gilasın müxtəlif sortlarının yaxşı 
məhsulları alınır. Meyvə ağacları ümumiyyətlə Çexiyanın böyük ərazilərini əhatə 
edir. Çox hallarda onları böyük olmayan yollar boyunca əkirlər.  
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Heyvandarlığa gəldikdə isə, burada donuzların, iribuynuzlu mal-qaranın və 
quşların yetişdirilməsi üstünlük təşkil edir. Ağ ətə olan tələbata müvafiq yerli fermer 
təsərrüfatlarında quşların baş sayı artırılmışdır (toyuq, hind toyuğu, ördək və qaz). 

Kənd təsərrüfatı yaxşı avtomatlaşdırılmışdır. Əvvəllər Çexiya əsas kənd 
təsərrüfatı ərzaqları ilə təkcə özünü təmin etmirdi, həm də onların bir hissəsini ixrac 
edirdi. Lakin, son zamanlar  kənd təsərrüfatı çox da yaxşı olmayan vaxtlarını yaşayır 
və Çexiya sahibkarlığının ən riskli sahəsi sayılır. 

Əmək haqları burada o qədər də yüksək deyil, böhrandan çıxış üzrə siyasət 
kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmış, ekologiya 
naminə mübarizə, quş və donuz qripi kimi müxtəlif xəstəliklər və s. həmçinin bu 
sahəyə də zərbə yetirdi. Əkin sahələri azaldılır, ev mal-qarasının yetişdirilməsi ixtisar 
edilir, boşalmış əkin sahələrini meşə sahələrinin artırılmasına vermək planlaşdırılır, 
bununla əlaqədar kənd əhalisi şəhərə köçməyə başlayır.  

Çexiyada kənd və meşə təsərrüfatlarının payı xeyli azdır və  hər il də 
azalmağa davam edir. Çexiyada birbaşa kənd təsərrüfatı məhsullarının ÜDM payı 2 
faizdən də azdır, bu da qonşu ölkələrlə müqayisədə çox da yaxşı görünmür. 
Çexiyanın kənd təsərrüfatı üçün onun iqlim şəraiti mühüm rol oynayır. Onun 
sayəsində Çexiyada meyvə, tərəvəz və ev mal-qarasının yetişdirilməsi əlverişlidir. 
Çexiyanın kənd təsərrüfatı istehsalı olan ənənəvi aqrar məhsullarına kartofu, taxılı, 
şəkər çuğundurunu, üzümün adi və şərab növlərini və meyvələri aid etmək olar. 
Çexiya Respublikasında dənli bitkilər arasında buğda üstünlük təşkil edir. Digər 
ənənəvi dənli bitkilərə çovdar, arpa və yulaf aiddir. Kartof Çexiyanın bir çox 
yeməklərinin əsasıdır, buna görə də onu demək olar ki, hər yerdə becərirlər. Şəkərin 
istehsalı üçün Çexiya Respublikasında şəkər çuğunduru becərilir.  

Çexiyada meyvə məhsulu əsasən almanın, armudun, gavalının və albalının 
tezyetişən, gec yetişən və qış sortlarından ibarətdir. Çexiyanın cənubunda yerləşən 
Xelçise və Leqnise rayonları öz alma və gilası ilə məşhurdur. Çexiyanın kənd 
təsərrüfatı məhsullarını sadalayarkən pivə istehsalını qeyd etməmək olmaz. Pivə 
istehsalının əsas komponentləri olan iri Çexiya plantasiyalarında becərilmiş, yüksək 
keyfiyyəti ilə seçilən mayaotudur və cücərmiş arpa olan səmənidir. Çexiyanın hər 
regionunda yüzdən çox pivə növü bişirilir. Çexiya pivəsinin ən məşhur növlərinə 
Plzenski Prazdroy, Kruşovise, Velikopopovintski Kozel, Budeyovitski Budvar, 
Staropramen, Regent və Velvet aiddir. 

Son zamanlar, ölkədə bəzi kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq məhsullarının 
istehsalı azalır, bu qismən olaraq çexlərin ekologiya naminə və böhran ilə mübarizə 
qərarı ilə əlaqəlidir, buna səbəb Çexiyanın ərzaq bazarında süd, yağ, çörək, yumurta 
kimi əsas mallara qiymətlərin aşağı düşməsi oldu. Ölkədə iribuynuzlu mal-qaranın və 
donuzların sayı azalmış, lakin hələ 2008-ci ildə atların, qoyunların və quşların 
istehsalı nəzərə çarpaçaq qədər artmışdır.  

Buğdanın istehsalı azalmış, əkin sahələri isə yulaf üçün ayrılmışdır. Üzvi 
gübrələr əkinə yararlı sahələrin demək olar ki, 18 faizində istifadə edilir. Torpaqla 
işləyərkən çexlər daha çox kimyadan istifadə etməkdən imtina edirlər. Ölkədə kənd 
təsərrüfatı sahələri durmadan azalır, Avropa Birliyinin istifadə edilməyən torpaqlarda 
ağacların əkilməsi üzrə proqramı çərçivəsində isə Çexiyada hal-hazırda ölkənin 1/3 
hissəsini əhatə edən meşə sahələrinin artırılması planlaşdırılır. Çexiyada kənd 
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əhalisinin şəhərlərə axını problemi kəskin xarakter almışdır. Ölkədə fermerlərin 1/3 
hissəsinin yaşı 50-dən yuxarıdır, cavan nəsil isə kənddə qalmağa can atmır. 
Çexiyanın kənd təsərrüfatında olan əmək haqqının səviyyəsi elə də yüksək deyil. 
Əgər kənd sakininin əmək haqqının artırılması problemi həll olunmasa, Çexiyanın 
qıda məhsullarının xarici təminatına keçməsinə böyük ehtimal var. 

Çexiyanın kənd təsərrüfatında əhalinin 5 faizi məşğuldur. Çexiyada kənd 
təsərrüfatının yüksək avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmə səviyyəsi mövcuddur. Bu, 
ölkənin əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının tamamilə təmin 
edilməsinə və həmçinin məhsulları AB-nin ölkələrinə ixrac edilməsinə imkan yaradır. 
Statistikaya görə, Çexiyada aqrar sektorun bir işçisi  41 nəfəri doyuzdurur. 

Çexiyada sahibkarlığının daha riskli sahələrinə kənd təsərrüfatı, istehsal, 
ticarət, nəqliyyat və restoran biznesi aiddir. 

Ərazisi 78,87 km2, əhalisi 10,5 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 
114-cü yerdədir. 1 km2-ə 129 nəfər düşür. Ümumi daxili məhsul 272,2 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 25,9 min ABŞ dolları düşür. 711 min ton kartof, 41,7  
min ton taxıl, 5414 hektardan 5200 ton üzüm götürülür. Hər kəsilmiş iribuynuzlu 
heyvandan orta hesabla 600 kq ət götürülür. Kənd təsərrüfatı istehsalı ümumi 
daxili məhsulun 2 faizini təşkil edir. Ümumi əhalisinin 5,5 faizi kənd təsərrüfatında 
çalışır. 
 
 



Danimarkanın kənd təsərrüfatı 
 

Danimarkanın ərazisi 43,0 min km2, əhalisi 5,5 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 126,4 
nəfər düşür. ÜDM 208,8 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 38,0 ABŞ dollarə 
məhsul istehsal edilir. 

Danimarkada iqtisadiyyatın aqrar sektoru ilə dövlətin idarəetmə onilliklərlə 
toplanmış təcrübəsi diqqətli öyrənilməyə layiqdir. İdarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif 
iqtisadi, inzibati və ideoloji üsulları və metodları istifadə edilərək dövlət kənd 
əhalisinin həyatının qaydaya salınması, istehsalın artımının, kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının keyfiyyətinin stimullarşdırılması, sağlam rəqabətin təmin edilməsi üçün 
əlverişli şərait yaratmışdır. 

Bu ölkədə aqrar biznesdə dövlət müəssisələri və idarələri mövcud deyil. 
Kooperativlərin, kredit və injinirinqləşdirilmiş strukturların yaradılmasında hökumət 
payçı kimi iştirak etmir. Bütün ərzaq və kənd təsərrüfatı sənayesi fərdi təsərüfatçılığa 
əsaslanır. Kraliça, parlament və hökumət bu fərdi torpaq mülkiyyətçiliyinin, istehsal 
vasitələrinin və əmək vasitələrinin müdafiəsi və yaradıcı fəaliyyəti üçün bütün 
müvafiq şəraiti yaratmışdır. Bunun üçün həm hüquqi, həm də qeyri hüquqi dövlət 
idarəçiliyi formalarından istifadə edilir. 

Danimarkada kənd təsərrüfatı qanunvericiliyi yüksək səviyyədədir. Bir neçə il 
öncə qəbul edilmiş “Kənd təsərrüfatı barədə” qanun “kənd təsərrüfatı konstitusiyası” 
hesab edilir. O, kənd həyatının əhəmiyyətli sosial və istehsal məsələləri üzrə daha 
ümumi xarakter daşıyan qaydalar qəbul etmişdir, Danimarkanın ailə fermasının, 
fermerin, kooperativin, yerli idarəçilik orqanlarının, kənd təsətrrüfatı,ərzaq və 
balıqçılıq  nazirliyinin və ölkənin hökumətinin davranışlarını və fəaliyyətini müəyyən 
etmişdir. Bu qanunla Danimarka ailəsi Danimarkanın kənd təsərrüfatının əsası kimi 
müəyyənləşdirilmişdir və onun fəaliyyətini qorumaq bütün hökumət və qeyri-
hökumət orqanlarının vəzifəsidir. Bu qanuna uyğun olaraq emal kooperativləri ərzaq 
bazarında kretidləşmədə və vergi qoyulmada prioritet əldə edirlər. Beynalxalq 
bazarlarda onların fəaliyyətinin koordinasiyası üçün dövlət tərəfindən 
maliyyələşdirilən İxrac Şurası yaradılmışdır. 

Dövlətin nəzarət fəaliyyəti əhəmiyyətlidir. Burada iki aspekti qeyd etmək 
lazımdır: baytarlıq nəzarəti və ətraf mühitin qorunması. Mal-qaranın və ərzaq 
məhsullarının vəziyyətinə nəzarət bir neçə səviyyədə həyata keçirilir. Danimarka 
effektivbaytarlıq sistemi yaradaraq mal-qaranın və donuzların bütün yolxucu 
xəstəliklərinin tamamilə öhdəsindən gəlmişdir. Bunun sayəsində ət və süd sənayesi 
məhsullarının ixracının böyük həcmi üçün zəmin yaranmışdır. Danimarkada dövlət 
hakimiyyəti ətraf mühitin kənd təsərrüfatından az zərər dəyməsi üçün bir çox tədbirlər 
görür. Danimarkanın ailə fermerləri və kooperativləri ekologiya və təbiətin qorunması 
xidmətləri üzrə ciddi sistemli nəzarətə məruz qalır. Danimarkanın qanunavericiliyinə 
görə 1 hektar kənd təsərüffatına yararlı torpaqlarda heyvanların sayı,səpilən üzvi və 
mineral gübrələrin miqdarı, həmçinin qış dövründə istifadə olunmamış bitki 
əkinlərinin sahəsi məhdudlaşdırılıb.Fermer bitkiləri qoruyan kimyəvi maddələrin 
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tətbiqinin texnologiyasına riayət etmək və onun uçotunu aparmalıdır. Ətraf mühitin 
qorunması üzrə qanunvericiliyin pozulduğu halda, fermer cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilir və  Yaşıl şəhadətnaməyə malik olmaq haqqını itirir, yəni sahəsi 30 hektardan 
artıq olan fermer təsərrüfatını idarəetmə və sahiblik hüququnu itirir. 

Danimarka dövlət dəstəyi və stimullaşdırma kimi idarəçilik normalarını geniş 
tətbiq edir. Dövlət vəsaiti hesabına kənd yerlərində avtomaşın yollarının şəbəkəsi 
yaradılmışdır və hər ailə fermasına bərk örtülü girişləri tikintisi həyata keçirilmişdir. 
Bununla yanaşı fermaların əksər hissəsinə elektrik enerjisi açıq enerji ötürücü xətlərlə 
deyil, torpaqda basdırılmış elektrik kabellərlə aparılmışdır. Dövlət hər bir fermanı 
telefon rabitə xətlərilə təmin etmişdir. Hal-hazırda bu rabitə xətlərilə kompyuter 
şəbəkəsi (internet) və kommersiya informasiya bazası fəaliyyət göstərir. 

Güzəştlərin təyin edilməsi yolu ilə müxtəlif səviyyəli kooperativlərdə və 
fəaliyyət sferalarındafermerlərin birləşməsi stimullaşdırılır. 

Danimarkanın aqrar sənaye kompleksində aqrobiznes strukturlarının 
menecmentin və idarəedilməsinin xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirərək aşağıdakıları 
qeyd etmək lazımdır. Danimarkanın ailə fermerləri idarıçilik üçün xüsusi hazırlanmış 
menecerləri cəlb etmirlər. Məsləhətçilərin yardımı ilə hər bir fermer müstəqil olaraq 
öz fermasının fəaliyyət strategiyasını işləyib hazırlayır, əkinçilikdə və heyvandarlıqda 
texnoloji prosesləri təmin edir və mühasibat və vergi uçotunu aparır. O, həmçinin 
qəbul edilən qərarlara və maliyyə nəticələrinə personal məsuliyyət daşıyır. Bununla 
yanaşı, Danimarkanın fermeri bilavasitə mexanizatorun, sürücünün, heyvandarın və s. 
işini yerinə yetirir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir nəfər üçün çox böyük professional və 
fiziki ağırlıqdır. O, fermerdən bilik, tərcrübə, sağlamlıq tələb edir. Bununla 
fermerlərin təlimi və hazırlığı üzrə dövlət dəstəyi izah edilir. Faktiki olaraq hər fermer 
ixtisaslaşmış menecer olmalıdır. Məhz buna görə Danimarkanın kənd təsərrüfatı 
məktəblərində onlara təlim keçirlər, sonra isə onların biliklərinə Danimarkanın kənd 
təsərrüfatı məsləhət xidməti tərəfindən mütəmadi olaraq əlavələr edilir. 

Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin idarəçiliyitam əksinə qurulmuşdur. Emal, 
təchiz, satış və serviz kooperativləri fermerlər tərəfindən fermerlər üçün 
yaradılmışdır. Onlar kooperativlər şurasının və idarəetmənin üzvləridir. Lakin 
fermerlərin özləri fiziki olaraq kooperativin icraçı-təşkilatçı orqanında işləyə 
bilmirlər. Bu məqsədlər üçün onlar peşəkar menecer olan icraçı direktoru müqavilə 
yolu ilə işə dəvət edirlər. Onun vəzifəsi kooperativlərin üzvlərinin, yəni fermerlərin 
maraqlarının təmin edilməsi üçün kooperativin strateji və operativ idarəedilməsidir. 
İcraçı direktorun təklifinə görə kooperativin şurası idarə heyəti, baş mühasibi təyin 
edir, biznes – planı, xərclər smetası və kooperativin işçilərinin ştat sayınıtəsdiq edir. 
İcraçı direktor mütəmadi olaraq istehsal-maliyyə fəaliyyətinin vəziyyəti və nəticələri 
barədə kooperativ şurasının qarşısında hesabat verir, gəlirin paylaşdırılması və ya 
zərərin ödənməsi üzrə təkliflər verir. Bazar münasibətləri və sərt rəqabət şəraitində 
icraçı direktor müəssisənin sənədlərlə idarə edilməsi deyil, həm də marketinq 
fəaliyyəti bacarığına malik olmalıdır. 
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Məhz istehsal edilən məhsulu sərfəli qiymətlərlə satmaq və kooperativ üçün 
zəruri olanları sərfəli qiymətlərlə almaq qabiliyyəti maliyyə uğurunun və bütün 
istehsal prosesinin son məqsədinin əsasıdır. Hal-hazırda Danimarkada peşəkar 
menecerə yüksək tələblər qoyulur, lakin onun əməyi də yüksək qiymətləndirilir. Emal 
kooperativlərininbirləşmə prosesi gedir. Bu birləşmə bir dəb deyil, o rəqabətli 
mühitdə malların satılmasının həyatı zəruriyyətidir.  

Ərazisi 43,0 min km2, əhalisi 5,5 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 126,4 nəfər düşür. 
ÜDM 208,8 ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 38,0 ABŞ dolları düşür. Dövlət kənd 
əhalisinin həyatının qaydaya salınması, istehsalın artımının və kənd təsərrüfatı və 
ərzaq məhsullarının keyfiyyətinin stimullaşdırılması, sağlam rəqabətin təmin 
edilməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Danimarkada kənd təsərrüfatı 
qanunvericiliyi yüksək səviyyədədir, bir neçə il öncə qəbul edilmiş “Kənd təsərrüfatı 
barədə” qanun “kənd təsərrüfatının konstitusiyası” hesab edilir. 



Estoniyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 46,2 min km2, əhalisi 1,34 milyon nəfər, hər km2-ə 31 nəfər düşür. 
ÜDM 27,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 20,0 ABŞ dolları düşür. 

2011-ci ildə dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatının dəstəyinə 261,3 milyon 
avro nəzərdə tutulmuşdur, bunlardan 222,2 milyon avro Avropa İttifaqının 
müxtəlif proqramlarının və fondlarının payına düşür. 

2010-cu ildə bu məqsədlər üçün 243,95 milyon avro ayrılmışdır. 2010-cu 
ildə Estoniya kənd təsərrüfatının dəstəyinə 37,51 milyon avro ayırmışdır, Avropa 
İttifaqının müxtəlif fondlarına və proqramlarına isə 206,44 milyon avro, yəni 
Avropa İttifaqının payına bütün ayrılmış vəsaitlərin 72 faizi düşmüşdür. 

Bir neçə nəsil əvvəl estoniyalıların əsas fəaliyyət sferası kənd təsərrüfatı 
olmuşdur. Kənd təsərrüfatında işləyən əhalinin 3 faizi məşğuldur, kənd təsərrüfatı 
məhsulları isə bütün istehsal məhsullarının təxminən 3 faizini və ÜDM-nin 1,4 
faizini təşkil edir. 90-cı illərin əvvəlində həyata keçirilən İqtisadiyyatın və 
mülkiyyətin islahatları nəticəsində Estoniyada kolxozlar və sovxozlar ləğv 
edilmişdir və xutorlar və kooperativlər yaranmışdır. Bu keçid dövrü kənd 
təsərrüfatı üçün heç də asan olmamışdır, idxal edilən ucuz məhsullar ilə rəqabət 
aparılmalı idi, müəssisələrin yeni avadanlıqlara və maşınlara ehtiyacı var idi, lakin 
bunların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait yox idi. 90-cı illərin sonlarında böhranda 
olan Rusiyaya ərzaq məhsullarını ixrac etmək imkansız oldu. Rusiya SSRİ 
vaxtlarında Estoniyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas ixrac yeri olmuşdur. 
Estoniyanın Avropa İttifaqına üzv olması kənd təsərrüfatına müsbət təsir 
göstərmişdir, ərzaq məhsullarını Avropanın digər ölkələrinə ixrac etməyə imkan 
yaranmışdır, çünki gömrük xərcləri və Avropa İttifaqı ölkələrinə  kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracına məhdudiyyətlər ləğv olunmuşdur, bundan əlavə Rusiya 
bazarlarının təchizi bərpa edilmişdir. Estoniya əkinçiləri Avropa İttifaqının 
müxtəlif subsidiyalarını almağa başlamışdır. 

Estoniyanın kənd təsərrüfatının ən mühüm və uğurlu sferası südlük mal-
qaranın yetişdirilməsidir, çünki müxtəlif süd məhsullarının növləri ərzaq 
məhsullarının ixracında ən böyük paya malikdir. Bundan başqa, Estoniyada 
donuzları, quşları və iribuynuzlu mal-qaranın ətlik cinsləri yetişdirilir, baxmayaraq 
ki, ət məhsullarına tələbatları təmin etmək üçün onlar idxal edilsə də, yerli 
məhsulların payı xeyli artmışdır (100 faizə yaxınlaşmışdır). Əkin sahələrində dənli 
bitkilər, kartof və tərəvəzlər becərilir. Məhsulun həcmindən asılı olaraq bu 
məhsullar ya ixrac edilir, ya da ki, idxal. Estoniya ərzaq məhsullarından həmçinin 
çöl və meşə giləmeyvələri, göbələk və ekoloji təmiz məhsulları ixrac edir. 
Estoniyanın kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının göstəriciləri daha əlverişli iqlimi 
olan bir çox ölkələrin göstəricilərindən geridə qalsa da, onun məhsulları kimyəvi 
tərkibinə görə daha təmizdir, təbii əkinçiliyin inkişafına daha çox diqqət yetirilir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı üzrə 
Şura yaratmışdır, hökumət idarələrinin və qeyri-komersiya təşkilatlarının 
nümayəndələrini onun işində iştirak etməyə, kənd təsərrüfatının inkişafı və kənd 
təsərrüfatı bazarının yaradılması barədə Qanunun, Milli inkişaf proqramı, kənd 
yerlərinin inkişafının Məqsədli Proqramı əsasında kənd yerlərinin inkişafına, kənd 
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təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına subsidiyaların verilməsi və istifadə 
edilməsi sahəsində təkliflərin təhlili və qısa icra edilməsi üçün, həmçinin 
istehsalçılara dövlət vəsaitlərindən ayrılan kreditlərə olan endirimlərin və həcminin 
kənd yerlərinin inkişafı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı mövzuları 
müzakirə etməyə dəvət edilmişlər. Kənd təsərrüfatı və kənd rayonlarının inkişafı 
üzrə Şura kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının iqtisadi fəaliyyətinin 
nəticələrini və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarında vəziyyəti təhlil edir, kənd 
yerlərinin iqtisadiyyatının, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üçün 
tələb olunan tədbirlərin tətbiqi üzrə təkliflər irəli sürür, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və kənd rayonlarının iqtisadiyyatının daha yaxşı 
istiqamətləri haqqında tövsiyələr verir və bu tövsiyələrə əsaslanaraq kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına verilən subsidiyaların tipləri və həcmləri 
barədə və digər dövlət dəstəyi növlərinə tələbatların mövcudluğu barədə 
məsləhətlər verir, subsidiyaların verilməsinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılması 
üzrə təkliflər irəli sürür, kənd yerlərinin inkişafı və kənd təsərrüfatı məhsullarının 
emalı üzrə digər təkliflər irəli sürür, kənd rayonlarının inkişafı üzrə Məqsədli 
Proqramı çərçivəsində məsləhət komissiyasının funksiyalarını yerinə yetirir, 
Avropa İttifaqının Nazirlər Şurasında kənd təsərrüfatına və kənd rayonlarının 
inkişafına aid məsələlərin müzakirəsində Estoniyanın mənafelərini əks etdirən 
təkliflər verir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına gələn il veriləcək 
subsidiyaların tiplərinin və həcmlərinin müzakirə edilməsi kənd təsərrüfatı 
məhsullarının bazarında yaranan vəziyyətdən və iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı 
sektorunun və kənd yerlərinin inkişafında üstünlük təşkil edən istiqamətlərdən irəli 
gəlir. Kənd təsərrüfatı və kənd rayonlarının inkişafı üzrə Şuranın təklifləri və 
nəticələri, zəruriyyət yaranarsa, dövlət büdcəsinin tərtib edilməsində nəzərə 
alınması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Estoniya Hökumətinin 
nəzərinə çatdırılır. 

Kənd təsərrüfatı və kənd rayonlarının inkişafı üzrə Şuranın müşavirələri 
ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Müşavirələrdə kənd təsərrüfatı naziri və ya 
onun tərəfindən müvəkkil vəzifəli şəxsin imza etdiyi protokol imzalanır. 

Ət-süd yönümlü heyvandarlıq və donuzçuluq (ətlik) kənd təsərrüfatının 
əsas sahəsidir. Bitkiçilik əsasən heyvandarlıq üçün yemlərin istehsalı və həmçinin 
texniki bitkilərin becərilməsilə məşğuldur. 

Sovet dövründə Estoniyanın yüksək inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı mövcud 
idi, onun əmək səmərəliliyi SSRİ üzrə orta səviyyədən təxminən 5 dəfə artıq 
olmuşdur. 1990-cı illərin əvvəllərində iri aqrotəsərrüfatların ləğvi həyata 
keçirilmişdir və xutor metoduna keçid aparılmışdır, bundan sonra becərilən 
sahələrin və iribuynuzlu mal-qaranın sayının  azalması baş vermişdir. 

 ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı tədricən 1995-ci ildə olan 5,8 faizdən 
2000-ci ildə 4,8  faizə, 2006-cı ildə 3 faizə, 2008-ci ildə 2,9 faizə düşmüşdür. 

Estoniyanın kənd təsərrüfatının əsas problemlərindən biri, onun ərazisinin 
şimalda yerləşməsindən irəli gələn istehsala  yüksək enerji xərcləridir, bu xərclər 
Avropa İttifaqının digər ölkələrində olduğundan xeyli artıqdır. 
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Avropa İttifaqına üzv olduqdan sonra Estoniya öz kənd təsərrüfatını 
təkmilləşdirə bilmişdir və kənd regionlarının inkişafına imkan yaratmışdır. 

2004-cü ildən Estoniya Avropa İttifaqının üzvü olmuşdur və təcrübə 
göstərir ki, kənd təsərrüfatı sahəsində Avropa İttifaqının vahid siyasəti və vahid 
bazar Estoniyanın kənd təsərrüfatına, onun kənd həyatına, balıqçılıq təsərrüfatına 
və ətraf mühitə müsbət təsir göstərmişdir. Artıq 2001-ci ildən Estoniyanın Avropa 
İttifaqının müxtəlif kənd təsərrüfatı subsidiyalarından və kənd həyatına olan 
subsidiyalardan istifadə etmək imkanı yaranmışdır və həmin zamandan 
Estoniyanın kənd təsərrüfatı sahəsi 1,3 milyard avro məbləğində dövlət və Avropa 
vəsaitlərini əldə edə bilmişdir. Müəssisələrin vəziyyəti yaxşılaşmışdır, dövlətdaxili 
və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün imkanlar genişlənmişdir. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalçıları subsidiyalar sayəsində yeni texnologiyalar, istehsal 
metodları, avadanlıq və s. əldə edə bilmişlər, bu da məhsulların səmərəliliyini və 
keyfiyyətini artırmağa yardım etmişdir. Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı 
sahəsində vahid siyasəti sayəsində Estoniya təxminən milyon hektar 
yaxşılaşdırılmış kənd təsərrüfatı ərazilərinə və dəyərli yarımtəbii ərazilərə 
malikdir, bu da dövlətin böyük sərvətidir. 

Avropa İttifaqının iqtisadi məkanına daxil olması və kənd təsərrüfatı 
sahəsində Avropa İttifaqının vahid siyasəti Estoniyanın kənd təsərrüfatının və kənd 
həyatının inkişafına imkan yaratmışdır, yerli ənənələrin, milli mədəniyyətin, 
landşaftın və təbiətin qorunub saxlanılmasına şərait yaratmışdır və həmçinin yerli 
əhaliyə daha yüksək gəlir əldə etməsinə imkan vermişdir. 

2007 – 2013-cü illərdə Estoniyanın kənd regionlarının inkişaf etdirilməsi 
Proqramına uyğun olaraq kəndlərin əraziləri, qəsəbələr, vilayətlər və həmçinin 
əhalisi 4000-nə qədər olan kiçik şəhərlər kənd yerləri hesab edilir. Estoniyanın 
Statistika Departamentinin məlumatına görə 01.01.2011-ci il tarixə vilayətlərdə 
ümumilikdə 473 300 insan yaşayırdı (Estoniya əhalisinin 35,3 faizi). Vilayətlərdə 
əhalinin orta sıxlığı hər km2-ə 11 nəfərdir. 

2010-cu ildə Estoniyada 33 376 statistik profilə daxil olan (yəni iqtisadi 
fəal) müəssisə fəaliyyət göstərirdi, bu da Estoniyanın bütün müəssisələrinin 33,3 
faizini təşkil etmişdir. 2010-cu ildə Estoniyada cəmi 100 216 fəaliyyət göstərən 
müəssisə mövcud idi, onlarda kənd, meşə, balıqçılıq təsərrüfatları sahəsində 12 516 
müəssisə fəaliyyət göstərirdi. 2005-ci illə müqayisədə müəssisələrin sayı 1,5 dəfə 
artmışdır (34 854 müəssisə artıq), eyni zamanda kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıq ovu sahəsində müəssisələrin sayı  2 139 artıq olmuşdur, yəni 20 faiz 
artmışdır. 

2010-cu ildə sahibkarlıq fəallığı (1000 nəfər əhaliyə müəssisələrin sayı) 
orta hesabla 75 müəssisə, kənd yerlərində isə orta hesabla 1000 nəfərə 70 müəssisə 
təşkil etmişdir (2005-ci ildə müvafiq olaraq 49 və 42). 

2010-cu ildə kənd yerlərində orta hesabla 164 100 əmək məşğuliyyətli 
əhali mövcud idi (2008-ci ildə - 185 500). 2009 – 2010-cu illər ərzində kənd 
yerlərində əmək məşğuliyyətli əhalinin sayı 21 400 nəfər azalmışdır (11,5 faiz). 
Kənd yerlərində əmək məşğuliyyətlilik 2008-ci illə müqayisədə əsasən emal 
istehsalatı, tikinti, yük daşıma, həmçinin topdan və pərakəndə satış sahələrində 
azalmışdır. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq ovu sahələrində məşğul 
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əhalinin sayı həmin dövr ərzində 900 nəfər azalmışdır və kənd yerlərində məşğul 
əhalinin 11,8 faizini və Estoniya üzrə ümumilikdə əmək məşğuliyyətli əhalinin 3,4 
faizini təşkil etmişdir. 

Estoniyanın kənd təsərrüfatı ənənəvi olaraq qida məhsullarının istehsalına 
yönəldilmişdir. Estoniya özünü süd ilə 150 – 160 faiz həcmində təmin etmək 
qabilliyətindədir, taxılla (son göstəricilərə əsasən) təxminən 120 faiz həcmində. 
Yerli ətlə ölkənin təminatı orta hesabla 80 faiz səviyyəsində qalsa da, donuz əti ilə 
təminatı demək olar ki, 100 faizə çatmışdır, mal əti ilə 80 – 85 faiz, quş əti ilə 
təminat 50 – 60 faiz təşkil etmişdir. 

Statistika Departamentinin ilkin məlumatlarına görə kənd təsərrüfatı və 
balıq ovu sahəsində yaradılmış ƏDV 2010-cu ilin cari qiymətlərində 249 milyon 
avro təşkil etmişdir, bu da Estoniyada yaranmış ƏDV-nin 2,0 faizidir. 

Statistika Departamenti tərəfindən 2010-cu ildə aparılmış siyahıya 
alınmasına görə Estoniyada 19,7 min kənd təsərrüfatı müəssisəsi mövcud 
olmuşdur, (sahəsi bir hektardan az olmayan) 2003-cü illə müqayisədə kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin sayı demək olar ki, iki dəfə azalmışdır (46 faiz), lakin 
həmin dövrdə kənd təsərrüfatı sahələrinin istifadə olunması 18 faiz artmışdır. 
2003-cü illə müqayisədə ev təsərrüfatlarında ərazilərin istifadəsi iki dəfədən çox – 
2003-cü ildə 21,6 hektardan 2010-cu ildə 47,6 hektaradək artmışdır. 

Estoniyanın kənd təsərrüfatının strukturu olduqca spesifikdir, 10 
hektaradək əraziləri istifadə edən təsərrüfatlar yarıdan çox hissəni təşkil edir (54 
faiz), lakin onlar sahib olduğu torpaqların yalnız 5 faizini istifadə edir və onların 
orta hesabla sahəsi 4,3 hektar təşkil edir. Eyni zamanda 100 hektardan artıq ərazisi 
olan təsərrüfatlar təxminən 1/10 hissəsini təşkil edir və bütün kənd təsərrüfatı 
ərazilərinin 73 faizini istifadə edir, onların orta həcmi isə 404 hektar təşkil edir. 

Tarixən Estoniyanın əsas kənd təsərrüfatı məhsulu süddür, o ölkənin 
Avropa İttifaqına üzv olandan sonra da kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi 
dəyərinin 1/3 hissəsini təşkil edir. Südün istehsalı və dənli bitkilərin həcmi birgə 
pul hesabı ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən yarısını təşkil edir – 2010-cu 
ildə onlar müvafiq olaraq 31 və 17 faiz olmuşdur. 

2010-cu ildə Statistika Departamenti tərəfindən kənd təsərrüfatında 
siyahıyalınmanın ilkin məlumatlarına görə Estoniyada təxminən 938 800 hektar 
ərazi  kənd təsərrüfatında istifadə edilir, bu da ümumilikdə ölkə ərazisinin 21 
faizini təşkil edir. Statistika Departamentinin məlumatlarına görə 2010-cu ildə 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərildiyi sahə 597 994 hektar olmuşdur, onlardan 46 
faizi dənli bitkilərin becərilməsinə, 34,2 faizi yem bitkilərinin və 16,6 faizi texniki 
bitkilərin becərilməsinə ayrılmışdır. Taxılın 20 faizi buğda, 17,5 faizini arpa və 5,1 
faizini yulaf təşkil edir. 

2010-cu ildə buğdanın becərilmə sahəsi 2004-cü illə müqayisədə 53 faiz, 
ümumi məhsul isə 65 faiz artmışdır. Eyni zamanda becərilən arpanın sahəsi 
azalmışdır və 2010-cu ildə buğdanın əkin sahələri ilk dəfə arpanın əkin sahələrini 
üstələmişdir. 

 
 
 



5 

2008 – 2010-cu illər ərzində əsas kənd təsərrüfatı  
bitkilərinin istehsalı 
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Dənli bitkilər, 
  o cümlədən: 

309,3 864,2 2 794 316,4 873 2 761 275,1 670,0 2 435 

çovdar  21,4 65,6 3 073 15,3 39,1 2 555 12,6 25,1 1 993 
         payızlıq taxıl 42,8 163,8 3 823 45,0 144,6 3 216 51,0 145,9 2 864 

yazlıq taxıl 64,8 178,8 2 759 68,6 197,9 2 883 68,7 178,5 2 600 
yulaf 34,2 77,5 2 263 36,1 86,5 2 394 30,3 52,5 1 734 
arpa 136,5 349,1 2 558 140,7 377,0 2 679 104,6 252,5 2 414 

Paxlalılar 4,8 3,3 691 4,9 7,6 1 547 7,3 12,0 1 640 
Raps 77,7 111,1 1 431 82,1 136,0 1 657 98,0 129,6 1 322 
Yağlı kətan 0,2 0,2 960 0,2 0,2 742 0,2 0,1 494 
Kartof 8,7 125,2 14 315 9,1 139,1 15 275 9,1 153,7 16 967 
Açıq sahələrdə becərilən 
tərəvəzlər 
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Yem bitkiləri 173,6 2315,3 13 337 149,9 1917,4 12 791 204,5 2159,5 10 560 
Birgə kənd təsərrüfatı bitkiləri 577,4   566,6   598,0   
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Statistika Departamentinin ilkin məlumatına görə, Estoniyada 2010-cu il 
tarixə 236 min baş inək, o cümlədən 96 min baş südlük inəklər, 373 min dönuz, 85 
min qoyun və keçi, 2,023 milyon ev quşu mövcud idi.  

İldən-ilə südlük inəklərin sayı azalsa da, südün ümumi istehsalı inəklərin 
məhsuldarlığının artması sayəsində sabit olaraq artmışdır. 2010-cu ildə orta 
yağlılığı 4,1 faiz və zülalın 3,3 faiz tərkibilə 603,9 min ton süd ixrac edilmişdir, 
onlardan 63 faizi elit sortuna aiddir. 

2010-cu ildə Estoniyada 110,4 min ton (diri çəkidə) heyvan və quş ət emalı 
müəssisələrinə təhvil verilmişdir və ya təsərrüfatlarda kəsilmişdir, onlardan 58 
faizini donuz əti, 20 faizini mal əti,  20 faizini quş əti və 2 faizini qoyun və keçi əti 
təşkil etmişdir. 

2010-cu ildə Estoniyada 184,5 milyon ədəd yumurta istehsal edilmişdir. 
Hər toyuğa orta istehsal 265 yumurta düşmüşdür. 

Ekoloji əkinçilik və heyvandarlıq sürətli templərlə inkişaf edir. Buna 2007- 
2013-cü illərdə Estoniyada ekoloji kənd təsərrüfatının inkişafı Proqramı və 2007- 
2013-cü illərdə kənd regionlarının inkişaf Proqramı şərait yaratmışdır. 

Ekoloji kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaq sahəsi (o cümlədən keçid 
dövründə) 2000-ci illə müqayisədə 12 dəfə artmışdır. 2010-cu ildə ekoloji kənd 
təsərrüfatında istifadə edilən torpaqların sahəsi 121 815 hektar təşkil etmişdir, yəni 
ümumi kənd təsərrüfatı torpaqlarının 13 faizi, ekoloji kənd təsərrüfatı məhsullarını 
istehsal edən müəssisələrin sayı 1 356 təşkil etmişdir. Bundan əlavə, 25 müəssisə 
təxminən 1000 hektar təbii ərazini bitkilərin, göbələyin yığımına istifadə etmişdir. 
Ekoloji dənli bitkilər 19 271 hektar ərazidə becərilmışdır. Ekoloji kənd 
təsərrüfatında istifadə edilən torpaqların 77 faizini çəmənliklər təşkil edir. 
Çəmənliklərin yüksək əhəmiyyəti üzvi heyvandarlığın inkişafına şərait yaratmışdır. 
Ekoloji kənd təsərrüfatında istifadə edilən müəssisələrin torpaq sahələri son üç ildə 
10 hektar artmışdır və 2010-cu ildə 90 hektar təşkil etmişdir. Estoniyanın üzvi 
məhsullar istehsal edən altı iri müəssisənin sahəsi 1000 hektardan artıqdır. 

2010-cu ildə üzvi heyvandarlıqla ekoloji məhsullar istehsalçılarının 2/3 
hissəsi məşğul olmuşdur (848 istehsalçı). Əsasən qoyunlar (42 464 və ya 
qoyunların ümumi sayının 58 faizi) və inəklər (25 174 və ya inəklərin ümumi 
sayının 10 faizi) yetişdirilirdi. 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə donuzların və 
quşların yetişdirilməsi xeyli artmışdır (müvafiq olaraq 33 və 36 faiz). 

Təsərrüfatların ekoloji kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun olaraq idarə 
edilməsinə  diqqətlə nəzarət edilir. Estoniyada kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 
yoxlanılması Kənd Təsərrüfatı Departamenti tərəfindən aparılır, qidanın təşkil 
edilməsi və ekoloji qidanın emal və satış  müəssisələrinə nəzarəti Baytarlıq 
Xidməti və Ərzaq Məhsulları Departamenti həyata keçirir. 

Kənd təsərrüfatına və torpaq eytiyatlarının idarəedilməsinə dotasiyaların 
əsas payı Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı sahəsində vahid siyasətin dəstəyi ilə 
maliyyələşdirilir. Estoniyada dövlət səviyyəsində aşağıdakı dotasiyalar həyata 
keçirilir: işin başlanmasına dotasiya, praktiki dotasiya, sığorta dotasiyası, bazar 
inkişafına dotasiya, xüsusi işlərin görülməsinə dotasiya. Kənd təsərrüfatına və 
torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsinə yönəldilmiş vəsaitlərin ümumi məbləğı 2004-
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cü ildəki 115 milyon avrodan 2010-cu ildə 241 milyon avroyadək, yəni 2,1 dəfə 
artmışdır. 

Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı sferasına vahid siyasəti çərçivəsində 
dotasiyalar Estoniyada ölkənin 2004-cü ildə Avropa İttifaqına üzv olduğu andan 
həyata keçirilir. Vahid siyasətin birinci pilləsi çərçivəsində bazarın təşkili üzrə 
tədbirlər və birbaşa dotasiyalar həyata keçirilir. Birbaşa dotasiyalara münasibətdə 
Estoniyada aşağıdakı sxem tətbiq edilir: Avropa İttifaqının büdcə vəsaitlərindən 
ayrılan birbaşa dotasiyanın ümumi məbləği təqdim edilən il üçün yaxşı vəziyyətdə 
olan kənd təsərrüfatı və ekoloji vəziyyətdə olan torpaqların ümumi hektarlarının 
sayına bölünür. Avropa İttifaqının üzv-ölkələri tərəfindən 30 aprel 2004-cü ildə 
qəbul edilmiş Avropa İttifaqının büdcə vəsaitlərindən ayrılan birbaşa dotasiyaların 
səviyyəsi hər il artır və 2013-cü ildə 100 faizə çatacaq. Bundan əlavə Estoniyanın 
büdcə vəsaitlərində 2012-ci ildə əlavə birbaşa dotasiyalar ödənilmişdir. 

Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı sahəsində vahid siyasətinin ikinci pilləsi  
çərçivəsində Estoniyanın kənd təsərrüfatı və kənd həyatı müxtəlif dotasiyalar 
vasitəsilə dəstəklənir. 2007-ci ildən başlayaraq 2007 – 2013-cü illər ərzində 
Estoniyada kənd regionlarının inkişaf Proqramının (MAK) dörd istiqamət 
çərçivəsində Estoniyada Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı sferasına vahid 
siyasətinin ikinci pilləsinin dotasiyaları tətbiq edilir. MAK-ın ümumi məqsədi kənd 
regionunun balanslaşdırılmış inkişafıdır. Estoniyada MAK çərçivəsində 2007 – 
2013-cü illər ərzində Estoniyanın kənd regionlarının inkışafına və kənd təsərrüfatı 
mühitinin qorunmasına ümumi sektorun vəsaitlərinin təxminən 935 milyon 
avrosunu yönəltmək mümkündür, onlardan təxminən 724 milyon avro Avropa 
Kənd İnkişafı Fondundan alınmışdır. 

MAK-ın birinci istiqamətinin tədbirləri kənd və meşə təsərrüfatlarının  
yaxşılaşdırılmasına, o cümlədən ətraf mühitin və heyvandarlığın  
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Məsələn, 2007–2010-cu illər ərzində 
heyvandarlığın müasirləşdirilməsinə 61 milyon avro həcmində 300 layihənin 
maliyyələşdirilməsi barədə qərarı qəbul edilmişdir və beləliklə, heyvandarlığın 
müasirləşdirilməsinə ümumilikdə təxminən 152,5 milyon avro məbləğındə 
investisiyalar qoyulacaq. 2010-cu ilə olan vəziyyətə görə 171 alıcıya nəzərdə 
tutulan dotasiyalardan 25 635 254 avro (müəyyən edilmiş dotasiyaların 42,0 faizi) 
ödənilmişdir. 

İkinci istiqamətin tədbirlərinin məqsədi ətraf mühitin və torpaq 
istifadəsinin sabit vəziyyətinə istehsal üsullarının tətbiq edilməsi vasitəsilə nail 
olunması. İkinci istiqamət çərçivəsində bioloji müxtəlifliyin və ənənəvi kənd 
landşaftlarının qorunmasına, suyun keyfiyyətinin təmin edilməsi və iqlim 
dəyişikliklərinin yumşaldılmasına xüsusi diqqət yetiriləcək. 

Üçuncü istiqamətin tədbirləri kənd regionlarının həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına və iqtisadi fəaliyyətin müxtəlifliyinin artırılmasına 
yönəldilmişdir. 

Dördüncü istiqamətin məqsədi və ya LEADER tədbirləri kənd 
regionlarının daxili imkanlarının ən yaxşı istifadəsi vasitəsilə I, II, III-cü 
istiqamətlərin məqsədlərinə nail olmasına  koməklik göstərməkdə yerli təşəbbüsün 
dəstəyidir. 
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Ərazisi 46,2 min km2, əhalisi 1,34 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 31 nəfər 
düşür. Sahəsinə görə dünyada 132-ci yerdədir. ÜDM 27 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 20,0 min ABŞ dolları düşür.  

2010-cu ildə kənd təsərrüfatına 37,51 milyon avro ayrılıb (digər 
proqramlara isə 44 milyon avro), kənd təsərrüfatında əhalinin 3 faizi işləyir, 
kənd təsərrüfatı məhsulu ÜDM-nin 3 faizini təşkil edir. Ümumi sahənin 1,4 faizi 
taxıl sahəsi 275,1 min hektar (670,0 min ton), məhsuldarlıq 24-35 s/ha, kartof 
9,1 min hektar (153,7 min ton), məhsuldarlıq 169,7 s/ha, tərəvəz 2,7 min hektar 
(53,7 min ton), məhsuldarlıq 201,1 s/ha. Ölkədə 236 min inək, onun 96 faizi süd 
verən, 2033 min iribuynuzlu mal-qara var, 603,9 min ton süd satılıb, 110,4 min 
ton (diri çəkidə) ət, 184,5 milyon yumurta istehsal edilib. 

 



Gürcüstanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 57,2 min km2, əhalisi 4,4 milyon nəfərdir. 2011-ci ildə Gürcüstanın 
ÜDM 24,3 milyard ABŞ dolları və ya əhalinin hər nəfərinə 5523 ABŞ dolları təşkil 
etmişdir; inflyasiya səviyyəsi təxminən 10 faiz, işsizliyin səviyyəsi 16,5 faiz 
olmuşdur. Ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə 2010-cu ilin dördüncü rübündə 
işsizlik 20 faiz təşkil etmişdir. Gürcüstanın iqtisadiyyatının əsas faktoru xarici 
dövlətlərdən ölkəyə yönəldilən kreditlər, investisiyar, qrantlar, pul köçürmələri və 
s. ibarətdir. Sənayenin mühüm sahaləri arasında qida, çay, şərab və konyak, 
mineral sular, efir yağlı bitkilər, meyvə-tərəvəz konservlərinin istehsalı, ipək, yun, 
pambıq parça, trikotaj, tikiş və ayaqqabı istehsalı, qara və rəngli metallurgiya 
mövcuddur. Sənaye müəssisələrinin xeyli hissəsi ya dayandırılıb, ya da ki, qismən 
işləyir. 

Kənd təsərrüfatına yararlı sahələr ölkə ərazisinin təxminən 16 faizini təşkil 
edir. Çay və sitrus plantasiyaları, üzümlüklər daha böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Lakin kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə yararlı torpaqların sahələri becərilmə 
mədəniyyətinin aşağı düşməsi, gübrələrin xroniki çatışmazlığı və s. səbəbindən 
azalır.  Ölkənin dənli bitkilərlə təmin edilməsində vəziyyət ürəkaçan deyil. Aqrar 
istehsal istehlak edilən çörəyin 1/3 hissəsindən artıq istehsal etmək gücündə deyil, 
bu da taxılın idxal edilməsinə şərait yaradır. 

2008-ci ildə Gürcüstanın kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 1,5 milyard 
ABŞ dolları təşkil etmişdir, o cümlədən bitkiçiliyin payına 843,7 milyon ABŞ 
dolları, kənd təsərrüfatı xidmətlərinə 40,6 milyon dollar düşür. 

Gürcüstanda kənd təsərrüfatı məhsullarının xeyli hissəsi həyətyanı torpaq 
sahələrində və fermer təsərrüfatlarında istehsal edilir. Aqrar təsərrüfatların çoxu 
kiçikdir və əsasən də əl əməyinə arxalanır. Gürcüstanın kənd təsərrüfatının 
məhsuldarlığı olduqca aşağıdır, məşğul əhalinin 50 faizini cəmləşdirərək o, ÜDM-
nin təxminən 12 faizini təmin edir. 

İqtisadi böhran və struktur dəyişikliklərilə əlaqədar olaraq Gürcüstanın 
iqtisadiyyatında 1990-cı ildə kənd təsərrüfatında məşğul olanların payı 25,2 
faizdən 1995-ci ildə 30,6 faizədək və 2004-cü ildə 54,4 faizədək artmışdır. 2006-cı 
ildə kənd təsərrüfatında məşğul olanların payı 55,6 faiz təşkil etmişdir. 

2003 – 2008-ci illər ərzində Gürcüstanda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
fiziki həcminin indeksi 26 faiz, bitkiçiliyin 24 faiz, heyvandarlığın 28 faiz 
azalmışdır. 

Ərazisi 57,2 min km2, əhalisi 4,4 milyon nəfərdir. ÜDM 24,3 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 5523 ABŞ dolları düşür. Sənayenin mühüm 
sahələri arasında qida, çay, şərab, konyak, mineral sular, efir yağlı bitkilər, 
meyvə-tərəvəz konservləri, ipək, yun parça, trikotaj, ayaqqabı, qara və əlvan 
metallurgiya təşkil edir. 2003 – 2008-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının 
fiziki həcm indeksi 26 faiz, bitkiçiliyin 24 faiz, heyvandarlığın 28 faiz azalmışdır. 
Kənd təsərrüfatının xeyli hissəsi həyətyanı torpaq sahələrində və fermer 
təsərrüfatlarında istehsal edilir. 
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Gürcüstanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cu illər 
 

İl ÜDM,milyard ABŞ 
dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə, 

ABŞ dolları 

Dünya ÜDM 
payı, % 

ÜDM artım 
templəri,% 

2000 3.1 653 0.1 110.7 
2001 3.2 683 0.1 103.2 
2002 3.4 735 0.1 106.3 
2003 4 875 0.11 117.6 
2004 5.1 1128 0.12 127.5 
2005 6.4 1430 0.14 125.5 
2006 7.7 1733 0.16 120.3 
2007 10 2264 0.18 129.9 
2008 13 2959 0.21 130 
2009 11 2515 0.19 84.6 
2010 12 2757 0.19 109.1 

 
Gürcüstanın və qonşu-ölkələrin ÜDM-nin müqayisəsi 

Gürcüstanın və qonşu-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard ABŞ 
dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Gürcüstan Rusiya Ermənistan Azərbaycan Türkiyə Cəmi 

2000 3.1 259 1.9 5.3 267 536.3 
2001 3.2 306 2.1 5.7 196 513 
2002 3.4 345 2.4 6.2 233 590 
2003 4 430 2.8 7.3 303 747.1 
2004 5.1 591 3.6 8.7 392 1000.4 
2005 6.4 764 4.9 13 483 1271.3 
2006 7.7 990 6.4 21 531 1556.1 
2007 10 1300 9.2 33 647 1999.2 
2008 13 1661 12 49 730 2465 
2009 11 1222 8.6 44 615 1900.6 
2010 12 2373 17,9 93 1053,0 3548,9 

 
Gürcüstanın və qonşu-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), %, 

 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Gürcüstan Rusiya Ermənistan Azərbaycan Türkiyə Cəmi 
2000 0.58 48.29 0.35 0.99 49.79 100.0 
2001 0.62 59.65 0.41 1.11 38.21 100.0 
2002 0.58 58.47 0.41 1.05 39.49 100.0 
2003 0.54 57.56 0.37 0.98 40.56 100.0 
2004 0.51 59.08 0.36 0.87 39.18 100.0 
2005 0.5 60.1 0.39 1.02 37.99 100.0 
2006 0.49 63.62 0.41 1.35 34.12 100.0 
2007 0.5 65.03 0.46 1.65 32.36 100.0 
2008 0.53 67.38 0.49 1.99 29.61 100.0 
2009 0.58 64.3 0.45 2.32 32.36 100.0 
2010 0.52 64.7 0.41 2.27 32.09 100.0 
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Gürcüstanda və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM,  
ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Gürcüstan Rusiya Ermənistan Azərbaycan Türkiyə 

2000 653 1765 618 653 4196 
2001 683 2094 685 696 3037 
2002 735 2371 784 749 3560 
2003 875 2968 915 871 4567 
2004 1128 4095 1175 1026 5830 
2005 1430 5311 1598 1514 7088 
2006 1733 6898 2085 2413 7689 
2007 2264 9072 2993 3741 9244 
2008 2959 11602 3897 5479 10293 
2009 2515 8542 2788 4853 8560 
2010 5523 15820 6024 7490 13676 

 
Gürcüstanda və qonşu-ölkələrdə ÜDM-nin artım templərinin dinamikası,  

%, 2000 – 2010-cu illər 
 
 

İl Gürcüstan Rusiya Ermənistan Azərbaycan Türkiyə 
2000 110.7 132.1 105.6 115.2 106.8 
2001 103.2 118.1 110.5 107.5 73.4 
2002 106.3 112.7 114.3 108.8 118.9 
2003 117.6 124.6 116.7 117.7 130 
2004 127.5 137.4 128.6 119.2 129.4 
2005 125.5 129.3 136.1 149.4 123.2 
2006 120.3 129.6 130.6 161.5 109.9 
2007 129.9 131.3 143.8 157.1 121.8 
2008 130 127.8 130.4 148.5 112.8 
2009 84.6 73.6 71.7 89.8 84.2 
2010 109.1 121.1 109.3 118.2 119.3 

 
Gürcüstanın və lider-ölkələrin ÜDM-nin müqayisəsi 

 
Gürcüstanın və lider-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  

milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Gürcüstan ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 
2000 3.1 9899 1193 4667 1886 1326 
2001 3.2 10234 1317 4095 1881 1338 
2002 3.4 10590 1456 3918 2007 1452 
2003 4 11089 1651 4229 2424 1792 
2004 5.1 11798 1943 4606 2726 2056 
2005 6.4 12564 2284 4552 2766 2137 
2006 7.7 13315 2787 4363 2903 2256 
2007 10 13962 3494 4378 3324 2582 
2008 13 14219 4532 4880 3624 2832 
2009 11 13864 5051 5033 3299 2625 
2010 12 14447 5739 5459 3280 2560 
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Gürcüstanda və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM, ABŞ doları,  
2000 – 2010-cu illər 

 
İl Gürcüstan ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 653 35041 940 37122 22903 22456 
2001 683 35840 1031 32527 22832 22529 
2002 735 36711 1132 31083 24347 24291 
2003 875 38068 1276 33515 29388 29775 
2004 1128 40121 1494 36469 33033 33929 
2005 1430 42329 1747 36015 33511 35035 
2006 1733 44448 2120 34500 35173 36756 
2007 2264 46188 2644 34605 40283 41817 
2008 2959 46621 3412 38563 43941 45605 
2009 2515 45059 3784 39770 40034 42037 
2010 2757 46546 4279 43142 39853 40773 

 
Gürcüstanın və lider-ölkələrin ÜDM artım templərinin dinamikası,  

%, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Gürcüstan ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 
2000 110.7 106.4 108.4 106.8 88.5 91.1 
2001 103.2 103.4 110.4 87.7 99.7 100.9 
2002 106.3 103.5 110.6 95.7 106.7 108.5 
2003 117.6 104.7 113.4 107.9 120.8 123.4 
2004 127.5 106.4 117.7 108.9 112.5 114.7 
2005 125.5 106.5 117.6 98.8 101.5 103.9 
2006 120.3 106 122 95.8 105 105.6 
2007 129.9 104.9 125.4 100.3 114.5 114.5 
2008 130 101.8 129.7 111.5 109 109.7 
2009 84.6 97.5 111.5 103.1 91 92.7 
2010 109.1 104.2 113.6 108.5 99.4 97.5 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fransanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 551,5 min km2, əhalisi 62,9 milyon nəfər, ÜDM 2214,0 milyard 
ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 35,2 min ABŞ dolları düşür. 

Fransa sənaye ölkəsidir. Sənayedən əldə edilən gəlir kənd təsərrüfatının 
gəlirindən 5 – 6 dəfə artıqdır. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı burada Böyük 
Britaniya və Almaniyada olduğundan daha böyük əhəmiyyətə malikdir. O, demək 
olar ki, ölkənin ərzaq tələbatını tamamilə təmin edir, əsasən yalnız tropik kənd 
təsərrüfatının məhsulları idxal edilir. Fransa bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracçısıdır. 

Fransa Avropa ölkələri arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının ən iri 
istehsalçısı və ixracçısıdır. 

Fransa kəndlərində 10 – 50 hektar sahəsi olan orta təsərrüfatlar üstünlük 
təşkil edir. Belə təsərrüfatlar ümumi təsərrüfatların yarıdan çox hissəni təşkil edir 
və onlar torpaqların 50 faizindən artıq olan hissəsinin sahibləridir. Lakin ölkə üçün 
sahəsi 10 hektara qədər olan kiçik təsərrüfatlar çox xarakterikdir, onların əlində 
becərilən torpaqların yalnız 9 faizi cəmlənmişdir. Sahəsi 50 hektardan artıq olan iri 
fermalar 10 faizdən azdır, lakin onlara torpaqların demək olar ki, 40 faizi 
məxsusdur. 

Ən yaxşı torpaqlar iri sahibkarlara məxsusdur, onlar aqrotexnikanı və 
muzdlu işçi qüvvəsini tətbiq edirlər. Məhz onlar əmtəə məhsullarının əsas kütləsini 
istehsal edir. Bəzən onların kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və satışı üzrə şəxsi 
müəssisələri mövcuddur. Bir çox kiçik təsərrüfatlarda isə aqrotexniki tədbirlər 
geridə qalmışdır, onların sələmçilərdən və ticarətçi-vasitəçilərdən çox asılılığı var 
və gəlirləri aşağıdır. Kəndli kütlələri müflisləşir və şəhərlərə köçür. 

Torpaq mülkiyyətinin və istehsalın cəmləşməsilə əlaqədar olaraq daha çox 
təsərrüfatlar torpağın  icarəsinə üstünlük verirlər. 

İri təsərrüfatlar dövlət dəstəyindən yararlanırlar: onlara güzəştli kreditlər və 
s. verilir, onların maraqlarını nəzərə alaraq Fransa kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ümumi bazarının yaranmasına nail olmağa çalışır. Kiçik təsərrüfatlar isə gəlirsiz 
hesab olunur, Avropa iqtisadi cəmiyyətində olan rəqabət onların böyük hissəsini 
daimi müflisləşdirəcəyi hesab edilir. Fransa kəndliləri öz təsərrüfatlarının qorunub 
saxlanılması uğrunda dövlətin belə siyasətinə qarşı fəal mübarizə aparırlar. Öz 
vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə onlar məhsulların birgə istehsalı və satışı 
üçün kooperativlərdə birləşirlər. 

Fransanın kənd təsərrüfatı bitkiçiliyin və heyvandarlığın bir çox sahələrinin 
yaxşı inkişafı ilə seçilir. Lakin heyvandarlıq daha çox əhəmiyyətə malikdir. 

Ölkənin əsas dənli bitkisi buğdadır. Fransa onun yığımına görə dünyada 
ABŞ-dan, Hindistandan və Kanadadan sonra dördüncü yerdədir. Ölkənin şimal-
qərbində, həmçinin yulaf və qarabaşaq becərirlər, Mərkəzi massivin zəif 
torpaqlarında çovdar, Rona çayının deltasında isə düyü becərirlər. Demək olar ki, 
ölkənin hər yerində kartof istehsal edirlər, Şimali-Fransa ovalığında  isə şəkər 
çuğunduru becərilir. 

Fransa öz üzümlüklərilə məşhurdur, burada ildə 10-12 milyon ton üzüm 
yığılır. İtaliya ilə birgə o, üzümün yığımına görə dünyada birinci yerdədir. Üzüm 
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şimal və şimal-qərb rayonları istisna olmaqla, ölkənin bütün rayonlarında becərilir 
və əsasən şərab istehsalı üçün istifadə edilir. Üzümlüklər cənubda Langedokda, 
Bordo rayonunda və həmçinin çayların vadilərində xüsusilə çoxdur. Lakin 
üzümçülükdə və şərabçılıqda məhsulun həddindən artıq istehsalı, məhsulun 
satışının çətinlikləri səbəbindən bu sahələr böhran vəziyyətindədir, bu da 
iqtisadiyyatın təbii xarakterilə əlaqədardır. 

Fransada xeyli tərəvəz və meyvə istehsal edilir. Bir çox təsərrüfatların kiçik 
bağları və bostanları mövcuddur, lakin Paris və digər şəhərlər üçün meyvə və 
tərəvəzləri yalniz bu və ya digər bitkilərin becərilməsində ixtisaslaşan bir necə 
rayon verir. Məsələn, Normandiya və Bretan üçün alma bağları tipikdir, Elzas və 
Lotaringiya öz albalısı, Liman findiqları ilə, Aralıq dənizi rayonu şaftalı, ərik, 
badam və zeytun ilə məşhurdur. Rivyera və Korsikada sitrus bitkiləri istehsal 
edilir. Daşınmaların operativliyi sayəsində Fransanın cənubunda axşam yığılan 
tərəvəzlər, giləmeyvələr və meyvələr artıq səhər Parisin bazarlarında satılır. 

Fransada heyvandarlıq yaxşı inkişaf etmişdir. Heyvandarlıq süd-ət 
istiqamətlidir. Fransa iribuynuzlu mal-qaranın sayına görə Avropada birinci yeri 
tutur. Donuzların sayına görə yalnız Almaniyadan, qoyunların sayına görə isə 
Böyük Britaniyadan və İspaniyadan geridə qalır. İribuynuzlu mal-qara əlverişli 
şəraiti olan və əkinçilik üçün yararsız olan ölkənin şimal-qərbində və dağlıq 
rayonlarda yetişdirilir. Donuzçuluqla, yaxşı yem bazası olan kartofun, qarğıdalının 
və şəkər şuğundurunun becərildiyi rayonlarda məşğul olurlar. 

Fransanın cənub-qərbi heyvandarlığın ən əsas rayonudur. Burada  
iribuynuzlu mal-qaranın və donuzların 1/3 hissəsindən çoxu cəmləşmişdir, atçılıq 
da inkişaf etmişdir. Mərkəzi Fransa massivi qoyunların yetişdirilməsi üzrə əsas 
rayondur. Bu rayon həmçinin iribuynuzlu mal-qaranın və donuzların sayına görə 
ikincidir. Son illər xarici bazarlardakı sərt rəqabətlə və daxili bazarın 
məhdudiyyətilə əlaqədar aqrar böhran kəskinləşmişdir, bu da kənd təsərrüfatının 
bir çox sahələrində özünü əks etdirmişdir. 

Fransa Avropa İttifaqında aparıcı kənd təsərrüfatı ölkəsidir. O, ən böyük 
əkin sahələrinə (30 milyon hektardan artıq) və onların ən yüksək məhsuldarlığına 
(dənli bitkilərin məhsuldarlığı 60 s/ha) malikdir. Avropa İttifaqı ölkələrinin kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 21 faizi Fransanın payına düşür. Fransa kənd təsərrüfatı 
məhsullarının Avropada ən iri ixracçısıdır və dünyada ikinci yerdədir (ABŞ-dan 
sonra). Fransanın rolu dənli bitkilərin dünya bazarına ixracında xüsusilə böyükdür 
(ildə 50 milyon ton, əsasən buğda və qarğıdalı üzrə). O, həmçinin ət (mal əti, 
donuz əti və qoyun əti), süd məhsullarını, tərəvəzləri, meyvələri və şərabı ixrac 
edir. 

Fransa Avropa İttifaqında dənli bitkilərin istehsalı və ixracı üzrə birinci yeri 
tutur, bu məhsullar ölkənin kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edir. Buğda əsas dənli 
bitkidir, lakin qarğıdalı və arpa da böyük həcmlərdə istehsal edilir. Ən iri dənli 
bitkilər fermaları Paris hövzəsində yerləşir. Yağ istehsalında və həmçinin mal-
qaranın yeminə  

istifadə edilən raps və günəbaxan kimi yağlı bitkilərin əkin sahələri 
genişlənir. Meyvələrin və tərəvəzin böyük çeşidi istehsal edilir (alma, armud, 
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şaftalı, albalı, pomidor, gül kələm, yerkökü, yemiş və s.). Avropa İttifaqı 
ölkələrində istehsal edilən şərabın 1/3 hissəsi Fransada istehsal edilir. Fransa 
Avropada ən iri şərab ixracısıdır. 

Hər yerdə əsasən süd yönümlü heyvandarlıq inkişaf etmişdir. Mal-qaranın 
ən çoxu Bretanda və Aşağı Normandiyada yetişdirilir. Müxtəlif süd məhsularının 
istehsalından əlavə süd Fransada məşhur olan pendirin bir çox sortlarının 
istehsalında istifadə edilir. Ölkənin bir çox rayonlarında, əsasən də qərbində, 
iribuynuzlu mal-qara yetişdirilir. Quşçuluq və donuzçuluq daha çox lokallaşmışdır. 

Kənd təsərrüfatının idarə edilməsinin metodlarında böyük dəyişikliklər baş 
vermişdir. Kənd təsərrüfatı texnikası, mineral gübrələr, insektisidlər və herbisidlər, 
quraqlıq rayonlarında isə suvarılma geniş tətbiq edilir. Kənd təsərrüfatının istehsalı 
və məhsulun satışı sistemində həmçinin restrukturizasiya aparılmışdır. 
İstehsalçılar, xüsusilə də kiçik fermerlər, xammalın və kənd təsərrüfatı texnikasının 
kollektiv mülkiyyətə alınmasında maraqlıdırlar. Fermerlər daha çox dərəcədə iri 
istehlakçılar və xüsusilə də supermartketlər şəbəkəsilə olan birbaşa müqavilə üzrə 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edirlər. 

Mülayim qurşağın ortasında, iki dənizin sahilində yerləşən Fransa becərilən 
təsərrüfat bitkilərinin daha böyük müxtəlifliyi ilə seçilir. Fransanın kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının böyük hissəsi ya öz təbii keyfiyyətlərilə dəyərli və ya onların 
çoxəsrlik yaxşılaşdırılması nəticəsində münbitləşmiş torpaqlardır. 

Ölkənin ərazisində dənli bitkilər və şərabçılıq, intensiv və dağlıq-otlaq 
heyvandarlığı, tərəvəzçilik, bağçılıq və hətta çəltikçilik inkişaf etdirilir. 
Quşçuluğun, şəkər çuğundurunun əkinlərinin və digər sahələrin böyük əhəmiyyəti 
var. 

Kənd təsərrüfatı dövlət tərəfindən daha çox himayədə olan sahədir, 
baxmayaraq ki, onun əsasını fərdi torpaq sahibliyi təşkil edir. Məhsulun həlledici 
hissəsini iri təsərrüfatlar verir (20-100 hektar sahəsi olan), lakin təsərrüfatların 
sayına görə kiçik və orta təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir. 

İstehsal edilən məhsulun həcminə görə Fransa Qərbi Avropada birinci yeri 
tutur və dünyada ABŞ-dan və Kanadadan sonra üçüncü yerdədir. Fransa buğda, 
kərə yağı, mal əti və pendirin Avropada ən iri istehsalçısıdır. Fransa Almaniyanı 
qabaqlayaraq Avropa İttifaqı ölkələri arasında taxılın ən iri istehsalçısı olaraq qalır. 
Avropa İttifaqı ölkələrinin dənli bitkilərin ixracının 53,9 faizi Fransanın payına 
düşür. Dənli bitkilərin dünya ixracında Fransanın payına 11,3 faiz düşür (ABŞ-dan 
sonra ikinci yeri tutur). 

Buğda əsas dənli bitkisidir (yumşaq sortları), adətən o əkin sahələrinin 
yarısını əhatə edir, məhsulun dəyərinə  görə isə digər dənli bitkilərin dəyərini 
üstələyir. Buğdanı, məhsulun əsas hissəsini istehsal edən Paris hövzəsində və 
Fransanın şimalında “kraliça” adlandırırlar. Çörəyin istehlakının azalması 
nəticəsində buğdanın milli bazarı azalmışdır. İxrac satışın əsas bazarına 
çevrilmişdir. Müharibədən sonrakı illərdə buğdanın yığımı 4-5 dəfə artmışdır. 
Məhsuldarlıq kəskin artmışdır (1934 – 1938-ci illərin bir hektardan 1,4 – 1,5 ton 
göstəricisindən hal-hazırdakı bir hektardan 6,5 tonadək). 
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Müharibədən sonraki illər ərzində dənli bitkilər arasında ikinci yeri yulaf 
tutmuşdur. Lakin yulafın əkin sahələri və yığımı mütəmadi olaraq azalır. Bu 
azalma prosesinə əsasən Fransanın kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi 
nəticəsində atlardan istifadənin azalması səbəb olmuşdur. 

Mərkəzi massivin zəif torpaqlı rayonlarında müəyyən rolu qoruyub saxlayan 
çovdarın əhəmiyyəti aşağı düşür. Lakin müharibədən sonrakı illərdə qarğıdalının 
və arpanın yığımı artmışdır. Qarğıdalının yüksək gəlirliyi, həmçinin dövlətin 
himayəsi (yüksək alış qiymətlərinin müəyyən edilməsi, Amerika hibrid 
toxumlarının gətirilməsi) qarğıdalı əkinlərinin və yığımının artmasına şərait 
yaratmışdır. Taxılın isə ümumi yığımı 15 – 16 milyon ton səviyyəsinə çatmışdır. 
Arpanın istehsalının artımı Fransanın kənd təsərrüfatı heyvandarlığının 
ixtisaslaşmasının genişləndirilməsi və heyvandarlığın intensiv xarakteri ilə 
müəyyənləşmişdir. Arpanın əkin sahələri əsasən heyvandarlığın yüksək inkişaf 
etdiyi rayonlarda yayılmışdır. 

Müharibədən sonrakı illərdə düyünün becərilməsinin yayılması taxılçılıq 
təsərrüfatının inkişafında yenilik olmuşdur. Düyünün istehsalı iri təsərrüfatlar 
tərəfindən həyata keçirilir. Lakin heç vaxt 130 min tonu keçməmişdir, bu da 
ölkənin tələbatlarını tam ödəmir. Fransa əsas dənli bitkilərlə öz daxili tələbatlarını 
tamamilə ödəyir. 

Bu siyasətin təsiri altında Fransanın kənd təsərrüfatında praktiki olaraq 
Avropa İttifaqının digər ölkələrinin kənd təsərrüfatında olan dəyişiklikləri baş 
vermişdir. Bununla yanaşı ona xas olan təbii şəraitlə əlaqəli xüsusiyyətləri 
mövcuddur: becərilən sahələr üzrə o Avropada ən iri kənd təsərrüfatıdır, bu da 60-
cı illərin sonlarından Fransaya kənd təsərrüfatı məhsullarının təmiz ixracçısı 
olmağa şərait yaratmışdır. 

Fransa metropoliyasının ümumi kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi 
təxminən 33 milyon hektar, yəni ölkə ərazisinin 60 faizini təşkil edir. Qalan hissə 
meşələr (15 milyon hektar) və kənd təsərrüfatı yönümlü olmayan  (7 milyon 
hektar) torpaqlardan ibarətdir. Bir neçə illər ərzində kənd təsərrüfatı torpaq sahələri 
öz yerini meşələrə və kənd təsərrüfatı yönümlü olmayan torpaqlara verərək 
müntəzəm olaraq azalır. Bu torpaqların bir hissəsi becərilmir. 70-ci illərədək xam 
torpaqların şumlanması, drenajı və rekultivasiyası üzrə iri həcmli işlərin 
aparılmasından sonra becərilməyən torpaqların sahəsi hal-hazırda təxminən 3 
milyon hektar səviyyəsində sabitləşmişdir. Beləliklə, istifadə edilən kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi təxminən 30 milyon hektar və ya əhalinin hər 
nəfərinə yarım hektar və Avropa İttifaqının 15 ölkəsinin kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının ümumi sahəsinin təxminən 23 faizini təşkil edir. Becərilən 
torpaqların əsas sahəsi (61 faizdən artıq) əkin sahələrindən ibarətdir. Kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının 35 faizindən bir qədər az olan sahəsi otlarla örtülmüş, 
üzümlüklər və meyvə bağları torpaq sahələrinin yalnız 4 faizini, yəni 1 milyon 
hektardan artıq sahəni əhatə edir, bu da meyvə istehsalının dar ixtisaslaşmış 
təsərrüfatlarda cəmləşməsi və xüsusilə də 1980-ci ildən sonra adi şərabların 
istehsalı üçün ayrılmış üzümlüklərin bir hissəsinin ləğv olunması ilə əlaqəlidir. 
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Dənli bitkilərə (təxminən 9 milyon hektar) və çuğundura (təxminən 450 min 
hektar) ayrılmış sahələrin həcmi son 40 ildə yetəri qədər stabil olaraq qalır. Yağlı 
və zülallı bitkilərin sahələri xeyli artmışdır: 1960-cı ildəki 250 min hektardan hal-
hazırki 2,7 milyon hektaradək. Ümumilikdə əsas dənli bitkilərin sahələri 2,3 
milyon hektardan artıq artmışdır. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yaşıl yemlərinin 
becərilməsinə ayrılmış sahələri isə əksinə 40 il ərzində 20 milyondan 14,6 milyon 
hektaradək azalmışdır, buna görə də yem bitkiləri becərilən torpaqların sahələri 
azalmış və əsas bitkilərin sahələri artmışdır. Lakin bu dəyişikliklər müxtəlif 
xarakter daşıyırdı. Regionların ixtisaslaşmasında mürəkkəb proseslər baş verirdi. 
Bəzi regionlarda mövcud çəmənliklər əkin sahələrinə çevrilirdi, digərlərində isə 
əksinə, ərzaq bitkiləri və ya çəmənliklərin bir hissəsi yem bitkilərilə, əsasən də 
yemlik qarğıdalı ilə əvəz edilirdi. 

Əkinçilik təsərrüfatlarının sayı durmadan azalırdı. Bu azalmanın templəri 
daha öz əmək fəaliyyətlərini dayandıran  yaşlı əkinçilərin sayından asılı olaraq 
müxtəlif dövrlərdə ildə 3-5 faiz arası dəyişirdi. Bu prosesə əmək fəaliyyətinin 
dayandırılmasına həvəsləndirən (kompensasiyaların ödənilməsi, 60 yaşında 
pensiyaya çıxma və vaxtından tez pensiyanın təqdim edilməsi) Avropa və ya milli 
səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər birbaşa təsir göstərirdi. 

Hal-hazırda belə bir təsərrüfatın orta sahəsi təxminən 42 hektar təşkil edir, 
bu da Avropa İttifaqının 27 ölkəsindən hər birində olan orta təsərrüfatda 2 dəfədən 
artıqdır. Bu orta göstərici altında təbii olaraq böyük səpələnmə gizlənir: təxminən 
70 min təsərrüfat, yəni ümumi sayın 11 faizi, 100 hektardan artıq sahəyə malikdir 
və bütün sahələrin 43 faizini təşkil edir.  Eyni zamanda sahəsi 10 hektardan az olan 
244 min təsərrüfat bütün sahələrin yalnız 3 faizini təşkil edir. Əkinçiliklə məşğul 
olan əhalinin tərkibində dəyişikliklər təsərrüfatların təkamülü ilə parallel, daha 
sürətli templərlə baş verirdi. Daha az təsərrüfatlarda, birbaşa torpaq istifadəçilərdən 
və onların ailə üzvləri olan işçilərin əməyi istifadə edilir. Daimi kənd təsərrüfatı 
işçilərinin də sayı xeyli azalmışdır. Lakin bu azalma müvəqqəti işçilərin cəlb 
ediməsi hesabına qismən əvəz edilir. Bu işçilər əhalinin 4 faizini təşkil edir (20 il 
əvvəlki 8 faizə qarşı). Bu göstərici orta Avropa göstəricisinə çox yaxındır. Buna 
əlavə etmək lazımdır ki, aqrar-ərzaq sənayesində məşğul olanların sayı olduqca 
sabit qalır və özfəaliyyətli əhalinin təxminən 2,7 faizini təşkil edir. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi 63 milyard avro təşkil edir, 
kənd sahələrinin payı ilə təxminən eyni olan, yəni Avropa İttifaqının ümumi 
istehsalının payı ilə (23 faiz) üst-üstə düşür. Ümumi daxili məhsulda kənd 
təsərrüfatının əlavə dəyərində payı hal-hazırda 2,3 faizə çatır, bu da aqrar-sənaye 
kompleksinin payına müvafiqdir. Bu payın mütəmadi azalması sürətli iqtisadi 
artım dövründə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin hərəkəti ÜDM-in orta 
qiymətlərinin hərəkətinə uyğun olmasına baxmayaraq, inkişafın ümumi 
templərindən geridə qalan istehsalın artması ilə əlaqəli olmuşdur. Bununla yanaşı 
son 20 ildə kənd təsərrüfatı istehsalatının artım həcmi demək olar ki, istehsalın 
ümumi artımı ilə eyni olmuşdur. ÜDM-də kənd təsərrüfatı istehsalatının payının 
davamlı azalması əsasən  kənd təsərrüfatının  qiymətlərinin mütamadi olaraq aşağı 
düşməsilə izah edilir.  
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Kənd təsərrüfatı istehsalatı ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylaşdırılmışdır. 
Şimalda və qərbdə becərilən torpaqların böyük hissəsi, ən iri təsərrüfatlar və əsas 
istehsalat cəmləşmişdir. Bununla əlaqədar, hal-hazırda orada Şimali Avropanın 
digər rayonlarında olduğu kimi, ekoloji problemlərlə üzləşirlər. Ölkənin cənub və 
cənub-şərq hissəsində isə əksinə, dağlıq massivlərin və zonaların əsas hissəsi, 
əkinçilik üçün əlverişsiz olduğundan kənd təsərrüfatından gəlirin əldə edilməsi və 
mövcud sahələrin işlənməsi üçün çətinliklərlə üzləşirlər. 

Əsasən bəzi yağlı bitkilərin toxumları və mal-qara üçün cecə və qismən 
meyvələr və tərəvəzlər, ətin bəzi növləri (məsələn, qoyun əti), müxtəlif tropik 
meyvələr və balıqçılıq məhsulları istisna olmaqla, milli kənd təsərrüfatı istehsalatı 
ölkədə daxili istehlakı artıqlaması ilə təmin edir. 

Fransanın aqrar-sənaye kompleksinin ixracının idxalı üstələməsi ilk dəfə 
1969-cu ildə olmuşdur və o zamandan bəri xeyli artmışdır. Hazırda isə o, sabit 
olaraq 9 milyard avrodan artıqdır.  

Bu üstələmə daha böyük əhəmiyyətə malik olan ticarət axınının nəticəsidir: 
ixrac 35 milyard avrodan artıqdır, idxal isə təxminən 26 milyard avro təşkil edir. 
Beləliklə, Fransa kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına görə dünyada ikinci 
olmuşdur. 

Ticarət mübadiləsi əsasən Avropa bazarı çərçivəsində aparılır: kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracının və idxalının 70 faizi və xarici ticarətin 75 faizi 
Avropa İttifaqı ölkələrinin payına düşür.  Fransanın kənd təsərrüfatı əkinçiliyin və 
heyvandarlığın bir çox sahələrinin inkişafı ilə seçilir. Lakin heyvandarlıq daha 
böyük əhəmiyyətə malikdir və kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin təxminən 
60 faizini təşkil edir. 

Əsas dənli bitki buğdadır (29-30 milyon ton). Buğdanın məhsulunun 
təxminən 30 faizi Şimali-Fransa ovalığında yığılır. Arpanın və qarğıdalının 
həmçinin artması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkənin şimal-qərbində yulaf və 
qarabaşaq, Mərkəzi massivində çovdar, Rona çayının deltasında düyü və demək 
olar ki, ölkənin hər yerində kartof istehsal edilir. 

Üzüm (yığım 10-12 milyon ton) Fransanın şimalı və şimal-qərbi istisna 
olmaqla, xüsusilə də şərabın istehsalı üçün ölkənin hər yerində yetişdirilir. 

Fransanın heyvandarlığı ət-süd yönümlüdür. Mal-qaranın sayına görə Fransa 
Avropada birinci yerlərdən birini tutur. Burada 24 milyon iribuynuzlu mal-qara, 12 
milyon qoyun, 11 milyon donuz mövcuddur. 

Son zamanlar gülçülük və istridyaların yetişdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Fransa taxılın, südün, şəkər çuğundurunun istehsalına görə Qərbi Avropada 
birinci yerdədir, ətin, kartofun (Almaniyadan sonra) və üzümün (İtaliyadan sonra) 
istehsalına görə ikincidir və kənd təsərrüfatı məhsullarının iri ixracçısıdır. 

Bitkiçiliyin və heyvandarlığın əhəmiyyətinin təxminən bərabərliyilə kənd 
təsərrüfatının struktur sahələri böyük müxtəlifliyilə səciyyələnir. 

Bitkiçilikdə əsas taxıl istehsalıdır (ildə 55-60 milyon ton). Aparıcı bitki 
buğdadır, o əkin sahələrinin 1/4 hissəsini və dənli bitkilərin sahələrinin 1/2 
hissəsini təşkil edir. Şimali-Fransa və Akvitan ovalıqları buğdanın əsas 
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rayonlarıdır. Geniş yayılmış kartof və şəkər çuğunduru əhəmiyyətli rol oynayır, 
onların əkin sahələri şəkər zavodları kimi Şimali-Fransa ovalığında cəmləşmişdir. 

 Bəzi yerlərdə mayaotunun, kətanın, tütünün, günəbaxanın, rapsın və gül 
plantasiyalarının əhəmiyyəti böyükdür. 

Üzümçülüyün və tərəvəzçiliyin böyük rolu var, onlar kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ümumi dəyərinin 8 - 10 faizini təşkil edir. Üzümün əsas hissəsi 
şərabın istehsal edilməsinə sərf edilir, orta hesabla ildə 60 milyon dekalitr. Üzüm 
şərablarının istehsalına və onların keyfiyyətinə görə Fransa dünyada birinci yeri 
tutur. “Şampan”, “Konyak”, “Kaqor” və digər içkilərin markaları ölkənin xaricində 
çox məşhurdur. 

Bir çox kiçik rayonlar meyvəçilik və tərəvəzçilikdə ixtisaslaşır, şəhərləri və 
sənaye rayonlarını, ilk növbədə də Parisi tərəvəz və meyvələrlə təchiz edir. 
Mülayim en dairəsinin meyvə bağlarında daha çox alma (xüsusilə də şimal-
qərbdə), armud və şaftalı bağları yayılmışdır. Aralıq dənizi rayonları üçün gavalı 
və sitrus bitkiləri xarakterikdir. 

Heyvandarlıq ət-süd yönümlüdür, əsas sahəsi iribuynuzlu mal-qaranın 
yetişdirilməsidir. Şimal-qərb əsas heyvandarlıq rayonudur, burada iribuynuzlu mal-
qaranın 1/3 hissəsi cəmləşmişdir, donuzçuluq və atçılıq inkişaf etmişdir. 
İribuynuzlu mal-qaranın və donuzların sayına görə Mərkəzi massiv ikincidir və 
qoyunçuluğun əsas yayılma ərazisidir. 

Fransa öz məhsullarının təxminən 20 faizini ixrac edir. Ən yaxşı torpaqlar  
əsasən iri müəssisələrə məxsusdur, onlar müzdlu işçi qüvvəsini və qabaqcıl 
aqrotexnikanı tətbiq edirlər. Məhz bu müəssisələr əmtəə məhsullarının əsas 
həcmini istehsal edir. 

Fransanın kənd təsərrüfatı heyvandarlığı və bitkiçiliyin bir çox sahəsinin 
inkişafı ilə seçilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının böyük hissəsi heyvandarlığın 
payına düşür. Bu sahə əmtəə məhsullarının təxminən 3/5 hissəsini təşkil edir və 
əsasən  ölkənin şimalında cəmləşmişdir. Fransa Avropa İttifaqında ət və süd 
məhsullarının iri istehsalçısıdır və bununla da Qərbi Avropanın kənd təsərrüfatına 
böyük təsir göstərir.  

Ərazisi 551,5 min km2, əhalisi 63,0 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə 
dünyada 47-ci yeri tutur. Hər 1 km2-ə 114 nəfər düşür. ÜDM 2214,0 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 28,7 min ABŞ dolları məhsul istehsal olunur. 
Sənaye məhsulu istehsalı kənd təsərrüfatı məhsulundan 5-6 dəfə çoxdur. Orta 
kəndli təsərrüfatı 10-50 hektar torpağa malikdir. 50 hektardan çox torpağı 
olanlar ümumi sayın 10 faizinə, ümumi torpaq sahəsinin isə 40 faizinə malikdir. 
Buğda istehsalı 29-30 milyon ton, qarğıdalı istehsalı 15-16 milyon ton, üzüm 
istehsalı 30 mln ton civarındadır. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahəsi 33 
milyon hektar, ümumi ərazisinin 60 faizini təşkil edir. Taxıl bitkiləri altında 9,0 
milyon hektar, şəkər çuğunduru altında 450 min hektar, yem bitkiləri altında 
14,6 milyon hektar torpaq sahəsi vardır. 63 milyard avro kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsal edilir. 24 milyon baş iribuynuzlu mal-qaraya, 12 milyon baş 
qoyuna malikdir. 
 



Finlandiyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 338,2 min km2, əhalisi 5,6 milyon nəfərdir. ÜDM 195,6 milyard ABŞ 
dolları, hər nəfərə 34 929  ABŞ dolları düşür. 

Finlandiyanın kənd təsərrüfatının təməlini xırda təsərrüfatlar təşkil etmişdir. 
İkinci Dünya müharibəsindən əvvəl Finlandiya əhalisinin əsas kütləsi kənd təsərrüfatı 
ilə məşğul olurdu. 

Hal-hazırda Finlandiyada 70 min ferma mövcuddur, onlardan 80 faizinin hər 
biri ümumi sahəsi 50 hektar və daha az olan kiçik və orta kateqoriyaya aiddir 
(fermalarnın orta torpaq sahəsi 11 hektardır). Sahəsi 50 hektardan çox, lakin 76 
hektardan az olan fermalar iri hesab edilir. Onlardan çoxu ağac tədarükü ilə 
məşğuldur. Fermaların çoxunda ağac tədarükündən əldə edilən gəlir fermer 
təsərrüfatının büdcəsinin 1/4 hissəsini təşkil edir. Bəzi təsərrüfatların gəlirinin 
yarısını, mərkəzi və şimal hissələrdə isə büdcəsi tamamilə meşə ilə əlaqəli olan, kənd 
təsərrüfatının özü isə əlavə gəlir mənbəyi kimi olan fermalara rast gəlmək olar. 
Heyvandarlığın yüksək inkişafı nəticəsində əkin sahələrinin əksər hissələrində yem 
bitkiləri becərilir. Hal-hazırda torpaqların 75 faizi yem bitkilərinin becərilməsinə 
ayrılmışdır. Burada əsasən yulaf və arpa istehsal edilir. Əgər yulaf yalnız ölkənin 
cənub hissəsində bitirsə, arpanı hətta Laplandiyada da becərirlər. Finlandiyada hər il 
1,6 milyon ton arpa və 1 milyon tondan artıq yulaf yığılır. 

Ərzaq taxılının (çovdar və buğda) becərilməsinə əkin sahələrinin 10 faizi 
ayrılmışdır. Bununla yanaşı yazlıq buğda geniş yayılmışdır. Buğdanın payına ərzaq 
taxılının istehsalının 65 faizi, çovdarın payına isə 30-33 faizi düşür. Ölkədə hər il 750 
min ton buğda istehsal edilir. Dənli bitkilərlə yanaşı  kartof (600 000 ton) və şəkər 
çuğunduru (1milyon ton) istehsal edilir. Finlandiyanın kənd təsərrüfatı ölkənin süd 
məhsullarına, taxıla (xüsusilə də yemlik taxılına), heyvandarlıq və quşçuluq 
məhsullarına olan tələbatını tamamilə ödəyir. Bununla belə kənd təsərrüfatı sahəsində 
cəmi 90 min nəfər çalışır (eyni zamanda maşınqayırma sahəsində demək olar ki, 130 
min nəfər çalışır). Cəmi 20 il öncə Finlandiyanın kənd təsərrüfatında 300 min nəfər 
çalışırdı.  

Digər Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi kənd təsərrüfatında aparıcı yeri 
heyvandarlıq tutur. Onun payına Finlandiyanın kənd təsərrüfatının ümumi dəyərinin 
80 faizi düşür. Bununla yanaşı südün satışına 48 faiz düşür. Ölkədə iribuynuzlu mal-
qaranın ümumi sayı 1,8 milyona çatır. Burada inəklərin sayı 800 min təşkil edir. 
İnəklərin iki cinsi daha çox yayılmışdır: fin və ayrşir cinsləri. Hər ikisi yüksək sağımı 
və südün yüksək yağlılığı ilə seçilir.   

Öz məhsullarının satışı üçün Finlandiya fermerləri kooperativlərdə birləşirlər. 
Milli şirkət səviyyəsinədək artmış belə kooperativlərdən birinin dövriyyəsi  hal-
hazırda 1,5 milyard avro təşkil edir. Şirkət Finlandiyada istehsal edilən südün 80 
faizini emal edərək 1000 adda süd məhsulları istehsal edir. Şirkət yaranma dövründə 
17 fermer təsərrüfatını (hal-hazırda isə 13 mindən artıq) birləşdirən  kiçik kooperativ 
olmuşdur. 

Ölkədə donuzların sayı 1,3 milyon təşkil edir. Hər il 3,4 min dönuzçuluq 
fermasında 200 min ton donuz əti istehsal edilir. Bundan 40 min tonu ixrac edilir. 
Eyni zamanda Finlandiya qoyun ətini idxal etməyə məcburdur, burada o, daha az, 
ildə 5 min tonadək istehsal edilir. Maral əti cəmi 3 000 ton istehsal edilir. Bununla 
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yanaşı maralçılıqla 7 000 nəfər məşğul olur, maralların Finlandiyada ümumi sayı isə 
200 min təşkil edir. Mal əti ildə 90 000 ton istehsal edilir, lakin tələbat 100 min 
tondan artiq təşkil edir. Mal ətini ölkənin 4 600 fermasında istehsal edirlər. 

İribuynuzlu mal-qaranın və donuzların hesaba alınması üçün izləmə üzrə 
komyuter sistemi istifadə edilir. Onun terminalları adi kompyuter şəklində hər bir iri 
fermer təsərrüfatında mövcuddur. Fermer gündəlik öz sürülərinin sayı barədə 
məlumatı daxil etməlidir, nəticədə Finlandiyanın bütün ərazisində heyvanlarin sayını 
müəyyən etmək mümkündür. 

Hazırki fin kənd təsərrüfatının formalaşmasında böyük rolu 2002-ci ildə 
Finlandiyanın Avropa İttifaqına daxil olması oynamışdır və bunun nəticəsi olaraq 
Finlandiyanın sərhədlərinin xarici məhsullar üçün açılması olmuşdur. Finlandiya 
fermerləri daha isti ölkələrdən olan tərəfdaşları ilə rəqabət aparmalı olmuşlar. Bu 
rəqabət ona gətirib çıxardı ki, finlər öz məhsullarının keyfiyyətinə daha diqqətli 
yanaşmalı olmuşlar. “Keyfiyyət” sozünə finlər həm rəngini, həm dadını, hətta taranı 
da aid edirlər. Hal-hazırda meyvələrin, tərəvəzlərin və qiləmeyvələrin böyük hissəsi 
istixanalarda becərilir. 

Finlər öz məhsullarının təbii olmalarına xüsusi əhəmiyyət verirlər. Məsələn, 
mineral gübrələrin tətbiqində məhdudiyyətlər mövcuddur. Mal-qaranın pəyələri 
mütəmadi olaraq təmizlənir, havalandırılır, içəri yalnız xüsusi geyimdə  daxil olmaq 
olar. Bundan əlavə hər heyvanın qida rasionu ayrıca hesablanır. Məsələn, hesab edilir 
ki, hər 30  - 100 kq arası çəkisi olan donuz gundə 1,13 kq artmalıdır. Bütün yaş və 
çəki qruplarına aid heyvanların hesablanma cədvəlləri mövcuddur. Hər inəyin isə 
biometrik pasportu və naviqatoru var. 

Torpaqların xarakteri və xüsusiyyətləri, işıq, havanın hərarəti və su kənd 
təsərrüfatına təsir göstərən əsas təbii faktorlardır. Hər bir halda bitkilərin inkişaf 
etməsinə yalnız bir əlverişli faktor mane olur və nəticədə yaxşı məhsul almaq üçün 
ilk növbədə sırf bu faktorun yaxşılaşdırılması vacibdir. Finlandiyanın kənd təsərrüfatı 
qida sənayesi ilə birgə kənd təsərrüfatı məhsullarının emalının və ərzaq məhsullarının 
istehsalının vahid sırasını təşkil edirlər. Payçı kooperativ müəssisələr, çoxsahəli 
konsernlər və firmalar  bu sahənin əsasıdırlar. Finlandiya şimal en dairəsində kənd 
təsərrüfatının idarə edilməsində seleksiya, səpin dövriyyəsində və aqrokimya 
sahəsində proqressiv elmi kəşflərin tətbiqinə əsaslanan nadir təcrübəyə malikdir. 

Xırda və orta təsərrüfatların çoxu öz yaşayışlarını əkin sahələrindən bir neçə 
dəfə böyük, onlara məxsus meşə sahələrindən olan ağacların satışı ilə təmin edirlər. 
Ölkədə hər fermaya orta hesabla 11 hektar əkin sahəsi və eyni zamanda 50 hektardan 
çox səmərəli meşə sahələri düşür. Satılan ağaclardan əldə edilən gəlir orta hesabla 
fermerlərin gəlirlərinin 1/4 hissəsini, bir çox xırda təsərrüfatlarda isə bütün gəlirlərin 
yarısını təşkil edir. Mərkəzi və Şimali Finlandiyanın geniş rayonlarında meşə 
təsərrrüfatı kəndlilərin əsas gəlir mənbəyidir, kənd təsərrüfatı yalnız yardımçı rol 
oynayır. Heyvandarlığın üstünlük təşkil etməsi Şimali Avropanın bütün ölkələri üçün 
xarakterik olmağı ilə yanaşı kənd təsərrüfatının struktur sahəsinin özünəməxsusluğu 
Finlandiyada Danimarkada olduğu kimi yalnız süd istehsalının böyük rolundan 
ibarətdir. Finlandiyanın kənd təsərrüfatının bütün gəlirlərinin təxminən 4/5 hissəsi 
heyvandarlığın payına düşür, südün satışından əldə edilən gəlir isə heyvandarlığın 
gəlirlərinin 3/5 hissəsini təşkil edir. 
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Kənd təsərrüfatının digər sahələrini istixana istehsalatı, xəzlik heyvan 
yetişdirilməsi, balıq yetişdirmə və balıqçılıq təşkil edir. Finlandiyada ərzaq 
məhsullarının əsas növlərinin istehlakı nisbətən stabildir və ildə hər nəfərə 19 kq mal 
əti, 35 kq donuz əti, 198 litr süd, 8,7 kq quş əti, 11,7 yumurta, 5,2 kq yağ, 14,4 kq 
pendir və s. təşkil edir.  Südlük naxırların əsas hissəsi südü alıb və öz çoxsaylı 
zavodlarında emal edən kooperativlərə birləşmiş xırda və orta təsərrüfatlarda 
cəmləşmişdir. 

Finlandiyada həmçinin donuzçuluq inkişaf etmişdir. Donuz əti ümumi istehsal 
edilən ətin  yarıdan çoxunu təşkil edir. Qütb dairəsi arxasında olan Laplandiyada 
şimal maralları otarılır, onların sayı 200 000-ə çatır. Maral əti ölkənin ət balansında 
əhəmiyyətli rol oynayır. Çoxsaylı xəzlik heyvan yetişdirilən fermalarda və 
Finlandiyanın qərb hissəsində hər il 3 milyon su samuru dərisi tədarük edilir.  

Bağçılıq Finlandiyada zəif inkişaf etmişdir. Bağçılıq isveçlilərin yaşadığı 
Usimada və Cənubi Finlandiya adalarında daha geniş yayılmışdır, lakin orada da 
bağların payına kənd təsərrüfatı sahələrinin 0,9 faizi düşür. Bu rayonların iqlim şəraiti 
alma, armud, albalı yetişdirilməsi üçün əlverişlidir və bol məhsul yığılır. Bütün 
Finlandiyada öz tələbatlarını təmin etmək üçün kiçik sahələrdə giləmeyvələr və 
tərəvəzlər yetişdirilir. 

Finlandiyada iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla müxtəlif tarla bitkiləri 
yetişdirilir. Ölkədə  qırxa yaxın bitki becərilir, bunlardan yarısından az hissəsi kənd 
təsərrüfatı əhəmiyyətlidir. Payızlıq taxıl Finlandiyada ən tələbkar dənli bitkidir. O, 
karbonatlı çürüntülü gilli torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edir. Bu bitki sərt qışı pis 
keçirir və əsasən ölkənin cənub və cənub-qərb rayonlarının gilli torpaqlarında 
yayılmışdır. Yazlıq taxıl, payızlıq taxıl kimi gilli torpaqları olan rayonlar üçün 
xarakterikdir, lakin daha yüngül qumluca və bəzi sortlar hətta bataqlıq torpaqlarda da 
bitir. 

Payızlıq çovdar nisbətən az tələbkar bitkidir və yüngül mexaniki tərkibli 
mineral torpaqda becərilir. Arpa çürüntülü, çox turşulu olmayan nisbətən yüngül 
mexaniki tərkibli torpaqlarda daha yaxşı inkişaf edir. Tarixən o, finlilərin ən 
əhəmiyyətli çorək taxılıdır. 

Yulaf Finlandiyanın ən cavan dənli bitkisidir. Bir zamanlar o, bütün dənlilərin 
əkin sahələrinin yarısını təşkil edirdi. Xüsusilə yulaf daha çox Finlandiyanın cənub-
qərb rayonlarında becərilir, burada onun payına bütün əkin sahələrinin 1/4 hissəsi 
düşür. Səpilən otlar, əsasən də pişikquyruğu və qırmızı yonca, ölkənin hər tərəfində 
becərilir. Ümumilikdə o əkin sahələrinin 1/3 hissəsini təşkil edir. Ölkənin şimal 
hissəsində isə səpilən otlar üstünlük təşkil edir və iribuynuzlu mal-qaranın əsas 
yemini təşkil edir. 

Finlandiyada kənd təsərrüfatı həm istixana istehsalatı, həm xəzlik heyvanların 
yetişdirilməsi, həm atçılıq, həm də balıqçılıqdır. İstixanalarda pomidor, xiyar, kahı, 
çiçəklər yetişdirilir. 

Ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə görə Finlandiya bir çox Avropa olkələrini 
qabaqlayır. 

Dəyişkən hava şəraiti olan şimal ölkəsi tərəvəzlərlə, meyvələrlə və bağ 
giləmeyvələri ilə özünü qismən təmin edir. 
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Minlərlə fin təsərrüfatları bunun üçün ekoloji təmiz Finlandiya torpaqlarında 
çalışır və ekoloji təmiz məhsul istehsal edirlər. Finlandiya əhalisi öz məhsullarının 
idxal olunan məhsullardan daha yaxşı olduğunu çoxdan anlamışlar. 

Quşçuluq təsərrüfatlarının fermerləri daimi olaraq öz məhsullarının 
keyfiyyətinə nəzarət edirlər, lakin özləri də müvafiq xidmətlər tərəfindən nəzarət 
altındadırlar. Məsələn, köçəri quşlarla təmasdan qaçılması üçün bütün ev quşlarının 
mart ayının əvvəllərindən may ayının sonlarınadək bağlı saxlanılması barədə qanun 
qəbul edilmişdir. 

 Finlandiyada məlumatın yığılması, fermaların vəziyyətinin izlənməsi, hər 
fermerin öz donuzçuluq ferması barədə məlumat daxil etdiyi kompüter proqramı 
çoxdan mövcuddur. Heyvanların sayı barədə məlumat daima yenilənir. Helsinkidə, 
məlumat yığımı üzrə mərkəzdə, Finlandiyada olan bütün heyvanların sayı barədə 
məlumat alırlar. Bu həm donuzçuluq təsərrüfatlarına, həm də iribuynuzlu mal-qara 
təsərrüfatlarına aiddir. Heyvandarlığın sağlamlığına nəzarət  daima aparılır və nəzarət 
edilir. Müxtəlif yaş qruplarına aid heyvanların qida rasionuna və yemlənməsinə  
diqqət yetirilir, burada quru yemlərdən istifadə geniş yayılmışdır. Yem qarışığı 
zavodlarında heyvanların yemlənməsi  üzrə məsləhətçilər çalışır. Heyvanların və 
quşların saxlanılma yerlərinin vəziyyəti üzrə daimi nəzarət yoxlamaları aparılır, 
baxmayaraq ki, finlərin buna qarşı daha az iradları var. Mal damları, quşçuluq və 
donuzçuluq fermaları təmiz və işıqlıdır. 

Finlandiya fermeri ayrı olaraq yaşayır, fermaların yaxınlığında onun şəxsi 
yaşayış yerləri var, şəxsi torpaq sahələrində kökümeyvəlilər və otlar becərir, 
gübrələrdən də yalnız üzvü olanları istifadə edir. Mineral gübrələrin istifadə 
edilməsinə ciddi nəzarət edilir. İnəklər yalnız südün keyfiyyətini korlamayan 
yemlərlə yemlənməlidir. Təsərrüfatlar meşələrin əhatəsində, təmiz havada 
yerləşdirilmişdir. İnək damlarına daxil olmaq üçün əvvəl ağ xalatlar və birdəfəlik 
istifadə edilən paltar geyinilməlidir. Hər şey kompyuterləşdirilmişdir. Dövlət 
heyvanların hesabını aparır, cinslərin təmizliyinə nəzarət edir, bütün inəklər 
qeydiyyata alınmışdır, ciddi seleksiya işi aparılır. Fermerlər bu məsələdə özləri də 
savadlıdır və öz inəklərinin irslərinə bələddirlər. Xəstə inəklərin südü məhv edilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, südün istehlakçıya gəlib çıxması bir neçə dəfə nəzarətdən 
keçirilir. 

İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd 
təsərrüfatı olmuşdur. Hal-hazırda ölkədə kiçik təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir. Kənd 
təsərrüfatı istehsalatının genişləndirilməsinin məhdud imkanları və fermaların 
mexanikləşdirilməsinin artması bu sahədə məşğul olanların xeyli azalmasına şərait 
yaratmışdır, qalan hissəsinin gəlirləri isə xeyli artmışdır. Finlandiya kənd təsərrüfatı 
məhsullarına idxalın məhdudlaşdırılmasını aradan götürməyə məcbur olmuşdur, 
çunki bu Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün vacib şərtlərdən biri olmuşdur. Süd 
məhsullarının, ətin və yumurtanın istehsalı daxili bazarda idxalı üstələmişdir və bu 
məhsullar kənd təsərrüfatı məhsulları ixracında aparıcı rol oynamışdır. Məsələn, hisə 
verilmiş mal əti kimi spesifik məhsullar ixrac edilir. Əlverişsiz vegetasiya şəraiti olan 
illər istisna olmaqla Finlandiya özünü taxıl üzrə 85 faiz təmin edir (əsasən də buğda, 
arpa və çovdar üzrə). Meliorasiya metodlarının təkmillədirilməsi, gübrələrin geniş 
istifadəsi və soyuğadavamlı sortların yetişdirilməsi taxıl təsərrüfatınının inkişafına 
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şərait yaratmışdır. Buğdanı və digər dənli bitkiləri şəkər çuğunduru ilə yanaşı cənub-
qərbin münbit gilli düzənliklərində becərirlər, alma, xiyar və soğan Aland adalarında, 
pomidor isə cənubda istixanalarda yetişdirilir. 

Ərazisi 338,2 min km2, əhalisi 5,6 milyon nəfərdir. 1 km2-ə 18 nəfər düşür. 
Ərazisinə görə dünyada 63-cü yerdədir. ÜDM 195,6 milyard ABŞ dolları təşkil 
edir, hər nəfərə 34,9 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Əkin sahələrinin 
təxminən 75 faizi yem bitkilərinin altına ayrılır, bu heyvandarlığın inkişafı 
məqsədilə edilir. İldə 1,6 milyon ton arpa, 1 milyon tondan çox vələmir istehsal 
olunur. Ərzaqlıq taxılın 65 faizini buğda, 30-33 faizini çovdar təşkil edir. İldə 750 
min ton buğda, 600 min ton kartof, 1 milyon ton şəkər çuğunduru istehsal edilir. 
Kənd təsərrüfatında 90 min nəfər çalışır. Ölkədə 1,3 milyon baş donuz, 1,8 milyon 
iribuynuzlu mal-qara, ondan süd verən 800 min. Orta hesabla hər fermerə 11 
hektar əkin sahəsi düşür (eyni zamanda 50 hektar meşəlik). Kənd təsərrüfatının 
gəlirinin 1/5 hissəsini süd satışından gələn gəlirin 3/5 hissəsini heyvandarlıq verir. 
İldə hər nəfər 19 kq mal əti, 35 kq donuz əti, 198 litr süd, 8,7 kq quş əti, 11,7 ədəd 
yumurta, 5,2 kq yağ, 14,4 kq pendir istehlak edir. Ölkə taxılla özünü 85 faiz təmin 
edir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İtaliyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 301,3 min km2, əhalisi 59,5 milyon nəfər. ÜDM 1826,0 milyard 
ABŞ dolları, hər nəfərə 30,5 min ABŞ dolları düşür. 

İtaliyanın yüksək məhsuldarlı aqrar sektoru mövcuddur. Lakin, özünü ərzaq 
məhsulları ilə 75 faiz təmin edir. İtaliyanın kənd təsərrüfatı sahəsində əhalinin 5,6 
faizi məşğuldur. Bu sahədə təsərrüfatçılığın icarə forması yayılmışdır, ÜDM-in 10 
faizini təşkil edir. 

İtaliyanın Qərbi Avropa aqrar inteqrasiyasında iştirakı ölkənin tərəvəzçilikdə 
və meyvəçilikdə ixtisaslaşmasına gətirib çıxarmışdır. Taxılın və ətin istehsalı 
azalmışdır. Ölkənin şimalında torpaq-iqlim şəraiti əkinçiliyə imkan yaradır. Kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsi kənd təsərrüfatı əmtəə məhsullarının 60 faizini təşkil 
edən bitkiçilikdir. İtaliyada hər il 14 milyon ton tərəvəz və 6 milyon ton meyvə 
istehsal edilir. Taxılçılıq bitkiçiliyin əsas sahəsidir, həmçinin buğdanın bərk 
sortları, arpa, qarğıdalı becərilir. Tərəvəzlər əsasən Şimalda becərilirsə də, dənli 
bitkilər ölkənin Şimalında və Cənubunda yetişdirilir. Qərbi Avropa ölkələri 
arasında İtaliya üzümün, zeytunun, tütünün, şəkər çuğundurunun istehsalı ilə 
seçilir, tütün yığımına görə İtaliya Avropa ölkələri arasında birinci yeri tutur. 

Heyvandarlıq əmtəə məhsullarının 20 faizini təşkil edir, südün və ətin 
istehsalında ixtisaslaşır, lakin əhalinin tələbatlarını tam ödəmir. Təsərrüfatların 
iriləşdirilməsi İtaliya kənd təsərrüfatının tərəqqisinin ayrılmaz cəhətidir. Ölkənin 
əlverişli iqlim şəraitinə və kənd təsərrüfatının idarə edilməsində çoxəsrlik zəngin 
təcrübəsinə baxmayaraq, kənd təsərrüfatı İtaliya iqtisadiyyatının ən geridə qalan 
sahəsidir. 

Kənd təsərrüfatında iqtisadi aktiv əhalinin payı digər ölkələrdən yüksəkdir, 
baxmayaraq ki, son onilliklər ərzində bir çox kəndlilər, xüsusilə də xırda torpaq 
sahibləri öz təsərrüfatlarını tərk edib sənayeyə və xidmət sahələrinə keçmişdir. 

İtaliyanın kənd təsərrüfatı əhalinin tələbatlarını praktiki olaraq 80 faiz 
ödəyir. Kənd təsərrüfatı öz inkişafında mühüm cətinliklərlə qarşılaşmışdır. İqtisadi 
böhran dövründə “Ümumi bazar”ın təzyiqi altında əkin sahələri və məhsulun 
həcmi azalmışdır. Avropa İttifaqı ölkələrindən İtaliyaya taxılın, ətin, yumurtanın, 
mal-qara üçün yemlərin idxalı çoxalır. “Ümumi bazar” şəraitində İtaliyaya kənd 
təsərrüfatının öz ənənəvi Aralıq dənizi meyvə və tərəvəzlərin istehsalını çətinliklə 
də olsa qoruyub saxlamağa məvəffəq olmuşdur. Kənd təsərrüfatının inkişafına 
torpaqların parçalanması mane olmuşdur. 

İtaliyada mövcud olan təsərrüfatların orta sahəsi 7,2 hektardır. İri 
təsərrüfatlar (50 hektardan çox) təsərrüfatların ümumi sayının 2 faizini təşkil edir, 
lakin kənd təsərrüfatı torpaqlarının 40 faizini əhatə edir. İtaliyanın ərazisinin böyük 
hissəsi dağlıq olduğundan şimal rayonlarının yarıdan çoxunda cəmləşən müasir 
kənd təsərrüfatı texnikasının tətbiqində çətinliklər yaranır. Burada  həmçinin 
gübrələr daha çox istifadə edilir. İtaliyanın bir çox kənd təsərrüfatı rayonlarının 
süni suvarılmaya ehtiyacı var. 

Apennin və adalarda torpaqların eroziyası və deqradasiyası ilə mübarizə 
yetərincə aparılmamışdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar İtaliya ərazisinin 
təxminən 90 faizini təşkil edir. Onların xeyli hissəsini (təxminən 35 faizini) əkin 
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sahələri, 19 faizini çəmənlər və otlaqlar, 11 faizini bağlar, üzümlüklər, zeytun 
bağları təşkil edir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 23,4 faizi meşələrin payına düşür. 
İtaliyanın kənd təsərrüfatının əsasını bitkiçilik təşkil edir. İqlimin və torpağın 
müxtəlifliyi, ölkənin müxtəlif ərazilərində sosial şəraitin və ənənələr sayəsində 
ölkədə çox sayda həm subtropik, həm də mülayim iqlim üçün tipik kənd təsərrüfatı 
bitkiləri becərilir. Son illər bazarın tələbatları kənd təsərrüfatı bitki növlərinin 
sayının azalmasını, lakin yığımın artırılmasını tələb edir. 

Əkin sahələrinin yarıdan çoxunda dənli bitkilər becərilir, onlardan ən əsası 
buğdadır. 

Ənənəvi paxlalıların çox hissəsi hal-hazırda mal-qara yemi üçün istifadə 
edilir, yalnız yaşıl noxud qida və ixrac əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Ölkənin bir 
çox rayonlarında kartof istehsal edilir. 

İri təsərrüfatlarda və ailə xırda bostanlarda, açıq torpaqda və istixanalarda 
pomidor, kələm, bir neçə növ kahı, soğan, ənginar, qulançar, bostan bitkiləri kimi 
müxtəlif tərəvəzlər becərilir. Pomidorun yetişdirilməsinə böyük diqqət yetirilir və 
tərəvəz yığımının çox hissəsini təşkil edir. Pomidorun çox hissəsi konservləşdirilir, 
tomat pastası kimi emal edilir və ixrac edilir. 

İtaliyanın çay axınlarının aşağı hissələrində ölkənin ən vacib texniki bitkisi 
olan şəkər çuğunduru becərilir. 

İtaliyanı bəzən “Avropanın birinci bağı” adlandırırlar. Ölkə hər il alma, 
armud, şaftalı, əncir, gilas kimi müxtəlif meyvələr istehsal edir. Meyvələrin 
təxminən 60 faizi İtaliyanın şimalında istehsal edilir, əsasən də sahəsi 3 – 10 hektar 
olan və muzdlu işçi qüvvəsinin çox az istifadə edilən ixtisaslaşmış fermer 
təsərrüfatlarında yetişdirilir. Cənub bölgələrdə badam, qoz və fındıq geniş 
yayılmışdır. 

İtaliya dünyada sitrus bitkilərinin ən iri istehsalçılarından biridir. Demək olar 
ki, bütün məhsul cənub bölgələrin kiçik plantasiyalarında yetişdirilir. Burada təkcə 
apelsin, limon, mandarin və qreypfrut deyil, həmçinin berqamot, kinotto, limetta 
kimi az yayılmış növlər yetişdirilir. 

 Aralıq dənizi əraziləri üzümün vətənidir. İtaliyada bu bitki tarixən xırda 
təsərrüfatlarda yetişdirilir. İtaliyada tanınan 246 üzüm növündən 17 növü daha çox 
yayılmışdır. İtaliya peyzajını üzümlüklər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Bəzi hallarda üzümü digər kənd təsərrüfatı bitkilərilə, meyvə ağacları ilə 
uyğunlaşdırırlar, onları salxımların dirəyi kimi istifsadə edirlər. Üzümün yığımına 
görə İtaliya Fransa ilə birincilik üzrə mütamadi olaraq rəqabət aparır. Demək olar 
ki, məhsulun hamısı şərab kimi emal edilir. 

İtaliyanın digər xarakterik bitkisi zeytundur. O, həmçinin üzüm kimi, digər 
bitkilərlə uyğunlaşdırılmış şəkildə becərilir. Zeytun yığımına görə İtaliya yalnız 
İspaniyadan geridə qalır. Ümumi yığımın 90 faizi cənub bölgəsinin payına düşür. 

Son illər gülçülük ixracın əhəmiyyətli sahəsi olmuşdur. Xarici ölkələrə canlı 
çiçəklər və ətriyyat sənayesi üçün xammal, toxum ixrac edilir. 

İtaliyanın kənd təsərrüfatında vacib struktur dəyişiklikləri baş verir, burada, 
ilk növbədə yem bazasının çatışmazlığına görə, heyvandarlıq ikinci dərəcəli 
əhəmiyyət kəsb edir. Heyvandarlıq məhsulları ölkənin kənd təsərrüfatı 
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məhsullarının ümumi dəyərinin 42 faizini təşkil edir. İtaliyada inəklərin iri 
naxırlarına nadir hallarda rast gəlmək olar, təsərrüfatların 70 faizində iribuynuzlu 
mal-qaranın sayı 10-dan artıq olmur. 

Süd və ət heyvandarlığı əsasən ölkənin şimalında üstünlük təşkil edir, burada 
İtaliyanın çəmənliyinin yarıdan çoxu çəmləşmişdir. Əsas qoyunçuluq bölgəsi 
Sardiniyadır. Şəkər istehsalının tullantılarından Emiliya-Romanyedə və 
Lonbardiyada donuzların yemləməsində istifadə edirlər. Son onilliklər iri 
şəhərlərin yaxınlığında iri quşçuluq fermaları inşa edilmişdir və hal-hazırda İtaliya 
Qərbi Avropada quş ətinin istehsalına görə aparıcı yerlərdən birindədir. Kənd 
təsərrüfatı ölkənin ümumi milli gəlirinin 10 faizini təşkil edir. Bu sahədə aktiv 
əhalinin 14 faizi məşğuldur. Son onilliklər bəzi kəndlilər öz təsərrüfatlarını tərk 
edib sənaye istehsalatı və xidmət sferasına keçmişlər. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
istehsalına görə və xüsusilə də heyvandarlığın məhsuldarlığına görə İtalıya bir çox 
Avropa ölkələrindən geridə qalır. Kənd təsərrüfatının yüksək məhsuldarlığı yalnız 
şimal bölgələrdədir, burada mexanikləşdirmənin səviyyəsi yüksəkdir və 
gübrələrdən daha çox istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi bitkiçilikdir. Ümumi əkin sahələrinin 
yarısından çoxunda dənli bitkilər becərilir, o cümlədən 30 faizi buğdanın payına 
düşür. Ən münbit torpaqlarda bəzi hallarda buğda qarğıdalı ilə növbələnir. Alp 
dağlarının yamaclarında və vadilərində çovdar və yulaf becərilir. Dənli bitkilər 
əsas ərzaq bitkiləridir. İtaliyanın fermaları daxili bazarlarda istehlak edilən taxılın 
təxminən 2/3 hissəsini istehsal edir. Dənli bitkilərin istehsalı (düyü istisna olmaqla) 
orta hesabla 16,5 – 20,9 milyon ton təşkil edir. Buğdanın ümumi yığımı 7,1 - 8,9   
milyon ton təşkil edir. 

Düyü istehsalına görə İtaliya Avropada birinci yeri tutur (düyünün ümumi 
yığımı təxminən 1,5 milyon ton təşkil edir), məhsuldarlığına görə isə dünyanın 
çəlktikçiliklə məşğul olan aparıcı ölkələrin siyahısına daxildir. Düyü Padan 
düzənliyinin suvarılan torpaqlarında becərilir. 

Şəkər çuğunduru əhəmiyyətli texniki bitkidir. Şəkər çuğundurunun 
becərilməsilə məşğul olan təsərrüfatların yarıdan çoxu Po cayının aşağı hissəsində 
cəmləşmişdir. 

Toxuculuq sənayesi üçün lif alınan texniki bitkilərdən İtaliyada az miqdarda 
pambıq, kətan və çətənə becərilir. Hər il çiçəklərin yetişdirilməsi daha böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Onların xeyli hissəsi ixrac edilir. 

Zeytun, üzüm, sitrus bitkiləri və badam kimi tipik Aralıq dənizi bitkilərinin 
becərilməsi, xüsusilə ölkənin cənubunda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Italiya zeytun 
yağı və şərabın dünyada ən iri istehsalçılarından biridir və bu növ məhsullar 
pomidor, meyvə və tezyetişən tərəvəzlərlə (noxud və lobya kimi) yanaşı ölkənin 
ixracında mühüm yer tutur. 

Heyvandarlığın rolu tədricən artır. Ölkənin şimal rayonlarında süd və ət 
heyvandarlığı üstünlük təşkil edir, digər rayonlar üçün xırdabuynuzlu mal-qaranın 
üstünlüyü ilə ekstensiv heyvandarlıq xarakterikdir. 

Ölkənin bir çox rayonlarında kartof istehsal edilir.  



4 
 

İtaliya dünyada sitrus bitkilərinin ən iri istehsalçılarında biridir. Demək olar 
ki, onların hamısı cənub bölgələrdə becərilir, ilk növbədə Siciliyada. İtaliyanın 
kənd təsərrüfatında ənənəvi üzümçülük böyük rol oynayır.  

Avropa İttifaqının standartlarına görə İtaliyanın kənd təsərrüfatı kifayət 
qədər effektiv deyil. 

Şimal-Qərbi Avropadan fərqli olaraq İtaliyanın kənd təsərrüfatında bitkiçilik 
üstünlük təşkil edir. Dəyərinə görə burada birinci yerdə “Aralıq dənizi 
ərzaqları”dır. Onlar üçün əlverişli şərait yarımadada və adalardadır. Burada tərəvəz 
istehsalı ümumilikdə Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan çoxdur. Pomidorun 
yetişdirilməsi burada daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. İtaliya həmçinin 
meyvələrin, xüsusilə də armudun, şaftalının, apelsinin, limonun, üzümün və 
şərabın iri istehsalçısıdır. İtaliya İspaniya ilə birgə zeytunun yetişdirilməsi üzrə 
birinciliyi qoruyub saxlayır. Lakin zeytun yağı daxili istehlak məhsuludur. 

İtaliya əhəmiyyətli taxıl istehsalçısıdır. Burada buğda, qarğıdalı, arpa və 
düyü istehsal edilir. Böyük ərazilərdə şəkər çuğunduru və kartof becərilir. Makaron 
istehsalında istifadə edilən buğdanın bərk növləri cənub bölgələrdə becərilir. Öz 
istehsalı olan buğda əhalinin tələbatlarını ödəmir, buna görə də buğda idxal edilir. 
Düyünü İtaliya Avropa ölkələrinə ixrac edir. 

Ölkədə iribuynuzlu mal-qara, donuz, qoyun, keçi və quş yetişdirilir. İtaliya 
ətin və pendirin əhəmiyyətli istehsalçısıdır. Heyvandarlıq məhsullarının bir hissəsi, 
yun daxil olmaqla, həmçinin yemlik taxıl idxal edilir. Ət-süd heyvandarlığı əsasən 
Şimalda, qoyunçuluq isə Appenin dağlarında və adalarda cəmləşmişdir. 

İtaliyanın iqlim şəraiti mülayim iqlimin bitkilərini becərməyə şərait 
yaratmışdır, xüsusilə də onlar subtropik meyvə bitkiləri və üzüm üçün əlverişlidir.  

İsti və quru yayı, isti qışı olan tipik Aralıq dənizi iqlimi sitrus bitkilərinin, 
zeytunun, badam ağaclarının və digər bağ bitkiləri, həmçinin üzüm üçün 
əlverişlidir. 

İtaliyanın aqrar quruluşu üçün əsas üç təsərrüfat tipi xarakterikdir: kapitalist, 
mülkədar, az torpaqlı və torpaqsız kəndli. Əmtəə məhsullarının əsas kütləsini 
istehsal edən kapitalist təsərrüfatlar Şimali İtaliyada yayılmışdır. Onlar 
aqrotexnikanın aparıcı metodlarının, mexanilkləşdirilmənin yüksək səviyyəsi və 
muzdlu işçi qüvvəsinin istifadəsilə seçilirlər. Cənubi İtaliya üçün iri mülkədar 
torpaq sahibliyinin (latifundiyalar) xırda kəndli torpaq istifadəsilə uyğunlaşması 
xarakterikdir. 

İtaliyanın kənd təsərrüfatı Fransada olduğu kimi çoxsahəlidir, lakin ondan 
intensivliyinə və inkişaf səviyyəsinə görə geridə qalır. 

Tezyetişən tərəvəzlər cənubda qış fəslində becərilir, buna görə də İtaliya 
onları Avropa bazarlarına öz  rəqiblərindən daha tez çatdırır.   

Heyvandarlıq İtaliyada nisbətən zəif inkişaf etmişdir. İribuynuzlu mal-qara 
Şimali İtaliyada kapitalist təsərrüfatlarında yetişdirlir. 

İkinci dünya müharibəsindən əvvəl inkişaf templərinə və sənaye 
istehsalatının səviyyəsinə görə İtaliya nəzərə çarpacaq qədər digər əsas ölkələrdən 
geridə qalırdı. Bunun səbəbləri xammalın zəif olmasında idi. 50-ci və 60-cı illərin 
ortalarından sənaye istehsalatının yüksəlişi baş vermişdir. Aqrar-sənaye ölkə 
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sənaye-aqrar ölkəsinə çevrilmişdir. Burada dövlətin iqtisadiyyata aktiv müdaxilə 
etməsi böyük rol oynamışdır. 

Ərazisi 301,3 min km2, əhalisi 60 milyon nəfər, 1 km2-ə 193 nəfər düşür. 
ÜDM 1826,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 30,5 min ABŞ dolları 
məhsul istehsal edilir. Aqrar sektor ərzaqla əhalinin 75 faizini təmin edir. 
Əhalinin 5,6 faizi bu sahədə çalışır və ÜDM-nin 10 faizini verir. İldə 14,0 milyon 
ton tərəvəz, 6 milyon ton meyvə istehsal olunur, tütün istehsalına görə Avropada 
birinci yeri tutur, məhsul istehsalının 20 faizini heyvandarlıq verir. 
Təsərrüfatların hər birində orta hesabla 7,2 hektar torpaq sahəsi var, iri 
təsərrüfatlarda 50 hektardan çox torpaq var. İri təsərrüfatlar cəmi 
təsərrüfatların 2 faizini təşkil etsə də məhsul istehsalının 40 faizini verir. 
Ərazinin 90 faizi kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələridir. Ondan 35 faizi 
əkin, 19 faizi otlaq və çəmən, 11 faizi bağlar, 23,4 faizi meşəlik, təsərrüfatın 70 
faizinin 10 başdan çox olmayan heyvanları var. ÜDM-nin 10  faizini kənd 
təsərrüfatı verir. Taxıl istehsalı (düyüdən başqa) 16,5-20,9 milyon ton təşkil edir, 
ondan buğda 7,1-8,9 milyon ton, ümumi əkin sahəsinin 30 faizini buğda təşkil 
edir. Üzüm istehsalının 90 faizi şərab istehsalına sərf olunur. 

  
     
 
     

İtaliyada və qonşu ölkələrdə bir nəfərə kənd təsərrüfatı məhsulları 
 istehlakı, ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl İtaliya Fransa İsveçrə Avstriya Sloveniya 

2000 474 576 530 437 292 
2001 472 572 472 435 272 
2002 487 586 510 445 331 
2003 588 665 547 529 311 
2004 669 743 652 599 390 
2005 597 721 593 534 415 
2006 592 684 589 580 394 
2007 656 826 651 710 497 
2008 701 837 792 767 595 
2009 598 657 722 633 494 
2010 578 733 731 619 493 
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İtaliyada və qonşu-ölkələrdə kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin payı,%,  
2000-2010-cu illər 

 
 

İl İtaliya Fransa İsveçrə Avstriya Sloveniya 
2000 2.8 2.9 1.6 2 3.4 
2001 2.7 2.8 1.4 2 3 
2002 2.6 2.7 1.4 1.9 3.3 
2003 2.5 2.5 1.3 1.9 2.5 
2004 2.5 2.4 1.4 1.9 2.6 
2005 2.2 2.3 1.3 1.6 2.7 
2006 2.1 2.1 1.2 1.6 2.3 
2007 2.1 2.2 1.2 1.8 2.4 
2008 2 2 1.3 1.7 2.5 
2009 1.9 1.7 1.2 1.5 2.3 
2010 1.9 2 1.1 1.5 2.4 

 
 
 
 
 
 

İtaliyada və qonşu ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişaf templərinin 
 dinamikası, %, 2000-2010-cu illər 

 
İl İtaliya Fransa İsveçrə Avstriya Sloveniya 

2000 84.4 87.2 95 87.5 90.6 
2001 100 100 89.5 100 93.1 
2002 103.7 102.9 108.8 102.9 122.2 
2003 121.4 114.3 108.1 119.4 93.9 
2004 114.7 112.5 120 114 125.8 
2005 89.7 97.8 91.7 89.8 106.4 
2006 100 95.5 100 109.1 95.2 
2007 111.4 121.4 111.4 122.9 126.6 
2008 107.7 102 122.4 108.5 120 
2009 85.7 78.8 91.7 82.8 83.3 
2010 97.2 112.2 101.8 98.1 100 

 
 



İspaniyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 505,4 min km2, əhalisi 45,9 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 90 nəfər düşür. 
ÜDM 1411,0 milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 30 741 ABŞ dolları düşür. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu sənayenin ümumi 
məhsulunun yalnız 1/4 hissəsini təşkil etməsinə baxmayaraq, İspaniya 
iqtisadiyyatının əhəmiyyətli sahəsi olaraq qalır. İspaniya əhalisinin hazırda 
təxminən 1/3 hissəsi kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. İspaniyanın kənd təsərrüfatı 
son dərəcə geriliyi ilə seçilir və sənayenin xammala olan ehtiyacını, əhalinin isə 
əsas ərzaq növlərinə olan tələbatını təmin etmək imkanında deyil. 

İspaniya ərazisinin böyük hissəsində az məhsuldar dəmyə əkinçiliyi üstünlük 
təşkil edir. Heyvandarlıqda və meşəçilikdə istehsal səviyyəsi elə də yüksək deyil. 

Kənd təsərrüfatında əkinçilik üstünlük təşkil edir. 1979 – 1980-ci illərdə 
kənd təsərrüfatı məhsullarınınümumi dəyərinin 53 faizi əkinçiliyin, 41 
faiziheyvandarlığın, 6 faizimeşəçilik və digər sahələrin payına düşürdü. 

Kənd təsərrüfatının inkişafını əsasən keçmişin feodal qalıqları ləngidir, bu 
ilk öncə torpaq sahibliyinin və torpaqdan istifadənin ədalətsiz formalarında özünü 
büruzə verir. Kənd təsərrüfatının siyahıya alınmasının məlumatlarına görə500 
hektardan artıq sahəsi olan iri torpaq sahiblərinin 0,5 faizi ölkənin bütün torpaq 
sahələrinin təqribən 40 faizini öz əllərində cəmləşdirirdilər, ancaq sahəsi 10 
hektardan az olan bütün kəndli təsərrüfatlarının payına isə bütün torpaq sahələrinin 
12 faizi düşür. 

Sənayenin inkişafı torpaqların cəmləşməsi prosesini sürətləndirdi və kənd 
təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına səbəb oldu. Aqrar sektorun texniki 
yenidənqurulması prosesi başlamışdır (mexanikləşdirmə və kimyalaşdırmanın 
templəri sürətlənmişdir, mütərəqqi aqrotexniki metodların tətbiqi genişlənmişdir), 
müzdlu əməyin haqqı artmışdır, sosial təbəqələrdə differensiasiya güclənmişdir. İri 
təsərrüfatların əksəriyyəti istehsalın müasir tipinə keçmişlər, xeyli dərəcədə kənd 
təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılması prosesi sürətlənmişdir.İctimai-istehsal 
tiplərinin müxtəlif quruluşu İspaniyanın kənd təsərrüfatının xarakterik cəhətidir. 
Burada xırda fərdi təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir, lakin eyni zamanda keçmişdən 
qalmış geniş miqyaslı latifundiyalar saxlanılır və müzdlu işçilərə əsaslanan iri 
kapitalist təsərrüfatları sürətlə inkişaf edir. 

İspaniyanın kənd təsərrüfatının az məhsuldarlığı onun köhnəlmiş və qeyri-
səmərəli metodlarla aparılması, əməyin zəif mexanikləşdirilməsi, mineral 
gübrələrin yetərincə istifadə edilməməsi və digər səbəblərlə izah edilir. Mineral 
gübrələrin istifadəsi və kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi üzrə İspaniya 
Avropada sonuncu yerlərdən birindədir. 

Ölkənin ərazisinin 60 faizi quraqlıq torpaqlar olduğuna görə, burada 
suvarılma böyük əhəmiyyətə malikdir. Suvarılan əkinçiliyin mühüm rayonları 
İspaniyanın cənub-şərqində cəmləşmişdir. 

Ölkə torpaq ehtiyatları cəhətdən kasıbdır, onun sahəsinin yalnız 10 faizi 
münasib münbit torpaqlar təşkil edir. 

Becərilən torpaqların böyük hissəsini (3\4)dənlibitkilər, zeytun bağları və 
üzümlüklər təşkil edir. Buğda, arpa və yulaf əsasən dəmyə torpaqlarda becərilir, 
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çovdar İspaniyanın şimal, daha rütubətli hissəsində, əsas dənli bitki olan qarğıdalı 
isə şimal-qərb və şimal əyalətlərindəbecərilir. Bütün bu dənli bitkilərin 
(qarğıdalıdan başqa)məhsuldarlığı dünya üzrə orta göstəricilərdən aşağıdır. 
Suvarılan torpaqlarda düyü becərilir. Burada düyü məhsulunun yığımı 61,1 s/ha 
təşkil edərək, dünyada ən yüksək olanlardan biridir. Düyünün illik yığımına 
görə,İspaniya Avropada ikinci yeri  tutur (İtaliyadan sonra). Əhalinin 
qidalanmasında böyük rol oynayan paxlalı bitkilərölkənin hər yerində becərilir, 
lakin onların becərilməsinin əsas rayonu Andaluziyadır. Kartof əsasən Atlantik 
okeanı yaxınlığında yerləşən əyalətlərdə, tezyetişən kartof isə (ixrac üçün) Levanta 
və Andaluziya rayonlarındabecərilir. 

İspaniyada ixrac üçün əhəmiyyətli olan bostan bitkilərinin becərilməsi xeyli 
inkişaf etmişdir. Şərq əyalətlərində və Ebro çayının vadisində bibər, pomidor, 
badımcan, kahı, ispanaq, kərəviz, soğan və s. becərilir. 

Üzümçülüklə, zeytunun və sitrus bitkilərinin yetişdirlməsi ilə məşğul olan,  
ixrac yönümlü plantasiya təsərrüfatlarının İspaniya iqtisadiyyatı üçün böyük 
əhəmiyyəti var. İspaniya şərabın istehsalı və sitrus bitkilərinin yığımına görə 
Avropada birinci yerlərdən birini tutur, amma zeytun yağının istehsalına görə 
birincidir. Bu sahələrin məhsulları dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilir. 
İspaniya üzümlük sahələrinə görə (1,6 milyon hektar)Fransadan sonra Avropada 
ikinci yeri tutur. 

Üzümlüklər bu və ya digər dərəcədə ölkənin bütün ərazisində yayılmışdır, 
əsasən də quraqlıq və yarımquraqlıq rayonlarında. Duero çayının hövzəsində, hətta 
“tyerra-del-vino” adlandırılan rayon mövcuddur, yəni şərab torpaqları. 
Üzümçülüklə əsasən xırda torpaq sahibkarları məşğuldur. Üzümdən xeres, malaqa, 
rioxa, mansanilya, etiel, rekenya və s. kimi dünyada məşhur şərablar istehsal edilir. 
Şərab ixracın əsashissəsidir. 

İspaniyanın kənd təsərrüfatının spesifik bitkisi zeytundur. Zeytun bağlarının 
əksər hissəsi iri latifundiyalar rayonunda yerləşir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən ixracın əsas hissəsini sitrus bitkiləri təşkil edir. 
Onlar əsasən ölkənin Aralıq dənizi əyalətlərində və Balear adalarında yetişdirilir. 
Burada həmçinin ərik, şaftalı, nar, əncir, tropik qurşağının meyvələri və ixracına 
görə İspaniyanın Avropada birinci yer tutduğu badam yetişdirilir. Mursiyada 
yerləşən Elçe rayonu Avropada yeganə yerdir ki, burada xurma ağacları bar verir. 
İspaniyanın şimal hissəsində alma bağları geniş yayılmışdır, burada həmçinin 
gavalı, armud, albalı və gilas yetişdirirlər. 

Şəkər qamışı, günəbaxan, pambıq, tütün və şəkər cuğunduru kimi texniki 
bitkilər İspaniyada çox da böyük olmayan sahəni əhatə edir. Əsasən suvarılan 
torpaqlarda becərilən şəkər çuğunduru daha çox yayılmışdır. Avropa ölkələri 
arasında yalnız İspaniyada (Malaqa və Qranada əyalətlərində) şəkər qamışı 
yetişdirilir. Tütün əsasən Estremadura və Şərqi Andaluziyada becərilir. Pambığı 
əsasən Andaluziyada (80%) yetişdirirlər. Son illər mal-qaranın kökəldilməsi üçün 
yem bitkilərinin becərilməsinə böyük əhəmiyyət verilir. 

Heyvandarlıq İspaniyanın kənd təsərrüfatının ən zəif yeridir. İspaniyada 
heyvandarlığın zəif inkişafı təbii otlaqların məhsuldarlığının aşağı olması, yem 
bazasının zəif olması (əsasən də “quraqlıq İspaniyada”) və həmçinin torpaq 
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sahələrinin parçalanması ilə izah edilir. İspaniyanın daha əlverişli olan şimal 
(“rütubətli”) rayonlarında heyvandarlığın məhsuldarlığı analoji iqlimə malik olan 
digər Avropa ölkələrindən 2-3 dəfə aşağıdır. Ölkədə südün sağım həcmi Aİ 
ölkələrindən 25 faiz aşağıdır, ətin istehsalıtələbatdan geri qalır və əsasən idxal 
sayəsində ödənilir. 

İribuynuzlu mal-qara əsasən şimalın və şimal-şərqin xırda təsərrüfatlarında 
yetişdirilir. Qoyunçuluq quraqlıq rayonlar üçün xarakterikdir, burada qoyunların 
miqdarının əksəriyyəti iri latifundiyaçılara məxsusdur. Donuzçuluq xüsusilə 
Qalisiya, Kataloniya, Estremadurda və Kastiliyanin hər ikisində inkişaf 
etmişdir.İspaniyanın demək olar ki, bütün rayonlarında qatırlar, eşşəklər və atlar 
qoşqu vasitəsi (işçi qüvvəsi) kimi istifadə edilir.  

Son illər iri şəhərlər ətrafında heyvandarlıq təsərrüfatları sürətlə inkişaf edir. 
Heyvandarlıq dağlıq rayonlardan düzənliklərə və şimal bölgələrdən cənub 

bölgələrə köçürülür. 
Məşhur korrida üçün döyüş öküzlərinin yetişdirilməsi İspaniya 

heyvandarlığının  spesifik sahəsidir. 
Bir milyondan artıq insanın məşğul olduğu kənd təsərrüfatı İspaniya 

iqtisadiyyatının ənənəvi və əhəmiyyətli sahəsidir. Ölkənin ÜDM-də kənd 
təsərrüfatının və balıqçılığın payı durmadan azalsa da, qeyd edilən sahənin ölkənin 
ictimai-iqtisadi həyatında əhəmiyyəti çox böyükdür. Çoxsahəli kənd təsərrüfatının 
və aqrar-istehsalatının inkişafı üçün İspaniya əlverişli coğrafi və iqlim şəraitinə 
malikdir. Kənd təsərrüfatı istehsalatı ölkənin ərazisində bərabər dərəcədə 
yayılmışdır, bununla belə, bəzi regionlarda təsərrüfatın ixtisaslaşdırılması 
mövcüddur. Ölkənin şimal rayonlarında  əsasən heyvandarlıq, xüsusilə də südün 
istehsalı istiqamətlərində inkişaf mövcuddur. 

Cənub və şərq avtonom cəmiyyətləri (Andalusiya, Mursiya, Valensiya, 
Balear adaları) və həmçinin Kanar adaları bitkiçilik sahələrində ixtisaslaşmışlar, 
burada əsasən meyvə, sitrus və zeytun bağlarının yetişdirilməsi inkişaf etmişdir. 
Bununla yanaşı, İspaniya zeytununun 80 faizi və pambığının  90 faiziAndalusiyada 
istehsal edilir. 

İspaniyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına görə, bitkiçiliyin 
və heyvandarlığın kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi hazırki bazar 
qiymətləri üzrə 0,9 faiz artaraq 36,0 milyard avro təşkil etmişdir, o cümlədən 
bitkiçilik məhsulları 21,0 milyard avro, heyvandarlıq məhsulları 13,5 milyard avro 
dəyərində istehsal edilmişdir və istehsal xidmətləri və digər məhsullar üzrə 1,5 
milyard avro təşkil etmişdir. 

İspaiyanın kənd təsərrüfatının məhsulları dünya bazarında geniş təqdim 
olunmuşdur və həm keyfiyyətinə görə, həm də qiymətinə görə yetərincərəqabətə 
davamlıdır. 

İspaniya zeytun yağının və zeytunun dünyada aparıcı istehsalçısı və 
idxalçısıdır. İspaniya Fransa və İtaliya ilə birgə dünyada şərabın aparıcı 
istehsalçılarının və idxalçılarının ilk üçlüyünə daxildir. 2006-cı ildəölkədə şərabın 
və şərab şirəsinin istehsalı 42,5 milyon hektolitr təşkil etmişdir. İspaniyanın 
şərabçılıq sektoru 4 200 firma və şirkətlərin çalışdığı aqrar-sənaye istehsalatınıniri 
sahəsidir. 2006-cı ildə İspaniya firmaları ixrac üçün 14,4 milyon  hektolitr şərab və 
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1,24 milyon şərab şirəsi tədarük etmişdilər. 2006-cı ildə Rusiyanın şərab idxal 
etdiyi ölkələr arasında İspaniya ilk dəfə birinci yerə çıxmışdır (miqdarına görə). 
İspaniya həmçinin, tərəvəz və meyvələri, onların konservlərini, sitrus bitkilərini və 
heyvandarlıq məhsullarını böyük həcmdə istehsal və ixrac edir. İspaniya həm də 
dənli və dənli-paxlalı, texniki və yağ bitkilərinin, yemlərin iri istehsalçısıdır. 

Kənd təsərrüfatı qədimdən İspaniya iqtisadiyyatının əhəmiyyətli sahəsi 
olmuşdur. 1950-ci illərin əvvəlinədək sənayenin onu inkişaf templərinə görə 
qabaqladığı zaman kənd təsərrüfatı dövlətin əsas gəlir mənbəyi olmuşdur, lakin 
1992-ci ilə onun payı 4 faizədək azalmışdır. Kənd təsərrüfatında məşğul olanların 
payı aşağı düşməyə davam etmişdir – 1986-cı ildə 42 faiz təşkil etdiyi halda,  
1992-ci ildə 8 faizədək aşağı düşmüşdür. Əkinçilik kənd təsərrüfatının aparıcı 
sahəsidir və əsasən arpanın və buğdanın becərilməsində ixtisaslaşır. 1970-ci ildən 
sonra tərəvəz və meyvələrin istehsalının həcmi kəskin olaraq artmışdır. 1992-ci 
ildə istehsal olunan meyvələrin və tərəvəzlərin həcmi (çəkisinə görə) dənli 
bitkilərin məhsulunu ötüb keçmişdir. Meyvə və tərəvəzlərin çoxu ixrac üçün 
istehsal edilir, əsasən də Aİ ölkələrinə və İspaniya bu məhsulların ticarətindən 
xeyli gəlir əldə edir. 

İspaniyada kənd təsərrüfatının inkişafı bir sıra ciddi problemlərlə üzləşir. Bir 
çox rayonlarda torpaq eroziyaya məruz qalmışdır və az münbitdir, iqlim şəraiti isə 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əlverişsizdir.Yalnız İspaniyanın şimal 
sahilyanı rayonunda yağıntıların miqdarı yetərincədir. Bundan başqa, torpağın 
yalnız kiçik hissəsi suvarılır, əsasən də şərq sahilində və Ebro çayının hövzəsində.  

Digər problem torpaqların böyük hissəsinin effektiv olmayan latifundiyalara 
(əsasən ölkənin cənubunda yerləşən iri malikanalərə) və minifundiyalara (əsasən 
ölkənin şimalında və şərqində yerləşən, sahəsi 20 hektardan az olan kiçik 
fermalara) məxsus olduğudur. İqtisadi effektiv təsərrüfatın aparılması üçün 
minifundiyaların sahələrinin çox kiçik olduğu halda, latifundiyalara kapitalın 
qoyuluşu yetərincə deyildir və onların müasirləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Yalnız 
ayrı-ayrı latifundiyalar mexanikləşdirilmişdir və orada günəbaxan kimi yeni 
bitkilərin becərilməsində və istixanalarda məhsulun ilboyu yığılmasında müasir 
metodlardan istifadəsibaşlanılmışdır, bu da əyalətlərdəki fermaların gəlirini xeyli 
artırmışdır. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən ixracın əsas hissəsini sitrus bitkiləri təşkil edir. 
Onlar əsasən ölkənin Aralıq dənizi əyalətlərində və Balear adalarında yetişdirilir. 
Burada ərik, şaftalı, nar, əncir, tropik qurşağının meyvələri və ixracına görə 
İspaniyanın Avropada birinci yer tutduğu badam yetişdirilir. 

Şəkər qamışı, günəbaxan, pambıq, tütün və şəkər cuğunduru kimi texniki 
bitkilər İspaniyada çox da böyük olmayan sahəni tutur. Əsasən suvarılan 
torpaqlarda becərilən şəkər çuğunduru daha çox yayılmışdır. Avropa ölkələri 
arasında yalnız İspaniyada (Malaqa və Qranada əyalətlərində) şəkər qamışı 
yetişdirilir. 

Tərəvəz və şəkər çuğunduru əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı bitkiləridir. Əsas 
dənli bitki olan buğda əkinçiliyin dəmyə üsulu ilə Mesetanın mərkəzi yaylasında 
becərilir. 

Ətin istehsalı, istehlak tələbatından əsasən geri qalır. 
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İspaniya zeytunun,sitrus meyvələrinin və üzümün yığımına görə vəzeytun 
yağının istehsalına görə vəüzümdənistehsal olunan şərablarüzrəbirinci yerlərdən 
birindədir və həmçinin, subtropik meyvələrin və tərəvəzlərin, zeytun yağının ən iri 
ixracçılarından biridir. Balıqçılıq və balıq emalı ilə məşğul olan ölkələrin arasında  
İspaniya ilk onluqda yer alır. Lakin, ölkənin kənd təsərrüfatı onun tələbatlarını 
ödəmir, buna görə də heyvandarlıq məhsullarının çatışmazlığı hiss olunur və 
taxılın və müxtəlif texniki bitkilərin idxalına ehtiyac vardır.  

İspaniyada düyünün məhsuldarlığı dünyada aparıcı yerlərdən birindədir. 
Ölkənin buğdaya olan tələbatının çatışmazlığı  ilə əlaqədar olaraq İspaniya bu 
bitkini idxal edir. Orta hesabla buğdanın məhsuldarlığı Almaniya və Fransadan 2,5 
dəfə aşağıdır. Ölkənin şimalında çovdar, arpa və yulaf becərilir. 

Heyvandarlıq İspaniyada yetəlincə zəif inkişaf etmişdir. Heyvandarlıqla 
əsasən ölkənin şimal-qərb hissəsində məşğul olurlar. Şimalda iribuynuzlu mal-
qaranın yetişdirilməsi ilə məşğul olurlar, əkinçiliklə məşğul olan rayonlarda isə ət-
süd heyvandarlığı yayılmışdır. Ölkə üzrə heyvandarlıq məhsullarının təxminən 1/4 
hissəsi Qalisiyada istehsal edilir. Donuzçuluq və quşçuluq intensiv inkişaf edir. 

İspaniyanın kənd təsərrüfatı ölkənin ənənəvi sahəsidir, burada təqribən bir 
milyon nəfər çalışır. Heyvandarlıq və balıqçılıq kənd təsərrüfatının kiçik hissəsini 
təşkil edir, əsas istiqamət əkinçiliyə yönəldilmişdir. İspaniyanın ərazisində dənli 
bitkilər, kartof, şəkər çuğunduru, paxlalılar və tərəvəzlər becərilir.  

Zeytun və zeytun yağının istehsalı və ixracına görə İspaniya dünyada aparıcı 
mövqeyi tutur. Zeytun ağaclarının plantasiyaları əsasən Yeni Kastiliyada və 
Andalusiyada yerləşir. Hər il ölkədə təxminən 1 milyon ton zeytun yağı istehsal 
edilir və 250 min tondan artıq zeytun ixrac edilir. Çoxsahəli kənd təsərrüfatı və 
aqrar-sənaye istehsalatının inkişafı üçün ölkə olduqca əlverişli coğrafi və iqlim 
şəraitinə malikdir. Kənd təsərrüfatının istehsalı ərazi üzrə yetərincəbərabər 
səviyyədə yayılmışdır, bununla yanaşı bəzi regionlar ixtisaslaşdırılmış təsərrüfata 
malikdir.  

Cənub və şərq avtonom cəmiyyətləri, həmçinin Kanar adaları meyvə, sitrus 
və zeytun plantasiyalarınıinkişaf etdirirlərvə əsasən əkinçilik sahələrində 
ixtisaslaşırlar. 

Son illər, İspaniyanın dənli bitkilərinin bazarı idxaldan xeyli asılılığı ilə 
səciyyələnir. Bununla yanaşı, bioyanacağın emal edilməsi üçün dənli bitkilərin 
istehsalı sürətli templərlə inkişaf edir.Ölkə ərazisinin əkin sahələrinin 6 milyon 
hektarında dənli bitkilər becərilir, o cümlədən 300 min hektarı bioyanacağın 
istehsalına yönəldilib. Dənli bitkilərin ümumi yığımı 20 milyon ton təşkil edir, 
bundan əlavə 3,6 milyon ton dənlik qarğıdalı və təxminən 0,7 milyon ton düyü 
istehsal edilir. 

Ərazisi 505,4 min km2, əhalisi 45,9 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 90 nəfər 
düşür. Sahəsinə görə dünyada 51-ci yerdədir. ÜDM 1411,0 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 30 741 ABŞ dolları düşür. Becərilən torpaq sahəsinin 3/4 
hissəsi taxıl, zeytun və üzümlüklər altındadır. Çəltiyin məhsuldarlığı (61,1 s/ha) 
dünyada ən yüksəkdir. Üzümlük 1,6 milyon hektar təşkil edir (Avropada 
Fransadan sonra ikinci yerdədir). Bitkiçilik və heyvandarlıqda məhsul istehsalı 
36,0 milyard avro, o cümlədən bitkiçilikdə 21,0 milyard, heyvandarlıq 13,5 
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milyard avro, emal 1,5 milyard avro təşkil edir. İldə 1,0 milyon ton zeytun yağı 
istehsal olunur, onun 250 min tonu ixrac edilir. Dənli bitkilər altında 6,0 milyon 
hektar, ondan 300 min hektar bioyanacaq istehsalına sərf olunur, dənli və dənli-
paxlalı 20,0 milyon ton, 3,6 milyon ton qarğıdalı, 0,7 milyon ton düyü istehsal 
olunur. 

 
 



İsveçrənin kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 41,3 min km2, əhalisi 7,5 milyon nəfərdir, əhalisinin sıxlığı 1 km2-ə 182 
nəfər düşür. ÜDM 340,5 milyard ABŞ dollardır, hər nəfərə 45 400 ABŞ dolları düşür. 

İsveçrənin kənd təsərrüfatı heyvandarlıq yönümlüdür (ət və süd məhsullarının 
istehsalına xüsusi diqqət yetirilir), yüksək məhsuldarlığı və əməyin səmərəliliyi ilə 
fərqlənir. Ümumilikdə kənd təsərrüfatı ölkənin qida ərzaqlarına olan tələbatını 56-57 
faiz təmin edir. Heyvandarlığın payına bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının 3/4 
hissəsi düşür. İsveçrədə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2 milyon baş təşkil edir, o 
cümlədən inəklər – 830 min baş. Əsasən simmental və şvis cinsləri yetişdirilir. Bir 
inəkdən orta sağım 5600 min litr süd təşkil edir. İsveçrə həmçinin, yüksək məhsuldar 
cins keçiləri ilə tanınır, onların sayı təqribən 80 min baş təşkil edir. Ölkədə südün 
ümumi sağımı durmadan artır. 1985 – 2005-ci illər ərzində 2,8 milyon tondan 4 
milyon tonadək artmışdır. Bununla yanaşı, sənaye məqsədilə istifadə edilən südün 
payı 43 faizdən 63 faizədək artmışdır. Pendirin istehsalı pendir istehsal edilən 1 500 
müəssisələrdə həyata keçirilir, burada təxminən 4 min nəfər çalışır. 2006-cı ildə 
pendir istehsalı 130 min tondan artıq olmuşdur. Bunların yarıdan çoxu ixrac 
edilmişdir. İsveçrə özünü süd məhsulları ilə tam təmin edir və qalanı ixrac edilir. 

Taxıl istehsalı kənd təsərrüfatının digər sahələri arasında xüsusi yer tutur. Taxıl 
əhalinin qidalanmasının əsasıdır. Buğda, arpa, şəkər çuğunduru, kartof və yem 
bitkiləri əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. Dənli bitkilərin əsas rayonları İsveçrə 
yaylasında və Reynin vadisində yerləşir. Tessin kanyonunda üzüm becərilir, ondan ağ 
süfrə şərabı istehsal edirlər. Rona vadisinin aşağı hissəsində ərik və alma ağacları 
bitir. 

Kənd təsərrüfatında torpaq eyni zamanda əməyin predmeti və əməyin vasitəsi 
kimi fəaliyyət göstərən əsas istehsal vasitəsidir. İsveçrənin ərazisinin təxminən 12 
faizi əkinlərə, 28 faizi iribuynuzlu mal-qaranın ekstensiv yetişdirilməsinə və süd 
məhsullarının istehsalına ayrılmışdır. 

İsveçrənin kənd təsərrüfatı əsasən xirda və orta müəssisələrdən ibarətdir. Sahəsi 
5 hektaradək olan fermalar onların ümumi sayının 42 faizini təşkil edir, o cümlədən 
bir hektaradək – 17 faiz. Təxminən bu qədər də ümumi sahəsi 5 hektardan 20 
hektaradək olan fermalar təşkil edir. İsveçrə anlamına görə iri fermalar çox deyil, 12 
faizdir. Təsərrüfatlar arasında ən az sayı olan sahələri 50 hektardan yuxarı olan 
fermalardır (1 faizdən bir qədər çox). Kənd təsərrüfatı İsveçrənin iqtisadiyyatının o 
qədər əhəmiyyətli sahəsidir ki, ona Konstitusiyada xüsusi paraqraf ayrılıb. Dövlət 
kənd təsərrüfatının dəstəklənməsini və əhalinin etibarlı təminatına əsaslı kapital 
qoyuluşlarının daxil edilməsini, həmçinin ölkədə əhalinin desentralizasiyalı 
yerləşdirilməsini öz öhdəsinə götürür. 

2006-cı ilin statistik məlumatlarına uyğun olaraq, kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaqların ümumi sahəsi 1 060 min hektar, orta statistik fermerin 16,7 hektar təşkil 
etmişdir. Ərazisi 5 hektaradək olan fermalar tamamilə aradan götürülmüşdür. Sahəsi 
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20 hektardan yuxarı olan təsərrüfatların sayı 39 faiz artmışdır. Ən çox artım 50 
hektardan yuxarı olan fermer təsərrüfatları üçün xarakterikdir.  

Bütün fermer təsərrüfatlarının təxminən 1/3 hissəsi dənli bitkilərin istehsalı ilə 
məşğuldur. 

Kənd təsərrüfatının bazara çıxarılan məhsullarının həcminin təxminən 50 
faizinin qiymətləri qanunvericiliklə müəyyən edilir. Qida və yem taxılına, şəkər 
çuğunduruna, rapsa, südə olan qiymətlər dövlət səviyyəsində tənzimlənir. Ət 
məhsullarına qiymətlər təyin olunur. Qiymətlərin müşahidə edilməsi ilə məhdud 
tənzimlənməsi toxuculuq malları, geyim, oyuncaq, musiqi alətləri və digər məhsullar 
üzrə mövcuddur. 

Dövlət ozünün maliyyələşdirdiyi sahələrdə, əsasən kənd təsərüfatı istehsalında 
qiymətlərin formalaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir. İsveçrə Hökuməti kənd 
təsərrüfatı çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının gəlirli istehsalını təmin edən, 
onun  ayrı-ayrı növlərinin təkrar istehsalını istisna edən və kəndli təsərrüfatlarına 
ölkənin digər istehsal sahələrində muzdlu işçi qüvvəsinin gəliri ilə müqayisə oluna 
bilən kəndli təsərrüfatlarına belə səviyyəyə təminat verən səviyyədə qiymətlərin 
saxlanmasını nəzərdə tutur. Bu məqsədlə qiymətlərin tənzimləmə mexanizmi və xarici 
bazarın rəqabətli təzyiqindən yerli istehsalçıların müdafiəsi üzrə tədbirlər aktiv 
istifadə edilir. 

Yerli kənd təsərrüfatı istehsalçılarının xarici rəqabətdən müdafiəsi müxtəlif 
metodlarla, əsasən yerli istehsalçılar tərəfindən daxili bazarda müvafiq məhsulun 
təklifindən və qiymətlərin səviyyəsindən asılı olaraq idxalın (əsasən tərəvəz və 
meyvələrin) tənzimlənməsi şəklində həyata keçirilir. 

Digər sahələrin məhsullarına gəldikdə, burada dövlət tərəfindən qiymətlərin 
tənzimlənməsi yerli və xarici mallara olan qiymətlərin uyğunluğunu müşahidə etmə 
və bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsi şəklində məhdud xarakter daşıyır. 

Üzvi kənd təsərrüfatı - kənd təsərrüfatının istehsalatının ekoloji və iqtisadi sabit 
formasıdır. Daha intensiv və mexanikləşdirilmiş kənd təsərrüfatına keçid, həmçinin 
geni modifikasiya edilmiş orqanizmlərin geniş istifadə edilməsi torpaqların 
münbitliyinin aşağı düşməsinə, yeni xəstəliklərin meydana gəlməsinə və bioloji 
müxtəlifliyin azalmasına gətirib çıxaran ciddi ekoloji riskdir. Üzvi kənd təsərrüfatı 
texniki vəsaitlərin yardımı ilə texnogiyaların gələcək sadələşdirilməsinə deyil, özü 
tənzimlənən sistemlərin xüsusiyyətlərinin və torpaqların, bitkilərin və heyvanların 
təbii xüsusiyyətlərinin  maksimum istifadəsinə yönəldilib. 

Üzvi kənd təsərrüfatı yerli şəraitin və ehtiyatların bütün kompleksinin effektiv 
istifadəsinə əsaslanan intensiv kənd təsərrüfatı metodudur. 

İsveçrədə ekoloji təmiz istehsalata böyük diqqət yetirilir. Ölkə sakinləri 
sağlamlıq üçün təhlükəsiz ərzaqları istifadə etməyə çalışırlar. 2005-ci ildə ümumi 
referendumda yerli kənd təsərrüfatında geni modifikasiya edilmiş ərzaqların 
istifadəsinə beşillik moratori qəbul edilmişdir. Bu qadağa İsveçrəyə geni modifikasiya 
edilmiş ərzaqların idxalına şamil olunmur, lakin hər ərzağın etiketində onun geni 
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modifikasiya edilmiş ərzaq olduğu qeyd olunmalıdır. Abbreviaturalar (adların 
qısaldılması) qəbul olunmur. 

Daha çox inamı üzvi kənd təsərrüfatı qazanır. 2005-ci ildə, üzvi üsulların tətbiq 
edən fermer təsərrüfatları İveçrədə fermer təsərrüfatlarının ümumi sayının 11 faizini 
təşkil etmişdir. 

İsveçrə, quşların saxlanmasında batareya sisteminə qadağa qoyan birinci 
ölkədir. Burada həmçinin, qidaya əlavə kimi antibiotiklərin və hormonların 
istifadəsinə yol verilmir. 

20 il ərzində əhalinin sayı 7,6 milyon nəfərədək artacaq, artımın əsas səbəbi yaş 
həddinin uzadılmasıdır. 2020-ci ildə isveçrəlilərin 50 faizindən çoxu 50 yaşından 
yuxarı olacaq, hesab edilir ki, 50-70 yaş qrupu boş vaxtının və pul vəsaitinin 
mövculuğu nəticəsində xüsusi yüksək alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Cavan əhali ilə 
müqayisədə bu yaş qrupu daha az ərzaq istehlak edir, lakin qidanın keyfiyyətinə və 
təhlükəsizliyinə daha çox diqqət yetirir. Buna görə də, bu yaş qrupu təbii kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün xüsusilə maraq doğurur. İsveçrədə yaşı 
15-dən yuxarı olan işləyən əhalinin payı 68 faizdir. 

Təbii məhsullar əsasən şəxsi ailə təsərüfatlarında becərilir, onların orta ərazisi 
16 hektardır. Dənlilər, yem dənliləri, tərəvəz və kartof, süd və süd məhsulları, ət və 
yumurta üzvi kənd təsərrüfatının əsas məhsullarıdır. 

Lakin alıcılar təkcə sertifikatlaşdırılmış təbii məhsulları (yəni təbii sozünün 
birbaşa mənasında) deyil, həm də daha yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən 
inteqrə edilmiş məhsulları və ya malları təbii hesab edirlər. Ticarət şirkətlərinin bazar 
siyasəti təbii qida ərzaqlarının keyfiyyətli, ekoloji təmiz və təhlükəsizliyinin 
gözlənilməsi üzərində qurulub. 

Kənd təsərrüfatı ölkənin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 60 faizini təmin 
edir. Heyvandarlıq əsas sahədir (kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin 75 faizi). 
İsveçrə bazarına üzvi kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalı üçün birbaşa satılmasına 
cəhd göstərməmək, yerli idxalçının xidmətlərindən yararlanmaq tövsiyə edilir. İdxalçı 
ixrac edən tərəfə bazardakı vəziyyət, keyfiyyətlərin standartları, bazara daxil olma 
şərtləri, idxalın qanuniləşdirilməsi qaydaları barədə məlumatı təqdim edə bilər. 
İdxalçının həmçinin, malın alıcıya çatdırılmasını maksimum dərəcədə tezləşdirən 
nəqliyyat-logistika  xidmətlərini təqdim edə bilməsi, elə də az əhəmiyyətli deyil. 
Kommersiya istehlakçıları əksər hallarda malları onlara tanış olan tədarükçüdən 
almağı üstün tuturlar.  

İsveçrə şərab təchizatçıları üçün maraq doğuran ölkələrdən biridir, çünki 
əhalinin bir nəfərinə istehlakı dünyada yüksək olanlardan biridir. İldə 23 min hektolitr 
təbii şərab istehlak edilir, bunlardan 10 mini İsveçrədə istehsal olunur və 13 mini 
idxal edilir. Təbii şərab istehsal edən torpaqların sahəsi təxminən 250 min hektar 
təşkil edir; bununla belə, şərabçılıq üçün istifadə edilən torpaqların ümumi sahəsi 15 
min hektardır. Ümumi istehlakda təbii şərabın payı 0,8 faizdir. İsveçrədə istehsal 
edilən təbii şərab, əsasən birbaşa satılır, pərakəndə şəbəkələri həmçinin idxalla 
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məşğuldur. Təbii şərablar üzvi kənd təsərrüfatı məhsullarının assortimentində xüsusi 
yer tutur. 

Son beş ildə təbii südə tələbat təklifdən daha çox olmuşdur, belə ki, fermer 
təsərrüfatlarının üzvi kənd təsərrüfatına keçidi bəzi regionlarda təkrar emal vəziyyəti 
yaratdı. Buna görə də, İsveçrənin təbii süd və süd məhsullarının istehsalçıları 
assosiasiyası bazarın bu sektorunda təklifin koordinasiyası funksiyasını öz uzərilərinə 
götürmüşdür. Tələbatın illik artımı sabit olaraq 10-20 faiz səviyyəsindədir. 
Perspektivdə tələbatın 5-10 faizə qədər azalması ehtimal olunur. 

Ərazisi 41,3 min km2, əhalisi 7,5 milyon nəfərdir, ərazisinə görə dünyada 
132-ci  yeri tutur, 1 km2-ə 182 nəfər düşür, ÜDM məhsul istehsalı 340,5 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir. Hər nəfərə 45 400 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Kənd 
təsərrüfatı əhalinin tələbatını 56-57 faiz ödəyir. 2,0 milyon iribuynuzlu mal-qaranın 
830,0 minini inək təşkil edir. Hər inəkdən ildə 4660 litr süd sağılır. Hazırda 4,0 
milyondan çox keçi var. Ərazisinin 28 faizi əkin sahəsi, 28 faizi isə məhsuldarlığın 
inkişafı üçün istifadə edilir. Əmək qabiliyyətli əhalinin 68 faizi kənd təsərrüfatında 
çalışır. Süd istehsalı 4,0 milyon tondan artıqdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahəsi 1060 min hektar təşkil edir. 
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İsveçin kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 449,0 min km2, əhalisi 9,2 milyon nəfərdir. ÜDM 379,4 milyard ABŞ 
dolları, hər nəfərə 41,2 min ABŞ dolları düşür. 

Digər Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi, İsveçin kənd təsərrüfatının əsas 
sahəsi heyvandarlıq və yemlərin istehsalıdır. Ölkənin əkinə yararlı torpaqlarının 3/4 
hissəsi yem bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə edilir, bununla belə onun yarıdan 
çox hissəsində yüksək məhsuldarlı, qaramuq, pişikquyruğu və yoncadan ibarət olan 
otların qarışığı səpilir. Otların çox hissəsi quru ot kimi istifadə edilir. 

Dənli bitkilərin istehsalı əhəmiyyətinə görə ölkənin əkinçilik sahəsində ikinci 
yeri tutur. 
         Buğdanın becərilməsinin əsas rayonları Şimali İsveçin və Skone düzənlikləridir, 
lakin yazlıq buğda əlverişli şəraitdə hətta Şimal Qütb dairəsində yerləşən Norrlandın 
vadilərində də yetişdirilir. Yulaf ölkənin qərb rayonlarının sahilyanı düzənliklərində 
becərilir. Arpa  Skonun cənub-şərq hissəsində əhəmiyyətli yem bitkisidir. Son illər 
ölkədə dənli bitkilərin məhsulu 5 milyon tondan artıq təşkil etmişdir. Dənli bitkilərin 
istehsal həcmi istehlakı üstələyir. Artıq qalanlar ixrac edilir. Son illər ixrac edilən 
dənli bitkilərin istehsal həcmindən orta hesabla buğda üzrə 23,4 faiz, çovdar üzrə 9 
faizdən artıq, raps üzrə 17,8 faiz, yulaf üzrə 1 faizdən az təşkil etmişdir. Dənli 
bitkilərin idxalına gəldikdə, İsveçə yalnız bəzi sortlar gətilir. İsveçin ixracı yuxarıda 
qeyd edilən dənli bitkilərin növlərinin idxalını üstələyir (buğda üzrə 9 dəfə, çovdar 
üzrə 1,6 faiz, arpa üzrə 3,6 faiz, yulaf üzrə 3,7 dəfə). Daxili istehsal həcminə görə 
idxal orta hesabla buğda üzrə 2,6 faiz, çovdar üzrə 5,8 faiz, arpa üzrə 4,6 faiz, yulaf 
üzrə 0,2 faiz təşkil etmişdir. 

Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin yalnız 3 faizi kənd təsərrüfatında 
məşğuldur, lakin bu sahə o qədər yüksək inkişaf etmiş və mexanikləşdirilmişdir ki, 
onun məhsulu həm daxili ehtiyacların ödənilməsinə, həm də ixrac üçün  yetərincədir. 

Kənd təsərrüfatında iri müəssisələr üstünlük təşkil edir, onlar ölkənin ərzaq 
məhsullarına olan ehtiyacların 90 faizini təmin edir. Ət və südçülük maldarlığı və 
ətlik donuzçuluq heyvandarlığın aparıcı sahələridir. Burada buğda, çovdar, yulaf, arpa 
və həmçinin tərəvəz və kartof istehsal edilir.  

Qida sənayesi intensiv heyvandarlıq rayonlarında, ölkənin cənubunda və Orta 
İsveçin gölətrafı düzənliklərində yerləşən əsasən kooperativ müəssisələrlə  təmsil 
edilən süd və ət məhsullarının istehsalı ilə seçilir. 

Kənd təsərrüfatı ölkənin iqtisadi həyatında yetərincə məhdudlaşdırılmış rol 
oynayır. Kənd təsərrüfatı istehsalında onun yalnız 8 faizi istifadə edilir. Əməyin 
səmərəliliyinə görə İsveç Avropada yalnız Böyük Britaniyadan, Danimarkadan və 
Niderlanddan geridə qalır. 

Lakin adı çəkilən ölkələrlə müqayisədə daha az əlverişli iqlim və torpaq şəraiti 
daha çox istehsal xərcləri tələb edir, bu da İsveçin kənd təsərrüfatının rəqabət 
qabiliyyətini zəiflədir. 
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Bununla əlaqədar, İsveç hakimiyyəti xırda kənd təsərrüfatı istehsalçılarının 
sıxışdırılıb çıxarılmasını, iri fermaların yaradılmasının həvəsləndirilməsi və onların 
kənd tərəsərrüfatı məhsullarının bazarda rəqabət qabiliyyətliyinin artırılması siyasətini 
həyata keçirir. Dövlət büdcəsi hesabına fermerlərin tədarük etdiyi məhsulların alış 
qiymətləri artırılmışdır (xüsusilə də ixrac edilən məhsullarına). Son nəticədə kənd 
təsərrüfatına yardım edilməsinə sərf edilmiş bütün bu xərclər vergi və ərzaq 
məhsullarına yüksək qiymətlər şəklində əhalinin üzərinə düşür. 

İsveç aqrar münasibətlərinin əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri torpaq 
sahibliyində kəndlilərin üstünlük təşkil etməsidir. Fermerlərin təxminən 1/5 hissəsi 
təsərrüfatı öz torpaqlarında qurmuşlar. Yüksəkəmtəəli fermaların rolu durmadan artır. 

Bu prosesin gedişatına hökumətin daha iri, 20-30 hektar becərilən torpağı olan 
təsərrüfatların  hərtərəfli yardımına yönəldilmiş tədbirləri şərait yaradır. Hal-hazırda 
sahəsi 20 hektardan çox olan 50 min şəxsi fermalar bütün becərilən torpaqların 1/3 
hissəsinə sahiblik edirlər və 2/3 hissəsindən çox kənd təsərrüfatı əmtəə məhsullarını 
istehsal edirlər.  

Yüksəkəmtəəli iri təsərüfatlar əsasən ölkənin cənubunda və Orta İsveçin 
gölətrafı düzənliklərində yayılmışdır. Xırda təsərrüfatlar əsasən Orta və xüsusilə də  
Şimali İsveçin meşəlik əraziləri üçün xarakterikdir. İsveçdə heyvandarlıq əkinçilyi 
üstələyir. Heyvandarlığın gəlirləri əsas istiqaməti yemlərin istehsalını təmin edən 
bitkiçilikdən olan gəlirlərdən 3 dəfə artıqdır. İsveçin kənd təsərrüfatının digər 
xarakterik xüsusiyyəti onun meşə təsərrüfatı ilə sıx əlaqəsidir. Fermerlərin bir hissəsi 
fəaliyyətin ikisini də uyğunlaşdırır, bununla belə, adətən ölkənin şimalında ağac 
materiallarının satışından əldə edilən gəlir kənd təsərrüfatının gəlirlərindən artıq olur. 
Südün istehsalının azaldılması inəklərin və ümumilikdə iribuynuzlu mal-qaranın 
sayının azalmasına gətirib çıxarmışdır, həmçinin südün sağımı orta hesabla 5 milyon 
tondan 3 milyon tonadək aşağı düşmüşdür. 

Heyvandarlıqda daha çox ətlik donuzçuluq inkişaf etmişdir. Donuz əti ölkədə 
ümumi ət istehsalının yarıdan çoxunu təşkil edir. Cins donuzların sayı 2,5 milyon baş 
təşkil edir. Donuzçuluğun inkişafı onun ət istehsalı ilə müqayisədə daha az əməyin 
sərf edilməsilə, həmçinin süd və şəkər çuğunduru istehsalı sənayesinin qalıqlarından 
ibarət olan ucuz yem  bazası ilə izah edilir. 

Heyvandarlıqda da sənayedə olduğu kimi istehsalın ixtisaslaşdırılması inkişaf 
etmişdir. “Hər şeydən bir az” – inəkləri, ətlik yetişdirilən danaları, donuzları, 
toyuqları, su samuru olan fermaların sayı getdikcə azalır. Ərazinin iqlim və torpaq 
şəraitini, torpaq sahəsini və insan əməyini, iri şəhərlərin  qida müəssisələri arasındakı 
məsafəni, daxili və dünya bazarlarının konyukturunu nəzərə alaraq, fermerlər xüsusi 
məsləhətxanaların yardımı ilə öz təsərrüfatları üçün daha sərfəli ixtisaslaşmanı 
seçirlər. 

Bitkiçilikdə yem taxılının becərilməsi üstünlük təşkil edir. Əkinlərdə dənli 
bitkilərin payı yarıdan çoxunu təşkil etmişdir, o cümlədən əkinlərin 2/5 hissəsi yem 
bitkilərinin payına düşür, əsasən də arpa və yulaf becərilir, 50 faizdən artıq hissəsində 
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buğda və çovdar becərilir. Buğdanın yığımı orta hesabla ölkə üzrə 40 s/ha, yem 
taxılının  isə 30 s/ha təşkil etmişdir. Dənli bitkilərin ümumi yığımı 5-6 milyon ton 
təşkil etmişdir. Səpilmiş otlar becərilən torpaqların 1/3 hissəsini təşkil edir. Otlar 
İsveçdə tarixən ən etibarlı yem bitkisidir. Bir çox təsərrüfatlarda onlar südlük mal-
qaranın tələbatlarının yarısını təmin edir. 

Digər bitkilərdən daha böyük sahələrdə kartof, şəkər çuğunduru və yağ bitkisi 
olan raps becərilir. Raps yağından marqarin istehsal edilir. 

Əkin sahələri ölkənin cənubunda və həmçinin İsveçin göllərinin ətrafında, 
düzənliklərdə yerləşir. Arpanın becərilməsi əsasən Skon yarımadasında, Eland və 
Qotland adalarında üstünlük təşkil edir. Bundan əlavə, bu daha tezyetişən bitki 
İsveçin şimalında becərilən əsas dənli bitkilərdən biridir. Yulafın əkin sahələri ölkənin 
orta hissəsində, xüsusilə də iqlimin daha rütubətli olan qərb hissəsində cəmləşmişdir. 
Buğda əkinləri Skonun düzənliklərində və orta İsveçin şərqində, Esterqetlandda daha 
geniş yayılmışdır. Kartofun becərilməsinin əsas rayonları Smolandın quru torpaqları 
ilə cənub yamaclarıdır. Torpaq və iqlim şəraitinə daha tələbkar olan şəkər çuğunduru 
demək olar ki, yalnız Skon yarımadasında becərilir. İsveç yetəri qədər texniki inkişaf 
etmiş ölkədir, buna görə də burada təsərrüfat yüksək mexanikləşdirmə dərəcəsilə 
seçilir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatı yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. Onun əsas istiqaməti 
ət və süd heyvandarlığı hesab edilir. Burada iribuynuzlu mal-qaranın, donuzların, 
şimalda isə maralların yetişdirilməsilə məşğul olurlar. 

İsveçdə yem bitkiləri, şəkər çuğunduru, dənli bitkilər (arpa, yulaf, buğda) və 
kartof istehsal edilir. Kənd təsərrüfatında ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin 3 faizi 
məşğuldur, lakin bu sahə yüksək inkişaf etmişdir və mexanikləşdirilmişdir, onun 
məhsulları təkcə İsveçin daxili tələbatına deyil, həm də ixrac üçün sərf edilir. 

İsveçdə sənaye müəssisələrinin çoxu şəxsi mülkiyyətdədir, lakin dövlətin də 
payı az deyil. İsveçdə şəxsi mülkiyyətdə olan korporasiyalar digər ölkələrlə 
müqayisədə kifayət qədər yüksək cəmləşmələrilə seçilirlər. İsveçdə güclü kooperariv 
hərəkatı mövcuddur. İstehlakçı və istehsalçı kooperativlər pərakəndə satışın təxminən 
20 faizinə nəzarət edirlər. İlk istehlakçı kooperativlər XIX əsrin sonlarında meydana 
gəlmişdir. Onlardan ən irisi olan, Kooperatov İttifaqına supermarketlər, turizm 
agentlikləri və fabriklər məxsusdur. İttifaqın təxminən 2 milyon üzvü var. Ölkənin 
bütün fermerlərinin üzv olduğu İsveç Fermerləri Federasiyası əsas istehsalçı 
kooperatividir. Bu kooperativə südçülük fermaları, ət kombinatları, gübrələrin və 
kənd təsərrüfatı üçün avadanlığın istehsalı üzrə müəssisələr məxsusdur. Federasiya 
yağın, pendirin, südün tamamilə və yunun, yumurtanın, taxılın və ətin satışının 
yarısından çoxuna nəzarət edir. 

İsveçin  ÜDM-si 379,4 milyard ABŞ dolları və ya hər nəfərə ildə 41,2 min 
ABŞ dolları təşkil edir. Digər Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi İsveçdə kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsi heyvandarlıq və yemlərin istehsalıdır. 
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Ölkənin becərilən torpaqlarının 3/4 hissəsində yem bitkiləri becərilir, bununla 
belə torpaqların yarıdan çoxunda yüksək məhsuldarlı qaramuqdan, pişikquyruğundan 
və yoncadan ibarət olan otlar qarışığı təşkil edir. Otların çox hissəsi quru ot kimi qış 
aylarında mal-qaranın yemlənməsi üçün istifadə edilir. Ölkənin əkinçilik sahəsində 
dənli bitkilərin istehsalı əhəmiyyətinə görə ikinci yerdədir.  

İsveçin kənd təsərrüfatının əhəmiyyətli regional fərqliliyi mövcuddur. 
Məsələn, cənubda iri fermalar olduqca gəlirlidir, şimal meşəlik rayonlarda xırda 
torpaq sahibləri isə öz meşə sahələrindən əlavə gəlir əldə edirlər, bəzən isə qış 
aylarında ağac tədarükü və ağac emalı müəssisələrdə əlavə gəlir məqsədilə işləməyə 
məcbur qalırlar. Vegetasiya  dövrü 250 gündən artıq davam edən İsveçin cənub 
ərazilərində kəndli təsərrüfatları Danimarkanın və Şimali Almaniyanın fermalarından 
az fərqlənirlər. Skonda demək olar ki, torpaqların 80 faizini əkin sahələri təşkil edir. 
Vegetasiya dövrünün 200 günədək olan Orta İsveçin gölətrafı çokəkliklərində əkin 
sahələrinin payı 30 faizədək azalır. Buna baxmayaraq iri şəhər bazarlarının 
yaxınlığında yerləşən bu rayonda əmtəə əkinçiliyi geniş inkişaf etmişdir. Ölkənin 
daha şimal rayonlarında meşələr üstünlük təşkil edir və Norrlandda bütün sahələrin 2 
faizindən az olan torpaqlar əkin sahələri kimi istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatı ölkəni ərzaq məhsulları ilə 90 faiz təmin edir, qida sənayesini 
xammalla təchiz edir; məhsulların bir hissəsi (yağ, pendir, yumurta) İngiltərəyə, 
Almaniyaya ixrac edilir. Digər tərəfdən İsveç tropik əkinçiliyin məhsullarını idxal 
edir. Əkin sahələri torpağın 9 faizini təşkil edir. İri əkin torpaqlarının massivləri 
Cənubi İsveçdə yerləşir, Skon yarımadasında və Orta İsveçin gölətrafı düzənliklərində 
əkinə yararlı sahələr 70 faizə çatır.  

İsveçdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin və mal-qaranın məhsuldarlığı olduqca 
yüksəkdir.  Ət və süd heyvandarlığı üstünlük təşkil edir, onun gəlirləri bütün kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 4/5 hissəsini təşkil edir. Skon heyvandarlığın əsas rayonudur. 
Bütün əkin torpaqlarının 70 faizində yem bitkiləri, otlar və kökümeyvəlilər becərilir, 
kartof və tərəvəz geniş yayılmışdır. Dənli bitkilərin xeyli hissəsi, həmçinin 
heyvandarlığın ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilmişdir. Dənli bitkilərdən daha çox 
yulaf və arpa yayılmışdır, buğdanın əkini və yığımı artmışdır. İsveçin cənubunda və 
şimalında buğda, arpa, şəkər çuğunduru, kətan, raps becərilir. İri torpaq sahiblərinin 
fermalar ərtafı meyvə bağları var. Meliorasiya, şimal rayonları üçün daha yararlı olan 
bitki sortlarının introduksiyası üzrə seleksiya işi, gübrələrin geniş istifadə edilməsi, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı və kənd təsərrüfatı informasiyasının yayılması 
kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının inkişafına şərait yaratmışdır. Bu sahədə məşğul 
olanların sayının kəskin azalması mexanikləşdirmə hesabına əvəz edilir.  

Ərazisi 449,9 min km2, əhalisi 9,2 milyon nəfər, sahəsinə görə dünyada 55-
ci yerdədir, 1 km2-ə 20 nəfər düşür. İdxal: buğda üzrə 23,4 faiz, arpa – 17,8 faiz. 
ÜDM-də idxal buğda üzrə 2,6 faiz, arpa 4,6 faiz təşkil edir. 50 min özəl firmanın 
hərəsində orta hesabla 20 hektardan yuxarı olmaqla ümumi becərilən torpaqların 
1/3 hissəsini əhatə edir. 2,5 milyon baş donuz var, buğdanın məhsuldarlığı 40 s/ha, 
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taxıl istehsalı 5-6 milyon ton, onun 1/4 hissəsi yem üçün. Əhalinin 3 faizi kənd 
təsərrüfatında işləyir. Topdan satışın 20 faizi iri kooperativlərin payına düşür. 
ÜDM 379,4 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 41,2 min ABŞ dolları düşür. 
 



Latviyanın kənd təsərrüfatı 
  

Ərazisi 64,6 min km2, əhalisi 2,4 milyon nəfərdir. ÜDM 34,6 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 14 417 ABŞ dolları düşür. 

Ölkənin ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 4,7 faiz təşkil edir. Kənd təsərrüfatı 
sahəsində iqtisadi aktiv əhalinin 18 faizi çalışır və onların ehtiyaclarına təxminən 2,57 
milyon hektar sahə ayrılmışdır. 

Latviyanın kənd təsərrüfatı ət və süd heyvandarlığı üzrə ixtisaslaşmışdır. 
Bütün kənd təsərüfatı torpaqlarının 2/3 hissəsi dənli bitkilərin becərilməsi 

üçün istifadə edilir. Dənlil bitkilərdən daha çox çovdar yayılmışdır. Dənli bitkilərin 
ümumi yığımı orta hesabla 1 milyon ton təşkil edir, bunun təxminən 50 faizi yumşaq 
buğda sortlarının payına düşür. Şəkər çuğunduru və kətan kimi texniki bitkilər əkin 
sahələrinin az faizini təşkil edir. Son illər şəkər çuğundurunun yerli istehsalçıları digər 
bitkilərin – dənlilərin, otların və ya rapsın becərilməsi ilə məşğul olurlar. 

Kənd təsərrüfatı Latviyanın əhalisini lazımi ərzaq məhsulları ilə təmin edir. 
Ət və süd maldarlığı və həmçinin ətlik donuzçuluq ölkənin kənd təsərrüfatının 

aparıcı sahələridir. Eyni zamanda, burada qoyunların və quşların yetişdirilməsi ilə də 
məşğul olurlar. Ölkə ərazisinin təxminən 25 faizi kənd təsərrüfatı təyinatı üzrə istifadə 
edilir. 

Kənd təsərrüfatında istifadə edilən torpaqların ümumi sahəsi 2,57 milyon 
hektardır. Latviyada yulaf, çovdar, buğda, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəzlər və 
kətan istehsal edilir. Həmçinin, pivə hazırlayan sənayedə xammal kimi istifadə edilən 
arpa da istehsal edilir. Əkin sahələrinin yarısını yem bitkiləri – otlar, yem paxlalıları, 
noxud və kökümeyvəlilər təşkil edir. 

Torpaqların təxminən 70 faizi həddindən artıq rütubətli və bataqlıqlaşmışdır, 
torpaqlar üzvi və mineral maddələr cəhətdən kasıbdır və yüksək turşuluğa malikdir. 
Bunların hamısı kənd təsərrüfatının idarə edilməsinə mane olur. 

Son zamanlar Latviyanın kənd təsərrüfatı çətin şəraitdə inkişaf edirdi: ölkədə 
torpaq sahibliyinə hüququn bərpa edilməsi nəticəsində, torpaq onun becərilməsində 
marağı və imkanları  olmayan insanların əlində cəmləşmişdir. Dekollektivləşmə  iri 
gəlirli təsərrüfatların, əsas fondların dağılmasına, mal-qaranın sayının azalmasına 
gətirib cıxarmışdı. Hal-hazırda Latviyanın ət məhsullarının 85 faizi daxili bazarda 
satılır. Latviyada, ət konservlərinin ixrac qiymətlərinin səviyyəsinə görə Rusiya 
istehlakçıları üçün münasib olsa da, vasitəçilərin çoxluğu ət məhsullarının satışını 
çətinləşdirir. Aİ bazarlarına çıxış yalnız müvafiq baytarlıq sertifikatının alınmasından 
sonra mümkündür, lakin şirkətlərin çoxları üçün bu real deyildir. Latviyanın ət 
məhsullarının emalını Avropa standartlarına uyğunlaşdırması üçün müasir 
texnologiyaların tətbiqinə xeyli investisiyalara ehtiyac var. 

Son altı ildə, ölkənin ÜDM formalaşması üçün kənd təsərrüfatı istehsalatı öz 
əhəmiyyətini itirmişdir. Latviyada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
azalmışdır (kartof istisna olmaqla). Xüsusilə ətin istehsalı aşağı düşmüşdür. 2011-ci 
ildə yalnız iri dövlət və nizamnaməli cəmiyyətləri ümumilikdə ətin istehsal həcmini 



qoruyub saxlamışlar, hal-hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əsas 
kütləsini təşkil edən kəndli təsərrüfatları ətin istehsalını iki dəfə azaltmışlar. Xırda 
təsərrüfatlar iqtisadi cəhətdən əlverişsizdir və subsidiyalar almayırlar: əgər əvvəllər 
subsidiyanı təkcə bir inəyin saxlanılmasına da almaq olardısa, indi bunun üçün ən azı 
üç inəyin olması zəruridir. 

Keçən il, bir kəndli təsərrüfatına orta hesabla 11,67 hektar torpaq düşürdü, o 
cümlədən 3,5 hektar əkin sahəsi. Yalnız 317 kəndli təsərrüfatının torpaq sahəsi 100 
hektardan artıqdır. 10 hektar torpaq sahəsinə adətən,  3 - 4 hektar əkin sahəsi düşür, 
bu da səmərəli istehsalatı istisna edir. Adətən, sahəsi 100 hektar və daha çox olan 
təsərrüfatlar perspektivli hesab edilir, sahəsi 30 hektar və daha çox olan təsərrüfatlar 
isə yaşama qabiliyyəti olanlar kimi qəbul edilir, belələri də Latviyada cəmi 6 faiz 
təşkil edir. 

Latviyada  kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması 1994-cü ildən tətbiq 
edilir. Subsidiyaların ayda 2,2 milyon ABŞ dolları təşkil etdiyi zaman, bu vəsait 
toxumçuluq təsərrüfatı sisteminin və damazlıq işinin qorunub saxlanılması üçün 
istifadə edilirdi. Əkinçilik Nazirliyi tərəfindən, 1998-ci il üçün 34 milyon ABŞ 
dollarından artıq məbləğdə dövlət subsidiyaları təsdiq edilmişdir. 

Təməlində məhsulun hər hansı bir növü üçün birbaşa əlavə ödənişlərin 
aparılması olan əvvəlki subsidiyalaşdırma sistemini hökumət partnyorluq tələblərinə 
əlavə etmişdir. Dövlət, kəndlilərə yalnız cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına (məsələn, 
bank krediti) həyata keçirilən layihələrdə iştirak etdiyi halda, yardım göstərir. 

Hal-hazırda ölkədə kənd təsərrüfatında yararlı torpaqların təxminən 400 min 
hektarı istifadə edilmir. 

Latviyanın torpaq sahiblərinin istifadəsində 63,1 min traktor mövcuddur, 
bunlardan 1/3 hissəsi artıq 15 ildən artıq istismar edilir. 20 faizi təşkil edə biləcək 
dotasiyanın alınması üçün torpaq sahibi alınan traktorun və ya kombaynın istifadəsi 
və xidmət edilməsi üçün müvafiq şəraitin mövcudluğunu sübut etməlidir. 

Kəndli təsərrüfatlarının yalnız 6,4 faizi konkret bir bitkinin istehsal 
edilməsində  ixtisaslaşır, buna görə də, bitkilərin maya dəyəri yüksəkdir və eyni 
zamanda emal müəssisələri tam gücü ilə işləmək üçün xammalı idxal etmək 
məcburiyyətində qalırlar. Məsələn, bir sıra şəkər istehsalı zavodlarının yüklənməsi 40 
faiz təşkil edir, kətanın ilkin emalı müəssisələri isə xammalla cəmi 20 - 25 faiz təmin 
olunurlar. 

Yetəri qədər zamin təminatları olmayan torpaq sahiblərinin də kredit 
ehtiyatlarından istifadə edə bilmələri üçün keçən il, “Lauku attistibas fonds” Dövlət 
SC-ti tərəfindən Kreditlərin Təminatı Fondu yaradılmışdır. Kəndli kreditin alınması 
imkanlarının yalnız birindən yararlana bilər: ya subsidiyalaşdırılmış kreditdən və ya 
qismən təminatlı kreditdən. 

Latviyanın qida sənayesi dörd əsas qrupa bölünür: ət, süd, balıq və digər 
sahələrə (meyvə-tərəvəz konservlərinin, çörək məmulatlarının, mayanın, makaronun, 
qənnadı məmulatlarının, şəkərin, spirtli və spitsiz içkilərin istehsalı və s.). 



Riqa, Valmiyer, Elqava, Liyepa, Dauqavpils, Rezekn və Bausk şəhərlərində 
yerləşən süd emalı üzrə iri komplekslər özlərində 39 süd zavodunu, 102 separator 
məntəqəsini və 270 süd qəbulu məntəqəsini cəmləşdirir. Alınan südün 60 faizi yağın 
istehsalı üçün emal edilir. 

Ərazisi 64,6 km2, əhalisi 2,4 milyon nəfərdir, sahəsinə görə dünyada 121-ci 
yeri tutur, 1 km2-ə 37 nəfər düşür. ÜDM 34,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər 
nəfərə 14 417 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. 2,57 milyon hektar kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi var. Buğda, kartof, şəkər çuğunduru, tərəvəz, 
kətan və s. istehsal edilir. Hər kəndliyə 11,67 hektar torpaq sahəsi, o cümlədən 3,5 
hektar əkin sahəsi düşür. 
 



Litvanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 65,2 min km2, əhalisi 3,9 milyon nəfərdir. ÜDM 61,3 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 15 718 ABŞ dolları düşür (2011-ci ilin məlumatı). 

Kənd təsərrüfatı sahəsində Litvanın qanunvericilik bazası Avropa İttifaqının 
tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilmişdir. 

Kəndlərdə özəlləşdirmənin aparılması, keçmiş torpaq sahiblərinin 
hüquqlarının bərpa edilməsi, ailə aqrofermalarının yaradılması tez bir zamanda 
kənd təsərrüfatı istehsalını canlandırmışdır. Litvada ət-süd heyvandarlığı, 
donuzçuluq və quşçuluq üstünlük təşkil edir. 

Bitkiçilik heyvandarlığı yemlə təmin etməklə, ümumilikdə yardımçı xarakter 
daşıyır. Litva özünü əsas ərzaq məhsulları ilə bütövlükdə təmin edir. Ölkə 
ərazisinin cöx hissəsini təşkil edən düzənliklər əkin sahələri kimi istifadə edilir. 
Digər Baltikyanı ölkələrdə olduğu kimi, Litvada da dənli bitkilər (arpa, çovdar, 
buğda), uzunlifli kətan, şəkər çuğunduru, kartof və tərəvəz bitkiləri istehsal edilir. 
Dənli bitkilərin istehsalı orta hesabla 2,6 – 2,8 milyon ton təşkil edir, o cümlədən 
1,4 milyon ton buğda, 0,8 milyon ton arpa istehsal edilir. 

Kənd təsərrüfatı, həmçinin heyvandarlıqla məşğul olur, ət-süd 
heyvandarlığına, ətlik donuzçuluğa və quşçuluğa xüsusi diqqət yetirilir. 

Litvanın kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatının vacib sahəsidir. 
2010-cu ilin sonlarına olan məlumatlara görə, kənd təsərrüfatı ölkənin 

ÜDM-in 6,7 faizini təşkil edir. Bu sahədə aktiv əhalinin 8 faizi məşğuldur. Torpaq 
fondunun ümumi sahəsinin 61 faizini kənd təsərrüfatı sahələri təşkil edir. Litvanın 
kənd təsərrüfatına birbaşa xarici investisiyaların həcmi 90 milyon avro təşkil 
etmişdir (Litva iqtisadiyyatına bütün birbaşa xarici investisiyaların 0,9 faizi). 2010-
cu ildə Litvanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyəri 1,79 milyard avro 
təşkil etmiş və 2009-cu illə müqayisədə 8 faiz artmışdır. 

          Litvanın pendir, kəsmik, diri donuz və s. kimi kənd təsərrüfatı 
məhsullarının əsas idxalçısı Rusiyadır.  

Litvanın əkin sahələrinin yarısını dənli bitkilər təşkil edir (buğda, çovdar və 
arpa). Burada, həmçinin yem bitkiləri becərilir (şəkər çuğunduru, kartof, kətan, 
raps və s.). 

Heyvandarlıq Litvanın kənd təsərrüfatının ən əhəmiyyətli sahəsidir (ət və 
süd maldarlığı, ətlik donuzçuluq və quşçuluq). Bir inəkdən ildə orta sağım həcmi      
4 811 kq səviyyəsindədir.  

Litvada çox sayda göllərin və nohurların mövcudluğu sayəsində balıqçılıq 
geniş yayılmışdır. Burada əsasən karp, dabanbalığı, çapaq, krab, kilka və s. 
yetişdirilir. 

Litvada  19 sentyabr 2007-ci ildə Avropa İttifaqı Komitəsinin 17-ci iclasında 
bəyənilmiş “2007 – 2013-cü illər üçün Litva kəndlərinin inkişaf etdirilməsi 
Proqramı” həyata keçirilir. 

İnnovasiyaların tətbiq edilməsi, marketinqin təkmilləşdirilməsi və yüksək 
əlavə dəyərli məhsulların istehsalının həvəsləndirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin 
kooperasiyası, əmtəə təsərrüfatlarının yaradılması, cavan fermerlərin cəlb edilməsi, 
yeni iş yerlərinin yaradılması, təsərrüfatların idarə edilməsi üçün daha mürəkkəb 
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şəraiti olan ərazilərdə fəaliyyətin alternativ növlərinin stimullaşdırılması Proqramın 
əsas istiqamətləridir. 

Həmin Proqramın həyata keçirilməsi üçün ümumilikdə 7,81 milyard lit 
ayrılmışdır (Avropa İttifaqından – 6,02 milyard lit, milli vəsait – 1,79 milyard lit). 

Hal-hazırda Litvanın ÜDM-da kənd təsərrüfatının payı 6,7 faiz təşkil edir. 
Ölkə əhalisinin 8 faizi təsərrüfatın bu sahəsində məşğuldur. Litvanın əhalisinin 33 
faizi kənd yerlərində yaşayır. 

Kənd təsərrüfatına birbaşa xarici investisiyaların həcmi 89,6 milyon avro 
təşkil etmişdir. 2010-cu ilin sonuna bu sahədə 67 birgə müəssisə və 100 faiz xarici 
kapitalı olan müəssisə fəaliyyət göstərirdi. 2009-cu illə müqayisədə 2010-cu ildə 
istehsalçıların satış qiymətləri (alış qiymətləri) 29,1 faiz artmışdır. 

2010-cu ildə Aqrar Sənaye Kompleksi (ASK) sektorunun məhsullarının 
ixracı 2 845 milyon avroya çatmışdır ki, bu da 2009-cu illə (2 313 milyon avro) 
müqayisədə 23,0 faiz artıqdır. 2010-cu ildə Litvanın aqrar məhsullarının ixracının 
payı 18,1 faiz təşkil etmişdir (2009-cu ildə - 19,6 faiz). ASK-nin bütün ixrac edilən 
məhsullarının 15 faizi süd sənayesi məhsullarının payına düşür. 2010-cu ildə 
məhsulların idxalı 2 295 milyon avro təşkil etmişdir ki, bu da 2009-cu illə (1 929 
milyon avro) müqayisədə 19,0 faiz artıqdır. Litvada kənd təsərrüfatı üzrə istifadə 
edilən torpaqların sahəsi 3 465,3 min hektar (2009-cu ilin məlumatına görə) təşkil 
edir ki, bu da 6 530 min hektar olan ölkənin ümumi sahəsinin 53,1 faizinə 
bərabərdir. Bununla yanaşı, əkinə yararlı torpaqlar 2 930,1 min hektar təşkil edir 
(bütün kənd təsərrüfatı sahəsinə aid olan torpaqların 84,6 faizi).       

2010-cu ildə Litvanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyəri 1,79 
milyard avro təşkil etmişdir və 2009-cu illə müqayisədə 8 faiz artmışdır. 

Litvanın aqrar sektorunun istehsalının təxminən 57 faizi bitkiçilik 
məhsullarının payına düşür.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007 – 2010-cu illər üzrə Litvada bitkiçilik məhsullarının istehsalı 

Bitkilər 
Əkin sahəsi, 

min ha 
Məhsuldarlıq, 

s/hа 
Cəmi yığılmışdır, 

min ton 
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

 Dənli bitkilər 1003,3 1022,0 1103,5 1036,2 30,1 33,5 34,5 27,5 3017,0 3421,9 3806,6 2767,6 
 Şəkər 
çuğunduru 

16,9 8,7 15,1 - 473,0 390,4 451,3 - 799,9 339,1 682,0 - 

 Raps 174,4 161,6 191,9 - 17,9 20,4 21,7 - 311,9 330,2 415,8 -. 
 Kartof 52,8 48,4 46,6 - 109,0 148,0 142,3 - 576,1 716,4 662,5 -. 
 Tərəvəzlər 
 (tarlada) 

14,9 14,2 14,1 - 166,0 195,0 207,1 - 281,9 275,7 292,3 - 

 

 

Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
 

 2007 2008 2009 2010 
 Ət (diri çəkidə),  min ton 348 296 272 296 
 Ət (kəsilmiş çəkidə),  min ton 252 216 199 - 
 o cümlədən: 
         - mal və dana əti 

65 55 52 - 

        - donuz əti 114 85 71 - 
        - qoyun əti 1 1 1 - 
        - quş əti 72 75 75 - 
 Süd, min ton 1934 1884 1791 1750 
 Yumurta, milyon ədəd 959 891 853 825 

 
 

 



4 
 

2007 – 2010-cu illər üzrə Litvada heyvandarlıq və quşçuluq,  
baş sayı (ilin əvvəlinə) 

                                                                                                                     
 2007 2008 2009 2010 
 İribuynuzlu mal-qara,  cəmi 838,8 787,9 770,9 759,4 
 İnəklər (iki yaşdan yuxarı)  399,0 404,5 394,7 374,6 
 Donuzlar 1 127,1 923,2 897,1 9282 
 Qoyunlar və keçilər 57,4 63,0 64,1 67,2 
 Qoyunlar  36,6 43,3 47,5 52,5 
 Atlar 60,9 55,9 54,4 49,0 
 Quşlar 9 439,9 9 874,8 9 107,5 9 308,7 

 
Heyvandarlıq məhsullarının idxalı 

 
 2007 2008 2009 2010 
 Ət (diri çəkidə), min ton 271,3 242,6 215,1 - 
 Ət (kəsilmiş çəkidə), min ton 172,8 154,7 137,4 - 
 Süd (3,4 faiz yağlılığı hesabı ilə),    
 min ton 

1628,2 1660,8 1534,3 1540,4 

 Yumurta, milyon ədəd 486,0 454,4 448,4 446,0 
 

Rusiyanın Federal Gömrük Xidmətinin məlumatlarına görə, 2010-cu ildə, 
Rusiyanın Litvaya ixracının ümumi həcmində kənd təsərrüfatı xammalının və 
ərzaqların payı 1,4 faiz (49,8 milyon ABŞ dolları), 2009-cu ildə 2,1 faiz (71,6 
milyon ABŞ dolları) təşkil etmişdir. 2010-cu ildə, bitki yağları (29,7 faiz), 
tərəvəzlər (11,5 faiz), qida məhsulları (18,6 faiz), spirtli və spirtsiz içkilər (12,9 
faiz), şokolad və qənnadı məmulatları (4,6 faiz,), balıq filesi (7,2 faiz) və raps 
toxumları (3,8 faiz) dəyərləri nisbətində nəzərdən keçirilən məhsullar qrupunun 
ixracı üzrə əsas hissələri olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, Rusiyadan Litvaya ixrac 
edilən aqrar-sənaye kompleksinin məhsulları üzrə raps yağı liderlik edir (kənd 
təsərrüfatı xammalının və məhsullarının ixracının 17 faizi). Litvanın bazarı, bir çox 
Avropa bazarları kimi, son zamanlar, bioyanacağın istehsalında geniş istifadə 
edilən raps yağının Rusiya ixracçılarını da özünə cəlb edir. 

Ərazisi 65,2 km2, əhalisi 3,9 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 120-
ci yerdədir, 1 km2-ə 55 nəfər düşür. ÜDM 61,3 milyard ABŞ dolları təşkil edir, 
hər nəfərə 15 718 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. 2,6 – 2,8 milyon ton taxıl, 
ondan 1,4 milyon ton buğda, 0,8 milyon ton arpa istehsal edilir. Kənd təsərrüfatı 
ÜDM-in 6,7 faizini təşkil edir və bu sahədə fəal əhalinin 8 faizi çalışır. 2010-cu 
ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyəri 1,79 milyard avro olmuşdur. 
Orta  hesabla hər inəkdən 4811 kq süd sağılır. 2009-cu ildə 3,8 milyon ton taxıl, 
682,0 min ton şəkər çuğunduru, 416,0 min ton raps, 663,0 min ton kartof, 293,0 
min ton tərəvəz istehsal edilmişdir. Respublikada 760,0 min mal-qara, ondan 
375,0 min baş inək, 9282 min donuz, 68 min qoyun və keçi vardır. İldə 296 min 
ton ət, 1750,0 min ton süd, 825 milyon ədəd yumurta istehsal edilir. 



Moldovanın kənd təsərrüfatı 
 
 

Respublikanın ərazisi 33,8 min km2, əhalisi 4,3 milyon nəfərdir. ÜDM 12,0 
milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 2 791 ABŞ dolları düşür. Ölkənin əsas 
varıdatı onun torpaq və aqro-iqlim potensialıdır. Moldovanın iqlimi mülayım 
istidir, qışı qısa və yayı uzunmüddətli isti və az miqdarlı yağıntılarla keçir (500 
mm). Ən çox yayılmış qaratorpaqlardır. Keçən 10 ildə Moldovanın əhalisi demək 
olar ki, dəyişməmişdir. 

Kənd təsərrüfatı ölkə əhalisinin əsas məşğuliyyətidir. Üzümçülük, bağçılıq, 
tütünçülük, dənli bitkilər (qarğıdalı, buğda), şəkər çuğunduru və günəbaxanla 
uyğunlaşdırılıb ixtisaslaşdırılaraq kənd təsərrüfatının əsas sahəsinə çevrilmişdir.  
Kənd təsərrüfatı iqtisadi fəaliyyətin əhəmiyyətli sahəsidir. Torpağa şəxsi mülkiyyət 
1991-ci ildə qanuniləşdirilmişdir, lakin kənd təsərrüfatı torpaqlarının satışı yalnız 
2001-ci ildən sonra başlamışdır. Kənd təsərrüfatı milli gəlirin 2/5 hissəsini verir. 
Moldova üzümün və şərab məhsullarının iri istehsalçısıdır. Ölkənin hər yerində 
qarğıdalı və buğda istehsal edilir, onlar daxili bazarda istehlak edilir, yem üçün 
istifadə və ixrac edilir. 

Buğdanın ümumi yığımı 0,4 – 1,4 milyon ton arasında dəyişir. Məhsulun 
ümumi həcmində buğdanın payı təxminən 30 faiz təşkil edir. Buğdanın illik 
istehlakı orta hesabla təxminən 350 min ton təşkil edir. Ət istehsalı kənd təsərrüfatı 
istehsalının ümumi həcminin yarısından az olan hissəsindən ibarətdir. Ət 
məhsullarının yarıdan çoxu donuz ətinin payına düşür, ondan az olaraq mal əti, quş 
əti və qoyun əti istehsal edilir. Kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyatın təməl hissəsidir, 
ÜDM-da onun payı 15 faiz təşkil edir, kənd təsərrüfatı xammalının emal sənayesilə 
birgə təxminən 30 faiz və ixracın ümumi həcminin təxminən 50 faizini təşkil edir. 
Bu sektorda ölkənin işçi qüvvəsinin 33 faizi məşğuldur. 

Ölkənin kənd təsərrüfatı torpaqları 2 506,2 min hektar və ya respublikanın 
ümumi ərazisinin 70 faizini, o cümlədən əkin sahələri 1 821,7 min hektar və 
çoxillik əkililər 302,8 min hektar təşkil edir. Kənd təsərrüfatı ərazilərinin təxminən 
75 faizini qaratorpaqlar təşkil edir.    

Moldovanın kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı ümumi qəbul edilmiş əsas 
dörd üstünlüklərə malikdir: 

1. Coğrafi yerləşməsinə və əlverişli iqlimə görə tezyetişən tərəvəz 
istehsalı, bu da Moldova üçün əhəmiyyətli üstünlükdür; 

2. Moldova çürüntülər və su ehtiyatları ilə zəngin torpaq sahələrinə 
malikdir; 

3. Moldovanın əhalisi meyvə və tərəvəzlərin, tütünün, üzümün becərilməsi 
və şərabın istehsalı kimi sahələrdə böyük təcrübəyə və biliklərə 
malikdir; 

4. Ölkənin elmi-tədqiqat institutları kənd təsərrüfatının inkişafına şərait 
yaradan böyük təcrübə və biliklərə malikdir. 

2001-2008-ci illər ərzində məhsulun orta illik həcmi 400 min ton meyvə, o 
cümlədən tumlular 309 min ton, bundan alma 301 min ton, armud 6 min ton, heyva 
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1,5 min ton, çərdəklilər 90 min ton, bundan gavalı 50 min ton, albalı və gilas 20 
min ton, şaftalı 15 min ton, ərik 5 min ton təşkil edir. 

Meyvə məhsullarının ümumi həcminin  24,7 faizi təzə şəkildə ixrac edilir, 
44 faizi emal sənayesində istifadə edilir və 31,3 faizi təzə şəkildə daxili bazarda 
satılır. Meyvələr dünyanın 33 ölkəsinə ixrac edilir. 

Moldova təmizlənmiş və təmizlənməmiş fındığın Avropada ən iri 
istehsalçılarından və ixracçılarından biridir, onun illik maksimum həcmi 9 min 
tondur (dəyəri 30 milyon avro). 

Fındığın istehsal sahələri 5 000 hektar təşkil edir. O, dünyanın 25 ölkəsinə, 
o cümlədən Avropa İttifaqı, Orta Şərq və bəzi Asiya ölkələrinə ixrac edilir. 

Tərəvəz kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyərinin 6 faizini təşkil 
edir. Tərəvəz plantasiyalarının sahəsi 2008-ci ildə 42 min hektar təşkil etmişdir. 
Burada əsasən pomidor, kələm, xiyar, yerkökü, soğan, şirin bibər, badımcan, 
qabaq, sarımsaq, qırmızı çuğundur və s. becərilir. Hər il orta hesabla 370 min ton 
tərəvəz istehsal edilir. 

Tərəvəzin ümumi həcminin 4,5 – 5 faizi təzə şəkildə ixrac edilir, 8 – 10 
faizi qida sənayesində emal üçün istifadə edilir, 86 – 88 faizi təzə şəkildə daxili 
bazarda satılır. Tərəvəz dünyanın 23 ölkəsinə ixrac edilir. 

Kartof və bostan bitkiləri yalnız daxili istehlak üçün becərilir, onların illik 
istehsal həcmi 340 min ton  təşkil edir. 
 Emal müəssisələrində istehsal edilən məhsulun ənənəvi çeşidləri alma, 
üzüm, şaftalı, ərik, albalı, qara qarağat, pomidor, yerkökü kimi meyvə və tərəvəz 
şirələri, qatılaşdırılmış şırələr, əsasən də almadan, emal edilmiş və 
konsrvləşdirilmiş meyvələr (povidlo, cem, mürəbbə və s.), konservləşdirilmiş 
tərəvəzlərdir (xiyar, pomidor, patisson, şirin bibər və s.). 

2008-ci ildə 84,6 min tondan artıq meyvə və tərəvəzdən konserv məhsulları 
istehsal edilmişdir və 59 min ABŞ dolları dəyərində 63,6 min ton konserv ixrac 
edilmişdir, bu da istehsal edilmiş məhsulların ümumi həcminin təxminən 75 faizini 
təşkil etmişdir. 71 faizi MDB ölkələrinin bazarına, 27,2 faizi Avropa İttifaqı 
ölkələrinin bazarına və 1,8 faizi digər bazarlara ixrac edilmişdir. 

Üzümçülük və şərabçılıq Moldova iqtisadiyyatının əsas sahələridir və 
ölkənin illik büdcəsinin təxminən 15 faizini təşkil edir. Üzümlüklərin ümumi 
sahəsi 156 min hektar təşkil edir, o cümlədən əmtəə plantasiyaları 119 min 
hektardır. Hər il üzümün ümumi yığımı 400-500 min ton təşkil edir. 

Bununla yanaşı hər il təxminən 75 – 85 min ton süfrə üzümü istehsal edilir. 
Şərabçılıq müəssisələrinin ümumi gücü təxminən 1 milyon ton üzüm təşkil edir, bu 
da 65 milyon dekalitr şərab istehsal etməyə imkan yaradır. Hal-hazırda Moldovada 
20 – 25 milyon dekalitr şərab məhsulları istehsal edilir. 

Şərabçılıq sənayesi hər il təxminən 400 min ton üzüm emal edir və 
bazarlara böyük çeşidlərdə məhsul təqdim edir: 

Təbii (süfrə), quru, şirin, yarım şirin, tərkibində 14 – 20 faiz alkoqol olan 
şərablar, köpuklü şərablar və konyaklar. 

Moldova ildə 300 – 350 min butılka şərab, 20 milyon butılka köpuklənən 
şərab və 400 min dal konyak istehsal edir. 
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İstehsal edilən şərabın təxminən 10 faizi respublikada istehlak edilir, qalan 
90 faizi isə ixrac olunur. 

Öz keyfiyyətləri sayəsində şərablar dünyanın 50-dən artıq ölkəsinə ixrac 
edilir (Almaniya, Kanada, ABŞ, İrlandiya, Niderland, Avstriya, Belçika, Polşa, 
Çexiya, Macarıstan, Slovakiya və s.). 

Buğda, arpa, qarğıdalı əsas dənli bitkilərdir. Dənli bitkilərin əsas əkin 
sahələri 2008-ci ildə 985,6 min hektar, o cümlədən buğda 384 min hektar, qarğıdalı 
450 min hektar təşkil etmişdir. 3 160 min ton dənli bitkilər, o cümlədən 1 400  min 
ton buğda, 1 500 min ton qarğıdalı yığılmışdır. Dənli bitkilərin illik daxili istehlakı 
təxminən 1 500 min ton təşkil edir, qalanları ixrac edilir. 

Emal edilən məhsulların həcminin təxminən 950,6 min tonu şəkər 
çuğunduru, o cümlədən 921 min ton emal məhsulu və 132,6 min ton şəkər təşkil 
etmişdir. Ölkənin ixrac potensialı ildə təxminən 50 – 60 min ton şəkər təşkil edir. 

Günəbaxan, soya və raps əsas yağlı bitkilərdir, onların ümumi həcmi 2008-
ci ildə müvafiq olaraq 371 min ton, 57 min ton və 114 min ton təşkil etmişdir, 52 
min ton günəbaxan, 71,7 min ton raps və 20,7 min ton soya ixrac edilmişdir. 
Rumıniya, Macarıstan, Türkiyə, Ukrayna, İsveçrə və s. əsas ixrac bazarlarıdır. 

Yağ sənayesində 595 kiçik və orta müəssisə çalışır ki, onlar da hər il 
təxminən 60 min ton günəbaxan emal edərək 20 min ton yağ istehsal edirlər və 
daxili bazarın tələbatını təmin etməklə və 47 min ton günəbaxan, soya və raps yağı 
ixrac edirlər. Rumıniya, Ukrayna, Polşa, Belarus, Qazaxıstan və s. bitki yağlarının 
əsas ixrac bazarlarıdır. 

Zootexniki sektorun vəziyyəti kəndli və fermer təsərrüfatlarında yaranmış 
vəziyyətlə müəyyən edilir, onların payına heyvan mənşəli məhsulların əsas hissəsi 
düşür (südün istehsalı 87 faiz, mal-qaranın və quşların yetişdirilməsi 80 faiz, 
yumurta istehsalı 70 faiz). Fərdi sektorda iribuynuzlu mal-qaranın 94 faizi 
cəmləşmişdir, o cümlədən inəklərin 96 faizi, donuzların 77 faizi, qoyun və 
keçilərin 97 faizi. İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi heyvandarlıq 
məhsullarının, südün və ətin çox hissəsini təmin etmək Moldova Respublikasında 
zootexniki sahənin əsas vəzifəsidir. 01.01.2009-cu il tarixə ölkədə iribuynuzlu mal-
qaranın sayı 217 min, o cümlədən inəklərin 160,3 min baş təşkil etmişdir. 2008-ci 
ildə iribuynuzlu mal-qara ətinin istehsalı diri çəkidə 20 min ton, südün istehsalı 
təxminən 565 min ton təşkil etmişdir. 

İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi dövlət büdcəsindən qismən 
subsidiyalaşdırılan yeganə sahədir. 

Tərəvəzçilik yerli kənd əhalisinin qədim məşğulluq sahələrindən biridir. Bu 
sahə heyvandarlıq məhsullarının geniş çeşidini təqdim edir: ət, süd, yun, dəri və 
quzu dərisi. Bu məhsullar az təminatli kənd əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyini və 
yüngül sənayeni xammalla təmin edir. Qoyunların və keçilərin ümumi sayı 866 
min baş, istehsalın illik həcmi 5,5 min ton ət və 30-40 min ton süd təşkil etmişdir. 
Ölkədə quşların ümumi sayı 866 mindən çoxdur. 

Moldova Respublikasında arıçılıq mütamadi olaraq inkişaf etdirilir. Balın 
istehsalı ildə  2 000 – 2 500 ton arası dəyişir, bundan 300 – 400 ton ixrac edilir. 

Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun olaraq qanunverici aktlar qəbul 
edilmişdir, əsasən də ekoloji prinsiplər və ekoloji aqrar ərzaq məhsullarının emalı 
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metodları barədə qanunlar, ekoloji aqrar ərzaq məhsullarının istehsalı sahəsində 
nəzarət və sertifikatlaşdırma sistemləri barədə qanunlar, ekoloji aqrar ərzaq 
məhsullarının ixracı və idxalı barədə qanunlar qəbul edilmişdir.  

Son illər müəssisələr keyfiyyət sisteminin tətbiqi üzrə fəaliyyəti inkişaf 
etdirmişlər, bu da ərzaq təhlükəsizliyini artırmağa və məhsulun yüksək 
keyfiyyətinin qorunub saxlanılmasına şərait yaratmışdır. 
  Kənd təsərrüfatı sektoruna investisiya qoyuluşlarının bir sıra imkanları 
mövcuddur: 

üzümçülük  - həm texniki, həm də süfrə üzümünün yeni plantasiyalarının 
yaradılması, şərabın emalı və istehsalı; 

meyvələrin və tərəvəzələrin  sənaye istehsalı və emalı – yeni 
plantasiyaların, dondurulma, qurudulma və konservləşdirilmə üzrə müəssisələrin 
və istixanaların yaradılması; 

heyvandarlıq sektoru – xammalla zəmanətli təminatı tələb edən ət və süd  
emalının yüksək potensialı. Bununla əlaqədar olaraq digər investisiya cəlb edən 
iribuynuzlu mal-qaranın və donuzların yetişdirilməsi üzrə qarışıq bölmələrin, ətin  
emalı və istehsalı üzrə sahə olmuşdur; 

irriqasiya sistemləri – istehsalın yüksək həcminin və inkişaf etmiş kənd 
təsərrüfatının quraqlıq təhlükəsizliyini və bol məhsulu təmin edən müasir irriqasiya 
sistemlərinə ehtiyacı var; 

ekoloji kənd təsərrüfatı - əsas birincilərdən biri olan inkişafın ilk şərtləri 
yuxarıda qeyd edilən bioekoloji aqrar ərzaq məhsullarının işlənməsi. 

Moldovaya idxal edilən məhsullar 2011-ci ildə 5 191,6 milyon ABŞ dolları 
təşkil etmişdir, bu da keçən illə müqayisədə 34,7 faiz artıqdır. Xarici ticarətin 
mənfi saldosu 2011-ci ildə 28,4 faiz artaraq 2 970,0 milyon ABŞ dolları təşkil 
etmişdir.  

Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac 1 087,8 milyon ABŞ dolları və ya 
Moldovanın ümumi ixracının 49,0 faizini təşkil etmişdir. Moldovanın ixracında 
MDB ölkələrinin payı 41,4 faizə və ya 919,3 milyon ABŞ dollarına çatmışdır. 
Moldovanın məhsullarının ixrac edildiyi ilk beşliyə Rusiya, Rumıniya, Ukrayna, 
İtaliya, Almaniya daxildir. Moldova əsasən geyim (284,5 milyon ABŞ dolları),  
meyvə və tərəvəzlər (280,7 milyon ABŞ dolları), içkilər (180,9 milyon ABŞ 
dolları), yağlı toxumlar və meyvələr (180,1 milyon ABŞ dolları), elektrik maşınları 
(164,4 milyon ABŞ dolları)  ixrac edir. 

Avropa İttifaqı ölkələrindən idxal 2011-ci ildə 2 256,6 milyon ABŞ 
dollarına çatmışdır. Avropa İttifaqından idxalın payı  Moldova idxalının ümumi 
həcmində 43,5 faiz təşkil etmişdir. 

MDB  ölkələrindən Moldova 1 713,4 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul 
idxal etmişdir. MDB ölkələrindən idxal Moldova idxalının 33,0 faizini təşkil edir. 
Moldova məhsulların idxalına görə ilk beşliyə Rusiya, Ukrayna, Rumıniya, 
Almaniya və Çin daxildir. 

Ərazisi 33,8 km2, əhalisi 4,3 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 
135-ci yerdə gedir, 1 km2-ə 132 nəfər düşür. ÜDM 12,0 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 2 791 ABŞ dolları məhsul istehsal olunur. Kənd təsərrüfatı 
milli gəlirin 2/5 hissəsini verir. Ümumi buğda istehsalı 0,4-1,3 milyon ton 
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civarındadır. İllik buğdaya tələbat 350 min tondur. Kənd təsərrüfatı ÜDM-nin 15 
faizini, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesi ilə birlikdə 30 faizini təşkil 
edir. İşçi qüvvəsinin 33 faizi kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. 2506,2 min hektar 
kənd təsərrüfatına yararlı sahə respublikanın ümumi sahəsinin 74 faizini təşkil 
edir. 
 
 
 
 
 



Moldova Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri 
(keçən ilə faizdə) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ümumi daxili məhsul 102,1 106,1 107,8 106,6 107,4 107,5 104,8 103,0 107,8 94,0 107,1 106,4 

Sənaye məhsulları 108 114 111 116 108 107 95 99 101 79 109 107,4 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 97 106 103 86 121 100,8 99 77 132 90 108 104,6 

Əsas kapitala investisiya 
qoyuluşları 

85 111 111 107 108 112 123 121 102 65 116 109,3 

Yüklərin daşınması 107 121 122 113 94 93 98 111 96 52 110 116,8 

Pərakəndə ticarətin dövriyyəsi 104 115 134 118 106 105 107 108 109 95 105 117 

Sənaye məhsullarının 
istehsalçılarının qiymətlərinin 
indeksləri  

128 112 105 108 106 105 112 126,5 110 97 108 106,8 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri  131 110 105 112 112 112 113 112 113 100 107 108 

MDB ölkələrinə ixrac  109 125 101 121 119 110 77 130 114 80 127 147,3 

Digər ölkələrə ixrac  93 114 132 125  132 112 116 126 122 83 120 141,9 

MDB ölkələrindən idxal  107 131 120  145   129 119 113 131 130 66 110 136,3 

Digər ölkələrdən idxal 150 107 114 129 124 138 121 141 134 68 122 133,9 
       

 

 

 



 
 

Macarıstanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 93,0 min km2, əhalisi 10,1 milyon nəfər, 1 km2-ə 108 nəfər düşür. 
Macarıstan kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsidir. Burada 

əsasən bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmişdir. 
Macarıstanın ÜDM 195,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 19 396 

ABŞ dolları düşür. 
ÜDM-də fərdi sektorun payı 80 faizdən artıq (1990-cı ildə 10 faiz) təşkil 

edir. Özəlləşdirmənin ən gərgin vaxtı 1995-ci ildə olmuşdur, 1999-cu ildə isə bu 
proses əsasən sona çatmışdır. 2002-ci ildə dövlətin mülkiyyətində 190  müəssisə 
mövcud olmuşdur (əsasən azgəlirli). 

Macarıstanın ərazisinin 70 faizini kənd təsərrüfatı torpaqları təşkil edir (6,5 
milyon hektar). Meşələr ərazinin 17 faizini təşkil edir. Macarıstanın əsas aqrar 
rayonları ölkənin mərkəzi və şərq hissələrinin düzənliklərində yerləşir. 

1990-cı ildə başlamış, sonrakı dövrdə, dövlət kənd təsərrüfatının 
restukturizasiyasi və özəlləşdirilməsi üzrə genişmiqyaslı proqram həyata 
keçirmişdir. Torpaq sahiblərinə onların mülkiyyətləri qaytarılmışdır, bəzi 
kooperativlər buraxılmışdır, onların torpaqları isə özəlləşdirilmişdir. Artıq 1995-ci 
ildə əkinə yararlı torpaqların təxminən 30,6 faizi kooperativlər tərəfindən 
becərilirdi, 17,6 faizi dövlət mülkiyyətində, qalan torpaqlar isə fiziki şəxslərə və 
müəssisələrə  məxsus idi. 

Müasir Macarıstanın kənd təsərrüfatı onun iqtisadiyyatı üçün çox 
əhəmiyyətlidir. Münbit torpaqlar və mülayim iqlim aqrar bitkilərin inkişafına şərait 
yaratmışdır. 

Macarıstan kənd təsərrüfatı cəhətdən özünəyetərli ölkədir. Hal-hazırda 
Macarıstanda buğda, qarğıdalı, düyü, tərəvəzlər, meyvələr, çovdar, arpa, 
günəbaxan, yulaf, çuğundur kimi bitkilər istehsal edilir. Macarıstanda ilin hər 
mövsümündə tərəvəzi topdan satışdan almaq olar. Bununla yanaşı, bir çox süd və 
ət məhsulları da istehsal edilir. Macarıstanın kənd təsərrüfatında işləyən əhalinin 
7,1 faizi məşğuldur, bu struktura 960 min fərdi təsərrüfat və təxminən 8 200 kənd 
təsərrüfatı müəssisəsi daxildir. Macarıstanın qida sənayesi sənaye istehsalının 17 
faizini və ixracın təxminən 10 faizini təmin edir. Macarıstanın qida sənayesinə 
Rusiya, Rumıniya, Xorvatiya kimi bir çox xarici ölkələrdə tələbat var. 
Macarıstanın tərəvəz təchizatçıları bütün dünyada məşhurdur. 

Macarıstanda qida sənayesi istehsalatının cəmləşməsi yüksək səviyyədədir, 
bu da arasında xarici şirkətlər də olan bir çox şirkətlərin birləşməsilə müəyyənləşir. 

Macarıstan həmçinin şərabçılıq ölkəsidir. Qədim ənənələr və gözəl iqlim 
şərabçılığın inkişafına şərait yaratmışdır. 90-cı illərdə bir çox dövlət şərab 
zavodları fiziki şəxslərə verilmişdir. Bunun nəticəsində, keyfiyyətli şərablar 
istehsal edən müəssisələrin sayı artmışdır. Xarici investorlar isə şərabın istehsalını 
xeyli modernləşdirilməsinə yardım etmişlər. 

Bununla yanaşı, Macarıstanın kənd təsərrüfatı ictimai-siyasi transformasiya 
proseslərinin başlanması ilə bəzi problemlərlə üzləşir. Bu da ÜDM-də kənd 
təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisinin, ixracda aqrar məhsullarının payının, 
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məşğul olanların sayının, kənd təsərrüfatı sahələrinin həcminin, heyvanların 
sayının və s. azalmasına gətirib çıxarmışdır. 

1992-ci ildə ÜDM-nin 16,5 faizi kənd təsərrüfatının payına düşmüş, lakin 
əsas bitkilərin istehsalının həcmi azalmışdır, çünki yeni bazarların mənimsənilməsi 
və kənd təsərrüfatının idarə edilməsində yeni metodların tətbiq edilməsi qaçılmaz 
müvəqqəti geriləməyə səbəb olmuşdur. 1997-ci ildə Macarıstan 717 000 ton üzüm 
emal etmişdir, o cümlədən 612 min tonu şərabın istehsalına yönəldilmişdir. 1997-
ci ildə şərabın istehsalı 394 milyon litr təşkil etmişdir, bunların da 1/4 hissəsi ixrac 
edilmişdir. Eyni zamanda mal-qaranın, xüsusilə də donuzların sayı xeyli artmışdır. 
1997-ci ildə Macarıstanda 4,93 milyon donuz, 871 000 baş iribuynuzlu mal-qara, 
860 000 min qoyun və 31 milyon quş mövcud olmuşdur. 

Macarıstanın təbii ehtiyatların zənginliyinin əsasını münbit torpaqlar və 
əlverişli iqlim şəraiti təşkil edir. Bu təbii üstünlüklər kənd təsərrüfatında istifadə 
edilir. 

1990-cı illərin əvvəllərindən Macarıstanın kənd təsərrüfatında tez-tez böhran 
əlamətləri müşahidə olunurdu, bu hal ümumilikdə iqtisadiyyatın ümumi tənəzzülü 
SEV ölkələrinin dağılması ilə əlaqəli olan böyük sayda bazarların itirilməsilə izah 
edilir. Həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracı da 
zərər çəkmişdir. Bunun səbəbi Avropa İttifaqının Macarıstanla olan münasibətləri 
deyil, kənd təsərrüfatı sahəsinin daxili problemləri olmuşdur. Dəqiq desək, buna 
yetərincə maliyyələşdirilmənin olmaması, sahənin gecikmiş modernləşdirmə və 
rəqabət qabiliyyətinin aşağı olması səbəb olmuşdur. 

Buğda, qarğıdalı, günəbaxanın tumları, kartof, şəkər çuğunduru, donuzlar, 
iribuynuzlu mal-qara, ev quşları, süd məhsulları Macarıstanın əsas kənd təsərrüfatı 
məhsullarıdır. 

Macarıstan hökuməti öz aqrar siyasətini kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatda 
rolunun möhkəmləndirilməsinə, xüsusilə də bu ölkənin ənənəvi sektoru olan 
qarğıdalının, buğdanın, ətin, tərəvəzlərin, meyvələrin, şərabın istehsalına 
yönəlmişdir. 

 Macarıstanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahələri 6,1 milyon hektar, o 
cümlədən 50 faizini əkin sahələri təşkil edir. Dənli bitkilərin əkinlərinə 1,5 milyon 
hektar, qarğıdalıya 1,0 milyon hektar ayrılmışdır. Bitkiçilik əsasən dənli 
təsərrüfatla, həmçinin tərəvəzçiliklə və bağçılıqla təqdim olunmuşdur (üzümçülük 
daxil olmaqla). 

Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının daxili gəlirinin təxminən 60 faizini təmin 
edir. Donuzçuluq, ət və süd yönümlü iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi və 
quşçuluq kənd təsərrüfatının daha çox inkişaf etmiş sahələri hesab olunur. 
Qoyunçuluq və süni göllərdə balığın yetişdirilməsi sahələri həmçinin daxili bazarın 
tələbatlarını ödəyir. 

Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi bitkiçilikdir, o əsasən dənli bitkilərin 
istehsalında ixtisaslışır, ilk novbədə qarğıdalının və buğdanın. Texniki bitkilərdən 
daha çox şəkər çuğunduru və günəbaxan geniş yayılmışdır. Macarıstan xeyli 
miqdarda qırmızı bibər (paprika), soğan, alma, üzüm ixrac edir. Heyvandarlıqda 
donuzların və iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi daha çox əhəmiyyət kəsb 
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edir. Macarıstan əhalinin hər nəfərinə ev quşları ətinin istehlakına görə Avropada 
birinci yeri tutur. 

Ərazisi 93,0 min km2, əhalisi 10,1 milyon nəfər, 1 km2-ə 108 nəfər düşür. 
2011-ci ildə ÜDM istehsalı 195,9 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir, hər nəfərə 
19 396 ABŞ dolları düşür, ondan kənd və meşə təsərrüfatından 6,7 faiz, xüsusi 
mülkiyyətdən 80 faiz. Ərazisinin 70 faizi kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahəsindən ibarətdir. Əhalinin 7,1 faizi kənd təsərrüfatında çalışır.  
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Macarıstanın kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000-2010-cu illər 
 

 

İl 

Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

inkişaf 
templəri, % 

2000 2.2 1.96 5.5 215 91.7 
2001 2.4 2.15 5.2 236 109.1 
2002 2.7 2.36 4.7 266 112.5 
2003 3.1 2.41 4.3 306 114.8 
2004 4.2 2.85 4.8 415 135.5 
2005 4 2.63 4.3 397 95.2 
2006 3.9 2.38 4 388 97.5 
2007 4.7 2.4 4 468 120.5 
2008 5.6 2.46 4.2 559 119.1 
2009 3.6 1.62 3.4 360 64.3 
2010 3.8 1.48 3.6 381 105.6 
 
 
 
 
 

Macarıstanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 
 milyard ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
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Ç
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2000 2.2 3.5 2 0.81 4.5 4 1.2 1.6 19.81 
2001 2.4 3.5 2.2 0.89 5.5 5.4 1.2 2.1 23.19 
2002 2.7 3.6 2.3 1.1 5.5 5.2 1.4 2 23.8 
2003 3.1 4.3 2.6 1.3 5.5 6.9 1.5 2.2 27.4 
2004 4.2 4.9 3.2 1.5 7 9.5 1.9 2.8 35 
2005 4 4.4 3.4 1.6 7.9 8.3 1.9 2.6 34.1 
2006 3.9 4.8 3.3 1.8 8.1 9.6 2.2 2.8 36.5 
2007 4.7 5.9 3.9 2.7 9.4 9.8 2.5 3.5 42.4 
2008 5.6 6.4 4.9 3.6 12 14 3.1 4.4 54 
2009 3.6 5.3 3.9 3.1 8.5 10 3 3.3 40.7 
2010 3.8 5.2 4.1 3.1 10 9.7 2.9 3.8 42.6 
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Macarıstanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 

 %, 2000-2010-cu illər 
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2000 11.11 17.67 10.1 4.09 22.72 20.19 6.06 8.08 100.0 
2001 10.35 15.09 9.49 3.84 23.72 23.29 5.17 9.06 100.0 
2002 11.34 15.13 9.66 4.62 23.11 21.85 5.88 8.4 100.0 
2003 11.31 15.69 9.49 4.74 20.07 25.18 5.47 8.03 100.0 
2004 12 14 9.14 4.29 20 27.14 5.43 8 100.0 
2005 11.73 12.9 9.97 4.69 23.17 24.34 5.57 7.62 100.0 
2006 10.68 13.15 9.04 4.93 22.19 26.3 6.03 7.67 100.0 
2007 11.08 13.92 9.2 6.37 22.17 23.11 5.9 8.25 100.0 
2008 10.37 11.85 9.07 6.67 22.22 25.93 5.74 8.15 100.0 
2009 8.85 13.02 9.58 7.62 20.88 24.57 7.37 8.11 100.0 
2010 8.92 12.21 9.62 7.28 23.47 22.77 6.81 8.92 100.0 

 
 
 
 

Macarıstanda və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı,  
ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
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2000 215 437 195 150 92 180 266 158 
2001 236 435 215 165 114 244 268 208 
2002 266 445 225 203 115 236 313 200 
2003 306 529 255 240 115 315 337 221 
2004 415 599 314 277 148 435 427 283 
2005 397 534 333 295 168 381 428 264 
2006 388 580 322 332 174 442 496 285 
2007 468 710 378 497 203 453 565 356 
2008 559 767 472 662 261 648 702 447 
2009 360 633 374 569 186 464 680 335 
2010 381 619 391 568 220 451 659 386 
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Macarıstanda və qonşu ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd təsərrüfatının payı, 
 %, 2000-2010-cu illər 
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2000 5.5 2 3.9 4.5 16.7 11.8 6.7 19.8 
2001 5.2 2 3.9 4.7 16.2 14.6 6.3 21 
2002 4.7 1.9 3.4 5 14.5 12.7 6.4 15.4 
2003 4.3 1.9 3.1 4.3 12 13 5.2 12.9 
2004 4.8 1.9 3.3 3.9 11.7 14 5.4 14 
2005 4.3 1.6 3 3.7 10.3 9.4 5 12.4 
2006 4 1.6 2.6 3.6 8.4 8.9 5.2 11.2 
2007 4 1.8 2.5 4 7.2 6.5 4.9 10.6 
2008 4.2 1.7 2.5 4.2 7.4 7.7 5.2 10.7 
2009 3.4 1.5 2.3 3.9 7.8 6.8 5.5 9.7 
2010 3.6 1.5 2.4 3.9 7.8 6.8 5.6 11.5 

 
 
 

Macarıstanda və qonşu-ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişaf templərinin 
dinamikası, %, 2000-2010-cu illər 

 
İl Macarıstan Avstriya Çexiya Slovakiya Ukrayna Rumıniya Xorvatiya Serbiya 

2000 91.7 87.5 95.2 93.1 118.4 87 85.7 84.2 
2001 109.1 100 110 109.9 122.2 135 100 131.3 
2002 112.5 102.9 104.5 123.6 100 96.3 116.7 95.2 
2003 114.8 119.4 113 118.2 100 132.7 107.1 110 
2004 135.5 114 123.1 115.4 127.3 137.7 126.7 127.3 
2005 95.2 89.8 106.3 106.7 112.9 87.4 100 92.9 
2006 97.5 109.1 97.1 112.5 102.5 115.7 115.8 107.7 
2007 120.5 122.9 118.2 150 116 102.1 113.6 125 
2008 119.1 108.5 125.6 133.3 127.7 142.9 124 125.7 
2009 64.3 82.8 79.6 86.1 70.8 71.4 96.8 75 
2010 105.6 98.1 105.1 100 117.6 97 96.7 115.2 
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Macarıstanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  2000-2010-cu illər 
 

 
İl ÜDM, milyard 

ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, 

ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-də 
payı, 

% 

ÜDM-nin inkişaf 
templəri, % 

2000 46 4505 1.42 95.8 
2001 53 5204 1.65 115.2 
2002 66 6497 1.97 124.5 
2003 84 8288 2.24 127.3 
2004 102 10089 2.41 121.4 
2005 110 10905 2.4 107.8 
2006 113 11228 2.28 102.7 
2007 136 13542 2.43 120.4 
2008 154 15366 2.51 113.2 
2009 127 12697 2.19 82.5 
2010 129 12921 2.05 101.6 

 



Niderland Krallığının kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 41,8 min km2, əhalisi 16,5 milyon nəfərdir, ÜDM 705,7 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 42 770 ABŞ dolları düşür. 

2005-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsində əhalinin təxminən 1,0 faizi məşğul 
idi və ÜDM-in 1,6 faizi istehsal edilsə də kənd təsərrüfatı Niderland 
iqtisadiyyatının yüksək intensiv və əhəmiyyətli sektorudur. 2005-ci ildə kənd 
təsərrüfatı ixracı 17 milyard avrodan artıq olmuşdur (ölkənin əmtəə ixracının 6 
faizi), ixracın 80 faizini Avropa İttifaqı istehlak edir (Almaniya – 25 faiz, Böyük 
Britaniya – 12 faiz). Aqrar ixracın strukturunda tərəvəz, güllər (12 milyard avro) 
və südçülük heyvandarlığının məhsulları (5 milyard avro) üstünlük təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatı yönümlü torpaqlar ölkə ərazisinin təxminən 65 faizini, 
əkin sahələri isə təxminən 27 faizini, 32 faizini otlaqlar və 9 faizini meşələr təşkil 
edir. Otlaqların ərazisi durmadan aşağı düşür, 1995 – 2005-ci illər ərzində bu 
sahələr 8,2 faiz azalmışdır, bu da əsasən evlərin tikilməsilə bağlıdır. Niderlandda 
torpağa diqqətlə yanaşırlar, bundan əlavə, bir hektara verilən mineral gübrələrin 
miqdarına görə 2005-ci ildən ölkə dünyada birinci yerdədir. 2003-cü ilə olan 
məlumata görə, kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarılan əraziləri 0,57 milyon 
hektara bərabərdir. Ölkənin bəzi rayonlarında gülçülük üstünlük təşkil edir. 
Həmçinin kartof, şəkər çuğunduru və dənli bitkilər istehsal edilir. Yüksək 
keyfiyyətli istixana məhsulları və konservləşdirilmiş tərəvəzlər ixracın əsas 
hissəsidir.  

Niderland Avropada yağ istehsalında beşinci yeri tutur və pendirin 
istehsalına görə dördüncüdür. Daha çox otlaq heyvandarlığı inkişaf etmişdir, 
polderlərdə isə 4,9 milyon iribuynuzlu mal-qara otarılır (Aİ-nın mal-qarasının 
təxminən 3,5 faizi). 2005-ci ildə inək naxırları təxminən 1,4 milyon baş təşkil 
etmişdir, inəklərin məhsuldarlığı yüksəkdir, orta illik sağım 9 min litrdən artıq 
olmuşdur. İstixana təsərrüfatlarına ayrılmış sahələrə görə Niderland dünyada 
birinci yerdədir. 1995 – 2005-ci illərdə istixanaların sahəsi 13 min hektardan 15 
min hektaradək artmışdır, istixanaları yerli təbii qazla isidirlər. Torpağın 60 faizi  
gülçülüyə ayrılmışdır. 

Niderlandın kənd təsərrüfatı təbii şəraitin əlverişsiz olduğuna görə seçilmiş 
və yüksək ixtisaslaşdırılmış xarakter daşıyır. Cins heyvandarlığına, süd 
məhsullarının istehsalına, tərəvəz və bağçılıq bitkilərinin becərilməsinə üstünlük 
verilir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının hər hektarından Avropa İttifaqı ölkələrinə 
nisbətən 3 dəfə  artıq məhsul istehsal edilir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarına ölkənin 
ərazisinin 50 faizi ayrılmışdır. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuluna və 
heyvandarlıq məhsullarının istehsalına görə Niderland dünyada birinci yerdədir, 
lakin özünü təmin etmə göstəriciləri müxtəlifdir. Dənli bitkilərin Aİ ölkələri 
arasında ən yüksək məhsuldarlığına baxmayaraq Niderland taxılın idxalından çox 
asılıdır, çünki daxili istehsal daxili tələbatın 1/5 hissəsini təmin edir.  Ət-süd 
məhsulları, yumurta, kartof, tərəvəz və hətta şəkərlə əhalinin tələbatı təmin edirlir, 
bu məhsulların xeyli hissəsi ixrac edilir. Həmçinin dünya bazarına güllərin və gül 
soğanaqlarının ixracı sahənin ixrac profilini müəyyən edir. Niderladda bir fermer 
faktiki olaraq 112 nəfəri doyuzdura bilər (Danimarkada - 108, ABŞ-da - 79). 
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Əsas ixtisaslaşma südün və süd məhsullarının və həmçinin ətin 
istehsalındadır. Niderland hər zaman yüksək məhsuldar inəklərin bəslənməsi ilə 
məşhur olmuşdur. İribuynuzlu mal-qara üç əsas cinslə təqdim edilir: holland qara-
alaca, holland qırmızı-alaca və qroningen cinsləri. Bir toyuqdan ildə 260 ədəd 
yumurta istehsalına görə Niderland toyuqları dünyada birinci yeri tutur. 

Süd sənayesi Hollandiyanın aqrar sferasının mühüm istiqamətidir. Qeyd 
edək ki, süd istehsalı əlverişli təbii ehtiyatları ilə müəyyənləşən güclü yem 
bazasına əsaslanır. Bundan əlavə, mal-qaranın məhsuldarlığının artırılmasına 
yönəldilmiş fəal seleksiya-damazlıq işləri aparılır. Aİ üzv ölkələrinin iribuynuzlu 
mal-qaranın 3,4 faizi Niderlandın payına düşür. Südün ixracı Niderlandın ümumi 
ixracının cəmi 2 faizini təşkil edir. 

Hollandiyanın iribuynuzlu mal-qarası yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir 
(orta sağım – 9 min litrdən artıq). Südün əhəmiyyətli hissəsi pendir, yağ məqsədi 
üçün emal edilir, quru südün və qatılaşdırılmış südün istehsalında istifadə edilir. 
Südçülük heyvandarlığı xüsusilə ölkənin şimalında və şimal-şərqində inkişaf 
etmişdir. Ölkənin süd sənayesinin əsas mərkəzi isə Frislandiyadır. 

Niderlandda ucuz Afrika yemləri sayəsində bahalı olmayan süd, yağ, 
qatılaşdırılmış süd, pendir istehsal edilir və sərfəli qiymətlərlə ixrac edilir. 
Radobankın qiymətləndirməsinə uyğun olaraq Niderland süd məhsullarının 
istehsalına görə (ildə 11 milyard kq və ya dünya istehsalının 2,3 faizi) dünyada 
onuncu yerdədir və dünyada ən iri pendir ixracçısıdır (ölkədə istehsal edilən südün 
55 faizi pendirə emal edilir). Süd məhsullarının istehsalçıları arasında 
Hollandiyanın Friesland Coberco Dairy Foods və Саmpina Milkunie şirkətləri on 
ən iri dünya şirkətlərindəndir. Həmçinin dünyanın 25 ən iri süd məhsullarının 
istehsalçılarının siyahısına Hollandiyanin Unilever və Bols Wessanen 
konsernlərinin müvafiq bölmələri də daxildir. Niderlandda 30 000 süd-əmtəə 
fermaları mövcuddur, onların birgə 1,5 milyon inəkləri mövcuddur. 71 000-dən 
artıq insan süd-əmtəə fermalarında çalışır, onların illik dövriyyəsi təxminən 6,35 
milyard avro təşkil edir. Hollandiyada mexanikləşdirmə və kompüterləşdirmə 
vasitələrinin ixtisaslaşdırılması daha asan həyata keçirildiyindən xərclər daha da 
azalır. 

Hollandiya südünün 95 faizindən artıq hissəsi zavodlarda emal edilir. 
Fermerlərin kooperativləri isə Hollandiyanın “süd uğurunun” təməlidir. 
Niderlandda bu sahə ilə maraqlananlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri mövcuddur. 
Tələbələr kənd təsərrüfatının süd və qarışıq istehsalı ixtisaslaşmasını seçə bilərlər. 
Wageningen beynəlxalq süd məktəbi Hollandiyanın süd sənayesinin forpostudur. 
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 25 faizini bostançılıq, 
gülçülük və bağçılıq təmin edir. Tərəvəz məhsulları çox müxtəlifdir: gül və brüssel 
kələmi, kasnı, yerkökü, müxtəlif kahılar, istixanalarda üzümün və pomidorun bol 
məhsullarını yığırlar, burada həmçinin xiyar, bibər və şampinyon yetişdirirlər. 
Gülçülük artıq xeyli zamandır kənd təsərrüfatının müstəqil sahəsidir. Bu sahənin 
məhsullarının 80-90 faizi demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrinə ixrac edilir. 
Çiçəklərin və şitillərin dünya ixracında Niderlandın payı 50 – 60 faiz 
səviyyəsindədir. Hal-hazırda güllərin əkilməsinə 20 min hektar torpaq ayrılıb. 
Örtülü torpaqda gülçülük üstünlük təşkil edir, onun payına bu sahəyə ayrılan 
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torpaqların 3/4 hissəsi düşür. Burada daha çox zanbaqların, giasintlərin, 
nərgizgülünün, anemonların, qladiolusların soğanaqları və kök yumruları 
yetişdirilir. Xüsusi milli qürur gülü zanbaqdır. Məhsulun satışı 16 hərracda həyata 
keçirilir. Müqavilələrin miqyasına görə Hollandiya gülçülüyünün ən iri mərkəzi 
olan Alsmerdəki hərrac seçilir. Burada hər gün təxminən 30 min müqavilə bağlanır 
və hər birinə 10 - 15 dəqiqə sərf edilir. Dekorativ otaq gülçülüyünün ən iri mərkəzi 
Neymegen yaxınlığındakı Lentedə yerləşir. Daha bir spesifik sahə göbələklərin 
yetişdirilməsidir. Göbələklərin ümumi yığımı 12 min tondan artıqdır. 

İstixana təsərrüfatlarına ayrılmış sahələrə görə Niderland dünyada birinci 
yerdədir. İstixanalarda həmçinin üzüm, şaftalı, gavalı yetişdirilir. Şüşə ilə örtülmüş 
sahələrin xeyli hissəsində çiyələk yetişdirilir. Perspektiv sahələrdən biri yüksək 
gəlirilə seçilən tərəvəzçilik və bağçılıqdır. Bu bitkilərin yetişdirilməsində 20 
mindən artıq təsərrüfat ixtisaslaşıb, bununla istixana təsərrüfatları 8900 hektar 
təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalatının artım templərinə görə Niderland inkişaf 
etmiş ölkələrin arasında birinci yeri tutur. Kənd təsərrüfatında çalışan 1 nəfər orta 
hesabla 2,3 dəfə artıq məhsul istehsal edir, nəinki Aİ ölkələrində və 1,5 dəfə ABŞ-
dan çox. Ölkənin bir sakininə 0,14 hektar kənd təsərrüfatı sahəsi düşür, ərzaq 
məhsulları ilə özünütəminat mal ətinə görə 140 faiz, donuz ətinə 240 faiz, quş ətinə 
230 faiz, yumurtaya görə 340 faiz, yağ üzrə 250 faiz, kartof üzrə 145 faiz, şəkər 
üzrə 160 faiz, tərəvəz üzrə 200 faiz təşkil edir. Kənd təsərrüfatının təməli 
heyvandarlıqdır, onun payına məhsulların 66 faizi düşür. Ətin istehsalı 2,32 milyon 
ton, süd sağımı 11,2 milyon ton təşkil edir. İribuynuzlu mal-qaranın sayı 4,9 
milyon, donuzların 13,9 milyon təşkil edir. Əsas bitkilərin və mal-qaranın 
məhsuldarlığına görə Niderland birinci yerlərdən birindədir (hər hektardan payızlıq 
taxıl – 76,6 s., yazlıq taxıl – 64 s., çovdar – 46 s., arpa – 52 s., yulaf – 50 s., noxud 
– 39 s., lobya – 36 s., kartof – 450 s., şəkər çuğunduru – 620 s., hər inəyə orta 
sağım 6 000 kq təşkil edir). Buğda yığımı 1,5 – 2,0 milyon tondan artıqdır 
(payızlıq taxılın ümumi yığımda payı 94 faiz təşkil edir), kartofun 7,5 milyon ton 
təşkil edir. Bütün təsərrüfatlar elektrik enerjisilə təmin edilmişdir, onlardan bir 
çoxunda kompüterlərdən və avtomatlaşdırılma sisteminlərindən istifadə edilir. 
Niderlandda kəndli təsərrüfatların orta torpaq sahəsi 23 hektar təşkil edir. Ölkədə 
107 min təsərrüfat mövcuddur, onlardan təxminən 75 faizinin sahəsi 10 
hektaradəkdir, o cümlədən 11 faizinin sahəsi 50 hektardan artıqdır. Bu 
təsərrüfatlarda 140 min traktordan istifadə edilir.  

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının təxminən 75 faizi sahəsi 10 hektardan artıq 
olan orta və iri təsərrüfatlara məxsusdur, onlar bütün təsərrüfatların 45 faizini təşkil 
edir. Niderlandın Mərkəzi Statistika Bürosunun məlumatına görə əsasən kiçik 
təsərrüfatlar müflisləşir. Eyni zamanda kiçik tərəvəzçilik və bağçılıq 
təsərrüfatlarının sayı iki dəfə azalmışdır. Hökumət sahəsi 20 hektardan və ya 30 
inəkdən az olmayan iri təsərrüfatların artımını dəstəkləyir. Bu hesabla ölkədə bir 
neçə min təsərrüfat ləğv edilməlidir. Hətta son zamanlar qurudulmuş polderlərdə 
kəndlilərə sahəsi 10 - 40 hektar olan sahələr icarəyə verilir. 

Niderlandın kənd təsərrüfatında müzdlu işçi əməyindən istifadə edilir. Bu 
sahədə məşğul olanların 20 faizi müzdlu işçilərdir. İcarə münasibətləri yaxşı 
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inkişaf etmişdir. 50-ci illərin ortalarında icarə hüququ ilə kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının təxminən yarısı becərilirdi, hal-hazırda təxminən 2/3 hissəsi becərilir. 

Ailə fermer təsərrüfatları isə güclü kooperativlərin mövcudluğu sayəsində 
sabit mövqelərini qoruyub saxlayırlar. Torpaq sahibliyinin əsas forması fərdi 
mülkiyyətdir (kənd təsərrüfatı torpaqlarının 65 faizi). 

Niderlandda və digər Aİ ölkələrində bir sıra kvota bazarı yaranmışdır və 
onlar müstəqil maliyyə aləti olmuşdur. Kvotalar pensiyaya çıxdıqda gəliri təmin 
edirlər, bank kreditlərinin alınması zamanı zəmanət kimi çıxış edir. Əgər fermerin 
fermasının ərazisini genişləndirmək və istehsal həcmini artırmaq arzusu varsa, o 
özünə əlavə kvota almalıdır. Niderlandda kvotaların qiyməti elə də az deyil. Bir 
neçə il ərzində süd istehsal etmək üçün 2 avro/litr odənməli idi. Lakin 2015-ci il 
üçün kvotalar ləğv edilməlidir. Hollandiyanın kənd təsərrüfatı digər Aİ ölkələrilə 
müqayisədə subsidiyalardan çox da asılı deyil. Dotasiyaları – gəlirə subsidiyaları – 
yalnız fermerlərin 1/3 hissəsi alır, ümumilikdə təxminən 1,2 milyard avro təşkil 
edir. Lakin istixana istehsalatı heç bir zaman subsidiyalaşdırılmamışdır. 
Subsidiyalar landşaftın qorunub saxlanmasına, kənd yerlərinin yaxşı görkəmli 
qalması üçün təbiətin qorunması və insanların orada yaşamasının təminatına 
ayrılır.  

Dənli bitkilər əsasən heyvandarlıqla məşğul olan və öz istehsalı olan 
yemlərin hesabına xərclərdən azad olmaq istəyən fermer təsərrüfatlarının öz 
ehtiyacları üçün istehsal edilir. Dənli bitkilərin sahəsi üçün 10 t/ha-dək olan yüksək 
məhsuldarlıq xarakterikdir. Niderland orta hesabla təxminən 1,8 milyon ton taxıl 
idxal edir, onun 1,4 milyon tonu Avropa İttifaqının digər ölkələrinin payına düşür. 
Dənli bitkilərin bazarı yetəri qədər tutumludur və inkişaf etmiş infrastruktur 
hesabına idxal edilən məhsullarla ilə vaxtında təmin olunur. Rotterdam şəhərində 
Aİ daxilində yüklərin böşaldılıb yüklənməsi üçün əhəmiyyətli mövqe tutan və 
dənli bitkilərin dünya qiymətlərinin formalaşmasında ticarət meydanı olan  
dünyada ən iri liman yerləşir. 

Niderlandda  otlaq heyvandarlığı yayılmışdır. Son illər süd verən inək 
sayının azalması, burada orta hesabla təxminən 1,4 milyon baş mövcuddur. 
İnəklərin məhsuldarlığı çox yüksəkdir – orta sağım ildə 9 min ton süd təşkil edir. 
Ötən illərin böhranından sonra donuzçuluq sahəsində artım müşahidə olunur, bu da 
donuzlar üçün yemlərin istehsalını stimullaşdırır. Quşların istehsalçıları onun 
sayını artıraraq daha çox yem alırlar.  

Ölkə ərazisinin təxminən 2/5 hissəsini əhatə edən polderlər süni yaradılmış 
torpaqlardır. Şimali Hollandiyada müasir adanın böyük hissəsini, Xarlemmermer 
gölünün ətrafinda yerləşən, sahəsi 161 km2 olan belə polderlər təşkil edir. 
Eysselmerin dibində yaradılan dörd iri polderlərin sayəsində Niderlandın sahəsi 
1 621 km2 artmışdır. Bu polderlərin böyük hissəsi kənd təsərrüfatı torpaqları kimi 
istifadə edilir. 

Niderlandda torpaqların zəif münbit olması və əlverişsiz iqlim nəticəsində 
Qərbi Avropa üçün ənənəvi kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi faydasızdır, 
buna görə də Niderland fermerləri bahalı bitkilərin istehsalında ixtisaslaşırlar. 
Buğdanı və arpanı şimal və qərb rayonlarının gilli torpaqlarında becərirlər. 
Niderlandda bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı rekord dünya 
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göstəricilərinə çatır. Texniki bitkilərdən lif üçün kətan, toxum üçün raps və kasnı 
becərilir. 

Niderlandın əsas kənd təsərrüfatı sahələri südlük və cins heyvandarlıqdır, 
həmçinin ixtisaslaşdırılmış bitkiçilikdir. Bu sahələr torpaq-iqlim şəraitinə yaxşı 
uyğunlaşdırılmış və qiymətli ixrac məhsullarını istehsal edirlər. Aparıcı sahə cins 
heyvandarlığıdır. Çəmənlər kənd təsərrüfatı torpaqlarının 1/3 hissəsini təşkil edir. 
1996-cı ildə ölkədə 4,6 milyon iri buynuzlu mal-qara mövcud idi. İldə təxminən 18 
ton süd verən məşhur ağ-qara friz-qolşteyn cinsinə xarici ölkələrdə yerli 
iribuynuzlu mal-qaranın tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə böyük tələbat var. 

Kənd təsərrüfatı gəlirlərinin xeyli hissəsi meyvə, tərəvəz, gül, həmçinin 
kolların və ağacların toxumları və tingləri kimi məhsulların payına düşür. Bağçılıq 
məhsulları ixracın əhəmiyyətli hissəsidir. İki tip bağçılıq mövcuddur – təbii (açıq 
torpaqda) və süni (istixanalarda). Hollandiyanın istixanalarında üzümün və 
pomidorun bol məhsulları əldə edilir, həmçinin gül, əsasən də qərənfil, azaliya və 
orxideyalar yetişdirilir. Niderlandın fermerləri seleksiya işinə böyük diqqət 
yetirirlər və ölkədə çoxsaylı kənd təsərrüfatı məktəbləri fəaliyyət göstərir. 
Avropada ilk təkmilləşdirilmiş kənd təsərrüfatı məktəbi 1918-ci ildə Vageningendə 
yaradılmışdır. Niderlandın hökuməti və Aİ kənd təsərrüfatı məhsullarının 
keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirirlər və ixrac məhsullarına keyfiyyət sertifikatları 
verirlər. Ölkədə fermalar iri deyil, xüsusilə də bağçılığın inkişaf etdiyi rayonlarda. 
Demək olar ki, bütün fermaların 50 faizinin sahələri 10 hektardan azdır, lakin 
fermerlər çoxsaylı kooperativ və kredit təşkilatlarından çox asan kredit əldə edə 
bilir. 

Ərazisi 41,8 min km2, əhalisi 16,5 milyon nəfərdir, ərazisinə görə 
dünyada 131-ci yerdədir, 1 km2-ə 463 nəfər düşür. ÜDM 705,7 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 42 770 ABŞ dolları düşür. Ərazisinin 65 faizi kənd 
təsərrüfatı təyinatlıdır. Aqrar ixracda tərəvəzçilik və gülçülük 12 milyard avro, 
südçülük heyvandarlığı 5 milyard avro təşkil edir. Kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaqların 27 faizində əkin, 32 faizində örüş, 9 faizində meşə yerləşir. Suvarılan 
torpaq 5,65 milyon hektar, 4,5 milyon iribuynuzlu mal-qara, ondan 1,4 milyonu 
süd verən inəklər təşkil edir. Niderlandda bir fermer 112 nəfəri doyuzdurur 
(Danimarkada – 108, ABŞ-da – 79). Bir toyuq ildə 260 yumurta verir. Südün 
ixracı ümumi istehsalın 2 faizi qədərdir. Südçülük naxırı 1,5 milyon başdır. 
Heyvandarlığın istehsalı 6,35 milyard avro təşkil edir. Kənd təsərrüfatının 25 
faizini bostançılıq (həyətyanı torpaq), gülçülük, bağçılıq verir. Gül və tingçilik 
dünya istehsalının 50 – 60 faizini verir. Hazırda 20 min hektar gül əkilir. 13 – 15 
min hektar istixana (dünyada birinci yerdədir) vardır. Hər nəfərə 0,14 hektar 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq düşür. Daxili istehsal hesabına ödəmə: mal əti 
– 140 faiz, donuz əti – 240 faiz, quş əti – 230 faiz, yumurta – 340 faiz, kərə yağı – 
250 faiz, kartof – 145 faiz, qənd – 160 faiz, tərəvəz – 200 faiz. Məhsuldarlıq: 
payızlıq buğda – 76 s/ha, yazlıq buğda – 64 s/ha, arpa – 52 s/ha, kartof – 450 
s/ha, şəkər çuğunduru – 620 s/ha, bir inəkdən sağım 6000 litr (4,3 faiz yağlıqda). 
Taxıl istehsalı 1 milyon tondan çox, kartof – 7,5 milyon ton, fermerlərə dotasiya 
1,2 milyard avro. Taxıl idxalı – 1,8 milyon ton təşkil edir. Kənd təsərrüfatı 
sahəsində əhalinin 1 faizi çalışır. 



Norveçin kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 385,2 min km2, əhalisi 4,7 milyon nəfərdir. ÜDM 264,5 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 56,3 min ABŞ dolları düşür. 

Norveçdə kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf etmişdir. Onun əsasını, ölkə 
əhalisinin ət, süd və süd məhsullarına olan tələbatını tam ödəyən heyvandarlıq təşkil 
edir. İqlim şəraiti üzündən dənli bitkilərin istehsalı  daxili bazarın tələbatının yalnız 
40 faizini ödəyir. Ölkə ərazisinin cəmi 3 faizi əkinçilik üçün yararlıdır. Zəif torpaqlar 
və xırda sahələr üstünlük təşkil edir. Onların sahibləri, adətən yalnız kənd 
təsərrüfatının balıqçılıqla və ya meşəçiliklə və ya qonşu sənaye müəssisələrində 
mövsümi işlərlə məşğulluğu sayəsində dolanırlar. 

Belə şərait xırda fermerlərin müflisləşməsinə və istehsalın daha gəlirli 
ixtisaslaşdırılmış fermalarda təmərküzünə gətirib çıxarır. Son 30 ildə sahəsi 10 
hektara qədər olan təsərrüfatların sayı, demək olar ki, iki dəfə azalmışdır. Ət-yun 
qoyunçuluğu Norveç üçün ənənəvi olan heyvandarlıq sahəsidir. O, əsasən ölkənin 
qərb və şimal-qərb hissəsində, Skandinaviya yaylasının otlarla örtülmüş yamaclarında 
inkişaf etmişdir. Qoyunların sayı 1,8 milyona çatır. Heyvandarlıqda yemlik balıq unu 
geniş istifadə edilir. 

Nisbətən böyük sahələrdə Norveçin ənənəvi ərzaq və yem bitkisi olan kartof 
becərilir. Ölkənin çətin şəraitinə baxmayaraq tərəvəz və meyvələrin bir hissəsi 
Norvec fermerləri tərəfindən becərilir. Məsələn, son illər Norveç durmadan artan 
həcmlərdə gilas və çiyələk ixrac edir. Kənd təsərrüfatı torpaqları Norveçdə 1 025,5 
min hektar təşkil edir (ölkənin torpaq sahəsinin 3 faizi), o cümlədən 437 min hektar 
əkin sahələri. 204,5 hektar sahədə, istixanalarda tərəvəz və çiçək yetişdirirlər. 
Əhalinin bir nəfərinə 0,23 hektar kənd təsərrüfatı torpağı düşür, bu da  kalori ilə 
hesablananda 4,4 milyonölkə əhalisinin ərzaq məhsulların olan tələbatının yarısını 
təmin etməyə imkan yaradır. Norveçlərin istehlak büdcəsində ərzaq məhsullarına 
olan xərcləri 13,9 faiz təşkil edir. ÜDM yaradılmasında kənd təsərrüfatının payı 1,5 
faizə çatır. 

Aqrar məhsulların ixrac-idxal ticarətinın mənfi saldosuna baxmayaraq (1,4 
milyard ABŞ dollarından çox), ümumilikdə Norveçin xarici ticarət balansı aktiv 
hesab edilir. İdxal olunan məhsulların arasında daha çox tərəvəzlər və meyvələr, 
buğda, şəkər, qəhvə, çay, tütün məmulatları və ədviyyatlar yer alır. İxrac obyekti kimi 
əsasən süd məhsulları önə çəkilir. Ölkənin bütün ixrac həcmində ərzaq məhsullarının 
payı 1 faizi aşmır (idxal 6 faiz təşkil edir). 

Statistik məlumatlara görə, Norveçin kənd yerlərində ölkənin bütün əhalisinin 
5 faizi yaşayır, kənd təsərrüfatında məşğul olanların payı isə bütün işləyənlərin 4,6 
faizini təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə 83,2 min təsərrüfat məşğul olur (sahəsi 0,5 
hetardan çox olmayan fermalar daxil olmaqla), o cümlədən 1,2 min təsərrüfatda 50 
hektardan artıq olan kənd təsərrüfatı sahəsi mövcuddur. Müntəzəm olaraq fermer 
təsərrüfatlarının sayı azalır. Norveçdə fermaların orta həcmi 12 hektar kənd 
təsərrüfatı və 50 hektar meşə sahəsindən ibarətdir. Təsərrüfatların ümumi torpaq 
sahələrində meşələrin payının yüksək olması Norveç kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
xarakterik xüsusiyyətidir. Bütün kəndli məhsul isehsalçıları kənd təsərrüfatı 
fəaliyyətlərinin meşə təsərrüfatının idarə edilməsi ilə uyğunlaşdırırlar. Norveçdə 
şumlamanınmiqdarının artırılması imkanları məhduddur, çünki ölkə ərazisinin 75 
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faizini dağlar, göllər və buzlaqlar təşkil edir. Ərazinin 22 faizi  Avropanın şimal-qərb 
hissəsinin ekobalansının mühafizə edilməsi üçün əhəmiyyətli olan meşələrlə örtülüb. 
Kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması üçün daha əlverişli şərait mülayim iqlimə 
malik ölkənin cənub və cənub-qərb hissələrindədir, münbit torpaqlar isə düzənlik 
hissəsindədir. Vegetasiya dövrü Bergen vilayətində olan 194 gündən şimal 
regionunda olan 90 gün arasında dəyişir. Belə şərait bəzi kənd təsərrüfatı bitkilərinin 
becərilməsini məhdudlaşdırır (məsələn, şəkər çuğundurunun becərilməsi istisna 
edilir) və bununla da ərzaq buğdasının və yüksək zülal tərkibli yem buğdasının xeyli 
hissəsinin idxal olunmasına səbəb olur. Lakin, əlverişsiz təbii-iqlim şəraitinə 
baxmayaraq Norveçin kənd təsərrüfatındaəsas bitkilərin nisbətən yüksək 
məhsuldarlığı  müşahidə  olunur:  buğdanın  4,54 t/ha,  çovdarın 4,29 t/ha, arpanın 
3,69 t/ha, yulafın 4,18 t/ha, kartofun 22,24 t/ha və yemlik olan kökümeyvəlilərin 
49,12 t/ha təşkil edir. 

Fermer təsərrüfatlarının əsas gəlir mənbəyi ölkənin heyvandarlıq məhsularına 
olan ehtiyacını tam ödəyən yüksək məhsuldar heyvandarlıqdır. Fermerlərin 
heyvandarlıq məhsullarından əldə etdikləri gəlir ümumi gəlirlərinin 64 faizini təşkil 
edir (bitkiçilik məhsullarından 23 faiz, meşəçilikdən 13 faiz). 

Heyvandarlığın daha çox inkişaf etmiş sahəsi, bütün gəlirlərin 35 faizini təşkil 
edən südçülük maldarlığıdır. Ölkənin ixtisaslaşmış 28 460 südçülük təsərrüfatı ildə 
1 800 min tondan artıq süd istehsal edir, hər sağmal inəkdən orta hesabla təxminən  
6 000 litr süd sağılır. Avropa İttifaqında olduğu kimi, Norveçdə süd istehsalının 
kvotası sistemi qüvvədədir. Onun həddi fermanın sahəsindəndən asılıdır (fermada 
yetişdirilən bir inəyə və ya digər mal-qaraya 0,4 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaqları hesabı ilə). Kvota təkcə süd istehsalının həcmini tənzimləmir, həm də ətraf 
mühitin mühafizəsini təmin edir, onun peyin və sidik cövhəri ilə çirkləndirilməsindən 
qoruyur. Bitkiçilikdə olduğu kimi, Norveçin heyvandarlığında istehsalın 
cəmləşməsinin artmasına meylliyi sabitdir – ixtisaslaşmış fermaların sayı azalaraq, 
orada saxlanılan heyvanların sayı artır.Son 1/4 əsrdə, iribuynuzlu mal-qaranın 
bəslənilməsində ixtisaslaşan  fermaların sayı 66 faiz, saxlanılan inəklər 62 faiz, qoyun 
və keçilər 73 faiz, donuzlar isə 85 faizazalmışdır. Eyni zamanda bir fermahesabı ilə 
iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2,8 dəfə, inəklərin 2,2 dəfə, qoyun və keçilərin 3 dəfə, 
donuzların isə 8 dəfəartmışdır. 

Norveçdə bütün kənd təsərrüfatı torpaqları və meşələrin 85 faizindən çoxu 
şəxsi mülkiyyətdədir. Bütün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq fondunun 20 faizi 
icarəyə verilir. Şəxsi təsərrüfatından kənarda olan fermer əməyi geniş yayılmışdır 
(sənaye, qulluq xidmətləri və s.). Fermerlərin yalniz 1/4 hissəsi əsas gəlirini öz 
təsərrüfatındakı fəaliyyətindən əldə edir, yarısından çoxu isə gəlirlərinin 50 faizdən 
yuxarı olan gəlirlərini qeyri kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə edir. 

Norveç büdcə vəsaiti hesabınaaqrar istehsala yardımın yüksək səviyyəsi ilə 
səciyyələnən dövlətlərə aiddir. Kənd təsərrüfatına yardım üçün dövlət büdcəsindən 
olan bütün pul qoyuluşları hər il 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edir (kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyəriin 71 faizi). Eyni zamanda, dövlətin siyasəti 
gələcəkdə aqrar məhsullara təminatlı qiymətlərin aşağı salınmasına və aqrar bazarın 
daha açıq olmasına istiqamətlənir. 

Fermerlərin və dövlətin münasibətləri hökumətlə Norveç Əkinçilərinin İttifaqı 
(60 min nəfər) və Xırda Əkinçilərin və Muzdlu İşçilər Birliyinin (14 min nəfər) 
arasında hər il imzalanan Aqrar Sazişlə tənzimlənir. Bu təşkilatlar emal sənayesinin 
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16 ümumi dövlət koopertiv təşkilatları ilə sıx əlaqələri qurmuşlar, buraya həmçinin 
xammalın produsentləri olan fermerlər də daxildir. Bir qayda olaraq, fermerlər bir 
neçə kooperativlərin üzvü olurlar. 

Emal sənayesinin inkişafı ilə kənd təsərrüfatının Norveçiqtisadiyyatında olan 
payı azalmışdır. Ölkənin şimal en dairəsində yerləşməsi, nisbətən qısa vegetasiya 
dövrü, sərin keçən yay və torpaqları az münbit olması səbəbindənNorveçdə kənd 
təsərrüfatının inkişafı çətinləşmişdir. 

Dövlət tərəfindən subsidiyaların ayrılmasına baxmayaraq, Norvecdə əkinçilik 
sahəsi ağır vəziyyətdədir. Becərilən torpaqların payı ölkənin ümumi sahəsinin 3 
faizini keçməmişdir, kənd təsərrüfatında və meşəçilikdə isə ölkənin əmək qabiliyyətli 
əhalisinin 5,6 faizi məşğul olur. Fermer təsərrüfatlarının sayı 200 000-ə çatır, bununla 
belə onların çoxu kiçik təsərrüfatlardır: bütün təsərrüfatların yarısının 10 hektardan 
artıq olmayan torpaq sahələri var və yalnız fermerlərin 1 faizi 50 hektardan artıq olan 
torpaqlara sahibdir. Aparıcı sahə, bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının 80 faizini 
istehsal edən intensiv heyvandarlıqdır, əsasən də ət və süd yönümlülər. Bununla 
əlaqədar olaraq və həmçinin iqlim şəraiti nəzərə alınaraq, əsasən yem bitkiləri 
becərilir. Qoyunçuluq inkişaf etmişdir. 

Norveç istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tələbatın cəmi 40 faizini 
təmin edir və dənli bitkiləri idxal etməyə məcburdur. 

Digər Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi, emal sənayesinin inkişafı ilə 
Norveç iqtisadiyyatında kənd təsərrüfarının payı azalmışdır. Ölkənin əmək 
qabiliyyəti olan əhalisininkənd təsərrüfatında və meşəçilikdə 5,2 faizi məşğuldur və 
bu sahələr ümumi məhsulun 2,2 faizini istehsal edir. 

Norveçin təbii şəraiti – şimal en dairədə yerləşməsi və az müddətli vegetasiya 
dövrü, az münbitli torpaqlar və sərin yay əkinçiliyin inkişafını xeyli cətinləşdirir. 
Nəticədə əsasən yem bitkiləri istehsal edilir və süd heyvandarlığının məhsulu böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Norveçdə hər dördüncü ailə öz həyətyanı sahəsini becərir. 

Norveçdə daxili ehtiyatlar hesabına uzaq rayonlarda kəndli təsərtrüfatlarının 
saxlanılması və ölkənin ərzaq təminatının genişləndirilməsi üçün ayrılan 
subsidiyalara baxmayaraq, son dərəcədə ağır vəziyyətdə olan əkinçilik təsərrüfatın az 
gəlirli sahəsidir. Ölkə istehlak edilən ərzaqların böyük hissəsini idxal etmək 
məcburiyyətindədir. Fermerlərin çoxu kənd təsərrüfatı məhsullarını yalnız öz ailə 
tələbatlarını ödəyəcək həcmdə istehsal edirlər. 

Mövsümi mal-qaranın, əsasən də qoyunların dağlıq otlaqlara köçürülməsi 
ikinci dünya müharibəsindən sonra dayandırılmışdır. Dağlıq otlaqlar və müvəqqəti 
yaşayış məskənləri yay aylarında bir neçə həftə istifadə edilir, çünki kənd ətrafı 
əkinlərdə yem bitkilərinin yığımı artmışdır. 

Norveçin əhalisinin bir nəfərə hesablanan gəlir həcminə görə dünyada ən varlı 
ölkələrdən  biridir. ÜDM, yəni bazar mallarının və xidmətlərinin ümumi dəyəri 385,2 
milyard ABŞ dolları məbləğındə qiymətləndirilmişdir və ya bir nəfərə 56,3 min ABŞ 
dolları təşkil edir. 

Ərazisi 385,2 min km2, əhalisi 4,7 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 
66-cı yerdədir, 1 km2-ə 145 nəfər düşür. ÜDM 264,5 milyard ABŞ dolları təşkil 
edir, hər nəfərə 56,3 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Ümumi ərazinin 3 faizi 
əkinçilik üçün yararlıdır. 1,8 min baş qoyuna, 863,2 min baş iribuynuzlu mal-
qaraya, 96,4 min donuza, 35,4 min baş keçiyə, 3,9 milyon baş quşa malikdir. İldə 
1,2 milyon ton taxıl, ondan 331 min ton buğda, 541 min ton arpa, 321 min ton 
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kartof, 2659 min ton ot, 322 min ton ət, 61 milyon yumurta, 1,5 milyon ton süd 
istehsal edilir 

 
Fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrində ev heyvanlarının sayı 

 
  2001 2011 
Atlar 28 468 36 396 
 Cəmi iri buynuzlu mal-qara, o cümlədən: 987 915 863 153 
İnəklər 342 248 304 897 
Kökəltmək üçün donuzlar  90 791 96 339 
 1 yaşdan yuxarı qoyunlar  966 278 918 235 
Südlük keçilər 50 299 35 383 
Toyuqlar 3 290 510 3 854 214 

 
Kənd təsərrüfatı və meşəçilik məhsulları 

 
  2000 2010 
 Məhsul, min ton   
 Cəmi dənlilər 1 299 1 206 
Buğda 313 331 
Arpa 573 541 
Yulaf 397 299 
 Kartof 356 321 
 Saman  2 871 2 659 

  
Heyvandarlıq məhsulları, min ton   
Cəmi ətin, o cümlədən 261 322 
Mal və dana əti 88 81 
Donuz əti 103 129 
Qoyun və quzu əti 23 24 
Yumurta 48 61 
İnək südü 1 566 1 510 

 



Polşanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 312,7 min km2, əhalisi 38,7 milyon nəfərdir, əhalinin sıxlığı 1 
km2 127 nəfərdir. ÜDM 765,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 19 783 
ABŞ dolları düşür. 

Polşanın Avropa İttifaqına üzv olması kənd təsərrüfatına və kənd rayonlarına 
dəstəyin səviyyəsini və yardımın sabitliyini xeyli artırmışdır. Polşada 
təsərrüfatların və ya müəssisələrin inkişafının dəstəyinə və modernləşdirilməsinə, 
kəndlərin inkişafına və yeniləşməsinəmaliyyə vəsaitlərini 2007 – 2013-cü illərdə 
kənd rayonlarının inkişafı Proqramı çərçivəsində əldə etmək olar. Bundan əlavə, 
iqtisadiyyatın bu sahələrinə yerli fərdi investorlar tərəfindən vəsaitlər yönəldilir. 
Bu proqramlar Aİ ölkələrində ən iri ödəniş agentliyi olan Kənd Təsərrüfatının 
Restrukturizasiyası və Modernləşdirilməsi Agentliyi (KTRvəMA) tərəfindən 
həyata keçirilir. Tamamilə milli büdcədən verilən əsas yardım banklar tərəfindən 
kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının emalı subyektlərinə verilən investisiya 
kreditlərinin faiz qoyuluşlarını aşağı salan əlavə ödənişlərdən ibarətdir. Bu əlavə 
ödənişlər banklarla bağlanan müqavilələr əsasında KTRvəMA tərəfindən ödənilir. 

Agentliyin fəaliyyətinin başlanması dövründən ümumilikdə 54 güzəştli 
kredit xətti, o cümlədən kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı nazirliyi 
tərəfindən təsdiq edilmiş sahə və regional proqramları çərçivəsində 43 xətt təqdim 
edilmişdir. Hal-hazırda kreditlər adətən aşağıdakı məqsədlərə rəsmiləşdirilir: 
məhsulların komersiya təkliflərinin genişləndirilməsi və onun bazar tələblərinə 
adaptasiyası, istehsal xərclərinin azaldılması, ərzaqların keyfiyyətinin artırılması, 
aqrar strukturun yaxşılaşdırılması. 

2010-cu ildə kənd təsərrüfatı istehsalçıları böyük maraq doğuran gənc kəndli 
sahibkarlar üçün investisiya kreditləri (nMR), kənd təsərrüfatı torpaqlarının 
alınmasına olan kreditlər (nKZ) və həmçinin əsas investisiya kreditləri (nIP) kimi 
12 güzəştli kredit xəttindən yararlana bilmişlər. Kreditlər, kənd təsərrüfatı istehsalı 
və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı investisiyaların çoxunu 
maliyyələşdirməyə imkan verir (məsələn, kənd təsərrüfatı torpaqlarının alınması, 
tikililərin inşası və ya moderləşdirilməsi, traktorların, maşınların və avadanlıqların 
alınması). 

Kredit xətlərinin çoxunda illik faiz qoyuluşu hal-hazırda 2 faiz təşkil edir. 
Kredit xətlərindən asılı olaraq  güzəştli investisiya kreditləri 8-dən 20 ilədək 
təqdim edilə bilər, bu hüdudlarda kreditin ödənilməsinin güzəşt dövrü 2 və ya 3 
ildən artıq ola bilməz.Daha qısa müddətə, maksimum 4 ilə, təbii fəlakətlərin 
nəticələrinin aradan qaldırılmasına dövriyyə kreditləri təqdim edilir. Kreditlərin 
məbləğı aşağıda qeyd edilənlərdən artıq ola bilməz: 

- fermer təsərrüfatlarına investisiya qoyulmuş vəsaitlərin 80 faizinindən (90 
faiz nGR) və ya 7 milyon zlota; 

- kənd təsərrüfatının istehsalatının xüsusi sektorlarına investisiya qoyulmuş 
vəsaitlərin 70 faizinindən və ya 8 milyon zlota; 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına investisiya qoyulmuş vəsaitlərin 70 
faizinindən və ya 16 milyon zlota. 
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Güzəştli investisiya kreditləri barədə müraciət proseduruna investisiya 
biznes-planının tərtib edilməsi və kreditə ərizə və Agentlik ilə əməkdaşlıq edən 
banka müvafiq sənədlər komplektilə birgə təqdim edilməsi daxildir. 1994 – 2010-
cu illər dövründə Agentliklə əməkdaşlıq edən banklar 31,89 milyard zlota 
məbləğində 407 636 güzəştli investisiya krediti təqdim edilmişdir. Bu kreditlərin 
faiz qoyuluşlarına əlavə ödənişləri maddəsi üzrə Agentlik 8,89 milyard zlota 
həcmində vəsait köçürmüşdür. Daha çox faiz qöyuluşlarına KTRvəMA-nin əlavə 
ödənişlərilə investisiya kreditləri aşağıdakı kredit xətləri çərçivəsində təqdim 
edilmişdir: 

- 14,32 milyard zlota həcmində 151 121 gənc kəndli sahibkarlar (MR/nMR) 
üçün kreditlər və ya təqdim edilmiş kreditlərin ümumi məbləğındən 37,07 faiz; 

- 6,22 milyard zlota həcmində 109 418 əsas investisiya kreditləti (IP/nIP) 
(26,84 faiz); 

- 4,36 milyard zlota həcmində 107 576 kənd təsərrüfatı torpaqlarının 
alınmasına kreditlər (KZ/nKZ) (26,39 faiz). 

Kreditlərin istifadə edilməsilə həyara keçirilmiş investisiyaların həcmi 49,07 
milyard zlota təşkil etmişdir. 

Bundan əlavə, 1995-ci ildən Agentlik təbii fəlakətlərin nəticəsində zərər 
çəkmiş istehsalın bərpa edilməsinə investisiya və dövriyyə kreditlərinin faiz 
qoyuluşlarına əlavə ödənişlər tətbiq edir, cəmi 30.06.2010-cu il tarixədək 9,69 
milyard zlota məbləğində təqdim edilmişldir. 

Milli büdcədən yardımın daha bir forması bank kreditlərinin ödənilməsinə 
zəmanət və zaminlərdir. Agentliyin zəmanətləri tələbənin ailəsində hər nəfərə 
gəlirin həcmindən asılı olaraq kreditin istifadə edilmiş məbləğinin 80 və ya 100 
faizinədək təqdim edilir. Tələbə kreditlərinin zəmanətlərinin təqdim edilməsi 
zamanı komissiya xərcləri çıxılmır. 2001-ci ildən hal-hazıra kimi qeyd edilən 
yardımdan 4 781 tələbə yararlanmışdır, təqdim edilmiş zəmanətlərin məbləğı isə 
66,75 milyon zlota təşkil etmişdir. 2011-ci ildə Agentlik 2,61 milyon zlota 
məbləğində 193 tələbə krediti təqdim etmişdir. 

2007 – 2013-cü illər üzrə kənd rayonlarının İnkişafı Proqramı (KRİP 2001 – 
2007) Polşada kənd rayonlarına yardımın həcmi və formasını müəyyən edən 
sənəddir. Proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin çox hissəsi 2004 – 2006-cı illərdə 
“KRİP 2004 – 2006”  çərçivəsində tətbiq edilən vasitələrin davamıdır. 

“KRİP 2007 – 2013”  24 iyul 2007-ci ildə Avropa İttifaqının kənd 
raonlarının inkişafı işləri üzrə Komitənin iclasında qəbul edilmiş, 07 sentyabr 
2007-ci ildə isə Avropa cəmiyyətlərinin Komissiyasının qərarı ilə həyata 
keçirilməsi üçün təsdiq edilmişdir. 

2007 – 2013-cü illər üzrə Kənd Yerlərinin İnkişafı Proqramı həm Aİ-nın 
büdcəsindən (Kənd rayonlarının inkişafının dəstəyi üzrə Avropa İttifaqının kənd 
təsərrüfatı fondu - KRİDAİKTF), həm də milli ictimai vəsaitlərdən 
maliyyələşdirilir. Proqram çərçivəsində ictimai vəsaitlərdən əlavə 
maliyyələşdirilmənin ümumi məbləği təxminən 17,4 milyard avro təşkil etmişdir. 
Aİ-nın büdcəsindən vəsaitlərin ayrılması 13,2 milyard avrodan artıq təşkil edir, 
milli ictimai vəsaitlərin payı isə təxminən 4 milyard avro təşkil etmişdir. Faktiki 
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olaraq 14 milyard avropaylaşdırılmalıdır, çünki təxminən 3 milyard avro 2004 – 
2006 KRİP çərçivəsində qəbul edilmiş 2004 – 2006 illərin öhdəlikləri təşkil edir. 

16 iyul 2010-cu ilə olan məlumatlara uyğun olaraq Proqramın həyata 
keçirilməsindən başlayaraq təxminən 15,54 milyard avro məbləğındə ödəmələr 
aparılmışdır, o cümlədən 11,97 milyard zlota KRİDAİKTF vəsaitlərindən, bu da 
2007 – 2013-cü illərdə KRİP-nın həyata keçirilməsinə ayrılmış KRİDAİKTF-un 
ayrılmış vəsaitlərinin 22,46 faizini təşkil etmişdir. European Economy Recovery 
Plan (EERP) həyata keçirilməsilə bağlı KRİDAİKTF-nun büdcəsi 1,020 milyard 
avro artırılmışdır. Polşaya kənd rayonlarının inkişafı sahəsində tədbirlərəayrılmış 
əlavə vəsaitlər (168 890 000 avro) tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilən yeni 
məsələlərə yonəldiləcək: 

- “Fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilməsi” – süd təsərrüfatlarının 
restrukturizasiyasına aid layihələr; 

- “Kənd təsərrüfatı su ehtiyatlarının idarə edilməsi yolu ilə kənd və meşə 
təsərrüfatlarının inkişafı və adaptasiyası ilə bağlı infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 
və inkişafı” – su saxlanması sahəsində layihələr, əsasən torpaqda suyun 
saxlanılması və susuzlaşmanın qarşısının alınması, həmçinin torf bataqlıqlarının 
vəsu saxlanılmasına qabiliyyətlərini bərpa edən üsülla su axınlarının 
renaturizasiyası; 

- “Kənd iqtisadiyyatı və əhalisi üçün əsas xidmətlər” –bərpa edilən enerjinin 
istifadəsi sahəsində layihələr, həmçinin kənd yerlərində geniş xətli internetin 
infrastrukturunun inşası ilə bağlı layihələr. 

“Fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilməsi”, “Əsas kənd təsərrüfatı və 
meşə məhsullarının əlavə dəyərinin artırılması”, “Qeyri-kənd təsərrüfatı 
fəaliyyətinin istiqamətində differensiasiya”, “Mikro müəssisələrin yaradılması və 
inkişafı” tədbirlərin benefisiarları üçün avansların ödənilməsi imkanı tətbiq 
edilmişdir. 
 

16 iyul 2010-cu ilə olan vəziyyətə görə 2007 – 2013 KRİP çərçivəsində tətbiq 
edilən tədbirlərin benefisiarlarına ictimai vəsaitlərdən ödənilən məbləğlər. 

 
Əlavə vəsaitlərin ayrı-ayrı tədbirlərə böluşdürülməsi  

(bütün dövr üçün avro ilə) 
 

Tədbirlər KRİDAİKTF-nun əlavə 
qoyuluşu  

Büdcənin 
qoyuluşu 

Fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilməsi 101 334 000,00 11 259 333,00 
Kənd və meşə təsərrüfatlarının inkişafı və 
adaptasiyası ilə bağlı infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi və inkişafı  

33 778 000,00 3 753 111,00 

Kənd iqtisadiyyatı və əhalisi üçün əsas xidmətlər  33 778 000,00 3 753 111,00 
Cəmi 168 890 000,00 18 765 555,00 
  

Polşanın kənd təsərrüfatı Polşa iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. 
2008-ci ildə ÜDM kənd təsərrüfatının payı 4,5 faiz təşkil etmişdir, burada ölkənin 
fəal əhalisinin 17,4 faizi (2005-ci il) məşğul olmuşdur. Kənd təsərrüfatı 



4 
 

 
 

torpaqlarının əraziləri 15,9 milyon hektar təşkil edir. Hal-hazırda Polşada bütün 
kənd təsərrüfatı torpaqlarının 90 faizini istifadə edən 2 milyon fərdi təsərrüfat 
mövcuddur, onların payına kənd təsərrüfatı istehsalının ümumi həcminin 90 faizi 
düşür, 15 hektardan artıq sahəsi olan fermer təsərrüfatlarının ümumi sayının 9 faizi 
düşür. Lakin bununla yanaşı onlar kənd təsərrüfatı torpaqlarının ümumi sahəsinin 
45 faizini əhatə edir. Polşada ev təsərrüfatlarının yarıdan çoxu məhsulu şəxsi 
istehlakı üçün istehsal edir. Polşanın aqrar istehsalatı təbii şəraitin və kənd 
təsərrüfatı bitkilərindən əldə edilən gəlirin dəyişkənliyi səbəbindən qeyri-sabitdir. 
Mexanikləşdirmənin dərəcəsi yüksəkdir. 

Polşa meyvələri, giləmeyvələri və tərəvəzləri, ət və süd məhsullarını ixrac 
edir, buğdanı, yemlik taxılı, bitki yağlarını isə idxal edir. Polşa Avropada kartofun, 
şəkər çuğundurunun, rapsın, taxılın, donuz ətinin və quş ətinin iri istehsalçısıdır.  

Demək olar ki, ölkənin ərazisinin yarıdan çoxunu əkin sahələri təşkil edir. 
Kartof, yem və texniki bitkilər əsas becərilən bitkilərdir. Ölkədə heyvandarlıq 
olduqca yaxşı inkişaf etmişdir (əsasən iribuynuzlu mal-qara). 

Polşa Respublikası sənaye-aqrar ölkəsidir. 2007-ci ildə ümumi daxili 
məhsulhər nəfərə 16 600 ABŞ doları təşkil etmişdir. 2007-ci ildə ölkənin ümumi 
daxili məhsulu 632 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatının əsas 
sahəsi bitkiçilikdir. Çovdar, buğda, arpa, yulaf əsas dənli bitkilərdir. 

Polşa şəkər çuğundurunun (ildə 14 milyon tondan artıq), kartofun, kələmin 
iri istehsalçılarından biridir. Ölkə böyük həcmdə alma, çiyələk, moruq, qarağat, 
soğan ixrac edir. Heyvandarlığın əsas sahəsi donuzçuluqdur. Bundan əlavə, ölkədə 
ət-süd maldarlığı, quşçuluq (Polşa Avropa İttifaqında yumurtanın əsas 
ixracçılarından biridir), arıçılıq, dəniz balıqçılığı inkişaf etmişdir. Ölkə dünya və 
Avropa miqyasında kənd təsərrüfatı məhsullarının iri istehsalçısıdır. Kənd 
təsərrüfatı əraziləri 15,9 milyon hektar, yəni Aİ-15 (Avropa İttifaqının 15 ölkəsi) 
kənd təsərrüfatı torpaqlarının ümumi sahəsinin 12 faizinivə ölkə ərazisinin 50 
faizindən artıq ərazisini əhatə edir. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı ərazilərinin 77 
faizini əkin sahələri, 1,8 faizini bağlar, 21,3 faizini çəmənlər və otlaqlar təşkil edir. 

2005-ci ildə fərdi fermer təsərrüfatlarının orta torpaq sahəsi 8,6 hektar 
təşkil etmişdir, o cümlədən sahələri 2 – 5 hektar olan təsərrüfatlar 33 faiz, sahələri 
5 – 10 hektar olan təsərrüfatlar 22 faiz, sahələri 10 – 15 hektar olan təsərrüfatlar  
9,4 faiz, sahələri 15 hektardan artıq olan təsərrüfatlar 10,9 faiz təşkil etmişdir. Bir 
çox fermer təsərrüfatlarının sahələri 1 – 2 hektar təşkil edir (25,1 faiz). 1995-ci 
ildən fərdi əkinçilik təsərrüfatların orta sahəsi təxminən 1 hektar artmışdır. 
Polşanın Avropa İttifaqına üzv olmasından sonra bu ölkənin kənd təsərrüfatında 
ciddi müsbət dəyişikliklər başlamışdır. Onlar ilk növbədə restrukturizasiya və 
modernləşdirmə proseslərinin sürətləndirilməsindən, əsasəndə sayı 500 mindən 
artıq olan perspektivli təsərrüfatlardan ibarət olmuşdur. Olduqca sürətli templərlə 
bu təsərrüfatlarda istehsalın miqyasları artmışdır, bu da kənd təsərrüfatı torpaq 
sahələrinin artmasında və xüsusilə də iribuynuzlu mal-qaranın, donuzların və digər 
kənd təsərrüfatı heyvanlarının sayının artmasında nəzərə çarpır. Nəticədə istehsalın 
artması və təsərrüfatçılığın effektliliyində özünü biruzə verir: becərilən bitkilərin 
məhsuldarlığı artır, dənli bitkilərin, heyvanların məhsuldarlığı inəklərin hesabına. 
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2005-ci ildə, yəni Avropa İttifaqına daxil olmasından 2 il sonra, istehsalçılar üzv 
olma Müqaviləsində müəyyən edilən süd istehsalına olan kvotasını  (təxminən 8,5 
milyard litr)“doldurmuşdur”. Qida sənayesi və kənd təsərrüfatı məhsullarının və 
ərzaq məhsullarının ixracı sürətli templərlə inkişaf edir.  

Aİ daxil olduqdan sonra Polşanın aqroərzaq sektorununsürətli inkişafının 
əsas faktoru büdcə tərəfindən həm təsərrüfat gəlirlərinin birbaşa dəstəyi şəklində 
(birbaşa əlavə ödənişlər), həm də sektorun texniki-iqtisadi və sosial 
restrukturizasiyası üçün dəstəyidir. 

Bu dəstəyin ümumi dəyəri hər il artır. Orta hesabla Polşanın aqroərzaq 
sektoru SAPARD proqramı çərçivəsində ildə 177 milyon avro və Kənd yerlərinin 
inkişafı Planı (PROW-2004) və “Kənd təsərrüfatı” sektor operativ Proqramı 
(SPOR) çərçivəsində 1353 milyon avroalmışdır. Nəzərdə tutulmuşdur ki, Kənd 
yerlərinin inkişafı Proqramı çərçivəsində aqroərzaq sektoru üçün orta illik maliyyə 
yardımının axını 2007 – 2013-cü illərdə 1680 milyon avroyədək artmalıdır. 

Polşanın Avropa İttifaqına üzv olmasından sonra Polşa fermerləri Aİ 
büdcəsindən ilk dəfə maliyyə dəstəyi almışdılar. Onun həcmi Aİ-15 dövlətlərinin 
fermerlərinə yardımın səviyyəsindən 25 faiz təşkil etmişdir, lakin ona Aİ və 
Polşanın büdcəsindən ödənişlərəlavə edilmişdir. Polşa həmçinin öz əkinçilərinə 
daxili vəsaitlərdən yardım göstərmişdir, bu da Polşada kənd təsərrüfatı gəlirlərinin 
dəstəyinin ümumi həcmini Aİ-15 dövlətlərində qüvvədə olan dəstək səviyyəsinin 
təxminən 55 faizini təşkil etmişdir. 

Həmçinin aqrar məhsullarının istehsalı və ixracının kompensasiyalar 
şəklində subsidiyalaşdırılmasının böyük əhəmiyyəti var. 

Kənd təsərrüfatı bazarları Agentliyinin kənd təsərrüfatı xammalının və 
ərzaq məhsullarının müxtəlif növlərinin bazarlarında intervensiya fəaliyyətinin 
böyük əhəmiyyəti var. Kənd təsərrüfatının və bütün aqroərzaq sektorunun Avropa 
İttifaqı ölkələrində mövcud olanşəraitə adaptasiyası üzrə tədbirlərproqramının 
həyata keçirilməsi davam edir, o cümlədən Aİ daxil olmadan əvvəl başlanan və 
hal-hazırda öz funksiyasını bitirən SAPARD Proqramı (Special Accession 
Programme for Agriculture and Rural Development) vəsaitləri hesabına. 
Proqramın həyata keçirilməsinə ayrılan vəsaitin ümumi dəyəri 6343,74 milyon 
zlota təşkil edəcək, o cümlədən 4191,13 milyon zlota ictimai  vəsaitdir (Aİ 
büdcəsindən və Polşanın dövlət büdcəsindən); Aİ vəsaitləri 3144,13 milyon zlota 
təşkil edir. 

Ərazisi 312,7 min km2, əhalisi 38,7 milyon nəfərdir, ÜDM 765,6 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 19 783 ABŞ dolları düşür. Əkinə yararlı 
torpaq sahəsi 15,9 milyon hektardır, 2,0 milyon fermer təsərrüfatı mövcuddur, 
kənd təsərrüfatında ümumi əhalinin 17,4 faizi iştirak edir, hər nəfərə orta 
hesabla 15 hektar sahə düşür. Ölkədə şəkər çuğunduru, arpa, buğda, kartof, 
kələm istehsal edilir, heyvandarlıqda ət-süd məhsuldarlığı, quşçuluq, 
donuzçuluq, balıqçılıq əsas sahələrdəndir. Polşa Aİ üzvü olduqdan sonra kənd 
təsərrüfatı xeyli inkişaf etmişdir. O, Aİ-dan geniş dəstək əldə etmişdir, müxtəlif 
inkişaf proqramları həyata keçirilmişdir. 
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Polşanın kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2010-cu illər  
 

İl 

Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard 
ABŞ dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı,% 

Əlavə dəyərdə 
kənd təsərrüfatının 

payı,% 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

inkişaf templəri, 
% 

2000 7.6 0.68 5 198 98.7 
2001 8.7 0.78 5.1 227 114.5 
2002 7.9 0.69 4.5 207 90.8 
2003 8.4 0.65 4.4 220 106.3 
2004 11 0.75 4.9 288 131 
2005 12 0.79 4.5 314 109.1 
2006 13 0.79 4.3 341 108.3 
2007 16 0.82 4.3 419 123.1 
2008 17 0.75 3.7 445 106.3 
2009 14 0.63 3.7 366 82.4 
2010 15 0.58 3.6 392 107.1 
 

Polşanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cu illər 

İl ÜDM, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər nəfərinə 
ÜDM, ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-
də payı , % 

ÜDM-nin artım 
templəri, % 

2000 171 4465 5.3 101.8 
2001 190 4965 5.92 111.1 
2002 198 5179 5.92 104.2 
2003 217 5681 5.78 109.6 
2004 253 6627 5.98 116.6 
2005 304 7965 6.65 120.2 
2006 342 8960 6.89 112.5 
2007 425 11129 7.6 124.3 
2008 529 13842 8.64 124.5 
2009 431 11268 7.44 81.5 
2010 469 12253 7.44 108.8 
2011 765,6 19783   

 
Polşanın ümumi əlavə dəyəri, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Əlavə dəyər, 

milyard 
ABŞ dolları  

Hər nəfərə 
əlavə dəyər,  
ABŞ dolları  

Dünyanın əlavə 
dəyərində 

payı,%  

Əlavə dəyərin 
artım 

templəri,% 
2000 152 3968 4.89 102.7 
2001 170 4442 5.5 111.8 
2002 175 4578 5.45 102.9 
2003 191 5000 5.31 109.1 
2004 225 5894 5.58 117.8 
2005 268 7022 6.14 119.1 
2006 300 7860 6.36 111.9 
2007 372 9741 7.01 124 
2008 463 12115 7.93 124.5 
2009 383 10013 6.9 82.7 
2010 413 10790 6.84 107.8 
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Polşanın ümumi milli gərili, 2000 – 2010-cu il 
 

İl 
Milli gəlir, 

milyard ABŞ 
dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə milli 

gəlir, ABŞ 
dolları 

Dünya milli 
gəlirində 
payı,% 

Milli gəlirin 
artım 

templəri,% 

2000 171 4465 5.29 102.4 
2001 190 4965 5.91 111.1 
2002 198 5179 5.93 104.2 
2003 215 5629 5.74 108.6 
2004 246 6444 5.82 114.4 
2005 298 7808 6.5 121.1 
2006 333 8724 6.69 111.7 
2007 410 10736 7.33 123.1 
2008 519 13580 8.48 126.6 
2009 416 10876 7.19 80.2 
2010 452 11809 7.14 108.7 

 
Polşanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  

milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Polşa Ukrayna Almaniya Belarus Çexiya Slovakiya Cəmi 
2000 7.6 4.5 22 1.3 2 0.81 38.21 
2001 8.7 5.5 23 1.3 2.2 0.89 41.59 
2002 7.9 5.5 21 1.5 2.3 1.1 39.3 
2003 8.4 5.5 22 1.5 2.6 1.3 41.3 
2004 11 7 27 2 3.2 1.5 51.7 
2005 12 7.9 22 2.5 3.4 1.6 49.4 
2006 13 8.1 22 3.1 3.3 1.8 51.3 
2007 16 9.4 29 3.6 3.9 2.7 64.6 
2008 17 12 29 5.1 4.9 3.6 71.6 
2009 14 8.5 24 4 3.9 3.1 57.5 
2010 15 10 26 4.4 4.1 3.1 62.6 

 
Polşada və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, ABŞ 

dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Polşa Ukrayna Almaniya Belarus Çexiya Slovakiya 
2000 198 92 267 129 195 150 
2001 227 114 279 130 215 165 
2002 207 115 255 151 225 203 
2003 220 115 267 151 255 240 
2004 288 148 327 203 314 277 
2005 314 168 267 254 333 295 
2006 341 174 267 317 322 332 
2007 419 203 351 370 378 497 
2008 445 261 352 527 472 662 
2009 366 186 291 415 374 569 
2010 392 220 316 459 391 568 
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Polşanın və lider-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım  
templərinin dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Polşa Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 98.7 101.7 96.2 103.2 96.3 110.7 
2001 114.5 105.5 103 103.1 96.2 90.3 
2002 90.8 104.7 94.2 94.9 120 103.6 
2003 106.3 105 117.3 123.4 120 120.7 
2004 131 123.3 109.6 123.3 102.8 111.4 
2005 109.1 105.8 115.9 88.8 102.7 110.3 
2006 108.3 110.2 110.3 96.9 123.7 118.6 
2007 123.1 124.5 126.7 119.5 125.5 127.5 
2008 106.3 129 105.4 110.9 125.4 127.7 
2009 82.4 106.4 105.6 84 112.2 101.2 
2010 107.1 116.1 133.5 112.4 131.3 122.6 

 
 
 

Polşada və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, ABŞ 
dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Polşa Ukrayna Almaniya Belarus Çexiya Slovakiya 

2000 198 92 267 129 195 150 
2001 227 114 279 130 215 165 
2002 207 115 255 151 225 203 
2003 220 115 267 151 255 240 
2004 288 148 327 203 314 277 
2005 314 168 267 254 333 295 
2006 341 174 267 317 322 332 
2007 419 203 351 370 378 497 
2008 445 261 352 527 472 662 
2009 366 186 291 415 374 569 
2010 392 220 316 459 391 568 

 
Polşada və qonşu-ölkələrdə kənd təsərrüfatının əlavə dəyərdə payı,  

%, 2000 – 2010-cu illər 
 
 

İl Polşa Ukrayna Almaniyada Belarus Çexiya Slovakiya 
2000 5 16.7 1.3 14.3 3.9 4.5 
2001 5.1 16.2 1.3 11.8 3.9 4.7 
2002 4.5 14.5 1.2 11.5 3.4 5 
2003 4.4 12 1 10 3.1 4.3 
2004 4.9 11.7 1.1 10 3.3 3.9 
2005 4.5 10.3 0.9 9.6 3 3.7 
2006 4.3 8.4 0.8 9.7 2.6 3.6 
2007 4.3 7.2 1 9 2.5 4 
2008 3.7 7.4 0.9 9.6 2.5 4.2 
2009 3.7 7.8 0.8 9.1 2.3 3.9 
2010 3.6 7.8 0.9 9 2.4 3.9 

 



 
 

Portuqaliyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 92,4 milyon km2, əhalisi 10,6 milyon nəfər, ÜDM 246,9 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 23,3 min ABŞ dolları düşür. 

Portuqaliyanın kənd təsərrüfatı ən geridə qalmış sahələrdən biridir. Belə 
vəziyyətin yaranması zəif mexanikləşdirmə, gübrələrin yetərincə qədər tətbiq 
edilməməsi, zəif əmək səmərəliliyi, təsərrüfatın ekstensiv formalarının üstünlüyü, 
bir çox bitkilərinməhsuldarlığının aşağı olması, həmçinin, torpağın istifadəsində və 
torpaq sahibliyində feodal qalıqların qorunub saxlanılması kimi faktorlarla izah 
edilir. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafı üçün daha 
əlverişli təbii şəraiti olan, digər Avropa ölkələrilə müqayisədə əhalinin əsas 
hissəsinin kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul olan bir ölkə praktiki olaraq müxtəlif 
növ məhsulların idxalından asılıdır, əsasən də buğdanın. 

Bitkiçilik Potrtuqaliyanın kənd təsərrüfatının əsas istiqamətidir. Eyni 
zamanda, heyvandarlıq ikinci dərəcəli rol oynayır. Becərilən torpaqların yarısından 
çoxu əkin sahələrinə ayrılmışdır, təxminən 20 faizini bağlar və üzümlüklər təşkil 
edir. 

Ölkənin şimal və cənub regionları tarixən yaranmış torpaq sahibliyində və 
torpağın istifadəsindəmüxtəlif xarakterlərə malikdir. Kəndlilər adətən, ildə iki dəfə 
məhsul yığırlar. Yay aylarında burada qarğıdalı, qışda isə paxlalı 
bitkilkəribecərirlər. Bu ərazilərdə bitkiçiliyi meyvəçiliklə və heyvandarlıqla 
uyğunlaşdırırlar. 

İri torpaq sahibliyi və həmçinin, nisbətən iri torpaq istifadəçiləri 
Portuqaliyanın cənub rayonlarında yayılmışdır. 

Ölkənin ən cənub əyaləti, subtropik meyvəçilikdə ixtisaslaşan əhəmiyyətli 
rayondur. Belə quraqlıq və az suvarılan torpaqların ən yayılmış bitkisi badamdır. 

Portuqaliyanın əkin sahələrində əsasən qarğıdalı və buğda becərilir. Ölkənin 
daha quraqlıq cənub və mərkəzi rayonlarda əsasən dənli bitkilərdən buğda 
becərilir. Ölkənin şimalında qarğıdalı,şimal-şərq dağlıq regionlarda isə əsasən 
çovdar, cənub və mərkəzi hissələrində, çayların aşağı axarlarının düzənliklərində 
düyü, şimal-qərbində kartof və paxlalı bitkilər, kiçik təsərrüfatlarda becərilir. 

Eyni zamanda, heyvandarlıqda ekstensiv istiqamət üstünlük təşkil edir. 
Heyvandarlığın əsas problemi sənaye qarışıq yemləri ilə tam dərəcədə təmin 
olunmamasıdır. Ölkənin şimal-qərbində və şimalında, xırda və orta kəndli 
təsərrüfatlarında iribuynuzlu mal-qara yetişdirilir. Qışın mülayim keçməsi 
sayəsində bu rayonlarda mal-qaranı il boyu otlaqlarda saxlamaq olar. Ölkənin 
cənubunda və şərqindəki dağlıq otlaqlar qoyunçuluq üçün ideal şəraitə malikdir. 
Portuqaliyanın ərazisi şimaldan cənuba 400 km-dən artıqdır və qərbdən şərqə isə 
150 km-dən çoxdur. 

Torpaq istifadəsi nəzərindən rütubətli daşlı torpaqlar üzümçülük və bağçılıq 
üçün yararlıdır, burada iribuynuzlu mal-qara, həmçinin qoyun və keçilər 
yetişdirilir. 
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Ölkənin cənub hissəsində əkinçilik inkişaf etmişdir, burada dənli və tərəvəz 
bitkiləri becərilir, xeyli sayda bağlar mövcuddur və təpələrin yamaclarında 
üzümçülük inkişaf etmişdir. Sadu çayının vadisində çəltikçilik inkişaf etmişdir. 
Heyvandarlıqda iribuynuzlu mal-qaranın və donuzların yetişdirilməsi üstünlik 
təşkil edir, quşçuluq inkişaf etmişdir. Dənli və tərəvəz bitkilərinin əkinləri burada 
yetişdirilən probka (mantar)  və zeytun ağacları ilə növbələnir. 

Ölkənin 5,08 milyon hektara bərabər ümumi ərazisinin 3,92 milyon hektarı 
kənd təsərrüfatı dövriyyəsində istifadə edilir, o cümlədən müvafiq olaraq qitədə 
4,93 və 3,80, Azor adalarının arxipelaqında 0,14 və 0,12 və Madeyra arxipelaqında 
0,01 və 0,07 milyon hektar. 

Kənd təsərrüfatı torpaqları aşağıdakı torpaqdan istifadə üsülları üzrə 
paylanılmışdır (dövriyyədə olan sahədən faiz nisbətində): 

Mövsümi bitkilər (dənlilər, tərəvəzlər və s.) – 33,5; daimi bitkilər (bağlar, 
üzümlüklər - 19); otlaqlar – 26,1;  həyətyanı torpaq sahələri – 0,7; becərilməyən 
torpaqlar – 20,7. Meşələrin sahəsi 0,5 milyon hektar təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalatında əmək qabiliyyəti olan əhalinin 10,1 faizi və 
ya ölkənin bütün əhalisinin 4,2 faizi məşğuldur, bununla yanaşı ÜDM ümumi 
həcmində kənd təsərrüfatının payı 10-12 faizi aşmır. 

Heyvandarlıq və quşçuluq sahələrinin əsas problemi heyvanları tam dəyərli 
yem bazası ilə təminatdır,  çünki ayaqaltı yemlər aşağı kalorilidir, quraqlıq 
dövrlərdə isə yemlənmə əsasən qarışıq yemləaparılır. 

Heyvanların yemlənməsində ölkədə istehsal olunan əsasən dənli bitkilərdən, 
həmçinin sümük və balıq unu, proteinlər və mineral əlavələrdənistifadə edilir. Hər 
il ölkədə 3,5 – 4 milyon ton qarışıq yem istehsal edilir və ehtiyac olursa 0,1 milyon 
tonadək idxal edilir (əsasən də İspaniyadan). 

Portuqaliyanın heyvandarlığı əsasən isti yay havasına, daşlı torpaqlara və 
müvafiq yem bazasına dözümlü yerli cinslərə əsaslanır.Avropadan ciddi baytarlıq 
nəzarəti altında gətirilən cins heyvanlar əsasən yerli cins tərkibinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş seleksiya işinin aparılması üçün istifadə edilir. 

Bitkiçiliyin inkişafına mənfi təsir göstərən əsas problemləri torpağın 
istifadəsinin geridə qalmış strukturu (1996-cı ilin məlumatlarına görə, 
Portuqaliyanın bir fermer təsərrüfatının orta sahəsi 8,7 hektara bərabərdir), zəif 
texniki bazası (4 fermer təsərrüfatına 1 traktor düşür, yəni torpağın çox hissəsi atlar 
vasitəsilə və ya əllə işlənilir) və kənd təsərrüfatının istehsalını təmin edən 
infrastrukturun zəif inkişafıdır (enerji təminatı sistemləri, suvarılma, yolların 
vəziyyəti və s.). Ümumilikdə kənd təsərrüfatının inkişafını ləngidən ciddi problem 
gənclərin kənd regionlarından şəhərlərə axınıdır və nəticədə kənd əhalisinin 
“qocalması”, onun aşağı səviyyəli ixtisaslaşması, təsərrüfatınidarə edilməsi yalnız 
özünü təmin etməyə imkan verməsi, yəni natural təsərrüfatın olmasıdır. 
Portuqaliyanın kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə 
Avropa İttifaqının yardımı Ümumi Kənd Təsərrüfatının Siyasəti Proqramının 
(Politica Agncola Comum - РАС) və LEADER Proqramının tətbiq edilməsi 
vasitəsilə həyata keçirilir. Bununla yanaşı, PAC  proqramı müəyyən sahəyə aid 
olan, LEADER isə region xarakteri daşıyırlar. Bu proqramların fəaliyyəti ölkənin 
kənd təsərrüfatı istehsalını 20 faizinədək əhatə edir.Yardımın əsas istiqamətləri 
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Portuqaliyanın müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş konkret 
layihələrin həyata keçirilməsinə investisiyaların qoyuluşudur, həmçinin aqrar 
sahədə çalışanlara Avropa İttifaqının bir sıra strateji bitkilər üzrə (dənli bitkilər, 
günəbaxan, pomidor, süd məhsulları) məhsulların kvotaları (kənd təsərrüfatı üzrə 
Avropa komissiyası tərəfindən təsdiq edilir) hüdudlarında müəyyən 
edilmişzəmanətli alış qiymətləri sistemilə razılaşdırılmış yardımıngöstərilməsidir.  

Portuqaliyanın kontinental hissəsinin sahilyanı xətti təxminən 800 km 
uzanan, tərkibində həmçinin, Atlantik okeandakı Azor adaları və Madeyranın 
avtonom əraziləri olan  bir ölkədir. Balıqçılığın və balıq emalının qədim ənənələri 
dəniz məhsullarından olan xörəklərin çoxluğunu milli mətbəxin xüsusiyyıtlərindən 
biri etmişdir. Əhalinin bir nəfərinə dəniz məhsullarının istehlakına görə (ildə 60 
kq) Portuqaliya dünyada birinci yerlərdən birini tutur. 

Portuqaliyanın əsas dənli bitkisi buğdadir, ikinci yeri qarğıdalı tutur. 
Buğdanı əsasən ölkənin cənubunda becərirlər, qarğıdalını isə şimalında. Bundan 
başqa, paxlalı bitkilər, yulaf, çovdar, arpa və düyü əmtəə əhəmiyyətlidirlər. 
Mühüm ərzaq bitkisi kartofdur. 

Kənd təsərrüfatında üzümçülük və şərabçılıq böyük rol oynayır. Portuqaliya 
şərabın Qərbi Avropanın aparıcı ixracçı ölkələrindən biridir. Portuqaliyanın desert 
şərabları, xüsusilə də portveyn və muskat, həmçinin çəhrayı üzüm şərabları bütün 
dünyada məşhurdur. Meşə təsərrüfatı Portuqaliyanın iqtisadiyyatında əhəmiyyətli 
rol oynayır, ölkə ərazisinin 1/3 hissəsi meşələrlə örtülüdür. 

Portuqaliya əhalisinin böyük hissəsinin çalışdığı, nəinki digər Avropa 
ölkələrində və müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün əlverişli  iqlim şəraitinə malik 
olan kənd təsərrüfatı ərzaq xarakterli məhsulların bir çox növlərinin, xüsusilə də 
buğdanın idxalından asılıdır. 

Münbit torpaqların yarısından çoxunu əkin sahələri təşkil edir. Strukturunda 
iri fermer torpaq sahibliyinin (əsasən Teju çayından cənubda), torpaqların 
parçalanması,torpaqsız fermerlərin sayının coxluğu,  uzun və qısa müddətli 
icarənin üstünlük təşkil edir. 

Portuqaliyanın şimal və cənub vilayətlərində torpaq sahibliyinin 
strukturunda tarixənböyük fərqlər formalaşmışdır. Şimalda zəif torpaq sahibliyi 
üstünlük təşkil edir və ümumilikdə ərazilərin 1/5 hissəsində bağlar və üzümlüklər 
yayılmışdır. Kənd təsərrüfatının tərəqqisində əsas inqibitor onun ictimai 
strukturunda iri fermer torpaq sahibliyinin, torpaqların parçalanması,torpaq sahəsi 
olmayan insanların çoxluğu, anlaşılmayan prinsiplərin və torpaq icarəsinin 
kriminal təməlinin və icarə haqqının natura ilə ödənilməsi, muzdlu kənd təsərrüfatı 
işçilərinin çoxluğunun üstünlüyüdür. 

Portuqaliyada iri aqrar islahatları aparılmışdır. Ölkənin cənub bölgələrində 
fermer təsərrüfatlarının təxminən 1 milyon hektarı kəndlilərə, həmçinin 1974-cü 
ildən sonra yaradılmış xalq kolxozlarına və kooperativlərinə paylanılmışdır. İri 
fermer torpaqlarının həcmləri müəyyən olunmuşdur (suvarılmayan sahələrdə 500 
hektaradək və suvarılan torpaqlarda 50 hektaradək), icarə müddətləri uzadılmışdır, 
gübrələrin qiymətləri aşağı salınmışdır. 

Ölkənin şimal və cənub bölgələri arasında bitkilərin becərilməsininn 
xarakteri tarixən müxtəlif formalaşmışdır. Şimalda  xırda təsərrüfatlar və daha çox 
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parçalanmış torpaqlar üstünlük təşkil edir, burada təsərrüfatın idarə edilməsinin 
intensiv üsulları tətbiq edilir. Adətən fermerlər ildə iki dəfə məhsul yığırlar. Yay 
dövründə qarğıdalının, qışda isə paxlalıların becərilməsi müxtəlif heyvandarlıq 
növləri ilə uyğunlaşdırılır. Buna baxmayaraq, aktivlik aparıcı aqrotexniki 
texnologiyaların sayəsində deyil, insan əməyi hesabına nail olunmuşdur. 

Portuqaliyanın cənub vilayətlərində iri torpaq sahibliyi (kolxozlar) və 
nisbətən fermer sahələriüstünlük təşkil edir. 

Belə yerlərdə əsas işçi qüvvəsi daimi muzdlu kəndlilər və bəzən daimi 
olmayan muzdurlardır. Cənubda kənd təsərrüfatının tənəzzülünə bəzən bir neçə 
illik, qisa müddətli icarələr səbəb olmuşdur. 

Qısa müddətdə torpaq sahibi olan insanlar torpaqların münbitliyinin 
artırılmasında maraqlı deyildilər. Alqavri regionundan başqa bütün cənub 
vilayətlərində ekstensiv təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir. Bu ya qoyun sürüləri 
üçün otlaqlar kimi istifadə ediləndincə qoyulmuş torpaqlar və ya buğda əkini üçün 
nəzərdə tutulmuş iri torpaq sahələri və ya  “mondatuş” – dənli bitkilər becərilən 
seyrək daş və mantar ağaclarının əraziləridir. 

Ərazisi 92,4 min km2, əhalisi 10,6 milyon nəfərdir. 1 km2-ə 114 nəfər 
düşür. Ərazisinə görə dünyada 109-cu yerdədir. ÜDM istehsalı 246,9 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 23,3 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. 
Ölkənin ümumi əkinə yaralı sahəsinin (15,08 milyon hektar) 3,92 milyon hektarı 
kənd təsərrüfatının dövriyyəsindədir, ondan mövsümü xarakterli (taxıl, tərəvəz 
s.) 33,5 faizi, daimi bitkilər (bağ və üzümlüklər) 19 faiz, örüş – 26,1 faiz, 
həyətyanı torpaqlar – 0,7 faiz, becərilməyən sahələr – 20,7 faiz, meşə altında 0,5 
milyon hektar. Fəal əhalinin 10,1 faizi və ya ölkə əhalisinin 4,2 faizi kənd 
təsərrüfatında çalışır. Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi ÜDM-in 10 – 12 faizini 
təşkil edir. 

 



Rusiyanın kənd təsərrüatı 
 

Ərazisi 17,0 milyon km2, əhalisi 150 milyon nəfərdir. ÜDM istehsalı 
2373,0 milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 15 820 ABŞ dolları düşür. 

Rusiyanın kənd təsərrüfatı aqrar-sənaye kompleksinin çoxsahəli hissəsidir 
və iqtisadiyyatda xüsusi yerlərdən birini tutur. 

Dünyanın bütün əkin sahələrinin 10 faizi Rusiyada yerləşir. Əkinçilik kənd 
təsərrüfatının ümumi məhsulunun 40 faizini, heyvandarlıq isə 60 faizdən artıq 
hissəsini təşkil edir. 

Rusiyanın əkin sahələrinin orta hesabla 42,2 – 47,5 milyon hektarı dənli 
bitkilərə ayrılıb. Buğda, çovdar, arpa, qarğıdalı, yulaf, darı, qarabaşaq, düyü 
ənənəvi bitkilərdir. 

Sahələrin çox hissəsini buğda təşkil edir: 7,2 – 12,8 milyon hektar payızlıq 
taxıl və 13,8 – 15,5 milyon hektar səhədə yazlıq buğda becərilir. Buğdanın ümumi 
yığımı 34,1 – 63,8 milyon ton arasında dəyişir, məhsuldarlıq 1 hektar payızlıq 
buğdadan 2,1 – 3,4 ton, 1 hektar yazlıq buğdadan 1,3 – 1,6 ton təşkil edir. Daxili 
istehlaka 36,4 – 44,2 milyon ton istifadə edilir. İdxal 0,1 – 1,3 milyon, keçici 
ehtiyatlar 1,8 – 8,4 milyon ton təşkil edir. 

Payızlıq və yazlıq arpanın əkin sahələri müvafiq olaraq 0,5 – 0,7 milyon 
hektar və 8,6 – 9,7 milyon hektardan ibarətdir. Payızlıq arpanın məhsuldarlığı 2,6 – 
4,1 ton/ha, yazlıq isə 1,6 – 2,3 ton/ha təşkil edir. Arpanın ümumi yığımı 14,1 – 
24,6 milyon tondur. Daxili istehlaka 15,5 – 17,1 milyon ton istifadə edilir, 1,3 – 
3,7 milyon ton ixrac edilir. İdxal 0,2 milyon ton, keçici ehtiyatlar 1,0 – 3,9 milyon 
ton təşkil edir.   

Texniki bitkilərin əkin sahələri 5,4 – 8,8 milyon hektardır, bu da Rusiyanın 
əkin sahələrinin 10 faizini təşkil edir. 

Silos istehsalı üçün qarğıdalı, kökümeyvəlilər, yemlik şəkər çuğunduru, 
birillik və çoxillik otlar əkin sahələrinin təxminən 27 faizini əhatə edir. Kartof və 
tərəvəz-bostan bitkilrərinə ayrılan  əkin sahələri Rusiyanın əkin sahələrinin 5 
faizini təşkil edir. 

Dünya miqyasında ərzaq problemi hər il xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, buna 
görə də onun həlli üçün kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişaf etdirilməsi daha vacibdir. 

Rusiyada kənd təsərrüfatı tarixən əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu sektorda 
sahələr olduqca genişdir: dənli bitkilərin  istehsalı, heyvandarlıq, tərəvəzçilik və s. 
Lakin Rusiya tarixən aqrar ölkə olduğundan iqtisadiyyatın bu sektorunda ciddi 
çətinliklərlə üzləşir. 

Günəbaxanın və taxılın  istehsalına görə ölkənin lider kimi tanınmasına 
baxmayaraq, o ərzaqları xarici ölkələrdən idxal edir. Bu zaman çox hallarda iri 
əkin sahələri bəzən heç istifadə edilməmiş olaraq qalır. 

Ölkədə quşçuluq istehsalçıları öz məhsulları ilə əhalini təmin edir. 
Rusiyada kənd təsərrüfatı bazarında vəziyyət olduqca spesifikdir. Dövlət 

tərəfindən bəzi tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq (südün idxalına 
rüsumların aşağı salınması, dənli bitkilərin ixracına rüsumun artırılması və s.), 
kənd təsərrüfatı məhsullarına qiymətlərin artması müşahidə olunur. Oxşar vəziyyət 
təkcə taxılda deyil, həm də ət istehsalındadır. Təəcüblüdür ki, digər sahələrə edilən 
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qoyuluşlar kənd məşğulluğunun genişləndirilməsinə səbəb olur, lakin kənd 
təsərrüfatına edilən qoyuluşlar bu məşğulluğu azaldır. 

Nəticədə 2000 - 2005-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi 
həcmi ÜDM-də 26 faiz təşkil etmişdir. Ölkə hər hektardan 17 sentner 
məhsuldarlığına qayıtmışdır (90-cı illərdə 11 – 12 sent olmuşdur) və kənd 
təsərrüfatı məhsullarının idxalını tənzimləməyə başlamışdır. 

Heyvandarlıq sahəsində donuzların baş sayı artırıldı, quş ətinin illik artımı 
isə 15 faiz təşkil edirdi. 

Buna baxmayaraq, dovlət tərəfindən aparılan maliyyələşdirilmə yetəri 
qədər olmamışdır və 2006-cı il üçün 15 000 kənd təsərrüfatı müəssisələri öz 
fəaliyyətlərini dayandırmışdır. Yalnız Rusiya və xarici investorlarının maraqlarını 
cəlb edən kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyətlərini qoruyub saxlaya bilmişdir. 
2000 – 2011-ci illər ərzində xarici ölkələrdən olan investorların kənd təsərrüfatına 
ümumi qoyuluşu 10 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir, bu hal gəlirli və ziyanla 
işləyən müəssisələrinin payını dəyişmişdir, lakin bu da vəziyyəti kökündən həll 
etməmişdir. Statistika məlumatlarına görə 2000 – 2010-cu illərdə gəlirli kənd 
təsərrüfatı müəssisələrinin sayı 70 000 vahid azalmışdır (təxminən 2,3 dəfə), 
ziyanla işləyənlərin isə 11 600 (5,7 dəfə) artmışdır. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin istehsal strukturunda da müəyyən 
dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, iri kənd təsərrüfatı təşkilatlarının sayı 73,7 
faizdən 45 faizədək azalmışdır. Lakin fermer təsərrüfatlarının sayının artımı 2 
faizdən 7,5 faizədək və əhalinin təsərrüfatları 33 faizdən 47,1 faizədək artmışdır. 
Əhalinin təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə lider 
olması təsadüfi deyil. Ət, süd, yun, meyvə, tərəvəz və taxıla tələbat yüksək olaraq 
qalırdı, lakin mövcud olan kənd təsərrüfatı müəssisələri ölkə əhalisini lazımi 
həcmdə məhsulla təmin etmək iqtidarında deyil. Nəticədə Rusiya kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 50 faizini idxal etmək məcburiyyətindədir. Ölkənin idxaldan asılı 
olmağının daha bir səbəbi odur ki, Rusiyanı kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin 
etmək planlarını fermer təsərrüfatları doğrultmamışdır. 2010-cu ilin məlumatlarına 
görə, taxılın istehsalda payı 21 faiz, günəbaxanın 28,9 faiz, tərəvəzlərin 10 faiz, 
kartofun isə hətta 5 faiz təşkil etmişdir. 

2011-ci ilin nəticələrinə görə, Rusiyada kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi 
3 trilyon rublu keçmişdir, bu da 2010-cu illə müqayisədə demək olar ki, 25 faiz 
çoxdur. Rusiyanın Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2010-cu ildə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2,44 trilyon rubl təşkil etmişdir. Əsas nailiyyət 
ondan ibarət olmuşdur ki, 2011-ci ildə yerli istehsalçılar daxili bazarın tələbatını 
tamamilə ödəyə bilmişlər.  

Kənd Təaərrüfatı Nazirliyi 2012-ci ildə əlverişli hava şəraitində dənli 
bitkilərin ümumi yığımını 2011-ci ilin səviyyəsində olmasını proqnozlaşdırmışdır. 
2011-ci ildə Rusiyada dənli bitkilərin ümumi yığımı təmiz çəkidə 93,8 milyon ton 
olmuşdur. Kənd Təsərrüfatın Nazirliyinin proqnozuna görə, 2012-ci ildə yaz səpini 
üçün 224 milyard rubl tələb olunmuşdur (o cümlədən 140 – 150 milyard rubl kredit 
vəsaiti). 2009 – 2010-cu illərdə məhsul mövsümündə 21,3 milyon ton, bir il öncə 
isə 22,4 milyon ton ixrac edilmişdir. 
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Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə 2011-ci ildə kənd 
təsərrüfatı istehsalatının dövlət dəstəyinə və kəndlərin sosial inkişafına 109,5 
milyard rubl həcmində subsidiyalar nəzərdə tutulmuşdur. 

İqtisadiyyatda kənd təsərrüfatının rolu böyükdür. O, hər bir ölkənin 
iqtisadiyyatının təməlidir. Hətta sənayesi inkişaf etmiş bir çox ölkələr 
iqtisadiyyatın bu sektoruna iri həcmdə vəsait qoyuluşları etmişlər. 

Rusiya tarixən aqrar ölkədir, lakin buna baxmayaraq hal-hazırda 
iqtisadiyyatın bu sektorunda onun inkişafını məhdudlaşdıran bir sıra həll 
olunmamış problemlər mövcuddur. Ölkənin torpaq sahələri yetəri qədər böyükdür, 
amma onların kiçik hissəsi əkinlər və heyvandarlığın inkişafı üçün istifadə edilir. 
Bu da  Rusiyanın torpaqlarının böyük hissəsinin  əkinçiliyin riskli zonasında 
yerləşməsi ilə əlaqəlidir, burada əkinlərin məhsuldarlığı hava şəraitindən asılıdır. 

Bir çox inkişaf edən olkələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatı ÜDM-də 
əhəmiyyətli rol oynayır. Rusiyada isə bu göstərici hər il artsa da, hələ də yüksək 
olmayaraq qalır. 2011-ci ildə ölkənin ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 8 faiz 
olmuşdur. 2009 – 2010-cu ildə ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı müvafiq olaraq 
5,49 və 5,55 faiz təşkil etmişdir. Bununla yanaşı Rusiya əhalisinin yalnız 27 faizi 
kənd yerlərində yaşayır. 

2007 – 2009-cu illərdə Rusiyada əkin sahələri artmışdır, lakin 2010-cu ildə 
bu artım dayanmışdır. 2010-cu ildə 2009-cu illə müqayisədə əkin sahələrinin 
azalması 2,6 milyon hektar təşkil etmişdir, bu da yazlıq taxılın əkin sahələrinin 
azalması və payızlıq taxılın yığım sahələrinin azalması ilə əlaqəli olmuşdur. 2010-
cu ildə payızlıq taxılın məhv olması son üç illə müqayisədə yüksək idi, bu da 
əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqəli olmuşdur. 

 
2006 – 2010-cu illər üzrə əkin sahəsinin dinamikası 

 

 
2011-ci ildə dənli bitkilərin məhsuldarlığı xeyli artmışdır, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin məlumatına görə 20 dekabr tarixinə 92 milyon ton olmuşdır. Ötən illə 
müqayisədə artım 48 faiz təşkil etmişdir. Yığılmış məhsul həm daxili istehlak 
tələbatı ödəyəcək, həm də taxılın ixracının artırılmasına imkan yaradacaq, bu da 
Rusiyaya ötən ilin quraqlıq keçməsi ilə əlaqədar itkiləri bərpa etməyə imkan 
yaradacaq. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə 2011-ci ildə şəkər 
çuğundurunun məhsulu 45 milyon ton təşkil etmişdir, 2010-cu ildə 20,2 milyon ton 
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olmuşdur. Günəbaxan məhsulunun artımı ötən illə müqayisədə 57 faiz təşkil 
etmişdir və həmin il 8,4 milyon ton, rapsın yığımı 1 milyon ton olmuşdur, bu da 
keçən illə müqayisədə 3,5 dəfə artıqdır. 2011-ci ildə 6 milyon ton qarğıdalı 
yığılmışdır, bu da 2010-cu illə müqayisədə 2 dəfə artıqdır. 

Yüksək məhsuldarlıq əsasən kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının bərpası 
sayəsində əldə edilmiş və 2009-cu il səviyyəsindən yüksək olmuşdur. Keçən illə 
müqayisədə kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı xeyli artmışdır. 2011-ci ildə 
taxılın məhsuldarlığı 1 hektardan 23,1 sentner təşkil etmiş, bu da 2010-cu illə 
müqayisədə 20 faiz artıqdır, şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı 1 hektardan 389 
sentner (+77 faiz), günəbaxanın 1 hektardan 13,4 sentner (+43 faiz) təşkil etmişdir.  

2012-ci ildə məhsulun yığım rekordu kənd təsərrüfatı istehsalçılarına ötən 
ilin quraqlıq dövründən sonrakı böhranın öhdəsindən gəlməyə yardım etmişdir. 

Dövlət bitkiçiliyə xeyli yardım edir. 2011-ci ildə bitkiçiliyin inkişafına 44,8 
milyard rubl  ayrılmışdır, bunlardan 8,9 milyard rubl birbaşa yönəldilmişdir. 

2012-ci ildə  bitkiçiliyin inkişafına maliyyələşməni 4 faiz – 46,5 milyard 
rubl ayrılmışdır, birbaşa yardımın həcmi 9,5 milyard təşkil etmişdir, bu da ötən illə 
müqayisədə 7 faiz artıqdır. Bundan başqa, dövlət mineral gübrələrin əldə edilməsi 
üzrə xərclərin bir hissəsinin kompensasiya edilməsinə 5 milyard rubl və rapsın 
əkinlərinin müdafiəsi üçün kimyəvi vasitələrin əldə edilməsinə 252 milyon rubl 
ayırmağı nəzərdə tutmuşdur. 

Yaxın 15-20 ildə sahənin inkişaf etdirilməsi çərçivəsində məhsuldarlığın 
artırılması və istifadə edilməyən kənd təsərrüfatı torpaqlarının dövriyyəyə cəlb 
edilməsi planlaşdırılmışdır. 

Rusiyada heyvandarlıq bitkiçilik kimi zəif templərlə inkişaf edir. 
Heyvandarlığın inkişafının əsas göstəriciləri mal-qaranın və quşların baş sayıdır.  

2011-ci ildə təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında iribuynuzlu mal-
qaranın sayı 20,6 milyon baş təşkil etmişdir, bunlardan 8,9 milyon baş inəklərdir. 
Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 0,3 faiz, inəklərin baş sayı isə 
0,6 faiz azalmışdır. İri buynuzlu mal-qaranın orta göstəricisi 2010-cu ilin 
nəticələrinə görə 21,3 milyon baş, 2009-cu ildə 21,9 milyon baş və 2008-ci ildə 
22,6 milyon baş təşkil etmişdir. Rusiyada mal-qaranın sayı ildə orta hesabla 3 faiz 
azalır. 

Donuzların, qoyunların və keçilərin sayı hər il artır. Son üç ildə donuzların 
orta illik artımı 3 faiz, qoyunların və keçilərin 6 faiz təşkil etmişdir. 2011-ci il 
ərzində donuzların, qoyunların və keçilərin sayı 2010-cu illə müqayisədə müvafiq 
olaraq 18,6 milyon baş (+4 faiz) və 23,7 milyon baş (+0,2 faiz) artmışdır. 

Quşların sayı hər il artır. 2011-ci ildə quşların sayı 370,0 milyon baş təşkil 
etmişdir, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 5,2 faiz artıqdır. 2011-ci ildə 
quşların sayının orta aylıq artımı 1,9 faiz təşkil etmişdir.  

Son zamanlar sabit artım ət heyvandarlığında olmuş və artımın davam 
edəcəyi nəzərdə tutulur. Əvvəldən nəzərdə tutulmuş qiymətləndirməyə görə 2011-
ci ildə mal-qaranın və quşların ət istehsalı kəsilmiş çəkidə 7,5 milyon ton təşkil 
etmişdir, bu da 2010-cu ilin səviyyəsindən 4,7 faiz yüksəkdir, bu əsasən quş ətinin 
və donuz ətinin istehsal həcminin artması və digər ət növlərinin istehsal həcminin 
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azalması ilə əlaqədardır. Ən yüksək artım templəri quşçuluqda 10,6 faiz 
səviyyəsində gözlənilir. 

2011-ci ildə 3,2 milyon ton quş əti istehsal edilmişdir, bu da 2010-cu illə 
müqayisədə 300 min ton artıqdır. 

2011-ci ildə kəsilmiş çəkidə donuz ətinin istehsalı 1,32 milyon ton təşkil 
etmişdir, bu da ötən ilin analoji dövrünün göstəricilərilə müqayisədə 10,4 faiz 
artıqdır. 

Milli Ət Assosiasiyasının məlumatına görə donuz ətinin istehsalının artımı 
ilin nəticələri üzrə 2010-cu illə müqayisədə 100 min ton təşkil etmiş və bunun 
nəticəsində 2011-ci ildə donuz ətinin istehsalının həcmi 2,4 milyon tonadək 
artmışdır. 

İribuynuzlu mal-qara ətinin istehsalı, donuz və quş ətinin istehsalından 
fərqli olaraq azalmışdır. 2011-ci ildə kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən 
iribuynuzlu mal-qaranın istehsalı kəsilmiş çəkidə 789,8 min ton təşkil etmişdir, bu 
da 2010-cu illə müqayisədə 9,5 faiz azdır. Ətin istehsalının azalması əsasən 
iribuynuzlu mal-qaranın sayının azalması ilə əlaqədardır, bununla yanaşı südlük 
malqaranın azalması daha zəif templərlə gedir. Keçən ilin quraqlıq keçməsi bu 
prosesə güclü təsirini göstərmişdir. Südlük mal-qaranın sayının azalması 
nəticəsində südün istehsalı da aşağı düşmüşdür və 2011-ci ildə keçən dövrlə 
müqayisədə süd 1,3 faiz, qatıq isə 2,3 faiz azalmışdır. Yumurtanın istehsalı əksinə 
artmışdır, bu da quşların sayının artması ilə əlaqədardır, 2011-ci ildə ötən illə 
müqayisədə 0,9 faiz artıq olmuşdur. 

2011-ci ildə kənd təsərrüfatı müəssisələri taxılın, mal-qaranın və quşların 
satışını artırmışdır, südün satışını isə azaltmışdır. 2011-ci ildə 31,5 milyon ton 
taxıl, 5,4 milyon ton mal-qara və quş (diri çəkidə), 11,2 milyon ton süd, 23,5 
milyard  ədəd yumurta satılmışdır. 

Rusiya bazarında vəziyyət birmənalı deyil, ümumilikdə son illərdə artım 
tendesiyasına baxmayaraq, yarımsahələrin inkişafı qeyri-bərabər olmuşdur. Bu ilk 
növbədə sahənin hava-iqlim şəraitindən asılılığı ilə əlaqələndirilir. Ötən ilki 
quraqlıq yerli kənd təsərrüfatına güclü ziyan vurmuşdur, 2012-ci ilin əlverişli hava 
şəraiti isə rekord həcmdə məhsul yığılmasına, mal-qaranın ümumi sayının və ətin 
istehsalının artırılmasına imkan vermişdir. 

Kənd təsərrüfatı sahəsinin vəziyyətini xarakterizə edərək qeyd etmək olar 
ki, hal-hazırda bir çox istehsalçılar çətinlik çəkirlər, bu ilk növbədə yeni ərazilərin 
becərilməsi üçün maliyyəşmənin və ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı ilə izah 
edilir. Kənd təsərrüfatında vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün dövlət hər il əlavə 
vəsait ayırır. 2011-ci ildə sahəyə federal büdcədən bütün əlavə subsidiyalar daxil 
olmaqla dövlət dəstəyinin həcmi 168 milyard rubl təşkil etmişdir. Lakin sahənin 
inkişafı üçün bu vəsait yetərli deyil. Torpaqların becərilməsi üçün insanların 
kəndlərə cəlb edilməsi yolu ilə demoqrafik vəziyyəti də dəyişdirmək vacibdir. 
Bunun üçün kəndlərdə həyatı daha rahat və komfort etmək, müvafiq infrastruktur 
yaratmaq (məktəb, bağça və tibb müəssisələri), hər şəraiti olan evlər inşa etmək 
lazım gəlir. Bundan başqa, kəndləri yaşayış üçün cəlbedici etmək üçün onları 
müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin etmək vacib sayılır. Əkin sahələrinin 
genişləndirilməsi və yeni ərazilərin işlənməsi üçün müasir texnika, gübrələr və s. 
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lazımdır. İnkişafın bu və ya digər istiqamətinin prioriteti ilk öncə dövlətin 
siyasətilə müəyyənləşdirilir, lakin kənd təsərrüfatının inkişafının ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsilə birbaşa əlaqəli olduğunu nəzərə alaraq bu sektor 
dövlətin diqqətindən kənarda qala bilməz. 

2012-ci ildə Rusiyada kənd təsərrüfatının dəstəyinə yönəldilmiş vəsaitin 
həcmi 5,6 milyard ABŞ dolları məbləğində dəyərləndirilir. Bu əlavə tədbirləri 
istisna olaraq yalnız büdcə dəstəyidir. 

Ərazisi 17,0 milyon km2, əhalisi 150,0 milyon nəfər, əhalinin sıxlığı 8,3 
nəfərdir. ÜDM 2373,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 15 820 ABŞ 
dolları düşür. 150 milyon hektar əkinə yararlı torpaq sahəsi var, 92 milyon ton 
taxıl, o cümlədən 64 milyon ton buğda istehsal edir. Ət istehsalı 5770,0 min ton, 
süd istehsalı 32,0 milyon ton təşkil edir. 20,6  milyon baş iribuynuzlu mal-qarası, 
22,0 milyon baş xırdabuynuzlu heyvanı var. 2011-ci ildə ÜDM-də kənd 
təsərrüfatının payı 8,0 faiz təşkil etmişdir. Rusiya əhalisinin 27 faizi  kənd 
təsərrüfatında çalışır. 2011-ci ildə bitkiçiliyin inkişafına 44,8 milyard rubl 
ayrılmışdır, bundan 8,9 milyard rubl birbaşa yönəldilmişdir. 2012-ci ildə kənd 
təsərrüfatının dəstəyinə 5,6 milyard ABŞ dolları yönəldilmişdir. 
 

 

 
 
 

1) Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 
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Kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilmiş əsas kapitala investisiyalar  
və istehsal gücünün tətbiq edilməsi 

 
 2008 2009 2010 

Kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilmiş əsas 
kapitala investisiyalar (faktiki qiymətlərlə) 1): 

milyon rubl 

 
 

235143 

 
 

196531 

 
 

182931 
əsas kapitala investisiyaların ümumi 
həcminə faizlə 

 
3.5 

 
3.3 

 
2.9 

ötən ilə faizlə (daimi qiymətlərlə) 93,6 80,4 90,5 
Tikinti və bərpa  hesabına istehsal gücünün tətbiq 
edilməsi: 

heyvandarlıq tikililəri, min yer: 
iri buynuzlu mal-qara üçün  

 
 
 

114,8 

 
 
 

96,7 

 
 
 

111,0 
donuzlar üçün 894,7 783,7 603,3 
qoyunlar üçün 5,8 9,6 6,3 

quşçuluq fabrikləri: 
yumurta istiqamətli, min toyuq 

 
1165,0 

 
1693,2 

 
702,7 

ət istiqamətli, milyon ətlik quş, ildə 85,7 70,8 122,5 
elevatorlar, min ton eyni zamanda 

saxlanılması 
27,6 65,0 56,0 

sortlu üyüdülmənin dəyirman müəssisələri,  
min ton taxıl emalı, 1 günə 

 
1,0 

 
0,3 

 
0,2 

qarışıq yemlər müəssisələri,  
min ton qarışıq yem, 1 günə 

 
0,7 
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0,8 

mineral gübrələrin, zəhərli kimyəvi 
maddələrin,  

mikrobioloji vasitələrin və əhəngli 
materialların 

saxlanılması üçün mexanikləşdirilmiş 
anbarlar, 

min ton eyni zamanda saxlanılması  
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18,2 

 
 
 
- 

kənd təsərrüfatında kartof, tərəvəz və  
meyvə üçün anbarlar, 
min ton eyni zamanda saxlanılması 

 
 

70,9 

 
 

68,9 

 
 

138,1 
 

1)Birbaşa statistik metodlarla nəzarət edilməyən kiçik sahibkarlıq subyektləri və 
investisiyaların həcmi istisna olmaqla bitkiçilik, heyvandarlıq, heyvandarlıqla 
uyğunlaşdırılmış bitkiçilik (qarışıq kənd təsərrüfatı) iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə. 
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1) Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 
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(2001 = 100) 

44.9 
58.0 

45.1 44.9 

73.6 77.0 

52.6 
38.7 

51.8 50.4 

25.7 22.2 
4.7 3.1 2.5 3.3 0.8 0.7 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Əhalinin təsərrüfatları 
Kənd təsərrüfatı müəssisələri 

Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əsas bitkiçilik 
məhsullarının istehsal strukturu 

 

 
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında istehsalın ümumi həcminə faizlə) 
 Kəsim üçün mal-qara və quş 

(diri çəkidə) Süd Yumurta 

Kəndli (fermer) təsərrüfatları 1) 
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Maliyyələşmə mənbəyi üzrə kənd təsərrüfatının inkişafına 
 yönəldilmiş investisiyaların əsas kapitala paylaşdırılması1) 

(nəticəyə faizlə) 
 
 2008 2009 2010 
Kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldilmiş 
əsas kapitala investisiyalar – cəmi 

bunlardan: 

 
100 

 
100 

 
100 

təşkilatların şəxsi vəsaitləri 39,8 44,5 51,3 
təşkilatların cəlb edilmiş vəsaitləri 

bunlardan: 
60,2 55,5 48,7 

büdcə vəsaitləri 
o cümlədən: 

3,5 3,6 - 

federal büdcədən 0,9 1,2 - 
Rusiya Federasiyası subyektlərinin 
büdcəsindən 

 
2,4 

 
2,3 

 
- 

 
1)Birbaşa statistik metodlarla müşahidə olunmayan kiçik sahibkarlıq subyektləri və 
investisiya həcmələri istisna olmaqla. 
 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əkinlərə mineral  
gübrələrin verilməsi1) 

 

 2008 2009 2010 
Mineral gübrələr (100 faiz qida 
maddələrinə hesablanması): 

cəmi, milyon ton 

 
 

1,9 

 
 

1,9 

 
 

1,9 
1 hektara, kq: 

bütün əkin səhələrinə 
 

36 
 

36 
 

38 
dənli bitkilərə (qarğıdalı istisna  
olmaqla) 

 
40 

 
40 

 
41 

şəkər çuğunduruna (fabrik) 274 259 276 
uzunlifli kətana 47 47 50 
günəbaxana 22 25 24 
tərəvəz-bostan bitkilərinə 139 144 177 
kartofa 243 257 263 
yem bitkilərinə 13 14 12 

Bütün əkin sahələrində mineral gübrələrlə 
gübrələnmiş sahələrin xüsusi çəkisi, faizlə 

 
44 

 
45 

 
42 

 
1)Mikromüəssisələr hesaba alınmadan. 
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Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əkinlərə üzvi  
gübrələrin tətbiq edilməsi1) 

 
 2008 2009 2010 

Üzvi gübrələr tətbiq edilmişdir: 
 
cəmi, milyon ton 

 
 

51,3 

 
 

53,7 

 
 

53,3 
1 hektara, kq: 

bütün əkin səhələrinin 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,1 
dənli bitkilərin (qarğıdalı istisna  
olmaqla) 

 
0,9 

 
1,0 

 
1,0 

şəkər çuğundurunun (fabrik) 2,6 2,1 2,2 
günəbaxanın 0,4 0,5 0,5 
tərəvəz-bostan bitkilərinin 3,2 4,2 3,7 
kartofun 11,8 9,0 9,1 
yem bitkilərinin 0,9 1,0 1,0 

Bütün əkin sahələrində üzvi gübrələrlə 
gübrələnmiş sahələrin xüsusi çəkisi, faizdə 

 
6,2 

 
7,0 

 
7,5 

 
1)Mikromüəssisələr hesaba alınmadan. 
 
 

Təşkilatların fəaliyyətinin yekun maliyyə 
 nəticəsi (gəlirdən ziyanın çıxılması)1) 

(milyon rubl) 
 

İllər Kənd 
 təsərrüfatı 

İçkilər daxil olmaqla, 
qida məhsullarının 
istehsal olunması 

Bunlardan 
üyüdən-yarma 

sənayesi, nişasta və 
nişasta məhsulları 

2008 90653 70013 3143 
2009 63446 117637 3332 
2010 76042 126986 4376 

 
 

1)2008-2009-cu illər – mühasibat hesabatlarının məlumatlarına görə. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı 
(bütün təsərrüfat kateqoriyalarında; sentner 1 hektar biçilmiş sahədən) 

 
 2008 2009 2010 

Dənli və dənli-paxlalı bitkilər 
(işlənmədən sonra çəkidə) 

 
23,8 

 
22,7 

 
18,3 

payızlıq dənli bitkilər 32,5 28,2 23,9 
yazlıq dənli və dənli-paxlalı  
bitkilər 

 
19,4 

 
19,3 

 
14,6 

Uzunlifli kətan (lif) 7,8 8,2 8,2 
Şəkər çuğunduru (fabrik) 362 323 241 
Yağlı bitkilər 12,0 11,5 9,9 

günəbaxan 12,3 11,5 9,6 
soya 10,5 11,9 11,8 
xardal 5,7 4,7 4,8 
payızlıq raps 17,6 18,2 19,0 
yazlıq raps 10,4 9,3 6,8 

Kartof  138 143 100 
Tərəvəz  196 199 180 
Silos, yaşıl yem və senaj üçün 
qarğıdalı 

 
163 

 
171 

 
101 

Yemlik kökümeyvəlilər (mal-qara 
üçün şəkər çuğunduru daxil olmaqla) 

 
265 

 
267 

 
189 

Çoxillik otların küləşi 16,9 16,3 13,9 
Birillik otların küləşi 16,9 16,5 13,6 
Təbii biçənəklərin küləşi 
 (yaxşılaşdırılmışlar daxil olmaqla)  
Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında 

 
 

8,7 

 
 

8,7 

 
 

8,3 
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Bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın və quşların sayı 
(ilin sonuna, min baş) 

 
 2008 2009 2010 2010 %-

də 2009 ilə 
Bütün kateqoriya təsərrüfatlar 

İribuynuzlu mal-qara 21038 20671 19970 96,6 
bunlardan 
inəklər 

 
9126 

 
9026 

 
8845 

 
98,0 

Donuzlar  16162 17231 17218 99,9 
Qoyunlar və keçilər 21770 21986 21826 99,3 
Quşlar, milyon baş 405 436 449 103,1 

Kənd təsərrüfatı təşkilatları 
İribuynuzlu mal-qara 9863 9555 9258 96,9 

bunlardan 
inəklər 

 
3863 

 
3767 

 
3714 

 
98,6 

Donuzlar  9247 10598 10815 102,1 
Qoyunlar və keçilər 4189 4678 4433 94,7 
Quşlar, milyon baş 299 333 348 104,7 

Əhalinin təsərrüfatları 
İribuynuzlu mal-qara 9943 9759 9236 94,6 

bunlardan 
inəklər 

 
4727 

 
4625 

 
4412 

 
95,4 

Donuzlar  6121 5864 5605 95,6 
Qoyunlar və keçilər 109816 11194 11277 100,7 
Quşlar, milyon baş 102 99 96 97,1 

Kəndli (fermer) təsərrüfatları1) 

İribuynuzlu mal-qara 1232 1357 1476 108,7 
bunlardan 
inəklər 

 
536 

 
633 

 
719 

 
113,5 

Donuzlar  794 769 798 103,7 
Qoyunlar və keçilər 6595 6114 6116 100,0 
Quşlar, milyon baş 3,7 3,9 4,7 120,7 
 
1)Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 
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Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın və quşların 
 baş sayının strukturu 

(ilin sonuna; bütün təsərrüfat kateqoriyalarında mal-qaranın sayı, faizlə) 
 

 2008 2009 2010 
Kənd təsərrüfatı təşkilatları 

İribuynuzlu mal-qara 46,9 46,2 46,4 
inəklər 42,3 41,8 42,0 

Donuzlar  57,2 61,5 62,8 
Qoyunlar və keçilər 19,2 21,3 20,3 
Quşlar 73,8 76,3 77,5 

Əhalinin təsərrüfatları 
İribuynuzlu mal-qara 47,3 47,2 46,2 

inəklər 51,8 51,2 49,9 
Donuzlar  37,9 34,0 32,6 
Qoyunlar və keçilər 50,5 50,9 51,7 
Quşlar 25,3 22,8 21,5 

Kəndli (fermer) təsərrüfatları1) 

İribuynuzlu mal-qara 5,8 6,6 7,4 
inəklər 5,9 7,0 8,1 

Donuzlar  4,9 4,5 4,6 
Qoyunlar və keçilər 30,3 27,8 28,0 
Quşlar 0,9 0,9 1,0 
 
1)Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 
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Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə əsas heyvandarlıq  
məhsullarının istehsalı 

 
 

 2008 2009 2010 2010 %-
də 2009 

ilə 
Bütün təsərrüfat kateqoriyaları 

Mal-qara və quşlar, kəsim üçün 
(diri çəkidə), min ton 

 
9331 

 
9972 

 
10487 

 
105,2 

Süd, milyon ton 32,4 32,6 31,9 97,9 
Yumurta, milyard ədəd 38,1 39,4 40,6 102,9 

Kənd təsərrüfatları təşkilatları 
Mal-qara və quşlar, kəsim üçün 
(diri çəkidə), min ton 

 
4851 

 
5482 

 
6080 

 
110,9 

Süd, milyon ton 14,3 14,5 14,3 98,7 
Yumurta, milyard ədəd 28,4 29,8 31,3 104,6 

Əhalinin təsərrüfatları 
Mal-qara və quşlar, kəsim üçün 
(diri çəkidə), min ton 

 
4175 

 
4163 

 
4060 

 
97,5 

Süd, milyon ton 16,7 16,7 16,1 96,6 
Yumurta, milyard ədəd 9,3 9,3 9,0 97,4 

Kəndli (fermer) təsərrüfatları1) 

Mal-qara və quşlar, kəsim üçün 
(diri çəkidə), min ton 

 
305 

 
327 

 
347 

 
106,0 

Süd, milyon ton 1379 1425 1505 105,6 
Yumurta, milyard ədəd 337 310 314 101,1 
 
 
1)Fərdi sahibkarlar daxil olmaqla. 
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Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında mal-qaranın 
 və quşların məhsuldarlığı 

(kiloqram) 
 
 2008 2009 20101) 

Bir inəyə süd sağımı 3892 4089 4592 
Toyuqların orta illik yumurtalaması, 
ədəd 

304 305 307 

Bir qoyundan orta illik yun qırxımı 
(fiziki çəkidə) 

 
2,5 

 
2,8 

 
2,7 

Bir baş hesabı ilə bəslənmiş mal-qara 
məhsulları : 

iribuynuzlu mal-qara 

 
 

102 

 
 

107 

 
 

112 
donuzlar 134 156 159 

 
 

1)Kiçik sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla. 
 
 

Kənd təsərrüfatı təşkilatlarında əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı 
(milyon ton) 

 
 2008 2009 2010 2010 %-

də 2009 
ilə 

Taxıl  45,8 52,7 40,6 77,0 
Şəkər çuğunduru (fabrik) 22,3 19,0 17,3 90,9 
Günəbaxan 3,0 4,3 3,7 85,9 
Kartof  1,9 2,1 1,9 90,5 
Tərəvəzlər 1,9 2,0 1,7 86,1 
Mal-qara və quşlar (diri çəkidə) 5,0 5,6 6,3 111,5 
Süd 13,1 13,3 13,2 99,2 
Yumurta, milyard ədəd 26,3 27,0 28,2 104,5 
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Ət və ət məhsullarının ehtiyatları və istifadə edilməsi 
(min ton) 

 
 2008 2009 2010 Ehtiyatlara faizlə 

2008 2009 2010 
Ehtiyatlar  

İlin əvvəlinə ehtiyatlar 733 744 804 7,1 7,2 7,6 
İstehsal1) 6268 6720 7091 61,2 64,7 67,3 
İdxal 3248 2919 2642 31,7 28,1 25,1 
Cəmi ehtiyatlar 10249 10383 10537 100 100 100 

İstifadə 
İstehsal istehlakı 45 41 37 0,4 0,4 0,4 
İtkilər 17 18 15 0,2 0,2 0,1 
İxrac 90 65 59 0,9 0,6 0,6 
Şəxsi istehlak 9353 9455 9678 91,3 91,1 91,8 
İlin sonuna ehtiyatlar 744 804 748 7,2 7,7 7,1 
 
1)Mal-qara və quşlar, kəsim üçün (kəsilmiş çəkidə). 
 
 
 

Süd və süd məhsullarının ehtiyatları və istifadəsi 
(min ton) 

 
 2008 2009 2010 Ehtiyatlara faizlə 

2008 2009 2010 
Ehtiyatlar  

İlin əvvəlinə ehtiyatlar 1926 2097 1857 4,6 5,0 4,4 
İstehsal 32363 32570 31895 77,8 78,2 76,4 
İdxal 7315 7005 8009 17,6 16,8 19,2 
Cəmi ehtiyatlar 41604 41672 41761 100 100 100 

İstifadə 
İstehsal istehlakı 4308 4372 4301 10,3 10,5 10,3 
İtkilər 21 23 29 0,1 0,1 0,1 
İxrac 612 520 451 1,5 1,2 1,1 
Şəxsi istehlak 34566 34900 35100 83,1 83,7 84,0 
İlin sonuna ehtiyatlar 2097 1857 1880 5,0 4,5 4,5 
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Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri 
(orta hesabla ildə; rubl bir tona) 

 
 

 2008 2009 2010 
Dənli və dənli-paxlalı bitkilər 5036 4412 4017 

 o cümlədən: 
buğda 

 
5103 

 
4260 

 
3867 

çovdar 4382 3810 3411 
darı 4088 3956 3832 
qarabaşaq 6197 5771 8153 
qarğıdalı 5758 4361 4681 
arpa 4835 3812 3395 
dənli-paxlalı bitkilər 6827 5581 5581 
yulaf 3798 3957 3596 

Günəbaxan tumları 9699 8321 10605 
Şəkər çuğunduru 1163 1242 1636 
Uzunlifli kətan (lif) 11241 16346 13807 
Kartof  8203 8310 9501 
Tərəvəzlər təzə və ya soyudulmuş 26635 22516 26546 

o cümlədən: 
pomidor 

 
44050 

 
48485 

 
52599 

xiyar 46893 51863 58163 
soğan 6700 6192 9719 
kələm 7971 6912 11029 
süfrə yerkökü 9527 10189 11309 
süfrə çuğunduru 8287 8232 8298 

Çəyirdəkli bitkilərin meyvələri 21189 21831 25596 
Tumlu bitkilərin meyvələri 15752 18799 18004 
Giləmeyvəli bitkilərin meyvələri 49968 51837 57469 
Üzüm  14987 14039 15365 
Bostan bitkiləri 

ərzaq bitkiləri 
 

3170 
 

3356 
 

2331 
Mal-qara və quşlar (diri çəkidə) – cəmi  48927 57433 56720 

bunlardan 
diri iribuynuzlu mal-qara 

 
45641 

 
54371 

 
55951 

diri qoyunlar və keçilər 37571 42043 45174 
diri donuzlar 60988 69263 69748 
diri kənd təsərrüfatı quşları 45075 54230 52966 

İribuynuzlu mal-qaranın südü 11016 10410 12370 
Toyuq yumurtası, 1000 ədədə görə 2471 2375 2341 
Qırxılmış yuyulmamış yun 30954 30156 29485 
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R U S İ Y A    F E D E R A S İ Y A S I  

Rusiya Federasiyasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ötən ilə faizlə)  
 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxil məhsul 110,0 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,3 104,3 

Sənaye məhsulları 109 103 103 109 108 105 106 107 100,6 91 108 104,7 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 108 107 102 101 103 1021) 103 103 111 101 89 122,1 

Əsas kapitala investisiyalar 117 110 103 112,5 112 111 117 123 110 84 106 106,2 

Yüklərin daşınması 106 100,5 98 104 104 108 108 107 102 82 103,5 104,9 

Pərakəndə satışın dövriyyəsi 109 111 109 109 113 113 114 116 114 95 106 107,2 

Sənaye məhsulları 
istehsalçılarının qiymətlərinin 
ideksləri  

132 1082) 118 113 129 1132) 110 125 932) 1142) 1172) 112,02) 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri 1202) 121 116 114 111 113 110 109 114 112 107 108 

MDB ölkələrinə ixrac 129 106 107  130   144 111 130 124 133 67,42 127,9  131,3 

Digər ölkələrə ixrac 144 96 107  124   134 137 124 116 133 64,01 132,1  129,7 

MDB ölkələrindən idxal 139 97 91 129 135 107 118 133 123 59,52 145,0  139,6 

Digər ölkələrdən idxal 102 138 117 123 131 138 145 147 136 63,16 135,6  132,4 
        



Rumıniyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ruminiyanın ərazisi 237,5 min km2, əhalisi 22,3 milyon nəfərdir, əhalinin 
sıxlığı 91 nəfərdir. ÜDM 263,9 milyard ABŞ dolları, hər nəfərə 11,8 min ABŞ 
dolları düşür. 

Avropa ölkələri arasında Rumıniya kənd təsərrüfatı məhsullarının iri 
istehsalçısıdır. Rumıniyada, Cənub-Şərqi Avropanın digər ölkələrində olduğu kimi, 
bitkiçilik kənd təsərrüfatının əsas sahəsidir. O, ümumi kənd təsərrüfatı məhsulunun 
2/3 hissəsini verir, heyvandarlığın payına 1/3 hissəsi düşür. Əksər düzən 
rayonlarında bitkiçiliyin payı daha çoxdur. Dağlıq rayonlarda heyvandarlıq kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsidir. 

Son illərdə dənli bitkilərin əkin sahələrinin azalması məhsuldarlığın artması 
hesabına taxıl istehsalının azalması  müşahidə edilmədi. Bununla belə, taxılın orta 
məhsuldarlığı olan illərdə nəinki ölkənin əsas daxili tələbatları ödənilir, həm də 
qismən ixrac edilir. Dənli bitkilər arasında kəskin olaraq qarğıdalı və buğda  
üstünlük təşkil edir. Buğdanın ümumi yığımı 4,7-5,9 milyon ton təşkil edir və onun 
0,1-0,6 milyon tonu ixrac edilir. Buğdanın keçici ehtiyyatları təxminən 0,7 milyon 
tondur. 

Heyvandarlığın səviyyəsinə görə Rumıniya Bolqarıstana yaxındır. Ölkədə  
bu günədək, nisbətən az məhsuldarlığı ilə seçilən otlaq heyvandarlığı geniş 
yayılmışdır. Son illər kökümeyvəlilər və yem qarğıdalısının əkin sahələrinin 
artırılması nəticəsində mal-qaranın bordaqda saxlanılması və heyvandarlıq 
məhsullarının inkişafı üçün imkan yaranır. 

Rumıniyada bütün zonalara aid torpaq var: ovalıqlarda çöl, meşə-çöl, təpəli 
rayonlarda – qonur meşəli, 1400 m hündürlükdən başlayaraq  dağlıq-meşəli və s. 
Mövcud olan şəraitlərə əsaslanaraq, demək olar ki, kənd təsərrüfatında istifadə 
edilən torpaqlardan 2/3 hissəsi münbit torpaqlardır (qaratorpaq, qaratorpaqlı, qonur 
meşəli). Ölkənin əksər hissəsində əlverişli   torpaq-iqlim şəraiti ilə yanaşı, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının yaxın gələcəkdə kəskin artırılmasına mühüm 
sosial-iqtisadi zəmin yaranmışdır. 2004-cü ildə kənd təsərrüfatında istehsalın 
həcmi 19,7% artmışdır. 

 
Rumınların qədimdən məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Feodal və ilkin 

kapitalist dövrdə onun, ölkə iqtisadiyyatında xüsusi böyük əhəmiyyəti vardı. Mal-
qaranın pul ekvivalenti kimi torpağın alınmasında və vergilərin ödənilməsində 
istifadə edilməsi halları məlumdur. 

 
Dağlıq rayonlarda maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyəti idi, burada köçəri 

maldarlıq sistemi hökm sürürdü. Təpəli rayonlarda yay  aylarında mal-qara, adətən 
dağlıq otlaqlara köçürülürdü, qışda isə örtülü yerlərdə saxlaynılırdı. Kəndlilər 
adətən öz mal-qaralarını dağlıq və ya çöl otlaqlarında bir naxıra  – arxaclara 
yığırdılar. Onlar birgə otlaqlara  və çobana görə ödəniş aparırdılar. Gəlirlər və 
xərclər arxacda olan mal-qaranın sayına görə sahiblərin arasında bölüşdürülürdü. 
Hesablamalar ildə iki dəfə aparılırdı. Çobanlara ödəniş natura və ya pul ilə 
aparılırdı. 
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Təqribən XIX əsrin ortalarından əkinçilik heyvandarlığı ikinci plana 
sıxışdırdı. Əgər qədimdən istifadə edilən bitki sadəcə darı idisə, XVII əsrdə 
qarğıdalı meydana gələrək darını demək olar ki, sıxışdırıb çıxarır. Burada çovdar, 
buğda, arpa, yulaf, paxlalı bitkiləri və çətənə, kətan, günəbaxan kimi texniki 
bitkilər becərməyə başladılar. Ölkənin iqtisadiyyatında əsas rolu üzümçülük, 
bağçılıq, bostançılıq və arıçılıq oynayırdı. 

XIX əsrdə ölkədə əmtəə taxılçılığı təsərrüfatları inkişaf edirdi. 
Düzənliklərdə xeyli sahələr şumlanmışdı. 

Bu gün kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi bitkiçilikdir, taxılçılıq 
təsərrüfatlarıdır (qarğıdalı, buğda, arpa). Üzümçülük xeyli inkişaf etmişdir (əsasən 
şərab sortları). 

Avropa Birliyi ölkələri arasında Rumıniya tərəvəz istehsalına görə 5-ci yeri 
tutur. Liderlər siyahısına İtaliya (13,9 milyon ton), Fransa, Hollandiya və Polşa  
kimi ölkələr başçılıq edir. 

2010-cu ildə Rumıniyada tərəvəz istehsalının həcmi 2 400 min tona 
çatdırılmışdır, bu da 2009-cu il göstəricisindən bir qədər azalmışdır (2 900 min 
ton).  

Ölkədə pomidor əsas bitkilərdən biridir. 2010-cu ildə Rumıniyada 414 min 
ton pomidor  yığılmışdır. 

Avropa ölkələri arasında Rumıniya kənd təsərrüfatı məhsullarının iri 
istehsalçısıdır (xüsusi ilə də taxılın); bu məhsul orta məhsuldarlıq olan illərdə 
nəinki ölkənin əsas daxili tələbatlarını ödəyir, həm də qismən ixrac edilir. 
Rumıniyada, Cənub-Şərq Avropanın digər ölkələrində olduğu kimi, bitkiçilik kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsidir. Əksər düzən rayonlarında bitkiçiliyin payı daha 
çoxdur. Dağlıq rayonlarda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının əsas sahəsidir. Ölkənin 
ümumi sahəsinin 43%-i birillik bitkilərin əkini üçün və 3,6%-i çoxillik bitkilər 
üçün (əsasən də meyvə və üzüm bağları) ayrılmışdır. Dənli bitkilər arasında 
qarğıdalı və buğda üstünlük təşkil edir. Şumlanmış torpaqların 70%-ində buğda və 
qarğıdalı səpilir. Rumıniyada taxılın əsas istehsalçıları Aşağı-Dunay və Orta-
Dunay ovalıqlarıdır. Rumıniya böyük həcmdə taxıl ixrac edən Avropa ölkələrindən 
biridir. Əsas dənlilər: mühüm ərzaq bitkisi olan buğdadır (ovalıqlarda əsasən daha 
münbit qaratorpaqları tutur) və  əsas yem bitkisi olan qarğıdalıdır (bütün əkinçilik 
rayonlarında yayılmışdır). Qarğıdalının yığımına görə ölkə dünya olkələrinin 
onluğuna daxildir. Digər dənlilərdən mühüm həcmdə arpa və daha az həcmdə 
dağlıq ərazilərdə yulaf və çovdar istehsal edilir. Rumıniya üçün yeni bitki olan 
düyü Cənubda çaybasarlarda becərilir. Texniki bitkilərdən günəbaxandır, onun 
becərilməsinə görə dünyada üçüncü yeri tutur. Həmçinin kətan, çətənə, tütün, 
gənəgərçək, efir-yağlı bitkilər becərilir, soya əkinləri sürətlə genişlənir. 

Digər əsas bitkilər olan kartof (1996-cı ildə 3,9 milyon ton), şəkər 
çuğunduru (3,3 milyon ton) və günəbaxanın (0,93 milyon ton) istehsalı 
artmaqdadır. 

 
Rumıniyada üzüm bağları geniş əraziləri əhatə edir. Onlar əsasən 

Transilvan yaylasında, Karpat və Dobruce dağətəyi rayonlarında yerləşir. Karpatın 
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Cənub dağətəyi rayonlarında, Dobruca yaylasında və Dunayın deltasında meyvə 
bağları yerləşir. Meyvə bağçılığının mərkəzləri Buxarest, Krayova, Timişoara, 
Yassı və Kluj kimi bir neçə böyük şəhərlərin ətrafında yerləşir. Meyvələrin 60%-i 
gavalı, 30%-i isə alma təşkil edir. Rumıniyada armud, albalı, ərik də becərilir. 
İstehsalın intensifikasiya səviyyəsinin aşağı düşməsi səbəbindən kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin yığımı nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişir. 

Heyvandarlıqda ənənəvi sahələr olan donuzçuluq və quşçuluq, iribuynuzlu 
mal-qaranın və qoyunçuluğun yetişdirilməsi, təbii otlaqlardan istifadəyə və yem 
bitkilərinin istifadəsi bazasında əsasən inkişaf edən sahələrdə inkişaf etdirilir. Ölkə 
ərazisinin beşdə bir hissəsini otlaqlar təşkil edir. 

Müharibədən sonrakı dövrlə müqayisədə Rumıniyanın kənd təsərrüfatı xalq 
hakimiyyəti illəri ərzində böyük müvəffəqiyyətlər əldə edib, onun məhsulunun 
həcmi 3 dəfə, əsas bitkilərin məhsuldarlığı 2,5-3 dəfə artıb, mal-qaranın  sayı  xeyli  
çoxalıb  və  məhsuldarlığı  artıb. Onların sayına görə (təxminən 14 milyon) Avropa 
ölkələri arasında Rumıniya üçüncü yeri tutur (Böyük Britaniya və İspaniyadan 
sonra). Ölkədə iri mexanikləşdirilmiş heyvandarlıq komplekslər şəbəkəsi yaradılır. 

Son illər kökümeyvəlilərin və yem qarğıdalısının əkin sahələrinin 
artırılması ilə mal-qaranın bordaqda saxlanılmasının genişləndirilməsinə və 
heyvandarlıq məhsullarının inkişafına daha əlverişli şərait yaradılır. 

1990-cı ildə başlanılmış aqrar islahat sayəsində kənd təsərrüfatı ərazilərinin 
86%-i xüsusi mülkiyyətə verildi. Torpaq istifadəçisinin aparıcı növü fərdi, xirda 
əmtəə təsərrüfatları oldu. 2002-ci ildə 4,2 milyona qədər belə təsərrüfatlar vardı, 
bir təsərrüfata orta hesabla 2,6 hektar sahə düşürdü. Ləğv edilmiş kooperativ 
təsərrüfatlarının yerinə payçılar kooperativləri, ailə assosiasiyaları yaradıldı. Kənd 
təsərrüfatına yararlı 14,8 milyon hektar sahədən 65%-i əkin sahələri, 32%-i təbii 
otlaqlarlar və biçənəklər, 3%-i üzüm və meyvə bağlarından ibarətdir. 

Avropa ölkələri arasında Rumıniya kənd təsərrüfatı məhsullarının iri 
istehsalçısıdır (əsasən taxılın). Hazırda ölkənin əksər hissəsində əlverişli torpaq-
iqlim şəraiti ilə yanaşı, yaxın dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
kəskin artırılmasına şərait yaradan əhəmiyyətli sosial-iqtisadi zəmin yaradılmışdır. 

Ərazisi 237,5 min km2, əhalisi 22,3 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə 
dünyada 78-ci yerdədir, 1 km2-ə 91 nəfər düşür. ÜDM 263,9 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 11,8 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Ümumi buğda 
yığımı 4,7-5,9 milyon ton, tərəvəz istehsalı 2900 min ton, əkin sahəsi ərazinin 43 
faizini təşkil edir. Sahənin 70 faizini buğda və qarğıdalı tutur. Kartof 4,0 milyon 
ton, şəkər çuğunduru 3,3 milyon ton, günəbaxan 1 milyon ton. Kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq – 14,8 milyon hektar, ondan 65 faizi əkin sahəsi, 32 
faizi təbii otlaq və biçənək, 3 faizi üzümlük. Kənd təsərrüfatında fəal əhalinin 40 
faizi çalışır. 



Serbiyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 88,4 min km2, əhalisi 10,2 milyon nəfərdir, hər km2-ə 115 nəfər 
düşür. ÜDM 79,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 7 745 ABŞ dolları 
düşür.  

2012-ci ildə Serbiyanın ərzaq ixracı 2,0 milyard avro təşkil etmişdir. İdxal 
isə 900 milyon təşkil etmişdir. 

Serbiyada bitkiçilik kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 60 faizini 
təşkil edir. 

Serbiyada buğda, qarğıdalı, çovdar, arpa, yulaf, şəkər çuğunduru, çətənə, 
günəbaxan, kartof istehsal edilir. Bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmişdir. 
Serbiyanın əsas meyvə bitkisi gavalıdır. Serbiyada iribuynuzlu mal-qara, donuz, 
qoyun, quş yetişdirilir. 

Serbiyada 5,115 milyon hektar kənd təsərrüfatı sahəsi, 4,253 milyon hektar 
əkin sahələri mövcuddur. Serbiyanın bağlarının 50 faizdən artıq hissəsini gavalı 
ağacları təşkil edir. Əkin sahələrinin təxminən 90 faizi şəxsi mülkiyyətdədir. 
Serbiya hər il 85 min ton moruq istehsal edir, bu da Avropa İttifaqının ümumi 
həcminin 65 faizini və dünya həcminin 15,2 faiz təşkil edir. Serbiyada süni 
pestisidlərin istifadəsi Avropada ən aşağı həcmdədir. 200 min hektardan artıq 
torpaq üzvi məhsulların istehsalının genişləndirilməsi üçün istifadə edilir. Serbiya 
meyvələrin yetişdirilməsi üçün ideal təbii şəraitə malikdir. Serbiya torpağı əvvəlki 
kimi Avropada ən məhsuldardır, eyni zamanda meyvələrin xeyli hissəsi ideal 
şəraitdə yetişdirilir, əllə yığılır, qayğı ilə saxlanılır və qablaşdırılır.  

Meyvələrin yetişdirilməsi ilə məşğul olaraq serbiyalılar keyfiyyətə və dada 
diqqət yetirirlər. 2007-ci ildə 1,3558 milyon ton meyvə istehsal edilmişdir, bu da 
Aİ-nin ümumi istehsalının 6,57 faizini təşkil etmişdir. Bundan başqa 224 min 
hektar torpaqda meyvə yetişdirilir. Serbiyanın əla iqlimi və bol torpaq ehtiyatları 
tərəvəzlərin yetişdirilməsi üçün unikal şərait yaratmışdır. Qarğıdalı əkinləri 1,2 
milyon hektar təşkil edir, bu da Serbiyanı Fransa və Macarıstandan sonra 
Avropada birinci istehsalçılar reytinqində yer almasına şərait yaradır. 

Serbiya əkin sahələrinin faizinə (4 225 203 akr və ya 50 faiz), kənd 
təsərrüfatında məşğul olan əhalinin sayına görə (təxminən 500 min) və ÜDM 
yaradılmasında kənd təsərrüfatının 10 faiz təşkil etməklə kənd təsərrüfatı ölkəsidir. 

Kənd təsərrüfatının maliyyə dəstəyi təkcə becərilən zonadan asılı 
olmayaraq, məhsuldarlığın artırılması marağının stimullaşdırılması məqsədilə 
qiymətlərin idarə edilməsinə, xammala müvafiq avadanlığın qiymətlərinin aşağı 
salınmasına, xüsusi dəstək proqramları isə ixrac potensialına malik istehsalçıların 
infrastrukturunun güclənməsinə yönəldilməlidir. 

2004-cü ildə kənd təsərrüfatının xeyli artımı fonunda 2005-ci ildə əlverişsiz 
hava şəraiti səbəbindən kənd təsərrüfatı istehsalının 5,3 faiz aşağı düşməsi 
müşahidə edilmişdir. Serbiyanın ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı təxminən 16 
faiz təşkil edir. 2005-ci ildə Serbiyada buğda məhsulu təxminən 2,01 milyon ton 
təşkil etmişdir, bu da 2004-cü illə müqayisədə 27,1 faiz aşağıdır. Buğda 563.800 
hektar ərazidən yığılmışdır, orta məhsuldarlıq 3,6 t/ha təşkil etmişdir (2004-cü ildə 
- 4,8 t/ha). Yetişdirilmiş məhsul Respublikanın daxili istehlakına yetəri qədərdir, 
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yəni 200 min ton ixrac edilə bilər. 2005-ci ildə 1,22 milyon ha-dan 7,0 milyon ton 
qarğıdalı yığılmışdır (orta məhsuldarlıq – 5,7 t/ha), bu da 2004-cü illə müqayisədə 
7,1 faiz artıqdır. Serbiyanın qarğıdalıya tələbatı təxminən ildə 4,8 milyon tondur. 
2005-ci ildə 199 000 ha-dan 356 min ton qarğıdalı yığılmışdır, bu da 2004-cü illə 
müqayisədə 18,7 faiz aşağıdır. Soya məhsulu 131 000 ha sahədən 369,4 min ton 
təşkil etmişdir, bu da 2004-cü illə müqayisədə 16,2 faiz artıqdır. Son on ildə ən çox 
məhsul şəkər çuğundurundan yığılmışdır, 64 000 ha-dan  (2004-cü illə müqayisədə 
3 000 ha artıqdır) 3,08 milyon ton və ya hər hektardan 48 ton  (artım 9,6 faiz) təşkil 
etmişdir. 

Mütəxəssislərin qiymətləndirməsinə görə yetişdirilmiş məhsul 400 000 ton 
şəkərin istehsalı üçün yetərlidir. Bu həcm daxili tələbatı (220 000 ton) və Aİ 
ölkələrinə (180 000 ton) şəkərin prefersial ixracın kvotasını tam təmin etməlidir. 
85 000 ha sahədən 963 min ton kartof yığılmışdır, bu da 2004-cü illə müqayisədə 
1,2 faiz aşağıdır. Üzümün məhsulu 237 500 ton təşkil etmişdir, bu da 2005-ci illə 
müqayisədə 44 faiz azdır. Gavalının məhsulu 287 500 ton təşkil etmişdir (48,8 faiz 
azalmışdır). 2005-ci ildə əldə edilmiş aqrar sektorda istehsalın həcmi ümumilikdə 
əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə sabit təmin edilməsini, emal gücünün artırılması, 
ehtiyatların formalaşdırılmasını, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının xeyli 
həcminin ixrac imkanlarını təmin etmişdir. 2005-ci ildə Serbiyanın kənd təsərrüfatı 
məhsullarının və ərzaq məhsullarının ixracı YSFR dağılmasından sonra rekord 
məbləğ 937,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir, bu da 2004-cü illə müqayisədə 
16,1 faiz artıqdır. Bununla yanaşı, idxal 10,2 faiz azalmışdır və 783 milyon ABŞ 
dolları təşkil etmişdir. Bununla belə 154,4 milyon ABŞ dolları həcmində sufisid 
ticarət balansı əldə edilmişdir (2004-cü ildə defisit 64,6 milyon ABŞ dolları təşkil 
etmişdir). 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı ixracının artımına Aİ ölkələrinə bəzi ticarət 
qruplarının (şəkər, meyvə, tərəvəz və s.) ixracı zamanı preferensial rejim böyük 
təsir göstərmişdir. Məsələn, şəkər 175,8 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac 
edilmişdir. 2004-cü ilin oktyabr ayında Avropa Komissiyası qərbi Balkan 
ölkələrindən Aİ ölkələrinə illik kvotaların tətbiq edilməsilə şəkərin rüsumsuz 
gətirilməsinin məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul etmişdir. 

Serbiyada sahəsi təqribən 3 ha olan təxminən 780 min kənd təsərrüfatları 
mövcuddur. Kəndlərdə təxminən 3,3 milyon nəfər yaşayır (bütün əhalinin 44 faizi). 
Kənd təsərrüfatı ilə təxminən 580 min nəfər məşğuldur (fəal əhalinin 22 faizi).  
Serbiya yetəri qədər mexanizasiya vasitələrinə malikdir: təxminən 400 min traktor 
və 25 min kombayn, lakin bütün bu texnikanın orta yaş həddi 19 ildir, buna görə də 
üç vahiddən yalnız biri istifadə edilir. Kənd təsərrüfatı sektorunun sabit inkişafı 
üçün hər il əlavə 25 min traktor və 2 min kombayn zəruridir. Serbiyada hər il 
təxminən 300 min ton mineral gübrə istehlak edilir, o cümlədən 190 min ton azot 
gübrəsi və 110 min qarışıq. 

Fərdi təsərrüfatlar fəal olaraq heyvandarlıqla məşğul olurlar: onlar 1,08 
milyon iribuynuzlu mal-qaraya, 3,16 milyon donuzlara, 1,57 milyon qoyuna, 16,6 
milyon ev quşlarına və 152,5 min keçiyə sahibdir. Serbiyada kənd təsərrüfatının 
subsidiyalaşdırılmasının orta həcmi əhalinin hər nəfərinə 19-20 avro təşkil edir, 
Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində 170 avrodur, məsələn Slovakiyada isə 117 
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avro təşkil edir. 2005-ci il Serbiyanın Aİ standartlarına yaxınlaşma məqsədilə aqrar 
sektorun islah edilməsi üzrə Kənd, Meşə və Su Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən bir 
sıra tədbirlər görülmüşdür. Serbiyanın Hökuməti tərəfindən Respublikanın kənd 
təsərrüfatının inkişaf strategiyası təsdiq edilmişdir, bu strategiya üç əsas məqsədə 
yönəldilmişdir: kənd yerlərində (planlı) sosialist iqtisadiyyatından bazar 
iqtisadiyyatına keçidin yekunlaşması; Avropa İttifaqına inteqrasiya və daxil olma; 
bütün kənd təsərrüfatı kompleksinin radikal bərpası və modernləşdirilməsi. 
Strategiyada kənd yerlərində ailə və fermer biznesinin inkişafı, 1 milyard avro 
həcmində qısamüddətli kreditlərin ayrılması imkanlarını təmin edəcək kənd 
təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi sisteminin yaradılması istiqamətində 
təsərrüfatçılığın strukturunun dəyişilməsi nəzərdə tutulur. 2005-ci ildə Nazirlik 
tərəfindən qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli kreditləşdirilməsi proqramı 
çərçivəsində hər kənd təsərrüfatı istehsalçısına büdcə vəsaitinin xərclənməsinə 
nəzarət üçün şəxsi məqsədli hesaba malik olmasına şərait yaradan kənd 
təsərrüfatlarının qeydiyyata alınması kampaniyası davam edirdi. 

 
Serbiyanın bütün sahələr üzrə ÜDM-nin strukturu 

 
ÜDM-nin strukturu: kənd təsərrüfatı 11,2 faiz, sənaye 18,7 faiz, xidmət 

sahəsi 70 faiz (2011). 
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Serbiyanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2011-ci illər 
 

İl ÜDM, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, ABŞ 

dolları 

Dünya ÜDM-də 
payı, % 

ÜDM-nin artım 
templəri, % 

2000 8.7 858 0.27 79.1 
2001 11 1092 0.34 126.4 
2002 15 1498 0.45 136.4 
2003 20 2010 0.53 133.3 
2004 24 2425 0.57 120 
2005 25 2537 0.55 104.2 
2006 29 2948 0.58 115 
2007 39 3966 0.7 134.5 
2008 48 4878 0.78 123.1 
2009 40 4061 0.69 83.3 
2010 38 3856 0.6 95 
2011 41 5571 0.58 107.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serbiyanın kənd təsərrüfatının artırılmış dəyəri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl 

Kənd 
təsərrüfatı 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Kənd 
təsərrüfatının 

artırılmış 
dəyərdə payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım 
templəri, % 

2000 1.6 1.43 19.8 158 84.2 
2001 2.1 1.88 21 208 131.3 
2002 2 1.75 15.4 200 95.2 
2003 2.2 1.71 12.9 221 110 
2004 2.8 1.9 14 283 127.3 
2005 2.6 1.71 12.4 264 92.9 
2006 2.8 1.71 11.2 285 107.7 
2007 3.5 1.78 10.6 356 125 
2008 4.4 1.93 10.7 447 125.7 
2009 3.3 1.49 9.7 335 75 
2010 3.8 1.48 11.5 386 115.2 
2011 3.7 1.27 10.6 503 97.4 
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Serbiyanın ümumi milli gəliri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl Milli gəlir, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə milli gəlir, 

ABŞ dolları 

Dünya milli 
gəlirində payı, % 

Milli gəlirin 
artım templəri, 

% 
2000 8.7 858 0.27 79.1 
2001 11 1092 0.34 126.4 
2002 15 1498 0.45 136.4 
2003 19 1910 0.51 126.7 
2004 23 2324 0.54 121.1 
2005 25 2537 0.55 108.7 
2006 29 2648 0.58 116 
2007 38 3865 0.68 131 
2008 46 4674 0.75 121.1 
2009 40 4061 0.69 87 
2010 37 3754 0.58 92.5 
2011 40 5435 0.57 108.1 

 
 
 
 
 
 
 

Serbiya və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə milli gəlir, ABŞ 
dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 

İl 

Se
rb

iy
a 

B
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ni
ya

 v
ə 

H
er
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vi
na

 

X
or

va
tiy

a 

K
os

ov
o 

M
ak

ed
on

iy
a 

M
ac

ar
ıs

ta
n 
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um

ın
iy

a 

B
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rı

st
an

 

2000 858 1651 4882 764 1742 4309 1667 1624 
2001 1092 1681 5355 1088 1687 4909 1810 1761 
2002 1498 1907 6046 1234 1879 6201 2090 2027 
2003 1910 2379 7853 1458 2318 7893 2645 2679 
2004 2324 2909 9438 1563 2705 9594 3342 3338 
2005 2537 2909 10356 1615 2895 10310 4409 3747 
2006 2648 3437 11502 1733 3182 10533 5483 4161 
2007 3865 4234 13782 2040 3809 12646 7577 5105 
2008 4674 5034 16297 2409 4725 14368 9171 6455 
2009 4061 4777 14963 2326 4473 12098 7522 6231 
2010 3754 4521 14308 2365 4367 12220 7447 6138 
2011 5435 4797 13649 2807 144 13245 8724 6984 
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Serbiya və qonşu-ölkələrin milli gəlirin artım templərinin dinamikası, 

%  2000 – 2010-cu illər 
 

İl 

Se
rb

iy
a 

B
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ni
ya

 v
ə 
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er

so
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na

 

X
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va
tiy

a 

K
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iy
a 

M
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ıs
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n 
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a 

B
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rı
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an

 

2000 79.1 113 91.7 90.9 97.2 95.7 102.8 100 
2001 126.4 103.3 109.1 140 97.1 113.6 108.1 107.7 
2002 136.4 114.3 112.5 110.7 111.8 126 115 114.3 
2003 126.7 125 129.6 116.1 123.7 127 126.1 131.3 
2004 121.1 122.2 120 105.6 117 121.3 125.9 123.8 
2005 108.7 100 109.5 102.6 107.3 107.2 131.5 111.5 
2006 116 118.2 110.9 107.7 110.2 101.9 124 110.3 
2007 131 123.1 119.6 119 120 119.8 137.8 121.9 
2008 121.1 118.8 118 120 124.4 113.4 120.7 125.6 
2009 87 94.7 91.7 96.7 94.8 84 81.8 95.9 
2010 92.5 94.4 95.5 101.7 97.8 100.8 98.8 97.9 
2011 108.1 105.9 95.2 118.6 111.1 108.2 116.9 113 

 
 
 

 
 

Serbiyanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard ABŞ dolları,  
2000 – 2011-ci illər 

 

İl 

İstehlakçı xərcləri 
Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi 
daxili 

məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin 
istehlak 
xərcləri 

Hökumət 
xərcləri Cəmi 

2000 6.8 1.7 8.5 0.71 -0.51 8.7 
2001 9.5 2.5 12 1.3 -1.8 11 
2002 13 3.4 16 1.7 -2.7 15 
2003 16 4.4 20 2.8 -3.4 20 
2004 18 4.7 23 6.7 -6 24 
2005 19 4.7 24 6 -4.9 25 
2006 23 5.5 28 7 -5.8 29 
2007 30 8 38 11 -10 39 
2008 37 9.6 46 14 -13 48 
2009 32 8 40 7.2 -7 40 
2010 30 7.3 37 6.7 -7 38 
2011 32 8 40 7.9 -7 41 
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Serbiyanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), %, 2000 – 2011-ci illər 

 

İl 

İstehlakçı xərcləri 
Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi 
daxili 

məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin 
istehlak 
xərcləri 

Hökumət 
xərcləri Cəmi 

2000 78.2 19.5 97.7 8.2 -5.9 100 
2001 86.4 21.8 109.1 11.8 -16.4 100 
2002 86.7 22.7 106.1 11.3 -18 100 
2003 80 22 100 14 -17 100 
2004 75 19.6 95.8 27.9 -25 100 
2005 76 18.8 96 24 -19.6 100 
2006 79.3 19 96.6 24.1 -20 100 
2007 76.9 20.5 97.4 28.2 -25.6 100 
2008 77.1 20 95.8 29.2 -27.1 100 
2009 80 20 100 18 -17.5 100 
2010 78.9 19.2 97.4 17.6 -18.4 100 
2011 78 19.5 97.6 19.3 -17.1 100 

 
Serbiyanın kənd təsərrüfatı Aİ standartlarına istehsalın uyğunlaşması 

prosesində digər sahələrdən daha irəli getmişdir. Aİ bazarlarına Serbiyanın ümumi 
kənd təsərrüfatı ixracının 44 faizi ixrac edilir. Serbiya kənd təsərrüfatı 
məhsullarının Aİ azad ixracı sayəsində Serbiyada ötən on ildə ixracın xeyli 
artımına nail olunmuşdur. Əsas məhsullar qarğıdalı, şəkər, moruq və pivə 
olmuşdur, idxal edilən məhsulların arasında isə qəhvə və sitrus bitkiləri xüsusi yer 
tutur. 

Serbiyanın kənd təsərrüfatına edilən qoyuluşlar xarici investorlar üçün bir 
çağırışdır, çünki onlar Serbiya istehsalçıları kimi Serbiyanın azad ticarət barədə 
müqavilə imzaladığı ölkələrdə istifadə etdiyi həmin güzəştlərdən istifadə edirlər. 
Azad ticarət zonasının təyin olunmağı ilə liberallaşdırmanın yüksək səviyyəsinə 
nail olunmuşdur, bu da investisiyalara sabitlik və uzun müddətə planlaşdırma vəd 
edir. 

Serbiyanın təsərrüfatçılarının fikrinə görə, ötən il son onillikdə ən çətin il 
olmuşdur. Böhrana baxmayaraq, Serbiyanın kənd təsərrüfatı uğurlu və ixracda 
gəlirə nail olan sahə olmuşdur. Nazirliyin məlumatına görə, ötən onillik ərzində 
ümumi əmtəə dövriyyəsi 5,5 dəfə artmışdır. Hökumətin həvəsləndirici tədbirləri 
əlavə olaraq istehsalçıları stimullaşdırmışdır, bu da ixracın artımını təmin etmişdir. 
Brussel Aİ ölkələrində kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək kimi, demək olar ki, 
büdcə daxil olmalarının yarısını, 50 milyard avro ayırmışdır, eyni zamanda Serbiya 
kənd təsərrüfatı üçün bu il ÜDM-nin 3,1 faizini ayırmışdır. 

Serbiyanın kənd təsərrüfatının inkişafının uzunmüddətli planında yüksək 
keyfiyyətli, sağlam məhsulların istehsalı prioritet yer tutmalıdır. Belə məhsullara 
tələbat dünya bazarında müntəzəm olaraq artır, əsasən də inkişaf etmiş ölkələrdə. 
Bu sahənin mütəxəssislərinin fikrinə görə, Serbiyanı ənənəvi, genetik modifikasiya 
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etdirilmiş bitki və heyvan növlərinin istehsalı olmadan kənd təsərrüfatı istehsalçısı 
regionu etmək lazımdır. Kənd təsərrüfatının inkişafının gələcək əsas istiqaməti – 
mövcud olan yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı üçün gücün optimal istifadəsi 
və qorunub saxlanmasıdır. Serbiyanın ixrac potensialının daha da yüksək olmasını 
nəzərə alaraq bazarı daha da möhkəmləndirmək və Serbiya fermerlərinin rəqabət 
qabiliyyətini artırmaq və Aİ bazarında rəqabətə hazırlamaq nəzərdə tutulur. 

Ərazisi 88,4 min km2, əhalisi 10,2 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 115 nəfər 
düşür. ÜDM 79,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 7 745 ABŞ dolları 
düşür. 2012-ci ildə ərzaq ixracı 2,0 milyard avro təşkil etmişdir. Bitkiçilik kənd 
təsərrüfatı istehsalının 60 faizini verir. Serbiyada 5,1 milyon hektar kənd 
təsərrüfatı sahəsi, 4,3 milyon hektar əkin sahəsi mövcuddur. Serbiya bağlarının 
50 faizindən artıq hissəsini gavalı ağacları təşkil edir. Əkin sahəsinin təxminən 
90 faizi şəxsi mülkiyyətdədir. Serbiya hər il 85 min ton moruq istehsal edir, bu da 
Avropa İttifaqı üzrə ümumi həcmin 65 faizini, dünya həcminin 15,2 faizini təşkil 
edir. İldə 7,0 milyon tondan çox qarğıdalı, 370,0 min  ton soya, 400,0 min ton 
şəkər, 963 min ton kartof və s. istehsal edilir. Fərdi təsərrüfatlar 1,0 milyon baş 
iribuynuzlu mal-qaraya, 3,16 milyon donuza, 1,57 milyon qoyuna, 16,6 milyon 
ev quşlarına, 152,5 min keçiyə malikdirlər. 



Sloveniyanın kənd təsərrüfatı 
 

Sloveniyanın ərazisi 20,3 min km2, əhalisi 2,0 milyon nəfərdir. ÜDM 
istehsalı 58,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 29,3 min ABŞ dolları 
düşür. 

Ölkədə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün çox da əlverişli olmayan 
şərait mövcuddur. Bu da ərazinin dağlıq relyefi və mütbit torpaqlarının 
məhdudiyyətilə izah edilir. Sloveniyanın ərazisinin böyük hissəsi kənd təsərrüfatı 
üçün yararlı deyil. Ölkə ərazisinin yalnız 38,9 faizi kənd təsərrüfatı torpaqları təşkil 
edir, tam yararlı olmayan torpaqlar 6,9 faizdir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının 
sahəsinin cəmi 29,9 faizini əkin sahələri təşkil edir. Becərilən torpaqların təxminən 
90 faizi və digər kənd təsərrüfatı torpaqları fərdi mülkiyyətdədir. Ölkədə ət-süd 
heyvandarlığı inkişaf etmişdir. İribuynuzlu mal-qaranın və qoyunların 
yetişdirilməsi və həmçinin dənli bitkilərin becərilməsi (buğda, qarğıdalı), bağçılıq 
və üzümçülük inkişaf etmişdir. Sloveniyada həmçinin mayaotu, kartof, şəkər 
çuğunduru istehsal edilir. Broyler quşçuluğu olduqca yaxşı inkişaf etmişdir. 
Sloveniyanın kənd təsərrüfatı həm Yuqoslaviya Federasiyasının tərkibinə daxil 
olan dövrdə, həm də müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkənin milli məhsulunun 
formalaşmasında böyük rol oynamayıb və oynamır. Mürəkkəb dağlıq relyefi (kənd 
təsərrüfatı torpaqlarının 70 faizi becərilmənin ağır şəraiti kateqoriyasına aiddir) 
kənd təsərrüfatının inkişafını çətinləşdirir, becərilən bitkilərin ceşidini 
məhdudlaşdırır və digər ölkələrlə müqayisədə Sloveniyanın kənd təsərrüfatının 
rəqabətədavamlılığına təsirini göstərir, onu azgəlirli və azməhsuldar edir. 

Sloveniya Qərbi Avropa aqrar və heyvandarlıq məhsullarının idxalçısıdır. 
Ölkənin kənd təsərrüfatının əsas sahəsi ət-süd yönümlü heyvandarlıqdır, o kənd 
təsərrüfatı istehsalının 2/3 hissəsini təşkil edir. Həmçinin donuzçuluq və quşçuluq 
əhəmiyyətli istiqamətlərdir. Son illər sürətli templərlə qoyunçuluq inkişaf edir. 
Ölkənin dənli bitkilər təsərrüfatının istehsalının həcmi və strukturu heyvandarlığın 
ehtiyaclarına xidmət edir. Becərilən torpaqların 40 faizində qarğıdalı becərilir. 
Əhəmiyyətinə görə növbəti yeri şəkər çuğundurunun becərilməsi, üzümçülük və 
bağçılıq təşkil edir. Sloveniya üçün ənənəvi ixrac bitkisi olan mayaotunun istehsalı 
xüsusi yer tutur. 

1998-ci ildə Sloveniyanın kənd təsərrüfatının islahatı proqramı qəbul 
edilmişdir.  Bu sənəd 2002-ci ilədək heyvandarlığın, bitkiçiliyin, meşə 
təsərrüfatının və balıqçılığın inkişafının milli proqramıdır, bu sənəd Aİ-nın vahid 
kənd təsərrüfatı strateqiyasına və məqsədlərinə uyğundur. 

Sloveniyalıların qarşısında milli qanunvericiliyin Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması məsələsi durmuşdur, bunun üçün 4000 müxtəlif normativ 
aktların qəbul edilməsi və tətbiqi, həmçinin müvafiq institutların, dövlət 
idarələrinin, informasiya sistemlərinin yenidən təşkil edilməsi, kənd təsərrüfatı 
sahəsində vəsaitlərin istifadəsinin nəzarətə götürülməsi zəruridir. 

Sloveniyalıların Aİ-nin kənd təsərrüfatı sahəsində tələblərinin maksimum 
uyğunlaşdırılması cəhdlərinə baxmayaraq, onun inkişafı problemi danışıqlar 
prosesinin qarşısında duran kəskin məsələlərdən biridir. Sloveniya bitkiçiliyin 
ehtiyaclarına 150.000 hektarın saxlanılmasını zəruri hesab edir, lakin Avropa 
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Komissiyasının təklif etdiyi rəqəm 94.192 hektar təşkil etmişdir. Sloveniya 
tərəfdən şəkərin istehsalına sorğu edilən kvota 48.000 tonadək aşağı salınmış və 
ildə 75.000 ton təşkil edir. Bu məhsulun istehsalına süni azaldılmış kvota yerli 
ekspertlərin fikrincə Ormoj şəhərində yerləşən, ölkədə yeganə şəkər fabrikinin 
bağlanmasına və faktiki olaraq şəkər çuğundurunun istehsalının və emalının ləğv 
edilməsinə gətirib çıxara bilər. 

İstehsalın azalması, həmçinin ölkənin digər sahələri üçün də təhlükəlidir. 
Əsasən südün istehsalı 12-15 faiz, iri və xirda buynuzlu mal-qaranın sayı isə 2-3 
dəfə azaldılmalıdır. 

Aİ-nin kənd təsərrüfatına tələblərinin dəqiqliklə yerinə yetirilməsi 
Sloveniyanın bir çox fermer təsərrüfatlarının iflasına, onsuzda az olan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının azalmasına və sloveniyalıların Avropa ərzaq  
bazarından tam aslılığına gətirib çıxara bilər. Kənd təsərrüfatında məşğul yerli 
fermer və işçilər danışıq prosesinin uğurlu bitməsinə, həmçinin Sloveniyanın kənd 
təsərrüfatı digər nazirliklər və idarələrlə birlikdə milli istehsalçıları dəstəkləməyə 
imkan yarada biləcəyinə ümid edirlər.  

Ərazisi 20,3 min km2, əhalisi 2,0 milyon nəfər, ərazisinə görə dünyada 
153-cü yerdədir, 1 km2-ə 99,6 nəfər düşür. Ərazisinin 38,9 faizi kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqlardır, onun 29,9 faizi əkin altındadır. Kənd 
təsərrüfatının əsas sahəsi ətlik-südlük heyvandarlıqdan ibarətdir. Becərilən 
sahələrin 40 faizi qarğıdalı bitkisi altındadır. ÜDM istehsalı 58,6 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 29,3  ABŞ dolları düşür. Kənd təsərrüfatı dünya 
kənd təsərrüfatının 0,39 faizini təşkil edir. Kənd təsərrüfatında 1,0 milyard ABŞ 
dolları məhsul istehsal edilir, əhalinin hər nəfərinə 493 ABŞ dolları düşür. 
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Sloveniyanın  kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2010-cu il 
 

İl Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım templəri, 
% 

2000 0.58 0.52 3.4 292 90.6 
2001 0.54 0.48 3 272 93.1 
2002 0.66 0.58 3.3 331 122.2 
2003 0.62 0.48 2.5 311 93.9 
2004 0.78 0.53 2.6 390 125.8 
2005 0.83 0.54 2.7 415 106.4 
2006 0.79 0.48 2.3 394 95.2 
2007 1 0.51 2.4 497 126.6 
2008 1.2 0.53 2.5 595 120 
2009 1 0.45 2.3 494 83.3 
2010 1 0.39 2.4 493 100 

 
Sloveniyanın və lider-ölkələrinin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 

 milyard ABŞ dollar, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Sloveniya  Çin         Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 
2000 0.58 181 101 96 26 31 
2001 0.54 191 104 99 25 28 
2002 0.66 200 98 94 30 29 
2003 0.62 210 115 116 36 35 
2004 0.78 259 126 143 37 39 
2005 0.83 274 146 127 38 43 
2006 0.79 302 161 123 47 51 
2007 1 376 204 147 59 65 
2008 1.2 485 215 163 74 83 
2009 1 516 227 137 83 84 
2010 1 599 303 154 109 103 

 
Sloveniyada və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, 

 ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Sloveniya Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 
2000 292 143 96 340 122 178 
2001 272 149 97 347 116 158 
2002 331 156 90 326 137 162 
2003 311 162 104 398 162 193 
2004 390 199 112 486 165 212 
2005 415 210 128 428 167 231 
2006 394 230 139 411 204 271 
2007 497 285 174 486 254 342 
2008 595 365 181 534 315 433 
2009 494 387 188 445 350 435 
2010 493 447 247 496 454 528 
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Sloveniyada və lider-ölkələrdə kənd təsərrüfatının əlavə dəyərdə payı,  
%, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Sloveniya Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 3.4 15.1 23.2 1 15.8 5.6 
2001 3 14.4 23 1 15.6 5.9 
2002 3.3 13.8 20.8 0.9 15.3 6.7 
2003 2.5 12.8 20.8 1 15.3 7.3 
2004 2.6 13.4 18.9 1.2 14.4 6.8 
2005 2.7 12.1 18.7 1 13.3 5.7 
2006 2.3 11.1 18.2 0.9 12.9 5.4 
2007 2.4 10.8 18.1 1 13.7 5.5 
2008 2.5 10.7 17.4 1.1 14.5 5.9 
2009 2.3 10.3 17.6 1 15.4 6.1 
2010 2.4 10.1 19 1.1 15.4 5.8 

 
Sloveniyada və lider-ölkələrdə kənd təsərrüfatının artım templəri,  

%, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Sloveniya Çin Hindistan ABŞ Hindistan Braziliya 
2000 90.6 101.7 96.2 103.2 96.3 110.7 
2001 93.1 105.5 103 103.1 96.2 90.3 
2002 122.2 104.7 94.2 94.9 120 103.6 
2003 93.9 105 117.3 123.4 120 120.7 
2004 125.8 123.3 109.6 123.3 102.8 111.4 
2005 106.4 105.8 115.9 88.8 102.7 110.3 
2006 95.2 110.2 110.3 96.9 123.7 118.6 
2007 126.6 124.5 126.7 119.5 125.5 127.5 
2008 120 129 105.4 110.9 125.4 127.7 
2009 83.3 106.4 105.6 84 112.2 101.2 
2010 100 116.1 133.5 112.4 131.3 122.6 

 



Türkiyə Respublikasının kənd təsərrüfatı 
 
 

Türkiyə kənd təsərrüfatı məhsuları ilə, əsasən də ərzaq məhsulları ilə öz 
daxili tələbatını ödəyən az ölkələrdən biridir. Ərazi cəhətdən dünyanın ən böyük 
ölkələri sırasına daxil olmaqla 36-ci yerdədir (ərazisinin ümumi sahəsi 783,6 min 
km2, əhalisi 77,0 milyon nəfərdir). Ərazisinin 44,3 faizi meşəlik və 55,7 faizi isə 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri tutur. 

ÜDM 1054,0 milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 14000 ABŞ dolları düşür. 
Ümumi torpaq sahəsinin (783 577 km2) 759 752 km2-i Asiyada, 23 825 km2-i isə 
Avropada yerləşir. Asiya hissəsi “Anadolu”, Avropa hissəsi isə “Frakiya” 
adlandırılır. 1983-cü ildə əhalinin yarısı kənd təsərrüfatı ilə məşqul idi, amma hal-
hazırda 34 faizi bu sahədə çalışır. 
 

Kənd təsərrüfatı və meşə sahələri  
 
 

Torpaq istifadəsi Sahəsi (hektar) 
Əkin sahəsi 18 092 000 
Şumlanmış sahə 4 914 000 
Meyvə bağları 1 425 000 
Üzüm bağları 525 000 
Zeytun bağları 600 000 
Bostanlar  799 000 
Meşələr 20 703 000 
Cəmi 47 058 000 

 
 

Türkiyədə şərait heyvandarlıq üçün çox əlverişlidir. Ənənəvi olaraq 
fermerlərin çoxu öz daxili tələbatlarını ödəmək üçün iribuynuzlu mal-qara, xırda 
buynuzlu heyvandarlıqla və quşçuluqla məşğul olur. Burada yerli iribuynuzlu mal-
qaranın 20 cinsi, 17 qoyun cinsi və 5 keçi cinsi mövcuddur. İribuynuzlu mal-qara 
hələ də geniş otlaqlarda otarılır, yemin keyfiyyəti nisbətən zəif olur, xüsusilə qış 
aylarında. 1990-cı ildən xırda buynuzlu mal-qaranın sayı azalmış, bununla yanaşı 
iribuynuzlu mal-qaranın sayı sabit olaraq qalmışdır. Bu heyvandarlıq sektorunda 
daha intensiv sistemlərə keçidlə struktur dəyişikliklərinə dəlalət edir. 

Otlaqların ümumi sahəsi 124 000 km2-dir, lakin bir sıra səbəblər üzündən 
getdikcə bu sahə azalır. Otlaqlar heyvanların yemləndirilməsinin əsəs mənbəyidir, 
ənənəvi olaraq otlaqlar dövlət mülkiyyətindədir və ümumi istifadəyə verilir. 
Otlaqlar Qanununa uyğun olaraq, otlaqların idarəedilməsi bələdiyyələrə və kənd 
icmalarına tapşırılmış sahələri müəyyənləşdirilmiş və sertifikatlaşdırılmışdır. 
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Torpaqların həcminə uyğun olara kənd təsərrüfatı  
müəssisələri arasında paylaşdırılması 

 
Müəssisənin 
sahələsi (ha) 

Müəssisələrin sayı və faizi Ümumi əkin sahəsi və faizi 
sayı faizi sahəsi  (ha) faizi 

<2,0 1 486 939 36,55 1 322 065 5,64 
2,0-4,9 1 274 609 31,33 3 866 896 16,49 
5,0-9,9 713 149 17,53 4 675 069 19,94 

10,0-19,9 383 323  9,42 4 921 663 20,98  
20,0-49,9 173 774 4,27 4 648 732  19,83 

>50,0 36 838 0,91 4 016 662 17,13 
Ümumi  4 068 432 100,00 23 451 087 100,00 

 
Kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasında fermaların ölçüləri əsas 

şərt sayılır. Sahəsi 10 hektar olan müəssisələrin sayı 85 faizdən çoxdur. Bu ümumi 
becərilən torpaq sahəsinin 42 faizi qədərdir. Bundan başqa müəssisələrin 57 
faizindən çoxu 4 hektar torpaq sahəsinə malikdir. Yemin və qarışıq yem istehsalı 
sənayesinin əsas mənbəyi yem bitkiləridir. Onların istehsal sahələri məhduddur və 
ölkənin ümumi kənd təsərrüfatı sahələrinin 3 faizini təşkil edir. Heyvanların 
dayanmadan və qeyri-müntəzəm otarılması səbəbindən otlaqlar öz məhsuldarlığını 
itirir. Lakin, təbii otlaqlar bəzi paxlalıların, otların və digər bitkilərin əsas genetik 
mənbəyidir. 

Türkiyənin torpaqlarını regionlar üzrə aşağıdakı əsas qruplara ayırmaq olar. 
Qara dəniz sahilində - kültorpaqlı, Egey və Aralıq dənizi – Aralıq dənizi 

torpaqları; kifayət  qədər yağıntıları ilə dağ və yüksək dağlıq ərazilərdə -  meşə və  
düzənlik torpaqları; quraqlıq rayonlarda qəhvəyi və qırmızı-qəhvəyi torpaqlar; 
yarımquraqlıq rayonlarda, şabalıdı və qırmızı-şabalıdı əhəng torpaqları, düzənlik 
və yamaclara bitişik alluvial və kolluvial torpaqlar və nəhayət vulkanik rayonlarda 
vulkanik torpaqlar. Bu yetərincə ümumiləşdirilmiş qrupdur və digər az əhəmiyyətli 
torpaq qrupları bura aid deyil. 

Türkiyə Respublikasının yarandığı ilk gündən kənd təsərrüfatı heyvanlarına 
üstünlük gövşəyən heyvanlara verilmişdi. Hökumət tərəfindən iri gövşəyən 
heyvanların baş sayının artırılmasına yönəldilmiş bəzi tədbirlər görülmüşdür. Əsas 
səylər genotipin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir. İlk öncə yerli cinslər 
seçim yolu ilə yaxşılaşdırılmışdır. Daha sonra hökumət tərəfindən süni mayalama 
mərkəzləri yaradılmışdır. Eyni zamanda yerli və xarici mənbələr sayəsində bir sıra 
elmi-tədqiqat layihələri həyata keçirilmişdir. Subsidiyalar hesabına damazlıq  
heyvanlar, bunlar üçün dərmanlar, yem, pəyə və digər ləvazimatlarla təmin 
edilmişdir. Heyvanlarda infeksion xəstəliklərə qarşı müntəzəm olaraq vaksinləmə 
aparılır.  
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Çarpaz üsulla yetişdirilmiş yerli iribuynuzlu mal-qara, qoyun və keçininin 
kənd təsərrüfatı regionlarında payı 

 
                                                                                                                (%-lə) 

№ Kənd təsərrfatı 
regionları 

Gövşəyən heyvanların ümumi sayının regionda payı 
Gövşəyənlər Qoyunçuluq 

Təmiz Çarpaz 
yetişdirilən Yerli Ümumi Qoyun Keçi 

1 Mərkəzi-Şimal 10,2 20,1 12,5 14,2 12,0 9,9 
2 Egey 24,0 12,7 6,1 12,5 10,9 20,3 
3 Mərmərə 19,1 6,1 1,8 7,4 4,3 2,5 
4 Aralıq dənizi 5,2 11,3 6,2 7,5 6,0 25,5 
5 Şimal-Şərq 3,2 9,7 21,6 13,4 13,2 4,0 
6 Cənub-Şərq 3,4 4,0 16,2 9,3 26,3 21,1 
7 Qara dəniz 11,9 20,7 16,8 16,7 4,1 1,3 
8 Mərkəzi-Şərq 5,9 7,3 12,7 9,4 8,9 4,7 
9 Mərkəzi və Şərq 17,2 8,2 6,1 9,5 14,3 10,7 
 Cəmi 24,9 30,1 45,0 100,0 100,0 100,0 

  
Minilliklər ərzində otlaqlar əsas yem mənbəyi olmuşdur. XX əsrin 

əvvələrində Türkiyədə yaşayan 12 000 000 əhalinin nisbətən az sayda olan 
heyvanları təbii otlaqlarda otarılırdı və otlaqların idarəedilməsində heç bir ciddi 
problem yaranmırdı. İkinci dünya müharibəsindən sonra təbii otlaqların sahəsi 
440 000 km2 idi, bu da ölkə ərazisinin 58 faizini təşkil edirdi. Eyni zamanda bu 
ərazidə təxminən 20 000 000 baş mal-qara otarılırdı. İkinci dünya müharibəsindən 
sonra heyvanların sayı dəyişilməz olaraq qalmışdır, lakin otlaqların sahəsi 430 000 
km2-dək azalmışdır. O vaxtdan bəri mal-qaranın baş sayı kəskin olaraq artır, 
otlaqların sahəsi azalırdı. Otlaq sahələrinin azalması məhsul istehsalı üçün kənd 
təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və sahələrin şumlanması ilə əlaqədardır. Hal-
hazırda Türkiyədə otarılan heyvanların sayı otlaqların imkanlarından 3-4 dəfə 
çoxdur. Uzun illər ərzində heyvanların həddindən artıq otlaqlarda otarılması həm 
onların istehsal qabiliyyətinə, həm də onların keyfiyyətinə mənfi təsir etmişdir. 
Bitkilərdə  arzu olunan botaniki tərkib 10 – 20 faiz təşkil edir. Zonaların 
yerləşməsinə görə otlaqların bitki örtüyü 10 – 50 faizdir. Yuxarıda qeyd olunan 
neqativ hallar nəticəsində, otlaqlar öz əsas funksiyasını yerinə yetirmək 
qabiliyyətində deyil. Yarımquraqlıq zonalarda (Cənub-Şərq və Mərkəzi hissədə) 
otlaqların bitki örtüyü kəskin azalmışdır və hal-hazırda küləklər və eroziya 
nəticəsində torpağı gərəkli halda saxlamaq olduqca çətindir. 

Əhalinin sosial və iqtisadi şəraiti tez-tez dəyişir. Kənd yerlərindən iri yaşayış 
mərkəzlərinə əhalinin axını nəticəsində 2000-cш ildə kənd təsərrüfatı sahəsində 
məşğul olanların sayı 34 faizədək azalmışdır. Bu dəyişikliklərin nəticəsi olaraq işçi 
qüvvəsinin çatışmazlığı yaranmışdır və otlaqların səmərəliliyi aşağı düşmüşdür. 
Kənd yerlərinin cavan əhalisi ilin on ayını işlədiyi böyük şəhərlərdə keçirirlər. 
Çobanların muzdla tutulması heyvandarlıq sistemində dəyişikliklər etmişdir, işçi 
qüvvəsinə az tələbatı olan, daha effektiv strategiyalar  işlənilmişdir. Kənd 
sakinlərinin azalmasına baxmayaraq, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı ilə 
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məşğul olan istehsalının mütəxəssislər çoxalmışdır və bu da heyvanların baş  
sayının artmasına gətirib çıxarmışdır. Kənd təsərrüfatının digər sahələri ilə 
müqayisədə, heyvandarlıqda istehsal daha ixtisaslaşdırılmış üsulla aparılır. Torpaq 
sahibliyi sistemi mövcuddur və torpaqların idarəedilməsində əsas cəhətlərdən 
biridir. Ümumi ərazilərdə otarılma pulsuzdur, buna görə də onlar gərəkli 
vəziyyətdə deyil. Otlaqların sərhədləri dəqiq müəyyən edilməmişdir və kənd 
icmalarına tapşırılmamışdır. Sahibin olmaması səbəbindən, istifadəçilərin otlaq 
resurslarına investisiya qoyuluşuna stimulu yoxdur. Otlaqlar barədə yeni Qanuna 
uyğun olaraq otlaqların sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə kadastr işləri aparılır 
və onun otlaqların idarəedilməsinə müsbət təsiri gözlənilir. 

Dəmyə şəraitində xaşa bitkisi qarayonca (esparset viciifolia) ilə əvəz 
edilmişdir. Xaşa dadlıdır, toxumun hazırlanmasında daha az tələbkardır, 
heyvanlarda köpmə yaratmır. Lakin, qarayonca ilə müqayisədə bir sıra 
üstünlüklərə baxmayaraq, onun mənfi cəhəti var, çünki xaşa  həşəratlar tərəfindən 
zədələnməsi nəticəsində öz məhsuldarlığını çox qısa zaman ərzində itirir. Xaşa 
otunun orta məhsuldarlığı 3,8 ton/ha təşkil edir. Türkiyədə otun əsas mənbələri 
əkilmiş çəmənliklərdir. 

Paxlalıların toxumları və samanı həmçinin qış yemləməsində geniş istifadə 
edilir. Orta məhsuldarlıq 2,8 ton/ha təşkil edir və çəmənliklərdən yığılmış samanın 
hektardan ildə 1,9 ton təşkil edir. Silos Türkiyədə çox geniş yayılmamışdır. Lakin 
silosun müxtəlif yem bitlkilərindən hazırlanmasının üsul və vasitələri təcrübədən 
keçirilmişdir və müsbət nəticələr alınmışdır. Silos fermerlərin qəbul edilmiş 
ümumi təcrübəsinə daxil deyil. O, iri fərdi və dövlət müəssisələrində və bəzi 
fermerlər tərəfindən məhdud şəkildə istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatı Türkiyənin iqtisadiyyatının əsas sahəsidir və əhalinin böyük 
hissəsi üçün dolanışığın əsas mənbəyidir. Ayrı-ayrı illərdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracda xüsusi çəkisi 60 faiz olmuşdur. Aparıcı yeri bitkiçilik tutur 
(təxminən 58 faizi), istehsal edilən məhsulun 30 faizi heyvandarlığın payına düşür, 
6 faizi kətan təsərrüfatının aparılmasına və 1 faizdən də az hissəsi balıqçılığa 
yönəldilib. Becərilən torpaq sahəsinə görə (24,9 milyon hektar) Türkiyə Avropada 
üçüncü yeri tutur. Əkinə yayarlı sahələrin 85 faizi dənli bitkilər altındadır. 
Şumlanmış torpaqların 14 faizi suvarılanlar sırasına aiddir və əsasən də ölkənin 
qərb bölgəsində cəmləşmişdir. Becərilən torpaqların 34 faizi buğda, 9,5 faizi arpa, 
10,6 faizi meyvə, 7,6 faizi yağlı bitkilər, 2,5 faizi pambıq altındadır. Hal-hazırda 
qarğıdalı, fındıq, şəkər çuğunduru, kartof, çay və zeytunun əkin sahələrinin 
artırılması üzrə işlər həyata keçirilir. Türkiyə buğdanın istehsalına görə birinci 
altılığa daxildir. Buğdanın əkin sahələri 8,5 - 8,6 milyon hektar təşkil edir, yəni 
Kanada və Avstraliya kimi ölkələrin yüksək əkinləri səviyyəsindədir. Dənlilərin 
ümumi yığımında hal-hazırda buğdanın payına 2/3 hissə düşür, yəni 15,5 - 18,5 
milyon ton. Son illər buğdanın payı xeyli artmışdır, çünki arpanın, qarğıdalının və 
digər dənlilərin yığımı daha zəif templərlə artmışdır. İstehsalın 30 faizi “durum” 
buğdasının payına düşür, onun yığımına görə Türkiyə dünyada ikinci yeri tutur. 
Türkiyədə buğdanın istehlakı 16,1 - 16,9 milyon ton təşkil edir. Demək olar ki, 
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onun 90 faizi çörək, 1 faizi buğda sıyığı (bulqur), 2 faizi makaron məmulatları 
şəklində istehlak edilir. 

Ölkədə becərilən digər əhəmiyyətli dənli bitki arpadır, onun istehsalı 5,6-7,6 
milyon ton arasında dəyişir. Daxili tələbata 5,9 - 7,3 milyon ton sərf edilir. 

Türkiyə dünya bazarında taxılın həm ixracçısı, həm də idxalçısı kimi çıxış 
edir. Amma son illər ölkəyə ildə 400 min tona yaxın taxılı gətirərək, əsasən də yem 
taxılının netto-idxalçısıdır, həm də Türkiyə taxılı ya yüksək məhsuldarlıq illərində 
və ya ölkənin xarici valyutaya ehtiyacı olanda ixrac edir. 

Türkiyə formalaşan bazarı ilə Çin, Hindistan, Rusiya və Braziliyadan sonra 
intensiv iqtisadi inkişaf edən subyektlərin sıralarına daxil olmuşdur. Hal-hazırda o 
iqtisadi inkişaf templərinə görə dünya liderlərindən biridir. 2011-ci ildə, 
Türkiyənin ümumi daxili məhsulu (ÜDM) 1054,6 milyard ABŞ dolları keçmişdir, 
adambaşına isə ÜDM 14,0 min ABŞ dollarıdır. Ölkənin iqtisadiyyatının artımı 8,9 
faiz təşkil etmişdir. Ümumdünya Bankının proqnozuna görə Türkiyədə ÜDM 
artımı 8 faizi keçəcək və bunun sayəsində ölkə bu göstəricilərə görə dünya 
liderlərinin siyahısında qalır. 

Xidmət sferası Türkiyənin iqtisadiyyatının 60 faizini təşkil edir. ÜDM-də 
sənayenin payı 30 faizə çatır, kənd təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq məhsullarının isə 
12 faiz təşkil etmişdir. 

Valyuta gəlirinin əsas mənbəyi turizmdir. Türkiyənin statistika idarəsinin 
məlumatına görə, 2011-ci ildə xarici turistlərin sayəsində dövlət büdcəsi 23 
milyard dollar artmışdır, bu da keçən ilin göstəriciləri ilə müqayisədə 10,6 faiz 
çoxdur. Türkiyə gələcək bir neçə il ərzində turizmi hərtərəfli inkişaf etdirmək 
niyyətindədir. 2011-ci ildə ölkə ixracının həcmi 134,6 milyard ABŞ dollarına 
çatmışdır, bu da 2010-cu illə müqayisədə 18,2 faiz çoxdur. Münbit torpaqların 
sayəsində, bu gün Türkiyənin ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında 
ciddi bir problemi yoxdur.  

Türkiyənin aqrar quruluşunun öyrənilməsinə bir sıra sovet və xarici 
müəlliflərin tədqiqatları həsr olunmuşdur. Lakin, bu əsərlərdə adətən türk kəndinin 
rayonlar üzrə sosial-iqtisadi təkamülünə az diqqət yetirilmişdir. Bu arada tam aydın 
görünürdü ki, Türkiyənin bir-birindən fərqlənən rayonları üzrə aqrar 
münasibətlərinin öyrənilməsi Türkiyənin vəziyyətinin mənzərəsini və ölkənin aqrar 
quruluşunun xüsusiyyətlərini üzə çıxarmağa imkan yaradır. Hal-hazırda Türkiyədə 
əkinçiliyin inkişafı hərtərəfli irəliləyir. Türkiyə özünəməxsus keyfiyyətləri olan 
ölkədir. Burada kənd təsərrüfatı yetəri qədər əhəmiyyətli rol oynayır.  Əslində bu 
sahə ölkənin iqtisadiyyatında liderlik yerini tutur. Əhalinin 57 faizi bu sahəyə cəlb 
edilmişdir və əməyin tətbiq edilməsinə görə indiyədək də əsas yeri tutur. Ayrı-ayrı 
illəri nəzərdən keçirsək görərik ki, ölkədə kənd təsərrüfatının payına ölkənin 
ÜDM-nin ¼ hissəsi düşür və ixracda kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi 60 faiz təşkil 
edir.  

Burada əsasən dənli bitkilər becərilir. Həmçinin, meyvə və tərəvəzin 
müxtəlifliyi cox böyükdür. Hər yerdə limon, naringin, apelsin və nar bağlarını 
görmək olar. Bundan əlavə, Türkiyədə ərik, əncir, badam, gilas və s. yetişdirilir. 
Ölkədə həmçinin çay və tütün plantasiyaları mövcuddur. 
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Kənd təsərrüfatının strukturunda lider sahə bitkiçilikdir və sahənin ümumi 
gəlirinin 2/3 hissəsini təmin edir. Əkinə yararlı torpaq sahələri 28 milyon hektar 
təşkil edir. Torpaq sahibliyinin əsas problemi hələ də effektivliyin aşağı 
göstəriciləri olan xırda təsərrüfatların böyük sayda saxlanılmasıdır. Buna görə də 
Türkiyə üçün aqrar sektora yardımın formaları və həcmi gündəlikdə olan 
məsələdir. Bitkiçiliyin strukturunun ən əhəmiyyətlisi əkinə yararlı sahələrin 80 
faizini tutan dənlilərin becərilməsidir. Türkiyə əkinçiliyinin strukturunda 
əhəmiyyətli yerlərdən birini texniki bitkilər tutur (pambıq, şəkər çuğunduru,  
günəbaxan, tütün, çay). Əsas ixrac sahələri meyvəçilik, tərəvəzçilik və 
çiçəkçilikdir. Heyvandarlıq Qərbi Avropa ölkələrindən daha aşağı effektliyinə 
baxmayaraq, daha yüksək ekoloji xarakteristikalara malikdir. Naxırların əsas 
hissəsi xırda və iribuynuzlu mal-qaradır. 

Əlverişli coğrafi yerləşməsi və iqlimi Türkiyəni kənd təsərrüfatı sahəsində 
dünyada aparıcı ölkələrdən biri edir. Özəlləşdirmə və kənd təsərrüfatı sahələrində 
ticarət məhdudiyyətlərinin aşağı salınması ilə yanaşı, 1980-ci illərin əvvəllərində 
başlanmış restrukturizasiya üzrə cəhdlər, bu gün dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz 
hissəsi olan daxili bazara öz təsirini göstərmişdir. 

Nəticə olaraq, emal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları istisna olmaqla, 
2002-ci ilin göstəriciləri üzrə 1,7 milyard ABŞ dolları fonunda, 2010-cu ildə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixracı 5 milyard ABŞ dollarınadək artmışdır. 

2010-cu ilin göstəricilərinə görə Türkiyənin ÜDM-də kənd təsərrüfatı 
sahəsinin payı 8,4 faiz təşkil etmişdir, sahənin özünə isə, ölkənin ümumi işçi 
qüvvəsi həcmindən təxminən 25 faizi cəlb edilmişdir. Türkiyə ərazisinin təxminən 
40 faizi əkinə yararlı torpaqlardır və bu zəngin potensial dənli və paxlalı bitkiləri, 
yağlı bitkilərin toxumları, meyvə və tərəvəz, quş, süd və süd məhsulları, balıq, bal 
və tütün kimi məhsullar geniş assortimenti təmin edir. 

Bitkiçilik, maldarlıq, balıq və meşə təsərrüfatları ümumi kənd təsərrüfatı 
istehsalının müvafiq olaraq 67 faizini, 26 faizini və 7 faizini təşkil edir. Beynəlxalq 
bazarda Türkiyə meşə findığı, ərik qurusu, kişmiş və qurudulmuş əncir kimi bir 
çox kənd təsərrüfatı məhsullarının  istehsalında və ixracında üstün mövqe tutur. 
Bundan əlavə, Türkiyədə qida sənayesi, qonşu ölkələrin analoji sahəsi ilə 
müqayisədə daha çox inkişaf etmişdir. Bu faktorlara əsaslanaraq, ölkə xarici ticarət 
balansı ilə fərqlənərək Şərqi Avropa, Orta Şərq və Şimali Afrika reqionlarında 
kənd təsərrüfatı məhsulunun iri ixracçılarından biridir. 

2010-cu ildə istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının 
ümumi həcmi (o cümlədən emal edilmiş ərzaqlar) 12 milyard ABŞ dollarına 
çatmışdır. 

Türkiyə regionda ən iri süd və süd məhsullarının istehsalçısıdır. 
2010-cu ildə kənd təsərrüfatı istehsalının məhsullarının dəyəri 62 milyard 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
Türkiyə Respublikasının 100-illik yubileyinin 2023-cü ildə qeyd olunmasına 

olan ambisioz planlarına ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsi üçün möhtəşəm məqsədlər 
daxildir. Onlara aşağıdakılar aiddir: 
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- kənd təsərrüfatı sahəsinin Ümumi Daxili Məhsulda olan payı 150 
milyard ABŞ dolları; 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 40 milyard ABŞ dolları 
həcmində; 

- kənd təsərrüfatı istehsalının həcminə görə dünyanın aparıcı ölkələrinin 
beşliyinə daxil olmaq; 

- suvarılan torpaqların sahələrini 8,5 milyon hektara çatdırmaq (5,4 
milyon hektardan); 

- Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisədə balıqçılıq təsərrüfatı üzrə 
birinci yeri tutmaq. 

İri şəhərlərin yaxınlığında bostan və bağça bitkiləri xüsusən geniş 
yayılmışdır. Daha böyük tələbat kökümeyvəlilərədir (kartof, soğan, sarımsaq) və 
bostan bitkilərinədir (yemiş, qarpız), həmçinin tərəvəzlərdən xiyar, pomidor, 
kələm, badımcan və bibər kimi geniş yayılmış növlərə. 

Texniki bitkilər nisbətən kiçik sahələrdə becərilir (əkinə yararlı sahələrin 12 
faizindən az), amma onların rolu çox böyükdür, cünki onlar milli sənayeni 
xammalla təmin edir və bir hissəsini ixraca ayırırlar. Texniki bitkilərin istehsalında 
mexanikləşdirmənin və muzdlu işçi qüvvəsinin istifadə edilməsi, 
aqromədəniyyətin müasir metodlarının, süni suvarmanın, torpaq sahiblərinə 
avansın verilməsi və s. geniş tətbiq edilir. 

Lifli bitkilərdən bütün parametrlər üzrə əsas yeri qədim zamanlardan 
becərilən və XX əsrin əvvəllərindən geniş yayılan pambıq bitkisi tutur.  

Türkiyədə meyvəçilik yüksək inkişaf etmişdir və buna iqlim şəraitinin 
müxtəlifliyi yardım edir. Üzüm, zeytun, meyvə bağlarının ümumi sahəsi bütün 
ərazinin 3,7 faizini təşkil edir. Meyvə və findıq bitkiləri artıq xeyli zamandır ki 
daxili mal dövriyyəsinə cəlb edilmişdir. Bununla yanaşı meyvəçilik əhəmiyyətli 
ixrac sahəsidir. Meyvəçilik ən çox Egey rayonunda, Mərmərə və Ararlıq 
dənizlərinin sahillərində inkişaf etmişdir. Üzüm, əncir, zeytun, sitrus bitkiləri və 
fındıq ən çox iqtisadi əhəmiyyətə malikdir (əsasən də ixrac baxımından). 

Ərazisi 783,6 min km2, əhalisi 77,0 milyon nəfərdir. 1 km2-ə 94 nəfər 
düşür. Əhalinin 34 faizi və ya 22,2 milyon nəfəri kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. 
Becərilən torpaq sahəsi 24,9 milyon hektar olmaqla Avropada üçüncü yeri tutur, 
onun 85 faizi taxıl bitkiləri altında, 14 faizi suvarılan torpaqlardır. Sahənin 34 
faizi buğda, 9,5 faizi arpa, 10,6 faizi meyvə, 7,6 faizi yağlı bitkilər, 2,5 faizi 
pambıq altındadır. Buğda istehsalına görə birinci altılığa daxildir və 15,5 – 18,5 
milyon ton buğda istehsal edir, istehlak isə 16,1 – 16,9 milyon ton təşkil edir, 
arpa istehsalı isə 5,6 – 7,6 milyon tondur. 2011-ci ildə ÜDM istehsalı 1054,0 
milyard ABŞ dolları, hər nəfərə 14 000 ABŞ dolları təşkil etmişdir, artım 8,9 faiz, 
kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı 12 faiz olmuşdur. 

 



Ukraynanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 603,7 min km2, əhalisi 50,0 milyon nəfərdir. ÜDM 327,4 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 6 548 ABŞ dolları düşür. 

Ukraynanın kənd təsərrüfatı ÜDM-in təxminən 10 faizini təşkil edir və ərzaq 
məhsulları ilə əhalini 95 faiz təmin edir, bu da dünyada ən yüksək göstəricilərdən 
biridir. Bundan əlavə, Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları bazarı idxalın bir çox 
mövqelərini sıxışdırmağa böyük imkanlara malikdir. BMT-nin məlumatına görə, 
Ukrayna kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının dinamikası üzrə dünya liderlərinin 
üçlüyünə daxildir (Braziliya və Rusiyadan sonra). Ərzaq məhsullarına dünyada, o 
cümlədən Ukraynada 2010 – 2011-ci illərdə qiymətlərin dinamik artımı nəzərə 
alınarsa, bu sahə daha da cəlbedici olur. 

Son 4-5 ildə Ukraynanın aqrar sektoruna investisiya cəlb edilməsi bir neçə dəfə 
artmışdır. Böhranlı 2009-cu ilin nəticələrinə görə Ukraynanın kənd təsərrüfatında 
istehsalın həcminin artığı qeyd edilən (+0,1 faiz) iqtisadi fəaliyyətin yeganə növü 
olmuşdur. 2008-ci ildə bu sahəyə kapital investisiyalar rekord məbləğ 3,2 milyard 
ABŞ dolları təşkil etmişdir (bu ölkəyə ümumi investisiyaların 7,2 faizi). 2010 – 2011-
ci illərdə məhz bu sahədə iştirakçıların fəallaşması qeydə alınmışdır, bu da böyük 
potensialın mövcudluğu ilə izah edilir. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı “qorunmuş” 
sahələrin tərkibinə daxildir. 

2010-cu ildə Ukraynada bütün kateqoriyalar üzrə təsərrüfatlarda  39,2 milyon 
ton dənli bitkilər əldə edilmişdir, bu da 2009-cu illə müqayisədə 14,8 faiz azdır, lakin 
son on ilin orta həcmindən yüksəkdir (36,7 milyon ton). Xüsusilə, ötən il buğdanın 
istehsalı 19,4 faiz azalmışdır, bu da dənli bitkilərin məhsuldarlığının aşağı 
düşməsindən yaranmışdır (4,1 s/ha və ya 6,9 faiz azalmışdır). 2010-cu ildə 
heyvandarlıq məhsullarının istehsalının həcmi 4,5 faiz artmışdır, bu da 2006-cı ildən 
ən yüksək göstərici olmuşdur. Buna idxalın yerli istehsalçıların məhsulları ilə əvəz 
edilməsi və Ukraynanın iri aqroholdinqlərinin xarici bazarlarda mövqelərinin 
möhkəmlədilməsi ilə izah edilir. 

Son illər Ukrayna dənli bitkilərin dünya bazarında lider mövqelərindən birini 
tutur, 2009 – 2010-cu illərdə isə qətiyyətlə əsas taxıl ixracçılarının üçlüyündə yer 
tutmuşdur. 2009 – 2010-cu illərdə Ukrayna 21,2 milyon ton dənli bitki ixrac etmişdir, 
bu da 2008 – 2009-cu illərdən sonra müstəqil dövlətin tarixində ikinci rekord miqdar 
olmuşdur. Ötən ilin məhsuldar olmaması ilə əlaqədar olaraq 2011-ci ildə Ukrayna 
hökuməti tərəfindən dənli bitkilərin ixracına kvotalar qoyulmuşdur. 2011-ci ilin iyul 
ayından ixrac kvotaları ləğv edilmişdir. 

2012-ci ildə kənd təsərrüfatı torpaqlarının satılmasına moratori ləğv edilmiş, bu 
da sektorun inkişaf etməsinə təkan ola bilər. 

Hal-hazırda Ukraynanın aqrar bazarının iki fərqləndirici üstünlüyü mövcuddur 
– dolğun daxili bazar və dövlət dəstəyi. 
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Belə ki, Ukraynada əsas ərzaq məhsullarının istehlakı inkişaf etmiş ölkələrdən 
xeyli aşağıdır, lakin dinamik templərlə artır (son onilliklər istehlakı 60 faiz, süd və 
ağartı məhsulları 30 faiz, meyvələr 20 faiz artmışdır). 

Artan tələbat mövcud olan aqrar istehsalatın və emal müəssisələrinin 
gücləndirilməsi və yenilərinin yaradılması üçün geniş perspektivlər açır. 

Hal-hazırda Ukraynada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları üçün 
əlverişli şərait yaradılmışdır, onlara vergi cəhətdən üstünlüklər və güzəştlər verilir, 
dövlət tərəfindən stimullarşdırıcı proqramlar tətbiq edilir, kənd təsərrüfatı 
kreditlərinin faizləri üzrə ödənişlər həyata keçirir və s. aqrobiznesə dəstək proqramları 
gələcək 5-10 ildə aktual qalacaq. 

Ukrayna tarixən aqrar ölkədir. Yerli torpaqların bu növ fəaliyyət üçün əlverişli 
olması ilə müəyyənləşmişdir: qaratorpaqlar ümumi sahənin 60 faizini təşkil edir, bu 
da əlverişli iqlimlə uyğunlaşaraq bir çox bitkilərin gübrələrdən istifadə etmədən 
yüksək məhsuldarlığına nail olmağa şərait yaradır. Bunların hamısı Ukraynanın kənd 
təsərrüfatını iqtisadiyyatın əsas sahələrdən biri edir. Dövlətdə iş yerlərinin 1/3 hissəsi 
və ümumi məhsulun əsas hissəsi kənd təsərrüfatının hesabına təmin edilir. 

Ukraynanın iqlimi və torpağı bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi 
üçün əlverişlidir, buna görə də burada ənənəvi olaraq bitkiçiliyə üstünlük verilir. Bu 
həm dənli bitkilər, həm tərəvəzlər, həm də meyvələrdir. Ukrayna şəkər çuğunduru, 
yerkökü kimi kökümeyvəlilərin istehsalına görə Avropada birinci yeri tutur. Həmçinin 
dənli bitkilər, kartof və paxlalılar ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının kiçik olmayan 
hissəsini təşkil edir. 

Ukraynanın kənd təsərrüfatı olduqca gəlirli olması üçün bütün zəminlər 
mövcuddur: yuxarıda qeyd edilən unikal iqlim və coğrafi şəraitdən əlavə Ukraynanın 
kənd təsərrüfatı məhsullarının müəyyən şöhrəti mövcuddur. Məlumdur ki, onların 
xeyli hissəsi kimyəvi əlavələrdən və gübrələrdən istifadə edilmədən istehsal edilir, 
dünyada isə istehlakçılar tərəfindən məhz belə məhsullara üstünlük verilir. Müəyyən 
dövrə qədər Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsullarına dünya bazarında yüksək 
tələbatı ilə əlaqədar olaraq onun ixracının artması müşahidə edilirdi. 

Ukraynanın 20 illik müstəqil inkişafı dövründə kənd təsərrüfatı təşkilatçılığın 
yeni formalarının axtarışında uzun yol keçmişdir. 1990-cı ildə əldə edilmiş artımın 
yüksək rəqəmlərini qoruyub saxlamaq mümkün olmamışdır. Bir çox məhsullar üzrə 
onlar 20 ildən sonra yenidən əldə edilmişdir, digərlərinə isə hələ də nail 
olunmamışdır. 
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2000 – 2010-cu illərdə Ukraynada dənli və dənli-paxlalı bitkilərin istehsalı 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Təqdim edilmiş məlumatdan görünür ki, 1990-cı ildə istehsal səviyyəsinə 
Ukrayna dənli bitkilərin istehsalına 2008-ci ildə çatdı. Lakin əgər 1990-cı ilin 
rekordundan sonra 90-cı illərdə azalma müşahidə edilirdisə, 2008-ci ildə dənli 
bitkilərin istehsalı öz səviyyəni qoruyub saxlaya bilmişdir, hətta əlverşsiz xarici 
şəraitdə belə bu səviyyədən aşağı düşməmişdir. Bu, həmçinin Ukraynanın ixrac üzrə 
dünyada birinci yerlərə çıxdığı dənli bitkilərin ixracında da özünü biruzə vermişdir. 
Ukrayna sovet dövründə əldə edilmiş məhsuldarlıq səviyyəsinə yaxınlaşmışdır, lakin 
hələ onu üstələyə bilməmişdir. Dənli bitkilərin əkin sahələri genişlənir, bu da bu 
bitkinin Ukraynada gəlirli olduğunu göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ukraynanın sovet dövründə istehsal etdiyi 50 milyon 
ton taxıldan, dövlətə yalnız 16 milyon tonu təhvil verilirdi. Qalan hissəsi daxili 
dövriyyədə əkinlər və heyvandarlıq üçün istifadə edilirdi. Hal-hazırki rəqəmlər, 
təsərrüfatların plana deyil gəlirə işlədiyi zaman daha realdı və həmçinin taxılın 
ixracının, un üyüdən və yem istehsal edən müəssisələrə satışı statistikası ilə müəyyən 
edilir. 

2000 – 2010-cu illərdə Ukraynada şəkər çuğundurunun istehsalı 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İl Əkinlər, min 
hektar 

İstehsal, 
min ton 

Məhsuldarlıq, 
s/ha 

2000 13646 24459 19.4 
2001 15586 39706 27.1 
2002 15448 38804 27.3 
2003 12495 20234 18.2 
2004 15434 41809 28.3 
2005 15005 38016 26.0 
2006 14515 34258 24.1 
2007 15115 29295 21.8 
2008 15636 53290 34.6 
2009 15837 46028 29.8 
2010 15090 39271 26.9 

İl Əkinlər,  ton ha İstehsal, min ton Məhsuldarlıq, s/ha 
2000 856 13199 177 
2001 970 15575 183 
2002 897 14452 189 
2003 773 13392 201 
2004 732 16600 238 
2005 652 15468 248 
2006 815 22421 285 
2007 610 16978 294 
2008 380 13438 356 
2009 322 10068 315 
2010 501 13749 279 
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Şəkər çuğundurunun istehsalında əks vəziyyət yaranmışdır. Şəkər 
çuğundurunun əkin sahələri müstəqilliyin 20 ilində artıq 3 dəfə azalmışdır. Son illər, 
minimuma çataraq sahələrin azalması dayanmasına baxmayaraq Ukraynanın daxili 
istehlakını təmin etmir. Lakin 2011-ci ildə daxili istehlak təmin olunmuşdur 
(01.11.2011-ci il tarixə ümumi yığım 15 milyon ton təşkil etmişdir, məhsuldarlıq 351 
s/ha). 

Şəkərin istehsalı sahənin yenidən tənzimlənməsilə sıx əlaqədədir. Dövlət satışa 
minimum qiymətləri təyin edir, ölkəni idxaldan qoruyur, daxili bazara şəkər zavodları 
arasında təchiz etmə həcmləri Nazirlər Kabineti tərəfindən paylaşdırılır. 
 

2000 – 2010-cu illərdə Ukraynada günəbaxanın istehsalı 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkənin müstəqillik əldə 

etdikdən sonra da kolxozların dövründə günəbaxanın əkinləri artmağa başlamışdır. 
Hal-hazırda əkin sahələri sövet dövrü ilə müqayisədə 2,8 dəfə artmışdır və 4,5 milyon 
hektar təşkil edir. Yəni əkin sahələrinin artmasına baxmayaraq, onların həcmi 
dəyişməmişdir və torpaqların dövriyyəsinə təsir göstərməyə qadir deyil. Günəbaxanın 
məhsuldarlığı 2001-ci ildə minimum həddə düşmüş, o zamandan artaraq 90-cı illərin 
səviyyəsinə artıq çatmışdır. 
 

2000 – 2011-ci illərdə Ukraynada iribuynuzlu mal-qaranın 
və donuzların sayı 

İl Əkinlər, min ha İstehsal,  min ton Məhsuldarlıq, s/ha 
2000 2943 3457 12.2 
2001 2502 2251 9.4 
2002 2834 3271 12.0 
2003 4001 4254 11.2 
2004 3521 3050 8.9 
2005 3743 4706 12.8 
2006 3964 5324 13.6 
2007 3604 4174 12.2 
2008 4306 6526 15.3 
2009 4232 6364 15.2 
2010 4572 6772 15.0 

İl İribuynuzlu mal-qara Donuzlar 
2000 10625.5 10072.9 
2001 9423.7 7652.3 
2002 9421.1 8369.5 
2003 9108.4 9203.7 
2004 7712.1 7321.5 
2005 6902.9 6466.1 
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Ukraynada iribuynuzlu mal-qaranın sayı durmadan aşağı düşür. Donuzların 
sayı 2001-ci ilədək aşağı düşürdü. O zamandan eyni səviyyədə dəyişir. 2011-ci ildə 
kəndli təsərrüfatlarda mal-qaranın sayı azalmağa davam etmiş, kənd təsərrüfatı 
müəssisələrində isə atmışdır. Lakin, hələ kəndli təsərrüfatlarda cəmi inəklərin 78 faizi 
yetişdirilir. 

2000 – 2011-ci illərdə Ukraynada südün istehsalı 
  

İl Sayı, min baş Südün istehsalı, min ton Bir inəyə sağım, litr 
2000 5431.0 12657.9 2318 
2001 4958.3 13444.2 2711 
2002 4918.1 14142.4 2876 
2003 4715.6 13661.4 2897 
2004 4283.5 13709.5 3201 
2005 3926.0 13714.4 3493 
2006 3635.1 13286.9 3655 
2007 3346.7 12262.1 3664 
2008 3095.9 11761.3 3799 
2009 2856.3 11609.6 4065 
2010 2736.5 11248.5 4111 
2011 2631.2   

 
2000 – 2011-ci illərdə Ukraynada yumurta istehsalı 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 6514.1 7052.8 
2007 6175.4 8055.0 
2008 5490.9 7019.9 
2009 5079.0 6526.0 
2010 4826.7 7576.6 
2011 4494.9 7960.4 

İl Quşların sayı, 
milyon baş 

Yumurta istehsalı, 
milyon ədəd 

Yumurtlama qabiliyyəti, 
əd/baş 

2000 126.1 8809 69.9 
2001 123.7 9668 78.2 
2002 136.8 11309 82.7 
2003 147.4 11477 77.9 
2004 142.4 11955 84.0 
2005 152.8 13046 85.4 
2006 162.0 14235 87.9 
2007 166.5 14063 84.5 
2008 169.3 14957 88.3 
2009 177.6 15908 89.6 
2010 191.4 17052 89.1 
2011 203.8 - - 
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2000 – 2011-ci illərdə Ukraynada yun istehsalı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 – 2010-cu illərdə Ukraynada kənd təsərrüfatı məhsulların istehsalında 
əhalinin təsərrüfatlarının faizi 

  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Ət 64.8 59.1 54.1 51.2 48.9 47.5 
Süd 81.2 81.5 82.2 82.2 80.7 80.3 
Yumurta 50.5 46.4 45.9 43.4 41.8 40.0 
Yun 78.3 78.4 78.5 78.5 79.6 83.2 
Taxıl 24.0 25.0 22.0 21.0 22.1 24.2 
Şəkər 
çuğunduru 

21.0 15.0 14.3 14.2 9.1 7.9 

Günəbaxan 21.0 22.0 19.2 19.0 18.6 17.5 
Kartof 99.0 99.0 98.0 97.8 97.4 87.4 
Tərəvəzlər 89.0 88.0 89.6 86.1 86.5 88.1 
Meyvə, 
giləmeyvə 

88.0 88.0 86.6 84.6 86.7 83.6 

 
Qeyd edilən məlumatlardan görünür ki, taxılın, günəbaxanın və şəkər 

çuğundurunun istehsalında əhalinin payı yüksək deyil. Şəkər çuğundurunun 
istehsalında o xeyli aşağı düşmüşdür, görünür ki, əhali dövlətin tənzimləyici 
siyasətinə uyğunlaşa bilməmişdir. Taxılın və günəbaxanın istehsalında əhalinin payı 
bir qədər də aşağı düşmüşdür. 

Ət və yumurtanın istehsalında əhalinin payı 50 faiz təşkil etmişdir, yəni bu 
sektorda məhsul istehsalının artımı yüksək texnoloji istehsalatın hesabına baş verir. 

Südün istehsalında əhalinin payı çox da azalmamışdır, çünki iri yüksək 
texnoloji heyvandarlıq kompleksləri yalnız son illər yaranmağa başlamışdır. 

İl Sayı, min baş Yun istehsalı, 
min ton Bir başa yun, kq 

2000 1884.7 3400 1.8 
2001 1875.0 3266 1.8 
2002 1955.0 3392 1.7 
2003 1984.4 3353 1.7 
2004 1858.8 3202 1.7 
2005 1754.5 3185 1.8 
2006 1629.5 3277 2.0 
2007 1617.2 3449 2.1 
2008 1678.6 3755 2.2 
2009 1726.9 4111 2.4 
2010 1832.5 4192 2.3 
2011 1731.7   
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Yun istehsalında əhalinin payı artır, Ukraynada iri qoyunçuluq təsərrüfatları 
mövcud deyil. 

Əhalinin kartofun, tərəvəzlərin, meyvələrin istehsalında payı ixtisaslaşmış 
müəssisələrin yaranması hesabına azalmağa başlamışdır, lakin hələ üstünlük təşkil 
edir. 

Qeyd edilənlərdən ilkin nəticə - 2001-ci ildə torpaq islahatı barədə qanununun 
qəbul edilməsindən sonra kənd təsərrüfatı istehsalının dinamikasında dönüş olmuşdur 
və fərdi kənd təsərrüfatları yaranmağa başlamışdır. Bir çox sahələrdə enmə yüksəlişlə 
əvəz olunmuşdur. 

İkinci nəticə əhalinin payı azaldığı, yüksək texnoloji müəssisələrin payı artdığı 
müəssisələrdə məhsulun istehsalı və məhsuldarlıq artmışdır. 

Ərazisi 603,7 min km2, əhalisi 50,0 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 84 nəfər düşür. 
ÜDM 327,4 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 6 548 ABŞ dolları düşür. 
ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 6 faiz təşkil edir. 39,3 milyon ton taxıl istehsal 
edilib. ÜDM (cəmi) 2011-ci ildə 2010-cu ilə nisbətən artım 5,2 faiz, kənd 
təsərrüfatında isə 7,3 faiz təşkil etmişdir. Taxılın sahəsi 15,1 milyon hektar, ixracı 
21,2 milyon ton, məhsuldarlığı 26,9 s/ha, şəkər çuğundurunun sahəsi 501 min hektar, 
istehsalı 13,7 milyon ton, məhsuldarlığı 279 s/ha, günəbaxanın sahəsi 4,6 min hektar, 
istehsalı 6,8 milyon ton, məhsuldarlığı 15 s/ha təşkil edir. Mal-qaranın baş sayı 4,5 
milyon, donuz 7,96 milyon, inək 2,6 milyon, süd istehsalı 12,3 milyon ton, bir inək 
4100 litr süd verir, quşların sayı 203,9 milyon, yumurta istehsalı 19 milyon ədəd, bir 
baş toyuq ildə 90 yumurta verir. 
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Ukraynanın əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ötən ilə faiz nisbətində) 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ümumi daxili məhsul 105,9 109,2 105,2 109,6 112,1 102,7 107,3 107,9 102,3 85,2 104,1 105,2 
Sənaye məhsulları 112 114 107 116 112 103 106 110 95 78 111 107,3 
Kənd təsərrüfatı məhsulları 110 110 101 89 120 99,9 103 94 117 98 99 117,5 
Əsas kapitala investisiyalar 114 121 109 131 128 102 119 130 97 59 99 122,4 
Yüklərin daşınması 100 103 104 116 105 98 109 108 99,5 77 111 109,0 
Pərakəndə satışın dövriyyəsi 107 115 117 121 120 122 127 129 118 83 110 114,7 
Sənaye məhsullarının istehsalçılarının 
qiymət indeksləri 121 109 103 108 120 117 110 120 136 107 121 119,0 

İstehlak qiymətləri indeksləri 128 112 101 105 109 114 109 113 125 116 109 108 
MDB ölkələrinə ixrac 138 104 94 138 142 126 118 147 128 58,2 139,1 139,5 
Digər ölkələrə ixrac 121 115 117 125 142 98 109 119 141 59,9 124,6 129,3 
MDB ölkələrindən idxal 119 110 102 128 132 112 119 127 132 59,0 135,6 139,4 
Digər ölkələrdən idxal 116 117 115 144 120 139 130 141 148 49,4 132,3 133,3 

        

                      



Yunanıstanın kənd təsərrüfatı 
 
Ərazisi 132,0 min km2, əhalisi 11,2 milyon nəfərdir, ÜDM 305,6 milyard ABŞ 

dolları təşkil edir, hər nəfərə 27,3 min ABŞ dolları düşür. 
Yunanıstanın kənd təsərrüfatı əsasən az sayda olan fərdi təsərərrüfatlara 

əsaslanır (xırda fermalara), iri fermer birliklərinə gəldikdə Yunanıstanda onlar çox 
azdır, bu isə münbit torpaqların çatışmazlığı və yağıntıların miqdarının azlığı ilə 
yanaşı iqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı kimi sahəsinin inkişafına şərait yaratmır. 
Yarımada ölkəyə iri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas kütləsinin yaradılmasında 
Avropa İttifaqı yardım göstərir. Hal-hazırda Yunanıstanın kənd təsərrüfatı əsasən 
Avropa İttifaqının vəsaiti hesabına subsidiyalaşır. Yunanıstandageniş spektr kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsal edilir: həm tərəvəz və meyvələr, həm də heyvandarlıq 
və balıqçılıq məhsulları. Yunanıstanın kənd təsərrüfatında meşəçilik ikinci dərəcəli  
yer tutur. Maraqlıdır ki, bu sahədə işçi qüvvəsi kimi xeyli sayda xarici vətəndaşlar 
(alban və rumınlar) çalışır. 

Yunanıstanda kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlar çox azdır. Müxtəlif 
məlumatlara görə,ölkə ərazisinin20-30 faizini əkin sahələri təşkil edir, otlaqlar üçün 
40 faizi ayrılmışdır, Yunanıstanın ərazisinin 20 faizi isə meşələrlə örtülmüşdür. 

Ölkə ərazisinin kənd təsərrüfatı torpaqlarının çoxunun suvarılmaya ehtiyacı var 
və torpaqların eroziyası ilə mübarizəsi və bitkilərin məhsuldarlığının artırılması 
Yunanıstanın kənd təsərrüfatının ciddi problemlərindən biridir. 

Ölkədə əkin torpaqlarının faiziaşağı olduğu üçün iri miqyaslı istehsal yalnız 
Fassalıya, Makedoniya və Frakiya vadilərində mümkündür. Burada, Avropa İttifaqı 
ölkələri arasında Yunanıstanın liderlik etdiyi buğda, qarğıdalı, şəkər çuğunduru, arpa, 
pambıq və tütün kimi bitkilər becərilir. İqlim və topoqrafik xüsusiyyətləri sayəsində 
Yunanıstanda müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri becərilir: tropik bitkilər (banan, sitrus 
bitkiləri və s.), şimal rayonları üçün xarakterik olan bitkilər (göbələk və s.). 
Yunanıstanda ən çox bağçılıq və tərəvəzçilik inkişaf etmişdir. 

Yunanların bağlarında alma, armud, şaftalı, ərik və əncir yetişdirilir. İstixana 
təsərrüfatı inkişaf edir. Burada zeytun, əsasən zeytun yağının istehsal edilməsi üçün 
istifadə edilir, onun istehsalına görə Yunanıstan dünyada üçüncü yeri tutur. Zeytun 
bağları əsasən Mərkəzi və Cənubi Yunanıstanda və cənub adalarında yetişdirilir və 
0,5 milyon hektar təşkil edir, yemiş, üzüm, apelsin, şaftalı, pomidor yetişdirilir. 
Yunanıstan Avropa İttifaqı ölkələrinə bostan və sitrus bitkilərini ixrac edir. 

Buğda əkinləri Yunanıstanda bütün əkin sahələrinin 60 faizini təşkil edir. 
Ölkənin şimalında çayların bataqlaşmış aşağı hissələrində düyü becərilir. Pomidorun 
yuksək məhsul yığımı Yunanıstan üçün adi bir haldır. Yunanıstan Avropada pambığın 
ən iri istehsalçısıdır. Pambıq Strimon və Vardar çaylarının sahillərində, Beotiyada və 
Lemnos adasında becərilir. Makedoniyada və Frakiyada yüksək keyfiyyətli tütün 
becərilir. Yunanıstan kəndlilərinin əsas kütləsində torpağın az olmasıvə təbii yem 
ehtiyatlarının azlığı  ilə əlaqədar, heyvandarlıq ölkənin kənd təsərrüfatında az rol 
oynayır:yalnız qoyun və keçilər daşlı otlaqlarda otarıla bilir. 
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Donuzların və iribuynuzlu mal-qaranın sayı olduqca azdır. Eşşəklər, atlar və 
qatırlar işçi qüvvəsi kimi istifadə edilir. 

Yunanıstanın bir çox rayonlarının fermerləri ev quşlarının, arıların və ev 
dovşanlarının yetişdirilməsilə məşğul olur. 

Hal-hazırda Yunanıstanın kənd təsərrüfatı Avropa İttifaqının vəsaiti hesabına 
subsidiyalaşdırılır. Ölkənin əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 12 faizi kənd təsərrüfatı 
sahəsində çalışır.Əsasən xarici işçi qüvvəsi istifadə edilir, birinci növbədə albanlar və 
rumınlar. 

Əkinçilik kənd təsərüfatının əsas sahəsidir. Əkin torpaqları 2,3 milyon hektar 
təşkil edir, bunlardan 0,8 milyon hektarı suvarılan, 1,2 milyon hektarı üzümlüklər, 
zeytun bağlarıdır. 

Yunanıstanda əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı orta hesabla 
Avropa İttifaqı ölkələrindən aşağı olsa da, ölkənin buğdaya olan tələbatı tamamilə 
ödənilir. Dənlilərin ümumi yığımı 4,1 – 4,3 milyon ton təşkil edir, bunlardan 2,2 
milyon tonunu qarğıdalı, 0,3 milyon tondan az olaraq buğda və bir o qədər də arpa 
təşkil edir. Torpaqların eroziyası ilə mübarizə və məhsuldarlığın artırılması ölkənin ən 
mürəkkəb problemlərindən biridir. 

Yunanıstanda pomidor yüksək məhsul verir –ildə 1,7 milyon tondan artıq. 
Digər əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları şəkər çuğunduru, kartof, paxlalılar və 
zeytundur. 

Yunanıstan qədimdən bir sıra çox zəhmət tələb edən ixrac məhsullarının 
becərilməsilə məşğul olur, əsasəndə tütün, zeytun, üzüm, sitrus bitkiləri və pambıqla. 

Heyvandarlıq ölkənin kənd təsərrüfatında az rol oynayır. Bu,kəndlilərin əsas 
kütləsində torpağın az olması və təbii yem ehtiyatlarının azlığı  ilə əlaqədardır. Daşlı 
otlaqlar yalnız qoyunların (8 milyon) və keçilərin (təxminən 4,5 milyon) otarılması 
üçün yararlıdır. Hədsiz-hesabsız otarılma otlaqları daha da zəiflədir və torpaqların 
eroziyasına gətirib çıxarır. İribuynuzlu mal-qaranın sayı 1 milyona çatmır, donuzların 
sayı daha da azdır.  

Ərazisi 132,0 min km2, əhalisi 11,2 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 
94-cü yerdədir, 1 km2-ə 84 nəfər düşür. Ümumi daxili məhsul istehsalı 305,6 
milyard avro təşkil edir, hər nəfərə 27,3 min avro istehsal olunur. Kənd 
təsərrüfatında ÜDM-in 7 faizi istehsal olunur. Əkin sahəsi kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaqların 20 – 30 faizini təşkil edir, ondan 40 faizi otlaq üçün ayrılıb, taxıl 
sahəsinin 60 faizini buğda təşkil edir. Zeytun istehsalına görə dünyada üçüncü 
yerdədir. Əmək qabiliyyətli əhalinin 12 faizi kənd təsərrüfatında çalışır. 2,3 milyon 
hektar əkin sahəsinin 0,8 milyon hektarı suvarılan torpaqlardır. İldə 4,1 – 4,3 
milyon ton taxıl, ondan 2,2 milyon ton qarğıdalı, 0,3 milyon ton buğda, 0,3 milyon 
ton arpa istehsal olunur. 1,7 milyon ton pomidor məhsulu alınır. Ölkədə 8 milyon 
baş qoyun, 4,5 milyon baş keçi və 1 milyon baş iribuynuzlu heyvan saxlanılır. 

 



Cənubi Koreya Respublikasının kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 94,5 min km2, əhalisi 50,0 nəfərdir. ÜDM 1554,0 milyard ABŞ 
dollarıdır, hər nəfərə 31 394 ABŞ dolları düşür. 

Cənubi Koreya bazar iqtisadiyyatına malikdir və dünyada nominal ÜDM 
üzrə 15-ci yerdədir və alıcılıq qabiliyyətinin pariteti üzrə (AQP) 12-dir, G-20 ən iri 
iqtisadiyyatı kimi müəyyənləşdirilir. Ölkə inkişaf etmiş ölkələrin ən yüksək gəlir 
səviyyəsinə malikdir. Cənubi Koreya “Asiya pələnglərindən” biridir və Next 
Eleven qrupuna daxil olan yeganə inkişaf etmiş ölkədir. 

Cənubi Koreya 1960-cı illərin əvvəllərindən 1990-cı illərin sonlarınadək 
dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malik olmuşdur və Honqkonq, 
Sinqapur və Tayvanla yanaşı “Asiya pələnglərinin” üzvüdür. Təbii ehtiyatları 
demək olar ki, heç olmayan, kiçik ərazidə əhalisi hər zaman həddindən artıq olan 
və əhalinin sayının artmasının qarşısını alan, daxili istehlak bazarını formalaşdıran 
Cənubi Koreya öz iqtisadiyyatını dəstəkləmək üçün ixrac yönümlü iqtisadi 
strategiyaya istiqamətləndirilmişdir və 2010-cu ildə Cənubi Koreya ixracın 
həcminə görə dünyada yeddinci və idxala görə dünyada onuncu yeri tutmuşdur. 

Beynəlxalq valyuta fondu kimi məşhur maliyyə təşkilatı Cənubi Koreya 
iqtisadiyyatının sabitliyini tamamlayır və müxtəlif iqtisadi böhrandan qoruyub 
saxlayır, dövlət borcunun aşağı olmasına və yüksək maliyyə ehtiyatlarına 
arxalanaraq hər hansı bir problemin həlli üçün səfərbər oluna bilirlər. 

Cənubi Koreyanın iqlimi yayda isti və rütubətli, qışda isə nisbətən soyuq və 
quru musson tipinə aiddir. XX əsrədək ölkənin əsas kənd təsərrüfatı məhsulu düyü 
olmuşdur, lakin hal-hazırda məhsulun nomenklaturası xeyli genişlənmişdir və bir 
çox meyvə, tərəvəz, heyvandarlıq məhsulları və meşə təsərrüfatı məhsulları daxil 
edilmişdir. 

2001-ci ildə kənd təsərrüfatı və meşə sənayesi ümumi milli gəlirin 4 faizini 
təşkil etmişdir. Ölkənin kəndli əhalisi 4 milyon nəfər təşkil edir (bütün əhalinin 8,3 
faizi). İqtisadiyyatda kənd təsərrüfatının payı kiçik olsa da, mineral gübrələrin 
istehsalı və qida sənayesi kimi yanaşı sahələrin payı ümumi milli gəlirin 14 faizini 
təşkil edir. 1995-ci ildə ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması kənd 
təsərrüfatı bazarının transformasiya və liberallaşdırılmasını sürətləndirmişdir, bu 
da məhsulların qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. 

Cənubi Koreyanın əsas kənd təsərrüfatı məhsulu düyüdür, ölkənin 
fermalarının 80 faizi bu dənli bitkini istehsal edirlər. Düyü əsasən daxili bazarda 
istehlak edilir, çünki öz yüksək qiymətinə görə xarici bazarda  rəqabət aparmaq 
qabiliyyətində deyil. 2001-ci ildə düyünü 1,08 milyon hektar ərazidə becərmişlər. 
Məhsul 1 hektara 5,16 ton təşkil etmişdir. 2001-ci ildə digər dənli bitkilərin 
istehsalı (ilk növbədə arpanın və buğdanın) 217 min ton təşkil etmişdir. Həmin il 
140 min ton soya və kartof istehsal edilmişdir. 2001-ci ildə 11,46 min ton şaftalı 
(əsasən ABŞ, Kanada, Tayvan və İndoneziyaya), 3,73 min ton alma (əsasən 
Tayvan, Sinqapur və Yaponiya) və 4,66 min ton naringi ixrac edilmişdir. 

Heyvandarlıq gəlirin həcminə görə düyüdən sonra ikinci yerdədir. 2001-ci 
ildə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 1 954 min baş, donuzların 8,7 milyon baş, 
toyuqların sayı isə 102 milyon baş təşkil etmişdir. XX əsrin sonlarında - XXI əsrin 
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əvvəllərində heyvandarlıq məhsullarının istehlakı müntəzəm olaraq artmışdır. 
2001-ci ildə mal ətinin istehlakı 384,06 min ton, donuz ətinin 807,42 min ton, quş 
ətinin 350,3 min ton təşkil etmişdir. 

Balıqçılıq Cənubi Koreyanın iqtisadiyyatının əsas hissəsidir. Bu sektorda 
təxminən 140 min nəfər məşğuldur. Ölkədə təxminən 96 min balıq vətəgə gəmiləri 
mövcuddur. 2000-ci ildə hasilatın həcmi pul ekvivalentində 3,6 milyard ABŞ 
dolları təşkil etmişdir. 

Koreya ənənəvi olaraq yüksək intensiv əkinçilik ölkəsidir.  Əhalinin yüksək 
sıxlığı torpağın hər hektarından maksimum gəlir əldə etməyin zəruriyyətini 
yaradır. Koreyanın ərazisinin təxminən 2/3 hissəsini dağlar təşkil edir, lakin qalan 
hissəsi əkinə yararlı torpaqlardır. Hər sahədən maksimum kalori əldə etmək 
zəruriyyəti Koreyanın ənənəvi kənd təsərrüfatının bütün spesifikasını müəyyən 
etmişdir. Məsələn, Koreyada maldarlığın yoxluğu bununla əlaqəlidir, çünki 
otlaqların bir hektara orta hesabla 10 – 15 dəfə az kalori verir, nəinki dənli 
bitkilərin becərildiyi bir hektardan. Dəyərli torpağı otlaqlara sərf etmək Koreyada 
qədim zamanlardan görünməyən israfçılığa yol verməkdir və burada mal-qara sırf 
dartı qüvvəsi kimi istifadə edilmişdir. Torpağın hər hektarından maksimum gəlir 
əldə etmək cəhdi həmçinin düyüyə verilən üstünlükdür. Düyü çox zəhmət tələb 
edən bitkidir, lakin onun sahəsinin hər vahidindən maksimum kalori miqdarı əldə 
etmək mümkündür. 

Cənubi Koreyanın müasir kənd təsərrüfatının tarixi ölkənin Azad 
edilməsindən, burada torpaq islahatının aparılmasından sonra başlamışdır. 
Mülkədar torpaq sahibliyi ləğv edilmişdir, torpaq isə kəndlilər arasında bərabər 
paylaşdırılmışdır. Bundan sonra kənd təsərrüfatı iki yoldan biri ilə inkişaf edə 
bilərdi. İqtisadi nəzəri cəhətdən müntəzəm olaraq  təsərrüfatların iriləşdirilməsi 
daha uyğun olardı. Belə təsərrüfatlar daha ucuz məhsulların istehsalını təmin edə 
bilərdi. Lakin iqtisadi fikirlərdən savayı siyasi fikirlər də mövcuddur. Kiçik 
azgəlirli təsərrüfatların daha geniş yayılmış dəstək forması düyüyə olan dövlət 
sifarişləri olmuşdur. Hökumət fermerlərdən düyünü alıb sonra isə özünə ziyana, 
alış qiymətinin 70 – 80 faizini təşkil edən qiymətlərlə pərakəndə satışını həyata 
keçirirdi. Beləliklə, şəhər əhalisi ucuz düyünü istehlak etməyə imkan əldə edirdilər, 
fermerlər isə öz çox kiçik sahələrində təsərrüfatçılığı davam edirdilər. Əlavə 
olaraq, hökumət daxili bazarı qorumaq məqsədilə idxal olunan kənd təsərrüfatı 
məhsullarına yüksək rüsumları qoruyub saxlayırdı. Bu tədbirlər zəruri idi, çünki 
yüksək maya dəyəri Cənubi Koreya kənd təsərrüfatı məhsullarını 
rəqabətədavamsız edirdi. Digər tərəfdən hərbi rejim  vasitəsilə  70-ci illərdə 
Koreya özünü düyü ilə tam təmin etməyə nail olmuşdur. O zamanlar, bu nailiyyət 
yüksək siyasi müvəffəqiyyət kimi qəbul edilirdi və siyasi təbliğatda  hər vasitələrlə 
yüksəldilirdi. 

Kənd təsərrüfatının əsasını əvvəlki kimi düyü təşkil edir, lakin onun hər 
nəfərə istehlakı mütəmadi olaraq aşağı düşür, onun əvəzində ölkəyə əvvəllər 
koreyalıların əldə edə bilmədiyi məhsullar gəlir.  

Milli Statistika İdarəsinin məlumatına görə, 2000-ci ildə 7,2 milyon ton 
düyü istehsal edilmişdir. Bu da Koreyanı düyü istehsalına görə dünyada yeddinci 
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etmişdir, lakin Çindən o 20 dəfə geridə qalırdı (Çin 2000-ci ildə 190,2 milyon ton 
düyü istehsal etmişdir). Orta statistik koreyalı 93,6 kq düyü istehlak etmişdir, bu da 
1990-ci illə müqayisədə 26 kq az olmuşdur (1980-ci illərin əvvəllərində hər nəfərə 
düyünün istehsalı 130 kq-a çatmışdır). Digər dənli bitkilərdən qarğıdalını və arpanı 
qeyd etmək olar. Bizim üçün adi olan buğda Koreyada demək olar ki, becərilmir, 
2000-ci ildə yalnız 2 min ton buğda yığılmışdır. Hal-hazırda koreyalılar ağ çörəyi 
istifadə etməyə başlayıblar, lakin bu çörək idxal olunan (əsasən də Amerikadan) 
undan bişirilir. 

Digər tərəfdən son 20 – 30 ildə meyvələrin, tərəvəzlərin və xüsusilə də ət və 
südün istehlakı xeyli artmışdır. Məsələn, 1961 – 1996-cı illər ərzində əhalinin hər 
nəfərinə südün istehlakı 45 qramdan 45 kq-dək artmışdır, bu da 1000 dəfə çoxdur. 
2000-ci ildə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2,1 milyon baş, mal ətinin istehsalı isə 
214 min ton təşkil etmişdir. Burada otlaqların olmaması səbəbindən Koreyanın mal 
ətini daha böyük həcmdə istehsal etməyə imkanları yoxdur. Donuz əti isə əksinə 
hamı üçün mümkündür, hal-hazırda Koreyada 8,2 milyon donuz mövcuddur. 
Praktiki olaraq Koreyanın bütün düyüsü yerli istehsalındır, lakin ümumilikdə 
Koreya özünü ərzaq məhsulları ilə yalnız 60 - 70 faiz təmin edir. Ət və ət 
məhsulları, həmçinin meyvələr, o cümlədən tropik meyvələr əsas ixrac 
məhsullarıdır. 

2009-cu ilə olan vəziyyətə Koreya Respublikasının iqtisadiyyatı ümumi 
daxili  məhsulu (alıcılıq qabiliyyətinin paritetinə görə) üzrə dünyada 13-dür və 
nominal ÜDM (832,5 milyard ABŞ dolları) üzrə dünyada 15-dir. 2009-cu ildə 
Koreya Respublikasının alıcılıq qabiliyyətinin pariteti üzrə ÜDM-i təxminən 1,554 
trilyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ayrı-ayrı sahələrin Koreya Respublikasının ÜDM-ə payı (2008-ci il): kənd 
təsərrüfatı – 3 faiz, sənaye – 39,4 faiz, xidmətlər – 57,6 faizdir. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində əmək qabiliyyətli əhalinin 7,2 faizi, sənayedə 
25,1 faizi, xidmət sahəsində isə 67,7 faizi məşğuldur. İşsizlik səviyəsi təxminən 3,7 
faiz təşkil edir. 2003-cü ilin məlumatına görə, yoxsulluq səviyyəsində yaşayan 
əhali 15 faiz təşkil etmişdir. 

2009-cu ildə qeydə alınmış inflyasıyanın səviyyəsi  (istehlak qiymətləri 
üzrə) 2,8 faiz təşkil etmişdir. 2009-cu ilin dekabr ayının 31-nə olan vəziyyətə görə 
Koreya Respublikasının Mərkəzi Bankının əlavə maliyyələşməsi 1,25 faiz, xarici 
borcu 333,6 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatları 
270 milyard ABŞ dolları təşkil edir. 2009-cu ilin nəticələrinə görə, Koreya 
Respublikasının iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyaların həcmi 96,19 milyard 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Hal-hazırda Koreya Respublikası iqtisadiyyatın miqyasına görə dünyada 10-
cu yerdədir. Ölkədə iqtisadi inkişaf güclü dövlət dəstəyi, ixraca yönəldilmiş inkişaf 
strategiyası, yüksək texnologiyaların inkişafı və yüksək ixtisaslaşmış və savadlı 
işçi kadrlarının çoxluğu sayəsində əldə edilmişdir. 

Koreyanın iqtisadi həyatında kənd təsərrüfatı ikinci dərəcəli rol oynayır. 
Əkinçilik (düyü, kökümeyvəlilər, arpa, tərəvəzlər, meyvələr), heyvandarlıq 
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(iribuynuzlu mal-qara, donuz əti, quşçuluq, yumurta), balıq təsərrüfatı (balıqçılıq, 
hasilat) kənd təsərrüfatının əsas sahələridir 

Eyni zamanda, Koreya hökuməti aqrar iqtisadiyyatın inkişafını yeni nəsillərə 
qloballaşma şəraitində təhlükəyə məruz qalan milli ənənələrin ötürülməsinə şərait 
yaradan əlverişli sosial mühitin dəstəyinin zəmanəti kimi nəzərdən keçirir. Dövlət 
dəstəyi nəticəsində Cənubi Koreyanın istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının 
həcmi son 15 ildə 2 dəfə artmışdır. Hal-hazırda aqrar siyasətdə kəmiyyət 
göstəricilərinin artmasına deyil, aqrar sektorda istehsalatın effektivliyinə xüsusi 
diqqət yetirilir. 

Ərazisi 94,5 min km2, əhalisi 50,0 milyon nəfər, 1 km2-ə 480 nəfər düşür. 
ÜDM-in səviyyəsinə görə dünyada 15-ci, alıcılıq qabiliyyətinə görə 12-ci 
yerdədir. Tək Asiya ölkəsidir ki, ölkələrin Next Eleven qrupuna daxil edilmişdir, 
“Asiya pələngi” adlanır. İxraca görə dünyada 7-ci, idxala görə 10-cu yeri tutur. 
2010-cu ildə iqtisadi artım səviyyəsi 6,1 faiz olmuşdur. ÜDM 1554,0 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 31 394 ABŞ dolları düşür. Düyü 1 milyon 
hektardan çox səpilir, 1954 min baş iribuynuzlu mal-qarası, 7,7 milyon baş 
donuzu vardır. 2011-ci ildə 2 min ton buğda istehsal olunub. 

 
 



 
 

Çinin kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 9,6 milyon km2, əhalisi 1 340 milyon nəfər təşkil edir. ÜDM 11300,0 
milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 8 433 ABŞ dolları düşür. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı, dünyada ən çoxsaylı əhalini ərzaqla təmin edən, Çin 
Xalq Respublikasının iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsidir. Bundan əlavə, sahənin 
məhsulları daha çox ixraca gedir. 

Çin qədim əkinçilik sivilizasiyası ölkəsidir. Becərilən bitkilərin müxtəlifliyinə 
görə dünyada birinci yerlərdən birini tutur: 50 növdən yuxarı əkin bitkiləri, 80-dən 
artıq bostan və 60-dan yuxarı bağ bitkiləri istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatının əsas xüsusiyyətlərindən biri mütamadi olaraq əkin 
sahələrinin çatışmazlığıdır. 320 milyon hektar şumlanmaya yararlı torpaqların yalnız 
224 milyon hektarı istifadə edilə bilir. Ümumilikdə əkin sahələri 127 milyon 
hektardır, bu da dünya əkin sahələrinin 7 faizini təşkil edir. Çin təsnifatı üzrə torpaq 
fondunun yalnız 21 faizi bitkiçilik üçün əlverişli şəraiti ilə uzunmüddətli vegetasiya 
dövrü ilə, ümumilikdə yüksək aktiv temperaturları ilə, yağıntıların bol olması ilə 
seçilən, yüksək məhsuldar torpaqlara aiddir. Belə şərait il ərzində iki dəfə, Çinin 
Cənubunda isə üç dəfə məhsul becərməyə imkan verir. 

Ölkənin üç iqlim şəraitində olması bitkiçiliyin  mürəkkəb coğrafiyasını 
müəyyən edir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatına ənənəvi olaraq, ilk öncə dənli bitkilərinin 
becərilməsinə yönəldilən bitkiçilikdə, düyü, buğda, qarğıdalı, qaolyan, darı, 
kökümeyvəlilər və soya əsas ərzaq bitkiləridir. 

Düyü əsas ərzaq bitkisidir, onun yığımına görə Çin dünyada birinci yerdədir.  
Ölkənin geniş ərazisində çəltikçilik, sərt iqlimi olan yüksək dağlıq ərazilərdən və 
səhralardan başqa hər yerdə geniş yayılmışdır. Əkin sahələrinin 20 faizində düyü 
becərilir, onun payına ölkədə dənlilərin ümumi yığımının təxminən yarısı düşür. 
Düyünün becərilməsinin çoxəsrli tarixi ərzində Çində bu dənli bitkinin 10 min sortu 
becərilmişdir. 

Ölkədə düyünün istehsalı 125,3 – 134,3 milyon ton təşkil edir. İstehlak 127,2 
– 130,3 milyon tondur. İxrac 0,7 – 1,3 milyon ton təşkil edir. İdxal isə 0,3 – 0,6 
milyon ton. Keçici ehtiyyatlar 35,9 – 42,9 milyon ton arası dəyişir. 

Əhəmiyyətinə görə ikinci olan ərzaq  bitkisi taxıldır. Onun yığımına görə də 
ÇXR liderlik edir. Hal-hazırda heç bir ölkədə Çində olduğu kimi buğdanın belə 
yüksək məhsulu yığılmır. 21,6 – 30,1 milyon hektar əkin sahəsində, orta 
məhsuldarlığı 3,7 – 4,8 ton/ha, 86,5 – 113,9 milyon ton istehsal edilir. 0,5 – 2,8 
milyon ton ixrac edilir. İdxal 6,7 milyon ton təşkil edir. İstehlak  101,5 – 109,3 
milyon tondur. Buğda üzrə keçici ehtiyatlar 34,4 – 102,9 milyon ton arası dəyişir. 

Bundan əlavə, xeyli miqdarda kök yumruları nişasta və şəkərlə zəngin olan, 
şirin kartof (batat) becərilir. 

Çin şəraitində texniki bitkilərin becərilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Qiymətlərin strukturu nəticəsində onların taxılın, pambığın, tərəvəzin və meyvələrin 
istehsalından daha gəlirlidir,  baxmayaraq ki, məsələn, pambığın becərilməsinə görə 
Çin dünyada üçüncü yerdədir. 
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Bundan əlavə, ölkədə, qida yağlarının əsas mənbəyi olan, yağlı bitkilərin 
becərilməsi geniş yayılmışdır. Yerfındığı, raps və küncüt Çində becərilən əsas yağlı 
bitkilərdir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas növlərinə tarif kvotalarının dəyişiklikləri 
probleminə uyğun, qarğıdalının və buğdanın idxalının artırılması halında gizli təhlükə 
mövcuddur. Ümumi istehsalla müqayisədə dənlilərə yüksək olmayan daxili kvotaya 
baxmayaraq, faiz nisbətində Çində dənlilərin ticarəti yetərincə geniş yer tutur. 

Dünya bazarında dənli bitkilərə qiymətlərin balanslaşdırılmasına nail 
olunması, həmçinin tarif kvotasının doldurulma payının artırılması müddətində 
tədricən dənlilərin idxalının artırılması baş verəcək, bu da Çinin əsas taxıl istehsal 
edən rayonlarında məhsulların istehsalına neqativ təsir göstərə bilər, daxili 
qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Bunun nəticəsi mal ehtiyatının 
ehtiyacdan artıq olması, Çinin əsas taxıl istehsal edən rayonlarında məşğulluğun aşağı 
düşməsi, həmçinin kəndlilərin gəlirlərinin artım templərini xeyli yavaşıtması ola 
bilər. 

Qüvvədə olan dənli bitkilərə müdafiə qiymətlər siyasətinin nizamlanması üzrə 
çətinliklər mövcuddur. Hələ də, dənli bitkilərə bazar qiymətlərinin formalaşması 
mexanizminin stabil saxlanılması məqsədilə onun əvəz edilməsi üçün münasib 
metodlar təklif olunmamışdır. Üstəlik, müxtəlif növ dənlilər üzrə istehsal xərclərinin 
ödənilməsi imkanları elə də yetərincə deyil. 

Ölkəninin geniş ərazisi və iqlim şəraitinin, torpaq və relyefinin müxtəlifliyi 
fərqli aqrosistemlərin formalaşmasına səbəb olub. Çində 50-dən artıq əkin növləri 
var, 80 növ bostan və 60 növ bağ bitkiləri becərilir. Soyuq Şimal əyalətlərin geniş 
əkin sahələri dənli və paxlalı bitkilərin (qarğıdalı, buğda, soya paxlalıları) yüksək 
mexanikləşdirilmiş istehsalında aparıcı rol oynayır. Şimali Çində, qərbi hissə daxil 
olmaqla, düzənliklərdə və terraslaşdırılmış yamaclarda, suyun xroniki çatışmazlığı ilə 
mübarizə şəraitində quraqlığa davamlı bitkilər becərilir (buğda, qarğıdalı, darı). 
Şimal-Çin düzənliyində  becərilən torpaqlardan dənli və yağ bitkilərinin və tütünün 
məhsulu ildə iki dəfə yığılır. Orada heç bir məhdudiyyət olmadan suvarılma üçün 
yeraltı sular istifadə edilir (o cümlədən, quyu suyu). 

Çində alınan kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcminə görə ən 
məhsuldar Yantzı çayının aşağı axınının vadisidir. İl ərzində bir neçə dəfə məhsulun 
alınması, suvarılmanın istifadəsi və gübrələrin geniş istifadəsi burada bir normadır. 
Xunan, Sıçuan və Tzyansu əyalətləri ölkədə düyünün ən iri istehsalçılarıdır. Şəkər 
çuğunurunun çox hissəsi Quandun və Quansi əyalətlərində becərilir. Çinin subtropik 
rayonlarında, əsasən idxal üçün mandarin, apelsin, liçji və ananas becərilir. 

Bütün dənlilərin orta məhsuldarlığı artmışdır: buğdanın 5 dəfə, qarğıdalının 
təxminən 4 dəfə, düyünun 3 dəfə. Məhsuldarlığın artımı, əsasən 1975-ci ildən sonra, 
azot gübrələrinin istifadəsinin daha çox mümkünlüyü ilə əlaqədar olaraq baş 
vermişdir. Hal-hazırda Çində 1 hektar əkin sahəsinə orta hesabla 240 kq-dan artıq 
gübrə istifadə edilir. 

Çin xaricdən sidik covhəri istehsalı üzrə 12 müasir kimya zavodu almışdır. 
Yerli, effektliyi daha az olan müəssisələr əsasən ammonium-karbonat istehsal edirlər. 
Bu zavodlar təxminən 16 milyon ton azot gübrəsi istehsal etmişdir ki, bu da Çini 
bitkilərin qidalanmasının əsas elementinin iri istehsalçısına çevirdi. 
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Özəlləşdirmə nəticəsində kommunalardakı torpaq ailələr arasında 
bölüşdürülmüşdür və ailə podratı əsasında işlənilir. İlk öncə torpaq qısa müddətə 
icarəyə verilirdi (1-3 il), lakin qisa müddətdə uzunmüddətli sahibkarlıq sistemi tətbiq 
edilmişdir (50 il və daha çox). Nəzarət rəqəmləri əvvəl aşağı salınmışdır, sonra isə 
tamamilə ləğv edilmişdir. Taxılın və ətin qiymətlərinə bir sıra dəyişikliklərin 
aparılması əməyin səmərəliliyinin artırılması üçün stimullaşdırıcı faktor rolunu 
oynamışdır və əkin strukturlarında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Texniki bitkilərdən mühüm yer pambığa, kətana, cuta, çətənəyə və tütünə 
məxsusdur (dünyada iri yığımlar). Yağlı bitkilər arasında yerfındığı, küncüt və 
günəbaxan liderlik edirlər. Şəkər bitkilərindən şəkər qamışı və şəkər çuğunduru,  
meyvələrdən isə sitrus, ananas, banan, manqo, alma, armud və s. üstünlük təşkil edir.  

Kənd təsərrüfatının fəaliyyətində ənənəvi olaraq ikinci dərəcəli yer tutan 
heyvandarlıq, yemlərin çatışmazlığı və otlaq sahələrinin məhdud olması ilə əlaqədar 
olaraq mülayim templərlə inkişaf etməyə başlamışdır. Donuzların baş sayına görə Çin 
dünyada birinci yerdədir. Çinin əsas ət məhsulu olan donuz ətinin istehsalı 2 dəfədən 
artıq artmışdır. 

Çində 4000 il ərzində ipəkçilik tətbiq edilmişdir. Barama qurdunu Cənub və 
Şərq rayonlarında yetişdirirlər, palıd qurdunu isə Şimal-Şərqi Çində. 

Baxmayaraq ki, hal-hazırda Çin ərzaq məhsulları ilə  özünü əsasən təmin edir, 
ərzağın istehsalının gələcək perspektivi çox da optimistik deyil. Əhalinin sayının 
artması ilə qida məhsullarının istehsalının artırılmasında zəruriyyət qalacaq ərzaq 
taxılına tələbatların artması gübrələrin istehsalının genişləndirilməsinin, suvarılma 
üçün suyun sərfiyatının armasının və kənd təsərrüfatı istifadəsi üçün yararlı olan əkin 
sahələrinin məhdudiyyəti ilə üzləşəcək. Qərb mütəxəssislərinin proqnozlarına görə, 
XXI-ci əsrdə Çinin idxal olunmuş taxıla tələbatı 55-dən 175 milyon tonadək artacaq. 
Keçən əsrin 90-cı illərindən, Çin taxılın, ətin, pambığın, raps toxumunun, meyvələrin, 
tütün yarpağının istehsalına görə dünyada birinci yerdədir, çayın və yunun istehsalına 
görə ikinci yeri, soya paxlalıların, şəkər qamışının və cutun istehsalı üzrə üçüncü və 
ya dördüncü yeri tutur. Lakin, bir nəfərə orta hesabla məhsulun həcmi o qədər də 
yüksək deyil. 

Çində torpaq ehtiyyatlarının müxtəlifliyi böyükdür, lakin çox hissəsi dağlıq 
ərazilərdədir, düzənliklər isə daha az hissəsini təşkil edir. Düzənliklər ölkənin ümumi 
ərazisinin 43 faizini təşkil edir.  

Çin, qədim zamanlardan aqrar ölkədir, lakin keçən əsrin 50-ci illərindən, 
burada genişmiqyaslı sənayeləşdirilmə başlamışdır.  80-ci illərin əvvəllərindən ÜDM-
da kənd təsərrüfatının payı təxminən 32 faiz təşkil etmişdir, lakin sonradan tədricən 
aşağı düşməyə başlamış və 2001-ci ildə 15,2 faiz təşkil etmişdir. Kənd 
zəhmətkeşlərinin ümumi məşğulluqda xüsusi çəkisi 1978-ci ildəki 70,5 faizdən 50 
faizədək aşağı düşmüşdür, hesablamalara görə hal-hazırda bu təxminən 365 milyon 
nəfər təşkil edir. Çində torpaq dövlət və kollektiv mülkiyyətindədir. İslahatın 
sayəsində, istehsalın nəticələri ilə əlaqədar, yeni təsərrüfat sistemi olan ailə podrad 
sistemi geniş yayılmışdır. 

Rəsmi məlumatlara əsasən, 1990-cı illərin axırına olan vəziyyətə görə Çində 
təxminən 95 milyon hektar becərilən torpaqları var idi ki, bu da dünya miqyasında 
ümumi becərilən torpaqların 1/15 hissəsi idi, lakin bununla belə dünya əhalisinin 1/5 
hissəsini qida məhsulları ilə təmin etməli idi. Çində becərilən torpaqların faktiki 
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sahəsi, ola bilsin ki, 30 faiz çoxdur, lakin elə bu halda da əhalinin 1 nəfərinə yalnız 
0,1 hektar təşkil edir. Buna görə də, əkinçiliyin daha intensiv formalarına ehtiyac var. 
Çox hallarda torpağın eyni bir sahəsi ildə iki, üç və daha çox məhsulun becərilməsi 
üçün istifadə edilir, Yantzı çayının hövzəsində ildə iki dəfə məhsulun yığımı normal 
sayılır. Cənubi Çin əyalətlərində bir çox əkin sahələri ildə üç əsas kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin və ya beşə qədər tərəvəz məhsulunu verir. 

Ölkənin geniş ərazisi və iqlim şəraitinin, torpağın, ərazinin relyefinin 
müxtəlifliyi bir sıra müxtəlif aqrosistemlərin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Çinin 
qərb rayonlarının dağlıq əraziləri və geniş çölləri heyvandarlığın inkişafına imkan 
verir (iribuynuzlu mal-qara, atlar, qoyunlar və keçilər), səhra rayonlarının vahələri 
qarpız və üzümün becərilməsi üçün əlverişlidir. Soyuq şimal əyalətləri, öz təbii 
xüsiyyətləri ilə Şimali Amerikanın  düzənliklərini xatırladan geniş ərazilərdə 
dənlilərin və paxlalıların (qarğıdalı, buğda, soya paxlalıları) yüksək 
mexanikləşdirilmiş istehsalında aparıcı rol oynayır.  

Çində yığılan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminə görə, ən məhsuldar yer 
Yantzı çayının aşağı axınının vadisidir. Məhsulun ildə bir neçə dəfə yığımı, 
suvarılmanın istifadəsi və gübrələrin geniş tətbiqi bu ərazi üçün normal hesab edilir. 

Əkinə yararlı torpaqların itkiləri və əkin sahələrinin ixtisar edilməsi 
məhsuldarlığın artırılması hesabına əvəz edilmişdir. Bütün dənli bitkilərin orta 
məhsuldarlığı təxminən 4 dəfə artmışdır. Buğdanın məhsuldarlığı 5 dəfə, qarğıdalının 
4 dəfə, düyünün 3 dəfə artmışdır. Məhsuldarlığın bu artması əsasən mineral azot 
gübrələrin daha da əlverişli olması ilə əlaqədardır. 

Çinə kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılmasına imkan verən digər 
müasir metorlara daha keyfiyyətli toxumların, pestisidlərin, kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin müdafiəsi üçün polietilen örtüyün tətbiq edilməsi, həmçinin suvarma 
sisteminin işləməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün elektrik enerjinin 
istifadəsinin artırılması daxildir. 

Aparılan özəlləşdirmə nəticəsində kommunalardakı torpaq əsasən olduqca 
mürəkkəb bölgü formasının istifadəsi ilə ailələr arasında bölüşdürülmüşdür. 

İlk öncə torpaq icarəyə qısa müddətə verilirdi, lakin tezliklə uzunmüddətli 
torpaq sahibliyi sistemi tətbiq edilmişdir.  

Taxıla və ətə olan qiymətlər sahəsində çoxdan vaxtı çatmış bir sıra düzəlişlər 
əməyin səmərəliliyinin artmasında stimullaşdırıcı faktor rolunu oynamışdır və bu 
əkin strukturunda mühüm dəyişikliklərə gətirib çıxardı.  

Kənd təsərrüfatı istehsalı strukturunun nizama salınması davam edir. Bazarın 
tələbatına uyğun olaraq bitkiçiliyin strukturu xeyli nizama salınmışdır. Texniki 
bitkilərin əkin sahələri genişləndirilmiş, kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi sahəsi 
arasında onların xüsusi çəkisi ilk dəfə 30 faiz və daha çox artmışdır. 

Buğdanın istehsalı xeyli azalmışdır. 
İl ərzində cəmi  462,51 milyon ton taxıl istehsal edilmişdir ki, bu da keçən illə 

müqayisədə 9 faiz azdır, o cümlədən dənlilərin yay yığımı 107,5 milyon ton təşkil 
etmiş və ya 9,3 faiz azalmışdır; tezyetişən düyünün yığımı 8,5 faiz azalaraq 37,47 
milyon ton təşkil etmişdir, payız yığımı 9 faiz azalaraq 317,54 milyon ton təşkil 
etmişdir. 

Texniki bitkilər üzrə pambığın və yağlı bitkilərin yığımı artmışdır, şəkər 
istehsalı xammalının yığımı isə azalmışdır. Pambığın əkin sahələri keçən illə 
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müqayisədə 300 min hektar təşkil etmişdir, artım isə 8,1 faiz olmuşdur. 2010-cu il 
ərzində cəmi 4,35 milyon ton istehsal edilmişdir, bu da keçən illə müqayisədə 13,6 
faiz artıqdır. Yağlı bitkilərinin yığımı keçən illə müqayisədə 13,4 faiz artaraq 29,5 
milyon ton təşkil etmişdir. Şəkər istehsalı xammalının əkin sahələri azalmışdır, 
onların yığımı keçən illə müqayisədə 10,6 faiz azalaraq 74,5 milyon ton təşkil 
etmişdir.  

Heyvandarlıqda istehsal sabit inkişaf etmişdir. Donuz, mal və qoyun ətinin 
ümumi istehsalı 62,7 milyon ton təşkil edərək 5,4 faiz artmışdır. Dəniz və çay 
təsərrüfatında istehsal sabit olaraq artmışdır. Akvaməhsulların istehsalı 42,9 milyon 
ton təşkil edərək 4,1 faiz yüksəlmişdir.  

Çin investisiyalarının rəqəmləri son illər durmadan artmış və 2009-cu ildə 
artım 60 faiz təşkil etmişdir. Qara qitənin kənd təsərrüfatı istehsalına birbaşa 
investisiyalar 2011-ci ildə təxminən 15 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. İki min Çin 
şirkəti öz biznesini bilavasitə Afrika ilə əlaqələndirirlər və buraya xeyli vəsait 
qoyurlar. Onların məqsədi qitədə inkişaf etmiş kənd infrastrukturu yaratmaq, qitənin 
dünya ərzaq bazarında daha ciddi oyunçu olması üçün Afrikanı kənd təsərrüfatı 
məhsullarının güclü təchizatçısına çevirməkdir. İqlimin qlobal dəyişməsini və 
bununla əlaqədar olaraq məhsulların becərilmə şəraitinin kəskin dəyişməsini nəzərə 
alsaq, onda bu siyasəti xeyli uzaqgörən adlandırmaq olar. 

Bugün Çin Afrikanın ən iri ticarət partnyorudur. Onların mal dövriyyəsi 
keçən il 166 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Afrika qitəsinin ölkələrində Çin 
nümayiş mərkəzləri yaradır, burada kənd təsərrüfatının müasir imkanları nümayiş 
edilir. Çin mütəxəssisləri Afrikada tərəvəz və meyvələrin istehsalının artmasını təmin 
edirlər. 

Təzə tərəvəzlərə tələbatın davamlı artımı nəzərə alaraq, Çində tərəvəzçiliyin 
sabit inkişafını təmin etmək üçün əkin sahəsinin müəyən edilməsi, şitillərin intensiv 
becərilməsinin gücləndirilməsi, standart tərəvəzçilik sahələrinin yaradılması, yeni 
növlərin və sortların kultivasiyasının sürətləndirilməsi, tərəvəzlərin  istehsalının 
satışla ilə əlaqələndirilməsi kimi beş sahədə tədbirlər görülür. 

Çin dünyada tərəvəzlərin ən iri istehsalçısı və istehlakçısıdır. Uzun illər 
ərzində ölkədə tərəvəzçiliyin sabit inkişafı müşahidə olunurdu. 1990-cı ildə tərəvəz 
bitkilərinin ümumi əkin sahəsi təxminən 6,4 milyon hektar təşkil etdiyi halda, 2011-ci 
ildə 19,6 milyon hektaradək artmışdır, tərəvəzlərin ümumi istehsal həcmi isə 1990-cı 
ildə olan  195 milyon tondan  keçən il olan 679 milyon tonadək artmışdır. 

Heyvanlara süni olaraq əlavə gen daxil edilmişdir, bu gen əzələ toxumalarını 
qismən piy toxumaları ilə əvəz edəcək. Bunun sayəsində onların əti mərmər mal əti 
kimi zərif olacaq. 

Son zamanlar qida sənayesinin inkişaf etdiyinə baxmayaraq, çinlilərin 
əksəriyyəti, supermarketlərin və bazarların piştaxtalarında olan mallarının 
keyfiyyətinə etibarın xeyli aşağı düşməsi ilə əlaqədar olaraq, ərzaq məhsullarının 
şəxsi istehsalı ilə məşğul olmağa üstünlük verirlər. 

Cari ilin əvvəlində elan edilən  Çində 2011-2012-ci illərdə qida məhsullarının 
təhlükəsizlik vəziyyəti barədə məruzəyə uyğun olaraq, 1036 respondent arasında 
aparılmış sorğuya əsasən, onların 91,3 faizi qida ərzaqları ilə bağlı qalmaqallı 
hadisələrə böyük diqqət yetirdikləri məlum olmuşdur. 64 faizi birinci növbədə qida 
məhsullarının istehsalı və emalı prosesinə, həmçinin texniki və karantin nəzarəti 
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sisteminə və bu istiqamətdə risklərin qarşısının alınması rejiminə öz inamsızlığını 
bildirmişlər. 

Ərazisi 9,6 milyon km2, əhalisi 1340,0 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 140 nəfər 
düşür. Taxıl istehsalı 462,0 milyon ton, o cümlədən buğda 114,0 milyon ton, düyü 
istehsalı 125,3 – 134,3 milyon ton, istehlak 127,2 – 130,3 milyon ton, ixrac – 0,7 – 
1,3 milyon ton, idxal 0,3 – 0,6 milyon ton, keçici ehtiyatlar 35,9 – 42,9 milyon ton, 
əkin sahəsi 110,0 milyon hektar, ondan 21,6 – 30,1 milyon hektar buğda, 
məhsuldarlıq 37 – 48 s/ha, idxal 6,7 milyon ton, istehlak 101,5 – 109,3 milyon ton, 
keçici ehtiyatlar 34,4 – 102,9 milyon ton, idxal (taxıl) 55 – 175 milyon ton, çay 
istehsalı 107,5 milyon ton, erkən düyü istehsalı 37 – 47 milyon ton, tərəvəz sahəsi 
19,6 milyon hektar, istehsal 700 milyon ton. ÜDM 11300,0 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 8 433 ABŞ dolları düşür. 
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Çin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000-2010-cu illər 
 

İl 

Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

1 nəfərə kənd 
təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

inkişaf templəri, 
% 

2000 181 16.15 15.1 143 101.7 
2001 191 17.13 14.4 149 105.5 
2002 200 17.45 13.8 156 104.7 
2003 210 16.34 12.8 162 105 
2004 259 17.58 13.4 199 123.3 
2005 274 17.99 12.1 210 105.8 
2006 302 18.46 11.1 230 110.2 
2007 376 19.17 10.8 285 124.5 
2008 485 21.29 10.7 365 129 
2009 516 23.29 10.3 387 106.4 
2010 599 23.3 10.1 447 116.1 

 
 
 
 
 
 
 

Çində və qonşu ölkələrdə 1 nəfərə düşən kənd təsərrüfatı məhsulları, 
ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər. 

 
 

İl Çin Hindistan Yaponiya Rusiya Cənubi 
Koreya Vyetnam Myanma Qazaxıstan 

2000 143 96 660 109 478 96 93 100 
2001 149 97 556 130 433 95 97 128 
2002 156 90 532 131 431 101 125 134 
2003 162 104 563 166 450 109 109 160 
2004 199 112 586 201 512 120 106 206 
2005 210 128 546 229 531 132 121 237 
2006 230 139 506 265 571 143 131 294 
2007 285 174 490 342 568 165 168 381 
2008 365 181 553 433 461 233 212 454 
2009 387 188 561 349 438 230 273 448 
2010 447 247 616 357 477 239 313 399 
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Çində və qonşu ölkələrdə  kənd təsərrüfatının  əlavə dəyərdə payı,  
%, 2000-2010-cu illər 

 

İl Çin Hindistan Yaponiya Rusiya Cənubi 
Koreya Vyetnam Myanma Qazaxıstan 

2000 15.1 23.2 1.7 7 4.6 24.5 57.5 8.8 
2001 14.4 23 1.6 7.1 4.5 23 57.9 9 
2002 13.8 20.8 1.6 6.2 3.9 23.1 57 8.7 
2003 12.8 20.8 1.6 6.3 3.7 22.3 50.5 8.3 
2004 13.4 18.9 1.5 5.6 3.7 22 49 7.6 
2005 12.1 18.7 1.5 5 3.3 20.8 46.7 6.5 
2006 11.1 18.2 1.4 4.5 3.2 19.7 43.6 5.8 
2007 10.8 18.1 1.4 4.4 2.9 19.7 43.9 5.8 
2008 10.7 17.4 1.4 4.4 2.6 22 38.5 5.5 
2009 10.3 17.6 1.4 4.7 2.8 20.6 39.4 6.2 
2010 10.1 19 1.4 4 2.5 20.2 35.7 4.5 

 
 
 

 
Çində və qonşu ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişaf templəri,  

%, 2000-2010-cu illər 
 

İl Çin Hindistan Yaponiya Rusiya Cənubi 
Koreya Vyetnam Myanma Qazaxıstan 

2000 101.7 96.2 102.5 123.1 104.8 104.1 107.7 88.2 
2001 105.5 103 84.3 118.8 90.9 100 104.8 126.7 
2002 104.7 94.2 95.7 100 100 106.6 129.5 105.3 
2003 105 117.3 106 126.3 105 109.9 87.7 120 
2004 123.3 109.6 104.2 120.8 114.3 111.2 98 129.2 
2005 105.8 115.9 93.2 113.8 104.2 111.1 114.3 116.1 
2006 110.2 110.3 92.8 115.2 108 109.1 108.9 125 
2007 124.5 126.7 96.9 128.9 100 116.7 129.5 131.1 
2008 129 105.4 112.9 126.5 81.5 142.9 126.6 120.3 
2009 106.4 105.6 101.4 80.6 95.5 100 130 100 
2010 116.1 133.5 109.9 102 109.5 105 115.4 90.1 
 



 Hindistanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 3,3 milyon km2, əhalisi 1 milyard 184 milyon nəfərdir, ÜDM 4463,0 
milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 3 770 ABŞ dolları düşür. 

Hindistanın iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı böyük rol oynayır. Hindistan 
dünyada ən böyük mal-qara sayına malikdir (280 milyon iribuynuzlu mal-qara, 120 
milyon qoyun və keçi), ölkənin kənd təsərrüfatı bitkiçilik istiqamətlidir. Mal-qara 
əsasən dartı qüvvəsi kimi istifadə edilir. Hətta ölkədə süd çox az istehlak edilir. 
Camış ildə 500 litr süd verir və əsasən onun südü istifadə edilir. İnəklər daha az 
süd verirlər, gündə 150 – 200 qr.  

Burada daha çox keçi, qoyun, toyuq əti istehlak edilir. Lakin qidalanmada 
heyvandarlıq məhsulları çox kiçik rol oynayır (hər nəfərə ildə 40 litr süd, 1,5 ət, 3 
yumurta istehlak edilir) və əsasən də varlı insanlar tərəfindən istifadə edilir. 
Heyvandarlığın aşağı məhsuldarlığı yemlərin çatışmazlığı ilə izah edilir (əsas yem 
samandır). 

Ölkənin torpaq fondu geniş şumlanması ilə səciyyələnir (ölkənin ərazisinin 
50 faizindən artıq hissəsi). Əkin sahələrinin 80 faizi ərzaq bitkiləri altındadır. 

Sahilyanı düzənliklər, Qanq və Braxmaputra vadiləri dünyanınmöhtəşəm 
düyü qurşağının bir hissəsini təşkil edir. Düyü əsas əkin bitkisidir, bəzi rayonlarda 
(Benqaliya) məhsul ildə 3 dəfə yığılır. Şimal-Qərbi Hindistan ölkənin buğda 
zonasıdır. Buğda qış fəslimdə suvarılan torpaqlarda becərilir. Hindistan tədricən 
çəltikçilik ölkəsindən buğda ölkəsinə çevrilir. Daxili quraqlıq və zəif suvarılan 
rayonlarda sorqo, darı bitkiləri, lobya və noxud böyük rol oynayır. Yağlı bitkilərin 
(araxis və keşyu) əkinləri hər yerdə yayılmışdır, onlar demək olar ki, yağların 
yeganə mənbəyidir. Ölkənin bir sıra rayonlarında bitki yağlarının istehsalı üçün 
küncüt, gənəgərçək, xardal, raps, kətan və hindqozu ağacı yetışdırılır.  

Hindistan dünyada şəkər qamışı və pambığın aparıcı istehsalçısıdır. Şəkər 
qamışını əsasən Qanq çayının vadisində, pambığı isə Qərbi Hindistandabecərirlər. 
Xüsusilə keyfiyyətli uzunlifli pambığı Pəncabın suvarılan ərazilərində yetişdirirlər. 

Hindistan tütüncülük üzrədünyada üçüncüdür. Burada ixrac edilən tütünün 
vircinya sortları istehsal edilir.  

Hindistan dünyadaən iri çay istehsalçısıdır (dünya yığımının 35 faizinə 
qədər). Əsas rayonu Braxmaputra vadisidir, həmiçinin Himalayın aşağı yamacları 
və Cənubi Hindistan (qəhvə və gevea platsiyaları). 

Ədviyyatlar ixracın ənənəvi hissəsidir. Qara istiot əsas ixracməhsuludur. 
Cənubi Hindistanda hil, zəncəfil, mixək, türmerik, “çili” istiotu istehsal edilir. 

Hindistanın iqlim şəraiti bütün meyvələrin yetişdirilməsi üçün əlverişlidir, 
lakin onları yetişdirmək ixrac etməktən asandır. Ölkədə meyvələrin istehlakı, 
həmçinin ixracıaşağıdır. Burada böyük həcmdə yalnız banan, manqo və papaya 
istehsal edilir. 

Hindistan hər məqamda təəcübləndirici ziddiyətlər və valehedici 
xüsusiyyətlər ölkəsidir. Kənd təsərrüfatı həm Hindistan əhalisinin əsas 
məşğuliyyətidir, həm də ölkənin mühüm iqtisadi sektorlarından biridir. Hindistanın 
çalışan əhalisinin demək olar ki, 2/3 hissəsinin gəliri kənd təsərrüfatından əldə 
edilir. Hindistanın torpaq sahələrinin 43 faizi kənd təsərrüfatı əraziləridir. Hətta 
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sənayeləşmə və digər səbəblər nəticəsində kənd təsərrüfatının Hindistanın ÜDM-ə 
qoyuluşu azalsa da, o hələ də Hindistanın sosisal-iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli 
rol oynayır.Hindistanın kənd təsərrüfatı iqlim şəraiti barədə xüsusi biliklərin tətbiqi 
ilə fermerliyin minillik təcrübəsinə əsaslanır. 

Hindistanın kənd təsərrüfatı mussonlardan çox asılıdır, çünki məhsulun necə 
olacağı onlarlaəlaqədardır. Kənd təsərrüfatı qayğılarının böyük hissəsi dövlətin 
payına düşür.Hindistanda dövlətdən əlavə kənd təsərrüfatı maraqlarını qoruyaraq 
iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən bir çox təşkilatlar və kənd təsərrüfatı şirkətləri 
mövcuddur. Hindistanın kənd təsərrüfatı tədqiqatları şurası kənd təsərrüfatında və 
yanaşı sahələrdə hakim orqandır. Milli Kənd Təsərrüfatı Bankı və Kənd 
Təsərrüfatının İnkişafı Bankı Hindistanın kənd təsərrüfatının dəstəyinə və 
inkişafına yonəldilmiş iqtisadi fəaliyyətlərin həvəsləndirməsinə yönəldilmiş 
təşkilatlarıdır. Qloballaşma ilə yanaşı Hindistanın görünüşü də dəyişir və kənd 
təsərrüfatı sürətli templərlə inkişaf edir. İqtisadiyyatın inkişafı sayəsində 
Hindistanın kənd təsərrüfatı sektoru modernləşir, texnologiyaların maksimum 
istifadəsi isə kənd təsərrüfatında əhalinin daha çox hissəsinin gəlir əldə etməsinə 
şərait yaradır. Fərdi sahibkarlar hal-hazırda müasir avadanlıq və texnologiyaların 
əldə edilməsinə və onların tətbiqilə əkin sahələrinin becərilməsində 
maraqlıdırlar.Hindistan müstəqilliyini əldə edilməsindən sonrakı dövrlərdə yaşıl 
inqilabınnəticəsində xeyli qazanmışdır. 1970-ci illərdə buğdanın istehsalının xeyli 
artması müşahidə olunmuşdur. Beşillik planların xeyli hissəsi kənd təsərrüfatının 
və heyvandarlığın inkişafına yönəldilmişdir. Hindistan kənd təsərrüfatı 
fəaliyyətindən xeyli gəlir əldə edir. Hindistan keşyu, hindqozu, çay, zəncəfil və s. 
məhsulların iri istehsalçısıdır. Meyvələrin dünya istehsalında payı 10 faiz təşkil 
edir və o, banan və sapotanın istehsalında birinci yeri tutur. 

Hindistanın Pəncab regionu dünyada ən münbit torpaqların yerləşdiyi 
regionlardan biridir, bu da onu buğdanın becərilməsində özünü göstərir. Xaryana 
Hindistanda dənli bitkilərin istehsalı üzrə ikinci yerdədir. Lakin Hindistanda orta 
məhsuldarlıq dünyanın ən yüksəkorta məhsuldarlığın cəmi 30 – 50 faizini təşkil 
edir. Hindistanın aşağı məhsuldarlığı kənd təsərrüfatı istehsalının maliyyələşməsi 
və marketinq xidmətlərinin uyğunsuzluğu və effektiv olmaması, savadsızlıq, 
sosial-iqtisadi  geriləməsi və s. kimi faktorların təsirilə izah edilir. Torpaq sahibliyi 
azdır və müasir kənd təsərrüfatı təcrübələrinin istifadəsi uyğun aparılmır. 

Hindistan aqrar-sənaye ölkəsi olaraq iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi və 
liberallaşdırılması nəticəsində çoxsahəli sənaye kompleksinə, məhsuldar kənd 
təsərrüfatına və müasir elmi-texniki potensiala malikdir. 

Kənd təsərrüfatı əhalinin əsas məşğuliyyətidir. İsti hava şəraitinin üstünlüyü 
və süni suvarılma ildə bir neçə dəfə məhsul yığmağa imkan yaradır. Hindistan 
təkcə özünü kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmir, həm də xarici ölkələrə 
ixrac edir. Hindistan ixracının ən məşhur məhsulu çaydır. Hər il 800 min tondan 
artıq çay yarpağı yığılır. “Darcilinq” çay sortu ən ətirli çay kimi məşhurdur. O, 
Himalayın dağətəyi zonalarında becərilir.  Ölkə araxısin (7,4 milyon ton), xam 
şəkərin (14,6 milyon ton) və  darının (10,6 milyon ton) istehsalına görə dünyada 
birinci yeri tutur, buğdanın, düyünün və cutun istehsalına görə ikinci yeri və 
pambığın istehsalına görə üçüncü yeri tutur. Hindistan 200 milyon inək və 80 
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milyon kəl iləən çoxsaylı mal-qaraya sahibdir, lakin ət heyvandarlığı burada  
mövcud deyil, çünki din inəklərin kəsilməsini qadağan edir. 2011-ci ildə ölkədə 
iqtisadi inkişafın tempi 8,5 faiz təşkil etmişdir. Aqrar sektor uğurla inkişaf edir, 
burada istehsalın artımı 6,6 faiz təşkil etmişdir. 

“Dünyanın ən iri demokratiyasının” daxili siyasi stabilliyi nəticə etibarı ilə 
iqtisadiyyatın aqrar sektorundan asılıdır. Siyasi nöqteyi-nəzərdən Hindistanda kənd 
təsərrüfatının vəziyyətini hələ ki, müvəffəqiyyətli hesab etmək olar. 2011-ci ildə 
aqrar istehsalatın artımı 6,6 faiz müntəzəm mussonlarla təmin edilmişdir, bu da 
kənd təsərrüfatı məhsullarının rekord yığımına imkan yaratmışdır. Orta sinfin 
davamlı tələbatı bağçılıq, heyvandarlıq və balıqçılıq məhsullarının istehsalının 
artımını stimullaşdırmışdır. Bol məhsul yığımı Hindistanın ərzaq təhlükəsizliyinin 
möhkəmlənməsinə öz töhfəsini vermişdir: 2011-ci ilin iyun ayının sonlarında 
taxılın ehtiyatları 65,5 milyon ton təşkil etmişdir, bu da hökumətəbirinci 
zəruriyyətli məhsulların “siyasi təhlükəsiz” qiymətlərini qoruyub saxlanmasına 
şərait yaradır. 

Kənd təsərrüfatı Hindistan iqtisadiyyatının əsas sahəsi olaraq qalır: o, 
ölkəninin ÜDM-nin 1/3 hissəsini, ixracın 1/5 hissəsinitəşkil edir və ən əsası 
Hindistanın əhalisinin əsas hissəsini təmin edir, çünki bu sahədə ölkənin iqtisadi 
fəal əhalisinin 2/3 hissəsi məşğuldur. Hindistanın ərazisinin 60 faizi kənd 
təsərrüfatı torpaqları təşkil edir. Bunlar əsasən əkin sahələridir. Baxmayaraq ki, 
yüksək dağlıq ərazilər istisna olmaqla, ölkədə isti hava şəraitinin bol olması 
məhsulun ildə bir neçə dəfə yığılmasına imkan yaradır, burada əkin sahələrinin 
yalnız 1/5 hissəsində ildə bir dəfədən artıq səpin aparılır. Əsas səbəbi ilin quru 
keçən fəslində yetərincə rütubətin olmamasıdır. Suvarılan əkinçiliyin həcmi üzrə 
Hindistan dünyada ikinci yeri tutur. Demək olar ki, torpaqların 40 faizi kanallar, 
təxminən 45 faizi quyular, qalan sahələri isə süni göllər və digər tikililərvasitəsilə 
suvarılır. 

 Hindistanın 177,5 milyon hektar olanəkin sahələrinin 85 faizində ərzaq 
bitkiləri yetişdirilir. Düyü, buğda, darı və dənli-paxlalılar ölkədə əsas bitkilərdir. 
Hindistanda dənli bitkilərin yığımı ildə 200 milyon ton təşkil edir. Burada iki kənd 
təsərrüfatı fəsili mövcuddur: yay və qış. Əsas bitkilərin səpini yayda, yay yağışları 
zamanıaparılır, qış mövsümündə isə buğda, arpa və s. səpilir. Düyü və buğda 
Hindistanda istehsal və istehlak edilən əsas dənli bitkilərdir. 

Dənli bitkilərin istehsalında düyünün payı təxminən 45 faiz təşkil edir. 
Ümumi yığım 83,1 – 99,2 milyon ton arasında dəyişir. Onun da 80,9 – 93,2 milyon 
tonu daxili bazarda istehlak edilir, 2,0 – 6,3 milyon tonu ixrac edilir, keçici 
ehtiyatlar 10,5 – 17,0 milyon ton təşkil edir. 

Dənli bitkilərin istehsalında buğdanın payı təxminən 35 faiz təşkil edir. 
Buğda üzrə ümumi əkin sahələri 24,9 – 28,2 milyon hektardır. 2,6 – 2,8 ton/ha 
məhsuldarlığı 65,1 – 78,6 milyon ton buğda əldə etməyə imkan yaradır. Onun da 
65,1 – 75,7 milyon ton daxili istehlaka sərf edilir, 0,1 – 5,7 milyon ton ixrac edilir. 
İdxal 6,7 milyon tonadək təşkil edir. Keçici eytiyatlar 2,0 – 23,0 milyon tondur. 

Pambıq, cut, şəkər qamışı, tütün, yağlı bitkilər Hindistanın əsas texniki 
bitkiləridir. 
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ÜDM 22 faizi və Hindistanın ixracının 10 faiziaqrar-sənaye kompleksinin 
payına düşür, bununla yanaşı əhalinin məşğulluğunun 60-65 faizi düşür. 

Aqrar məhsulların 60 faizi fermer təsərrüfatlarının 25 faizində istehsal edilir. 
Kəndli təsərrüfatlarının əsas kütləsi əmtəə məhsullarının həcmini artırmaq 

məqsədilə müasir aqrotexnika və texnologiya əldə etmək imkanları olmayan 
ənənəvi əkinçilik metodlarından istifadə edən kiçik torpaq icarəçiləri təşkil edir. 

Ət-süd heyvandarlığı, quşçuluq, meyvələrin və tərəvəzlərin, dənli bitkilərin 
(düyü, buğda, taxıl, paxlalılar), yağlı toxumların, ədviyyatların, çay və tütün 
yarpağının, qəhvə toxumlarının, findığın müxtəlif sortlarının (fındıq, araxis, 
badam, keşyu), şəkər çuğundurunun yetişdirilməsi, dəniz məhsullarının istehsalı, 
balıqçılıq, bağçılıq, ipəkçilik, təbii kauçukun istehsalı Hindistanın kənd 
təsərrüfatının əsas istiqamətləridir. 

Hindistan dünyada iribuynuzlu mal-qaranın sayına görə birinci yeri tutur 
(dünyada kəllərin sayının 57 faizini və inəklərin 16 faizini təşkil edir), keçilərin 
sayına görə ikinci və qoyunların sayına görə isə üçüncü yeri tutur. 2004 – 2005-ci 
illərdə südün istehsalı 90,7 milyon tonadək, quş ətinin 2,1 milyon tonadək, 
yumurtanın 45,2 milyard ədədədək artmışdır. Quş qripinin təhlükəsilə əlaqədar 
olaraq ölkənin hökuməti bir sıra müdafiə tədbirləri həyata keçirmişdir: potensial 
təhlükəli ölkələrdən quş ətinin idxalına və onunla yanaşı gətirilən məhsullara 
qadağa qoyulmuş, gömrükdə karantin tədbirləri gücləndirilmiş, vaksinasiya strateji 
ehtiyatları tədarük edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatının gələcək inkişafı infrastrukturun zəif olması ilə, xüsusilə 
müasir çatdırılma, emal və saxlanılma vasitələrinin çatışmazlığı ilə ləngidilir. 
Tərəvəz və meyvələrin itkisi 40 faiz, ümumi aqrar məhsulların isə təxminən 20 faiz 
təşkil edir. 

Hindistan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında bir çox uğurlara nail 
olmuşdur və hal-hazırda ölkə istiqamətini bağçılığa yönəltmişdir. 

2011-ci ilə hökümət dənli bitkilərin saxlanılma şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə iri həcmli vəsaitlər ayırmışdır, ölkədə çoxsaylı taxıl anbarları inşa 
edilmişdir, bu da kənd təsərrüfatının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə planların 
bir hissəsidir. 2012-ci il Hindistan höküməti tərəfindən bağçılıq ili elan edilmişdir. 
Hindistanda bağçılığın inkişafına hökumət 25 kror rupi ayırmışdı. Bol məhsullar 
ölkədə ərzaq çatışmazlığı problemilə effektiv mübarizə etməyə yardım edəcəkdir. 

Uzun illər Hindistanın iqtisadiyyatının dayağı olan kənd təsərrüfatı sektoru 
hal-hazırda ümumi milli məhsulun yalnız 20 faizini təşkil edir, lakin buna 
baxmayaraq ölkə əhalisinin 60 faizinin məşğulluğunu təmin edir. 

Müstəqillik əldə etikdən sonra, bir neçə il ərzində ərzaq məhsullarına olan 
tələbatı ödəmək üçün Hindistan xarici ölkələrin yardımından asılı olmuşdur. Son 
50 il, əsasən də suvarılan torpaqların ərazilərinin genişləndirilməsi və 
yüksəkməhsuldarlı toxumların, gübrələrin və pestisidlərin geniş tətbiqi 
sayəsindəqida sənayesi durmadan artır.  Ölkənin böyük taxıl ehtiyatları mövcuddur 
və Hindistan dünya taxılınınən böyük ixracçısıdır. Əmtəə bitkiləri, xüsusilə də çay 
və qəhvə əsas ixrac gəlirini təmin edir. Hindistan  dünyada çayın ən iri 
istehsalçısıdır, ildə təxminən 470 milyon ton çay istehsal edilir, bunlardan 200 
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milyon tonu ixrac edilir. Hindistan həmçinin dünya bazarınıədviyyatla 30 faiz 
təmin edir,  təxminən 120 000 ton ixrac edilir. 

Hindistanın kənd təsərrüfatında indiyədək böyük ziddiyətlər mövcuddur, 
burada iri plantasiyalarla yanaşı xırda kəndlitəsərrüfatlarfəaliyyət göstərir. Bir çox 
kəndlilərin çox kiçik torpaq sahələri var və ya ümumiyyətlə yoxdur. Kəndlərin 
xeyli hissəsində ümumiyyətlə elektrik enerjisi yoxdur. Hindistan suvarılan 
torpaqların sahələri üzrə (54,8 milyon hektar) dünyada birinci yeri 
tutur.Hindistanın ixracında kənd təsərrüfatı məhsullarının payı 15 faiz təşkil edir. 
Müasir Hindistan ərzaq tələbatını əsasən özü təmin edir, amma çox aşağı 
səviyyədə, təxminəm hər nəfərə 250 kq. Hind-Qanq düzənliyinin cənub-şərq 
hissəsində Hindistanın əsas çəltikçilik zonası yerləşir, burada düyü musson 
yağışları zamanı harif möhsümündə (may - sentyabr) becərilir, rabi mövsümündə 
isə (oktyabr – aprel) süni suvarlmadan istifadə edilir. 

Ölkədə 120 milyon qoyun, 18 milyon donuz və 9 milyon dəvə mövcuddur. 
C.Nerunun sözlərinə görə, Hindistanın müstəmləkə dövründə “daha çox aqrar 
ölkəyə çevrilirdi”. İngiltərə fabriklərinin məhsulları  milyonlarla kustar məhsul 
istehsal edənlərivə əsnaflari müflis etmişdir. “...Kustar məhsul istehsal edənlər və 
əsnafların ordularının nə məşğuliyyəti, nə işi yoxdur və bütün onların qədim 
sənətləri faydasız olmuşdur. Onlar torpağa üz tutdular, çünki torpaq hələ var idi. 
Lakin torpaq tamamilə məşğul idi və heç bir halda onlara gəlir vermirdi. Buna görə 
də, onlar torpaq üçün yük oldular və bu yük getdikcə artırdı və bununla yanaşı 
ölkənin yoxsullaşması artırdı və həyat səviyyəsi görünməyən həddədək aşağı 
düşmüşdü. Kustar məhsul istehsal edənlər və əsnafların torpağa məcburi 
qaytarılması kənd təsərrüfatı və sənaye arasında artan nisbətsizliyə gətirmişdir, 
digər məşğuliyyətlərin və fəaliyyətlərinolmaması üzündənyaşam üçün gəlir məbəyi 
torpaq idi(“Hindistanın kəşf edilməsi”. M. 1955, səh. 318). 

Müstəmləkə hökumətin aqrar qanunvericiliyi kəndlilərin kütləvi 
müflisləşməsinə aparırdı və torpaqların kiçik mülkədarlar təbəqəsinin əlində 
cəmləşdirilməsini gücləndirirdi. Lakin butorpaq sahibliyinin cəmləşməsi iri 
təsərrüfatların inkişafı ilə müşahidə olunmurdu, çünki əhalinin artıq olması yüksək 
aqrar rentasının yığılmasına şərit yaradırdı və mülkədarlar qəbilə şərtləri ilə torpağı 
icarəyə verməyə üstünlük verirdilər. Yoxsulluqla boğulmuş və qabaqcıl texnikanın 
və kənd təsərrüfatı texnologiyalarından istifadə etmək qabiliyyətində olmayan 
kiçik və çox kiçik kəndli təsərrüfatlar yeganə istehsal vahidi kimi qalırdı.  

Müstəqil Hindistanda kənd təsərrüfatı mühüm rol oynamağa davam edirdi. 
Şəhərlərdə işçi qüvvəsinin artıq olması şəraitində baş verən sənayeləşmə əhalinin 
kəndlərdən axının stimullaşdıraq iqtidarında deyil. Hindistanın kənd təsərrüfatı 
əhalisinin payı müstəqillik illəri ərzində demək olar ki, dəyişməmişdir, o 72 faiz 
təşkil edir, absolyut həcmində isə 1,5 dəfə artmışdır. 

Dövlət kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük səylər göstərir. Onun 
inkişafına beşillik planlara vəsait ayırmaları yönəldilmişdir. Hindistanın əkin 
sahələrində (tarlalarında) 350 min traktor və 3 milyon elektrik nasosları işlədilir. 
İrriqasiyanın genişləndirilməsi, kənd təsərrüfatına kapital qoyuluşları, 
yüksəkməhsuldarlı və dəyərli bitkilərin tətbiqi nəticəsində əkin sahələrinin 
vahidlərinin məhsuldarlığı ölkə üzrə 1 hektara 430 rupidən 990 rupiyə qədər, orta 
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hesabla ikiqat artmışdır. “Yaşıl inqilab” adı almış, xüsusilə də 60-cı illərin 
sonlarında sürətlənənaqrotexniki tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi 
nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalının bu inkişafıkənd təsərrüfatına dövlət 
dəstəyindən daha çox yararlanan əsasən varlı kəndli təsərrüfatlarına toxunmuşdur. 
Kəndlilərin çox hissəsinin isə vəziyyəti əvvəlki kimi olduqca ağır qalır və onların 
modernləşmə prosesinə qatılmağa mane olur. Ölkə əhalisinin demək olar ki, 40 
faizi torpaqsız,aztorpaqlı və vəziyyəti xüsusilə ağır olan kənd təsərrüfatı işçiləri 
təşkil edir. 70-ci illərdə “yaşıl inqilabın” inkişafı yavaşımışdır. 

Müstəqil Hindistanın 30 ili ərzində dənli bitkilərin yığımı  2 dəfə atmışdır. 
Lakin kənd təsərrüfatı istehsalının həcmində illər üzrə kəskin dəyişikliklər baş 
verir, ilk növbədə bu dəyişikliklər hava şəraitindən asılı olmuşdur. Hindistanda 
aqrotexnikanın səviyyəsi və məhsuldarlığı dünyada ən aşağı olanlardan biridir.  

Baxmayaraq ki, ölkə dünyada ən coxsaylı iribuynuzlu mal-qaraya sahibdir, 
Hindistanın kənd təsərrüfatı bitkiçilik istiqamətlidir. Lakin ölkənin təsərrüfatında 
heyvandarlığın xüsusi rolu var, çünki iribuynuzlu mal-qara ilk növbədə əkinçilik 
istehsalında əsas əmək vasitəsi olan dartı qüvvəsi kimi istifadə edilir. Kəllər və 
inəklər əkinlərdə, taxıl döyümündə, yüklərin daşınmasında və s. istifadə edilir. İşçi 
mal-qara kəndlilərin ən mühüm var-dövlətidir, kəndlilər onları xüsusi diqqətlə 
yemləyir və qulluq edirlər.  Yaşlanmış və faydasız mal-qaranı kəndlilər kəsimə 
göndərmir, bunun nəticəsində milyonlarla ac inəklər yollarda, bazarlarda və 
küçələrdə yol hərəkətinə mane olaraq dolaşır, lakin yenə də “müqəddəs” və 
toxunulmaz olaraq qalırlar. 

Süd ölkədə çox az istifadə edilir, əsasən çay ilə. Tünd ətirli südlü çay 
qonaqlara, idarələrdə rəsmi görüşlədə, mehmanxanalarda və yol qırağındakı 
çayxanalarda təklif edilir. Əsasən camış südü istifadə edilir.  

Ət heyvandarlığı Hindistanda inkişaf etməmişdir, burada əhalinin böyük 
hissəsi vegetariandır və dini əqidələri inəklərin kəsilməsini qadağan edir. Daha çox 
keçi, qoyun, toyuq əti istifadə edilir (donuzçuluq yalnız bəzi xalqlarda və 
tayfalarda əhəmiyyət kəsb edir). Ümumilikdə heyvan mənşəli məhsullar çox az 
miqdarda istehlak edilir. Hindistan dünya bazarlarına sümük, gön, dəri, qıl ixrac 
edir. Peyin kəndlilərin əsas gübrəsidir və əsas yanacaq növlərindən 
biridir.Hindistanın heyvandarlığının məhsuldarlığı olduqca aşağı olması yemlərin 
catışmazalığı ilə izah edilir. Örüş-əkin sahələrinin 1 hektarına orta hesabla 17 baş 
iri buynuzlu mal-qaravə 8 keçi və qoyun düşür. Əsas yemi saman təşkil edir. Zəif 
mal-qara kövşənliklərdə, kolluqlarda, meşələrdəyem axtarışında olur. Demək olar 
ki, bütün otlaqlar çox az səmərəlidir, eroziyaya uğramışdır və bəzi hallarda 
tamamilə taptanmışdır. 

Zəif otlaqlarda yerləşməyən mal-qara digər növ sahələri dağıdır. Hindistanın 
torpaq fondunun olduqca geniş miqyasda şumlanması, az əhali sıxlığı, örüş-otlaq 
sahələrinin azlığı ilə seçilir. İsti hava şəraitinin bolluğu sayəsində ölkənin bütün 
ərazisində, yüksək dağlıq bölgələr istisna olmaqla, ilboyu əkinçiliyin aparılması 
mümkündür. 

Müstəqillik illəri ərzində suvarılan torpaqların əraziləri 50 faizdən artıq 
artmışdır. Hindistan suvarılan əkinçiliyin həcminə görə dünyada birinci yeri tutur. 
Demək olar ki, torpaqların 40 faizi kanallarla (Hind-Qanq düzənliklərində, 
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yarımada hissəsində iri çayların vadilərində), təxminən 30 faizi quyulardan 
(xüsusilə də Hindistanın Şimal və Şimal-Qərb hissəsində), qalanları isə süni 
göllərdən (irriqasiyanın əsas vasitəsi Dekandadır) və digər qurğulardan suvarılır. 
Daha intensiv Hind-Qanq düzənlikləri və şərq sahilərinin deltalar suvarılır. 
Pəncabda, Qanq – Camn çayları arasında,  Krişna – Qodavari deltalarında, 
Kaveridə əkin sahələrinin 60-70 faizi suvarılır. Bu ərazilər ölkədə ən iri kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarıdır.Bu ərazilər Hindistanın yarımada 
hissəsinin geniş daxili ərazilərilə kəskin ziddiyət təşkil edir, burada əkin 
sahələrinin 5 faizi suvarılır, torpaqların məhsuldarlığı aşağıdır və sabit deyildir. 

Müstəqillik illəri ərzində ölkənin bütün ərazilərində güclü dövlət irriqasiya 
sistemləri quraşdırılmışdır. Hər tərəfdə elektirik və ya dizel mühərrikli nasoslar 
vasitəsilə su vuran quyular qazılır. Yeraltı suların yer səthinə yaxın keçən, 
torpaqların yumşaq olan ərazilərdə kəndlilər quyuların tikintisində dəmir boruların 
əvəzinə bambukdan istifadə edirlər. Hindistanın 165 milyon hektar əkin sahələrinin 
(o cümlədən ildə bir dəfədən artıq əkin aparılan 25 milyon ərazilər) təxminən 85 
faizi ərzaq bitkiləri təşkil edir.  

Sahilyanı düzənlikləri, Qanq və Braxmaputra vadiləri dünyanın nəfəng düyü 
qurşağının bir hissəsini təşkil edir. Düyü əsas əkin mövsümü olan xarifdə, yay 
yağışları altında becərilən əsas bitkidir.  Suvarılan torpaqlarda o rabi olan qiş 
mövsümündə müvəffəqiyyətlə becərilir. 

Benqal kəndliləri müxtəlif vegetasiya dövrü olandüyü sortlarını məharətlə 
istifadə edirlər, məsələn ildə düyüdən 3 dəfə məhsul yığırlar. 

Yağlı bitkilər hindlilərin böyük hissəsi üçün yeganə yağ mənbəyidir. Onları 
demək olar ki, ölkənin hər yerində istehsal edirlər. Lakin buna baxmayaq, 
Hindistan bitki yağını idxal etmək məcburiyyətindədir. Orta illik yağlı bitkilərin 
yığımının 7 milyon tonunu araxis təşkil edir. Demək olar ki, araxisin yarısını 
ölkənin cənubunda istehsal edirlər, lakin onun əkin sahələri Quaracatda və daha 
çox Şimali və Mərkəzi Hindistanda tətbiq etməyə başlayırlar. Hindistan araxisin 
yığımına görə dünyada birinci yeri tutur. Ölkənin bəzi rayonlarında küncüt istehsal 
edirlər. Hayrabaddan cənub-şərq istiqamətindəfaydalı texniki bitkinin mənbəyi 
olan gənəgənçək əkinləri cəmləşir və təbabətdə geniş istifadə edilir.  Qış 
mövsümündə Şimali Hindistanın əkin sahələri xardalın çiçəklərinin sarı rənginə 
boyanır, burada onu yağ istehsalı üçün becərirlər. Bu məqsədlə də raps və kətan 
istehsal edilir. Yağların alınması üçün hindqozu əhəmiyyətli xammaldır. 

Hindistan şəkər qamışının dünyada ən iri istehsalçısıdır. Ölkənin şəkər 
istehsalı üzrə əsas qurşağı olan Qanq çayının vadisi hündür qamış meşələrilə 
örtülmüşdür. Müstəqillik illərində şəkər qamışının plantasiyaları Cənubi və Qərbi 
Hindistanda yayılmışdır, burada suvarılan torpaqlarda qamışın tropik sortları 
becərilir, ölkənin şimal hissəsindən fərqli olaraq yetişdirilən subtropik sortlarından 
daha məhsuldar və şəkərin yüksək tərkibinə malikdir.  

Hindistan dünyanın pambıq becərən aparıcı ölkələrindən biridir. Tərkibində 
rütubəti uzun müddət saxlaya bilmək qabiliyyəti sayəsində Qərbi Hindistanın qara 
torpaqları suvarılmayan pambığın becərilməsi üçün əlverişlidir. Qərbi Hindistanın 
pambıq qurşağı bu bitkinin ümumi yığınmının yarısından çox hissəsini istehsal 
edir. Burada quraqlığa davamlı orta və qısalifli pambıq sortları becərilir. 
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Pambığın daha yüksək keyfiyyətli sortları Cənubi Hindistanda və Pəncab-
Xaryan zonasının suvarılan torpaqlarında becərilir, onun payına bütün istehsalın 
1/4 hissəsi düşür. Ölkə uzunlifli pambığı qismən olsa da idxal etmək 
məcburiyyətindədir. 

Hindistan dünyada tütünçülük üzrə üçüncü ölkədir (orta illik yığımı 0,4 
milyon ton təşkil edir). Qodavari və Ktrişna çaylarının deltaları ölkənin aparıcı 
tütünçülük rayonlarıdır (ölkədə ümumi yığımın 40 faizi). Burada idxal üçün 
istehsal edilən tütünün əla və vircinya sortları becərilir. 

Hindistan dünyada ən iri çay istehsalçısıdır. Onun payına ümumdünya 
yığımının təxminən 1/3 hissəsi düşür (ildə təxminən 500 milyon ton). Hindistanda 
çay plantasiyalarını bağ adlandırılar, çünki kolları qızmar günəşin şüalarında 
qorunmaq üçün sıralar arası ağaclar əkilir. Buna görə də, düz sıralı kəsilmiş tünd-
yaşıl çay kolları ilə plantasiyalar gözəl bağlar təəssüratı yaradır. 

Hindistan banan yığımına görə dünyada ikinci yeri tutur, onları xüsusilə 
ölkənin cənubunda istehsal edirlər. Manqo Hindistan meyvələrinin “kraliçasıdır”. 
Manqonun dadı, ətiri, meyvələrinin forması və rənginə görə fərqli olan bir çox 
sortları mövcuddur. Manqo bağlarının tünd-yaşıl çadırları Qanq düzənliyinin və 
sahilyanı ovalıqların landşaftının xarakterik cəhətidir. Kəndlilərin evlərinin 
yaxınlığında ailənin firavanlıq rəmzi olan papaya bitir. Burada çiku meyvə ağacı 
yetişdirilir, onun həddən artıq şirin meyvələri kartofa bənzəyir. 

Cənubi Hindistanın dağlıq massivlərində, Assamda və digər rayonlarda 
sitrus bitkiləri istehsal edilir. 

Ümumilikdə Hindistanda, onun qeyri-məhdud termik ehtiyatları ilə ilboyu 
ən müxtəlif bitkilərin becərilmə imkanları kənd təsərrüfatının istehsalatının 
genişləndirilməsi və daha da müxtəlif olması üçün yaxşı perspektivlər mövcuddur. 

Müstəqillik illəri ərzində araxis, şəkər qamışı, buğda və s. kimi bir çox 
bitkilərin ənənəvi yerləşməsi daha əlverişli təbii şəraitə uyğun olaraq dəyişmişdir. 
70-ci illərdəHindistanda ölkə üçün yeni olan bitkilər yayılmağa başlamışdır. 
Burada hindlilərin olduqca qeyri-balanslaşdırılmış qidalanmasını yaşxılaşdıramaq 
imkanı olan soya (paxlalılar arasında proteinlə daha zəngin olan növü), nisbətən 
daha qısa vegetasiya dövrü və tərkibində şəkərin daha yüksək olması 
sayəsindəHindistanın şimal-qərb hissəsində şəkər qamışından daha effektiv olan 
şəkər çuğunduru, həmçinin günəbaxan istehsal edilməyə başlanılmışdır. 

Hesab edilir ki, 2000-ci il üçün Hindistanın kənd təsərrüfatında çoxlaylı 
əkinlər adi bir hal olmuşdur. Onlar əsasən müxtəlif hündürlükdə olan, eyni 
zamanda bitən və beləliklə, su ehtiyatlarından qənaətlə istifadə edən bitkilərdən 
ibarətdir. 

Pambıqçılıq  ekoloji nöqteyi-nəzərdən kənd təsərrüfatı sahələrindən ən 
qusursuz olanlardan biridir. Hindistan bu bitkinin istehsalı üzrə yalnız Türkiyədən 
geridə qalaraq dünyada ikinci yeri qoruyub saxlayır. Pambıq tarlaları onun kənd 
təsərrüfatı sahələrinin 5 faizini təşkil edir, lakin bu tarlalarda Hindistanda tətbiq 
edilənbütün pestisidlərin yarıdan çoxu istifadə edilir. 2004-cü ildə Hollandiyanın 
iki qeyri-hökumət təşkilatı olan “Solidaridad” və ICCO “Çetna” adlı pilot layihə 
həyata keçirilir. O, ekoloji kənd təsərrüfatı vəetik ticarətlə məşğuldur. Üç il sonra 
Fermer Assosiasiyası yaradılmışdır, onun məqsədi Hindistan istehsalçılarını kənd 
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təsərrüfatını bioloji metodlarla aparılmasına keçirməkdir. Eko-mərkəzdə onlara 
həm kompostun ənənəvi metodlarla hazırlanmasını və peyinin təbii pestisid kimi 
istifadə etməyəöyrədirlər, həm də kargüzarlıq və ticarət barədə dərs keçirlər. 

Ərazisi 3,3 milyon km2, əhalisi 1 milyard 184 milyon nəfərdir, ÜDM 
4463,0 milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 3 770 ABŞ dolları düşür. Araxis 7,4 
milyon ton, 800 min ton çay yarpağı, 14,6 milyon ton şəkər xammalı, 280,0 
milyon baş mal-qara, ondan 200 milyon inək, 80 milyon camış, 2011-ci ildə taxıl 
ehtiyatı 65,5 milyon ton, taxıl istehsalı 200 milyon ton, düyü təxminən 96 milyon 
ton, daxili tələbat 80 – 93 milyon ton, ehtiyat 10 – 17 miolyon ton, taxılın 35 faizi 
buğda (24,9 – 28,2 milyon hektar) məhsuldarlıq 26 – 28 sentner, istehsal 65 – 78 
milyon ton, ehtiyat 20 – 23 milyon ton. ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 22 
faizdir, kənd təsərrüfatında əhalinin 60 – 65 faizi çalışır. İribuynuzlu heyvanın 
satışına görə dünyada birinci yerdədir (dünyada mal-qaranın 57 faizi, inəyin 16 
faizi), süd istehsalı 90,7 milyon ton, toyuq əti 2,1 milyon ton, yumurta 45,2 
milyard ədəd (2005), qoyun-keçi 120 milyon baş, donuz 18 milyon, 9 milyon baş 
dəvə. İldə hər nəfərə 40 litr süd, 1,5 kq ət, 3 yumurta istehsal edir. Bir hektar 
sahəsinə 17 iribuynuzlu mal-qara, 8 qoyun düşür. 
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Hindistanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  
milyard ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 

 
İl İstehlak xərcləri Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi daxili 
məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin istehlak 
xərcləri 

Hökumət 
xərcləri 

Cəmi 

2000 298 59 357 113 -4 468 
2001 311 60 371 117 -4 483 
2002 319 60 379 127 -5 505 
2003 365 67 431 158 -4 591 
2004 423 78 501 232 -12 715 
2005 488 91 579 287 -23 837 
2006 547 98 644 340 -30 948 
2007 687 124 811 459 -49 1206 
2008 749 142 891 454 -66 1283 
2009 781 162 944 484 -71 1353 
2010 985 198 1183 599 -56 1722 
 
 
 
 

Hindistanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  
%, 2000-2010-cu illər 

 
İl İstehlak xərcləri Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi daxili 
məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin istehlak 
xərcləri 

Hökumət 
xərcləri 

Cəmi 

2000 63.7 12.6 76.3 24.1 -0.9 100 
2001 64.4 12.4 76.8 24.2 -0.8 100 
2002 63.2 11.9 75 25.1 -1 100 
2003 61.8 11.3 72.9 26.7 -0.7 100 
2004 59.2 10.9 70.1 32.4 -1.7 100 
2005 58.3 10.9 69.2 34.3 -2.7 100 
2006 57.7 10.3 67.9 35.9 -3.2 100 
2007 57 10.3 67.2 38.1 -4.1 100 
2008 58.4 11.1 69.4 35.4 -5.1 100 
2009 57.7 12 69.8 35.8 -5.2 100 
2010 57.2 11.5 68.7 34.8 -3.3 100 
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Hindistanda hər nəfərə ÜDM, ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
 

İl İstehlak xərcləri Ümumi 
investisiyalar 

Xarici 
ticarət 

Ümumi daxili 
məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin istehlak 
xərcləri 

Hökumət 
xərcləri 

Cəmi 

2000 283 56 339 107 -4 444 
2001 290 56 346 109 -4 451 
2002 293 55 348 117 -5 464 
2003 330 61 390 143 -4 534 
2004 377 69 446 207 -11 637 
2005 428 80 508 252 -20 734 
2006 473 85 557 294 -26 819 
2007 585 106 691 391 -42 1027 
2008 629 119 748 381 -55 1077 
2009 647 134 782 401 -59 1120 
2010 804 162 966 489 -46 1406 

 
 
 
 
 

Hindistanın xarici ticarəti, milyard ABŞ dolları,  
2000-2010-cu illər 

 
İl Xariciticarət 

İxrac İdxal Cəmi 
2000 62 66 -4 
2001 62 66 -4 
2002 73 78 -5 
2003 90 94 -4 
2004 126 138 -12 
2005 161 184 -23 
2006 200 230 -30 
2007 246 295 -49 
2008 305 371 -66 
2009 268 339 -71 
2010 371 427 -56 
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Hindistanın ümumi əlavə dəyəri,  

milyard ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
 

İl Kəndtəsər
rüfatı 

Sənaye Tikinti Ticarət Nəqliyyat Xidmətlər Ümumiartı
rılmışdəyə

r 
2000 101 90 25 63 33 123 435 
2001 104 91 26 67 35 131 453 
2002 98 97 28 72 37 140 471 
2003 115 112 34 85 45 161 552 
2004 126 136 51 106 56 191 666 
2005 146 160 61 129 64 221 782 
2006 161 186 72 150 72 247 887 
2007 204 234 95 191 90 313 1127 
2008 215 246 104 207 96 364 1233 
2009 227 245 104 208 100 402 1287 
2010 303 291 129 261 117 497 1598 

 
 
 
 
 
 
 

Hindistanın ümumi əlavə dəyəri,  
%, 2000-2010-cu illər 

 
İl Kəndtəsər

rüfatı 
Sənaye Tikinti Ticarət Nəqliyyat Xidmətlər Ümumiartı

rılmışdəyə
r 

2000 23.2 20.7 5.7 14.5 7.6 28.3 100 
2001 23 20.1 5.7 14.8 7.7 28.9 100 
2002 20.8 20.6 5.9 15.3 7.9 29.7 100 
2003 20.8 20.3 6.2 15.4 8.2 29.2 100 
2004 18.9 20.4 7.7 15.9 8.4 28.7  100 
2005 18.7 20.5 7.8 16.5 8.2 28.3 100 
2006 18.2 21 8.1 16.9 8.1 27.8 100 
2007 18.1 20.8 8.4 16.9 8 27.8 100 
2008 17.4 20 8.4 16.8 7.8 29.5 100 
2009 17.6 19 8.1 16.2 7.8 31.2 100 
2010 19 18.2 8.1 16.3 7.3 31.1 100 
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Hindistandahərnəfərəəlavədəyər,  

ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
 

İl Kəndtəsər
rüfatı 

Sənaye Tikinti Ticarət Nəqliyyat Xidmətlər Ümumiartı
rılmışdəyə

r 
2000 96 85 24 60 31 117 413 
2001 97 85 24 63 33 122 423 
2002 90 89 26 66 34 129 433 
2003 104 101 31 77 41 146 499 
2004 112 121 45 94 50 170 593 
2005 128 140 54 113 56 194 686 
2006 139 161 62 130 62 213 767 
2007 174 199 81 163 77 267 960 
2008 181 207 87 174 81 306 1035 
2009 188 203 86 172 83 333 1066 
2010 247 238 105 213 96 406 1306 

 



Qazaxıstanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 2724,9 min km2, əhalisi 16,6 milyon nəfərdir. Əhalinin sıxlığı 6,2 
nəfər təşkil edir. ÜDM 214,4 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 13,0 min 
ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Kənd təsərrüfatı Qazaxıstanın iqtisadiyyatının 
əsas sahələrindən biridir. Aqrar sektorun inkişafı hər zaman dövlətin iqtisadi və 
ictimai-siyasi sabitliyinin müəyyənləşdirici faktoru qismində çıxış edib. 
Respublikanın iqtisadiyyatının inkişafının prioritet istiqaməti olaraq kənd 
təsarrüfatı böyük potensiala və ehtiyatlara malikdir. 

Qazaxıstanın müxtəlif iqlim şəraiti demək olar ki, isti mülayim qurşağın 
bütün bitkilərini becərməyə və heyvandarlığı inkişaf etdirməyə imkan verir. 

Qazaxıstan Respublikası buğdanın və unun iri ixracçısıdır (dünya 
ixracçılarının onluğuna daxildir), kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi ixracında 
pambıq (15 faiz), dəri və yun (25 faiz) böyük əhəmiyyətə malikdir. Respublikada 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların sahəsi 222,6 milyon hektar təşkil edir, o 
cümlədən 24 milyon hektar (10,8 faizi) əkin sahələri, 5 milyon hektar (2,2 faiz) 
biçənəklər, 189 milyon hektar (85 faiz) otlaqlar təşkil edir. 

Qazaxıstanın kənd əhalisinin sayı 7,3 milyon nəfərdir və ya ölkə əhalisinin 
ümumi sayının 47,2 faizini təşkil edir. 

Son on il ərzində kəndin iqtisadiyyatını yüksəltmək məqsədilə maliyyə 
ehtiyatları ilə əsaslandırılmış aqrar sənaye kompleksinin və kəndin inkişafı və 
dəstəyi üzrə dövlət və sahə proqramları qəbul edilmişdir. 

1996-cı ildən Qazaxıstan FAO-nun üzvüdür. 
FAO-nun əsas məqsədi insanların qidalanmasının və həyat səviyyəsinin 

keyfiyyətini artırmaq və istehsalın effektivliyinin artımının təmin edilməsi və 
bütün ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının paylaşdırılması, kənd əhalisinin 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır və bununla da dünya iqtisadiyyatının inkişafına 
və bəşəriyyətin aclıqdan və doyunca yeməməkdən azad edilməsinə yardım edir. 

Qazaxıstanın əhalisinin 47,2 faizi kənd yerlərində yaşayır. Lakin, ümumi 
milli məhsulun  həcmində aqrar-sənaye sektoru cəmi 5 faiz təşkil edir. 2014-cü 
ilədək kənd təsərrüfatının inkişafı proqramına, son 15-20 ildə sahənin inkişafına, 
həmçinin hökumətin təminatına uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı olduqca uğurludur. 
Ehtimal edilir ki, yaxın gələcəkdə, FİİR və strategiya - 2020 proqramlarının 
bitməsilə, Qazaxıstan təkcə taxılın iri ixracçısı deyil, həm də ölkə xaricinə 60 min 
ton ət çıxaracaqdır. 

Qazaxıstanın aqrar-sənaye kompleksindəki vəziyyətin ümumi təhlili. 
Qazaxıstanın aqrar sektoru aşağıdakı xarakteristikaya malikdir: 
- kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların ümumi sahəsi 222,6 milyon hektar 

təşkil edir, o cümlədən əkin sahələri 24 milyon hektar (10,8 faiz), biçənəklər 5 
milyon hektar (2,2 faiz), otlaqlar 189 milyon hektar (85 faiz);  

- kənd əhalisinin sayı 7,3 milyon nəfər və ya ölkənin ümumi əhalisinin 
sayının 47,2 faiz təşkil edir; 

- torpaq və bitki örtüyünün üfüqi və şaquli zonaları bir-biri ilə kəskin 
fərqlənir. Bütün torpaqların 10 faizi meşə-çöllük və çöl zonasında, təxminən 60 
faizi yarımsəhra və səhra zonasında, təxminən 5 faizi dağlıq sahələrdə yerləşir; 
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- ölkənin bütün kənd təsərrüfatına yararlı zonalar illik yağıntıların aşağı 
miqdarı ilə səciyyələnir – 150-320 mm; 

- şəkər, bitki yağları, quş əti, mövsümarası dövrlərdə tərəvəz və meyvə kimi 
məhsullar istisna olmaqla, bir çox ərzaq məhsulları ilə özünütəminat; 

- şimal regionlarının dənli bitkilərin istehsalında ixtisaslaşdırılması; 
suvarılmanın əhəmiyyət kəsb etdiyi cənub regionlarda becərilən bitkilərin böyük 
diversifikasiyası mövcuddur (dənli bitkilər, yağlı bitkilər, meyvə-giləmeyvə 
bitkiləri, tərəvəzlər, pambıq). 

- 2007-ci ildə kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalının 
qiymətləndirilməsinə görə 1 hektar əkin sahəsinə 47,5 min tenge təşkil edir, kənd 
təsərrüfatında məşğul 1 işçiyə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 453 min 
tenge təşkil edir; 

- buğda və unun iri ixracçısıdır (dünya ixracçılarının onluğuna daxildir), 
ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında, həmçinin pambığın (15 faiz), 
dərinin və yunun (25 faiz) xeyli əhəmiyyəti var; 

- heyvandarlıq sahəsi Qazaxıstan üçün ənənəvidir, bununla yanaşı mal-
qaranın demək olar ki, 90 faizi əhalinin ev təsərrərfatlarında cəmləşmişdir; 

- kənd təsərrüfatı sektoruna maliyyə xidmətlərinin məhdudiyyəti. Dünya 
Bankının qiymətləndirilməsinə görə kredit ehtiyatlarına olan tələbatın 
ödənilməməsi ən konservativ qiymətləndirməyə görə təxminən 1 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir. 

 
Ərazisi 2724,9 min km2, əhalisi 16,6 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 6,2 nəfər 

düşür. ÜDM 214,4 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 13,0 min ABŞ 
dolları düşür. 222,6 milyon hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları var, 
ondan 24 milyon hektar əkin sahəsi (10,8 faiz), otlaq 189 milyon hektar (85 faiz), 
biçənək 5 milyon hektar (2,2 faiz). Kənd əhalisinin sayı 7,3 milyon nəfər olmaqla 
ümumi əhalinin 47,2 faizini təşkil edir. Buğda və un idxalına görə dünyada 10-
cu yeri tutur. 2011-ci ildə 2000-ci ilə nisbətən ümumi daxili məhsul 7,5 faiz, 
sənaye məhsulu 3,5 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 26,7 faiz, əsas kapitala 
investisiya 2,4 faiz, topdan satış 12,5 faiz, MDB-yə ixrac 54,5 faiz, digər ölkələrə 
ixrac 46,9 faiz, digər ölkələrdən idxal 12,3 faiz artmışdır. 
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Qazaxıstan Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ötən ilə faiz nisbətində) 

 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxili məhsul 109,8 113,5 109,8 109,3 109,6 109,7 110,7 108,9 103,3 101,2 107,3 107,5 

Sənaye məhsulları 116 114 110 109 110 105 107 105 102 103 110 103,5 

Kənd təsərrüfatı 
məhsulları 

96 117 103 101 99,5 107 106 109 94 115 88 126,7 

Əsas kapitala 
investisiyalar 

149 145 111 117 123 134 111 114 105 103 97 102,4 

Yüklərin daşınması 145 113 113 109 109 104 106 105 103 97 116 123,0 

Pərakəndə satışın 
dövriyyəsi 

107 116 108 110 118 114 115 111 103 97 118 112,5 

Sənaye məhsullarının 
istehsalçılarının qiymət 
indeksləri  

138 100,3 100,3 109 117 124 118 112 137 78 125 127,2 

İstehlak qiymətlərinin 
indeksləri 

113 108 106 106 107 108 109 111 117 107 107 108 

MDB ölkələrinə ixrac 155 113 83 136 137 99,3 137 143 139 61 117 154,5 

Digər ölkələrə ixrac 148 93 125 133 161 149 137 122 151 61 141 146,9 

MDB ölkələrindən idxal 170 121 92 129 156 133 136 132 120 69 113 139,3 

Digər ölkələrdən idxal 113 136 113 126 149 138 137 144 112 80 99 112,3 
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Qırğızıstanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 198,5 min km2, əhalisi 5,6 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 28 nəfər düşür. 
2011-ci ildə ÜDM 13,2 milyard ABŞ dolları təşkil etmiş, hər nəfərə 2 358 ABŞ 
dolları düşmüşdür. 

Qırğızıstan Respublikasının aqrar strategiyasında əsas məqsəd ərzaq 
təhlukəsizliyinin təminatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının inkişafıdır. 

Prioritetlər: 
- Ət, süd, şəkər məhsullarının və bitki yağının istehsalının artırılması. 
- Klasterlərin yaradılması və inkişafı. 
- Əkin sahələrinin strukturunun optimallaşdırılması. 
- Torpağın kooperasiyalaşdırılması və bazarının inkişafı. 
- Baytarlıq və sanitar-epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı. 
 
Qırğızıstan Respublikasının ət, şəkər, çörək, kərə və bitki yağları kimi əsas qida 

məhsulları ilə fizioloji qida normalarına və dünya qiymətlərinin gözlənilən artımına 
uyğun olaraq öz istehsalı hesabına daxili ərzaq bazarının təminatının təhlili 
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Fizioloji norma 65,6 29,1 290,69 11,8 66,2 197,0 118,1 60,8 118,4 

2008-ci il 35,2 2,1 240,1 3,0 35,7 71,4 113,5 178,8 166,1 

2009-cu il 37,4 1,4 244,8 3,6 38,4 72,9 162,0 180,0 169,0 
 

Qırğızıstan Respublikasının aşağıdakı ərzaqlar üzrə fizioloji normalara görə 
təmin olunması: ət üzrə 57 faiz, şəkər üzrə 0,1 faiz, bitki yağı üzrə 30,5 faiz, meyvə 
və giləmeyvə üzrə 58 faiz təşkil edir.  

Tələb və təklifin dinamıkasına uyğun olaraq 2008-2017-ci illər ərzində  istehlak 
mallarına qiymətlər (nominal ifadədə) 1998 – 2007-ci illər dövrü ilə müqayisədə orta 
hesabla –  mal və donuz ətinə artım 20 faizə çata bilər, şəkərə artım 30 faiz təşkil 
edəcək, çörəyə, qarğıdalıya 40 faiz, kərə yağına və yağsızlaşdırılmış quru südə 60 
faiz, bitki yağına 80 faizədək arta bilər.  
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2008-ci il üzrə ətin və kolbasanın  istehsal, idxal, ixrac göstəriciləri 

 min ton, kəsilmiş çəkidə 
 

Adı İstehsal İdxal İxrac 
Daxili 

bazarda 
satışı 

Daxili 
bazarda 
xüsusi 

çəkisi, % 

Daxili 
bazara 
idxalın 
faizdə 
xüsusi 

çəkisi, % 

Cəmi, o cümlədən  185 50,52 0,097 235,5 100 21,5  
Mal əti (min ton) 92 0,85 0,026 92,824 39,4 0,9 
Qoyun əti (min ton) 46 0,014 0,006 46,008 19,5 0,02 
At əti (min ton) 25 - - 25 10,6 0 
Donuz əti (min ton) 16 7,1 - 23,1 9,7 30,7 
Quş əti (min ton) 6 41,6 - 47,6 20,1 87,4 
Kolbasa və analoji ərzaqlar 
(min ton) 

1,12 0,957 0,065 2,012 0,85 47,6 

 
 

2008-ci ildə Qırğızıstan Respublikasında ət istehlakının müxtəlif 
normalarının və səviyyələrinin müqayisəsi 

 
 Ət (kəsilmiş çəkidə 

hesablanmış) 
Qırğızıstan Respublikasında 1 nəfərə minimal istehlak normaları 
(kq) 

39,1 

Qida ərazqlarında fizioloji istehlak formaları (kq) 65,6 
2007-ci ildə Qırğızıstan Respublikasının Milli Statistika 
Komitəsinin fizioloji istehlakın faktiki səviyyəsi (kq) 

36,0 

Tövsiyyə edilən qida normaları  
(FAO-nun normalarına uyğun) (kq)  

86,0 

 
İran İslam Respublikasının və Səudiyyə Ərəbistanın sahibkarlarının Qırğızıstan 

Respublikası tərəfindən ət və ət məhsullarının təchizatı üzrə marağı mövcuddur. 
2009-cu ildə İrana diri olaraq 20 min xırda buynuzlu mal-qara ixrac edilmişdir. 
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2010 – 2015-ci illrədə Qırğızıstan Respublikasının 
taxıl sahəsinin inkişafı 

 
Əsas məqsəd – Qırğızıstan Respublikasının əhalisini keyfiyyətli ərzaq taxılı ilə 

təmin edilməsidir. 
Prioritetlər: 
- Yaxşı çörəklik keyfiyyətlərinə malik olan  yerli və xarici seleksiyanın ən 

yaxşı yüksək məhsuldarlı sortların becərilməsi əsasında taxıl təsərrüfatının inkişafı. 
 
Ərazisi 198,5 km2, əhalisi 5,6 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 28 nəfər düşür. 2011-

ci ildə ÜDM 13,2 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 2 358 ABŞ dolları 
məhsul istehsal edilmişdir. Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və 
ixracın artırılması istiqamətində xeyli iş görülür. Fizioloji normaya görə 2009-cu 
ildə ət üzrə 57 faiz, qənd üzrə 0,1 faiz, bitki yağı üzrə 30,5 faiz, meyvə-tərəvəz üzrə 
58 faiz ödənilmişdir. Makroiqtisadi göstəricilərə görə 2011-ci ildə 2010-cu ilə 
nisbətən ümumi daxili məhsul 5,7 faiz, sənaye məhsulu 11,9 faiz, kənd təsərrüfatı 
məhsulları 2,35 faiz, topdansatış 6,4 faiz artmışdır. 
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Qırğızıstan Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (əvvəlki ilə % nisbətində) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxili məhsul 105,4 105,3 100,0 107,0 107,0 99,8 103,1 108,5 108,4 102,9 99,5 105,7 
Sənaye məhsulları 106 105 89 117 105 88 90 107 115 94 110 111,9 
Kənd təsərrüfatı məhsulları 103 107 103 103 104 96 102 102 100,8 107 97 102,3 
Əsas kapitala investisiyalar 137 86 90 93 102 106 155 105 106 130 90 93,4 
Yüklərin daşınması 105 97 105 109 104 91 99,8 116 121 107 101 104,6 
Pərakəndə satışın dövriyyəsi 107 106 108 110 115 114 116 114 109 99,9 98 106,4 
Sənaye məhsullarının 
istehsalçılarının qiymət indeksləri 

130 110 106 107 109 103 115 111,9 126 112 123 121,8 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri 119 107 102 103 104 104 106 110 125 107 108 117 
MDB ölkələrinə ixrac 113 81 100,1 119 137 110 125 150 104 67 105 129,7 
Digər ölkələrə ixrac 110 104 103 120 117 83 113 137 152 109 106 125,8 
MDB ölkələrindən idxal 115 86 126 127 142 117 146 154 144 79 99,7 126,6 
Digər ölkələrdən idxal 75 82 126 116 117 117 172 123 149 70 114 137,8 

 



Monqolustanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 1565,0 min km2, əhalisi 2,6 milyon nəfər, 1 km2-ə 1,8 nəfər düşür. 
ÜDM 12,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 4 300 ABŞ dolları düşür. 

Monqolustan otlaq heyvandarlığı hələ də kənd təsərrüfatının əsas növü kimi 
qalan müasir dünyada yeganə ölkədir. Statistik məlumatlara görə, Monqolustanda 
2008-ci ilin axırlarında 42 milyon baş mal-qara, qoyun, keçi və digər heyvanlar 
olmuşdur. 2007-ci illə müqayisədə bu rəqəm 2,5 milyondan çox artmışdır. Əsasən 
iribuynuzlu mal-qara, qoyun, dəvə və at yetişdirilir. Ölkənin tayqa və yüksək dağlıq 
rayonlarında monqol yakları və marallar geniş yayılmışdır.  

Monqolustan aqrar-sənaye ölkədir, onun iqtisadi fəaliyyəti ənənəvi olaraq kənd 
təsərrüfatı və heyvandarlığa əsaslanır. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində kənd 
təsərrüfatının əhəmiyyəti xeyli artmışdır. Belə ki, burada 30 faizdən artıq əhali 
məşğuldur, o ÜDM-nin 20 faizindən artığını verir, 1 nəfərə mal-qaranın baş sayına 
görə Monqolustan dünyada üçüncü yerdədir (Avstraliya və Yeni Zelandiyadan sonra). 

Monqolustan iqtisadi cəhətdən dünyanın bütün ölkələrindən daha dinamik 
inkişaf edir və demək olar ki, Şimal-Şərqi Asiyada, bəlkə də bütün Asiya-Sakit Okean 
regionunda ən perspektiv satış bazarıdır. Belə ki, Monqolustanın Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatına görə 2011-ci ildə ölkənin ÜDM artımı 17,3 faiz təşkil 
etmişdir, nominalı isə hətta fantastik rəqəmə 27,8 faizə çatmışdır. Müqayisə üçün: 
həmin göstərici Çində 9,2 faiz, Hindistanda 7,8 faiz, Rusiyada 4,3 faiz təşkil etmişdir. 

Monqolustanın sərt kontinental iqliminə görə, kənd təsərrüfatı quraqlıq və 
soyuq kimi təbii fəlakətlərə qarşı zəifdir. Ölkə kiçik əkin sahələrindən ibarətdir, lakin 
ərazinin təxminən 80 faizi otlaqlar kimi istifadə edilir. Kənd əhalisinin əksəriyyəti 
qoyun, keçi, iribuynuzlu mal-qara, at və dəvədən ibarət olan ev heyvanlarının 
otarılması ilə məşğuldur. Burada, həmçinin buğda, kartof və digər tərəvəzlər, bundan 
əlavə pomidor və qarpız yetişdirilir. 

Monqolustan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür (1997-ci ildən). 
Ölkənin əsas ticarət partnyorları Çin və Rusiyadır və onun iqtisadiyyatı əsasən 

bu ölkələrdən asılıdır. 2006-cı ildə Monqolustanın 68,4 faiz ixracı Çinə 
yönəldilmişdir, idxal isə 29,8 faiz olmuşdur. Monqolustan neft məhsullarının 95 
faizini və elektrik enerjisinin xeyli hissəsini Rusiyadan idxal edir, bu da ölkəni 
iqtisadi cəhətdən son dərəcədə asılı edir. Əhəmiyyətli xalq təsərrüfatı proporsiyaları 
kənd təsərrüfatının səviyyəsini və templərini müəyyən edir və onun vəziyyətindən 
Monqolustanın ənənəvi sənaye sahələri asılıdır (yüngül və qida sənayeləri). 
Monqolustanın kənd təsərrüfatı təbiətdən, ehtiyatlardan və ekoloji sistemlərdə baş 
verən dəyişikliklərdən asılılığın yüksək səviyyəsi ilə səciyyələnir. Kənd təsərrüfatının 
strukturunda aparıcı rol əkinçiliyə, yardımçı rol isə otlaq heyvandarlığına məxsusdur. 

Monqolustanın kənd təsərrüfatının əsas sahəsi heyvandarlıq məhsullarının 
istehsalı üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi ilə məşğul olan otlaq 
heyvandarlığıdır. Hal-hazırda bir nəfərə mal-qaranın sayına görə Monqolustan 
dünyada aparıcı ölkələrdən biridir (1 nəfərə təxminən 12 baş mal-qara).  
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Monqolustanın ərazisində heyvandarlıq sistemi təxminən 3 min  il əvvəl 
yaranıb. Bu sistemin əsas üstünlüyü və dəyəri ondadır ki, əməyin və vəsaitin 
minimum xərclənməsində insan xeyli miqdarda heyvandarlıq məhsulları əldə edir, 
lakin bununla belə, heyvandarlıq təbii faktorlardan olduqca asılıdır. 

 
Heyvandarlığın strukturu (min baş) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Qoyun 13876,4 11937,3 10636,6 10756,4 11686,4 12884,5 14815,1 16990,1 18362,3 19274,7 

Keçi 10269,8 9591,3 9134,8 10652,9 12238,0 13267,4 15451,7 18347,8 19969,4 19651,5 

İribuynuzlu 
mal-qara 

3097,6 2069,6 1884,3 1792,8 1841,6 1963,6 2167,9 2425,8 2503,4 2599,3 

At 2660,7 2191,7 1988,9 1968,9 2005,3 2029,1 2114,8 2239,5 2186,9 2221,3 

Dəvə 322,9 285,2 253,0 256,7 256,6 254,2 253,5 260,6 266,4 277,1 

Cəmi 30227,5 26075,3 23897,6 25427,7 28027,9 30398,8 34802,9 40263,8 43288,5 44023,9 

 
Monqolustanda heyvandarlığın aparıcı sahəsi, bütün hazır məhsulun 50 

faizindən çox hissəsini verən qoyunçuluqdur. Qoyunçuluq əsasən kobud yunlu 
cinslərin yetişdirilməsinə və ət məhsullarının istehsal edilməsinə istiqamətləndirilib. 

Monqol cinsli qoyunlar qısaquyruqlu, kobud yunlu qoyunlar qrupuna aiddir. 
Onlar üçün möhkəm bədən quruluşu, kəskin kontinental iqlimə yaxşı uyğunlaşma, 
ilboyu otlaqlarda yetişdirilmə qabiliyyəti və qış ərzində itirilmiş çəkinin tez bir 
zamanda bərpa edilməsi xarakterikdir. Mal-qara bütün təbii-iqlim zonalarında bərabər 
yayılmışdır. 2009-cu ildə qoyunların və keçilərin baş sayı 40,0 milyon təşkil etmişdir.  

Ümumi məhsula  qoyuluşuna görə ikinci yer keçilərə məxsusdur, onların ən 
çoxu dağlıq rayonlarda cəmləşir. Dünya bazarlarında keçi tükünə və kaşemirdən olan 
məmulatlara qiymətlərin yüksək və stabil olması monqol maldarları tərəfindən tüklü 
keçilərin sayının kəskin artırılmasına səbəb olmuşdur. Bu göstərici üzrə və 
kaşemirdən olan məmulatların istehsalına görə Monqolustan lider ölkələrin siyahısına 
daxil olmuşdur. Lakin keçilərin sayının kəskin artırılması otlaqların vəziyyətinə 
neqativ təsir göstərməyə başladı, çünki hər şeyi yeyən keçilər həm otları, həm də 
kolları kökündən yeyirlər, iti dirnaqcıqları ilə isə torpaq səthini dağıdıb toza çevirirlər, 
bu da öz növbəsində səhralaşmaya aparır və otlaqları yararsız hala gətirir. Belə ki, 
monqol maldarlarının ilboyu güvəndiyi otlaqların vəziyyəti sahənin hərtərəfli 
inkişafının əsasıdır. Məhz bu səbəbdən monqol alimləri və təcrübəli insanlar 
xəbərdarlıq etdilər: keçilərin artmasını məntiqli hüdudlarda məhdudlaşdırmaq 
lazımdır, əks halda alimlərin fikrinə görə, ölkə iflasa uğrayacaq. Onlar hesab edirlər 
ki, normaya görə, heyvanların ümumi sürülərində keçilərin sayı 20 faizi ötməməlidir, 
bunu həmçinin bəzi ölkələrin təcrübəsi də sübut edir. 2009-cu ildə keçilərin sayı 
19 651,5 min təşkil etmişdir. 

Üçüncü yeri iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi tutur (inəklər və monqol 
yakları). Əsas istiqaməti ət məhsullarının istehsalıdır. Yakların sayına görə 
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Monqolustan dünyada ikinci yerdədir. Ölkədə ixtisaslaşdırılmamış, 300 kq yaxın diri 
çəkisi olan və təmiz əti 50 faizdən artıq olan, çox da iri olmayan cinslər üstünlük 
təşkil edir. İxraca yönəlmiş ətin istehsalına görə yalnız qoyunçuluqdan geri qalır. İşçi 
qüvvəsi kimi yaklar əsasən dağlarda istifadə edilir. Yak insandan əlavə xərc tələb 
etmir: yemi dağlarda özü tapır, açıq səma altında gecələyir və hətta vəhşi 
heyvanlardan özünü qoruyur. İribuynuzlu mal-qaranın sayı demək olar ki, müxtəlif  
təbii-iqlim zonalar üzrə bərabər yerləşdirilib. 2009-cu ildə iribuynuzlu mal-qaranın 
sayı 2 599,3 min təşkil etmişdir. 

Atların yetişdirilməsi (atçılıq) heyvandarlığın əhəmiyyətli və perspektivli 
sahələrdən biridir. Atların sayına görə Monqolustan dünyada birinci yerlərdən 
birindədir. Atlar nəqliyyat vasitəsi kimi, yüklərin daşınmasında, südün, ətin, dərinin, 
at tükünün alınmasında istifadə edilir. At südündən kumıs hazırlayırlar. Son zamanlar 
at əti mühüm ixrac resurslarından birinə çevrilir. 2009-cu ildə atların sayı 2 221,3 min 
təşkil etmişdir.  

Monqolustanın iqtisadiyyatında, həmçinin dəvələrin yetişdirilməsi mühüm rol 
oynayır, baxmayaraq ki, mal-qaranın ümumi çəkisində onun xüsusi çəkisi bir o qədər 
də yüksək deyil. Dəvələrdən alınan əsas məhsul yundur. Sənaye emalı zamanı 1 kq 
yundan 2,5 m yun parça və 1 m ədyal üçün parça hazırlanır. 2009-cu ildə dəvələrin 
sayı 277,1 min təşkil etmişdir. 

Heyvandarlıq məhsulları Monqolustanın ixracında ən çox xüsusi çəkini tutur, 
bundan əlavə o yüngül və qida sənayelərinin bir çox sahələrində xammal kimi istifadə 
edilir. Heyvandarlığın xammalı əsasında ölkənin sənaye məhsullarının, demək olar ki, 
yarısı  istehsal edilir. Məhz heyvandalığın xammalına keçə, sərraclıq, ayaqqabı və dəri 
istehsalı əsaslanır. 

Qədim zamanlardan əkinçilik Monqolustanın iqtisadi həyatında ikinci dərəcəli 
rolu oynayır. XX əsrin 50-ci illərində xalq təsərrüfatının sərbəst sahəsi kimi inkişaf 
etməyə başlamışdır. Xam və dincə qoyulmuş torpaqların mənimsənilməsi ilə, ölkəni 
dənli və digər əkinçilik məhsulları ilə təminatında əsas rol oynamış birinci dövlət 
təsərrüfatları yaranmağa başladı. 80-ci illərin ortalarında bütün kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 30 faizini əkinçilik istehsal edirdi (ölkədə 60 dövlət təsərrüfatı və 30 
yem təsərrüfatı mövcud idi). 90-cı illərədək Monqolustan özünü bitkiçilik məhsulları 
ilə tam təmin edirdi, artıq 90-cı illərin əvvəllərindən özəlləşdirmə prosesində 
təsərrüfatların parçalanması və satılması ilə əlaqədar olaraq, sahədə tənəzzül dövrü 
başladı. İri dövlət təsərrüfatlarının parçalanmasından və çoxsaylı xırda təsərrüfatların 
yaradılmasından sonra, əkinçilik istehsalatı tənəzzülə uğradı: 90-cı illərin sonlarında 
taxılın məhsulu 80-ci illərin 600 min tonuna qarşı 200 min ton təşkil etmişdir (yəni 3 
dəfə azalmışdır). 

Yaranmış vəziyyətin düzəlməsi üçün Monqolustan Hökuməti 90-cı illərin 
axırlarında 2005-ci il üçün əkin sahələrinin 700-800 min hektara qədər 
genişləndirilməsinə və taxıl istehsalının 450-500 min tonadək artırılmasına  
yönəldilmiş “Əkinçilik istehsalının bərpa edilməsi” və “Yaşıl inqilab” kimi 
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proqramları işləmiş və həyata keçirməyə başlamışdır. Belə siyasətin nəticəsi olaraq 
əkinçilik istehsalının bərpa edilməsi oldu. Hal-hazırda Monqolustanda 400 iri və kiçik 
əkinçilik təsərrüfatı fəaliyyət göstərir, Monqolustanın İnkişaf Fondundan 
maliyyələşdirilməsinə 30 milyard tuqrik ayrılan “Xam torpaq – 3” milli proqram 
həyata keçirilir – dövlət aqrarçılara yetəri qədər böyük dəstək göstərir. Həmçinin 
Monqolustan Hökuməti intensiv metodların tətbiq edilməsi əsasında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının sabit artırılmasını təmin etməyi, əkinçilik təsərrüfat vahidlərinin 
mexanikləşdirilməsinin yaxşılaşdırılmasını, əhalinin qida məhsullarına, sənayenin isə 
xammala tələbatının daha tam ödənilməsi məqsədilə onun maddi-texniki bazasının və 
onun infrastrukturun möhkəmləndirilməsini qarşıya məqsəd qoyur. 

 
Bitkiçiliyin strukturu (min ha) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dənlilər 142,1 142,2 125,9 165,0 138,4 75,5 138,6 114,8 212,9 391,7 
Buğda 138,7 138,7 123,1 160,4 135,6 73,5 127,8 109,6 209,8 388,1 
Kartof 58,9 58,0 51,9 78,7 80,2 82,8 109,1 114,5 134,8 151,2 
Tərəvəz 44,0 44,5 39,7 59,6 49,2 64,1 70,4 76,4 78,6 78,0 

Cəmi 383,7 383,4 340,6 463,7 403,4 295,9 445,9 415,3 636,1 1009,0 
 

Əkinçilik əsasən  taxıl yönümlüdür. Hal-hazırda 1 milyon hektara çatan əkin 
sahələrinin böyük hissəsində taxıl əkilir. Lakin, Monqolustanın iqlim şəraiti son 
dərəcə qısa yığım müddətlərini və əlavə işçi qüvvəsinin cəlb edilməsini 
müəyyənləşdirir. 

Monqolustanın əkinçiliyi əsasən suvarılmayandır. Münbit zonalarda bostanları, 
bəzən yem bitkilərini və bağları suvarırlar. 

Meyvəçilik əkinçiliyin yeni istiqamətidir. İlk dəfə 1950-ci illərdə alim-bağçı 
Şaqdarın rəhbərliyi ilə Orxon vadisində (indi Şamor meyvə-sınaq stansiyası) alma 
bağı salınmışdır. Hal-hazırda bağlar üçün bir neçə yüz hektar ayrılıb. 

Monqolustanın kənd təsərrüfatının müasir vəziyyəti aşağıdakı əlamətlərlə 
səciyyələnir: kənd təsərrüfatı hələ də aparıcı yeri tutur, onun heyvandarlıq-əkinçilik 
istiqamətləri var, burada əhalinin təxminən yarısı çalışır və onun məhsulu ölkənin 
ixracının böyük hissəsini təşkil edir. 

Monqolustanda baytarlığın inkişafı əvvəllər yayılmış bruselyoz, saqqo və 
vərəm kimi xəstəliklərin yayılmasının kəskin azalmasına (bəzi hallarda isə tamamilə 
aradan qaldırmasına) imkan vermişdir. Ev heyvanlarının elmi seleksiyasının nailiyyəti 
danılmazdır – qoyunçuluqda aparılmış seleksiya işi (1960-cı illərdə “Orxon” dövlət 
təsərrüfatında aparılmışdır) yeni, daha məhsuldar “orxon” qoyun cinsinin 
yetişdirilməsinə gətirib çıxardı. 
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Öz növbəsində orxon qoyunu piyquyruqlu cinsin yaxşılaşdırılması üçün istifadə 
edilir, nəticədə metis qoyunların sürüləri artır (metis qoyunu aborigen uyğunluğunu 
qoruyub saxlayır, yunu isə daha çox və daha yaxşı keyfiyyətlidir). Bir sıra xarici və 
qırmızımonqol cinslərinin cütləşdirilməsindən alınmış inəklərin südvermə qabiliyyəti 
daha yüksəkdir. 

Müasir və keçmiş, artıq yox olmuş fərdi-arat təsərrüfatlarının aparılması 
arasında fərq xeyli böyükdür. 
  

Təsərrüfatın idarə edilməsi 
Keçmiş Müasir 

Əvvəllər Monqolustanın bütün əhalisi köçəri 
həyat sürürdü. Aratlar qışa yem tədarük 
etmirdilər. Qışda qoyun və keçi sürüləri açıq 
səma altında, peyin və ya daşdan hörülmüş 
çəpər arxasında küləkdən gizlənərək köçəri 
həyat sürürdülər, yeni doğulmuş heyvanlar 
insanlar ilə yurtada qalırdı. İribuynuzlu mal-
qara yurtadan bir az aralıda, demək olar ki, 
baxımsız olaraq yemlənirdi; alaqaranlıqda onu 
dayanacağa qovurdular və onlar heç bir örtük 
olmadan gecələyirdilər. 

Hal-hazırda Monqolustanın əhalisinin əsas 
hissəsi köçəri həyat sürür. Qış üçün təbii ot 
çalınan yerlərdə və tarlaçılıqda ehtiyyat 
yemləri tədarük görülür. Köhnə köçəri 
təsərrüfatların bu vaxtadək tanımadığı 
çollərdə daha çox bağlı küzlər quraşdırılır, 
mürəkkəb sistemli quyular tikilir; yayda 
düzənliklərdə inəklər, atlar və dəvələr üçün 
süd fermaları təşkil olunur; qoyunların 
elektrik qırxılması, zərərləşdirici torpaq 
vannalarında çimdirilməsi, süni 
mayalandırılması aparılır. 

 
2009-cu ildə Monqolustanda kənd  təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi      1 

710 264,1 milyon tuqrik təşkil etmişdir, bunlardan: 1 294 186,4 milyon tuqrik 
dəyərində məhsulu heyvandarlıq istehsal etmişdir, bitkiçilik isə 416 077,7 milyon 
tuqrik. 

Riskin yüksək dərəcəsinə baxmayaraq, heyvandarlıq kənd təsərrüfatı sahəsinin, 
əvvəlki kimi aparıcı sahəsidir. 

Son onillikdə heyvandarlığın strukturunda aşağıdakı hallar müşahidə olunur: 
keçilərin sayı 91 faiz və qoyunların sayı 39 faiz artmışdır, iribuynuzlu mal-qaranın 
sayı isə 16 faiz, atların sayı 16 faiz və dəvələrin sayı 14 faiz aşağı düşmüşdür. 
Heyvandarlığın strukturunda (2009) üstünlüyü keçilər – 44,6 faiz və qoyunlar – 43,8 
faiz təşkil etmiş, mal-qaranın qalan növlərinin payı isə çox olmamış və iribuynuzlu 
mal-qaranın – 5,9 faiz, atların – 5,0 faiz və dəvələrin 0,7 faiz təşkil etmişdir. 

Dövlət tərəfindən bitkiçiliyin məhsuldarlığının artırılması üzrə, əkin sahələrinin 
artırılması və kənd təsərrüfatı bitkilərinin mükəmməlləşdirilməsi üzrə  məqsədyönlü 
siyasət nəzərə çarpan nəticələr verir və dənli bitkilərin, kartofun, tərəvəzin və 
bitkiçiliyin digər məhsullarının istehsalı artır. 

Monqolustanın kənd təsərrüfatı əsas və kütləvi məhsul verir: mal-qara (diri 
idxal olunur), yun, ət, süd və taxıl - bu məhsul növlərindən ölkədə hər il on və yüz 
minlərlə ton tədarük edilir. 
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Ərazisi 1565,0 min km2, əhalisi 2,6 milyon nəfərdir, 1km2-ə 1,8 nəfər düşür. 
2008-ci ildə 42,0 milyon iribuynuzlu mal-qara olmuşdur. Hər nəfərə 12 baş heyvan 
düşür. Əhalinin 30 faizi heyvandarlıqla məşğuldur, bu ÜDM-nin 20 faizini verir. 
ÜDM-də 2011-ci ildə real artım 17,3 faiz olmuşdur. Ərazinin 80 faizi otlaqlardan 
ibarətdir. ÜDM-nin həcmi 12,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 4 300 
ABŞ dolları düşür. Heyvandarlığın 50 faizdən çoxunu qoyunçuluq təşkil edir. 
Ölkədə 40,0 milyondan çox qoyun və keçi var. Keçi otlaq sahələrinə böyük ziyan 
vurduğuna görə ildən-ilə onun sayını azaldırlar, hazırda 2,0 milyon baş keçi var. 
Yakların üstün cəhəti çox olduğundan onlar artırılır, hazırda 2,6 milyon yak 
saxlanılır. At ətindən, südündən, dərisindən, tükündən və minik kimi istifadə 
edildiyindən əsas ixrac malı olaraq inkişaf etdirilir, hazırda 2,4 milyondan çox at 
var. İribuynuzlu mal-qara da geniş istifadə olunur. Onların sayı 2,7 milyondan 
çoxdur. Hazırda bitkiçiliyin inkişafı üçün geniş tədbirlər həyata keçirilir (taxıl 
istehsalının 450 – 500 min tona çatdırmaq). Dənli bitkilər altında 1,0 milyon 
hektardan çox torpaq sahəsi var. 
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Monqolustanın kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 
2000 – 2010-cu illər 

 

il 

kənd 
təsərrüfatı, 

milyard 
dollar 

dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

əlavə dəyərdə 
kənd təsərrüfatının 

payı, % 

əhalinin 1 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, ABŞ 
dolları 

kənd 
təsərrüfatının 

inkişaf templəri, 
% 

2000 0.31 0.28 31 129 81.6 
2001 0.29 0.26 26.4 119 93.5 
2002 0.26 0.23 21.7 106 89.7 
2003 0.29 0.23 20.7 117 111.5 
2004 0.4 0.27 22.2 159 137.9 
2005 0.5 0.33 21.7 196 125 
2006 0.6 0.37 19.4 232 120 
2007 0.78 0.4 20.5 297 130 
2008 1.1 0.48 22 412 141 
2009 0.82 0.37 19.5 302 74.5 
2010 0.88 0.34 16 319 107.3 

 
 
 
 

Monqolustanın və qonşu ölkələrin kənd  
təsərrüfatının əlavə dəyəri,  

milyon ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Monqolustan Rusiya Çin  Cəmi 
2000 0.31 16 181 197.31 
2001 0.29 19 191 210.29 
2002 0.26 19 200 219.26 
2003 0.29 24 210 234.29 
2004 0.4 29 259 288.4 
2005 0.5 33 274 307.5 
2006 0.6 38 302 340.6 
2007 0.78 49 376 425.78 
2008 1.1 62 485 548.1 
2009 0.82 50 516 566.82 
2010 0.88 51 599 650.88 
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Monqolustanın və qonşu ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  
%, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Monqolustan Rusiya Çin  Cəmi 

2000 0.16 8.11 91.73 100.0 
2001 0.14 9.04 90.83 100.0 
2002 0.12 8.67 91.22 100.0 
2003 0.12 10.24 89.63 100.0 
2004 0.14 10.06 89.81 100.0 
2005 0.16 10.73 89.11 100.0 
2006 0.18 11.16 88.67 100.0 
2007 0.18 11.51 88.31 100.0 
2008 0.2 11.31 88.49 100.0 
2009 0.14 8.82 91.03 100.0 
2010 0.14 7.84 92.03 100.0 

 
 
 
 

Monqlustanda və qonşu ölkələrdə əhalinin 1 nəfərinə  
kənd təsərrüfatı,  

ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Monqolustan Rusiya Çin  
2000 129 109 143 
2001 119 130 149 
2002 106 131 156 
2003 117 166 162 
2004 159 201 199 
2005 196 229 210 
2006 232 265 230 
2007 297 342 285 
2008 412 433 365 
2009 302 349 387 
2010 319 357 447 
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Monqolustanda və qonşu ölkələrdə kənd  
təsərrüfatının əlavə dəyərdə payı,  

%, 2000 – 2010-cu illər  
 

İl Monqolustan Rusiya Çin  
2000 31 7 15.1 
2001 26.4 7.1 14.4 
2002 21.7 6.2 13.8 
2003 20.7 6.3 12.8 
2004 22.2 5.6 13.4 
2005 21.7 5 12.1 
2006 19.4 4.5 11.1 
2007 20.5 4.4 10.8 
2008 22 4.4 10.7 
2009 19.5 4.7 10.3 
2010 16 4 10.1 

 
 
 
 
 
 

Monqolustanın və qonşu ölkələrin kənd təsərrüfatının inkişaf templərinin 
dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Monqolustan Rusiya Çin  

2000 81.6 123.1 101.7 
2001 93.5 118.8 105.5 
2002 89.7 100 104.7 
2003 111.5 126.3 105 
2004 137.9 120.8 123.3 
2005 125 113.8 105.8 
2006 120 115.2 110.2 
2007 130 128.9 124.5 
2008 141 126.5 129 
2009 74.5 80.6 106.4 
2010 107.3 102 116.1 

 



Pakistanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 803,9 min km2, əhalisi 186,0 milyon nəfərdir. ÜDM istehsalı 488,0 
milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 2 624 ABŞ dolları düşür. 

Pakistan ərzaq təminatında və sənaye üçün xammalda öz aqrar sektorundan 
çox asılıdır. Əsas dənli bitki buğdadır. Hökumət onu kəndlilərdən müəyyən edilmiş 
qiymətlə alır və əhaliyə unun satışını subsidiyalaşdırır. Rəsmi idarələr kəndlilər 
arasında toxumları ucuz qiymətə yayaraq və həmçinin zəhərli kimyəvi maddələrin 
və mineral gübrələrin alınmasında maliyyə dəstəyi göstərərək yeni yüksək 
məhsuldarlı meksika-pakistan buğda sortunun tətbiq edilməsinə şərait yaratmışlar. 
Texniki əmtəə bitkiləri arasında pambıq daha sərfəlidir. Onun xammalı əsasən 
pambıqtəmizləyən müəssisələrə hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətlərlə 
təchiz edən xırda təsərrüfalarda istehsal edirlər. Sonra bu müəssisələr lifi toxuculuq 
fabriklərinə və ya ixracla məşğul olan dövlət korporasiyalarına satırlar. Digər 
aparıcı bitkilərə düyü, qarğıdalı, noxud, şəkər qamışı və darı bitkiləri daxildir. 
Düyü xüsusilə ixrac məhsulu kimi əhəmiyyətlidir. Ölkədə becərilən düyünün 
basmati sortunun ətirli uzun dənləri var və o Orta Şərqdə yüksək qiymətləndirilir. 
Ölkənin kənd təsərrüfatı dünyada ən şaxələnmiş irriqasiya şəbəkəsinə əsaslanır. 

Pakistan dağıdıcı daşqından sonra tam bərpa olunmuşdur və yeni bol 
məhsul üçün yeri boşaldaraq kənd təsərrüfatı bitkilərinin fəal ixracını aparır. Lakin 
bir il ötəndən sonra FAO olkənin gələcək dəstəkdə ehtiyacı olduğunu israr edir. 
2010-cu ildə Pakistan müasir dünyanın tarixində ən güclü daşqına məruz 
qalmış,ərazisinin 1/5 hissəsini su basmışdır. Çoxsaylı dağıntılar və insanların həlak 
olaması ilə yanaşı, daşqın kənd təsərrüfatına güclüzərbə yetirmişdir. 

Məhsul itkiləri Pakistan əhalisinin 80 faizini qida və gəlir ümidlərini məhv 
etdi. Daşqın nəticəsində kənd təsərrüfatına dəymiş zərər 5,1 milyard ABŞ dolları 
təşkil etmişdir. Ölkənin ən münbit torpaqları suyun altında qalmışdır. FAO-nun 
səyləri nəticəsində bir ildən sonra 900 000 fermer təsərrüfatı bərpa olunmuşdur, 
onlar hal-hazırda tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Praktiki olaraq yarım milyon ölkə 
əhalisi buğda və tərəvəzlər, həmçinin kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları ilə 
təmin edilmişdir. 

FAO heyvandarlığın və kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalının çox 
mühüm ehtiyatlarının qorunub saxlanılması üçün təxirəsalınmaz dəstək 
göstərmişdir.  Ölkədə çox qısa zamanda irriqasiya sistemləri bərpa edilmişdir, bu 
da bol məhsul yığmağa şərait yaratmışdır.Pakistanda payızlıq buğdanı və 
tərəvəzləri, yazlıq qarğıdalını və düyünü istehsal edən fermerlərin 
maliyyələşdirilməsi FAO üçün 92 milyon ABŞ dollarbaşa gəlmişdir. Payızlıq 
buğdanın məhsulu 650 000 ton təşkil etmişdir, bu da Pakistanın ənənəvi istehsal 
həcminddən iki dəfə artıqdır. Buğdanın bu həcmi ən az altı ay, təxminən 4 milyon 
nəfərin qidalanmasına yetərlidir. 

Bundan başqa, ailə fermer təsərrüfatı məhsulun 1/3 hissəsinin satışından 
orta hesabla 116 ABŞ dolları əldə edə bilmişdir. 290 000 Pakistan ailəsi 
heyvandarlıq sahəsində FAO tərəfindən dəstək ala bilmişdir. 

BMT-nin kənd təsərrüfatı təşkilatının yardımı 2010/11-ci illər ərzində 1 
milyon ev heyvanının həyatını otlaqlarda bəsləyici şirəli otun çıxmasına qədər 
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qoruyub saxlamağa şərait yaratmışdır. FAO-nun dəstəyi ilə Pakistanın əldə etdiyi 
nəhəng uğurlarına baxmayaraq hələ də çox görülməlidir.  

FAO öz səylərini kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin bərpa edilməsinə 
yönəltmək, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını və keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmaq, həmçinin kənd təsərrüfatının gələcəkdə baş verə biləcək 
fəlakətlərə qarşı davamlılığını artırmaq niyyətindədir. FAO-ya Pakistanın kənd 
təsərrüfatının bərpası Proqramına 96 milyon ABŞ dolları tələb olunur. Bu pullar 
Pakistanın 14 ciddi zərər görmüş rayonunda qalan 430 000 fermer təsərrüfatının 
dəstəyinə yönəldiləcək. 

BMT-nın Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının fikrincə Pakistanın maddi 
və texniki dəstəyə hələ yaxın iki ildə dəstək tələb olunacaq. Əmək qabiliyyətli 
əhalinin 42 faizi kənd təsərrüfatında, 20 faizi sənayedə, 38 faizi xidmət sahəsində 
məşğuldur. ÜDM-nin 26,3 faizini kənd təsərrüfatı, 22,8 faizini sənaye, 50,9 faizini 
xidmət sahəsi təşkil edir. 

Pakistanın kənd təsərrüfatının aparıcı istiqaməti bitkiçilikdir. Burada 
buğda, pambıq (yığım üzrə dünyada aparıcı yerlərdən birindədir), düyü ( o 
cümlədən məşhur Basmati sortu), xurma, şəkər qamışı, cut, tütün, qarğıdalı, noxud 
istehsal edilir. Becərilən torpaqların 80 faizi suvarılır. Burada iribuynuzlu mal-
qara, qoyun, dəvə, quşlar yetişdirilir. Sahilyanı rayonlarda balıqçılıq əhəmiyyətə 
malikdir (tunes, qılınc balıq, krevetlər və s.). 

Ərazisi 803,9 min km2, əhalisi 186,0 milyon nəfərdir, ÜDM 488,0 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 2 624 ABŞ dolları düşür. Əmək qabiliyyətli 
əhalinin 42 faizi kənd təsərrüfatında çalışır. Kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi 
bitkiçilikdir, burada məşhur Basmati düyü sortu, pambıq, taxıl bitkiləri 
yetişdirilir, iri və xırda buynuzlu heyvanlar, dəvə və quşlar bəslənilir. Becərilən 
torpaqların 80 faizi suvarılır. Təbii fəlakətdən sonra FAO tərəfindən geniş 
həcmdə yardımlar edilmişdir. 
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Pakistanın kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım templəri, 
% 

2000 17 1.52 25.8 118 94.4 
2001 15 1.35 23.8 102 88.2 
2002 16 1.4 23.2 106 106.7 
2003 18 1.4 22.8 118 112.5 
2004 20 1.36 22.2 128 111.1 
2005 22 1.44 21.4 139 110 
2006 24 1.47 20.2 149 109.1 
2007 28 1.43 20.6 170 116.7 
2008 29 1.27 20.6 173 103.6 
2009 32 1.44 21.6 188 110.3 
2010 35 1.36 21.2 202 109.4 
 

Pakistanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  
milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran Cəmi 

2000 17 2 101 181 14 315 
2001 15 1.9 104 191 14 325.9 
2002 16 1.9 98 200 16 331.9 
2003 18 2.2 115 210 16 361.2 
2004 20 2.3 126 259 18 425.3 
2005 22 2.6 146 274 19 463.6 
2006 24 3.1 161 302 22 512.1 
2007 28 3.7 204 376 29 640.7 
2008 29 3.3 215 485 36 768.3 
2009 32 3.9 227 516 34 812.9 
2010 35 5.1 303 599 36 978.1 

 
Pakistanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 

%, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran Cəmi 
2000 5.4 0.63 32.06 57.46 4.44 100.0 
2001 4.6 0.58 31.91 58.61 4.3 100.0 
2002 4.82 0.57 29.53 60.26 4.82 100.0 
2003 4.98 0.61 31.84 58.14 4.43 100.0 
2004 4.7 0.54 29.63 60.9 4.23 100.0 
2005 4.75 0.56 31.49 59.1 4.1 100.0 
2006 4.69 0.61 31.44 58.97 4.3 100.0 
2007 4.37 0.58 31.84 58.69 4.53 100.0 
2008 3.77 0.43 27.98 63.13 4.69 100.0 
2009 3.94 0.48 27.92 63.48 4.18 100.0 
2010 3.58 0.52 30.98 61.24 3.68 100.0 
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Pakistanda və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı,  
ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illə 

 
İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran 

2000 118 88 96 143 214 
2001 102 80 97 149 211 
2002 106 77 90 156 238 
2003 118 86 104 162 235 
2004 128 86 112 199 261 
2005 139 94 128 210 272 
2006 149 109 139 230 312 
2007 170 127 174 285 406 
2008 173 111 181 365 498 
2009 188 128 188 387 465 
2010 202 162 247 447 487 

 
Pakistanda və qonşu-ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd təsərrüfatının payı, 

%, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran 
2000 25.8 57.1 23.2 15.1 13.7 
2001 23.8 52.8 23 14.4 12.8 
2002 23.2 47.5 20.8 13.8 12 
2003 22.8 47.8 20.8 12.8 11.6 
2004 22.2 42.6 18.9 13.4 10.6 
2005 21.4 40.6 18.7 12.1 9.1 
2006 20.2 40.3 18.2 11.1 8.8 
2007 20.6 38.9 18.1 10.8 9.2 
2008 20.6 33 17.4 10.7 9.8 
2009 21.6 32.5 17.6 10.3 9.6 
2010 21.2 34 19 10.1 9.2 

 
Pakistanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım templərinin 

dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran 
2000 94.4 125 96.2 101.7 87.5 
2001 88.2 95 103 105.5 100 
2002 106.7 100 94.2 104.7 114.3 
2003 112.5 115.8 117.3 105 100 
2004 111.1 104.5 109.6 123.3 112.5 
2005 110 113 115.9 105.8 105.6 
2006 109.1 119.2 110.3 110.2 115.8 
2007 116.7 119.4 126.7 124.5 131.8 
2008 103.6 89.2 105.4 129 124.1 
2009 110.3 118.2 105.6 106.4 94.4 
2010 109.4 130.8 133.5 116.1 105.9 
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Pakistanın və lider-ölkələrin kənd təsərrüfatının artım templərinin 
dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Pakistan Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 94.4 101.7 96.2 103.2 96.3 110.7 
2001 88.2 105.5 103 103.1 96.2 90.3 
2002 106.7 104.7 94.2 94.9 120 103.6 
2003 112.5 105 117.3 123.4 120 120.7 
2004 111.1 123.3 109.6 123.3 102.8 111.4 
2005 110 105.8 115.9 88.8 102.7 110.3 
2006 109.1 110.2 110.3 96.9 123.7 118.6 
2007 116.7 124.5 126.7 119.5 125.5 127.5 
2008 103.6 129 105.4 110.9 125.4 127.7 
2009 110.3 106.4 105.6 84 112.2 101.2 
2010 109.4 116.1 133.5 112.4 131.3 122.6 

 
 

Pakistanda və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, 
ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Pakistan Əfqanıstan Hindistan Çin İran 

2000 118 88 96 143 214 
2001 102 80 97 149 211 
2002 106 77 90 156 238 
2003 118 86 104 162 235 
2004 128 86 112 199 261 
2005 139 94 128 210 272 
2006 149 109 139 230 312 
2007 170 127 174 285 406 
2008 173 111 181 365 498 
2009 188 128 188 387 465 
2010 202 162 247 447 487 

 
Pakistanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cu illər 

 
İl ÜDM, milyard 

ABŞ dolları 
Əhalinin hər nəfərinə 

ÜDM, ABŞ dolları 
Dünya ÜDM-də 

payi,% 
ÜDM artım 
templəri,% 

2000 71 491 2.2 98.6 
2001 68 461 2.12 95.8 
2002 75 499 2.24 110.3 
2003 84 549 2.24 112 
2004 97 622 2.29 115.5 
2005 109 687 2.38 112.4 
2006 126 780 2.54 115.6 
2007 143 870 2.56 113.5 
2008 145 866 2.37 101.4 
2009 156 915 2.69 107.6 
2010 174 1002 2.76 111.5 
2011 488 2624   
 



İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 1600,0 min km2, əhalisi 75,1 milyon nəfərdir. ÜDM 928,9 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 12 370 ABŞ dolları düşür. 

İranın iqtisadiyyatı milli istehsalın həcminə görə dünyada onbeşincidir və 
Qərbi Asiya dövlətləri arasında ən irisidir. 2007-ci ildə İran ÜDM həcminə görə 
Türkiyəni qabaqlamışdır, beləliklə islam dünyasında ən iri iqtisadiyyata malik 
olmuşdur. 

İranın kənd təsərrüfatı yüksək olmayan əmtəə məhsuladarlığı ilə 
səciyyələnir. Ölkənin əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 25 faizinin məşğulluğunu 
təmin edir. Aqrar sahənin yetəri qədər torpaq ehtiyalarının mövcudluğuna 
baxmayaraq ölkəni əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etməyə qadir deyil, 
buna görə də ölkənin ərzaq məhsullarına tələbatının 1/4 hissəsini idxal  hesabına 
odəməyə məcburdur.  

Əhalinin artımının yüksək templəri fonunda aqrar sektorda islahatların 
aparılması zəruriyyəti yaranır, çünki onun geriləməsi İranda ərzaq təhlükəsizliyinin 
itirilməsi təhlükəsini yaradır. 

Əkinçilik İranın kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridir. Hal-hazırda 
İran zəfəran kimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin iri istehsalçı ölkələri siyahısında 
aparıcı yeri tutur. Dünya istehsalında zəfəranın payı 80 faiz, püstənin 60 faiz, 
xurmanın 17 faiz, qozun 12  faiz, kişmişin 14 faiz, əriyin 8,5 faiz, limonun 8 faiz 
təşkil edir. 

2003 – 2004-cü illərdə İranda 877 min ton xurma (221 min ha), 248 min ton 
püstə (398 min ha), zəfəran 184 ton (51 min ha) istehsal edilmişdir. Kartofun 
yüksək məhsulunu (4,1 milyon ton) yığmaq mümkün olmuşdur, bu da 
Avstraliyadan bu növ məhsulun idxalını 3 milyon tonadək azaltmağa şərait 
yaratmışdır. 

Bu dövrdə İranda həmçinin 1,9 milyon ton düyü, 2,8 milyon ton arpa 
istehsal edilmişdir. İranda hər nəfərə illik 40 kq düyünün istehlak edilməsilə onun 
tələbatı daxili istehsal hesabına ödənmir. 

Son dövrlər İranın bir sıra əyalətlərində pambıqçılığın vəziyyəti 
yaxşılaşmağa başlamışdır. Pambığın əkin sahələrini 30 faiz artırmaq planları 
mövcuddur. Pambıq istehsalının artırılması pambığa olan dünya qiymətlərinin 
artması ilə izah edilir, bu da daxili bazarda bu növ məhsula tələbatın artımına 
gətirmişdir. İran həmçinin ərzaq məhsullarının iri idxalçısıdır. Ərzağın idxalına 
olan xərclər hər il 4 – 5 milyard ABŞ dolları təşkil edir. 

Ümumilikdə əkin sahələri İranın ərazisinin 20 faizini təşkil edir. Bu 
torpaqların böyük hissəsi şimalda, Xəzər dənizinə yaxın və həmçinin şimal-
qərbdəki nisbətən rütubətli vadilərdə yerləşir. Düzənlik, lakin quraqlıq cənub 
ərazilərdə bəzi əkin sahələri irriqasiya sistemlərilə təchiz edilmişdir. Torpaqların 
7,5 milyon hektarı suvarılır. İranda əkinə yararlı 51 milyon hektar torpaq 
mövcuddur, lakin faktiki olaraq 15 milyon hektarı becərilir və kənd təsərrüfatı 
dövriyyəsində iştirak edir. Əlverişsiz təbii şəraiti və dağlıq relyefi ərazinin 
təxminən 10 faizini əkinçilikdə istifadə etməyə imkan yaradır. Əkin sahələrinin 40 
faizi suvarılan sahələr təşkil edir, bu sahələrdən kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas 
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hissəsi istehsal edilir. Suvarılma üçün su müxtəlif mənbələrdən daxil olur, o 
cümlədən dərin quyulardan, su anbarlarından və həmçinin ənənəvi İran sistemləri 
olan “kəhrizlərdən”. 

Əkin sahələrinin böyük hissəsi buğda, arpa və düyü kimi dənli bitkilərə 
ayrılmışdır. Buğda və arpa əsasən ölkənin qərb və şimal bölgələrində yerləşən 
dəmyə sahələrdə (suvarılmayan), düyü isə Xəzər dənizinin sahillərində suvarılan 
sahələrdə becərilir.  Aparıcı əmtəə bitkilərinə pambıq, şəkər çuğunduru, yağlı 
bitkilər və tütün aiddir. 

Aqrar sektorda hökumətin həll etməyə çalışdığı əsas məsələ ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təminatı kimi ilk növbədə taxıl və ətlə özünü təmin etməyə nail 
olmaqdır. İranda buğdanın məhsuldarlığı orta hesabla bir hektardan 1,6 tona çatır, 
dünyada isə bu bitkinin orta məhsuldarlığı bir hektardan 2,6 ton təşkil edir. Yaxşı 
hava şəraiti, hökumət tərəfindən kənd təsərrüfatı istehsalçılarına göstərilən dəstək 
(dövlət tərəfindən sabit qiymətlərlə taxılın alınması, çörəyə olan istehlak 
qiymətlərinin subsidiyalaşdırılması) sayəsində son illərdə ölkədə dənli bitkilərin 
istehsalını stabilləşdirməyə imkan yaradır. Çörəyin və unun pərakəndə 
qiymətlərinin aşağı olmasını təmin etmək üçün dövlət subsidiyalarının neqativ 
tərəfləri də var.  

Kənd təsərrüfatının digər əhəmiyyətli sahəsi heyvandarlıqdır. Heyvandarlıq 
ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının 37 faizini istehsal edir. 2003-2004-cü illərdə 
südün, ətin, quş ətinin, yumurtanın və balın istehsalı 8,5 milyon ton təşkil etmişdir, 
bu da 3,4 milyard ABŞ dollarında dəyərləndirilir. Heyvandarlıq qoyunların, 
keçilərin, dəvələrin, iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsindən ibarətdir. İranda 
bu sektorun intensiv inkişaf etmədiyinə baxmayaraq, ölkənin hökuməti 
nanotexnologiyaların inkişaf etdirilməsilə fəal məşğul olmağa başlamışdır.  2009-
cu ildə bu ehtiyaclara ayrılmış büdcə 23 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Artıq 
bu sahədə ilk nailiyyətlər də əldə edilmişdir. Belə ki, Tehranda kənd təsərrüfatı 
sahəsində biotexnologiyaların elmi-tədqiqat institutunda İranda ilk kənd təsərrüfatı 
sahəsində nanotexnologiyalar laboratoriyası yaradılmışdır. Onun qarşısında kənd 
təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin artırılması məqsədilə nanonexnologiyaların 
tətbiq edilməsi məsələsi durmuşdur. 

Laboratoriyanın yaradılmasına 2,5 milyon ABŞ dolları ayrılmışdır. Hal-
hazırda İranda kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 35 faizi tullantılar şəklində 
itirilir. Nanotexnlogiyaların tətbiqinin istiqamətlərindən biri ərzaqların saxlanılma 
müddətinin artırılmasına şərait yaradan nanoqablaşdırmanın istifadə edilməsidir. 
Daha bir problemi həll etmək təxmin edilir: kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalçıları bitkilərin və heyvanların xəstəlikləri üzündən böyük itkilər verirlər və 
hesab edilir ki, xəstəlikləri tez və dəqiq müəyyən etməyə imkan verən avadanlığın 
istehsalında nanotexnologiyaların istifadə edilməsi itkilərin qarşısını ala bilər. 
İranın 2015-ci ildə nanotexnologiyaların inkişafının səviyyəsinə görə dünyada 15-
ci yeri tutmağı planlaşdırılır. Bu elmi istiqamətə yalnız ölkənin rəhbərliyi 
tərəfindən xüsusi diqqəti sayəsində mümkün oluna bilər, əsasən də maliyyə 
vəsaitlərinin və kreditlərin ayrılması əsasında. 

İran taxıl idxalçısıdır. Əvvəllər taxılın idxal edildiyi ölkələrdən biri 
Qazaxıstan olmuşdur. Lakin sonra bu taxılın idxalına qadağa qoyulmuşdur. 2010-
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cu ilin may ayının 22-dən İrana Qazaxıstan taxılının idxalına qadağa 
götürülmüşdür. Qadağanın götürülməsi məsələsi Qazaxıstan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələrinin İran tərəfi ilə aparılmış danışıqların 
sayəsində müvəffəqiyyətlə həll olunmuşdur. 

İran üçün digər əhəmiyyətli məsələ su ehtiyatlarıdır. İranın qonşusu olan 
Tacikistan dünyada su ehtiyatları ilə zəngin ölkələrdən biridir. Hər il ölkə 
ərazisində 64 milyard kubmetr su formalaşır, bu da Aral dənizinin hövzəsinə 
çayların axının 60 faizindən çoxunu təşkil edir. İran bizim üçün təkcə qonşu olkə 
deyil, həm də bizə yaxın ümumi dəyərləri, mədəniyyəti, tarixi, dini, etnik tərkibi 
olan bir ölkədir. Əlverişli geoiqtisadi vəziyyəti həmçinin bu prosesə şərait yaradır. 

Ölkədə buğdanın istehsalı 10,0 – 14,3 milyon ton arasında dəyişir, ölkə 
daxili istehlak isə 14,6 – 15,6 milyon ton təşkil edir. Buna görə də İran 0,2 – 4,5 
milyon ton buğda idxal edir. 

Ölkədə arpanın istehsalı 2,0 – 3,0 milyon ton təşkil edir, daxili istehlak 3,5 – 
4,0 milyon ton təşkil edir. 0,3 – 1,3 milyon ton arpa idxal edilir.  

ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı təxminən 11 faiz təşkil edir. Bununla 
yanaşı İranın əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 25 faizi kənd təsərrüfatında 
məşğuldur. 

Hal-hazırda ölkədə suvarılma ənənəvi metodlarla (yeraltı kanallar, kəhrizlər) 
və müasir irriqasiya metodları ilə aparılır. Dəmyəyə qoyulmuş torpaqlarda əsas 
ərzaq bitkisi olan buğda becərilir. Suvarılan torpaqlarda iranlılar düyü və pambıq 
yetişdirir. 

Şəkər çuğundurunun istehsalı şəkər sənayesini inkişaf etdirməyə şərait 
yaradır. Ölkə yüksək keyfiyyətli qurudulmuş meyvələri, püstəni və ədviyyatları 
ixrac edir. İxrac edilən məhsullardan ən əhəmiyyətlisi zəfərandır. Tütün daxili 
bazar üçün istehsal edilir. 

Heyvandarlıq müasir heyvandarlıq və quşçuluq fermaları sayəsində inkişaf 
edir. Köçəri maldarlıq da qorunub saxlanılır. Lakin bununla yanaşı ətin və quşun 
idxalı onların ixracını üstələyir. 

Kəndlilər koopertivlərdə birləşirlər. Kooperativlər və Kənd Təsərrüfatı 
Bankı  güzəştli kreditləşdirməni, yanacağa olan aşağı qiymətləri, kənd təsərrüfatı 
texnikası və toxumla təmin edir. Yerli quş ətinin və yumurtanın istehsalı daxili 
bazarın tələbatını tamamilə ödəyir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin hava şəraitindən asılılığı onun 
inkişafının qeyri sabitliyini müəyyən edir. Aqrar sektor müasir elmi ixtiraların və 
yüksək effektivli texnologiyaların tətbiq edilməsi nəzəri cəhətdən əvvəl olduğu 
kimi İranın milli təsərrüfatının ən geridə qalan sahəsidir. Kənd təsərrüfatında 
işləmək üçün 100 min hazırlanmış mütəxəssisdən 70 faizi aqrar sektoru tərk edərək 
iqtisadiyyatın digər sahələrində çalışırlar. İranın kənd təsərrüfatının elmi 
tədqiqatlara, yeni texnologiyalara, investisiyalara ehtiyacı var. İranda ümumilikdə 
elmə yönəldilmiş assiqnasiyalar ÜDM-nin 0,4 faizini təşkil edir (sənaye inkişaf 
etmiş ölkələrdə bu göstərici 4 faizə bərabərdir). İranda aqrar sektorun 
investisiyalarda payı 4 – 5 faiz təşkil edir. 
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Daha vacib görüləcək tədbirlər arasında sahənin rəhbərliyinin və ekspertlərin 
fikrincə iqtisadiyyatın aqrar sektorun artan inkişafının təmini üçün tədbirlər 
olmalıdır: 

- təsərrüfatın idarəedilməsində, mexanikləşdirmənin və yeni 
texnologiyaların geniş tətbiqinə mane olan kiçik kəndli təsərrüfatları 
sahəsində üstünlüyü və kənd təsərrüfatı torpaqlarının kiçik sahələrə 
parçalanmasını müəyyən edən ənənəvi metdoların tətbiqindən imtina 
edilməsi; 

- kəndlilər arasında maarifləndirci səviyyə yüksəlməlidir. Kəndlilərin 
yarıdan çoxu savadsızdır. Sahəyə kapital qoyuluşlarının həcmi və 
effektivliyi xeyli artırılmalıdır; 

- ümumi su çatışmazlığı fonunda irriqasiya və suvarılmanın israfçı 
metodlarının tətbiq edilməsindən irəli gələn kompleks problemlər həll 
edilməlidir; 

- ucuz ərzaq məhsullarının böyük həcmdə əsassız idxalı hallarına yol 
verilməməlidir. Əhəmiyyətli ərzaq növlərinə alış qiymətlərinə və kəndli 
təsərrüfatların bank kreditlərinə çıxışına yenidən baxılmalıdır. 

Ölkənin müstəqilliyi və gücü bir çox hallarda milli istehsalın inkişaf 
səviyyəsindən və İran istehsalçılarının və investorların aldığı dəstəkdən asılıdır. 
Ölkənin müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələri ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinə və İran 
iqtisadiyyatının inkişafına birbaşa təsir göstərə biləcək unikal imkanlara malikdir. 

20 illik dövrə hesablanmış (2005 – 2025-ci illər) ölkənin perspektiv inkişafının 
proqramına istinad edərək, qeyd etmək lazımdır ki, proqramın həyata keçirilməsinə 
bütün qüvvələr yönəldilməklə ixtisaslaşmış işçi qüvvəsindən və biliklərdən istifadə 
edilməsi, həmçinin fədakar əmək sayəsində ölkədə özünün elmi yetərli səviyyəyə 
çatması sayəsində geniş ixrac üçün ən əlverişli şərait yaradıla bilər. 

İran İslam Respublikası regionda toyuq ətini antibiotiksiz istehsal edən yeganə 
ölkədir. 

Hal-hazırda ölkə üzrə 42 müəssisə toyuqları antibiotiksiz yetişdirir. Belə toyuq 
ətinin istehsalına 1998-ci ildə İranın Baytarlıq təşkilatının  təşəbbüsü sayəsində 
başlanıldı. Ölkənin 10 əyalətində yerləşən müəssisələr toyuqların yetişdirilməsi 
üçün müvafiq infrastruktura malikdir. 

2012-ci ilin iki ayında Avstraliya İrana 91,5 min ton buğda ixrac etmişdir. Bu 
ötən ilin analoji dovrü ilə müqayisədə 50 faiz çoxdur.  

Ötən il əyalətlərdən 5 704 ton kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmişdir.  
Qiymət dəyərində 6,9 milyon ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları 
ixrac edilmişdir. 

İran Hindistandan soya şrotunun idxalını fəallaşdırmışdır və rekord qiymətlər 
üzrə son müqavilələr çərçivəsində  275 000 ton şrot əldə etmişdir. 

Cənubi Amerikada quraqlıq nəticəsində ixracının azalması fonunda soya 
şrotuna dünya qiymətləri artmışdır. 

İranda yaranmış vəziyyət dünyanın başqa bir yerindən ərzaq almağa imkan 
vermir. Buna görə də, ölkə Hindistan şrotuna “yüksək qiymət” odəməyə 
məcburdur. 
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İran hökuməti yüzlərlə ton yem taxılının idxalına başlamağı planlaşdırır. İran 
fermerləri mal-qara yemlərinin böyük çatışmazlığı ilə üzləşmişlər, çünki taxılın 
fərdi alıcıları dəyərini ödəməyə qadir deyillər. 

İran hökuməti bu yaxınlarda 2 milyon ton üyüdülən taxıl almışdır, hal-hazırda 
yem taxılının alınmasına iri müqavilələr bağlamağa hazırdır. İran alışına qoyulan 
sanksiyalar nəticəsində, Hindistan şrotuna olan qiymətlərin artımı Cənubi Amerika 
şrotu ilə müqayisədə Cənub-Şərqi Asiyada azı bir tona 40 dollar artmışdır. Adətən 
Hindistan şrotunun qiyməti Latın Amerika şrotunun qiymətindən 10 – 15 ABŞ 
dolları aşağıdır. Məhz bu Hindistana Vyetnam, İndoneziya, Malayziya, Yaponiya 
və Cənubi Koreya ilə müqavilə bağlamağa imkan verirdi. Hal-hazırda Hindistan 
şrotu İran tərəfdən olan tələbata görə Asiya alıcılarının imkan dairəsində deyil. 
İranla olan bir sıra son müqavilələrdə Hindistan şrotunun qiyməti Cənubi Amerika 
495 ABŞ dolları ilə müqayisədə bir tona 505 – 510 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ərazisi 1600,0 min km2, əhalisi 75,1 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 43 nəfər düşür. 
2011-ci ildə ÜDM 928,9 milyard ABŞ dolları, artım 5,8 faiz təşkil etmişdir. Hər 
nəfərə 12 370 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Əhalinin 25 faizi kənd 
təsərrüfatında çalışır. İran zəfəran üzrə dünya istehsalının 80 faizini, yer findığı 
üzrə 60 faizini, yunan qozu üzrə 12 faizini, üzüm üzrə 14 faizini, ərik üzrə 8,5 
faizini, limon üzrə 8 faizini, xurma üzrə 17 faizini istehsal edir. İran ərazisinin 
20 faizini əkin sahəsi təşkil edir. 7,5 milyon hektar sahə suvarılır. Ölkədə 51 
milyon hektar əkinəyararlı sahə var. Ölkə istehsalının 37 faizini heyvandarlıq 
məhsulları təşkil edir. Orta hesabla ildə 4 – 4,5 milyard ABŞ dolları dəyərində 
heyvandarlıq məhsulları istehsal edilir. Taxıl (buğda) istehsalı ildə 10 – 14,3 
milyon ton təşkil edir. ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 11 faizdir, torpaq 
sahəsinin 10 faizi kənd təsərrüfatında istifadə edilir. 

 
 



İsrailin kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 21,0 min km2, əhalisi 7,5 milyon nəfərdir. ÜDM 243,0 milyard ABŞ 
dolları təşkil edir, hər nəfərə 32 134 ABŞ dolları düşür. 

İsrailin kənd təsərrüfatı uğurlu idarəedilmənin ən parlaq nümunəsidir. İsrailin 
ərazisi 21 min km2 olsa da, onun 60 faizini səhra, 40 faizini isə daşlı torpaqlar təşkil 
edir. Həmçinin, İsraildə yağıntılar çox az miqdarda olduğundan burada şirin su 
çatışmazlığı mövcuddur. Buna görə də süni suvarma tətbiq edilir. İsrailin kənd 
təsərrüfatında 80 min nəfər məşğuldur. İsraildə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan bir 
nəfər 95 nəfəri doyuzdura bilər, belə ki, ABŞ-da bu göstərici 1:79, Çində - 1:4, 
Rusiyada isə 1:16 təşkil edir. 

Buna baxmayaraq İsrailin kənd təsərrüfatı məhsulları dünyanın onlarla 
ölkəsində satılır: Avropada, Asiyada, Afrikada, ABŞ-da, Kanadada. Bu yaxınlarda 
İsrailin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları məhsullarını Uzaq Şərq 
regionlarına idxal etməyə başlamışlar. 

Digər ölkələrə kartof və müxtəlif tərəvəzlər, yemiş və güllər, müxtəlif bitkilərin 
toxumları və şitilləri, balıq, sitrus meyvələri və dekorativ bitkilər ixrac edilir. İsraildə 
xeyli gül yetişdirilir. 2011-ci ildə digər ölkələrə 1,5 milyon gül ixrac edilmişdir. 
İsrailin kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı ildə 1,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının əsas hissəsi israillilər tərəfindən istixanalarda 
yetişdirilir. İsrailin gülləri, meyvələri, tərəvəzləri – bunların hamısı bir neçə kilometr 
ərazidə yerləşən istixanalar kompleksində yetişdirilir. Bundan başqa, İsrailin 
aqronomları istixana üsulları ilə yetiştirilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin yüksək 
məhsuldarlığına nail olmuşlar. Əgər açıq torpaqda pomidorun bir hektardan orta 
məhsuldarlığı 60 – 80 ton təşkil edirsə, iqlim – nəzarətin kompüter sistemləri ilə 
idarəedilən istixanalarda pomidorun məhsuldarlığı hər hektardan 500 ton, bibərin isə 
200 ton təşkil edir. 

Hal-hazırda İsrailin kənd təsərrüfatı məhsulları dünya bazarında möhkəm yer 
tutmuşdur. İsrailin meyvə və tərəvəzlərinə, güllərinə və otlarına, xüsusilə də qış 
aylarında, təzə meyvə və tərəvəzlərə kəskin çatışmazlıq hiss olunanda Amerikada və 
Avropada bunlara böyük tələbat var. Hal-hazırda istehsal edilən kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 37 faizi Avropa İttifaqı ölkələrinə, 29 faizi ABŞ-a, 3 faizi isə Afrika 
ölkələrinə ixrac edilir. 

 Öz iqlim şəraitinin kəskinliyini kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 
yaxşı cəhətə çevirməyi çox gözəl öyrənmişlər. Məsələn, İsrailin istixanalarında 
yetişdirilən pomidorun bəzi sortları duzlu su ilə suvarılır və bu da onlara yalnız bu 
sorta məxsus təkrarolunmaz dad verir. 

İsrailin kənd təsərrüfatı barədə danışarkən, bu ölkədə yaxşı inkişaf etmiş 
heyvandarlığı qeyd etməmək olmaz. İnəklərin ayaqlarına pedometrlər taxılır. Bu cihaz 
fermanın baş kompüter sisteminə konkret inəyin gün ərzində neçə addım atdığı barədə 
məlumatı göndərir. Bununla heyvanların vəziyyəti və sağlamlığı barədə məlumat əldə 
edilir. Məlumdur ki, hər sağlam heyvan gün ərzində müəyyən sayda addım atır. Əgər 



2 
 

 
 

inək və ya digər heyvan xəstələnsə və ya özünü pis hiss etsə o yerə yatır və çalışır az 
gəzsin, bu da İsrail fermerləri üçün heyvanın hər hansı narahatçılığı barədə bir işarə 
olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, israillilər öz heyvandarlığından qürur duyurlar. İsrail 
fermalarının inəkləri sağıma görə Hollandiya inəklərindən irəlidədir və ildə 11 min 
litr süd verir. İsrailin kənd təsərrüfatı daxili bazarda təzə ətə olan tələbatını 80 faiz 
təmin edir. İsraillilər quş ətini qidada istifadə edirlər, buna görə də xüsusilə hind 
toyuqlarının və qazların, toyuqların və ördəklərin yetişdirilməsi fəal inkişaf edir, 
İsraildə həmçinin dəvəquşuları da yetişdirilir. 

İsrailin kənd təsərrüfatının belə yüksək uğuru fermer və alimlərin  dövlət 
tərəfindən maliyyələşdirilən sıx əməkdaşlığı ilə izah edilir. Bu əməkdaşlıq kənd 
təsərrüfatının bütün sahələrində aparılır. Fermerlərlə birgə alimlər kənd təsərrüfatının 
təkmilləşdirilməsinə yardım edən metodları, texniki yenilikləri, müasir irriqasiya 
qurğularını, ən yeni aqrotexniki avadanlığı istehsalata tətbiq edirlər. İsrail 
genetiklərinin və biotexnoloqlarının möcüzələri heyrətləndirir, tüksüz toyuqlar, 
nəlbəkiyə oxşar qabaqlar, qara və sarı qarpızlar, qırmızı bananlar, qara pomidorlar, 
yaşıl və ya qəhvəyi pambıq. Bütün bu ekzotik tərəvəzlər və meyvələr xarici ölkələrdə 
yaxşı satılır. 

İsrailin kənd təsərrüfatı qabaqcıl texnologiyalarla güclü təchiz edilmişdir. 
Ölkənin ehtiyatları çox effektiv və ağılla istifadə edilir. Səhralarda iri istixana 
kompleksləri tikilir, ən iri ümum İsrail su kəməri çəkilmişdir, onun vasitəsilə ölkənin 
ən quraqlıq rayonlarına şirin su verilir. 

Pomidor, qabaq, xiyar, bibər, albalı, çiyələk, qarpız, yemiş, xurma, banan, 
avakado, kivi, manqo, sitrus bitkilərinin bütün növləri, şaftalı və həmçinin taxıl, gül 
və pambıq – hal-hazırda İsraildə istehsal edilən əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. 

Son illər İsrailin kənd təsərrüfatında bitkilərin yeni sortları qeydiyyata 
alınmışdır, bu da həmçinin ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafının yüksək səviyyədə 
olmasını təsdiq edir. Ötən əsrin 1980-ci illərinin əvvəllərində kənd təsərrüfatı 
əhəmiyyətli 24 yeni bitki sortu qeydiyyata alınmışdırsa, artıq 1986-cı ildə 98, bu 
günki günə də belə müraciətlərin sayı 300-dən artıqdır. 

İsrailin kənd təsərrüfatı praktiki olaraq tamamilə kompüterləşdirilmiş və 
avtomatlaşdırılmışdır. 

İsrail müstəqil dövlət olandan sonra becərilən torpaqların sahəsi təxminən 3 
dəfə, suvarılan torpaqların isə 8 dəfə artmışdır. 

İsrailin kənd təsərrüfatında çalışan insanlara çox böyük hörmət edilir. İlk 
növbədə bu sahədə çalışan insanlar yeni gənc İsrail dövlətinin inkişafında və 
formalaşmasında böyük rol oynamışlar. Kibutslar İsraildə hələ onun yaranmasından 
öncə mövcud idilər. Hal-hazırda müstəqil İsrail dövləti kubitslərə və fermerlərə boyük 
həcmdə yardım edir, onlara illik 20 faizlə 20 il müddətinədək dövlət kreditləri verilir, 
kvotalar verilir və kənd təsərrüfatında istifadə edilən şirin suyun 2/3 hissəsi 
kompensasiya edilir. İsraildə şirin suyun hər kubmetrin dəyəri 1 ABŞ dollarıdır. 
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Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına İsrailin Kənd təsərrüfatı 
Nazirliyinin məsləhət xidməti tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli yardım göstərilir. Hər 
fermer və aqronom iqtisadiyyat və texnologiyalar üzrə məsləhətçilərinin 100 saat 
müxtəlif məsləhətlərindən yararlana bilər. Əsas odur ki, bütün məsləhətlərin 70 faizi 
dövlət tərəfindən ödənilir və yalnız 30 faizi fermerlər üçün ödənişlidir. 

Məsləhət xidməti formaları müxtəlifdir: seminarlar və kompüter təhlilləri, fərdi 
məsləhətlər və kurslar, mövsümdə görüşlər və telefonla məsləhətləşmələr. 

Dövlət tərəfindən İsrailin kənd təsərrüfatına yeni texnologiyalar və 
innovasiyalar tətbiq edənlər üçün bütün stimul sistemi işlənib hazırlanmışdır. Belə ki, 
məsələn, dəyəri 500 min ABŞ dolları olan müasir moderləşdirilmiş istixana inşa edən 
fermerə dövlət onun dəyərinin 30 faizini ödəyir və ya inşa üçün götürülən kreditin 1/3 
hissəsi ödəyir. Məsələyə belə bir yanaşma çox əhəmiyyətlidir, çünki İsraildə kənd 
təsərrüfatının inkişafı üçün güclü bir stimul tətbiq edilir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatı özünəməxsus hibrid fərdi və kooperativ 
təsərrüfatlardan ibarətdir (ikincisinin üstünlüyü ilə). 

Təsərrüfatların bütün fəaliyyəti torpaq icarəsi əsasında həyata keçirilir, çünki 
ölkənin torpaq fondunun 95 faizi bu sahədə istehsal fəaliyyətilə məşğul olmayan 
dövlət mülkiyyətindədir. 

Becərilən torpaqların 40 faizi kibutslərin (kooperativlərin), 29 faizi moşavların 
(fermer təsərrüfatları), təxminən 10 faizi yahudi fərdi təsərrüfatların, təxminən 17 
faizi fərdi ərəb fermalarının istifadəsindədir. 

Kibutslər və moşavlar İsrailin kənd təsərrüfatında üstünlük təşkil edir, onların 
payına ölkədə istehsal edilən aqrar məhsulların 80 faizi düşür, onlar kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaqların 70 faizini becərirlər, əsas kənd təsərrüfatı istehsalı fondlarının 75 
faizinin sahibidirlər. 

Təsərrüfatların ixtisaslaşması kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahələri, torpaq və 
iqlim şəraitilə müəyyənləşmişdir. İri torpaq sahələrinə malik kibutslər üçün tarlaçılıq 
(dənli və texniki bitkilər), süd və ət heyvandarlığı xarakterikdir. Moşavlar tərəfindən 
icarəyə götürülən daha az sahəsi olan təsərrüfatlarda çox əmək tələb edən bitkilərin 
(sitrus bitkiləri, tərəvəzlər, bostan bitkiləri) istehsalı, süd heyvandarlığı, əkin 
sahələrinin defisit olduğu dağlıq rayonlarda isə quşçuluq üstünlük təşkil edir. XX 
əsrin əvvəllərində formalaşmış təsərrüfatların ixtisaslaşmasında əhəmiyyətli 
dəyişikliklər baş verməmişdir. Onlar əvvəlki kimi üzümçülüklə və bağçılıqla 
məşğuldur və üzümün, almanın və armudun milli istehsalının 2/3 hissəsini təmin 
edirlər. 

Kibutslar təkcə birgə əmək və kollektiv mülkiyyət prinsiplərində deyil, həm də 
kollektiv istehlak prinsiplərində təşkil edilmişdir. Yaxşı məlum kommunist 
paylaşdırılması “hər kəsdən qabiliyyətinə görə, hər kəsə tələbatına görə” kibutslarda 
“kollektiv təsərrüfatın inkişafının səviyyəsinə uyğun olaraq” davam etdirilir. 

 “Klassik” kibutsda gəlir nə pul, nə də ki natura formasında paylaşdırılmır - 
əvəzində kibuts öz üzvlərinin qida, geyim, ev, istirahət, savad, tibbi xidmətlərdə olan 
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ehtiyaclarını təmin edir. Kibutslarda planlaşdırılma adi fərdi biznesdə olan 
planlaşdırma ilə oxşardır, xarici mühitlə isə iqtisadi münasibətlər bazar 
iqtisadiyyatının qanunlarına uyğun olaraq qurulur. Kibutslar öz mövcudluğu illəri 
ərzində xeyli dəyişikliklərə məruz qalmışdır, aqrar təsərrüfatlar aqrar-sənaye 
təsərrüfatlarına, 80-ci illərdə isə sənaye-aqrar təsərrüfatlarına çevrilmişlər. Birbaşa 
kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan kibutsların payı hal-hazırda 10 faizdən artıq 
deyil. 

Kibutslara rəqabəti moşavlar və moşavlar şittufilər təşkil edir. Onların 
xarakterik xüsusiyyəti ondadır ki, hər ailə ev təsərrüfatını ayrıca aparır, hər ay bunun 
üçün müəyyən məbləğ alaraq, bu məbləğın həcmi ailə üzvlərinin sayı ilə 
müəyyənləşdirilir. Təsərrüfatların fərdi idarəedilməsi və iqtisadiyyatın yanaşı sahəli 
kooperasiyasının uyğunlaşdırılmasına əsaslanan belə kooperativ modeli bazar 
iqtisadiyyatının prinsinplərinə daha uyğundur və kubitsdən daha mütəhərrikdir, 
baxmayaraq ki,  bazardan kənar faktorların təsirinə daha çox məruz qalmışdır. 

Moşavların xeyli hissəsində şəxsi satış, təchizat və xidmət birlikləri mövcud 
deyil, özləri isə bazarda effektiv fəaliyyət göstərmək üçün çox kiçikdir. Buna görə də 
regional və ümummilli səviyyədə “kooperativlər kooperasiyası” – kooperativ 
konsorsiumlar meydana gəlmişdir. 

Xarici satış bazarlarına istiqamətləndirmə dövlətdən güzəştli kreditlər alan və 
muzdlu mövsüm işçilərin əməyindən istifadə edən iri ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatların 
yaradılmasına təkan vermişdir. Bununla yanaşı, moşavlara daxil olan təsərrüfatların 
2/3 hissəsinin orta hesabla cəmi 3 hektar torpaq sahələri mövcuddur, istehsalın 
cəmləşməsi isə moşavların nizamnaməsi və ağır icarə sistemilə çətinləşmişdir. 
Moşavların və moşav-şitufilərin inkişafının əsas istiqaməti ixtisaslaşmış 
təsərrüfatların çoxyönümlü kooperativlərə birləşməsi və ya onların müəyyən profilli 
bir neçə assosiasiyalarda iştirakı olmuşdur, yəni qərb nümunəsi üzrə gedir. Fərdi 
təsərrüfatlar (moşavot) daha kiçik torpaq sahələrinə və məşğul olanların daha az 
sayına malikdir, lakin bununla yanaşı çoxsaylı böhranlara və uğursuzluqlara 
baxmayaraq, aqrar quruluşun sabit və uğurlu formasıdır. Belə ki, yahudi sektorda 
fərdi fermerin gəliri moşavlardakından xeyli yüksəkdir (20 faiz). Fərdi təsətrrüfatlar 
əsasən dar ixtisaslaşmaya malikdir, lakin bütün kooperativlərə istehsalın çoxsahəli 
strukturu xasdır. 

Ərəb fermerləri əsasən istehsalı yarıənənəvi metodlarla idarə edirlər, onlardan 
bəziləri əmtəə məhsulları istehsal etdiklərinə baxmayaraq onları yahudi sektorla 
yanaşı qoymaq mümkün deyil. 

Fərdi istehsalçılar assosiasiyaları kənd təsərrüfatı məhsullarının ilkin emalı, 
saxlanılması, çatdırılması və qablaşdırılması üzrə şəxsi komplekslər yaradırlar. 

Yeni texnologiyaların çevik tətbiqi, elmin və təcrübənin sıx əməkdaşlığı, 
yeniliklərə açıqlığı İsrailin kənd təsərrüfatının daha xarakterik cəhətlərindən biridir. 
“Boş yerdə” meydana gəlmiş ilk mühacirlərin kənd təsərrüfatı təcrübəsi ilk öncə daha 
çox elmin müasir nailiyyətlərinə arxalanırdı, nəinki yerli fəllahların təcrübəsinə. 
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1959-cu ildən damcılı suvarılma sisteminin ilk təcrübə nümunəsi tətbiq edilir və 
bir neçə il ərzində təkmilləşdirilib sənaye səviyyəsinə çatdırılmışdır. 

Elm və təcrübə arasında bağlayıcı bənd 60-cı illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında yaradılmış Təlim Xidməti olmuşdur. Fermerlərə məsləhət xidmətlərinin 
göstərilməsi və onlar üçün ixtisaslaşmış kursların təşkil edilməsilə yanaşı təlimatçılar 
həm yeni texnologiyaların tətbiqi, həm də yeni biliklərin əldə edilməsi ilə 
məşğuldular. Həmçinin bu və ya digər məhsulun istehsalçıları da elmlə sıx 
əməkdaşlıq edirlər, onlar regional sınaq stansiyalarının şuralarına bu regionun 
problemlərinin həlli üçün tədqiqatlar sifariş edirlər. 

Dövlətin mövcudluğu illəri ərzində kənd təsərrüfatı istehsalının yeni sahələri 
yaranmışdır.  

Qoyunların seleksiyası fəal aparılmışdır, onun nəticəsində yaradılmış “Əsəf” 
cinsi yahudi təsərrüfatlarında yerli “Avasi” cinsini əvəz etmişdir. Sonrakı illərdə 
xaricdən ölkəyə yeni qoyun cinsləri gətirilmişdir və onların istifadəsi quzuların sayını 
artırmağa, qoyun yununun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, heyvanların çoxalmasını 
müşahidə etməyə şərait yaratmışdır. 

70-ci illərdə tərəvəz, bostan və tarla bitkilərinin toxumlarının sənaye istehsalına 
başlanılmışdır. “Xa-zera”, “Zraim Gedera” kimi toxumçuluq şirkətləri nəzərə 
çarpacaq qədər yeni sort tərəvəz, bostan və tarla bitkilərinin yaradılması üzrə 
seleksiya işlərini fəallaşdırmışdır. 

80-ci illərdə əkin materialının (ting, şitil) yetişdirilməsi ayrıca bir sahəyə 
çevrilmişdir. Onların xeyli hissəsi toxumaların yetişdirilməsi metodu ilə istehsal 
edilir, bu da materialın virus infeksiyalarından yüksək fitosanitar təmizliyini təmin 
edir. 

Ölkənin fermalarında sağımın, həm heyvanların saxlanılmasının əsas 
parametrlərinin, həm də onların fizioloji vəziyyətinin parametrlərinin monitorinqi və 
nəzarətinin avromatlaşdırılması prosesinin kütləvi tətbiqi yer almışdır. Süni 
mayalamanın istifadəsi genişlənmişdir. 

Kənd təsərrüfatı daha çox mərkəzi rayonlardan cənuba keçir. 80 – 90-cı illərdə 
tərəvəz və güllərin becərilməsi üçün daha çox örtülü torpaqdan istifadə edilir, bununla 
qeyri-mövsümi istehsal qaydaya salınmışdır. Hündür istixanaların inşası üçün xeyli 
kapital qoyuluşları olmuş, 1990 – 2006-cı illər ərzində onların həcmi demək olar ki, 8 
dəfə artmışdır. Əsas parametrlərin (temperaturun, işıqlandırmanın, rütubətin) tam 
nəzarəti və tənzimlənməsi təkcə məhsuldarlığı artırmağa və məhsulun keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmağa şərait yaratmamış, həm də məhsulun yetişmə müddətinin 
“proqramlaşdırılması”, onları satış bazarlarında qiymətlərin ən yüksək vaxtı ilə 
uzlaşdırılması mümkün olmuşdur. Məhz örtülü torpaq sayəsində 90-cı illərdə güllərin 
ixracı sürətlə artmışdır – 1980-ci ildə 84,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdirsə, artıq 
1990-cı ildə 178,7 milyona, 1998-ci ildə isə 224,4 milyon ABŞ dollarına 
çatdırılmışdır. Örtülü torpaqda becərilmənin texnologialarının təkmilləşdirilməsi yeni 
plastik örtüklərin, avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemlərinin, fertiqasiya (suvarılma 
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suyu ilə birgə istifadə) üçün istehsal edilən yeni növ gübrələrin, bitkilərin müdəfiəsi 
üçün bioloji vasitələrin işlənib hazırlanması üçün güclü stimul olmuşdur. Bəzi 
fermerlər müxtəlif səbəbdən ənənəvi torpaq becərilməsindən imtina edərək 
istixanalarda izolyasiya edilmiş substratlardan istifadə edilməsinə keçir və qızılgülün, 
pomidorun, xiyarın bol məhsulunu əldə edirlər. İzolyasiya edilmiş substratların 
istifadə edilməsi həm torpağın fiziki çatışmazlığı, həm də becərilmə üçün yararsız 
hesab edilən torpaqlarda ağır, duzlaşmış, zərərvericilərə yoluxmuş bitkilərin 
becərilməsində istifadə edilməsinə şərait yaratmışdır. Bu illərdə təmizlənmiş çirkab 
suların kənd təsərrüfatı ehtiyaclarına istifadəsinin geniş öyrənilməsi imkanları və 
örtülü torpaqda ilk qapalı dövr etmənin  (drenaj suların, zərərsizləşdirilmənin, 
təmizlənmənin və sonrakı istifadəsi) yaradılması mümkün olmuşdur. 

Ölkənin sənaye heyvandarlığı tam avtomatlaşdırılır, hər yerdə süni mayalama 
tətbiq edilir, heyvanların seleksiyasında ənənəvi cütləşdirmə metodları ilə yanaşı 
molekulyar biologiya metodları tətbiq edilir. 

Yeni əsr özü ilə yeniliklər gətirir – məqsədi ekoloji təmiz məhsulların alınması 
olan üzvi əkinçilik sürətlə inkişaf edir. Artıq 2008-ci ildə ixrac edilən üzvi 
məhsulların (76,8 min ton) İsrailin kənd təsərrüfatı ixracının ümumi dəyərində 
ümumilikdə 10,6 faiz təşkil etmişdir, tərəvəz və tarla bitkiləri üçün isə bu göstərici 
14,3 faizə bərabər olmuşdur. 

Həcm göstəriciləri daha çox arxa plana keçir, xarici və daxili bazarda daha çox 
məhsulun keyfiyyətinə diqqət yetirilir. Seleksiyanın əsas istiqamətləri dad, rəng, 
qoxu, xəstəliklərə və ziyanvericilərə davamlığı, birbaşa keyfiyyətlə bağlı parametrlər 
olmuşdur. Yeni yaxşılaşdırılmış sortlar yaradılır – tərkibində antiaksidant olan 
likopenin yüksək miqdarlı pomidorlar, askorbin turşusunun yüksək tərkibli 
klementinlər və mandarinlər, xüsusi ətirilə seçilən sarı bibərlərin və yemişlərin 
yaradılması. İstehsal edilən bitkilərin çeşidi genişlənir, daimi sortdəyişikliyi baş verir. 
Müasir əkinçiliyin və heyvandarlığın ekoloji aspektləri daha çox əhəmiyyət kəsb edir 
– bitkilərin qorunmasında bioloji metodların, mal-qaranın və quşların saxlanılmasının 
ekoloji təmiz formaların tətbiq edilməsi sferası genişlənir, peyinin emalı 
texnologiyaları təkmilləşdirilir, heyvandarlıqda antibiotiklərin və hormonların 
istifadəsinə nəzarət gücləndirilir: 

1. Beynəlxalq standartlara görə, əgər kənd təsərrüfatında məsul olan hər nəfər 
30 – 50 nəfəri doyuzdura bilirsə, bu halda kənd təsərrüfatı yüksək əmtəəli hesab 
edilir. 

İsraildə 1960-cı ildə olan 1:18, 2001-ci ildə 1:82, 2008-ci ildə isə 1:96 nisbətinə 
artmışdır (müqayisə üçün ABŞ-da bu göstərici – 1:89). 

2. İsrailin torpaqlarının yalnız 20 faizi kənd təsərrüfatında istifadəyə yararlıdır. 
3. Dövlətin mövcudluğunun birinci onilliyi ərzində kənd təsərrüfatının 

ehtiyaclarına istifadə edilən torpaqların ümumi sahəsi 140 faiz artmışdır və 1957-ci 
ildə 3940 min dunam təşkil etmişdir. Bu göstərici praktiki olaraq 2003-cü ilədək 
dəyişməmişdir, 2003 – 2005-ci illər ərzində isə hətta bir qədər azalmışdır. 
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4. 2008-ci ildə kənd təsərrüfatında çalışanların sayı 47,9 min nəfər olmuşdur (o 
cümlədən, xarici və mövsümi ərəb işçiləri). Sahədə məşğul olanların sayı ölkədə 
çalışanların ümumi sayının 2 faizini təşkil edir. 

5. 2009-cu ildə kənd təsərrüfatında ümumi məhsulun dəyəri 2008-ci illə 
müqayisədə 2,5 faiz artaraq 25,6 milyard şekel təşkil etmişdir. Bu məbləğdən 25 faiz 
tərəvəz, bostan bitkilərinin və kartofun payına düşür, 6 faiz tarla bitkilər, 3 faiz güllər 
və dekorativ bitkilər, 5 faiz sitrus bitkiləri, 20 faiz digər meyvə bitkiləri, 18 faiz 
iribuynuzlu mal-qara və qoyunlar, 18 faiz quşlar və 5 faizi müxtəlif məhsullar təşkil 
edir. 

6. 2009-cu ildə kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən əldə edilən təmiz gəlir 11,7 
milyard şekel təşkil etmişdir. 

7. Heyvandarlıqda ümumi məhsulun artımı mal-qaranın və quşların  sayının 
artırılması hesabına deyil, sağımın və yumurtalamanın artırılması hesabına təmin 
edilmişdir. Belə ki, inəklərin sayı 1970 – 2008-ci illər ərzində 1,5 dəfə (82 mindən 
128 minədək), südün istehsalı isə 3 dəfə (452 min tondan 1293,8 min tonadək) 
artmışdır. Toyuqlarda analoji olaraq sayı 1,2 dəfə (6800 mindən 7962 minədək), 
yumurta isə 1,4 dəfə artmışdır (1423,3 milyon ədəddən 2057,1 milyon ədədədək). 

 Bitkiçilikdə analoji tendensiya müşahidə edilir – ümumi yığımın xeyli   
artmasına əkin sahələrinin genişləndirilməsi hesabına deyil, məhsuldarlığın artırılması 
hesabına nail olunmuşdur. 

Belə ki, 1970 – 2008-ci illərdə tərəvəz məhsullarının əkin sahələri 2 dəfə (405,1 
min dunam), ümumi yığım isə 2,7 dəfə artmışdır (490,4 min tondan 1336,8 min 
tonadək). Avakadonun əkinləri bu dövr ərzində 2,7 dəfə (23 min dunamdan 62,7 min 
dunamadək), ümumi yığım isə 6 dəfə artmışdır (7,7 min tondan 48,8 min tonadək). 

Məhsuldarlığın belə yüksək artımına yeni sortların yetişdirilməsi və 
texnologiyaların təkmilləşdirilməsi sayəsində nail olunmuşdur. 

8. 2009-cu ildə İsrailin ixrac etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyəri 
2008-ci ilin analoji göstəricilərilə müqayisədə 7,7 faiz artmışdır, eyni zamanda onun 
qiymətləri 2,8 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında tərəvəz, bostan 
bitkilərinin və kartofun payı dəyər baxımından 23,3 faiz artmışdır (qiymətlərin 3,9 
faiz artımı ilə yanaşı onların ixracı 37,6 faiz artmışdır). 2008-ci illə müqayisədə 
meyvə bitkiləri üçün (sitrus bitkiləri istisna olmaqla) dəyəri 17,3 faiz artmaqla onların 
artımı 13,8 faiz təşkil etmişdir. 

9. Qızılgülün, qərənfilin, “mum” güllərinin, gipsofillumun, cır limonun, 
solidaqonun və digər güllərin istehsalına görə dünyada üçüncü yeri tutmaqla dünya 
bazarının iri ixracçısıdır. 

10.  2009-cu ilin sonuna hər inəyə orta sağım onillik ərzində demək olar ki, 
1000 litr artaraq 12062 litr təşkil etmişdir (2001-ci ildə bu göstərici 11181 litrə 
bərabər olmuşdur). Bununla yanaşı məhsulun keyfiyyəti də yaxşılaşmışdır – yağlılıq 
3,3 faizdən 3,6 faizədək, zülalın miqdarı 3,1 faizdən 3,2 faizədək artmışdır. Ölkənin 
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cənub fermalarında hər inəyə orta sağım 13976 litr təşkil etmişdir. 10 minlik həddi isə 
İsrailin heyvandarları artıq 1996-cı ildə keçmişdilər. 

11.  2008-ci ildə əhalinin hər nəfərinə tərəvəzin orta illik istehlakı 244 kq 
təşkil etmişdir, həmçinin meyvə - 167 kq, süd – 170  litr, yarmalar və çorək 
məmulatları – 117 kq, ət – 70 kq, balıq – 7 kq, yumurta 238 ədəd. 

İsrail tərəvəzlərin və meyvələrin istehlakı səviyyəsinə görə dünyada birinci yeri 
tutur. 

Əkin torpaqlarının çatışmazlığı və su ehtiyatlarının məhdudiyyəti hər zaman 
İsrailin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas maneə olmuşdur. 

Bütün torpaqların yarıdan çox hissəsi yarımquraqlıq zonada yerləşir. 
Torpaqların qalan hissəsi isə meşələrin qırılması, torpaqların eroziyası, səhralaşması 
səbəbindən əkinçilik üçün yararsız hala düşmüşdür. 

İsrailin kənd təsərrüfatı xroniki su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Yağıntılar 
yalnız noyabr ayından aprel ayınadək müşahidə olunur və qeyri-bərabər 
paylaşdırılmışdır: 70 sm şimalda və 5 sm cənubadək. Hər il bərpa edilən su 
resurslarının ümumi həcmi 1,6 milyard kubometr təşkil edir və bu miqdarın təxminən 
75 faizi kənd təsərrüfatında istifadə edilir. Su ehtiyatlarının qeyri-bərabərliyi ilə 
mübarizədə Ümum İsrail su kəməri yaradılmışdır və özü ilə su stansiyalarının, su 
anbarlarının, kanalların və su kəmərlərinin vahid şəbəkəsini təşkil edir. Bu sistemin 
vasitəsilə ölkənin şimalından su cənub quraqlıq rayonlarına ötürülməsi həyata 
keçirilir. Məhz onun sayəsində suvarılan torpaqların sahəsi 30 000 hektardan hal-
hazırda 255 000 hektaradək artmışdır. 

Kənd təsərrüfatı ehtiyaclarına suyun sərfini azaltmaq məqsədilə rütubəti birbaşa 
bitkilərin köklərinə yönəltməyə şərait yaradan suvarılmanın daha qabaqcıl və qənaətli 
üsulları tətbiq edilir, kompüter texnologiyaları geniş tətbiq edilir, istixana təsərrüfatı 
xeyli genişlənir. Ölkənin su ehtiyatlarının çoxalması proqramları, yağışın güclənməsi 
duzlaşmış suların şirinləşdirilməsi və çirkab suların bərpa edilməsi metodları işlənib 
hazırlanır. Yaxın zamanlarda Negev səhrasında aşkar edilən duzlu suyun iri təbii 
yeraltı rezervuarları istismarına başlanılmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, həmin su 
müəyyən bitkilərin yetişdirilməsində istifadə edilə bilər. 

İsrailin sonsuz torpaq və iqlim müxtəlifliyi müxtəlif kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalına imkan yaradır. İlk növbədə dənli bitkilərdən buğda, sorqo və 
qarğıdalı istehsal edilir. Meyvə və tərəvəzlərə nəzər saldıqda burada, həmçinin sitrus 
bitkiləri, yağlı avakado, ekzotik kivi, quyava, manqo sahilyanı bağlarda uğurla 
yetişdirilir, həmçinin pomidor, xiyar, bibər geniş yayılmışdır. Qış dövründə vadilərdə 
dadlı yemişlər, subtropik rayonlardqa isə şirin bananlar və bal kimi xurmalar, 
şimalının sərin dağlıq rayonlarında alma, şaftalı, albalı yetişdirilir. 

Şərabçılıq, təsərrüfatın sahəsi kimi ölkədə əsrin əvvəllərində inkişaf etməyə 
başlamışdır və hal-hazırda geniş yayılmışdır. İsraildə ağ və qırmızı  kolleksiya 
şərablarının istehsalı üçün üzümün xüsusi sortları istehsal edilir. 
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İsrailin fermerləri daxili bazarı süd və ağartı məhsulları ilə tam təmin edirlər. 
Mal-qara əsasən yüksək sağımı və xəstəliklərə davamlığı ilə məşhur olan israil-qolştin 
cinsindən olan inəklər təşkil edir. Bu cins uzun və inadlı seleksiya işi nəticəsində 
yaradılmışdır. Hər inəyə orta illik südün sağımı təxminən 9 220 litr, orta yağlılığı 3,3 
faiz təşkil edir, bu da bu sahədə rekord göstəricidir. Heyvandarlıqda əsasən süni 
mayalama tətbiq edilir, bu proses  genetik faktorlar və kompüter məlumat bazasının 
nəzərə alınması ilə həyata keçirilir. Yerli cinslərin toxum materiallarına İsrail 
xaricində böyük tələbat var. Son illər qoyun südünün istehsalının xeyli artımı 
müşahidə olunur, onun çox hissəsi ilkin məhsul kimi pendir istehsalı üçün ixrac edilir. 
Lakin ölkənin heyvandarlığı daxili bazarın mal və qoyun ətinə olan tələbatının yalnız 
bir hissəsini təmin edir, bu da ilk növbədə təbii otlaqların çatışmazlığı ilə izah edilir. 
Hal-hazırda mövcud olan sahələrin genişləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlər həyata 
keçirilir. Eyni zamanda yeni yüksək məhsuldar yemlərin və proqressiv yem 
texnologiyalarının axtarışı gedir. 

İsrailin arıçıları tərəfindən istehsal edilən minlərlə ton bal daxili bazarın  
tələbatlarını artıqlaması ilə təmin edir. Hal-hazırda bu sahədə təkcə balın arı şanından 
çıxarılmasının proqressiv metodlarının işlənməsinə deyil, həm də arıların tarla 
bitkilərinin məhsuldarlığında rolunun öyrənilməsinə yönəldilmiş intensiv elmi-
tədqiqat işləri aparılır. İsrailin kənd təsərrüfatı öz uğurlu inkişafı ilə şübhəsiz ölkədə 
əsrin əvvəllərindən daimi olaraq aparılan intensiv tətbiqi tədqiqatlara borcludur. 
Müasir kənd təsərrüfatı praktiki olaraq tamamilə elmi işləmələrin nəticələrinə 
əsaslanır. Onun təşkil strukturu dövlət müəssisələrinə, akademik laboratoriyalara və 
kooperativlərə müştərək olaraq həm mühüm problemlərin həllilə, həm də perspektiv 
tədqiqatlarla məşğul olmağa şərait yaradır. Elmi-tədqiqat işlərinin (ETİ) mövzusu 
bitkilərin gen mühəndisliyi, zərərvericilərlə mübarizə və quraqlıq regionların 
istifadəsi metodları kimi məsələlərə toxunur. İsrailin kənd təsərrüfatında aparılan 
elmi-tədqiqat işləri istehsal edilən məhsulun həcminin və keyfiyyətinin artırılmasına 
şərait yaratmışdır. Umumilikdə uğurun sirri elmi işçilər və fermerlər arasında olan 
daimi təmas və məlumat mübadiləsidir. Çoxşaxəli informasiya xidmətlərinin şəbəkəsi 
sahənin cari məsələlər elmi laboratoriyaların qarşısında qoymağa və həmçinin yeni 
ideyaları sürətlə sınaqdan keçirməyə və elmi tədqiqatların təcrübəyə tətbiq etməyə 
şərait yaradır. 

Məhsulun məhsuldarlığına və keyfiyyətinə yönəldilmiş tədqiqatların 
nəticəsində toxumların və bitkilərin yeni sortları yaradılmışdır. Bununla yanaşı 
torpağın strukturunun yaxşılaşdırılması üçün materiallar işlənmişdir. Məsələn, yerli 
torpağa vermikulitin daxil edilməsi məhsuldarlığın kəskin artmasına şərait 
yaratmışdır. 

Ölkənin kənd təsərrüfatı İsraildə yaradılmış və istehsal edilmiş qabaqcıl 
texnologiyalarla və elektrik avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir. Bu əhəmiyyətli 
dərəcədə məhsulun maya dəyərinin azalmasına, məhsuldarlığın və əməyin 
səmərəliliyinin artmasına, istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin 
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yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır. Mühəndis-konstruktorların səylərinin və kənd 
təsərrüfatı işçilərinin  daimi uyğunlaşdırılması əkin işləri üçün əkin, səpin, yığım 
işlərinin və həmçinin bitkilərin tozlandırılmasının intensifikasiyalaşdırılmasına şərait 
yaradan güvənli və yüksək istehsal qabiliyyəti olan avadanlığın işlənməsinə gətirib 
çıxarmışdır. Ölkədə müxtəlif suvarılma sistemləri tətbiq edilir: sadə çiləyicilərdən 
kompüter vasitəsilə idarə edilən damcı sistemlərinədək. Heyvandarlıq fermaları 
maşınla sağım sistemlərilə təchiz edilmişdir, yumurta yığımı kimi əməliyyatlar 
tamamilə avtomatlaşdırılmışdır. Yemlərin paylanması, çeşidləmə, qablaşdırma, 
saxlanılma və məhsulların daşınması kimi əməliyyatlar kompüter texnikası vasitəsilə 
nəzarət və idarə edilir. İsrailin kənd təsərrüfatı tədqiqatları arasında – irriqasiya 
sistemləri vasitəsilə gübrələrin daxil edilməsinə kompüterləşdirilmiş nəzarət sistemi 
və quşçuluq və istixana təsərrüfatlarında optimal şəraiti təmin etməyə imkan yaradan 
yerlərin temperatur-rütubət rejiminə qabaqcıl nəzarət metodları daxildir.  

İxrac İsrail fermerlərinin ümumi gəlirinin təxminən yarısını təşkil edir. Bununla 
yanaşı məhsulların bəzi çeşidləri, əsasən xarici istehlakçılar üçün istehsal edilir. İlk 
öncə bunlar güllər, avakado, tərəvəzlərin tezyetişən sortları və ekzotik meyvələrdir. 
Təzə və həmçinin konservləşdirilmiş şəkildə daxil olan İsrailin kənd təsərrüfatı 
məhsulları yerli əhalinin həm müxtəlif zövqünə və tələbatlarına cavab verir, həm də 
yer kürəsinin hər bir nöqtəsində istehlak tələbatlarını təmin etməyə qadirdir. 
İsraillilərin (əhalinin hər nəfərə hesabına) digər ölkələrin sakinlərindən daha çox 
tərəvəz və meyvə istehlak etməsinə, südün, yumurtanın və quş ətinin istehlakının  
yerli istehsalın yüksək göstəricilərə nail olmasına baxmayaraq İsrailin kənd təsərrüfatı 
həm daxili bazarın tələbatını tam ödəyir, həm də hər il dəyəri 650 milyon ABŞ 
dollarından artıq məhsul ixrac edir. İsraildə xüsusi kənd təsərrüfatı kurslarında hər il 
dünyanın 60 ölkəsindən 600 nəfər məşğul olur və 300 nəfərdən az olmayaraq xaricdə 
İsraildən olan konstruktorların rəhbərliyilə təlim keçirlər. 1958-ci ildən başlayaraq 
3000-dən artıq israillilər xarici ölkələrə kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə təlim üçün 
qısa müddətli və uzun müddətli ezamiyyətlərə göndərilirdi. 

İsrail hər inəkdən südün sağımı üzrə dünyada sabit olaraq birinci yerdədir (orta 
sağım – 9-12 min litr, müqayisə üçün Rusiyada – 3-4 min litr). 

İsrail pambığın məhsuldarlığına görə dünyada birinci yerdədir (1 ha - 3,3 ton, 
müqayisə üçün ABŞ – 1,6 ton). 

Kökümeyvəlilərin məhsuldarlığına görə İsrail dünyada ikinci yerdədir (o 
cümlədən kartof, 1 ha - 40,4 ton).  

Əhalinin hər nəfərinə düşən yumurtanın sayına görə dünyada üçüncü yerdədir 
(Niderland və Macarıstandan sonra). 

Sitrus bitkilərinin istehsalı üzrə dünyada üçüncü yerdədir (ABŞ və İspaniyadan 
sonra) İsraildə üzüm, şaftalı, zeytun, xurma, banan, alma, armud, gavalı, gilas istehsal 
edilir. 

Nadir və tropik bitkilərin sürətlə mənimsənilməsi gedir (avakado, pekan, kivi, 
manqo, quyava və s.). 
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Kənd təsərrüfatında əhalinin 6 faizi məşğuldur. 
Ərazisi 21,0 min km2, əhalisi 7,5 milyon nəfərdir. ÜDM 243,0 milyard ABŞ 

dolları təşkil edir, hər nəfərə 32 134 ABŞ dolları düşür. İsrail kənd təsərrüfatının 
uğurlu idarəedilməsinin ən parlaq nümayəndəsidir. Ərazisinin 60 faizi səhra, 40 
faizini daşlı torpaq təşkil edir. Kənd təsərrüfatında 80 min nəfər çalışır, burada 
çalışan 1 nəfər 95 nəfəri doyuzdura bilər. Kənd təsərrüfatında istixana istehsalı 
geniş yayılmışdır. Pomidorun hektardan məhsuldarlığı 500 ton, bibərin 200 tondur. 
Gülçülük geniş yayılmışdır, ildə təxminən 1,5 milyon gül ixrac edilir. İstixanada 
yetişdirilən pomidorun bəzi sortları duzlu su ilə suvarılır, bu da yalnız bu sorta 
məxsus təkrarolunmaz dad verir. Hal-hazırda İsraildə pomidor, qabaq, xiyar, bibər, 
albalı, çiyələk, qarpız, yemiş, xurma, banan, avakado, kivi, manqo, sitrusun bütün 
növləri, şaftalı və həmçinin taxıl, pambıq və s. istehsal edilir. İldə hər inəkdən 12,0 
min litr süd sağılır. Hər nəfərin illik istehlakı: tərəvəz 244 kq, meyvə 167 kq, süd 
170 litr, yarma və çörək məmulatı 117 kq, ət 70 kq, balıq 7 kq, yumurta 238 ədəd. 
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İsrailin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl 
Kənd təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Kənd 
təsərrüfatının 
əlavə dəyərdə 

payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım 
templəri, % 

2000 1,9 1,69 1,7 316 100 
2001 2,1 1,88 1,9 343 110,5 
2002 2 1,75 2 320 95,2 
2003 1,9 1,48 1,8 299 95 
2004 2 1,36 1,8 309 105,3 
2005 2,4 1,58 2 363 120 
2006 2,5 1,53 1,9 370 104,2 
2007 2,8 1,43 1,8 405 112 
2008 3,5 1,54 1,9 494 125 
2009 3,7 1,67 2,1 510 105,7 
2010 3,8 1,48 1,9 512 102,7 
2011 4,5 1,54 2 595 118,4 

 
 
 
 
 

İsrailin ümumi daxili gəliri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl Milli gəlir, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər nəfərinə 
milli gəlir, ABŞ dolları 

Dünya milli 
gəlirində payı, 

% 

Milli gəlirin 
artım templəri, 

% 
2000 117 19451 3,62 110,4 
2001 117 19083 3,64 100 
2002 108 17302 3,24 92,3 
2003 114 17947 3,04 105,6 
2004 123 19008 2,91 107,9 
2005 133 20136 2,9 108,1 
2006 145 21466 2,91 109 
2007 167 24133 2,99 115,2 
2008 198 27919 3,24 118,6 
2009 190 26167 3,29 96 
2010 211 28444 3,33 111,1 
2011 237 31341 3,37 112,3 
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İsrailin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2011-ci illər 
 

İl ÜDM, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, 

ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-də payı, 
% 

ÜDM-nin artım 
templəri, % 

2000 125 20781 3,87 112,6 
2001 123 20062 3,83 98,4 
2002 113 18103 3,38 91,9 
2003 119 18734 3,17 105,3 
2004 127 19626 3 106,7 
2005 134 20288 2,93 105,5 
2006 145 21466 2,92 108,2 
2007 167 24133 2,99 115,2 
2008 202 28483 3,3 121 
2009 195 26856 3,36 96,5 
2010 217 29253 3,44 111,3 
2011 243 32134 3,46 112 

 
 
 
 
 
 
 

İsrailin və lider-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard ABŞ dolları, 
2000 – 2011-ci illər 

 
İl İsrail ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 125 9899 1193 4667 1886 1326 
2001 123 10234 1317 4095 1881 1338 
2002 113 10590 1456 3918 2007 1452 
2003 119 11089 1651 4229 2424 1792 
2004 127 11798 1943 4606 2726 2056 
2005 134 12564 2284 4552 2766 2137 
2006 145 13315 2787 4363 2903 2256 
2007 167 13962 3494 4378 3324 2582 
2008 202 14219 4532 4880 3624 2832 
2009 195 13864 5051 5033 3299 2625 
2010 217 14447 5739 5459 3280 2560 
2011 243 14991 7204 5870 3604 2776 
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İsrail və lider ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM, ABŞ dolları,  
2000 – 2011-ci illər 

 
İl İsrail ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 20781 35041 940 37122 22903 22456 
2001 20062 35840 1031 32527 22832 22529 
2002 18103 36711 1132 31083 24347 24291 
2003 18734 38068 1276 33515 29388 29775 
2004 19626 40121 1494 36469 33033 33929 
2005 20288 42329 1747 36015 33511 35035 
2006 21466 44448 2120 34500 35173 36756 
2007 24133 46188 2644 34605 40283 41817 
2008 28483 46621 3412 38563 43941 45605 
2009 26856 45059 3784 39770 40034 42037 
2010 29253 46546 4279 43142 39853 40773 
2011 32134 48517 8433 46404 43864 42649 
 
 
 

İsrail  və lider ölkələrin ÜDM-nin artım templərinin dinamikası,  
%, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl İsrail ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 112,6 106,4 108,4 106,8 88,5 91,1 
2001 98,4 103,4 110,4 87,7 99,7 100,9 
2002 91,9 103,5 110,6 95,7 106,7 108,5 
2003 105,3 104,7 113,4 107,9 120,8 123,4 
2004 106,7 106,4 117,7 108,9 112,5 114,7 
2005 105,5 106,5 117,6 98,8 101,5 103,9 
2006 108,2 106 122 95,8 105 105,6 
2007 115,2 104,9 125,4 100,3 114,5 114,5 
2008 121 101,8 129,7 111,5 109 109,7 
2009 96,5 97,5 111,5 103,1 91 92,7 
2010 111,3 104,2 113,6 108,5 99,4 97,5 
2011 112 103,8 125,5 107,5 109,9 108,4 

 



Özbəkistanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 447,4 min km2, əhalisi 28,5 milyon nəfər, əhalinin sıxlığı 60 nəfər 
təşkil edir. ÜDM 94,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 3 298 ABŞ dolları 
düşür. 

Kənd təsərrüfatı iri sahə kimi ölkənin iqtisadiyyatının prioritet 
istiqamətlərindən biridir. Özbəkistan müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı 
üçün, o cümlədən texniki bitkilər üçün ən əlverişli regionlardan biridir. Xalq 
təsərrüfatı sahələrində məşğul olanların sayına və xüsusi çəkisinə görə kənd 
təsərrüfatı aparıcı yer tutur. Bu sahə əhalini lazımi məhsullarla, müxtəlif sənaye 
sahələrini isə xammalla təmin edir. Ölkə əhalisinin 60 faizi kənd yerlərində yaşayır. 
Burada məşğul əhalinin böyük hissəsi çalışır. ÜDM 28,0 faizi kənd təsərrüfatının 
payına düşür. Əkin sahələrinin xeyli hissəsi, texniki bitkilərin sahələrinin isə praktiki 
olaraq hamısı güclü dövlət irriqasiya sistemilə suvarılan torpaqlardır. Hal-hazırda 
bütün kateqoriya torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri 4,6 milyon 
hektardan artıq təşkil edir. Əkin sahələrinin 87 faizi suvarılan torpaqlardır. 

Kənd təsərrüfatında aparılan islahatların əsas prioritet istiqamətlərindən biri 
fermer təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsidir. 2000-ci ilin yanvar ayına respublikada 
31,1 min fermer təsərrüfatı qeydə alınmışdır, onların ümumi torpaq sahəsi 665 710 
hektar təşkil edir. Bir təsərrüfata orta hesabla 21,4 hektar torpaq düşür. Bitkiçilik 
məhsullarının istehsalının artım templəri respublika üzrə orta səviyyədən yüksəkdir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının aparıcı sahəsi pambıqçılıqdır. Özbəkistan 
dünyada ən şimal pambıqçılıq rayonu olaraq çiyidli pambığın ən yüksək 
məhsuldarlığını əldə edir. Pambığın əkin sahələri 1 517,0 min hektar təşkil edir. 
Pambıqçılığın  modernləşdirilməsi proqramı həyata keçirilir. Pambıqdan əlavə, 
texniki bitkilərdən kənaf və cut istehsal edilir.  

Son illərdə dənli-sünbüllü bitkilərin istehsal olunması kəskin artmışdır. Dənli 
bitkilər dəmyə torpaqlarda buğda və arpanın, suvarılan torpaqlarda qarğıdalının 
hesabına inkişaf etmişdir. Ümumi əkin sahələrində dənli bitkilkərin payı artır. Ölkənin 
taxıl müstəqilliyi təmin olunub. Hal-hazırda Özbəkistan taxıla olan tələbatını öz daxili 
bazarı hesabına tam təmin edir. Bu tədbirlərin sayəsində ölkədə çörək istehsalının 
artımı  həm dənli bitkilərin əkin sahələrinin artımı, həm də dənli-sünbüllü bitkilərin 
məhsuldarlığının artırılması yolu ilə təmin edilmişdir. 

Özbəkistanın ən qədim sahələrindən biri olan ipəkçiliyin böyük iqtisadi 
əhəmiyyəti var. İpəkçiliyin əsrlərlə ənənələri var, isti iqlim şəraitində təbii ipəyin 
gigiyenik xüsusiyyətləri sayəsində əhali milli parçalara tələbatı qoruyub saxlayır. 
İpəkçilik məhsulu olan barama təbii ipəyin istehsalında ən əhəmiyyətli xammaldır. Bu 
sahədə yüksək texnoloji baramanın və həmçinin barama qurdunun yüksək məhsuldarlı 
cinslərinin və hibridlərinin əldə edilməsi üçün barama toxumunun istehsalında müasir 
texnologiyalar tətbiq edilmişdir. Respublika 30 min ton barama istehsal edir, bunun 
70 faizindən respublikanın müəssisələrində xam ipək istehsal edilir, qalan hissəsi isə 
ixrac edilir. 
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Heyvandarlığın rolu da az deyil, xüsusilə də onun tarixən yaranan qaragül 
qoyunçuluğu istiqamətlərinə malik qoyunçuluq  sahəsi. 

 
2011-ci ilin makroiqtisadi göstəriciləri 

 
 Milyard ABŞ 

dolları 
2010-cu ilə faiz 

nisbətində 
Ümumi daxili məhsul 388,7 108,3 
Sənaye məhsulları 208,3 106,3 
Kənd təsərrüfatı məhsulları 98,2 106,6 
Əsas kapitala investisiyalar 91,5 107,9 
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 141,8 116,4 
Ödənişli xidmətlər 52,8 116,1 
 
2011-ci ildə Özbəkistanın ÜDM-si 2010-cu illə müqayisədə 8,3 faiz artmışdır. 
Digər makroiqtisadi göstəricilərin artım templəri sənaye istehsalının həcmində 

106,3 faiz, kənd təsərrüfatı məhsullarında 106,6 faiz, əsas kapitala investisiyalarda 
107,9 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsində 116,4 faiz, ödənişli xidmətlərin 116,1 faiz, 
o cümlədən ixracda 115,4 faiz, idxalda 114,5 faiz təşkil etmişdir. Xarici ticarətin 
müsbət saldosu 4,5 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 14 trilyon 168,4 milyard sum (7,1 
milyard ABŞ dolları) (inkişaf tempi 6,8 faiz) təşkil etmişdir, bununla yanaşı ölkənin 
ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 15,8 faizdir. 

2011-ci ilin 01 oktyabr tarixinə respublikada 66134 fermer təsərrüfatı 
fəaliyyət göstərirdi və onlara icarəyə 5 milyon 295 min hektar torpaq sahəsi 
verilmişdir, bununla yanaşı hər fermerin orta torpaq sahəsi 80 hektara çatdırılmışdır, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən bazar xidmətlərinin və istehsal 
infrastrukturun vaxtında və keyfiyyətli xidmətinə tələbat artmışdır, maddi-texniki 
təminata xüsusi diqqət sayəsində bu dövrdə kənd təsərrüfatı müəssisələrinə lizinq 
əsasında 5,2 milyard ABŞ dolları məbləğində 4629 vahid müxtəlif markalı yeni kənd 
təsərrüfatı texnikası verilmiş, yetəri miqdarda mineral gübrələr və yanacaq-sürtkü 
materialları ilə təchiz edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatına 79 milyard 850 milyon ABŞ dolları məbləğində güzəştli 
kreditlər üçün kommersiya banklarına, o cümlədən 20,6 milyard ABŞ dolları taxıl 
istehsalına, 59,2 milyard ABŞ dolları çiyidli pambıq istehsalına  ayrılmışdır, 
mövsümdə 437 min 877 qutu barama toxumu yetişdirilmişdir və 24 666,9 ton diri 
barama qurdu dövlətə təhvil verilmişdir, hər barama toxumunun qutusunun 
məhsuldarlığı 56,3 kq olmuşdur, taxılçılar tərəfindən təxminən 6,0 milyon 800,0 min 
ton taxıl istehsal edilmişdir, suvarılan torpaqların məhsuldarlığı 50,2 s/ha olmuşdur, 
təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında cəmi 9 milyon 155,0 min ton meyvə-tərəvəz və 
kartof və ya ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 888,5 min ton artıq istehsal 
edilmişdir, bununla yanaşı artım tempi 10,7 faiz təşkil etmişdir. 
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2011-ci ilin oktyabr ayına təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında iribuynuzlu 
mal-qaranın sayı 9 428,2 min baş təşkil etmişdir və 2010-cu ilin analoji dövrünə 
nisbətən 6,0 faiz artmışdır, o cümlədən inəklərin 5,1 faiz, qoyunların və keçilərin 4,7 
faiz, bütün növ quşların 14,0 faiz olmuşdur. Müvafiq olaraq heyvandarlıq 
məhsullarının istehsalı üzrə müsbət nəticələr əldə edilmişdir, cəmi 1132,8 min ton diri 
çəkidə ət (bununla yanaşı inkişaf tempi 106,9 faiz təşkil etmişdir), 4910 min ton süd 
(107,2 faiz), 2562,6 milyon ədəd yumurta (113,0) istehsal edilmişdir. 

Müstəqilliyin birinci illərindən başlayaraq kənd əhalisi üçün müasir və 
əlverişli şəraitin yaradılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olmuşdur. 

Torpaq islahatları. 
- 2004-cü ildən başlayaraq dehqan təsərrüfatları istisna olmaqla bütün 

təsərrüfatçılıq formaları üçün torpaq istifadəsinin icarə forması tətbiq 
edilmişdir; 

- torpaq sahələri 30 – 50 illik uzun müddətli icarəyə verilir, bununla yanaşı 
pambıqçılıq və taxılçılıq istiqamətli fermer təsərrüfatlarının minimum 
sahəsi 30 hektar, tərəvəzçilik, bağçılıq istiqamətli 5 hektar təşkil edir; 

- fermer təsərrüfatlarının icarədə olan torpaq sahələrinin varislik hüququnun 
təmin edilməsi üçün hüquqi əsas yaradılmışdır. 

- fermer təsərrüfatlarının şəxsi vəsaitləri hesabına əlavə torpaqların işlənməsi 
üçün stimullaşdırılma mexanizmi tətbiq edilmişdir. 

Maliyyələşdirilmə və kreditləşdirilmə sferasında: 
- dövlət ehtiyacları üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən fermer 

təsərrüfatlarının güzəştli kreditləşdirilməsi mexanizmi tətbiq edilmişdir; 
- kənd təsərrüfatı istehsalçıları tərəfindən torpaq vergisinin vahid ödəmə 

sistemi tətbiq edilmişdir; 
- güzəştli şərtlərlə lizinq əsasında kənd təsərrüfatı texnikasının əldə edilməsi 

imkanları genişləşdirilmişdir; 
- fermer təsərrüfatları tərəfindən kənd təsərrüfatı texnikası istehsal edilən 

məhsulların emal avadanlığının əldə edilməsi üçün güzəştli kreditləşmə 
sistemi yaradılmışdır. 

Özbəkistanın kənd təsərrüfatında və digər aqrar sənaye kompleksinin 
sahələrində aqrar islahatın nəticəsində əhəmiyyətli sosial-iqtisadi yenidənqurulması 
baş vermişdir. Təsərrüfatçılığın iqtisadi, maliyyə və hüquqi şəraitləri qəti sürətdə 
dəyişmişdir, planlı-paylaşdırıçı inzibati iqtisadiyyat sistemindən bazara 
istiqamətləndirilmiş sistemə keçid həyata keçirilmişdir. Çoxsistemli kənd təsərrüfatı 
formalaşmışdır. Hal-hazırda kənd təsərrüfatının ümumi daxili məhsulunda fermer 
təsərrüfatlarının payı 35 faiz təşkil edir. Pambıqçılıqda bu göstərici təxminən 100 faiz, 
taxılçılıqda 84,0 faiz, baramaçılıqda isə 97,0 faiz təşkil edir. 

Aqrar islahat kənd təsərrüfatı istehsalatında əhəmiyyətli müsbət dəyişikliklərə 
– istehsal həcminin artımına, kənd təsərrüfatı bitkilərinin və heyvandarlıq 
məhsullarının məhsuldarlığının artımına səbəb olmuşdur. 
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Pambığın əkin sahələrinin tədricən azaldılması və bu sahələrdə dənli 
bitkilərin, tərəvəzlərin, bostan bitkilərinin, kartofun, yem bitkilərinin yerləşdirilməsi 
dünyanın maliyyə böhranında olması şəraitində ərzaq məhsullarının defisitə yol 
verilməməsinə və qiymətlərin artmamasına şərait yaratmışdır. 

1991 – 2010-cu illər ərzində əhalinin hər nəfərinə tərəvəz istehsalı 162,3 faiz, 
kartof 4 dəfə, meyvə 2,5 dəfə artmışdır. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 
meyvə-tərəvəz məhsullarının ixracının həcminin illik artımı təmin edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son illər ÜDM-də kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi 
tədricən azalır. 2000 – 2010-cu illər ərzində kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi 30,1 
faizdən 17,5 faizədək aşağı düşmüşdür. Bununla yanaşı ÜDM-də kənd təsərüfatının 
payının azalması kənd təsərrüfatı məhsullarının yüksək artım templərinin fonunda baş 
vermişdir, bu da 2010-cu ildə 2009-cu il nisbətində 6,8 faiz, 2000-ci ilin nisbətinə 1,8 
faiz təşkil etmişdir. 

Hal-hazırda taxılçılıq kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən biridir. 
Respublikada müstəqillik illəri ərzində 27 sort buğda və 12 sort arpa 

yaradılmışdır və dövlət reyestrinə daxil edilmişdir. Hal-hazırda 28 yerli sort buğda 
dovlət sort sınağına verilmişdir. 

Seleksiya və toxumçuluq işlərinin tənzimlənməsi və dünya seleksiya 
nailiyyətlərinin istifadə edilməsi üçün Krasnodar kənd təsərrüfatı elmi-tədqiqat 
institutundan 60 sort buğda gətirilmişdir, bunlardan 29 yüksək keyfiyyətli, 
xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı davamlı, həmçinin quraqlığa davamlı sortlar 
seçilmişdir və istehsalatda tətbiq edilmişdir. 

Hal-hazırda respublika üzrə istehsalçıların yüksək keyfiyyətli toxumlarla 
təchiz edilməsi üçün təmizləmə, dərmanlama, sortlaşdırma və qablaşdırılması üçün 46 
müasir sex fəaliyyət göstərir. 1991 – 2010-cu illər ərzində dənli bitkilərin suvarılan 
sahələri 5,2 dəfə, məhsuldarlıq 2,3 dəfə, ümumi yığım 7,8 dəfə, dövlət ehtiyacları 
üçün taxılın satışı 19,6 dəfə artmışdır. 

Yüksək səmərəli kombaynların sayının artırılması yığım mövsümünün 
müddətinin azalmasına imkan vermişdir, nəticədə məhsulun itkisi əhəmiyyətli 
dərəcədə azalmışdır. 

Özbəkistanda nisbətən qısa zamanda taxıl müstəqilliyinə nail olunmuşdur və 
ölkə taxıl idxalçısından ixracçısına çevrilmişdir. 

Pambıqçılığın ölkənin iqtisadiyyatının sabit inkişafının təmin edilməsində 
xüsusi əhəmiyyəti mövcuddur.  Məlumdur ki,  Özbəkistan pambıq lifinin istehsalına 
və ixracına görə aparıcı yerlərdən birini tutur. Pambıq lifi ölkəyə valyuta daxil 
olmalarının əhəmiyyətli hissəsini təmin edir. 

Müstəqilliyi əldə edəndən sonra pambığın seleksiya və toxumçuluğunun 
inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Seleksiyaçı-alimlərin qarşısında dördüncü tipə 
aid olan, lifin uzunluğu 33 – 34 mm və 38 – 40 faiz lifin alınması ilə tezyetişən 
sortların istehsalı və tətbiqi məsələsi durmuşdur. Nəticədə bu sahədə məsələlərin 
həyata keçirilməsində əhəmiyyətli uğurlar əldə edilmişdir.  
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Hal-hazırda dövlət sort sınaqları sahələrində pambığın 106 yeni sortu 
təcrübədən keçirilir. 

Son illər ərzində iqlimin dəyişməsi və dünyada əhalinin sayının artması 
nəticəsində meyvə-tərəvəz, kartof və digər ərzaq məhsulları növlərinə tələbat artır. 
Özbəkistanda daxili bazarın ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi üçün istehsal 
həcminin artması üzrə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

1990 – 2010-cu illər ərzində tərəvəzlərin əkin sahələri 140 faiz, kartofun 167,7 
faiz artmışdır. Təkcə son beş ildə meyvə-tərəvəz məhsullarının istehsalının həcmi 1,7 
dəfə artmışdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, müstəqillik illəri ərzində əhalinin hər 
nəfərinə meyvə-tərəvəz məhsullarının, həmçinin kartofun istehsalı kəskin artmışdır. 

Milli iqtisadiyyatın sabit inkişafında kənd təsərrüfatının, xüsusilə də 
heyvandarlığın əhəmiyyətli rolu var. Prioritet məsələlərdən bir heyvandarlıq 
məhsulları ilə əhalinin tələbatını təmin etmək, bazara ətin, südün, yumurtanın, balığın 
və digər məhsulların təchizatının artırılmasıdır. 

Əhali üçün rahat şərait, zoobaytarlıq və süni mayalama, yemlərin satışı və 
digər servis xidmətlərin təqdim edilməsi üzrə yeni infrastruktur şəbəkəsi 
yaradılmışdır. Heyvandarlığın şəxsi yardımçı və dehqan təsərrüfatlarında inkişafı 
məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, həmçinin kommersiya 
bankları tərəfindən mal-qaranın alınması üçün mikrokreditlər verilməsi məsələsi həll 
edilmişdir. 

2005-ci ilədək respublikada zoobaytarlıq xidmətləri üzrə  məntəqə 1768-dən 
artıq deyildi, 2008 – 2010-cu illərdə əlavə yaradılmış 823 məntəqə hesabına bu rəqəm 
2 591-ə çatmışdır. 

Mal-qaranın sayının artırılması məqsədilə, həmçinin xarixi ölkələrdən cins 
mal-qaranın gətirilməsinə diqqət yetirilmişdir. Son dörd ildə Belarusdan, Ukraynadan, 
Polşadan, Avstriyadan, Almaniyadan və İsveçdən Özbəkistanda rayonlarşdırılmış 
17817  baş qolştin, şvis, qırmızı-ala-bəzək cins mal-qara idxal edilmişdir. 

Ötən dövr ərzində respublikanın alimləri və konstruktorları tərəfindən 82 növ 
yeni texnika yaradılmışdır və 144 kənd təsərrüfatı maşınları təkmilləşdirilmişdir. 
Respublikanın müəssisələrində universal şumlama və 30 – 150 at gücünə malik 
nəqliyyat traktorlarının, torpağın işlənməsi üçün dərin şumlayıcı, kotanlar, mexaniki 
və pnevmatik toxumsəpən maşın, yelləyən və ştanq vasitəsilə çiləyən-tozlandırıcı, 
qoşqular və digər texniki vasitələrin istehsalı təşkil edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatı texnikasının ümumi parkında müasir texnikanın payının illik 
artımı xüsusi diqqətə layiqdir. 

Bununla yanaşı, müasir texnikanın istifadəsinin effektivliyinin artırılması və 
texniki xidmətin yüksək səviyyədə aparılması məqsədilə respublikada xarici 
texnikanın xidmətləri üçün 22 servis mərkəzi yaradılmışdır. 

Texniki vasitələrin effektiv istifadə edilməsi, mexanikləşdirmə işləri üzrə 
fermer təsərrüfatlarının sifarişlərinin yerinə yetirilməsi üçün rayon təmir-istehsal 
müəssisələrinin bazasında 184 maşın-traktor parkları və  fermer təsərrüfatlarının 
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maşın-traktor parkının bazasında 1757 alternativ MTP yaradılmışdır, onlar fermerlərlə 
bağlanmış müqavilələr əsasında mexanikləşdirmə xidmətləri göstərirlər. 

Hal-hazırda respublikanın kənd təsərrüfatı sektoruna Dünya Bankı, Asiya 
İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və s. beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan 
borc və qrantlar hesabına  infrastruktur və institut layihələri üçün 700 milyon ABŞ 
dolları məbləğındə vəsait cəlb edilmişdir. 

Hazırda Kənd və Su Təsərrüfatı Nazirliyinə tabe olan təşkilatlar və 
müəssisələr, elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində beynəlxalq maliyyə institutları 
və xarixi dövlətlərin qrantlarının vəsaiti hesabına 15 milyon ABŞ dolları məbləğində 
layihələrin icrası üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Bu vəsaitlər prioritet olaraq 
torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, qorunan təbii ərazilərin milli 
sisteminin sabitliyinin gücləndirilməsinə, ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsinə kənd və su 
təsərrüfatı işçilərinin ixtisaslarının artırılmasına yönəldilən layihələrin icrasında 
istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatı yüksək intensivliyi və müxtəlif texnikanın bolluğu ilə 
xarakterizə edilir. Respublikanın tarlalarında 90 mindən artıq traktor, 19,5 min 
pambıqyığan və bir çox digər maşınlar işləyir. Respublikanın əkinçiliyi və 
heyvandarlığı dəqiq ixtisaslaşması və geniş kompleksliyilə seçilir. Bu da təbii 
şəraitdən daha səmərəli və geniş istifadə etməyə imkan yaradır. 

Ərazisi 447,4 min km2, əhalisi 28,5 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 60 nəfər düşür. 
ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 28 faiz təşkil edir, bitkilərin əkin sahəsi 4,6 
milyon hektar, bundan 87 faizi suvarılan torpaqdır. 1,5 milyon hektarda pambıq 
əkilir. 2011-ci ildə ÜDM istehsalı 94,0 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir, hər 
nəfərə 3 298 ABŞ dolları düşmüşdür. 2010-cu ilə nisbətən 108,3 faiz artım, o 
cümlədən kənd təsərrüfatında 41655,9 milyard sum, 2010-cu ilə nisbətən artım 
115,4 faiz. 01.10.2011-ci ildə 66134 fermer təsərrüfatı fəaliyyət göstərirdi. Hər 
fermerə 80 hektar torpaq sahəsi düşür. Kommersiya bankları vasitəsilə kənd 
təsərrüfatına kredit – 1 trilyon 597,0 milyard sum, o cümlədən taxıla 413,0 milyard 
sum, pambığa 1184,0 milyard sum verilib. 6,8 milyon ton taxıl istehsal edilib, orta 
məhsuldarlıq 50,2 s/ha, 9 milyon 155 min ton meyvə-tərəvəz və kartof, artım 
səviyyəsi 10,7 faiz. İribuynuzlu mal-qara 9,428 milyon baş, 1132,8 min ton ət (diri 
çəkidə), artım 6,9 faiz, süd 4910,4 min ton (artım 7,2 faiz), yumurta 2562,6 milyon 
ədəd (artım 113 faiz) təşkil edir. 
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Özbəkistan Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (ötən ilə faiz nisbətində) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxili məhsul 103,8 104,5 104,0 104,4 107,7 107,0 107,5 109,5 109,0 108,1 108,5 108,5 
Sənaye məhsulları 106 108 109 106 109 107 111 112 113 109 108 106,3 
Kənd təsrrüfatı məhsulları 103 104 106 106 110 105 107 106 105 106 107 106,6 
Əsas kapitala investisiyalar 101 104 104 105 105 106 109 126 134 125 109 107,9 
Yüklərin daşınması - - - - - - - - - 113 - 108,7 
Pərakəndə satışın dövriyyəsi 108 110 102 104 105 105 115 116 118 117 115 116,4 
Sənaye məhsullarının 
istehsalçılarının qiymətlərinin 
indeksləri 

170 142 - - - - - - - - - 114,9 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri - 126,6 121,6 103,8 103,7 107,8 106,8 106,8 107,8 107,4 107,3 104,5 
MDB ölkələrinə ixrac - - - - - - - - - - - - 
Digər ölkələrə ixrac - - - - - - - - - - - - 
MDB ölkələrindən idxal - - - - - - - - - - - - 
Digər ölkələrdən idxal - - - - - - - - - - - - 

 



Türkmənistanın kənd təsərrüfatı 
 

Respublikanın ərazisi 488,1 min km2, əhalisi 5,3 milyon nəfər, əhalinin sıxlığı 
1 km2-ə 10,8 nəfərdir. ÜDM 41,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 7,8 min 
ABŞ dolları düşür. 

Türkmənistanda kənd təsərrüfatı ənənəvi olaraq böyük rol oynayır. 
Türkmənistan xalqı minilliklərlə suvarılan torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkiləri 
becərmişdir. Türkmənistan pambığın, bostan bitkilərinin, tərəvəzlər və meyvələrin, 
üzümün yetişdirilməsində böyük təcrübəyə malikdir. 

Türkmənistanda ənənəvi olaraq pambıq becərilir. Artıq XIX əsrin ikinci 
yarısında pambıq kənd təsərrüfatı bitkiləri arasında üstünlük təşkil edirdi. XX əsrdə 
istehsal edilən pambığın həcmi durmadan artırdı. 80-ci illərdə pambığın yığım həcmi 
artıq 1300 min tona çatmışdır. 

90-cı illərdə pambığın istehsalı ildə 600 – 800 min tonadək azalmışdır, bu da 
digər bitkilərin əkin sahələrinin genişləndirilməsilə, ilk növbədə dənli bitkilərin, 
həmçinin satış bazarının xeyli azalması ilə əlaqələndirilmişdir. 

2010-cu ildə Türkmənistanda pambığın yığımı rekord həddə, demək olar ki, 
1,5 milyon tona çatmışdır, bununla yanaşı pambığa dünyada ən yüksək qiymətlər 
müəyyənləşdirilmişdir. 

90-cı illərin əvvəllərində keçmiş kolxozlar və sovxozlar dayxan cəmiyyətlərinə 
çevrilmişdir. İcarə edilən torpaqlarda kənd təsərrüfatı ilə fərdi şəkildə məşğul olan 
dayxanların sayı xeyli artmışdır. 

Əhalinin məşğulluğunda kənd təsərrüfatı böyük rol oynayır. Bu sahədə ölkə 
əhalisinin yarıdan çoxu məşğuldur. Lakin bu say getdikcə azalır. 

Suvarılan torpaq sahələri hal-hazırda təxminən 1,5 milyon hektar təşkil edir, 
kənd təsərrüfatı ərazilərinin ümumi sahəsi isə təxminən 39 milyon hektardır. 
Türkmənistanın iqliminin sərt olması səbəbindən burada yalnız suvarılan əkinçilik 
mümkündür. Yalnız dağlarda dəmyə əkinlərinin kiçik sahələri mövcuddur. Ölkədə 
mütəmadi olaraq irriqasiya qurğularının genişləndirilməsi, təmiri və köhnə qurğuların 
təzələnməsi üzrə işlər aparılır. Türkmənistanın kənd təsərrüfatında Amudarya və 
Qaraqum kanalı böyük rol oynayır, onların suları ilə bütün sahələrin 90 faizi suvarılır. 

Pambıqçılıq ölkənin kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsidir. MDB ölkələrində 
becərilən pambığın 15 faizi Türkmənistanda istehsal edilir, o cümlədən incəlifli 
pambığın 30 faizi becərilir. 

Pambıqdan başqa Türkmənistanda son illər ərzində dənli bitkilərin yığımı 
artmışdır. 2010-cu ildə taxılın məhsulu təxminən 1,6 milyon ton təşkil etmişdir, bu da 
Türkmənistanın tarixində ilk dəfə onu idxal etməyə imkan yaratmışdır. Lakin 
ümumilikdə çörəyin xeyli hissəsini Rusiyadan, Qazaxıstandan və BƏƏ idxal etmək 
məcburiyyətindədir. Özünü öz çorəyilə təmin etmək üçün Türkmənistan ildə 2,0 
milyon ton taxıl istehsal etməlidir. Amudaryanın deltasında çəltikçilik yüksək inkişaf 
etmişdir. Düyünün becərilməsi türkmən dayxanlarının ən gəlirli sahəsidir. 

90-cı illərdə Türkmənistanda iri həcmlərdə şəkər zavodunun xammalı olan 
şəkər çuğunduru becərilirdi. Tərəvəz əkinlərinin sahələri xeyli artmışdır, onlar 
yerlərdə emal edilir, həmçinin qəsəbə və şəhərlərin bazarlarını təchiz edir. 
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Bağçılıq Türkmənistanın kənd təsərrüfatının qədim istiqamətidir. 
Türkmənistanda armud, alma, şaftalı, heyva, ərik, albalı, gilas, subtropik hissəsində 
isə nar, zeytun, xurma, əncir, qoz, badam yetişdirilir. 

Türkmənistanda ənənəvi olaraq dənli bitkilərə aid olan cuqara, arpa, həmçinin 
yem üçün qarğıdalı becərilir. Əkin sahələrinin 30 faizində yem bitkiləri yetişdirilir. 
Bu sahələrin əsas hissəsində qarayonca becərilir. 

Maldarlıq sahəsinin qədim kökləri var. Türkmənlər ənənəvi olaraq xırda və 
iribuynuzlu mal-qaranın, dəvələrin yetişdirilməsilə məşğul olmuşlar. Otlaq 
maldarlığının zonası ölkə ərazisinin 96 faizini təşkil edir. Heyvandarlığın inkişafı 
ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsilə səciyyələnir. Türkmənistanda ixtisaslaşmış 
heyvandarlıq fermaları və bir sıra təsərrüfatlararası kompleksləri və qoyunların və 
digər heyvan növlərinin yemlənməsi üzrə məntəqələr fəaliyyət göstərir. 

Südçülük maldarlığının ixtisaslaşdırılması və təmərküzü iri südçülük 
komplekslərinin tikintisi, mövcud olan fermaların kompleks mexanikləşdirilməsi 
hesabına həyata keçirilir. 

Xırdabuynuzluların təxminən 80 faizini qaragül qoyunları təşkil edir. 
Türkmənistanda iri ixtisaslaşmış təsərrüfatlarda qaragül qoyunçuluğunun idarə 
edilməsi təcrübəsi böyükdür. 

İribuynuzlu mal-qara ölkənin ümumi heyvandarlıq məhsullarının 1/3 hissəsini 
təşkil edir. Ətin ümumi istehsalında mal ətinin xüsusi çəkisi 30 faizdən artıqdır. 

Türkmənistanda atçılıq mühüm əhəmiyyətə malikdir. Atların yetişdirilməsi 
türkmənlərin ənənəvi məşğuliyyətidir, Axal-tekin cinsindən olan atlar isə dünyada 
məşhurdur. 90-cı illərin əvvəllərinə atların sayı 16 min, o cümlədən alxan-tekinlilərin 
7 min təşkil etmişdir. Atların 2 500-ü təmiz cinslidir. 

60-cı illərdə donuzçuluq inkişaf etmişdir. Hal-hazırda donuz ətinin istehsalı 
xeyli azalmışdır, bununla yanaşı donuzçuluq demək olar ki, yalnız fərdi sektora 
keçmişdir. 

Dəvəçilik heyvandarlığın tipik səhra sahəsidir. Türkmənistanda 100 mindən 
artıq dəvə mövcüddur. 

Baramaçılıq kənd təsərrüfatının əhəmiyyətli sahələrindən biridir. Türkmənistan 
regionun baramasının 15 faizini istehsal edir. İpəkçilik qərb rayonları istisna olmaqla 
ölkənin hər yerində yayılmışdır. Arıçılığın da az olmayan əhəmiyyəti var. Murqap 
vahəsi Türkmənistanın əhəmiyyətli arıçılıq rayonudur. Arıların tozlandırıcı kimi 
əhəmiyyəti böyükdür. 

Quşçuluq sürətli templərlə inkişaf edir. Türkmənistanda demək olar ki, 
tamamilə avtomatlaşdırılmış müasir quşçuluq fermaları yaradılmışdır. 

Müstəqilliyin elan edilməsindən sonra sahələrin çoxunda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı 90-cı illərin sonları ilə müqayisədə xeyli aşağı düşmüşdür. Bu 
şəraitdə Türkmənistan ərzaq məhsullarını idxal etməyə məcburdur. Əkinə yararlı 
torpaq sahələrinin 810 min hektarı pambığın yetişdirilməsi üçün istifadə edilir. 1980-
ci illərdə Türkmənistan ildə 1,3 milyon ton pambıq istehsal etmişdir. Ümumi istehsal 
edilən pambığın  təxminən 1/4 hissəsi yüksək keyfiyyətli sortlara aid olmuşdur. Hal-
hazırda pambığın səpin dövriyyələri qismən dənlilərlə əvəz edilir, bu da həm ərzaq 
təminatı üçün, həm də su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi üçün əhəmiyyətlidir. Digər 
bitkilərdən qarğıdalı, yemiş, qarpız, üzüm və tərəvəz istehsal edilir. Torpaqların 
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fermerlərə verilməsi haqqında hökumətin planlarına baxmayaraq, kənd təsərrüfatı 
əsasən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda qalır. 

Türkmənistanda heyvandarlıq mühüm rol oynayır, burada qaragül qoyunları, 
zərifyunlu keçilər, dəvələr və cins atları yetişdirilir. Aparıcı yer ənənəvi sahə olan 
qoyunçuluğa məxsusdur, onun payına kənd təsərrüfatı sahəsinin ümumi məhsulunun 
təxminən 30 faizi düşür. 

Əsasən qaragül və saracin (ət-yunlu) qoyun cinsləri yetişdirilir. Son 10 il 
ərzində qoyunların sayı 33 faiz, qoyun ətinin istehsalı 57 faiz, yun qırxımı 22 faiz 
artmışdır. Planetdə iqtisadiyyatın sürətli inkişafı, bütün sahələrdə insan fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi, təbii ehtiyatlara artan tələbat planetdə ekoloji vəziyyətin 
pisləşməsinə aparması qaçılmazdır. Türkmənistan, dünya təsərrüfatının bir hissəsi 
olaraq istisna deyil. 

İnformasiya portalının məlumatlarına görə, 2008-ci ildə ölkənin heyvandarlıq 
təsərrüfatlarında 517 min ton ət (diri çəkidə), 2 065 min ton süd, 855,6 milyon ədəd 
yumurta, 35,8 min ton yun istehsal edilmişdir. Bunula yanaşı, 2009-cu ilin 1 
yanvarına 15 073,3 min quş, 2 153 min iribuynuzlu mal-qara, 16 361,2 min qoyun və 
keçi mövcud idi. 

2009-cu ilin 1/4 hissəsində iribuynuzlu mal-qaranın baş sayı 42,8 min, quşların 
sayı 1218,8 min azalmışdır və müvafiq olaraq 2 111,1 min baş və 13 854,5 təşkil 
etmişdir. 

2009-cu illərin yekularına görə iribuynuzlu mal-qaranın sayı 2 300 min, 
qoyunların və keçilərin sayı 19 800 min təşkil etmişdir.  

“2020-ci ilə qədər olan dövrə Türkmənistanın iqtisadi, siyasi və mədəni 
inkişafı strategiyası” Milli Proqramında planlaşdırıldığı kimi, iribuynuzlu mal-
qaranın, həmçinin qoyunların və keçilərin sayı 2020-ci ilə 2000-ci illə müqayisədə 
müvafiq olaraq 3,1 və 3,6 dəfə artırılacaq. 

Buğda və düyüdən başqa ölkədə pambıq, kartof, bostan bitkiləri, şəkər 
çuğunduru, üzüm və digər tərəvəzlər, meyvələr və giləmeyvələr istehsal edilir. 
Türkmənistanın Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə 2008-ci ildə 150,5 
min ton meyvə və giləmeyvə, 240,2 min ton kartof, 620,2 min ton tərəvəz və 254,3 
min ton bostan bitkiləri istehsal edilmişdir. 2009-cu ilin birinci 1/4 hissəsində 
istixanalarda 1 560,4 min ton tərəvəz, 44,2 ton göbələk və 104 ton limon 
yetişdirilmişdir. 

“2020-ci ilə qədər olan dövrə Türkmənistanın iqtisadi, siyasi və mədəni 
inkişafı strategiyası” Milli Proqramında 2020-ci ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalının həcmini 2000-ci ilə nisbətən 17,7 dəfə artırmaq planlaşdırılıb.  
Türkmənistan 2020-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı sahəsinin məhsullarını artırmağa 
şərait yaradan bir sıra tədbirlər planlaşdırmışdır. İlk növbədə bu suvarılma 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsilə əlaqədar olacaqdır. Belə ki, artıq 2010-cu il üçün 
irriqasiya sistemləri ilə təchiz edilən torpaq sahələri 2 240 min hektara çatmışdır, 
2020-ci ilə isə bu göstərici 4 000,0 min hektara çatdırılacaqdır. Bunun sayəsində 
2020-ci ilə çiyidli pambığın istehsalı 2000-ci illə müqayisədə 4,9 dəfə artacaq, 
həmçinin buğdanın 2,9 dəfə artıq istehsal olunacağı da gözlənilir. 

“2003 – 2020-ci illər dövrünə Su Təsərrüfatının İnkişafı Proqramı”na müvafiq 
olaraq 2010-cu ilə 30 000 hektar bağ və üzümlüklər, 2015-ci ilə 15 000 hektarda, 
2020-ci ilə 284 000 hektarda suvarılma işi həyata keçiriləcəkdir.  
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Ərazisi 488,1 min km2, əhalisi 5,3 milyon nəfər, 1 km2-ə 8,8 nəfər düşür. 
ÜDM 41,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə  7 831 ABŞ dolları düşür. 
2010-cu ildə 1500,0 min ton pambıq istehsal olunub, suvarılan torpaq 1,5 milyon 
hektar, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 39 milyon hektar, taxıl istehsalı 1,6 
milyon ton (2,0 milyon ton lazımdır), 810 min hektar əkin sahəsi pambığın 
altındadır. 2008-ci ildə 517 min ton ət (diri çəkidə), 2065 min ton süd, 855,6 milyon 
ədəd yumurta, 35,8 min ton yun, 15073,3 min quş, 2153,9 min iribuynuzlu mal-
qara, 16361,2 min qoyun və keçi, 150,5 min ton meyvə və giləmeyvə, 240,2 min ton 
kartof, 620,2 min ton tərəvəz, 254,3 min ton bostan məhsulları. ÜDM 2011-ci ildə 
2010-cu ilə nisbətən 14,7 faiz artmış, investisiya 36985,0 milyon manat, xarici mal 
dövriyyəsi 28111,8 milyon ABŞ dolları, ondan ixrac 16751,0, idxal 11360,8 milyon 
ABŞ dolları, orta əmək haqqı 848,1 manat olmuşdur. 

 
 
 

2007 – 2011-ci illərdə Türkimənistanın əsas makroiqtisadi göstəriciləri 
 
 

Göstəricilər İllər 
2007 2008 2009 2010 2011 

Müqayisə edilən qiymətlərlə ümumi daxili 
məhsulun inkişaf templəri , % 

 111,0 114,7 106,1 109,2    114,1* 

Qüvvədə olan qiymətlərlə əsas kapitala 
investisiya qoyuluşları, milyon manat  

 4600,6 15518,0 27384,1   29130,9 
  

  36985,0 

Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ 
dolları  

13374,1 17651,9 18315,3 17882,8   28111,8 

İxrac 8932,1 11944,7 9322,9 9679,2   16751,0 
İdxal 4442,0 5707,2 8992,4 8203,6   11360,8 
Xarici ticarətin saldosu, milyon ABŞ 
dolları  

4490,1 6237,5 330,5 1475,6    5390,2 

Orta aylıq əmək haqqı, manat  507,1 604,4 677,6 742,8     848,4 
 



Tacikistan Respublikasının kənd təsərrüfatı 
 

Tacikistan Respublikası Orta Asiyanın Cənub-Şərq hissəsində yerləşir, 
ərazisi 143 min km2, əhalisi 8,5 milyon nəfərdir. ÜDM 16,0 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir, hər nəfərə 1 883 ABŞ dolları düşür. 

Tacikistan Respublikası dağlıq ölkədir, dağlar ərazisinin 93 faizini təşkil 
edir. Respublikanın yüksək dağlıq təbiəti özünəməxsusdur, təzadlarla doludur. 
Lakin ümumilikdə respublikanın təbii-iqlim şəraiti suvarılan əkinçilik şəraitində 
pambıq, taxıl, düyü, üzüm, meyvə, giləmeyvə, kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri 
kimi qiymətli bitkiləri becərməyə imkan verir. Müasir qabaqcıl aqrotexnikanın 
istifadəsi şərti ilə tərəvəz və yemlik bitkilərdən bir neçə məhsulun alınması 
mümkündür. Tacikistanın kənd təsərrüfatı qədim zamanlardan ölkənin 
iqtisadiyyatında mühüm rol oynayır. Xalqın həyat şəraitinin yüksəlməsi imkanları 
və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi onun vəziyyətindən asılıdır. 

 
Tacikistan Respublikasının kənd təsərrüfatının 

xüsusi çəkisinin göstəriciləri 
 

 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Kənd və meşə təsərrüfatı 
məhsullarının həcminin ÜDM 
həcmində bütün kateqoriyalar üzrə 
xüsusi çəkisi, % 

 
36,5 

 
25,1 

 
25,4 

 
27,4 

 
26,5 

 
26,4 

 
25,2 

İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin 
tərkibində kənd təsərrüfatının payı, % 

 
45,0 

 
60,0 

 
64,4 

 
65,0 

 
66,6 

 
67,6 

 
67,6 

Ümumi sayda ölkənin kənd əhalisinin 
payı, % 

 
69,2 

 
73,4 

 
73,5 

 
73,4 

 
73,5 

 
73,6 

 
73,5 

 
Məlumatlar göstərir ki, Tacikistan Respublikasının iqtisadiyyatında bu sahə 

əhalinin gəlirlərinin və məşğulluğunun əsas mənbəyidir. 1992-1997-ci illərdə 
Tacikistanın iqtisadiyyatını bürüyən iqtisadi böhran dövründə, məhz kənd 
təsərrüfatı əhalini ərzaqla təmin etmişdir və ekstremal şəraitdə dolanmağa şərait 
yaratmışdır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, kənd təsərrüfatının payı əhalinin məşğulluqla 
təmin edilməsində daha yüksəkdir, nəinki onun ÜDM-dakı payı. Bu o deməkdir ki, 
kənd təsərrüfatı öz istehsal funksiyasından əlavə daha bir mühüm sosial funksiya 
daşıyır - əhalinin məşğulluğunu təmin edir.  

Kənd təsərrüfatı Tacikistan Respublikasının xarici ticarətinin inkişafına da 
öz töhfəsini verir. Tacikistan Respublikasının ixrac etdiyi əsas məhsullara pambıq 
lifi, pambıq iplik, parçalar, tütün və tütün məmulatlatı, meyvə şirələri, 
konservləşdirilmiş pomidor, soğan, alma, armud, heyva, quru meyvələr və s. 
daxildir. Sadalanan məhsullar sırf kənd təsərrüfatı məhsuların bir qismi olmasa da, 
kənd təsərrüfatı mənşəlidir. 
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Təhlil göstərir ki, 1998 – 2003-cü illər ərzində Tacikistan Respublikası üzrə 
ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 40,7 faiz artmışdır. Pambıq lifi 
96 faiz, pambıq iplik 15,7 faiz, konservləşdirilmiş pomidor 2,1 dəfə, meyvə şirələri 
2,3 dəfə və s. kimi məhsulların ixracı xeyli artmışdır. Eyni zamanda bəzi məhsullar 
üzrə ixracın aşağı düşməsi müşahidə edilir: parçalar (13,9 faiz), üzüm (55,6 faiz), 
quru meyvələr (21,1 faiz) və s.  

Daşınması mümkün olan məhsulların (pambıq lifi, iplik, tomat,  
konservləşdirilmiş şirələr və s.) ixracının həcmi artır, digər tez xarab olan 
məhsullar (təzə meyvə, tərəvəz, üzüm və s.) üzrə isə ixrac azalır. İdxala gəldikdə, 
burada kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisi ixracdan azdır, bəzi illər üzrə 
təqribən 11-14 faiz arasında dəyişir. Əsasən Tacikistan Respublikasında istehsal 
olunmayan məhsullar gətirilir. Birinci qrupa çay, banan, apelsin kimi subtropik və 
tropik bitkilər və s. aiddir. İkinci qrupa bitki yağı, buğda, un, oduncaq və s. aiddir. 
2003-cü ildə qəndin idxalı 19 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir və ya idxalın 
ümumi həcmində 2,2 faiz, müvafiq olaraq çay 1,4 milyon ABŞ dolları və 0,2 faiz, 
bitki yağı 7,3 milyon ABŞ dolları və 0,8 faiz, buğda 12,4 milyon ABŞ dolları və ya 
1,4 faiz  və s. təşkil etmişdir.  

Suveren dövlət kimi Tacikistan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya 
iqtisadi sisteminə inteqrasiyası dönməz prosesə çevrilmişdir, ölkənin Ümumdünya 
Ticarət Təşkilatına üzv olmaq arzusu obyektiv olaraq bu prosesə uyğundur. Bu 
istiqamətdə mühüm başlanğıc ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu təşkilata üzv olma 
barədə siyasi qərarın qəbul edilməsidir.  

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 12 üzv ölkəsi Tacikistan Republikasını 
dəstəkləmişlər. Bu ABŞ, AB, İsveçrə, Hindistan, Pakistan, Türkiyə, Qırğızıstan, 
Tailand, Qonduras, Zimbabve, Mavrikiya və Rumıniya. Qeyd edilməlidir ki, 
Tacikistan demokratik və iqtisadi islahatların yolu ilə irəliləyir, intensiv olaraq 
iqtisadi yenidənqurmalar keçirir, bazar iqtisadiyyatının yaradılması yolundadır, 
sosial problemləri həll edir. Baş Şura Tacikistan üzrə işçi qrupun yaradılmasını 
qərara almış və ona Ümumdünya Ticarət Təşkilatının iclaslarında müşahidəçi 
statusu vermişdir. 

Tacikistan nə Sovet illərində, nə də ki, müstəqillik qazanandan sonra bir 
nəfərə ÜDM üzrə müvafiq səviyyəyə nail olmamışdır. Son illər ərzsində ÜDM 
istehsalı 1 nəfər respublika sakininə aşağıdakı parametrlərlə səciyyələnir: 
  

1998 г 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
$ 172.20 $ 176.90 $ 189.00 $ 203.10 $ 220.30 $ 236.60 

 
Hal-hazırda MDB-nin yoxsulluq səviyyəsi bir günə 2,15 ABŞ dolları kimi 

qəbul edilmişdir. Tacikistanda bir nəfərə bir aya olan orta gəlir 34,67 somoni və ya 
11,33 ABŞ dollarıdır, 1 günə 0,38 ABŞ dollarıdır, bu da inkişaf edən ölkələrin 
səviyyəsindən 5,7 dəfə aşağıdır. Müşahidə edilən iqlim dəyişikliyi, ticarətin çətin 
şəraiti ölkədə yoxsulluğun problemlərini artırır, bu da güzəştli şərtlərin və yardımın 
alınmasına əlavə olaraq imkan yaradır. 
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Kənd təsərüfatı üzrə Sazişin əsas tələblərindən biri, Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatına daxil olan ölkənin ümumi tarifikasiya və tariflərin səviyyəsinin aşağı 
salınması vasitəsilə bazarlarına girişin artırılmasını nəzərdə tutur. 

Müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra, Tacikistanın tarif siyasəti 90-cı illərin 
ərzaq çətinlikləri ilə və xarici ticarətin sərbəst idarəedilmə təcrübəsinin 
çatışmazlığı ilə müəyyənləşirdi. Məhz bu səbəbdən respublikanın aqrar bazarında 
ticarət münasibətləri liberal xarakter daşıyırdı. 2002-ci ilin may ayından daxil 
edilən ümumi idxal rüsumu idxal olunan məhsulun gömrük qiymətinin 5 faizini 
keçmirdi, halbuki, Özbəkistanda 10 faiz, Belarusda 11,45 faiz, Ukraynada 11,7 
faiz, Rusiyada 14,7 faiz təşkil edir.  Avropa Birliyi ölkələrində analoji göstərici 
16,9 faizdir, ət üzrə 17 faizə, taxıl üzrə 42 faizə, şəkər və qənnadı məmulatları üzrə 
30 faizə çatmışdır. Göründüyü kimi, Tacikistanın bazarı MDB-nin və AB-nin digər 
ölkələrinin bazarlarından daha çox liberallaşmışdır.  

Belə şəraitdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarətinin liberallaşdırılmasının 
nəticələrinin yumşaldılması üzrə milli siyasət elə qurulmalıdır ki, idxal 
məhsullarının bazara daxil olması imkanları, yerli məhsul istehsalçılarının 
müdafiəsi və gömrük ödənişlərinin hesabına dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin 
artırılması arasında balansa riayət edilsin. 

Ölkə iqtisadiyyatının sabit iqtisadi inkişafının, effektiv və rəqabətədavamlı 
aqrar-sənaye istehsalatının təmin edilməsi yerli istehsalçıların dəstəyini və 
müdafiəsini nəzərdə tutur. Müdafiə və dəstək tədricən və əsaslı, yerli istehsalçıların 
mənafelərinə ziyan dəyməsinə yol verməyən, dəqiqliyi ilə hesablanmış ərzaq və 
aqrar-sənaye məhsullarının  açıq bazara daxil olmasını nəzərdə tutur. 

Tacikistan bütün ticarət tərəfdaşlarına bərabər iqtisadi münasibətlər 
prinsipinə sadiq qalır. Bu prinsip tarif müdafiəsinin və kənd təsərrüfatı dəstəyinin 
müqayisə oluna bilən səviyyənin tətbiq edilməsini və həmçinin kənd təsərrüfatı və 
xarici iqtisadi siyasətin bütün vasitələrinin istifadə edilməsini nəzərdə tutur. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatının norma və qaydaları kənd təsərrüfatının 
istehsalına dəstəyini ləğv etmir, bəzilərinin həcmlərinin azaldmasını, digərlərinin 
dəstək formalarının nizamlanmasını tövsiyə edir.   

“Sarı” zənbil, aqrar istehsalatın stimullaşdırılmasına yonəldilən daxili 
dəstəyin bütün tədbirlərini özündə cəmləşdirən dəstəyin yekun tədbirlərinin (DYT) 
göstəricilərində ifadə edilir və bu səbəbdən dünya aqrar bazarında normal rəqabət 
şəraitlərini pozur. Respublika üçün “sarı” zənbil (SZ) tərəfindən daxili kənd 
təsərrüfatı siyasətinin çevikliyinin artırılması üçün görülən tədbirlərin maksimum 
qorunması vacibdir. Bunun üçün SZ dövlət proqramlarında və DAÖ (dəstəyin 
aqreqat ölçülməsi) üzrə öhdəliklər çərçivəsində qeyd olunmuş tədbirlərin tətbiq 
edilməsi vacib sayılır. Bununla yanaşı SZ-in tədbirləri minimum səviyyəni keçən 
həcmdə istifadə edilməlidir. 

İlkin hesablamalara görə, Tacikistan üçün, kənd təsərrüfatının 
dəstəklənməsinə 2,3 – 2,5 milyon ABŞ dolları tələb olunur, bu da bir nəfərə 
hesabda 350-380 ABŞ dolları təşkil edir. 

Tacikistanda istehsalın ixtisara salınmasının stimullaşdırılması üçün nəzərdə 
tutulan ödənişlər praktiki olaraq tətbiq olunmur. Buna görə də “mavi” zənbil 
tədbirləri Tacikistan Respublikası üçün praktiki olaraq maraq doğurmur.  
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Eyni zamanda Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqda respublika uçun 
“yaşıl “ zənbil tədbirlərinin stimullaşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu zənbilə 
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını birbaşa artırmayan və ticarətə zərər 
gətirməyən subsidiyaları daxil etmək olar. Onlar istehsalın inkişafına birbaşa təsir 
göstərmir, lakin xeyli dərəcədə ona şərait yaradır.  

Kənd təsərrüfatı sahəsi qeyri-sabit və müvafiq olaraq istehsalın nisbətən 
aşağı gəlirli olması ilə səciyyələnir. Əsasən də bu hava şəraitindən daha çox asılı 
olan əkinçiliyə aiddir.  Buna görə də, kənd təsərrüfatı üçün sabitlik problemi daha 
çətin və əhəmiyyətlidir, nəinki ölkə iqtisadiyyatının digər sahələri üçün. Kənd 
təsərrüfatının sabitliyinin artırılması həm birbaşa, həm də dolayı multiplikativ 
effekt verir. O, həm kənd təsərrüfatı xammalında işləyən emal sahələrinin 
istehsalına, bununla da sabitliyi təmin edərək, həm də ölkənin bütün aqrar-sənaye 
kompleksinin effektliyinə öz müsbət təsirini göstərir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının iqtisadi effektivliyinin artırılması 
yalnız onun əsas tərkib hissəsini daha yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çıxardılması 
əsasında mümkündür: istehsal-texnoloji (torpağın işlənməsi, toxumçuluq, 
gübrələrin tətbiqi, bitkilərin becərilməsi, suvarma sistemləri) və təşkilati-iqtisadi 
(müqavilə münasibətləri, əməyin və istehsalın təşkili və stimullaşdırılması, 
təsərrüfatçılıq formaları, marketinq və s.). 

Son illər ölkədə həyata keçirilən desentralizasiya dehqan və fermer 
təsərrüfatları tərəfindən torpaqların özəlləşdirilməsi prosesi ilə xüsusiyyətləndirilir. 
Lakin  dehqan təsərrüfatlarının qanunlar tərəfindən bildirilən hüquqları və onlar 
tərəfindən öz fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi bəzi yerli hakimiyyət orqanları 
tərəfindən inzibati müdaxilə edilməsi ilə qarşılaşır. Əkinçiliyin nizama salınması 
və dövlətin yeni təsərrüfatçılıq formalarının istehsal işlərinə müdaxilə edilməsinin 
azalması, kənd təsərrüfatında aparılması zəruri olan daha geniş struktur islahatların 
əhəmiyyətli tərəfidir. 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, özəl sektorun torpaq ehtiyatlarının 
hər bir vahidi daha çox gəlir gətirir, nəinki kolxozlarda və dövlət təsərrüfatlarında. 
Hal-hazırda respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının 30 faizi özəl sektorda 
istehsal edilir. Dehqan təsərrüfatlarının kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 
töhfəsi ümumilikdə ölkə üzrə keçən son 10 ildə 20 dəfədən çox artmışdır, həmçinin 
şəxsi yardımçı təsərrüfatlarının payı da kəskin artmışdır. Böhran şəraitində özəl 
sektorun daha dayanıqlı olduğu məlum oldu və istehsalın effektivliyi ictimaidən 
daha yüksək olması meydana çıxdı. 

Tacikistan məhdud suvarılan ərazisi olan dağlıq ölkədir,  nəticə olaraq 
burada aqrar-sənaye istehsalın aparılmasının intensiv üsulu özünü doğrultmuşdur. 
Son illər ərzində irriqasiya eroziyasına uğramış torpaq sahələri 260 min hektara və 
ya suvarılan zonanın 40 faizinə çatmışdır. Yuxarıda qeyd olunan ərazilərin 
meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 25-30 min hektar yeni torpaqların əlavə 
daxil olunmasına (burada 62,5-75 min ton çiyidli pambığın və ya digər məhsulun 
istehsal olunmasına) bərabərdir. Kənd təsərrüfatının sabitliyi təkcə istehsalın 
inkişaf göstəriciləri ilə məhdudlaşmır. Ehtimal edilən inkişaf ətraf mühitə və digər 
sahələrin bütövlüyünə zərər gətirməməlidir. Bu, gübrələrin, zəhərli kimyəvi 
preparatların və müxtəlif sahələrin tullantılarının istifadə edilməsi ciddi dozalara 



5 

 
 

bölünmüş istifadəsi deməkdir. Kənd yerlərinin enerji təminatının artırılması, meşə 
massivlərinin qırılmasını azaltmaq və torpaq sahələrini mühafizə etmək üçün 
alternativ enerji mənbələrinin istifadəsinə yardım etmək vacibdir 

Ölkənin aqrar sektorunda funksional təşkilati struktur idarəedilməsinin 
tətbiqi  məqsədəmüvafiq sayılır. 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxilolma  dövründə, həmçinin üzvlüyünə 
daxil olduqdan sonra, həlli tələb olunan məsələlərlə əlaqədar ölkələrin birgə 
səylərini tələb edən bir sıra məsələlər meydana gəlir. Məsələ müqayisəli 
məsələlərin vaxtında aşkar edilməsindən və ümumi strategiyanın işlənməsindən 
ibarətdir.  

Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin kənd təsərrüfatına daxili dəstəyin son 
dərəcədə yüksək səviyyəsi bir çox inkişaf edən ölkələrdə bu sahənin zərərliyinə 
gətirir. Məsələn, ABŞ-da kənd təsərrüfatına dəstək ildə 20-21 milyard dollar təşkil 
edir, bu da məşğul əhalinin bir nəfərinə 700 dollar təşkil edir, Kanadada müvafiq 
olaraq 4-5 milyard dollar və ya məşğul əhalinin bir nəfərinə 11 200 dollar təşkil 
edir. Belə subsidiyalar sayəsində 2001 – 2002-ci illərdə Avropa fermerləri istehsal 
etdikləri pambıqdan dünya qiymətlərinin orta hesabla 154 faizini əldə etdilər, 
halbuki Tacikistanda 2001-ci ildə istehsal edilən və satılmış pambığın hər bir tonu 
kənd təsərrüfatı sahəsinə 8 ABŞ dolları zərər gətirmişdir. 

Kənd təsərrüfatında Tacikistan həm yüksəliş, həm də eniş dövrləri yaşayır. 
Bu il respublikada müstəqilliyin bütün illəri ərzində ilk dəfə rekord yüksək buğda 
məhsulu yığılmışdır – bir milyon ton. Lakin, eyni zamanda ölkənin əsas xammalı 
olan pambığın yığımı rekord səviyyədən aşağı  olmuşdur. 

XXI-ci əsrdə kənd təsərrüfatı yoxsulluğun aşağı salınmasında, iqtisadi 
inkişafında və ekoloji sabitliyində əsas faktor olaraq qalır. Dünya Bankı kənd 
təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı üzrə çoxlu sayda müvəffəqiyyətli 
layihələri dəstəkləmişdir, bütün dünyada yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına 
yönəldilmiş bu layihələr Tacikistanda yalnız yerli ekspertlər tərəfindən müvafiq 
hesab edildiyi halda həyata keçirilə bilər. 

Tacikistanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi təxminən 156 
milyon ABŞ dolları təşkil edir. 

2012-ci ilin əvvəllərindən kənd təsərrüfatı məhsullarının bütün təsərrüfat 
kateqoriyaları üzrə ümumi həcmi 748,2 milyon somonidən çox (təxminən 155,8 
milyon ABŞ dolları) təşkil etmişdir (20.04.2012). 

Ölkənin Statistika üzrə Agentliyinin məlumatlarına görə qeyd edilən dövr 
ərzində göstərici 2011-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 7,2 faiz artmışdır. 

Əsasən, heyvandarlıq məhsullarının həcmi 743,2 milyon somoni, bitkiçiliyin 
5 milyon somonidən artıq təşkil etmişdir (1 ABŞ dolları = 4,8 somoni). 

Qeyd edilən dövr ərzində bütün təsərrüfatlarda 818 ton tərəvəz istehsal 
edilmişdir, bu da 2011-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 29,9 faiz artıqdır. 

Ərazisi 143,0 min km2, əhalisi 8,5 milyon nəfər, 1 km2-ə 59,4 nəfər düşür. 
Ümumi məhsul istehsalının 25,2 faizi kənd təsərrüfatındadır. Aktiv əhalinin 67,6 
faizi kənd təsərrüfatında çalışır. ÜDM 16,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər 
nəfərə  1 883 ABŞ dolları düşür. Respublika üzrə orta aylıq gəlir – 34,67 somoni 
və ya 11,33 ABŞ dolları, gündəlik 0,38 ABŞ dolları təşkil edir.  
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Tacikistan Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (%, əvvəlki il ilə müqayisədə) 
 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ümumi daxili məhsul 108,3 109,6 110,8 111,0 110,3 106,7 107,0 107,8 107,9 103,9 106,5 107,4 

Sənaye məhsulları 110 115 108 110 115 110 106 110 96 94 109 105,9 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 113 107 117 109 111 102 106 107 106 111 107 107,9 

Əsas kapitala investisiyalar ... ... ... ... 150 112 170 215 141 82 113 105,0 

Yüklərin daşınması 105 100,8 99,3 121 117 115 110 104 107 124 110 100,3 

Pərakəndə satışın dövriyyəsi 79 101 117 125 123 110 111 105 110 113 108 109,2 

Sənaye məhsulları  
istehsalçılarının qiymət indeksləri 

144 127 109 115 117 99 122 118 116 101 130 105,7 

İstehlak qiymətlərinin indeksləri 124 137 110 117 107 108 112 121 120 106 106 113 

MDB ölkələrinə ixrac 119 57 89 74 115 112 105 123 98 91 77 111,7 

Digər ölkələrə ixrac 110 107 125 120 115 97 166 102 95 68 129 104,2 

MDB ölkələrindən idxal 109 96 102 109 129 112 127 138 114 80 106 117,1 

Digər ölkələrdən idxal 78 130 116 163 148 112 134 150 153 76 99,6 124,0 
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Yaponiyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 377,9 min km2, əhalisi 127,0 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 336 nəfər düşür. 
ÜDM 4 389,0 milyard ABŞ dollar təşkil edir, hər nəfərə 34 500 ABŞ dolları düşür. 

Yaponiya dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalçı ölkələrindən biridir, 
çünki mövcud olan torpaqların yalnız 13,3 faizi becərilir. Yaponiya fermaları 
nisbətən kiçikdir, lakin fermerlər öz məhdud ərazilərindən maksimum gəlir əldə 
etmək üçün səylə çalışırlar, buna görə də burada torpaq çox effektiv becərilir.  

Əkinçiliyin intensiv metodlarını, gübrələri, mürəkkəb texnikanı və diqqətlə 
işlənilmiş texnologiyaları istifadə edərək, fermerlər Yaponiyada istehlak edilən bütün 
meyvə və tərəvəzlərin yarısını istehsal etməyə qadirdir, bununla belə fermer 
ərazilərinin bir hissəsi heyvanların saxlanılmasına ayrılır. Yaponiyanın kənd 
təsərrüfatı istehlak edilən qida ərzaqlarının xeyli hissəsini təmin edir. 

Kənd təsərrüfatı dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır.  
Müasir texnologiyalar əkinçiliyin yeni üsullarının istifadəsini mümkün 

etmişdir. Yaponiyada məhsulun bir hissəsi hidroponika metodu ilə becərilir, yəni 
torpaqsız – sadəcə suda. Gen mühəndisliyinin tətbiqi daha bol və insan sağlamlığı 
üçün təhlükəsiz məhsulların alınmasına imkan verir. 

Yaponiya dənli bitkilərinin iri idxalçısıdır. Son illər idxalın illik həcmi təqribən 
25 milyon ton təşkil edir, o cümlədən qarğıdalıya 66 faiz, buğdaya 21 faiz, arpaya 6 
faiz, düyüyə (təmizlənməmiş) 3 faiz, çovdara 1 faiz, yulafa 0,5 faiz düşür. 

Yaponiyaya unun idxalı çox azdır və bir qayda olaraq ildə 4 min tonu keçmir. 
Düyü yaponların həyatına birdəfəlik daxil olmuşdur, çünki ölkənin iqlim şəraiti 

onun becərilməsi üçün maksimum dərəcədə uyğundur.  Düyünü eyni torpaqda illər 
boyu becərmək olar, o torpağı zəiflətmir. Üstəlik həm də, buğdadan təxminən 2 dəfə 
artıq yüksək məhsul verir. Məhdud ərazili Yaponiya üçün bu çox əhəmiyyətli 
faktordur. Düyünün ümumi yığımı 7,9 - 10,3 milyon ton arasında dəyişir. Ölkədaxili 
istehlak 8,2 – 8,4 milyon tondur.  Ölkə təqribən 0,2 milyon ton düyü ixrac edir. İdxal 
0,6 – 0,8 milyon ton təşkil edir. Keçici ehtiyatlar orta hesabla 1,9 – 3,0 milyon 
tondur. 

Öz strukturuna görə Yaponiyanın kənd təsərrüfatını çoxsahəli tipə aid etmək 
olar. Onun əsası əkinçilikdir, əsasən düyü və digər dənlilər, texniki bitkilər və çay 
istehsal edilir. Əhəmiyyətli rolu bağçılıq, bostançılıq, ipəkçilik və heyvandarlıq 
oynayır. Yaponiyada kənd təsərrüfatına, həm də meşə tərərrüfatını, balıqçılığı və 
dəniz işini aid edirlər. 

Ölkənin becərilən sahəsi 5,4 milyon hektar təşkil edir, əkin isə bəzi rayonlarda 
məhsulun ildə 2-3 dəfə götürülməsi hesabına, becərilən sahə daha çox artırılmış 
hesab olunur. 

Əkin sahələrinin yarısından çoxu dənlilər altındadır, təqribən 25 faiz tərəvəz, 
qalan hissəsi isə yemlik otlar, texniki bitkilər və tut ağacları altındadır. 

Əkinçilikdə düyü üstün mövqe tutur. Eyni zamanda buğda və arpa  yığımının 
aşağı düşməsi müşahidə olunur (gəlirin aşağı olması və idxal rəqabəti). 
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Tərəvəzçilik əsasən şəhərətrafında inkişaf edir. Adətən ilboyu istixanalarda 
becərilir. 

Həmçinin şəkər çuğunduru və cənubda şəkər qamışı yetişdirilir. Eyni zamanda 
çay, sitrus bitkiləri, alma, armud, gavalı, şaftalı, xurma, üzüm, şabalıd, qarpız, yemiş, 
şüşəbəndlərdə ananas yetişdirilir. Xonsunun  cənub-qərbində xeyli sahələr çiyələk 
üçün ayrılmışdır. 

İribuynuzlu mal-qara naxırı 5 milyona çatır (yarısı – südlük inəklərdi). Cənub 
rayonlarında donuzçuluq inkişaf etmişdir (təxminən 7 milyon). Heyvandarlığın 
mərkəzi ölkənin şimalı – Xokkaydo adasıdır, burada xüsusi fermalar və kooperativlər 
yaradılır. 

Yaponiya heyvandarlığının xüsusiyyəti ondadır ki, o gətirilən yemlərə əsaslanır 
(xeyli miqdarda qarğıdalı gətirilir). Özünün istehsalı yemlərin 1/3 hissəsini təmin 
edir. 

Akvamədəniyyət: laqunlarda, dağ göllərində və düyü əkinlərində balığın süni  
yetişdirilməsi və mirvari yetişdirilməsi geniş yayılmışdır. 

Kəndli təsərrüfatlarının 78 faizində düyü becərilir. Bu, çox vaxt digər bitkilərin 
hesabına olan düyünün becərilməsini stimullaşdıran dövlət tədbirləri sistemi ilə 
bağlıdır. Yaponiyada düyünün maya dəyəri onun qiymətindən yüksəkdir. Bunun 
səbəbi təsərrüfatların parçalanması və nəticə olaraq texnikanın artıq olması və onun 
qeyri-səmərəli istifadə edilmədir. Yaponiya bir sahə vahidinə traktorların sayı və 
gücü üzrə dünyada birinci yeri tutur. 

Düyünün məhsuldarlığı 50 s/ha çatır. Düyüdən əlavə, az miqdarda dənlilərdən 
buğda, arpa, qarğıdalı becərilir. Yaponiyada tərəvəzçilik, əsasən şəhərətrafında geniş 
yayılmışdır. Texniki bitkilərdən çay, tütün, şəkər çuğunduru, cənubda şəkər qamışı 
üstünlük təşkil edir. 

Heyvandarlıq zəif inkişaf etmişdir, çünki yaponlar ət və ət məhsullarını az 
istifadə edirlər. Son zamanlar yaponiyalıların qida strukturu dəyişmiş, bu da 
heyvandarlıq məhsullarına tələbatı artırır.  Hazırda heyvandarlıq aktiv inkişaf edir. Ət 
istehsalı təxminən 4 milyon ton, süd istehsalı isə 8 milyon ton təşkil edir. 
Yaponiyanın heyvandarlığına şəxsi yem bazasının olmaması xasdır. Yemlərin əsas 
hissəsi idxal olunur. Öz istehsalı heyvandarlığın yemlərə olan ehtiyacının 1/3 
hissəsini təmin edir. Yaponiyanın kənd təsərrüfatı ölkəni ərzaqla yalnız 3/4 hissəsini 
təmin edir. Yaponiya dünyada kənd təsərrüfatı məhsullarının ən böyük idxalçısıdır. 
Təkcə düyü, yumurta və bəzi tərəvəz bitkiləri daxili tələbatı tam təmin edir. 

Xokkaydo adasında kənd təsərrüfatında əməyin səmərəliliyi Avropa 
səviyyəsinə yaxınlaşır, bu da əhəmiyyətli dərəcədə orada böyük torpaq sahibliyinin 
yayılması ilə izah edilir. 

Əhalinin ərzaq məhsulları və bəzi sahələrin xammalla təmin edilməsi üçün 
əhəmiyyətli balıq sənayesidir. 

Yaponiya dəniz məhsullarının əldə olunmasına görə dünyada birinci yerdədir. 
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Kənd təsərrüfatı Yaponiya iqtisadiyyatının əhəmiyyətli sahəsi olaraq qalır. 
Ölkənin kənd təsərrüfatında 4,1 milyon nəfər məşğuldur (bütün məşğul olanların 6,6 
faizi). Xırda kəndli torpaq istifadəçisi üstünlük təşkil edir. Aqrar islahatlara 
baxmayaraq ölkədə kəndli təsərrüfatlarının karlik tipi üstünlük təşkil edir (bəzən sahə 
0,5 hektardan az olur). Hətta xırda torpaq sahələri çox vaxt daha xırdalara bölünüb 
fərqli yerlərdə yerləşir. Bu şəraitdə yalnız kiçik mexanikləşdirmənin həyata keçirmək 
olar. Daha geniş mexanikləşdirməyə iri təsərrüfatlarda rast gəlinir. 

Yaponiya öz istehsalı  hesabına ərzaq məhsullarında tələbatının 70 faizini 
təmin edir. Əkin sahələrinin yarısından çoxu dənlilər altındadır, təqribən 25 faiz 
tərəvəz, qalan hissəsi isə yemlik otlar, texniki bitkilər və tut ağacları altındadır. 
Əkinçilikdə düyü böyük sahəni əhatə edir. Eyni zamanda buğda və arpa  yığımının 
aşağı düşməsi müşahidə olunur (gəlirin aşağı olması və idxal rəqabəti). Suvarılan 
əkin sahələrində bir bitkinin məhsuldalığı orta hesabla 45 s/ha, ayrı-ayrı sortlar üzrə 
isə 50-55 s/ha çatır. Düyü məhsuldarlığının yüksək səviyyədə qalması bir sira 
səbəblərlə şərtləndirilir: mineral gübrələrin və zəhərli kimyəvi preparatların 
istifadəsinin artırılması, su verilməsinin yaxşılaşdırılması (əsasən də suvarılma üçün 
elektrik motorlarından geniş istifadə edilməsi), seleksiya işinin aktiv aparılması. 
Yetişdirilmiş toxum sortları yüksək məhsuldarlığı, əlverişsiz hava şəraitinə və 
xəstəliklərə davamlılığı ilə seçilir. 

Şəhərətrafı təsərrüfatlarında olduqca gəlirli olan tərəvəzçiliyin böyük 
əhəmiyyəti var. Şəhərətrafı fermalarda tərəvəzləri adətən ilboyu yaxşı gübrələnmiş və 
mühafizə edilmiş torpaqda becərirlər. 

Şəkər çuğundurunun və şəkər qamışının yığımı artır, çay əkinləri çoxalır. Hal-
hazırda Yaponiyada çay yarpağının yığımı ildə 100 min tonu ötür. Sitrus bitkiləri, 
alma, armud, gavalı, şaftalı, xurma, üzüm, şabalıd, qoz, qarpız, yemiş yetişdirilir; 
istixanalarda ananas becərilir. Xonsu adasında geniş sahələrdə çiyələk yetişdirilir. 

Əvvəllər təsərrüfatın zəif sahələrinə aid olan heyvandarlıq ikinci dünya 
müharibəsindən sonra aktiv inkişaf etməyə başlamışdır. Bu, əvvəllər çox məhdud 
yayılmış ət və süd məhsullarına olan tələbatın artması ilə bağlıdır. Şəhərətrafı 
təsərrüfatlarda mühüm yeri quşçuluq tutur. Yaponiyanın heyvandarlığı yüksək 
məhsuldarlığı ilə səciyyələnir. Ət istehsalına görə Yaponiya dünyada 14-cü yeri 
tutmuşdur. 

Heyvandarlığın mərkəzi ölkənin şimalıdır – Xokkaydo adası, burada xüsusi 
fermalar və kooperativ təsərrüfatları yaradılmışdır. Demək olar ki,Yaponiyanın bütün 
südçülük naxırlarının 1/4 hissəsi Xokkaydoda cəmləşir. 

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatında böyük rolu balıqçılıq oynayır. İkinci 
dünya müharibəsinədək yaponlar qidada demək olar ki, ətdən istifadə etmirdilər, ona 
görə də yeganə heyvan mənşəli zülalın mənbəyi balıq idi, karbohidratın isə - düyü. 
Müasir zamanda bir nəfərə balığın istehlakına görə (dünyada orta hesabla 17-18 kq 
ilə müqayisədə Yaponiyada ildə 60-70 kq) Yaponiya yenə də bütün digər ölkələri 
qabaqlayır, baxmayaraq ki, balıq və ət hal-hazırda eyni miqdarda istifadə edilir. 
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Yaponlar ilk olaraq pomidor üçün şüşəbənd quraşdırıblar, burada 10 000 ton 
tərəvəz “zərərli” günəş şüalarını filtrdən keçirən, fırlanan linzalar sistemi sayəsində 
onlar özlərini çox yaxşı hiss edirlər (məlumdur ki, pomidor birbaşa günəş şüalarının 
təsirinə dözmür). Belə şüşəbəndin birində 16 897 ton pomidor istehsal edilir. 

Düyü sahəsinin modernləşdirilməsi açıq kanalların mütəmadi öyrənilən 
əkinlərə suyu vuran nasoslu yeraltı drenaj sistemləri ilə əvəz edərək, kiçik əkinləri 
cəmləşdirir. Bütün bu yeniliklər fermerlərin işini asanlaşdırmağa yardım edir. 

1980-ci illərdən Yaponiyada şüşəbəndlərdə mülayim temperaturda dördkünc 
formalı qarpız yetişdirirlər. Belə qarpızların Yaponiyada bir ədədi 80 ABŞ dollara 
satılır. 

Biofermalarda temperaturun, rütubətliyin, işığın tənzimlənməsini kompüterlər 
idarə edir, onlar həmçinin tərəvəzlərin və meyvələrin inkişafına da nəzarət edirlər. 
Mie prefekturasında temperaturun, günün işıqlı vaxtının, torpaqda suyun miqdarının 
olçülməsinə imkan yaradan uzaqdan idarə edilən kameralardan və avadanlıqlardan 
istifadə edirlər. Bunların hamısı bitkilərin və ağacların xüsusi yardıma ehtiyaclarının 
olmasını – suvarılma və ziyanvericilərə qarşı mübarizəyə, həmçinin məhsulun 
yığımının düzgün vaxtının müəyyən edilməsinə yardım edirlər. 

Süni işığın istifadəsi ilə Yaponiyada fabriklərdə, fermalarda müxtəlif bitkilər 
becərilir. Süni işıqlandırılmış təxminən 11 m2 sahədən 230 tondan artıq tərəvəz 
yığılır. Harada ki, süni və təbii işığın imkanları istifadə edilir, orada 27 m2 sahədən 
900 tondan az olmayaraq məhsul yığılır. Əlverişsiz hava şəraiti, xəstəliklər, 
zərərvericilər kimi problemlər tamamilə aradan qaldırılmışdır. 

Fabrik tərəvəzlərinin əsas ticarət faktoru heç bir kimyəvi preparatlardan 
istifadə edilməməsidir, xəstəlik törədən bakteriyaların isə təsiri, ənənəvi becərilən 
tərəvəzlərlə müqayisədə, son dərəcədə minimum həddə çatdırılmışdır. 

Tərəvəzləri xarici atmosferdən qorunan mühitdə becərirlər, müvafiq olaraq 
ziyanvericilər və xəstəlik törədən bakteriyalar fabriklərə daxil ola bilmir. Temperatur, 
işığın intensivliyi, gübrələrin miqdarı da, kondisionerlər və qızdırıcılar vasitəsilə 
idarə edilir. Tərəvəzlər, rəflərdə yerləşdirilən xüsusi qutularda becərilir. İşıq elə 
yerləşdirilir ki, bütün qutulara çatır. Müəyyən istiqamətdə quraşdırılan nasoslar 
qutulara suyu və gübrələri çatdırır. 

Yaponiyanın kənd təsərrüfatına xırda torpaq sahibliyi xasdır. Burada 1 hektara 
yaxın sahədə yerləşən  kəndli təsərrüfatına rast gəlmək adi bir haldır. 

Bitkiçilik Yaponiyanın kənd təsərrüfatı strukturunda əsas sahədir, burada düyü 
kimi kənd təsərrüfatı bitkisinin becərilməsi mühüm yer tutur. Demək olar ki, kəndli 
təsərrüfatlarının 78 faizi təkcə düyünün becərilməsi ilə məşğuldur. Dövlət tədbirləri, 
bəzən digər bitkilərin hesabına düyünün becərilməsinə yönəldilib. Düyü, əsasən 
Yaponiya ərazisinin bütün suvarılan torpaqlarında becərilir. 

Əkinçiliyin intensiv metodlarını, gübrələri, mürəkkəb texnikanı və diqqətlə 
işlənilmiş texnologiyaları istifadə edərək, fermerlər Yaponiyada istehlak edilən bütün 
meyvə və tərəvəzlərin yarısını istehsal etməyə qadirdir, bununla belə fermer 
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ərazilərinin bir hissəsi heyvanların saxlanılmasına ayrılır. Yaponiyanın kənd 
təsərrüfatı istehlak edilən qida ərzaqlarının xeyli hissəsini təmin edir. Öz 
torpaqlarının becərilməsində və ölkədə istehlak edilən tərəvəzlərin və meyvələrin 
yarısının becərilməsi üçün Yaponiya fermerləri əməyin səmərəliliyinin artırılmasına 
imkan verən əkinçiliyin intensiv metodlarından, mürəkkəb texnikadan istifadə edirlər, 
gübrələr əlavə edirlər və diqqətlə işlənilmiş texnologiyalardan faydalanırlar. 
Yaponların tətbiq etdiyi gen mühəndisliyi isə onlara bol məhsul almağa imkan verir. 

Ölkədə təxminən 68  faiz meşə ilə örtülü şumlanmamış torpaq var, buna görə 
də meşəçilik Yaponiya iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsidir, ağac tədarükü isə 
sahibkarlığın mühüm növüdür. Ağaca tələbat bu gün də böyükdür, həm də nəzərə 
almaq lazımdır ki, ağac həm tikinti üçün, həm də kağız və mebelin istehsalı üçün 
istifadə edilir.  

Yaponiyanın kənd təsərrüfatı ixtisaslaşma üzrə nəzərə çarpacaq dərəcədə digər 
inkişaf etmiş ölkələrdən fərqlənir: bitkiçiliyin payı heyvandarlığın payından 2 dəfə 
artıqdır. Lakin, buna baxmayaraq, öz istehsal etdiyi taxıl ölkəyə çatmır, Yaponiya 
dənli bitkiləri yaxın qonşulardan: Çin və Koreyadan idxal etməyə məcburdur. 

Otlaq torpaqları bütün sahənin yalniz 1,6 faizini təşkil edir, lakin otlaqların 
belə kiçik ölçülərdə olmasının səbəbi ölkənin pis iqlim şəraiti deyil. Mövcud olan 
kiçik otlaq sahələri ucuz ət və süd məhsullarının idxalının artırılması ilə tədricən 
dövriyyədən çıxır. Şəhərlərdə baxımsız əkinlər meşə ilə örtülür. Bu  meşələr daha da 
çoxalır, çünki meşə  sənayesi, ucuz ağac idxalı ilə rəqabətdə uduzur. Son onilliklər 
ərzində kənd təsərrüfatının strukturu dəyişmişdir və baxmayaraq ki, düyünün 
becərilməsinə üstünlük verilir – becərilən torpaqların 50 faizi “yapon çörəyi”nə 
ayrılıb, bununla yanaşı mal-qaranın tədarükü, bostançılıq və bağçılıq inkişaf etmişdir.  

Yaponiya bir çox cəhətdən unikal dövlətdir və insan fəaliyyətinin praktiki 
olaraq bütün sahələrində Yaponiyanın inkişaf yolu digərlərindən fərqlənir. 
Yaponiyanın kənd təsərrüfatı da istisna deyil. Baxmayaraq ki, Yaponiyanın təbii 
şəraiti belə növ fəaliyyətlərin inkişafına imkan yaratmır, əkinçilik və heyvandarlıq 
burada hər zaman yetəri qədər inkişaf etmişdir. Hal-hazırda kənd təsərrüfatının payı 
ÜDM-də 2 faiz təşkil edir, bu da sənaye cəhətdən inkişaf etmiş dövlət  fonunda elə də 
pis göstərici deyil, xüsusi ilə də nəzərə alsaq ki, qonşu Asiya ölkələri Yaponiyanı 
ucuz kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etməyə qadirdir. Bununla belə, bu miqdar 
yetəri qədər deyil və Yaponiya dünyada ərzaq məhsullarının ən iri idxalçılardan 
biridir. Yaponiyanın kənd təsərrüfatının inkişafı ilk növbədə coğrafi və tarixi 
xüsusiyyətlərindən asılıdır. Yaponiya vulkanik mənşəli adalarda yerləşir, əkin və 
otlaqların payı burada çox azdır. Kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün istifadə edilən 
torpaq sahələri ölkənin ümumi sahəsinin 15 faizindən çox deyil. Burada onun öz 
xüsusiyyətləri var: belə ki, düyü fermerlərə xeyli baha başa gəlir, nəinki satıldıqdan 
sonra – bu da onların kənd təsərrüfatında aktiv və çox vaxt əsaslandırılmamış  halda 
ən müasir texnikanın və informasiya texnologiyalarının istifadə edilməsi ilə 
əlaqələndirilir (Yaponiya bu sahədə yüksək texnologiyaların istifadəsi üzrə birinci 
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yeri tutur), bu da sonda məhsulun maya dəyərinə təsir edir. Buna baxmayaraq, belə 
təsərrüfatlar müflisləşmirlər və əldə edilmiş təcrübənin nəzərə alınması ilə daha da 
inkişaf etməyə imkan əldə edirlər, çünki müharibədən sonrakı zamandan 
Yaponiyanın kənd təsərrüfatı, xüsusi ilə də düyünün becərilməsi dövlət tərəfindən 
hərtərəfli dəstək alır və bunun sayəsində bu məhsula tələbat bütövlükdə daxili istehsal  
hesabıa təmin edilir. 

Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Yaponiyanın kənd təsərrüfatı təkcə dənlilərin və 
tərəvəz bitkilərinin ənənəvi becərilməsi və heyvandarlıq deyil: yetəri qədər 
əhəmiyyətli istiqamət ipəyin istehsal edilməsidir, bunun üçün kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının xeyli hissəsi tut ağaclarının yetişdirilməsinə ayrılıb. Bu istiqamət 
olduqca gəlirlidir, ona görə ki, yapon ipəyi bütün dünyada çox yüksək 
qiymətləndirilir. 

Beləliklə, Yaponiyanın kənd təsərrüfatının əsas fərqləndirən cəhətləri böyük 
olmayan təsərrüfat torpaqları, yüksək texnologiyalarının tətbiq edilməsi və bunun 
sayəsində praktiki olaraq kənd təsərrüfatındakı peşələr yüksək dərəcəli hazırlığın 
nəzərdə tutulması, dövlət tərəfindən fermerliyin hərtərəfli dəstəyi, fəaliyyətin ənənəvi 
istiqamətləri və çox hallarda xırda təsərrüfatların böyük olmayan effektivliyidir.  

Ərazisi 377,9 min km2, əhalisi 127,0 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 336 nəfər 
düşür. ÜDM 4389,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 34,5 min ABŞ 
dolları düşür. Yaponiyanın sahəsinin 13,3 faizi kənd təsərrüfatı bitkiləri altındadır. 
Yaponiya taxıl üzrə ən böyük idxalçıdır. İldə orta hesabla 25 milyon ton taxıl idxal 
edir, o cümlədən 66 faiz qarğıdalı, 21 faiz buğda, 6 faiz arpa, 3 faiz çəltik, 1 faiz 
çovdar, 0,5 faiz vələmir. Çəltiyin məhsuldarlığı çox olduğundan ona üstünlük 
verilir, ümumi istehsalı 8 – 10 milyon tona çatır. Becərilən cəmi sahə 5,4 milyon 
hektar olmasına baxmayaraq əkin sahəsi bu sahəni xeyli üstələyir, yəni 2 – 3 dəfə 
məhsul götürülür. 25 milyon baş mal-qara, 7 milyon baş donuz saxlanılır. İldə 4,0 
milyon ton ət, 8 milyon ton süd istehsal edilir. Kənd təsərrüfatında 4,1 milyon nəfər 
(ümumi əhalinin 6,6 faizi) çalışır. Yaponiya əhalisinin ərzaq məhsullarına olan 
tələbatının 70 faizini daxili istehsal hesabına ödəyir. Çay istehsalı ildə 100,0 min 
tondan artıqdır. Ət istehsalı üzrə dünyada 14-cü yerdədir. 

 

 

 



Amerika Birləşmiş Ştatlarının kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 9,4 milyon km2, əhalisi 310,0 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 31 nəfər 
düşür. Ümumi daxili məhsul istehsalı 15040,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər 
nəfərə 48 517 ABŞ dolları  məhsul istehsal edilir. 

Birləşmiş Ştatların hökumətinin kənd təsərrüfatı siyasəti bütöv bir 
qanunvericilik aktları sistemi ilə müəyyən edilir. Hər dörd ildən bir Konqres 
müzakirə edərək əsas “Fermerlik haqqında Qanun”u qəbul edir. Buna əlavə olaraq, 
kənd təsərrüfatının bir çox aspektləri, digər fəaliyyət sahələrini idarə edən 
qanunvericilik aktlarının əlavə nəticələri kimi formalaşır. Məsələn, Vergi haqqında 
qanunlar bu və ya digər kənd təsərrüfatı sahələrinə fərdi vəsaitin cəlb edilməsinə 
şərait yaradır.  

ABŞ-da kənd təsərrüfatı məhsulların qiymətləri tez-tez dəyişir. Bu aşağı 
düşmənin əsas səbəbi məhsulların həddindən artıq istehsal olunmasıdır. Buna 
əsaslanaraq, hökumət fermerləri şumlanmış torpaq sahələrini  məhdudlaşdırmağa 
həvəsləndirir. Bu yanaşma, öz torpaqlarının bir hissəsini müvəqqəti olaraq 
şumlamasının dayandırılmasına razılaşan fermerlər üçün xüsusi subsidiyalar 
nəzərdə tutan Yeni İstiqamətin əsas qanunvericilik aktlarından biri olan, Kənd 
Təsərrüfatı İstehsalının Tənzim Edilməsi haqqında Qanununun 1993-cü ildə qəbul 
edilməsi ilə daxil edilmişdir. 

Hökumət subsidiyalar vasitəsilə müəyyən əsas məhsulların sabit qiymətlərini 
təmin edir. Belə sistemin işləməsinə bir misal: Konqres, məsələn, məhsulun 
qiymətini təxmini qeyd etməkdən ötrü bir buşel (1 buşel – 35,2 litr) qarğıdalıya 
2.55 dollar qiymət müəyyənləşdirir. Əkinin məhdudlaşdırılmasına razılıq verən 
qarğıdalı istehsalçıları hökumətə icarəyə verilmiş bir buşel dənə görə, 2.55 dollar 
borc ala bilər. Onlar praktiki olaraq öz məhsulunu alınmış borc yerinə hökumətə 
girov qoyurlar. Əgər qarğıdalı qiymətdə 2.55 dollardan yüksək olarsa, fermerlər öz 
məhsulunu geri istəyə bilər və azad bazarda sataraq borcu qaytara bilər. Borcun 
məbləğindən artıq ödənilən vəsait fermerə qalır. Əgər qarğıdalıya qiymət 2.55 
dollardan aşağı olarsa, fermerlər alınmış borca görə ödəmədən imtina edə bilərlər, 
bu halda heç bir cərimə tətbiq olunmur. Hökumət yalnız qarğıdalı məhsulunu öz 
mülkiyyətinə çevirir və məhsulu ya saxlayır ya da zərərinə satır. Qiymətlərin 
sabitliyi üçün ödənilən subsidiya məbləğlərinin yuxarı həddinin hüdudu yoxdur. 

Fermerlərin gəlirlərinin artırılmasına birbaşa müdaxilə edilmə forması olan 
kompensasiya ödənişləri, borcun sabitləşdirilən qiymətlərindən daha əhəmiyyətli 
rol oynayır. Konqres müxtəlif bitkilərə “planlı qiymətlər” müəyyənləşdirir. Yenə 
də, güzəştlərin alınması üçün fermerlər öz torpaqlarının bir hissəsini istifadədən 
çıxarmalıdı. Əgər fermerlərin məhsula görə aldıqları bazar qiyməti  
planlaşdırılandan aşağı olarsa, fərqi hökumət ödəyir. Kompensasiya ödənişləri bir 
il üçün 50 000 dollarla məhdudlaşdırılır. 

Qiymətlərin və kompensasiya ödənişlərinin dərəcəsinin təminatı siyasəti 
yalnız  dənlilər, ət-süd məhsulları və pambıq kimi əsas məhsullara şamil edilir. 
Qalan bir çox məhsullar dövlət subsidiyasına aid edilmir. 

Borcun və kreditlərin alınmasını fermerlər həmişə öz fəaliyyətlərinin əsas 
problemi hesab edirdilər. Bu gün fermerlərin fərdi, kooperativ və dövlətin maliyyə 
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mənbələrindən  kreditləşmə şəbəkəsinə çıxışları var. Bu şəbəkənin əsas tərkib 
hissəsi fermerlərin kreditləşdirilməsi üzrə üç bank qrupundan ibarət Federal 
sistemidir. Bank qruplarından hər birinə spesifik funksiyalar verilmişdir: daşınmaz 
əmlakın əldə edilməsinin kreditləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı avadanlığının 
alınmasının və ailə fondunun kreditləşdirilməsi və kooperativlərin 
kreditləşdirilməsi. Ölkə 12 zonaya bölünmüşdür, onların hər birində, yuxarıda 
qeyd edilən fəaliyyət sferaların kreditləşdirilməsi üçün federal bank fəaliyyət 
göstərir. Fermerlər üçün kredit mənbələrindən biri də Yerli Fermaların İşləri üzrə 
İdarədir, özlüyündə əgər müraciət etmək üçün yer qalmayıbsa bu bir “kredit 
sığınacağıdır”. 

Bir sıra federal proqramlar torpaqların konservasiyasının stimullaşdırılması 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə proqramların birinin çərçivəsində, məsələn, 
torpağın eroziyaya uğraması təhlükəsinin azaldılması üçün istifadə edilməyən 
torpaqların otlar və paxlalılar ilə birlikdə əkilməsi zamanı xərclərin bir hissəsini 
hökumət ödəyir.  

Bənd və irriqasiya kanallarının federal sistemi 16 qərb ştatın fermerlərinə 
subsidiya qiymətləri ilə su təchizatını təmin edir. Subsidiyalı suvarılma pambığın 
ölkədə ümumi məhsulunun 18 faizinin, arpanın 14 faizinin, düyünün 12 faizinin və 
buğdanın 3 faizinin becəriməsinə imkan verir. 

Kənd təsərrüfatı üzrə geniş hökumət proqramları illər ərzində fermerlərə 
dəstəyin möhkəm əsasını yaratmışdır. Kənd təsərrüfatı ştatlarını təmsil edən 
konqresmenlər və senatorlar, mütəmadi olaraq, fermerlərin müxtəlif maraqlarının 
ödənilməsinə yönəldilmiş proqramların Senat tərəfindən bəyənilməsinə nail 
olurlar. Lakin, bu proqramlar bəzən tənqidlərə də məruz qalırlar. Qismən də ona 
görə ki, onların opponentlərinin iddialarına görə,  müxtəlif proqramlar tez-tez bir 
biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, hökumət bəzi fermerlərə torpaqların bir 
hissəsini istehsalatdan çıxarılmasına ödəniş edirlər və eyni zamanda başqa 
torpaqların şumlanmasına və becərilməsinə vergi güzəştləri təqdim edirlər. 

Orta Qərbin bəzi rayonlarında şosse boyu plakatlar səyyahlara xatırladırlar 
ki, “Bir fermer 75 insanı doydurur”. Təbiətin səxavətliyinin, texnikanın, gübrələrin 
və kimyəvi preparatların bacarıqlı istifadəsi, Amerika fermerinə bol və ucuz 
məhsulun istehsalında faydası böyükdür. Soya paxlalılarının və qarğıdalının dünya 
istehsalının yarısı, pambığın, buğdanın, tütünün və bitki yağlarının isə 10-25 faizi 
isə ABŞ-ın payına düşür. 

ABŞ-ın kənd təsərrüfatı bütün parametrlər üzrə özü böyük bir biznesdir. 
Hətta xüsusi bir termin də yaranıb – “aqrobiznes”, - Amerika iqtisadiyyatında kənd 
təsərrüfatı istehsalı nəhəng çəkiyə malikdir. Bu termin altında fərdi fermerdən 
tutmuş kimyəvi preparatların istehsalçısı - multimilli konsernədək bütöv 
aqrosənaye kompleksi nəzərdə tutulur. Aqrobiznesə fermer kooperativləri, kənd 
bankları, kənd təsərrüfatı məhsullarının nəqliyyatçıları, istehlak mallarının 
satıcıları, kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının istehsalçıları, qida emalı sənayesi, ərzaq 
məhsulları dükanları və digər müəssisələr daxildir. 

Amerika fermerinin məhsulunun maya dəyərinin aşağı olmasından həm 
yerli, həm də xarici istehlakçılar qazanırlar. Digər inkişaf etmiş xarici ölkələrin 
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əhalisinə nisbətən, Amerikalılara ərzaq məhsulları daha ucuz başa gəlir. Hətta 
ABŞ-ın əkin sahələrinin üçdə bir hissəsi, xüsusi olaraq – Avropaya, Asiyaya, 
Afrikaya, Latın Amerikasına ixrac üçün səpilir. 

Ümumiyyətlə Amerika fermerlərinin həyat səviyyəsi yüksəkdir. Fermer 
ailəsinin gəliri, orta hesabla, şəhər ailəsinin gəlirinin dörddə üç hissəsini təşkil edir. 
Lakin, fermerlərin məişət xərclərinin aşağı olmasına görə, onların həyat səviyyəsi 
orta milli səviyyəyə yaxındır. 

Amerikada kənd təsərrüfatının ən güclü tərəflərindən biri də fermerin yeni 
texnologiyalara həssaslığıdır. Kompüterlər – uzun müddətli ixtiralar silsiləsində 
istehsalın inkişaf etdirilməsində və məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsində 
fermerlərə dayaq olan sadəcə ən yeni vasitədir. Lakin, fermerlər novator olduqları 
qədər də, ənənəni qoruyandırlar. Onlara dərin konservativ və ənənələrə hörmət 
xasdır və bunun sayəsində bütün surətli dəyişikliklər zamanı kənd icmaları 
stabilliyi qoruyurlar. 

Bununla yanaşı Amerika kənd təsərrüfatının həm də enmə dövrünün inkişaf 
dövrü ilə əvəzlənməsini yaşamalı olurlar, bəzi kənd təsərrüfatının idarə edilməsi 
metodları isə ətraf mühitin vəziyyəti və digər problemlər narahatlıq hissi törədir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının artıqlığı və qiymətlərin aşağı olması bir çox 
fermerlər üçün gəlirin götürülməsində çətinlik yaradır. Onların əldə etdikləri 
məhsulların - texnika, gübrə, pestisidlərin qiyməti isə onların məhsuldan əldə 
etdikləri gəlirdən daha tez artır. Bankların kredit faizlərinin yüksəkliyi, həmçinin 
onların qayğılarını artırır. 

Amerikalı fermer yalnız böyük dəyişikliklər gözləyir. Hal-hazırda dövlət, 
akademiyada, fərdi laboratoriyalarda aparılan tədqiqatların və ixtiralara dair 
proqramları son illər qarşıda duran tendensiyaların inkişafına ümid yaradır. Bir çox 
yeniliklər müzakirə edilir. Məsələn: “çevirməsiz” metod,  bu metodla yeni 
səpiləcək toxumlar, torpaq qatının kotanla çevirilmədən bilavasitə, məhsulu 
yığılmış il tarlaya səpilir. “Çevirməsiz” metod bir çox hallarda alaq otları ilə 
mübarizədə kimyəvi maddələrin istifadəsinə əsaslanır və buna görə də pislənilir. 
Bununla belə, o torpaqların eroziyaya uğramasını, əmək və yanacaq xərclərinin 
azalmasına şərait yaradır, bu səbəbdən bir çox torpaq sahibləri bu metoda əl atır. 

Bəzi digər yeniliklər, yəni biologiya elminin nailiyyətlərini praktiki olaraq 
tətbiq etməklə biotexnologiyaya əsaslanır. Bəzi şirkətlər yeni müəyyənləşdirilmiş 
bitki və heyvanların yeni növlərinin yetişdirilməsi ilə gen mühəndisliyi 
metodlarının istifadəsində fəal iştirak edirlər. 

ABŞ taxılın ən iri netto-ixrac ilə məşğuldur. Bundan əlavə, ABŞ-ın əkin 
sahələrinin üçdə bir hissəsi xüsusi ilə ixrac üçün səpilir. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının idxalı isə daha azdır, bu halda da sözü gedən ticarət sahəsində 
müvafiq üstünlük təşkil edir. 

Ölkənin geniş sahəsinin və təbiətin bəxşeyişi sayəsində Amerikanın kənd 
təsərrüfatı, dünyanın heç bir yerində olmadığı qədər, sərfəliliyi və müxtəlifliyi ilə 
seçilir. Əsas rolu ölkənin fermerləri oynayırlar. Amerikalılara ərzaq məhsulları 
daha ucuz başa gəlir, nəinki bir çox inkişaf etmiş xarici ölkələrin əhalisinə. Ona 
görə də amerikalı fermerlərin həyat səviyyəsi ümumilikdə yüksəkdir. Becərilən 
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torpaqlar, cəmənliklər, otlaqlar ABŞ-ın ərazisinin ½ hissəsini əhatə edir. Ölkə çox 
böyük taxılçılıq təsərrüfatına malikdir (taxıl yığımına görə Çindən sonra ikinci 
yerdədir). 

Dünya bazarında ABŞ  qarğıdalı və buğdanın əsas ixracçısı kimi çıxış edir. 
ABŞ qarğıdalı istehsalçısı kimi liderliyi saxlayır, onun yığımının çox hissəsi 

mal-qara üçün yemə gedir, qalanı sənayedə, son zamanlar isə şəkərin 
əvəzedicisinin istehsalında istifadə edilir. Qarğıdalını demək olar ki, hər yerdə 
becərirlər, əkin sahəsi 28,6-35,0 milyon hektardır. Məhsuldarlıq 9-10 ton/ha 
hüdudlarında dəyişir. ABŞ-da 267,5 - 331,2 milyon ton qarğıdalı istehsal edilir, bu 
da qarğıdalının dünya üzrə yığımının ½ hissəsini təşkil edir. 44,5-61,9 milyon ton 
ixrac edilir, çox hissəsi isə, 230,7 – 261,7 milyon ton daxili istehlaka sərf edilir. 0,3 
– 0,5 milyon tona qədər idxal edilir. Keçici ehtiyatlar 33,1 – 45,5 milyon ton. 

Buğda üzrə əkin sahəsi 18,9 – 22,6 milyon hektar təşkil edir. Hər hektardan 
orta hesabla 3 ton məhsul alınır. Beləliklə, təqribən 49,2 - 68,0 milyon ton  istehsal 
edilir. Bununla belə, orta hesabla bir hissəsi ixrac edilir (24,7 – 34,4 milyon ton), 
digər hissəsi daxili istehlaka sərf edilir, bu da 28,6 – 34,3 milyon ton təşkil edir. 
3,0 – 3,5 milyon ton idxal edilir. Keçici ehtiyatlar 8,3 – 17,9 milyon ton arasında 
dəyişir. 

Yağlı, lifli, şəkərli bitkilər, meyvə və tərəvəzlər əhəmiyyətli rol oynayır. 
Kənd təsərrüfatı istehsalı həcminə görə ABŞ bir çox ölkələri üstələyir. ABŞ-ın 
kənd təsərrüfatı təkcə yerli əhalini əsas ərzaq məhsulları və xammalla, bəzi tropik 
qurşağında (qəhvə, kakao, banan kimi) becərilənlər istisna olmaqla, təmin etməklə, 
eyni zamanda  xeyli iqtisadi artım verir. ABŞ – dünyada ixrac edilən  kənd 
təsərrüfatı  məhsullarının 15%-ni verməklə birinci yerdədir. ABŞ-dan kənd 
təsərrüfatı məhsullarının çıxarılması, onların ölkəyə gətirəlməsini bir neçə dəfə 
üstələyir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının payı ölkədə çox olmasına baxmayaraq 
durmadan azalır: hal-hazırda o heç 3%-i belə təşkil etmir. Kənd təsərrüfatı ilə 4%-
dək iqtisadi aktiv əhali məşğuldur. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir nəfər 50 nəfəri lazımi ərzaq 
məhsulları ilə təmin edir. Məhsulun istehsalına görə, kənd təsərrüfatında hər nəfər 
məşğul olan insana görə ABŞ, nəzərə çarpacaq dərəcədə, Qərbi Avropanın daha 
inkişaf etmiş ölkələrini üstələyir, eyni zamanda bir hektardan götürülən məhsula, 
bir inəkdən sağılan südün miqdarına və digər təsərrüfatların intensiv inkişafına 
görə onlardan geri qalır. 

ABŞ-ın torpaq fondunda olan 770 milyon hektara yaxın olan ərazinin 
(Alyaska istisna olmaqla), əkinə yararlı torpaqlar 20 faizini, çəmən və otlaqlar – 50 
faizdən çox və mal-qaranın otarılmasına istifadə edilməyən meşələr – 15 faiz təşkil 
edir. 

Ətlik üçün yetişdirilən iribuynuzlu mal-qaranın yerləşdirilməsi yem 
bazasının xarakteri ilə müəyyən edilir. Cavan heyvanların yetişdirilməsi üçün 
qüvvəli yemlərə ehtiyac yoxdur, buna görə də onlar əsasən çox vaxt geniş ərazili  
otlaqlarda cəmləşir. Böyüdülmüş cavan heyvanlar gələcək kökəldilmə üçün 
qüvvəli yemlərlə təmin edilmiş rayonlara yerləşdirilir. 
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Quşçuluq çox inkişaf etdirilmişdir. Broyler istehsalatı Amerikanın kənd 
təsərrüfatının ən çox sənayeləşdirilmiş sahəsi olmaqla, istehsalatın və kapitalın 
təmərküzü xüsusilə böyük olan yerlərdə təşkil edilir. 

ABŞ-ın kənd təsərrüfatının inkişafı onun məhsullarına qeyri-sabit tələbatı 
şəraitində keçir, bu da mütamadi olaraq istehsalın məhdudlaşdırılması tədbirlərinə 
gətirib çıxarır. Demək olar ki, məhsulun 90 faizini, məhsulun satışından olan 
gəlirin yarıdan çox hissəsini əldə edən ixtisaslaşdırılmış fermalar istehsal edir. 
İstehsalatın təşkilinin və təsərrüfatın idarə edilməsinin yeni forma və metodları, 
ixtisaslaşdırılmanın gücləndirilməsi, rayonlararası əlaqələrin inkişafı, ixracın 
artırılması kənd təsərrüfatının coğrafiyasında əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır. 
Onun bəzi sahələrində inkişaf arealı ixtisar edilir, onların daha çox gəlir əldə 
etməyə şərait yaradan ərazilərdə cəmləşməsi baş verir. Əsasən, qarğıdalı və yulafın 
yığımının qarğıdalı qurşağında, buğda qurşağında - buğdanın yığımının payı artır. 
Yeni ərazilərə iribuynuzlu mal-qaranın kökəldilməsi, soya və kalış əkin sahələri 
inkişaf etdirilir.  

Ölkənin mövcud olmasının birinci günlərindən kənd təsərrüfatı Amerikanın 
iqtisadiyyatında və mədəniyyətində hakim mövqe tutmuşdur. Şübhəsiz, fermerlər 
hər bir cəmiyyətdə mühüm rol oynayır, insanları qida məhsulları ilə təmin edirlər. 
Lakin, Birləşmiş Ştatlarda kənd təsərrüfatı xüsusilə yüksək qiymətləndirilir. 
Özünün mövcudluğunun lap əvvəllərindən ölkə fermerlərdə iqtisadi səxavətin 
nümunəsini – zəhmətsevərliyi, təşəbbüskarlığı, sərbəstliyi görürdü. Kənd 
təsərrüfatından uzaqlaşmış insanlar, bir çox hallarda torpağı, asan alınan və satılan 
əmtəə malı kimi istifadə edirdilər, bu da zənginləşməyə yeni bir yol açdı. 

Amerika fermeri, bir qayda olaraq, qida məhsullarını olduqca 
müvəffəqiyyətlə istehsal edirdi. 

Bəzən fermerin müvəffəqiyyəti onun əsas problemini törədirdi: kənd 
təsərrüfatı sektoru vaxtaşırı qiymətləri aşağı salan, həddindən artıq istehsaldan 
əziyyət çəkirdi. Onlar, son dərəcə əlverişli təbii şəraitdə işləyirlər. Amerikanın Orta 
Qərbin torpaqları dünyada ən münbit torpaqların siyahısına daxildir. Ölkənin 
böyük ərazisində yağıntıların miqdarı – mülayimdən çoxadək: yağıntıların 
olmadığı halda çaylar və yeraltı sular genişmiqyaslı suvarmanı təmin edir. Böyük 
kapital qoyuluşları və ixtisaslaşdırılmış işçi qüvvəsindən geniş istifadə edilməsi 
Amerikanın kənd təsərrüfatının uğuruna öz töhfəsini verdi. Bu günün fermeri 
kabinası kondisionerlə təchiz edilmişdir və bahalı surətli kotanlı traktoru, 
kultivatoru, taxılbiçən maşını idarə edən görmək olar. Biotexnologiyalar vasitəsilə 
xəstəliklərdən və quraqlıqdan qorxmayan toxumlar yaratmağa şərait yaratmışlar. 
Gübrələr və pestisidlər geniş istifadə olunur. Fermerin fəaliyyətinə kompüterlər 
nəzarət edir, bitkilərin ən yaxşı əkin yerlərinin müəyyən edilməsində və torpağın 
gübrələnməsində kosmik texnologiyalardan istifadə edilir. Eyni zamanda 
tədqiqatçılar mütamadi olaraq,  yeni qida məhsulları və onların yaradılmasının yeni 
metodlarını işləyib hazırlayırlar. 

XIX əsrin sonlarında fermer qruplarının siyasi uğurlarının qeyri-sabit 
olmasına baxmayaraq, XX əsrin birinci iki onilliyi Amerika kənd təsərrüfatı üçün 
çiçəklənmə dövrü oldu. Tələbatın artmasına görə, kənd təsərrüfatı məhsullarına 
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qiymətlər yüksəlmiş, torpağın qiyməti artmışdı. Texniki tərəqqi əməyin 
səmərəliliyinin artmasına imkan yaratmağa davam edirdi. ABŞ-ın Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yeni texnikanın məhsulun artırılmasına necə təsir etməyə qadir olduğunu 
nümayiş etdirmək üçün nümunəvi fermalar yaradırdı. 

Amerikalı fermerlər, XXI əsrə, qismən olsa da, XX əsrdə rast gəldilkləri 
problemlərlə üzləşdilər. Onlardan ən əsası həddindən artıq istehsaldır (təkrar 
istehsal). Ölkənin mövcud olması anından arasıkəsilməyən kənd təsərrüfatı 
texnikasının, toxumların, gübrələrin, suvarmanın və ziyanvericilərlə mübarizənin 
yaxşılaşdırılması fermerlərin işinin effektivliyini artırırdı.  

Sənaye müəssisələri gəlirin artırılmasını istehsalatın genişləndirilməsi və 
istehsalın effektivləşdirilməsi ilə əldə etdikləri kimi, amerikalı fermerlər birləşir və 
böyüyürdülər. Faktiki olaraq Amerikanın kənd təsərrüfatı aqrosənayeyə çevrildi – 
bu termin ABŞ-ın müasir iqtisadiyyatında bir çox kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 
miqyaslı, korporativ xarakterini əks etdirir. Aqrosənayeyə müxtəlif fermer 
şirkətləri və strukturları daxildir (kiçik ailə şirkətlərindən tutmuş iri 
konqlomeratlara və ya iri torpaq sahələri olan və ya fermerlərin istifadə etdikləri 
ərzaq və vəsaitlərini istehsal edən beynəlxalq şirkətlərə qədər).  

Əkin sahəsi 122 milyon hektardır, onlardan taxıl üçün 50 milyon hektar 
(müvəqqəti ehtiyata 20 milyon hektara yaxın çıxarılıb). 

ABŞ yeganə ölkədir ki, harada dövlətin əsas məqsədi istehsalı artırmaq 
deyil, saxlamaqdır, əkin sahələrini artırmaq deyil, ixtisara salmaqdır, əkin 
sahələrini ödəyərək ehtiyatda saxlamaqdır. Ümumi taxıl yığımı ildə 400 milyon 
tona yaxındır. 

Adambaşına taxıl istehsalına görə absolyut dünya rekorduna malikdir – 
adambaşına 1600 kq yaxın (Aİ və Rusiya – 500 kq yaxın).  

Soya və soya zülalı istehsalı dünya istehsalının yarısını təşkil edir. 
Strateji yağ və zülallı bitkinin yığımı 65 milyon ton olmaqla, dünya 

istehsalının 50 faizinə bərabərdir. 
ABŞ-ın soya və soya zülallı bitkilərin istehsalında tam liderliyi əldə saxlayır.  
Amerika soyasının 60 milyon tonu taxılın 200-300 milyon ton yığımına 

bərabərdir. 
Kartof – sahə vahidindən qida enerjisinin maksimum çıxışını təmin edən, ən 

enerji effektivli bitkidir. Əkinə yararlı torpaq sahələrinin 0,3 faizindən, orta 
məhsuldarlığı 360 s/ha olmaqla, 20 milyon ton kartof yığılır. 

Amerika - ət və süd məhsullarının ən ucuz və kütləvi istehsalı ölkəsidir. 
Əsasən qar örtüyünün olmaması mal-qaranı ilboyu bordaqsız metodla saxlamağa 
imkan yaradır, baxmayaraq ki, Ştatlardan soya şrotunu (yemin ətə çevrilməsini 
maksimum təmin edən, əsas zülal əlavəsidir) alan Avropadan fərqli olaraq ABŞ-ın 
heyvandarlığı yemlə böyük ehtiyatlarla təmin edilmişdir. 

ABŞ-da ət və ət məhsullarının illik istehlakı  - adambaşına 100 kq (Rusiyada 
30-dan bir qədər çox), bu da nəzərə çarpacaq dərəcədə fizioloji optimumu artırır. 
Artıq qalanlar isə müəyyən istiqamətlərə yönəldilir. 
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Mal əti – 11 milyon ton (adambaşına istehlak 30 kq yaxın), donuz əti – 7,7 
milyon ton (adambaşına istehsak - 30 kq), quş əti - əsasən broyler və hind toyuğu – 
14,6 milyon ton. 

Quş ətinin ixracı tez artır – bu gün xüsusən tanınmış, faktiki olaraq quş 
ətinin tullantısı olan dondurulmuş toyuq budlarıdır. 

Süd sağımı – ildə 70 milyon tondan yuxarıdır, bu da əhalinin adambaşına 
277 litr təşkil edir. İstehsalatın həcmi yalnız daxili tələbat və ixrac imkanları ilə 
məhdudlaşır. 

Sabit maliyyələşdirmə ilə bir neçə onilliklərlə yaradılmış Amerika kənd 
təsərrüfatı yüksək infrastruktura malikdir. 

Kənd təsərrüfatı texnikasına gəldikdə isə, kredit sistemin yardımı nəticəsində 
təkcə yeni texnikanın alınmasını, həm də təsərrüfatda köhnə, işlək vəziyyətdə olan 
motovəsaitin mühüm qalığı ilə texnikanın yığılmasını stimullaşdıraraq  aqrar 
sektorun əlavə dayanıqlı ehtiyatına çevrilir. Belə ki, hətta fövqəladə hallarda da 
(kapital qoyuluşunun olmaması, kənd təsərrüfatı texnikasının daxil olmasının 
dayandırılması və s.), vəsait bazası olmadıqda belə istehsal həcminin bir neçə illər 
ərzində dayanıqlığına yardım etməyə imkan verir. 

Ərazisi 9,4 milyon km2, əhalisi 310,0 milyon nəfərdir. ÜDM 15040,0 
milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 48 517 ABŞ dolları məhsul istehsal 
edilir. Əkin sahəsi 28,6 – 35,0 milyon hektardır. Məhsuldarlıq 9 – 10 ton/hektar 
hüdudunda dəyişir. 267,5 – 331,2 milyon ton qarğıdalı istehsal edilir ki, bu da 
dünya istehsalının yarısını təşkil edir. 18,9 – 22,6 milyon hektarda buğda əkilir 
və orta hesabla 49,2 – 68,0 milyon ton məhsul istehsal edilir. 60 milyon ton soya 
istehsal edilir ki, bu da 200 – 300 milyon ton taxıla bərabərdir. 20 milyon ton 
kartof, 11 milyon ton mal əti, 7,7 milyon ton donuz əti, 14,6 milyon ton quş əti 
istehsal edilir, süd istehsalı 70,0 milyon tona bərabərdir. 
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Ərazisi 2800,0 min km2, əhalisi 41,8 milyon nəfərdir. ÜDM 709,7 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 16 979 ABŞ dolları düşür. 

Argentina materikdə və adalarda meridional istiqamətdə uzanmış dövlətdir. 
Relyefdə qərb sərhədi boyunca uzanan (Akonkaqua dağının yüksək nöqtəsi, 6960 
m)  yüksək dağlar (And sisteminin sahəsi) və şərq sərhədi düzənliklərlə 
(Pataqoniya yaylası, Laplat düzənliyi və Qran-Çako düzənliyi) seçilir. Ərazisinin 
geniş sahəsi və relyefin müxtəlifliyi sayəsində Argentina landşaftların geniş spektri 
ilə seçilir. İqlimi şimalda tropikdən cənubda mülayimə qədər dəyişir. Paytaxtı 
Buenos – Ayres (11,59 milyon nəfər), dövlət quruluşu – federativ respublika, 
dövlətin başçısı – prezident, qanunverici orqan – iki palatalı Milli konqres (Senat 
və deputatlar Palatası), inzibati-ərazi bölgüsü – 23 əyalət və 1 federal dairə, rəsmi 
dili – ispan dilidir, pul vahidi pesodur. 

Argentina iqtisadiyyatın orta səviyyəli inkişafı ilə sənaye-aqrar ölkəsidir. 
ÜDM-in12 faizini kənd təsərrüfatı, 35,8 faizini sənaye, 53,7 faizini xidmət sahəsi 
təşkil edir. 

Bitkiçilikdə əsas bitkisi buğdadır. Burada müxtəlif yem bitkiləri, Paraqvay 
çayı, günəbaxan, zeytun istehsal edirlər. Bağçılıq, tərəvəzçilik və üzümçülük 
inkişaf etmişdir. Argentina inkişaf etmiş heyvandarlıq ölkəsidir. İribuynuzlu mal-
qaranın və qoyunların sayı daha çoxdur, bundan əlavə burada at və toyuq 
yetişdirirlər. Argentina balın və arıçılığın digər məhsullarının istehsalına görə 
aparıcı yerlərdən birindədir. İxracın yarıdan çox hissəsini kənd təsərrüfatı 
məhsulları təşkil edir, ilk növbədə ət, taxıl və un. Əsas xarici ticarət partnyorları 
Braziliya, Aİ ölkələri və ABŞ-dır. 

Argentina Latın Amerikası ölkələri arasında daha çox inkişaf etmiş 
ölkələrdən   biridir. Kənd təsərrüfatının inkişafı kənd təsərrüfatı maşınqayırmasının 
genişləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Kənd təsərrüfatı demək olar ki, ərzaq və 
sənaye xammalında olan bütün daxili tələbatları təmin edir. Təsərrüfatın əsas 
sahəsi ət sənayesi müəssisələridir, həmçinin unüyüdən, şərabçılıq və konserv 
sahələri də inkişaf etmişdir. Dənli bitkilərin, mal ətinin, yunun, üzümün 
istehsalının həcminə görə Latın Amerikasında birinci yeri tutur. Ölkə dünya 
bazarına bir çox ərzaqların və kənd təsərrüfatı xammalının ən iri ixracçısı kimi 
qalır. Son illər Argentinanın kənd təsərrüfatı durğunluq dövrünü yaşayır, bu da 
xeyli dərəcədə əkinçilikdə və torpaq istifadəsində arxaik sistemin qorunub 
saxlanmasıdır. Ölkəninəsas kənd təsərrüfatı rayonu Pamp adlandırılan çöllüklər 
zonasıdır. Məhz burada dənli bitkilərin , zeytunun və heyvandarlıq məhsullarının, 
xeyli hissəsi ixraca yönəldilən əmtəə istehsalında ixtisaslaşan, dünyada ən iri aqrar-
sənaye komplekslərindən biri yaranmışdır. İxracın əsas mal mövqeləri taxıl, ət, 
yun, şərab, meyvə, emal sənayesinin məhsullarından,idxalın əsas mal mövqeləri 
maşınlar, avadanlıq, yanacaq və enerji stansiyaları üçün avadanlıqdan ibarətdir. 

Ölkənin iqlim şəraiti onun inkişafının istiqamətlərini müəyyən edir. 
Argentinanın müasir kənd təsərrüfatı ənənəvi olaraq ölkənin iqtisadiyyatında 
aparıcı mövqe tutur. Onun payına ÜDM-nin 12 faizi düşür. Təxminən 140 milyon 
hektar ərazi kənd təsərrüfatı təyinatlıdır, lakin onun 1/5 hissəsi becərilir, qalan 
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hissəsi heyvanların otarılması üçün istifadə edilir. Ölkə əhalisinin ərzaq 
məhsullarına olan tələbatını təmin edir və bununla yanaşı ərzaq məhsullarının iri 
ixracçısıdır. Daha fəal dənli və yağlı bitkilər istehsal edilir, onlar ölkənin icracının 
əsasını təşkil edir. Son on ildə Argentina soyanın istehsalına və ixracına görə 
dünya liderlərinin ilk üçlüyünə daxildir. Gen mühəndisliyi sayəsində soya bol 
məhsul verir. Argentinanın kənd təsərrüfatı dənli bitkilərin becərilməsinə böyük 
diqqət yetirir, onların çox hissəsi ixrac edilir. Əkin sahələrinin böyük hissəsində 
buğda becərilir. Buğda əsasən Pampda becərilir. Daha az sahələri arpa, çovdar və 
yulaf kimi bitkilər təşkil edir. Qida və yem qarğıdalısının ənənəvi sortları ölkənin 
bütün ərazisində uğurla istehsal edilir. İxracda dənlilərdən sonra ikinci yeri kətan 
və günəbaxan kimi yağlı bitkilər təşkil edir. Hal-hazırda Argentina texniki 
bitkilərin dünya ixracçılarının arasında lider mövqeyini saxlayır. 

Argentinanın heyvandarlığına təbii şəraitin sayəsində ən gözəl otlaqlar 
məxsusdur. İribuynuzlu mal-qaranın ətlik cinslərini yetişdirən əsas rayon Pamp 
hesab edilir, bura öz çəmənləri və yemlik otların əkinlərilə məşhurdur. Geniş 
inkişaf etmiş heyvandarlıqla yanaşı emal sahələrini yüksək xammalla təchiz edir. 
Ət heyvandarlığından fərqli olaraq süd heyvandarlığı ölkənin iki əyalətində inkişaf 
etmişdir – Buenos-Ayres və Santa-Fedə. 

Qoyunçuluq Argentinanın ən iri istiqamətlərindən biridir. Qoyunların 
yetişdirilməsilə  ölkənin hər yerində məşğul olurlar, lakin o daha çox Pataqoniyada 
və Pampada inkişaf etmişdir. Yunun istehsalı həcminə görə Argentina dünyada 
Avstraliya və Yeni Zelandiyadan sonra üçüncü yerdədir. 

Argentina Latın Amerika ölkələri arasında kənd təsərrüfatının nisbətən 
yüksək səviyyəsilə, kənd təsərrüfatı istehsalının müxtəlif strukturu ilə və onun 
ÜDM-in dəyərində xüsusi çəkisilə (12 faiz) seçilir. 

Eyni torpaqlarda eyni bitkilərin uzun müddət becərilməsi torpaqların 
məhsuldarlığının aşağı düşməsinə, otlaqların zəifləməsinə və eroziyanın artmasına 
gətirib çıxarmışdır, bu da torpaq üçün ən ağır haldır. Argentinanın bəzi 
rayonlarında eroziya o qədər yayılmışdır ki, artıq torpaqların bir hissəsi kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılmışdır. Belə hadisələr bu yerlərdən kənd 
təsərrüfatı əhalisinin kütləvi axınına səbəb olur. Ölkənin kənd təsərrüfatının əsas 
xarakteristikası taxılın və ətin əmtəə istehsalında ixtisaslaşmadır. Bu həm xarici 
bazarın, həm də bu sahələrin inkişafı üçün zəmin yaratmış təbii mühitin təsiri 
altında əmələ gəlmişdir. Ölkənin kənd təsərrüfatında aparıcı rolu heyvandarlıq 
oynayır. Onun əsas sahəsi əsasən ət istiqamətli iribuynuzlu mal-qaranın 
yetişdirilməsidir. Argentina iribuynuzlu mal-qaranın sayına görə dünyada birinci 
yerlərdən birindədir. İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsinin əsas rayonu 
Pampdır. Pampın təbii otlaqları burada onun üçün yaxşı yem bazası yaradır. 
Yumşaq və rütubətli iqlim sayəsindəburanın otlaqları qida maddələrinin yüksək 
tərkibilə seçilir. Həmçinin bu rayonda yemlik otların əsas əkinləri cəmləşmiş və 
onların ən əsası qarayoncadır. 

Argentinanın kənd təsərrüfatında əməyin səmərəliliyi aşağıdır, xüsusilə də 
süd istehsalında. Buna görə də burada süd heyvandarlığı böyük rol oynamır. 
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Buenos–Ayresin ətrafında və Santa-Fe əyalətinin süd heyvandarlığının bir neçə 
zonası yaranmışdır, çünki burada yaxşı və şirəli yemlər bitir.  

Argentinanın kənd təsərrüfatı bitkiçilikdə də əhəmiyyətli rol oynayır. Burada 
əsas yeri dənli və yağlı bitkilər kimi ixrac üçün istehsal edilən ənənəvi bitkilər 
tutur. Dənli bitkilərdən əsas yeri buğdatutur, baxmayaraq ki, onun ixracına görə 
Argentina ABŞ, Kanada, Avstraliya və Fransadan geridə qalır. Buğda əsasən 
Pampda istehsal edilir, onun xaricində isə ona nadir hallarda rast gəlinir. İspanların 
ölkəyə gətirdiyi buğdadan fərqli olaraq, qarğıdalı yerli bitkidir və o burada praktiki 
olaraq hər yerdə yetişdirilir. Argentinanın kənd təsərrüfatı qarğıdalını həm ərzaq 
qarğıdalısı kimi, həm də yemlik qarğıdalı kimi yetişdirir. Yulaf, arpa və çovdar 
kimi digər dənli bitkilərin becərilməsi ölkədə həmçinin böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Bütün bunların sayəsində Argentina yem taxılının ən iri idxalçısıdır. 
Dənli bitkilərdən sonra məhsulun dəyərinə görə ikinci yerdə texniki bitkilərdir. Bu 
bitkilərin arasında günəbaxan və kətan kimi yağlı bitkilər fərqlənir. Bu bitkilərin 
ixracına görə Argentina dünyada ən qabaqcıl yerlərdən birindədir. 

Qida məhsullarının istehsalı ənənəvi olaraq iqtisadiyyatın əsas sahələrindən 
biridir (ÜDM-in 8 – 9 faizi), onun nisbətən yüksək səviyyəsilə Argentina Latın 
Amerikası ölkələrinin arasında seçilir.  

Argentina soyanın istehsalına və ixracına görə Cənubi Amerikada ikinci və 
dünyada üçüncü yerdədir. Praktiki olaraq istehsal edilən soyanın 100 faizi transgen 
mənşəlidir. Bundan başqa, soya əkinləri üçün meşələrin qırılması ölkənin 
şimalında meşəsizləşməyə gətirib çıxarmışdır. Ölkənin kənd təsərrüfatında 
heyvandarlıq aparıcı rol oynayır. Ət sənayesini xammalla təchiz edən maldarlıq 
xüsusilə əhəmiyyətli sektordur. 2010-cu ildə 48 milyon mal-qara mövcud idi 
(dünyada birinci yerlərdən biri), lakin son illər soyanın becərilməsi bu sahəni bir 
qədər azqiymətli torpaqlara keçirməyə məcbur olmuşdur. 

2009-cu ildə süd istehsalı 10,1 milyon ton təşkil etmişdir və artmağa davam 
edir, bununla yanşı südün 20 faizi ixrac edilir. Lakin südçülük heyvandarları torpaq 
uğrunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalçıları ilə rəqabət aparmaq 
məcburiyyətindədir. Emal edilmiş südün təxminən 45 faizi pendir istehsalına gedir. 

Mal əti əhalinin qidalanması rasionunadaxildir. 2011-ci ildə 2,5 milyon ton 
ət istehsal edilmişdir (kəsilmiş çəkidə). Bununla yanaşı tərəvəzlərin və meyvələrin 
istehsalının böyük əhəmiyyəti var, onlar ixracın 3 faizini təşkil edir. Pataqoniyanın 
kənd rayonlarında alma və armud istehsalı üzrə əhəmiyyətli mərkəzlər yerləşir, 
şimal-şərq regionlarında şəkər çuğunduru, sitrus bitkiləri və tütün, şərqdə 
heyvandarlıq inkişaf etdirilir. 

Ölkə əhalisi ərzaq məhsullarının istehlakına görə regionun digər ölkələrini, 
ətin istehlakına görə isə inkişaf etmiş ölkələriüstələyir. Argentina ənənəvi olaraq 
taxıl və unun dünya istehsalçıları və ixracçılarının arasında aparıcı ölkələrdən 
biridir, lakin qonşu Braziliyada ixracın ən iri bazarındakı dəyişikliklərdən asılıdır. 

Buğda üzrə əkin sahələri 4,2 – 6,8 milyon hektar təşkil edir. Məhsuldarlıq 
2,1 – 2,9 ton/ha-dır. Buğdaistehsalı 9,5 – 16,3 milyon ton arasında dəyişir,ixracı 
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4,3 – 11,8 milyon ton,ölkədaxili istehlakı isə 4,9 – 5,5 milyon tondur. Keçici 
ehtiyatlar 0,3 – 1,5 milyon ton təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı istehsalında qarğıdalının xüsusi əhəmiyyəti var. Əkin 
sahələri qarğıdalı üzrə 2,4 – 3,3 milyon hektar təşkil edir. Qarğıdalının hektardan 
məhsuldarlığı 5,5 – 8,0 ton,istehsalı 14, - 22,5 milyon ton, bunlardan 9,0 – 15,3 
milyon ton ixrac edilir. Ölkədaxili istehlak isə 4,1 – 7,5 milyon ton,keçici 
ehtiyatlar 0,2 – 1,7 milyon ton təşkil edir. İdxalı isə cox azdır. 

Argentinanın bitkiçiliyində əhəmiyyətli yeri bağçılıq, tərəvəzçilik və 
üzümçülük tutur. Üzümün yığımına görə o dünya miqyasında seçilir, üzümlüklər 
əsasən Andda dağətəyi quru subtropik rayonlardadır. Argentinanın iqlim şəraiti 
müxtəlif bağçılığın,çayarasında və ölkənin qərbindəsubtropik bitkilərin, həm də 
cənubi Pampda və şimali Pataqoniyada meyvələrininkişafı üçün əlverişlidir. 
Tərəvəzçilik iri şəhərlərin ətrafında və ilk növbədə Buenos-Ayres yaxınlığında 
təbii təsərrüfatlardan və ayrı-ayrı tərəvəz növlərinin yetişdirilməsi üzrə onlar üçün 
daha əlverişli şəraiti olan rayonlardaixtisaslaşdırılmış təsərrüfatlaryaradılmışdır. 

Argentinanın əhalisi 2002-ci ildə 37,8 milyon nəfər, 2003-cü ildə 38,7 
milyon nəfər, 2004-cü ildə 39,1 milyon nəfər, 2005-ci ildə 39,5 milyon nəfər, 
2006-cı ildə 39,9 milyon nəfər, 2007-ci ildə 40,3 milyon nəfər, 2008-ci ildə 40,7 
milyon nəfər, 2009-cu ildə 40,9 milyon nəfər, 2010-cu ildə 41,3 milyon nəfər, 
2011-ci ildə 41,8 milyon nəfər təşkil etmişdir. 

ÜDM-nin artım templəri 2002-ci ildə -10,9 faiz, 2003-cu ildə 9,0 faiz, 2004-
cü ildə 8,9 faiz, 2005-ci ildə 9,2 faiz, 2006-cı ildə 8,5 faiz, 2007-ci ildə 8,6 faiz, 
2008-ci ildə 6,8 faiz, 2009-cu ildə 0,8 faiz, 2010-cu ildə 9,2 faiz, 2011-ci ildə 8,0 
faiz təşkil etmişdir.  

Real ÜDM-in həcmi 2002-ci ildə 102,7 milyard ABŞ dolları,  2003-cü ildə 
129,5 milyard ABŞ dolları, 2004-cü ildə 153,0 milyard ABŞ dolları, 2005-ci ildə 
183,0 milyard ABŞ dolları, 2006-cı ildə 214,0 milyard ABŞ dolları, 2007-ci ildə 
262,1 milyard ABŞ dolları, 2008-ci ildə 328,1 milyard ABŞ dolları, 2009-cu ildə 
310,4 milyard ABŞ dolları, 2010-cu ildə 370,0 milyard ABŞ dolları, 2011-ci ildə 
709,7 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

İşsizliyin səviyyəsi 2002-ci ildə 22,5 faiz, 2003-cü ildə 17,5 faiz, 2004-cü 
ildə 13,6 faiz, 2005-ci ildə 11,6 faiz, 2006-cı ildə 10,2 faiz, 2007-ci ildə 8,5 faiz, 
2008-ci ildə 7,9 faiz, 2009-cu ildə 8,7 faiz, 2010-cu ildə 7,8 faiz, 2011-ci ildə 7,2 
faiz olmuşdur. 

Ərazisi 2,8 milyon km2, əhalisi 41,8 milyon nəfərdir. ÜDM 709,7 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 16 979 ABŞ dolları düşür. ÜDM-də kənd 
təsərrüfatının payı 12 faizdir. Ölkə 48,0 milyon baş mal-qara mövcuddur. Süd 
istehsalı 14,0 milyon ton, ət istehsalı 2,5 milyon ton, buğda istehsalı 16,3 milyon 
ton, qarğıdalı istehsalı 3,3 milyon ton təşkil edir, ÜDM-in artım tempi 2010-cu 
ildə 8,0 faiz olmuşdur. Soya bitkisinin istehsal və ixracına görə dünyada üçüncü 
yeri, yağlı bitkilərin istehsalına görə dünyada ən qabaqcıl yerlərdən birini tutur. 
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Argentinanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cu illər 
 

İl ÜDM, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər nəfərinə 
ÜDM, ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-
də payı, % 

ÜDM-nin artım 
templəri,% 

2000 284 7690 0.88 100 
2001 269 7211 0.84 94.7 
2002 102 2709 0.31 37.9 
2003 130 3421 0.35 127.5 
2004 153 3991 0.36 117.7 
2005 183 4731 0.4 119.6 
2006 214 5484 0.43 116.9 
2007 262 6655 0.47 122.4 
2008 328 8259 0.54 125.2 
2009 309 7713 0.53 94.2 
2010 370 9156 0.59 119.7 
 
 

Argentinanınkəndtəsərrüfatınınəlavədəyəri, 2000 – 2010-cu illər 
 
 İl Kənd 

təsərrüfatı, 
milyard ABŞ 

dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım templəri, 
% 

2000 13 1.16 4.9 352 100 
2001 12 1.08 4.7 322 92.3 
2002 10 0.87 10.3 266 83.3 
2003 13 1.01 10.7 342 130 
2004 15 1.02 10.6 391 115.4 
2005 16 1.05 9.4 414 106.7 
2006 17 1.04 8.6 436 106.3 
2007 23 1.17 9.5 584 135.3 
2008 30 1.32 10 755 130.4 
2009 21 0.95 7.4 524 70 
2010 34 1.32 10 841 161.9 
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Argentinanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri,  
milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Argentina Çili Braziliya Boliviya Paraqvay Uruqvay Cəmi 

2000 13 4.2 31 1.1 1.2 1.4 51.9 
2001 12 3.3 28 1.1 1 1.2 46.6 
2002 10 3.5 29 1 0.88 1 45.38 
2003 13 3.6 35 1.1 1.1 1.2 55 
2004 15 4.1 39 1.2 1.5 1.5 62.3 
2005 16 5 43 1.1 1.6 1.5 68.2 
2006 17 5.6 51 1.3 1.9 1.6 78.4 
2007 23 5.9 65 1.3 2.7 2.1 100 
2008 30 5.7 83 1.7 4 2.9 127.3 
2009 21 5.5 84 1.9 2.8 2.6 117.8 
2010 34 6.3 103 2 3.9 3.3 152.5 

 
 

Argentinada və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə kənd təsərrüfatı, 
 ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Argentina Çili Braziliya Boliviya Paraqvay Uruqvay 

2000 352 272 178 132 225 422 
2001 322 211 158 130 183 361 
2002 266 222 162 116 158 301 
2003 342 226 193 125 194 361 
2004 391 254 212 134 259 452 
2005 414 307 231 120 271 451 
2006 436 340 271 140 316 481 
2007 584 355 342 137 441 629 
2008 755 339 433 177 642 867 
2009 524 324 435 194 442 775 
2010 841 368 528 201 604 980 

 
Argentinanın və qonşu-ölkələrin kənd təsərrüfatının  

artım templərinin dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Argentina Çili Braziliya Boliviya Paraqvay Uruqvay 
2000 100 102.4 110.7 100 92.3 100 
2001 92.3 78.6 90.3 100 83.3 85.7 
2002 83.3 106.1 103.6 90.9 88 83.3 
2003 130 102.9 120.7 110 125 120 
2004 115.4 113.9 111.4 109.1 136.4 125 
2005 106.7 122 110.3 91.7 106.7 100 
2006 106.3 112 118.6 118.2 118.8 106.7 
2007 135.3 105.4 127.5 100 142.1 131.3 
2008 130.4 96.6 127.7 130.8 148.1 138.1 
2009 70 96.5 101.2 111.8 70 89.7 
2010 161.9 114.5 122.6 105.3 139.3 126.9 
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Argentinada və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə  
kənd təsərrüfatı, ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Argentina Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 

2000 352 143 96 340 122 178 
2001 322 149 97 347 116 158 
2002 266 156 90 326 137 162 
2003 342 162 104 398 162 193 
2004 391 199 112 486 165 212 
2005 414 210 128 428 167 231 
2006 436 230 139 411 204 271 
2007 584 285 174 486 254 342 
2008 755 365 181 534 315 433 
2009 524 387 188 445 350 435 
2010 841 447 247 496 454 528 

 
Argentinada və lider-ölkələrdə əlavə dəyərdə kənd  

təsərrüfatının payı, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Argentina Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 
2000 4.9 15.1 23.2 1 15.8 5.6 
2001 4.7 14.4 23 1 15.6 5.9 
2002 10.3 13.8 20.8 0.9 15.3 6.7 
2003 10.7 12.8 20.8 1 15.3 7.3 
2004 10.6 13.4 18.9 1.2 14.4 6.8 
2005 9.4 12.1 18.7 1 13.3 5.7 
2006 8.6 11.1 18.2 0.9 12.9 5.4 
2007 9.5 10.8 18.1 1 13.7 5.5 
2008 10 10.7 17.4 1.1 14.5 5.9 
2009 7.4 10.3 17.6 1 15.4 6.1 
2010 10 10.1 19 1.1 15.4 5.8 

 
Argentinada və lider-ölkələrdə kənd təsərrüfatının artım templərinin 

dinamikası, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Argentina Çin Hindistan ABŞ İndoneziya Braziliya 
2000 100 101.7 96.2 103.2 96.3 110.7 
2001 92.3 105.5 103 103.1 96.2 90.3 
2002 83.3 104.7 94.2 94.9 120 103.6 
2003 130 105 117.3 123.4 120 120.7 
2004 115.4 123.3 109.6 123.3 102.8 111.4 
2005 106.7 105.8 115.9 88.8 102.7 110.3 
2006 106.3 110.2 110.3 96.9 123.7 118.6 
2007 135.3 124.5 126.7 119.5 125.5 127.5 
2008 130.4 129 105.4 110.9 125.4 127.7 
2009 70 106.4 105.6 84 112.2 101.2 
2010 161.9 116.1 133.5 112.4 131.3 122.6 

 



Çilinin kənd təsərrüfatı 
 

Çilinin ərazisi seysmik və vulkanik fəaldır. İqlim və bitkilər şimaldan cənuba 
doğru, tropik Atakama səhrasından (materikdə yağıntıların ən az miqdarı ilə) mülayim 
qurşağın qarışıq meşələrinədək dəyişir. Ümumi sahəsi 756,6 min km2, əhalisi 16,124 
milyon nəfərdir. 

Çili faydalı qazıntılar sənayesinin əhəmiyyətli rolu ilə və iqtisadiyyatın orta 
inkişaf səviyyəsilə sənaye – aqrar ölkəsidir. ÜDM 281,0 milyard ABŞ dolları təşkil 
edir, əhalinin hər nəfərinə 17 346 ABŞ dolları düşür. Əmək qabiliyyəti olan əhalinin 
14 faizi kənd təsərrüfatında, 23 faizi sənayedə, 63 faizi xidmət sahəsində məşğuldur. 
ÜDM-in 6 faizini kənd təsərrüfatı, 46,5 faizini sənaye, 47,5 faizini xidmət sahəsi 
təşkil edir. Kənd təsərrüfatı istehsalında Çilinin ərazisinin yalnız 8 faizi istifadə edilir. 
Bitkiçilikdə buğdanın və qarğıdalının istehsalı daha geniş yayılmışdır. Bağçılıq və 
üzümçülük inkişaf etmişdir. İribuynuzlu mal-qara, donuz və quşlar yetişdirilir. Balıq 
ovuna görə Çili dünyada dördüncü yerdədir və qızılbalığın istehsalına görə (süni 
artırılma metodu ilə) ikinci yerdədir. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinə ölkə ərazisinin yalnız 8 faizi 
ayrılmışdır. Becərilən torpaqların təxminən 3/4 hissəsində dənli bitkilər və tərəvəz 
yetişdirilir. Buğda, arpa, yulaf, kartof və şəkər çuğunduru əsas bitkilərdir. Torpağın 
becərilmə və məhsulun yığılma metodları yetəri qədər primitivdir. Lakin buğdanın 
məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Buğdanın əkin sahələri Orta Çilidə becərilən torpaqların 
demək olar ki, yarısını təşkil edir. Çilidə qarğıdalı (mais) ənənəvi olaraq yem 
bitkisidir. Ölkədə, həmçinin yonca, qara yonca, çölnoxudu, paxlalılar, düyü və bibər 
yetişdirilir. Orta Çilinin şimal hissəsində meyvələr bitir. Üzümlüklər becərilən 
torpağın ümumi ərazisinin 2 faizini təşkil edir. Çili ABŞ və Avropaya şərab ixrac edir. 

Heyvandarlıq ölkənin iqtisadiyyatı üçün yetəri qədər əhəmiyyətlidir. Orta 
Çilinin cənub hissəsində əsasən iribuynuzlu mal-qara yetişdirilir. Qoyunçuluqla 
əsasən ölkənin cənubunda məşğul olurlar. 

Kənd təsərrüfatı ölkənin iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biridir. Çilinin 
Mərkəzi Bankının məlumatına görə bu sahədə ölkənin təxminən 281,0 milyard ABŞ 
dolları olan  ümumi daxili məhsulunun təxminən 5,3 faizi istehsal edilir. Bununla 
yanaşı, ölkə ərazisinin, o cümlədən yüksək dağlıq otlaqların və meşə sahələrinin 
yalnız 17 faiz sahəsi əkinə yararlıdır. Əkinçilik üçün (o cümlədən, meşəçilik və yem 
bitkilərinin istehsalı) 5 milyon hektar ayrılmışdır, otlaqlar kimi (qismən dağlıq) 8,5 
milyon hektar istifadə edilir, eyni zamanda onların sahəsi son illər azalır. Kənd 
təsərrüfatında təxminən 700 min nəfər məşğuldur. 

Əkinçilik məhsullarının əsas istehsalı əhalisi sıx olan regionda cəmləşmişdir. 
Onun payına əkin sahələrinin 70 faizi düşür. 

İstehsal bazasının əsası kiçik və orta fermer təsərrüfatlarıdır, onların ümumi 
sayı təqribən 315 min təşkil edir. Təsərrüfatların əsas hissəsinin sahəsi 50 hektardan 
az olmasına baxmayaraq (86 faiz), sahəsi 50 hektardan 100 hektaradək olan 
təsərrüfatlar ən məhsuldar hesab edilir. Sahəsi 5 hektaradək olan kiçik təsərrüfatların 
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sayı 130 min təşkil edir. Bununla yanaşı onların payına bütün kənd təsərrüfatı 
sahələrinin 1 faizi düşür. 

2004-cü ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 6,6 faiz artmışdır. İxracdan 
daxil olan gəlirlər 7,1 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir, bu da ötən ilin 
göstəricilərindən 23 faiz artıqdır. ABŞ dollarının məzənnəsinin aşağı düşməsinə 
baxmayaraq, ixracın artması azad ticarət barədə ABŞ və Cənubi Koreya ilə başlanmış 
sazişin və kənd təsərrüfatı məhsullarının Çinə ixracının xeyli artması ilə izah edilir. 

2004-cü ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinə ayrılmış torpaqların ümumi sahəsi 1,8 
faiz azalaraq 834 min hektar təşkil etmişdir. Dənli bitkilərin əkin sahələri təxminən 
677 min hektar, o cümlədən buğdanın əkin sahələri 419,7 min hektar, qarğıdalının 
134,3 min hektar, yulafın 76,7 min hektar təşkil etmişdir. Orta məhsuldarlıq buğda 
üzrə 44 s/ha, qarğıdalı üzrə 90 s/ha, yulaf üzrə 33 s/ha təşkil etmişdir. Sənaye 
bitkilərinin əkin sahələri 2004-cü ildə 23,2 faiz artaraq 73 min hektar təşkil etmişdir.  

Dənli, sənaye və yağlı bitkilərin milli istehsalı ölkənin tələbatını təmin etmir, 
buna görə də məhsulların xeyli hissəsi idxal edilir, ilk növbədə Argentina, Braziliya 
və Uruqvaydan. 

Tərəvəzin əkin sahələri təxminən 84 min hektar təşkil edir. Bu məhsulların 
istehsalı daxili tələbatı təmin edir, bundan başqa onun həcminin təxminən 40 faizi 
ixrac edilir. 90 min hektar kartofun becərilməsinə ayrılmışdır. 

 
Dənli və yağlı bitkilərin istehsalı 
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Cəmi  834,2 335,3   
Dənli bitkilər, o cümlədən  677,2 236,1   
Düyü 2,5 25,1 25,1 1074,4 41,7 
Yulaf 36,4 76,7 98,3 3358,9 32,2 
Arpa (pivə üçün) 1,2 16,2 6,9 654,4 40,4 
Arpa (yemlik) 2,4 5,3 1,3 161,4 28,2 
Çovdar 0,6 2,2 0,2 63,8 29,2 
Qarğıdalı 26,1 134,3 83,7 7832,8 90,5 
Buğda 89,3 419,7 85,6 17970,8 43,2 
Paxlalı bitkilər, tərəvəzlər, kartof  83,4 54,7   
Kartof 91,2 55,6 28,6 13048,2 161,7 
Sənaye bitkiləri  73,7 44,4   
Şəkər çuğunduru 7,9 31,4 38,2 24052,5 576,2 
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Çili ən iri meyvə ixracçılarından biridir. İlk növbədə, bu süfrə üzümü, şaftalı, 
klementin, kivi kimi meyvələrdir. 2004-cü ildə meyvələrin ixracı 1 milyard 850 
milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir, bu da ötən ilin göstəricisindən 12 faiz artıqdır. 
Üzüm əsas ixrac məhsuludur. Hal-hazırda ölkədə onun istehsalı ilə məşğul olan 20 
mindən artıq təsərrüfat mövcuddur.  

Böyürtkən, moruq, qırmızı qarağat, qaragilə, çiyələk kimi giləmeyvələrin 
istehsalı sürətlə inkişaf edən sahədir. Xüsusilə Yaponiya və ABŞ tərəfindən olan 
tələbat hesabına giləmeyvələrin dünyada istehlakı artır, xüsusilə. Hal-hazırda bu 
məhsulların dünya istehsalında payı təxminən 2 faiz təşkil edir. İstehsalın 80 faizindən 
artıq hissəsi ailə fermalarında cəmləşmişdir. İstehsal edilən məhsulların təxminən 40 
faizi ixrac edilir. 

Çili həmçinin kəsilmiş güllərin iri istehsalçısı və ixracçısıdır. Burada qərənfil, 
zanbaq, qladiolus, bənövşə və digər müxtəlif iqlim qurşaqlarının bitki növləri 
yetişdirilir. Hava şəraiti istehsalı həm istixanalarda və açıq torpaqda istehsalı təşkil 
etməyə imkan yaradır. 

Kənd təsərrüfatı sektorunda istehsal edilən məhsulların dəyərinin təxminən 30 
faizi heyvandarlığın və quşçuluğun payına düşür. Bununla yanaşı prioritet quş ətinin 
istehsalına verilir (ilk növbədə toyuq və hind toyuğu əti). Ət sahəsi əsasən daxili bazar 
üçün işləyir. Ət məhsullarının xeyli həcmi qonşu ölkələrə ixrac edilir, bununla yanaşı 
son illər ixrac sürətli templərlə inkişaf etmişdir. 

İribuynuzlu mal-qaranın sayı 3,8 milyon, donuzların 2,4 milyon, qoyunların 4 
milyon, quşların 194 milyon təşkil edir. 

Son zamanlaradək Çili süd məhsullarının netto-ixracçısı olmuşdur. Son illər süd 
sənayesi yetəri qədər sürətlə inkişaf edir və ölkə tam idxaldan ixraca keçir. 2004-cü 
ildə südün istehsalı 2,0 milyon ton təşkil etmişdir, bu da ötən illə müqayisədə 5 dəfə 
artıqdır. Orta qiymət 122,7 s/l təşkil etmişdir.  

Ölkənin taxıl, un, ət və süd məhsulları kimi həyati əhəmiyyətli məhsulların 
idxaldan davam edən asılılığını nəzərə alaraq, ölkənin hökuməti yerli kənd təsərrüfatı 
istehsal bazasının inkişafının stimullaşdırılması siyasətinə böyük diqqət yetirir. 
Bununla yanaşı, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yeni yüksək məhsuldar sortlarının 
yetişdirilməsi, torpaqların eroziyası ilə mübarizəyə, irriqasiya sistemlərinin inkişafına, 
elmi-tədqiqat bazasının təkmilləşdirilməsinə, təsərrüfatların, ilk növbədə də kiçik və 
ailə təsərrüfatlarının gücləndirilməsi sahəsində tədqiqatların aparılasına diqqət 
yetirilir. 

Üzümçülük və şərabçılıq sahəsi Çilinin yüksək texnoloji səviyyəli və ixrac 
potensiallı aqrosənayesinin ən əhəmiyyətli və dinamik inkişaf edən sahələrindən 
biridir. Hal-hazırda ölkədə 120-dən artıq şərabçılıq firması mövcuddur (müqayisə 
üçün 1997-ci ildə cəmi 38). 

2004-cü ildə Çilidə üzümlüklərin ümumi sahəsi 170,7 min hektar təşkil 
etmişdir, o cümlədən 108,6 min hektar sahədə üzümün şərab sortları yetişdirilir, süfrə 
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sortlarına 52,3 min hektar ayrılmışdır, piskonun istehsalı üçün 9,8 min hektar 
üzümlük ayrılmışdır. 

1974-cü ildə investisiyalar haqqında Qanun-Dekretin qəbul olunması ilə 
ölkənin aqro-sənayesi kapital qoyuluşları üçün yetəri qədər cəlbedici olmuşdur. 1975-
ci ildən Çilinin şərabçılıq sahəsinə xarici investisiyalar 119 milyon ABŞ dolları təşkil 
etmişdir. Yaxın illərdə xarici kapitalın axınının 60 milyon ABŞ dollar olacağı 
gözlənilir. 

70-ci illərin sonlarında Çilinin şərabçılıq sənayesinə investisiyalar həyata 
keçirən ilk xarici firma “Migel Torres” olmuşdur, o Çili şirkətləri üçün texnologiya və 
keyfiyyət sahəsində etalon olmuşdur. Hal-hazırda o iki şərabçılıq firmasının sahibidir. 

Sahənin uğurlu inkişafına şərabçılıqda istifadə edilən üzüm sortlarının 
yetişdirilməsinə optimal uyğun gələn Çilinin iqlim şəraiti imkan yaradır. Çilinin üzüm 
plantasiyaları ən əlverişli iqlim zonalarında, şimaldan cənuba doğru uzanan vadilərdə 
yerləşmişdir. Bütün yay dövrü ərzində gündüz isti və günəşli (təxminən 300C), 
gecələri sərin (15-180C), quru hava (55-60 faiz rütubət), yumşaq (praktiki olaraq 
mənfi temperaturlar olmadan) qış, dağlarda qarların əriməsi hesabına suyun 
mövcudluğu bu vadilərin xüsusiyyətidir. Belə şəraitdə yetişdirilən üzümün unikal dad 
xüsusiyyətləri olur, bu da istehsal edilən şərabın keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir. 

Son illər ərzində şərabçılıq milli ixracın strukturunda daha nəzərə çarpacaq 
yerini tutur və Çilinin iqtisadiyyatının daha dinamik inkişaf edən sahələrindən biridir. 
Belə ki, əgər 1997-ci ildə ölkədə şərab istehsalının həcmi 454 milyon litr təşkil 
etmişdirsə, onlardan 210 milyon dollar dəyərində 110 milyon litri ixrac edilmişdir, 
artıq 2004-cü ildə 835 milyon dollar dəyərində 467 milyon litr ixrac edilmişdir. Çili 
şərabın ixracına görə dünyada beşinci yerdədir. 2004-cü ildə bu məhsulun dünya 
bazarında payı 5 faizdən 5,6 faizədək artmışdır. 

Çili şərabının Rusiyaya idxalı perspektivi nöqteyi-nəzərdən, hal-hazırda 
qablaşdırılmış şərabın ixracından əlavə Çilinin ixracçıları şərabın keyfiyyətindən və 
partiyanın həcmindən asılı olaraq, daha ucuz şərabları ixrac edə bilər.  

Çilinin kənd təsərüfatı ölkənin əsas qida məhsullarına tələbatının yalnız bir 
hissəsini təmin edir (xeyli miqdarda ət məhsulları, şəkər və piy idxal edilir), meyvələr 
və üzüm isə onları həm təzə, həm də emal edilmiş halda ixrac etməyə imkan yaratdığı 
qədər istehsal edilir. Çilinin əsas dənli bitkisi əsasən Mərkəzi Çilidə istehsal edilən 
buğdadır. Bu rayonun payına buğdanın bütün əkin sahələrinin yarısı düşür (əkin 
sahələrinin təxminən 35 faizi). Nəzərə alsaq ki, Çilinin Sun-Çiko adlandırılan bu 
rayonunda ölkə əhalisinin yalnız 15 faizi yaşayır, bu rayonu taxıl anbarı hesab etmək 
olar. Çili üçün xarakterik olan digər dənli bitkiləri ölkənin şimal isti oazisində və 
Mərkəzi Çilinin şimalında istehsal edilən qarğıdalı və düyüdür, həmçinin əsasən 
cənubda istehsal edilən yulaf və arpadır.  Kartofun böyük əhəmiyyəti var. Çili üçün 
perspektiv bitki şəkər çuğundurudur. Onun istehsalı tədricən artır və nəticədə şəkər 
qamışının idxalı azalır. 
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Kənd təsərrüfatının geridə qalması, onun aşağı məhsuldarlığı, ehtiyat 
torpaqların cüzi istifadə edilməsi Çilinin kənd təsərrüfatının ölkənin daxili tələbatını 
təmin etməməsinə gətirib çıxarmışdır və nəticədə ölkəyə hər il dövlət büdcəsinin 20 
faizini təşkil etdiyi dəyərdə ərzaq məhsulları idxal edilir. 

500 min nəfərdən artıq kənd təsərrüfatında öz məvaciblərini qismən pul 
şəklində, qismən də torpaq sahələri, yaşayış yerləri, ərzaq, mal-qara saxlamağa icazə 
və s. şəklində alan muzdlu işçi çalışır.  

Çilinin kənd təsərrüfatı yüksək olmayan məhsuldarlığı ilə seçilir. Buğdanın 
məhsuldarlığı 12 – 17 s/ha, qarğıdalının 25 s/ha təşkil edir. Onun artıq dərəcədə 
mexanikləşdirməyə, kimyalaşdırmağa, suvarılan torpaqların genişləndirilməsinə 
ehtiyacı vardır. Bu problemlərin həlli köklü sosial-iqtisadi dəyişikliklərsiz mümkün 
deyil. Çilidə suvarılan torpaqların sahəsi 1 milyon hektaradan artıq deyil. 

Ərazisi 756,6 min km2, əhalisi 16,124 milyon nəfərdir. ÜDM 281,0 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 17 346 ABŞ dolları düşür. ÜDM-in 6 faizini kənd 
təsərrüfatı təşkil edir. Onun ərazisinin yalnız 8 faizindən istifadə edilir. Bitkiçilikdə 
buğda və qarğıdalı geniş  yayılmışdır. İribuynuzlu mal-qara, donuz və quşlar 
yetişdirilir. Üzümlüklər becərilən torpağın 2 faizini təşkil edir. Əkinçilik üçün 5 
milyon hektar torpaq ayrılmışdır. Kənd təsərrüfatında 700 min nəfər çalışır. 315 
min kiçik və orta fermer təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Buğdanın orta 
məhsuldarlığı 44 s/ha, qarğıdalının 90 s/ha, yulafın 33 s/ha təşkil edir. 
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Çilinin ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  
2000 – 2011-ci illər 

 
İl ÜDM, 

milyard ABŞ 
dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, 

ABŞ dolları 

Dünya 
ÜDM-də 
payı, % 

ÜDM-nin artım 
templəri 

2000 75 4864 2,32 102,7 
2001 69 4422 2,15 92 
2002 67 4245 2 97,1 
2003 74 4637 1,97 110,4 
2004 96 5951 2,27 129,7 
2005 118 7238 2,58 122,9 
2006 147 8926 2,96 124,6 
2007 164 9860 2,93 111,6 
2008 171 10181 2,79 104,3 
2009 161 9495 2,78 94,2 
2010 203 11862 3,22 126,1 
2011 281 17346 3,55 122,7 

 
 
 
 
 
 
 

Çili və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM, 
ABŞ dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl  Çili Argentina Boliviya Peru 

2000 4864 7690 1011 2049 
2001 4422 7211 956 2059 
2002 4245 2907 914 2145 
2003 4637 3421 919 2266 
2004 5951 3991 980 2570 
2005 7238 4731 1039 2867 
2006 8926 5484 1182 3302 
2007 9860 6655 1374 3834 
2008 10181 8259 1768 4532 
2009 9495 7713 1739 4519 
2010 11862 9156 2014 5399 
2011 17346 16979 2379 6122 
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Çili və qonşu-ölkələrin ÜDM-nin artım templərinin  
dinamikası, %, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl  Çili Argentina Boliviya Peru 

2000 102,7 100 101,2 101,9 
2001 92 94,7 96,4 101,9 
2002 97,1 37,9 97,5 105,6 
2003 110,4 127,5 102,5 107 
2004 129,7 117,7 108,6 114,8 
2005 122,9 119,6 108 112,9 
2006 124,6 116,9 115,8 116,5 
2007 111,6 122,4 118,2 117,4 
2008 104,3 125,2 130,8 119,4 
2009 94,2 94,2 100 100,8 
2010 126,1 119,7 117,6 120,8 
2011 122,7 121,1 120 114,6 

 
 
 
 
 
 

Çili və lider-ölkələrin ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  
milyard ABŞ dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl Çili ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 75 9899 1193 4667 1886 1326 
2001 69 10234 1317 4095 1881 1338 
2002 67 10590 1456 3918 2007 1452 
2003 74 11089 1651 4229 2424 1792 
2004 96 11798 1943 4606 2726 2056 
2005 118 12564 2284 4552 2766 2137 
2006 147 13315 2787 4363 2903 2256 
2007 164 13962 3494 4378 3324 2582 
2008 171 14219 4532 4880 3624 2832 
2009 161 13864 5051 5033 3292 2625 
2010 203 14447 5739 5459 3280 2560 
2011 281 15040 11300 4389 3085 2214 
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Çili və lider-ölkələrdə əhalinin hər nəfərinə ÜDM,  
ABŞ dolları, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl Çili ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 4864 35041 940 37122 22903 22456 
2001 4422 35840 1031 32527 22832 22529 
2002 4245 36711 1132 31083 24347 24291 
2003 4637 38068 1276 33515 29388 29775 
2004 5951 40121 1494 36469 33033 33929 
2005 7238 42329 1747 36015 33511 35035 
2006 8926 44448 2120 34500 35173 36756 
2007 9860 46188 2644 34605 40283 41817 
2008 10181 46621 3412 38563 43941 45605 
2009 9495 45059 3784 39770 40034 42037 
2010 11862 46546 4279 43142 39853 40773 
2011 17346 48517 8433 34560 37170 35143 

 
 
 
 

Çili və lider-ölkələrin ÜDM-nin artım templərinin dinamikası, 
%, 2000 – 2011-ci illər 

 
İl Çili ABŞ Çin Yaponiya Almaniya Fransa 

2000 102,7 106,4 108,4 106,8 88,5 91,1 
2001 92 103,4 110,4 87,7 99,7 100,9 
2002 97,1 103,5 110,6 95,7 106,7 108,5 
2003 110,4 104,7 113,4 107,9 120,8 123,4 
2004 129,7 106,4 117,7 108,9 112,5 114,7 
2005 122,9 106,5 117,6 98,8 101,5 103,9 
2006 124,6 106 122 95,8 105 105,6 
2007 111,6 104,9 125,4 100,3 114,5 114,5 
2008 104,3 101,8 129,7 111,5 109 109,7 
2009 94,2 97,5 111,5 103,1 91 92,7 
2010 126,1 104,2 113,6 108,5 99,4 97,5 
2011 122,7 103,8 125,5 107,5 109,9 108,4 
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Çilinin kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl 

Kənd 
təsərrüfatı, 

milyard ABŞ 
dolları 

Dünya kənd 
təsərrüfatında 

payı, % 

Əlavə dəyərdə 
kənd 

təsərrüfatının 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə kənd 

təsərrüfatı, 
ABŞ dolları 

Kənd 
təsərrüfatının 

artım 
templəri, % 

2000 4,2 3,75 5,9 272 102,4 
2001 3,3 2,96 5,1 211 78,6 
2002 3,5 3,05 5,6 222 106,1 
2003 3,6 2,8 5,1 226 102,9 
2004 4,1 2,78 4,5 254 113,9 
2005 5 3,28 4,5 307 122 
2006 5,6 3,42 4 340 112 
2007 5,9 3,01 3,8 355 105,4 
2008 5,7 2,5 3,5 339 96,6 
2009 5,5 2,48 3,6 324 96,5 
2010 6,3 2,45 3,2 368 114,5 
2011 7,8 2,67 3,4 452 123,8 

 
 
 
 

Çilinin ümumi milli gəliri, 2000 – 2011-ci illər 
 

İl Milli gəlir, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə milli gəlir, 

ABŞ dolları 

Dünya milli 
gəlirində payı, 

% 

Milli gəlirin 
artım templəri, 

% 
2000 72 4669 2,23 101,4 
2001 66 4230 2,05 91,7 
2002 64 4055 1,92 97 
2003 70 4386 1,87 109,4 
2004 88 5455 2,08 125,7 
2005 108 6625 2,36 122,7 
2006 128 7772 2,57 118,5 
2007 146 8778 2,61 114,1 
2008 158 9407 2,58 108,2 
2009 149 8787 2,58 94,3 
2010 188 10985 2,97 126,2 
2011 235 13607 3,34 125 

 



Braziliyanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 8,5 milyon km2, əhalisi 197,0 milyon nəfər, ÜDM istehsalı 2284,0 
milyard ABŞ dollarıdır, hər nəfərə 11 594 ABŞ dolları düşür. 

Braziliyanın kənd təsərrüfatında ümumi işçi qüvvəsinin 20 faizi məşğuldur. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına görə Braziliya dünyada üçüncü yeri tutur, 
onun bu məhsulların dünya ixracında payı 6,1 faiz təşkil edir. Braziliyanın ixracında 
kənd təsərrüfatı məhsullarının payı ümumi ixracın 1/3 hissəsinə çatır. 

Kənd təsərrüfatı sahəsinin strukturunda bitkiçilik üstünlük təşkil edir (ümumi 
məhsulun dəyərinin 60 faizi), bununla yanaşı torpaq istifadəsinin və torpaq 
sahibliyinin inkişaf prosesində iri torpaq sahibliyinin institutu olan latifundiya 
yaranmışdır (bütün becərilən torpaqların 80 faizi). Həmçinin kiçik torpaq sahibliyi 
olan minifundiyalar da inkişaf etmişdir. Minifundiyaların xüsusi çəkisi az olmasına 
baxmayaraq, dənli bitkilər, paxlalılar, kartof kimi bitkilərin əsas hissəsini istehsal 
edirlər (latifundiyaların plantasiyalarında bitkilər ixrac üçün becərilir). Braziliya 
qəhvə, şəkər qamışı, soya, qarğıdalı, kakao, banan, pambıq kimi bitkilərin, həmçinin 
iribuynuzlu mal-qaranın ənənəvi istehsalçısı və ixracçısıdır. 

Braziliyanın şimalında, ölkənin ümumi sahəsinin 60 faizini təşkil edən 
Amazoniyanın iri meşəlik əraziləri yerləşir. Braziliyanın ixracının əsasını qəhvə təşkil 
edir. 2008-ci ildə 2 790,8 min ton qəhvə istehsal edilmişdir, beləliklə Braziliya bu 
göstəriciyə görə dünyada birinci yerdədir. Braziliya həmçinin, əsasən avtomaşınlar 
üçün yanacaq kimi istifadə edilən etanolun alındığı  şəkər qamışının istehsalına görə 
də birinci yerdədir. 2008-ci ildə  648 milyon ton şəkər qamışı yığılmışdır. Həmçinin 
kakao (208 min ton), pambıq (3,9 milyon ton) və soya (59,9 milyon ton) istehsal 
edilir.   

Braziliyada buğda, qarğıdalı və düyü əsas istehlak bitkiləridir. 2008-ci ildə 59 
milyon ton qarğıdalı (məhsul ildə iki dəfə yığılır), 12 milyon ton düyü, 5 milyon ton 
buğda yığılmışdır. 

Heyvandarlıq Braziliyada əsasən ət istehsalına istiqamətləndirilib və kənd 
təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin təxminən 40 faizini təşkil edir. Otlaq maldarlığı, 
həmçinin tərəvəzçiliklə uyğunlaşdırılmış ət heyvandarlığı üstünlük təşkil edir. 
Heyvandarlıq daha çox ölkənin mərkəzi-qərbində yayılmışdır. Ölkədə iribuynuzlu 
mal-qaranın sayı 180 milyon, donuzların 30 milyon, ev quşlarının 1 050 milyon və 
qoyunların 20 milyon təşkil etmişdir. 

Braziliya Cənubi Amerikanın mərkəzi və şərq hissəsində yerləşən ən iri 
dövlətdir. Quru sərhədlərinin uzunluğu təxminən 16 min km, şərqdə isə ölkə 7,4 min 
km  Atlantika ilə əhatə edilir. 

Braziliya inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında birincilərdən biridir. 
İnvestorların istehsalı və etibarlığı bərpa edilmiş və ÜDM inkişaf templəri 2010-cu 
ildə müsbət olmuşdur. İxracın bərpası iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərmişdir. 

Hal-hazırda Braziliyanın sabit inkişafı və yatırımların yüksək faizi ölkənin 
iqtisadiyyatını xarici investorlar üçün cəlbedici etmişdir. 2010-cu il ərzində kapitalın 
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ölkə daxilinə böyük axını yerli valyutanın məzənnələrinin artmasına şərait yaratmış və 
hökuməti bəzi xarici investisiyalara vergilərin qaldırılmasına məcbur etmişdir. 2008-
ci ildə Braziliyanın prezidenti, dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən (ÜDM 3,8 
faizinədək təşkil edən) 6 milyard ABŞ dollar məbləğındə “suveren rifah fondu”nun 
formalaşdırılması barədə fərman imzalamışdır. Fondun məqsədi xarici kreditləşmə 
mənbələrinin iflasa uğraması şəraitində Braziliya şirkətlərini investisiya qoyuluşları 
ilə təmin etməkdir. 

İllər üzrə ÜDM-nin nisbi dəyişikliyi; +5,1 faiz (2008), -0,2 faiz (2009), +7,5 
faiz (2010). 2010-cu ildə ÜDM-nin həcmi 2,284 trilyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
ÜDM hər nəfərə 11594 ABŞ dollara çatmışdır. İnflyasiya 4,5 faiz, işsizliyin səviyyəsi 
5,7 faiz təşkil etmişdir. 

Braziliya inkişaf edən dünyanın əsas ölkələrindən biridir. O, ÜDM görə Latın 
Amerikasında birinci yeri tutur, sənaye istehsalının həcminə görə isə dünyanın ən  iri 
ölkələrin onluğuna daxildir. ÜDM-də sənayenin payı 26,4 faiz, kənd təsərrüfatının isə 
6,1 faiz təşkil edir. Sənayedə işçi qüvvəsinin 14 faizi məşğuldur. 

Ərazisi 8,5 milyon km2, əhalisi 197,0 milyon nəfər, 1 km2-ə 267 nəfər düşür. 
ÜDM 2284,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 11594 ABŞ dolları düşür. 
Kənd təsərrüfatında işçi qüvvəsinin 20 %-i iştirak edir. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satışına görə dünyada 3-cü yeri tutur və dünya ixracının 6,15 %-ni 
verir. Məhsulların 60 %-ni bitkiçilik təşkil edir. İxracın əsas hissəsini qəhvə tutur, 
2008-ci ildə 2790,8 min ton qəhvə, 59 milyon ton qarğıdalı, 12 milyon ton düyü, 5,0 
milyon ton buğda istehsal edilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin 40 
%-ni heyvandarlıqda ətçilik verir. 180 milyon iribuynuzlu mal-qara, 30 milyon baş 
donuz, 1 050 milyon baş toyuq, 20 milyon baş qoyun mövcuddur. 

 
 

Braziliyanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cı illər 
 

İl ÜDM, milyard ABS 
dolları 

Əhalinin bir nəfərinə ÜDM, 
ABS dolları 

Dünya ÜDM 
payı, % 

ÜDM inkişaf 
tempi,% 

2000 645 3698 2 109.9 
2001 554 3132 1.73 85.9 
2002 506 2822 1.51 91.3 
2003 552 3039 1.47 109.1 
2004 664 3611 1.57 120.3 
2005 882 4742 1.93 132.8 
2006 1089 5794 2.2 123.5 
2007 1367 7202 2.45 125.5 
2008 1653 8630 2.7 120.9 
2009 1593 8243 2.75 96.4 
2010 2284 11594 3.31 131.1 
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Braziliyanın və qonşu-ölkələrin ÜDM, milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 
 

İl Braziliya Argen-
tina 

Boliviya Peru Kolum-
biya 

Venesuela Paraq-
vay 

Uruq-
vay 

2000 645 284 8.4 53 100 117 7.1 23 
2001 554 269 8.1 54 98 123 6.4 21 
2002 506 102 7.9 57 98 93 5.1 14 
2003 552 130 8.1 61 95 84 5.6 12 
2004 664 153 8.8 70 117 112 6.9 14 
2005 882 183 9.5 79 147 146 7.5 17 
2006 1089 214 11 92 163 183 9.3 20 
2007 1367 262 13 108 207 230 12 24 
2008 1653 328 17 129 244 311 17 31 
2009 1593 309 17 130 235 326 14 31 
2010 2284 709,7 20 157 288 391 18 52 
 

 
 
 
 

Braziliyanın və qonşu-ölkələrin ÜDM, %, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Braziliya Argentina Boliviya Peru Kolumbiya Venesuela Paraqvay Uruqvay 
2000 52.12 22.95 0.68 4.28 8.08 9.45 0.57 1.86 
2001 48.88 23.73 0.71 4.76 8.65 10.85 0.56 1.85 
2002 57.3 11.55 0.89 6.46 11.1 10.53 0.58 1.59 
2003 58.25 13.72 0.85 6.44 10.02 8.86 0.59 1.27 
2004 57.96 13.35 0.77 6.11 10.21 9.78 0.6 1.22 
2005 59.96 12.44 0.65 5.37 9.99 9.93 0.51 1.16 
2006 61.14 12.01 0.62 5.16 9.15 10.27 0.52 1.12 
2007 61.49 11.79 0.58 4.86 9.31 10.35 0.54 1.08 
2008 60.55 12.01 0.62 4.73 8.94 11.39 0.62 1.14 
2009 60 11.64 0.64 4.9 8.85 12.28 0.53 1.17 
2010 61.93 10.97 0.59 4.65 8.54 11.59 0.53 1.19 
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Braziliyanın və qonşu-ölkələrdə əhalinin bir nəfərinə ÜDM, 

milyard ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

 
İl Braziliya Argentina Boliviya Peru Kolumbiya Venesuela Paraqvay Uruqvay 

2000 3698 7690 1011 2049 2515 4805 1329 6930 
2001 3132 7211 956 2059 2424 4957 1173 6316 
2002 2822 2709 914 2145 2386 3680 916 4211 
2003 3039 3421 919 2266 2276 3264 987 3611 
2004 3611 3991 980 2570 2760 4275 1192 4216 
2005 4742 4731 1039 2867 3415 5476 1272 5116 
2006 5794 5484 1182 3302 3730 6746 1548 6011 
2007 7202 6655 1374 3834 4667 8335 1961 7194 
2008 8630 8259 1768 4532 5421 11085 2729 9265 
2009 8243 7713 1739 4519 5147 11431 2208 9234 
2010 11594 16979 2014 5399 6221 13492 2789 15117 
 

 
 
 
 
 

Braziliyanın və qonşu-ölkələrinin ÜDM inkişaf templərinin dinamikası,  
%, 2000 – 2010-cu illər 

 
İl Braziliya Argentina Boliviya Peru Kolumbiya Venesuela Paraqvay Uruqvay 

2000 109.9 100 101.2 101.9 97.1 119.4 97.3 95.8 
2001 85.9 94.7 96.4 101.9 98 105.1 90.1 91.3 
2002 91.3 37.9 97.5 105.6 100 75.6 79.7 66.7 
2003 109.1 127.5 102.5 107 96.9 90.3 109.8 85.7 
2004 120.3 117.7 108.6 114.8 123.2 133.3 123.2 116.7 
2005 132.8 119.6 108 112.9 125.6 130.4 108.7 121.4 
2006 123.5 116.9 115.8 116.5 110.9 125.3 124 117.6 
2007 125.5 122.4 118.2 117.4 127 125.7 129 120 
2008 120.9 125.2 130.8 119.4 117.9 135.2 141.7 129.2 
2009 96.4 94.2 100 100.8 96.3 104.8 82.4 100 
2010 131.1 119.7 117.6 120.8 122.6 119.9 128.6 129 
 



Kanadanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 9 970,6 min km2, əhalisi 34 milyon nəfər, ÜDM 1389,0 milyard ABŞ 
dollarıdır, hər nəfərə 40 853 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. 

Hal-hazırda Kanadada 229 000 ferma mövcuddur. Sahələri böyük və genişdir. 
Texnika güclü və genişformatlıdır. Orta Kanada fermeri 1800 hektar torpağı becərir. 

Kanada böyük iqtisadi potensiala malik, inkişaf etmiş sənaye-aqrar ölkəsidir. 
Ümumi milli məhsulun həcminə görə bir çox digər ölkələri qabaqlayır, hər nəfərə 
olan göstəricilərə görə isə dünyada birinci yerlərdən birindədir. Onun sənayesi yüksək 
texnoloji səviyyəsi və müəyyən sahələrin strukturunun mürəkkəbliyi ilə seçilir. 

Eyni zamanda Kanadanın iqtisadiyyatı zəif inkişaf edən ölkələrə xas olan bəzi 
cəhətlərə malikdir. İlk növbədə bu onun xammalın istehsalında (mineral, kənd 
təsərrüfatı, meşəçilik, enerji) və xüsusilə də ixracında ixtisaslaşmasına aiddir. Ərzaq 
məhsulları, xammal və yarımfabrikatlar dəyərinə görə demək olar ki, Kanada 
ixracının 2/3 hissəsini təşkil edir, bu məhsullar şəklində ölkənin ümumi milli 
məhsulunun təxminən 15 faizi idxal edilir. Lakin, Kanada iqtisadiyyatının xammal 
yönümlü olması tədricən aradan qaldırılır. Sənayesi inkişaf etmiş ölkə üçün digər 
qeyri-adi mühüm cəhəti Kanadanın iqtisadiyyatında xarici investisiyaların çox böyük 
rol oynamasıdır. Xüsusilə də Kanadaya ABŞ-ın təsiri çox güclüdür. Kanadanın 
iqtisadiyyatı ABŞ-nın iqtisadiyyatı ilə sıx əlaqədədir. Onun xammal sahələri, bir 
qayda olaraq məhsullarının ixracı ABŞ-a yönəldilmişdir və Kanadada artıqlaması ilə 
mövcud olan bu ölkənin xammalı onun  iqtisadiyyatına mühüm əlavədir. 

Kanada öz iqtisadiyyatının strukturuna görə digər sənayesi inkişaf etmiş 
ölkələrdən az fərqlənir. Onun ümumi sənaye məhsulunun yarıdan çox hissəsi xidmət 
sahəsinin payına düşür və bu göstəricilərə görə o yalnız ABŞ-dan geridə qalır. Lakin 
ümumi milli məhsulunda sənayenin payına görə (təxminən 40 faiz) Kanada əsas 
Qərbi Avropa ölkələrindən geridə qalır, kənd təsərüfatının payına görə isə ABŞ-ı 
qabaqlayır və Fransa və ya Niderland ilə təxminən eyni səviyyədədir. 

Kanadada kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir, burada iqtisadi aktiv əhalinin 
15 faizi məşğuldur və ÜDM-in 9 faizini təşkil edir. Kanadanın aqrar sənaye 
kompleksinə kənd təsərrüfatından əlavə maşınları, avadanlıqları, gübrələri və kənd 
təsərrüfatı üçün digər məhsulları istehsal edən sənaye, həmçinin kənd təsərrüfatı 
məhsullarını emal edən sənaye  də daxildir. Aqrar sənaye kompleksinin dəyərinin 
demək olar ki, 70 faizini qida sənayesinin emal sahələri təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı ərazilərinin ümumi sahəsi 70 milyon hektar təşkil edir.  Kənd 
təsərrüfatının strukturunda güclü inkişaf etmiş bitkiçiliklə yanaşı, heyvandarlıq da 
yüksək inkişaf etmişdir. Əsas kənd təsərrüfatı rayonları olan çöllük əyalətlər (taxıl 
təsərrüfatı, otlaq, ət maldarlığı, ət-yun qoyunçuluğu), Ontario və Kvebekdir (kartof 
istehsalı, südçülük heyvandarlığı). Meyvəçilik Yeni Şotlandiyada və Britaniya 
Kolumbiyasında inkişaf etmişdir. Ərzaq taxılının iri istehsalının qorunub saxlanması 
ilə yanaşı yem bitkilərinin, o cümlədən rapsın, arpanın, qarğıdalının rolu artır. Dənli 
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bitkilərin yığımına görə Kanada dünyada beşinci yeri tutur (57 milyon ton) və 
buğdanın yığımına görə üçüncü yerdədir. 

Kanada inkişaf etmiş ət maldarlığına malikdir. Hər dördüncü Kanada fermeri 
iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi ilə məşğuldur. Kanadanın mal ətinin 50 
faizindən çoxu ixrac edilir. Hər bir Kanada fermerinin şəxsi elevatoru və  demək olar 
ki hər bir fermerin evinin yanında silos quyuları var. 

Kənd təsərrüfatı torpaqlarının qiymətləri yüksəkdir. Orta hesabla Kanadada 
kənd təsərrüfatı torpağının 1 hektarı 4 000 – 8 000 ABŞ dolları arası dəyişir. Kanada 
iqtisadi inkişaf imkanları olan inkişaf etmiş sənaye-aqrar ölkədir. Təsərrüfatlar 
ölkənin tələbatlarını üstələyən öz güclü xammal və enerji ehtiyatlarına arxalanır. 
Kanada iqtisadiyyatının yüksək inkişaf etmiş sahəsi kənd təsərrüfatıdır, baxmayaraq 
ki, onun həm məşğulluq strukturunda, həm də ümumi milli məhsulun strukturunda 
payı durmadan azalır. Əmtəənin, mexanikləşdirmənin, istehsalatın ixtisaslaşdırma 
səviyyəsinin yüksək olması ölkə üçün xarakterikdir. Hal-hazırda fermer 
təsərrüfatlarının bir hissəsi iri aqrobiznesin əsas tərkib hissəsidir (fermalarda kənd 
təsərrüfatı məhsulları, qida sənayesi müəssisələrinin ən iri şirkətlərilə müqavilə 
əsasında istehsal edilir). Kənd təsərrüfatı həm Kanadanın artan əhalisinin ərzaq 
məhsullarının növlərinə olan tələbatlarını təmin edir, həm də ölkənin xarici ticarətində 
bütün onun ixracının dəyərinin 15 faizini təmin edən əhəmiyyətli rolunu oynayır. 
Dənli bitkilərin, ilk növbədə ölkənin ixracına görə ABŞ-dan sonra dünyada ikinci yeri 
tutan buğdanın xüsusilə böyük əhəmiyyəti var. Münbit torpaqların geniş sahələri, 
iqlim şəraitinin müxtəlifliyi bir çox kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına şərait 
yaradır. Hal-hazırda 70 milyon hektar (ölkənin ərazisinin 7,6 faizi) ərazidə fermalar 
fəaliyyət göstərir, bunlardan 43 milyon hektarı becərilir və otlaqlar kimi istifadə 
edilir. Həm yeni torpaqların mənimsənilməsi yolu ilə, həm də quraqlıq ərazilərdə 
suvarmanın aparılması və mineral gübrələrin tətbiq edilməsinin genişləndirilməsi yolu 
ilə kənd təsərrüfatı istehsalatının inkişafı üçün əhəmiyyətli ehtiyatlar mövcuddur. 

Müharibədən öncəki dövrlə müqayisədə kənd təsərrüfatının strukturunda ciddi 
dəyişikliklər olmuşdur. Digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Kanada da 
heyvandarlıq qabaqlayıcı templərlə inkişaf etmişdir. Nəticədə əmtəə məhsullarının 3/5 
hissəsindən çoxu hal-hazırda heyvandarlıq məhsullarının payına düşür və yalnız 
təxminən 2/5 hissəsi bitkiçiliyin, baxmayaraq ki, 30-cu illərin sonlarında bu nisbət  
əksinə olmuşdur. Sahələrin strukturu da dəyişmişdir. Məsələn, heyvandarlıqda 
quşçuluğun, südçülüyün, heyvandarlığının və həmçinin, mal-qaranın bordaqda 
saxlanılmasının  daha intensiv istiqamətlərinin payı artmışdır. Əkinçiliyin sahələri 
arasında yem bitkilərinin (heyvandarlığın sürətli inkişafı nəticəsində) və həmçinin, 
intensiv tərəvəzçiliyin və bağçılığın payı artmışdır. Kənd təsərrüfatı istehsalının 
intensivləşdirilməsinə belə bir meyl öz əksini fermaların mexanikləşdirilməsində və 
elektrikləşdirilməsində də tapmışdır. Bununla yanaşı, ölkə digər inkişaf etmiş 
ölkələrdən, xüsusilə də Qərbi Avropa ölkələrindən gübrələrin tətbiqinə görə, kənd 
təsərrüfatı sahələrinin 1 hektarına hesabı ilə enerji və fondlarının gücünə görə geridə 
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qalır. Bunun nəticəsi olaraq bir çox bitkilərin, xüsusilə də dənli bitkilərin 
məhsuldarlığı Kanada da xeyli aşağıdır. 

Kənd təsərrüfatı ölkənin cənub rayonlarında inkişaf etmişdir, baxmayaraq ki, 
geniş şimal ərazilərdə yalnız maralçılıq, ovçuluq və balıqçılıq inkişaf etmişdir. Daha 
əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı rayonları Mərkəzi Kanada və çöl əyalətləridir, eyni 
zamanda onların müxtəlif ixtisaslaşması mövcuddur.  

Mərkəzi Kanada onun çoxsaylı əhalisilə, ilk öncə şəhər əhalisinin tələbatlarını 
şəhərətrafı tərəvəzçilik, bağçılıq, südçülük heyvandarlığı və quşçuluq vasitəsilə təmin  
edən sahələrilə seçilir. Məhsulun böyük hissəsi yerli bazarlarda satılır, heyvandarlıq 
məhsullarının və tütünün bir hissəsi isə ixrac edilir.  

Çöllük əyalətləri öz yerli təbii şəraitlərinin xüsusiyyətləri hesabına hələ keçən 
əsrin sonlarında dünya miqyasında taxıl üzrə istehsalın ixtisaslaşmasına görə aparıcı 
rayonlara çevrilmişdir. Hal-hazırda da dənli bitkilərin istehsal edilməsi Kanadanın 
kənd təsərrüfatı məhsullarının dünya bazarında  ixtisaslaşmasını müəyyən edir. 

 Digər rayonlar daha kiçik rol oynayırlar. Lakin Britaniya Kolumbiyasının 
cənub hissəsində yüksək intensiv südçülük heyvandarlığının və bağçılığın (əsas 
məhsul almadır), Atlantik əyalətlərdə isə kartofçuluğun və bağçılığın inkişafını qeyd 
etmək olar. 

Kanada ərzağın ixracı üzrə dünyada ikinci olan, inkişaf etmiş kənd təsərrüfatına 
malikdir. Əmtəənin, mexanikləşdirilmənin, istehsalatın ixtisaslaşdırılmasının yüksək 
səviyyədə olması onun üçün xarakterikdir. Kənd təsərrüfatı ölkəsində fermer 
təsərrüfatları məhsullarına və fermerlər tərəfindən əldə etdikləri sənaye məhsullarına 
“qiymət qayçılarının” mövcudluğu xırda və orta fermaların müflisləşməsinə, 
istehsalatın və torpaq sahibliyinin iri fermaların və kənd təsərrüfatı korporasiyalarının 
əlində cəmləşməsinə gətirib çıxarmışdır. 

Hal-hazırda kənd təsərrüfatı torpaqlarının 80 faizi sahələri 50 hektardan artıq 
olan iri təsərrüfatların sahibliyindədir.  

Əhəmiyyətli bitkilərin orta illik yığımı buğda üzrə 32 milyon ton, arpa üzrə 15 
milyon ton, qarğıdalı üzrə 7 milyon ton, yulaf üzrə 4 milyon ton təşkil etmişdir. Mal-
qaranın sayı iribuynuzlu mal-qara üzrə 16 milyon, donuzların sayı 11 milyon, 
qoyunların 600 min, quşların 80 milyon təşkil etmişdir. 

Kanada kənd təsərrüfatında əməyin səmərəliliyinin dünyada biridir. Burada 
əhalinin təxminən 15 faizi məşğuldur, fermaların 30 faizi ümumi əmtəə məhsullarının 
75 faizini istehsal edir. Kanadanın fermerləri 100 milyon nəfəri doyura bilər. 

Kənd təsərrüfatından sonra Atlantik və Sakit okeanların bioloji ehtiyatlarına 
əsaslanan balıqçılıq ikinci yeri tutur. Balığın tədarükünə görə (1 milyon ton) Kanada 
dünyada səkkizinci yerdədir və Atlantik okeanın sahilinin payı 60 faizə çatır. Daxili 
sularda balıqçılığın  əhəmiyyəti, ovçuluq kimi xeyli aşağıdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcminin yarıdan çoxu heyvandarlıqda 
südçülük, ət-yun qoyunçuluğu və həmçinin quşçuluq üstünlük təşkil edir. Kanada  
dondurulmuş balıq və xəzlər üzrə dünya ixracında aparıcı rol oynayır. Ölkənin 
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mərkəzi (şəhərətrafı tərəvəzçilik, bağçılıq, südçülük heyvandarlığı və quşçuluq) və 
cənub-qərb (dənli bitkilərin becərilməsi) hissələri əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı 
rayonlarıdır. 

Kənd təsərrüfatı Kanadanın aqrar biznesinin tərkib hissəsidir, burada qida 
sənayesi əsas rol oynayır. Ölkə məhsulların əsas növləri ilə daxili tələbatı təmin edir, 
buğda və bitki yağının iri ixracçısıdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təməlini 
fermer təsərrüfatları təşkil edir. Fermerlərin çoxu torpaq sahibləridir, fermaların 
böyük hissəsi isə yüksək ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdir. Kənd təsərrüfatının 
strukturunda bitkiçiliklə yanaşı heyvandarlıq üstünlük təşkil edir.  Kanada taxılın 
ümumi istehsalına görə dünya ölkələrinin birinci onluğuna daxildir. Son illər yağlı və 
yem bitkilərinin istehsalının həcmləri artmışdır. Becərilən torpaqların böyük hissəsi 
cənubda, ölkənin çöllük hissəsində cəmləşmişdir. Burada taxıl təsərrüfatında, otlaq ət 
maldarlığında və ət-yun qoyunçuluğunda ixtisaslaşırlar. Mərkəzi rayonlarda aparıcı 
mövqeni çoxsahəli heyvandarlıq tutur, südçülük təsərrüfatları və meyvəçilikdə inkişaf 
etmişdir. 

Kanada bütün əmtəə məhsullarının 25 faizini dünyanın müxtəlif ölkələrinə 
ixrac edir.  Sənaye məmulatları Kanadanın ixracının təməlini təşkil edir, onlardan 3/5 
hissəsi maşınqayırma məhsullarıdır. Kağızın və taxılın ixracı həmçinin 
əhəmiyyətlidir. Kanadanın xarici ticarət münasibətlərində əsas yeri ABŞ tutur. İkinci 
yerdə Yaponiyadır, sonra isə Avropa İttifaqı ölkələri. Kənd təsərrüfatı Kanada 
ərazisinin 7 faizini təşkil edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün 
istifadə edilən bu sahənin 3/4 hissəsi ölkənin Mərkəzi Qərbində yerləşir. Bu əyalətlər 
əsasən buğda istehsal edir. Kanada buğdanın ən iri dünya istehsalçılarından biridir. 

Bu rayonların fermerləri, becərdiyi məhsulların diversifikasiyasının qayğısına 
qalaraq, eyni zamanda ölkədə mərciyə, rapsa və jenşenə artan tələbatı ödəmək 
məqsədilə bu bitkiləri becərməyə başlamışlar. Kanadanın şərqində əkinçilik 
məhsullarının əksər hissəsi Böyük Göllərin düzənliklərində və Müqəddəs Lavrentiy 
çayının vadisində becərilir. Ontario və Kvebekin yayın isti keçməsi və uzun 
vegetasiya dövrü bu sahədə kahı, xiyar, qarğıdalı, alma, çiyələk və tütün kimi 
müxtəlif məhsulların becərilməsinə şərait yaratmışdır. Ölkədə iribuynuzlu mal-
qaranın sayının çoxluğuna görə ikinci olan Kvebek Kanadanın ən iri süd 
istehsalçısıdır. İkinci süd istehsalçısı Ontario, öz növbəsində iribuynuzlu mal-qaranın 
sayına görə üçüncüdür. Atlantik əyalətlərdə əsas becərilən bitki kartofdur. 

 
Kanadanın ilkin sektoru 

 
Fəaliyyət ÜDM, % İşçilər Məşğulluq, % 

Kənd təsərrüfatı 9 347 400 2 
Balıqçılıq 0,5 26 850 0,2 
Meşəçilik 0,5 50 000 0,3 
Cəmi  10 434 250 2,5 
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Kanada hökumətinin agentlikləri ölkənin əkinçiliyini və maldarlığını dəyişən 
qiymətlərdən və xarici məhsullardan müdafiə etmək məqsədilə istehsalın və 
subsidiyaların hüdudlarını müəyyən edirlər. Belə agentliklər, xidmətlərin və kənd 
təsərrüfatı fəaliyyətində lazım olan materialların vasitəsilə istehsalçıların istehsal 
etdikləri məhsullarının  satışına yardım edirlər. 

Kənd təsərrüfatı torpaqları Kanadanın təxminən 7 faizini təşkil edir. Bu, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının becərilməsində istifadə edilən ərazilərin 3/4 hissəsi ölkənin 
Mərkəzi Qərbi əyalətlərində yerləşir. Bu əyalətlərdə əsasən buğda istehsal edirlər. 
Kanadada istehsal edilən bütün buğdanın yarısı Saskaçevanda becərilir. 

Kanada dənli bitkiləri ixrac edir (buğda, çovdar, yulaf, arpa, qarğıdalı, 
qarabaşaq kimi bitklərə də aiddir) və dünyanın taxıl bazarında aparıcı yerlərdən birini 
tutur. Bununla əlaqədar olaraq dənli bitkilərin idxalı çox az miqdardadır. Buğdanın 
becərildiyi sahə orta hesabla 8,6 – 11,0 milyon hektar təşkil edir. Məhsuldarlıq illər 
üzrə dəyişərək 1,8 – 2,9 ton/ha  arasında dəyişir. Buğda üzrə ümumi yığım orta 
hesabla 16,2 – 28,6 milyon ton arasında dəyişir, bununla belə 9,4 – 19,4 milyon ton 
ixrac edilir. İdxal 0,2 – 0,4 milyon ton təşkil edir. Daxili tələbata 6,3 – 9,0 milyon ton 
sərf edilir. Buğda üzrə keçici ehtiyatlar 4,8 – 9,7 milyon ton təşkil edir. 

Arpa həmçinin ixrac edilən əhəmiyyətli bitkidir. Arpa üzrə əkin sahələri 3,2 – 
4,6 milyon hektar təşkil edir.  Məhsuldarlıq 2,2 – 3,4 ton/ha arasında dəyişir, bu da  
7,5 – 13,2 milyon ton arpanın istehsalını təmin edir. 0,4 – 3,0 milyon ton arpa ixrac 
edilr. İdxalı isə çox azdır. Bu dənli bitkinin ölkədaxili istehlakı 7,9 – 11,6 milyon ton 
təşkil edir. Keçici ehtiyatlar 1,5 – 3,4 milyon ton təşkil edir. 

Ölkədə qarğıdalının istehsalı orta hesabla 8,8 – 11,6 milyon ton təşkil edir, bu 
da hər zaman ölkənin istehlakını təmin etmir. Ölkədə qarğıdalının istehlakı 10,3 – 
13,8 milyon ton təşkil edir, buna görə də qarğıdalının çatışmayan miqdarı idxal edilir. 

Ərazisi 9970,6 min km2, əhalisi 34,0 milyon nəfər, 1 km2-ə 3,4 nəfər düşür. 
Orta Kanada fermeri 1800 hektar torpaq becərir. Aktiv əhali ÜDM-in 9 %-ni 
verirlər. Ümumi kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 70 milyon hektar, əkin 14 milyon 
hektar, taxıl istehsalına görə dünyada 5-ci yeri tutur (57 milyon ton). İstehsal edir: 
buğda 32 milyon ton, arpa 15 milyon ton, qarğıdalı 7 milyon ton, vələmir 4 milyon 
ton, 16 milyon iribuynuzlu mal-qara, 11 milyon donuz, 600 min baş qoyun, 80 
milyon quş. ÜDM 1389,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 40 853 ABŞ 
dolları düşür. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Meksikanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 1964,4 min km2, əhalisi 113,7 milyon nəfərdir. ÜDM istehsalı 1657,0 
milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 14 574 ABŞ dolları düşür. 

Meksika(Meksika Birləşmiş Ştatları) şimalda ABŞ-la, cənub-qərbdə isə 
Qvatemala və Belislə sərhədləri olan Şimalı Amerikada yerləşən dövlətdir. Meksika 
Sakit və Atlantik okeanların suları ilə əhatə edilir, onun ərazisinə həmçinin Karib 
dənizində yerləşən adalarda aiddir. 

Meksikanın ərazisinin çox hissəsində təbii şərait kənd təsərrüfatı üçün 
əlverişsizdir. Ölkənin ərazisinin 40 faizinisəhra və yarımsəhralar, bir o qədər də 
dağlar və meşələr təşkil edir. Qarğıdalı,sorqo, buğda, lobya əsas bitkilərdir. Qarğıdalı 
və lobya hər yerdə becərilir, onlar əsas ərzaq bitkiləridir. Buğdanın əkin sahələri 
ölkənin şimalında cəmləşmişdir. Meksikalı alimlər tərəfindən yüksək məhsuldarlı, 
quraqlığa davamlı sortlar yetişdirilmişdir. Burada şəkər qamışı, tropik meyvələr 
(sitrus bitkiləri, manqo, ananas, papayya) və qəhvə istehsal edilir. Bu bitkilər ixrac 
üçün çox əhəmiyyətlidir və əsasən ABŞ bazarları üçün ayrılmışdır. Heyvandarlıq 
əsasən ətlik iribuynuzlu mal-qaradan ilə təşkil olunmuşdur. Sahilyanı rayonlarda 
balıqçılıq inkişaf etmişdir. 

1950-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsində əhalinin 58 faizi məşğul idi və ÜDM-
də kənd təsərrüfatının payı 22,5 faiz təşkil etmişdir, 1997-ci ildə kənd təsərrüfatının 
ÜDM-də payı 6,1 faiz olmuşdur və burada işləyən meksikalıların 22 faizi çalışırdı. 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı əsasən fərdi fermalarda vəya exidoslarda, 
kəndli cəmiyyətlərinin torpaqlarında və torpaq sahibliyinin ənənəvi Meksika sistemi 
üzrə becərilməsi aparılan sahələrdə cəmləşmişdir. 

Exidos 1910-cu il inqilabından sonra bərpa edilmiş və 1934 – 1940-cı illərdə 
gələcək inkişafını başlamışdır. Kəndlilər ümumi sahələri istifadə edə bilərdilər, yalnız 
onları satmağa və sahibi olmağa ixtiyarları yox idi. Bu məhdudiyyətlər torpaqdan 
banklarda zamin kimi istifadə etməyə və hüquqi şəxs ilə birgə müştərək müəssisə 
yaratmağa imkan vermirdi. Demək olar ki, bütün becərilən torpaqların 50 faizini 
təşkil edən bu ərazidə kənd yerlərinin əhalisinin 2/3 hissəsi yaşayırdı.  Belə kəndli 
təsərrüfatları ixrac bitkilərinin əsas hissəsini və ərzağın 70 faizini istehsal edirdi. 
Exidos torpaqlarının belə vəziyyəti ilə bağlı kənd təsərrüfatına meneələri aradan 
qaldırmaq üçün 1992-ci ilin əvvəlində hökumətislahat həyata keçirmişdir, 
onunəsasında kəndlilər fermaları sata bilərdilər, bölməyə imkan əldə edə bildilər, həm 
də icarəyə vermək haqqını qazandılar. Kəndli cəmiyyətlərinin bəzi üzvləri iri 
korporasiyalarla birgə fəaliyyət barədə müqavilələr bağlamışdılar, bu müqavilələr 
əsasında işçi qüvvəsini və torpağı vəsait və texniki yardım ilə əvəzləndirirdilər. Belə 
müştərək müəssisələrin kiçik hissəsi müvəffəqiyyətli olmuşdur, səbəblərdən biri 
məhsula zərər vuran 1998-ci ilin uzunsürən və sərt quraqlıqdan sonra tropik 
qasırğaları olmuşdur. 
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Meksikanın əsas bitkiləri düyü, arpa, buğda, sorqo və maisdir. Meksika 
həmçinin meyvə və tərəvəzləri, əsasən banan, manqo, pomidor və apelsiniixrac edir. 
1990-cı ildə bütün ixrac daxilolmaların 1,4 faizini qəhvə təşkil etmişdir. 

Meksikada iribuynuzlu mal-qaranı əsasən şimal-mərkəzi regionda 
yetişdirirlər, buradan ABŞ-a daha çox bu məhsul ixrac edilir. Meksikanın 
urbaniləşdirilmiş rayonları mal əti və süd məhsulları ilə Meksika körfəzi rayonundan 
təchiz edilir, burada mal-qaranın zebu cinsi yetişdirilir. Ölkənin heyvandarlıq 
sahəsində atlar, eşşəklər, qatırlar, donuzlar və keçilər əhəmiyyətli rol oynayır. Yerli 
heyvandarlığın istehsal etdiyi məhsulların həcmi ölkənin donuz ətinə, mal ətinə, quş 
ətinə, yumurtaya və təzə südə olan daxili tələbatı tam təmin edir, lakin quru süd idxal 
edilir. 

300 il ərzində Meksikanın iqtisadiyyatına İspaniya təsir göstərmişdir. 
Müstəmləkə olaraq, Meksika ucuz işçi qüvvəsi və xammal mənbəyi olmuşdur. Belə 
şəraitdə Meksikanın milli iqtisadiyyatı mümkün olmamışdır. Yalnız azsaylı Meksika 
elitası zənginləşirdi.  İqtisadiyyat paxlalı bitkilər, qarğıdalı, tütün, çili bibəri kimi 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinə və həmçinin iribuynuzlu mal-qaranın 
yetişdirilməsinə əsaslanır. 

Müstəqillik uğrunda müharibələr Meksikanın iqtisadiyyatına imkan vermir, 
1876-cı ildən Meksikanın Milli iqtisadiyyatının canlandırılması üçün xarici kapital 
cəlb edilir. Xarici investorların hesabına yeni neft yataqları mənimsənilir, dəmir 
yollarının və limanların tikintisinə başlanılır. Elektrik enerjisinin məsafəyə verilməsi 
xətləri və teleqraf xətləri çəkilir. 

Bu dövrdən Meksikanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. 
İqtisadiyyatın canlanması ilə yanaşı xaricilərə yaşayış üçün daha yaxşı 
şəraitinyaradılması səbəbindən ölkə əhalisinin orta səviyyəsinin hiddəti artır. 
Meksikalıların natural təsərrüfatının azalması tendensiyası müşahidə olunur. Bu, şəkər 
qamışı, qəhvə və pambıq kimi ixrac bitkilərinin becərilməsinin artması səbəbindən 
baş verir. Kiçik torpaq sahibləri ixrac bitkilərinin istehsalının plantasiyalarda işləməyə 
məcbur olmuşdular. Xaricilərin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində hökmranlığı 
ölkənin əhalisinin qəzəbinə səbəb olmuşdur. 

1910-cu ildə ölkədə inqilab baş vermişdir.1934 – 1940-cı illərdə plantasiyalar 
və malikanələr milliləşdirilir və onlar kəndlilərə verilir. Exido – kəndli kooperativ 
təsərrüfatları yaradılır. 1935-ci ildə onların inkişafı üçün Exidal Kredit üzrə Milli 
Bank yaradılır. O, kəndlilərə kənd təsərrüfatı texnikasının, avadanlığın və toxumların 
alınmasına ssudalar verir. 

Meksikanın kənd təsərrüfatında əhalinin 1/4 hissəsi məşğuldur. Kaliforniya və 
Meksika körfəzlərinin sahillərində balığın kommersiya ovu ilə məşğul olan 
kooperativlər yerləşmişdir. Balığın yarıdan çoxu meksikalılar tərəfindən istehlak 
edilir, qalan hissəsi isə emal və ixrac edilir. 

Hal-hazırda ölkə balansında neftin payı 75 faiz təşkil edir. Kənd təsərrüfatı 
sahəsi praktiki olaraq inkişaf etmir. ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı 5 faiz təşkil 
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edir. Lakin keçmişdə Meksika xalqlarının əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı 
olmuşdur. Bu problemlər olduqca müvəffəqiyyətsiz dövlət siyasətiilə əlaqədardır, 
vəziyyət həm dətorpağın becərilməsinin kohnəlmiş formalarla becərilməsilə 
ağırlaşmışdır, bu da XIX əsrin axırlarında ölkənin normal inkişafına real əngəl 
olmuşdur. Meksikada müharibə bitdiyindən sonra həyata keçirilmiş islahat da uğur 
gətirmədi, o zaman torpaqlar güc vasitəsilə sahiblərindən, o cümlədən xarici 
mülkədarlardan alınaraq dövlət nəzarətinə keçmişdir və kənd icmalarına verilmişdir. 

Lakin reallıqda hər şey elə də asan olmamışdır. Hakimiyyət eşelonlarında 
dərhal korrupsiya baş qaldırdı və kənd təsərrüfatının inkişafına ayrılan vəsait praktiki 
olaraq aqrarilərə gəlib çatmırdı. Aqrarilər əsasən Meksikanın savadsız yerli 
tayfalarından ibarət olmuşdur. Onların əkinçilik barədə ibtidai təsəvvürləri var idi, 
bunun nəticəsində məhsuldarlıq çox aşağı olmuşdur. Daha az sayda əkinçilər 
tərəvəzlərin və meyvələrin istehsalı ilə məşğul olmaq istəyirdi. 

Meksika qlobal böhranın təsirinin öhdəsindən gəlmişdir, lakin dünya 
bazarlarına resessiyanın təsiri altındadır. 2010-cu ildə ÜDM-in artımı 5,4 faiz olsa da, 
2011-ci ildə bu göstərici 3,9 faiz təşkil etmişdir. Meksikanın monetar siyasəti dünya 
bazarlarının dəyişkənliyinin ölkənin maliyyə sabitliyinə təsirinin qarşısını alır. 
Mövsümi dəyişikliklərə baxmayaraq, milli valyutanın məzənnəsi güclənirdi (2012-ci 
ilin aprelində 1 ABŞ dolları 12,8 meksika pesosuna bərabər olmuşdur). 2011-ci ildə 
qızıl valyuta ehtiyatları 142 milyard ABŞ dollarından artıq olmuşdur. İnflyasiyanın 
templəri 2010-cu ildəki 4,4 faizdən 2011-ci ildə 3,8 faizədək azalmışdır. Maliyyənin 
dövlət tərəfindən idarəedilməsi büdcənin defisitini azaltmışdır – 2010-cu ildə olan 
ÜDM 2,8 faizdən 2011-ci ildə -0,4 faizədək. 

Meksika birbaşa xarici investisiyalar (BXİ) üçün ən cəlbedici ölkərərinin 
iyirmiliyinə daxildir, onların həcmi 2010-cu ildə 17,7 milyard ABŞ dollarından, 2011-
ci ildə 19,4 milyard ABŞ dollarınadək artmışdır. Əsas sahələr üzrə BXİ 
paylaşdırılmasına görə 2011-ci ildə sənayeyə 53,6 faizi, xidmət sahəsinə 46,3 faizi, 
kənd təsərrüfatına 0,1 faizi daxil olmuşdur. BXİ daxil olma mənbələri 2011-ci ildə 
ABŞ – 55 faiz, İspaniya – 15 faiz, Niderland – 6,7 faiz, İsveç – 6,3 faiz, Kanada – 3,4 
faiz, Yaponiya – 3,4 faiz, digər ölkələr – 10 faiz olmuşdur. Meksikaya xarici 
investisiyaların axını 2008-ci ildə 2,7 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir və 2010-cu 
ildə 39,4 milyard ABŞ dollarınadək artmışdır, kapitalın axınını əks etdirən vəsaitlərin 
həcmi isə bu dövr ərzində 9 milyard ABŞ dollarından 31 milyard ABŞ dollarınadək 
artmışdır. Meksikada 48 milyon iqtisadi fəal insan qeydə alınmışdır. 

İşsizliyin orta illik səviyyəsi 5,4 faizdən artıq olmuşdur, 2,5 milyon nəfər isə 
rəsmi olaraq “işsiz” qeydiyyata alınmışdır. Lakin bu göstərici əhalinin məşğulluq 
vəziyyətini tam əks etdirmir, çünki qeyri-rəsmi iqtisadiyyatın iştirakçısı 12,5 milyon 
nəfərə çatmışdır. 

2012-ci ilə olan proqnoz göstəricilər (ÜDM-nin 3,6 faiz artımı, 
investisiyaların həcminin 6,3 faiz artımı, inflyasiyanın 3,8 faizədək azalması, fərdi 
istehlakın 3,9 faiz artması) Meksika  iqtisadiyyatının sabit inkişafına şəraitin 
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mövcudluğunu göstərir. 2010-cu ildə ixrac 29,8 faiz artmış və 298,1 milyard ABŞ 
dollarına çatmışdır, 2011-ci ildə isə onun həcmi 349,6 milyard ABŞ dolları təşkil 
etmişdir, yəni 17,3 faiz artmışdır. Meksikanın ixracının əsas hissəsini (təxminən 82 
faizini) emal sənayesi təşkil edir. Meksika ixracının strukturunda neft və neft 
məhsullarının payı 14 faiz, kənd təsərrüfatı mənşəli məhsulların 2,9 faiz, dağlıq 
hasilat sənayesinin 0,8 faiz təşkil edir. 2011-ci ildə ABŞ (78,5 faiz), həmçinin 
Kanada, Çin, İspaniya, Braziliya, Kolumbiya, AlmaniyaMeksika məhsullarının əsas 
alıcıları olmuşlar. 

Etnik tərkibin 60 faizi metislərdən, 30 faizi hindulardan, 9 faizi ağ dərililərdən 
ibarətdir, bundan başqa ölkədə ərəblər (təxminən 400 min nəfər), ABŞ-ın vətəndaşları 
(350 min nəfər), yaponlar (35 min nəfər), çinlilər (31 min nəfər) yaşayır. 

Meksikanın Statistika və Coğrafiya Milli İnstitutunun məlumatına görə 2011-
ci ildə əhalinin hər nəfərinə gəlir14 574 ABŞ dolları səviyyəsində qeydə alınmışdır, 
Meksika Bankının məlumatına görə 2012-ci ilin may ayında illik inflyasiya 3,85 faiz 
təşkil etmişdir.  

Meksikanın əhalisinin sayı 113,7 milyon nəfərdən artıq təşkil edir (2011-ci 
ilin iyul ayına olan vəziyyətə görə), 1980-ci ildə 69,9 milyon nəfər olmuşdur. Son 
onilliklər ərzində əhalinin artımı dünyada ən yüksək olanlardan biridir, hər il orta 
hesabla 3 faiz artım müşahidə edilir. 

Əhalinin sayı 2002-ci ildə 103,4 milyon, 2003-cü ildə 104,9 milyon, 2004-cü 
ildə 105,0 milyon, 2005-ci ildə 106,2 milyon, 2006-cı ildə 107,4 milyon, 2007-ci ildə 
108,7 milyon, 2008-ci ildə 110,0 milyon, 2009-cu ildə 111,2 milyon, 2010-cu ildə 
112,5 milyon, 2011-ci ildə 113,7 milyon nəfər təşkil etmişdir. 

ÜDM-nin inkişaf templəri 2002-ci ildə 0,1 faiz, 2003-cü ildə 1,4 faiz, 2004-cü 
ildə 4,0 faiz, 2005-ci ildə 3,2 faiz, 2006-cı ildə 5,2 faiz, 2007-ci ildə 3,2 faiz, 2008-ci 
ildə 1,2 faiz, 2009-cu ildə -6,2 faiz, 2010-cu ildə 5,4 faiz, 2011-ci ildə 3,8 faiz təşkil 
etmişdir. 

Real ÜDM-nin həcmi 2002-ci ildə 705,5 milyard ABŞ dolları, 2003-cü ildə 
700,2 milyard ABŞ dolları, 2004-cü ildə 759,6 milyard ABŞ dolları, 2005-ci ildə 
848,5 milyard ABŞ dolları, 2006-cı ildə 951,7 milyard ABŞ dolları, 2007-ci ildə 
1035,2 milyard ABŞ dolları, 2008-ci ildə 1094,0 milyard ABŞ dolları, 2009-cu ildə 
879,2 milyard ABŞ dolları, 2010-cu ildə 1034,3 milyard ABŞ dolları, 2011-ci ildə 
1185,0 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

ÜDM-nin həcmi (AQP)üzrə 2002-ci ildə 1097,5 milyard ABŞ dolları, 2003-cü 
ildə 1136,0 milyard ABŞ dolları, 2004-cü ildə 1231,8 milyard ABŞ dolları, 2005-ci 
ildə 1297,5 milyard ABŞ dolları, 2006-cı ildə 1409,4 milyard ABŞ dolları, 2007-ci 
ildə 1496,2 milyard ABŞ dolları, 2008-ci ildə 1547,6 milyard ABŞ dolları, 2009-cu 
ildə 1467,6 milyard ABŞ dolları, 2010-cu ildə 1564,9 milyard ABŞ dolları, 2011-ci 
ildə 1657,0 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
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İşsizliyin səviyyəsi 2002-ci ildə 3,0 faiz, 2003-cü ildə 3,4 faiz, 2004-cü ildə 3,9 
faiz, 2005-ci ildə 3,6 faiz, 2006-cı ildə 3,6 faiz, 2007-ci ildə 3,7 faiz, 2008-ci ildə 4,0 
faiz, 2009-cu ildə 5,5 faiz, 2010-cu ildə 5,4 faiz, 2011-ci ildə 5,1 faiz təşkil etmişdir. 

Ərazisi 1964,4 min km2, əhalisi 113,7 milyon nəfərdir, 1km2-ə 55 nəfər düşür. 
ÜDM istehsalı 1657,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 14 574 ABŞ 
dolları məhsul istehsal edilir. Ölkədə əsas bitkilər düyü, arpa, buğda, sorqo və 
maisdir. Eyni zamanda meyvə və tərəvəz, əsasən banan, manqo, pomidor və apelsin 
yetişdirilir. Kənd təsərrüfatında əhalinin 25 faizi məşğul olur. Ölkənin qızıl fondu 
142 milyard ABŞ dolları təşkil edir, inflyasiya 3,8 faiz işsizlik səviyyəsi 5,4 faiz, 
ÜDM artımı 5,4 faizdir. 
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Meksikanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), milyard ABŞ dolları,  
2000 – 2010-cu illər  

 

İl 
İstehlak xərcləri Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi daxili 
məhsul (ÜDM) Əhalinin istehlak 

xərcləri 
Hökumətin 

xərcləri Cəmi 

2000 415 68 482 169 -11 637 
2001 461 76 537 159 -14 682 
2002 477 82 559 164 -12 711 
2003 467 83 550 160 -10 700 
2004 503 82 584 188 -14 759 
2005 564 91 654 204 -12 846 
2006 616 99 715 246 -12 949 
2007 669 108 778 272 -17 1033 
2008 706 117 823 295 -24 1092 
2009 579 105 684 208 -12 879 
2010 669 120 790 260 -15 1032 

 
 
 
 
 

Meksikanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM), 2000 – 2010-cu illər  
 

 İl ÜDM, milyard 
ABŞ dolları 

Əhalinin hər 
nəfərinə ÜDM, 

ABŞ dolları 

Dünya ÜDM-
dəpayı, % 

ÜDM-nin inkişaf 
templəri,% 

2000 637 6373 1.97 120.9 
2001 682 6730 2.12 107.1 
2002 711 6928 2.13 104.3 
2003 700 6737 1.86 98.5 
2004 759 7216 1.8 108.4 
2005 846 7945 1.85 111.5 
2006 949 8800 1.91 112.2 
2007 1033 9458 1.85 108.9 
2008 1092 9871 1.78 105.7 
2009 879 7846 1.52 80.5 
2010 1032 9099 1.64 117.4 
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Meksika və qonşu-ölkələrdə ümumi daxili məhsul (ÜDM), 

milyard ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 
 

İl Meksika ABŞ Qvatemala Qonduras Kuba Cəmi 
2000 637 9899 17 7.2 31 10591.2 
2001 682 10234 19 7.7 32 10974.7 
2002 711 10590 21 7.9 34 11363.9 
2003 700 11089 22 8.2 36 11855.2 
2004 759 11798 24 8.9 38 12627.9 
2005 846 12564 27 9.8 43 13489.8 
2006 949 13315 30 11 53 14358 
2007 1033 13962 34 12 59 15100 
2008 1092 14219 39 14 61 15425 
2009 879 13864 38 14 62 14857 
2010 1032 14447 41 15 64 15599 

 
Meksikada və qonşu-ölkələrdə əhalinin hər nəfərə ÜDM,  

ABŞ dolları, 2000 – 2010-cu illər 
 

İl Meksika ABŞ Qvatemala Qonduras Kuba 
2000 6373 35041 1513 1158 2792 
2001 6730 35840 1650 1213 2873 
2002 6928 36711 1780 1220 3043 
2003 6737 38068 1818 1241 3212 
2004 7216 40121 1935 1320 3382 
2005 7945 42329 2123 1425 3821 
2006 8800 44448 2301 1567 4705 
2007 9458 46188 2545 1676 5236 
2008 9871 46621 2849 1917 5414 
2009 7846 45059 2708 1879 5505 
2010 9099 46546 2849 1973 5685 

 
 
 

 



 

 

Uruqvayın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 176,2 min km2, əhalisi 3,44 milyon nəfər, əhalinin sıxlığı 19,5 
nəfərdir. 

Uruqvay iqtisadiyyatın orta inkişaf səviyyəsilə sənaye-aqrar ölkəsidir. ÜDM 
52,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 15 117 ABŞ dolları düşür. Əmək 
qabiliyyəti olan əhalinin 14 faizi kənd təsərrüfatında, 16 faizi sənayedə, 70 faizi 
xidmət sferasında məşğuldur. ÜDM-un 9 faizini kənd təsərrüfatı, 30 faizini sənaye, 
61 faizini xidmət sferası təşkil edir. Uruqvay üçün urbanizasiyanın yüksək 
səviyyəsi xarakterikdir, 1998-ci ildə əhalinin yalnız 9 faizi kənd yerlərində 
yaşayırdı, 91 faizi isə şəhərlərdə. 

Ölkənin iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı istehsalı və onun 
məhsullarının sənaye emalı təşkil edir. Kənd təsərrüfatı ixrac məhsullarının əsas 
mənbəyidir (toxuma malları, mal əti, dəri, balıq, düyü) və ixracın təxminən 40 
faizini təmin edir. Uruqvayın təbii şəraiti kənd təsərrüfatı üçün çox əlverişlidir. 
Əhalinin hər nəfərinə 5 hektar münbit torpaq düşür, bu da dünya səviyyəsindən 6 
dəfə artıqdır. Ərazinin demək olar ki, 3/4 hissəsini çəmənliklər və otlaqlar, 10 
faizini əkin sahələri təşkil edir. Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi heyvandarlıqdır, 
iribuynuzlu mal-qaranın ətli cinslərinin və yunlu qoyunların yetişdirilməsidir. 
İstehsal edilən əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri düyü, buğda və arpadır. 

Uruqvayın kənd təsərrüfatında çoxlu sayda kənd təsərrüfatı işçiləri 
mövcuddur: 292 min nəfərdən 100 min nəfəri kənd təsərrüfatında məşğuldur. 

Kənd təsərrüfatında kooperativlərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Onlar 
kooperativ federasiyalarında birləşərək əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarını 
istehsal edirlər. Heyvandarlıq kooperativləri də mövcuddur, onlara kiçik, hətta 
bəzən iri maldarlar mal-qaranın satışında daha sərfəli şərtlərə nail olmaq məqsədilə 
birləşirlər. Lakin kiçik və orta istehsalçılardan ibarət və təkcə məhsulun satışı 
məqsədilə deyil, həm də istehsalın yaxşılaşdırması üçün birləşən kooperativlər də 
mövcuddur. Bu kooperativlər aqrar islahatlar uğrunda mübarizədə fəal qüvvəni 
təşkil edirlər. 

Buğda, yulaf, qarğıdalı, kətan, günəbaxan, düyü, şəkər çuğunduru Uruqvay 
əkinçiliyinin əsas bitkiləridir. Ərzaq bitkilərinin istehsalı daxili bazarın tələbatlarını 
tam ödəmir. Bir sıra qida məhsullarını (buğda, şəkər, kartof, paxla) Uruqvay xarici 
ölkələrdən idxal etmək məcburiyyətindədir. 

2011-ci ildə kənd təsərrüfatı ölkənin ÜDM-nin 11 faizini təşkil etmişdir və 
hələ də əsas valyuta mənbəyidir. Uruqvay kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracçıları 
Kerns Qrupunun üzvüdür.  

Kənd təsərrüfatı Uruqvayın ən prioritet istiqamətlərindən biridir. 
Baxmayaraq ki, heyvandarlıqda və əkinçilikdə əhalinin çox böyük olmayan hissəsi 
məşğuldur, bu sahələrin məhsulları son bir neçə onilliklər ərzində ölkənin ÜDM-da 
əsas payını təşkil edir. 

Demək olar ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının 40 faizi ixrac edilir, qalan 
hissəsi daxili istehlak üçün istifadə edilir. Həmçinin xeyli qüvvə və insan resursları 
bu məhsulların emalı ilə məşğuldur. 
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Ötən əsrin 30-cu illərində kənd təsərrüfatında əsl durğunluq müşahidə 
edilirdi. Dövlətin sərəncamında mal-qaranın otarılmasına yararlı ərazilər mövcud 
idi, lakin onlar az effektiv istifadə edilirdi. Yalnız 60 ildən sonra 90-cı illərin 
əvvəllərində emalın mexanikləşdirilmiş üsulları tətbiq edilməyə başlamışdır və bu 
da istehsalın inkişafına səbəb olmuşdur. Praktiki olaraq, qısa bir zamanda ixraca 
gedən ət məhsularının və yunun həcmi artmışdır. Uruqvayın ərazisinin demək olar 
ki, 25 faizi cəmənlər və otlaqlar kimi istifadə edilir. Burada yerləşən bütün 
torpaqları şərti olaraq iki kateqoriyaya bölmək olar: dənli bitkilərin becərilməsi və 
iribuynuzlu mal-qaranın və qoyunların bəslənməsi. 

Hal-hazırda Uruqvay dünyada sənaye-aqrar ölkəsi kimi tanınır, burada daha 
çox heyvandarlıq sahəsi inkişaf etmişdir və onun məhsulları ixrac edilir. 

Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar iribuynuzlu mal-qaranın (ətlik) və 
qoyunların (keyfiyyətli yunun əldə edilməsi üçün) yetişdirilməsinə daha qox diqqət 
yetirirlər. Uruqvayda bu heyvanların otarılması üçün bütün şərait mövcuddur, 
xüsusilə də otarılma üçün ilboyu yaşıl otlaqlar. 

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən burada daha çox buğda, düyü, qarğıdalı, yem 
otlarının bəzi sortları yetişdirilir. Bundan başqa burada sitrus bitkilərinin yaxşı 
məhsulları yığılır, şərabçılıq üçün üzüm yetişdirirlər. 

Uruqvaydan toxuculuq məmulatları, ət, qoyun yunu, dəri, düyü, süd 
məhsulları ixrac edilir. 

Ərazisi 176,2 min km2, əhalisi 3,44 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 19,5 nəfər 
düşür. Əhalinin 92,6 faizi şəhərlərdə yaşayır. Uruqvay sənaye-aqrar ölkədir. 
ÜDM 52,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 15 117 ABŞ dolları düşür. 
Əmək qabiliyyətli əhalinin 14 faizi kənd təsərrüfatında, 16 faizi sənayedə, 70 
faizi xidmət sahəsində çalışır. ÜDM-də kənd təsərrüfatı 9 faiz, sənaye 30 faiz, 
xidmət sahəsi 61 faiz təşkil edir. Hər nəfərə 5 hektar məhsuldar torpaq düşür 
(dünya üzrə 6 dəfə çox). Ərazinin 3/4  hissəsi çəmən və otlaqlardan ibarətdir. 
 

Uruqvayın ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  
milyard ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 

 

İl 

İstehlak xərcləri 
Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi 
daxili 

məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin 
istehlak 
xərcləri 

Hökumətin 
xərcləri Cəmi 

2000 17 2.8 20 3.3 -0.8 23 
2001 16 2.6 18 3 -0.6 21 
2002 10 1.7 12 1.8 0.2 14 
2003 8.4 1.4 9.8 1.8 0.4 12 
2004 9.4 1.5 11 2.4 0.4 14 
2005 12 1.9 14 3.1 0.4 17 
2006 14 2.2 16 3.8 -0.3 20 
2007 17 2.7 19 4.7 -0.2 24 
2008 22 3.7 26 6.9 -0.9 31 
2009 22 4.1 26 5.4 0.3 31 
2010 28 5.1 33 7.2 0 40 
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Uruqvayın ümumi daxili məhsulu (ÜDM),  

%, 2000-2010-cu illər 
 
 

İl İstehlak xərcləri Ümumi 
investisiyalar 

Xarici 
ticarət 

Ümumi 
daxili 

məhsul 
(ÜDM) 

Əhalinin 
istehlak 
xərcləri 

Hökumətin 
xərcləri 

Cəmi 

2000 73.9 12.2 87 14.3 -3.5 100 
2001 76.2 12.4 85.7 14.3 -2.9 100 
2002 71.4 12.1 85.7 12.9 1.4 100 
2003 70 11.7 81.7 15 3.3 100 
2004 67.1 10.7 78.6 17.1 2.9 100 
2005 70.6 11.2 82.4 18.2 2.4 100 
2006 70 11 80 19 -1.5 100 
2007 70.8 11.3 79.2 19.6 -0.8 100 
2008 71 11.9 83.9 22.3 -2.9 100 
2009 71 13.2 83.9 17.4 1 100 
2010 70 12.8 82.5 18 0 100 

 
 
 

Uruqvayın əhalisinin hər nəfərinə ÜDM,  
ABŞ dolları, 2000-2010-cu illər 

 

İl 

İstehlak xərcləri 
Ümumi 

investisiyalar 
Xarici 
ticarət 

Ümumi daxili 
məhsul (ÜDM) 

Əhalinin 
istehlak 
xərcləri 

Hökumətin 
xərcləri Cəmi 

2000 5122 844 6026 994 -241 6930 
2001 4812 782 5414 902 -180 6316 
2002 3008 511 3609 541 60 4211 
2003 2528 421 2949 542 120 3611 
2004 2830 452 3312 723 120 4216 
2005 3611 572 4213 933 120 5116 
2006 4208 661 4809 1142 -90 6011 
2007 5096 809 5695 1409 -60 7194 
2008 6575 1106 7770 2062 -269 9265 
2009 6553 1221 7745 1609 89 9234 
2010 8311 1514 9795 2137 0 11873 
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Uruqvayın istehlak xərcləri, 2000 – 2010-cu illər 
 
 

İl İstehlak 
xərcləri, 
milyard 

ABŞ 
dolları 

Dünya istehlak 
xərclərində payı, 

% 

ÜDM-də istehlak 
xərclərinin payı 

% 

Əhalinin hər 
nəfərinə istehlak 

xərcləri, ABŞ 
dolları  

İstehlak 
xərclərinin artım 

templəri,% 

2000 20 0.8 87 6026 95.2 
2001 18 0.71 85.7 5414 90 
2002 12 0.45 85.7 3609 66.7 
2003 9.8 0.33 81.7 2949 81.7 
2004 11 0.33 78.6 3312 112.2 
2005 14 0.4 82.4 4213 127.3 
2006 16 0.42 80 4809 114.3 
2007 19 0.45 79.2 5695 118.8 
2008 26 0.56 83.9 7770 136.8 
2009 26 0.58 83.9 7745 100 
2010 33 0.68 82.5 9795 126.9 
 
 

 
Uruqvayın əhalisinin hər nəfərinə istehlak xərcləri,  

2000 – 2010-cu illər 
 

İl Əhalinin istehlak 
xərcləri, milyard 

ABŞ dolları 

Dünya əhalisinin 
istehlak 

xərclərində payı, 
% 

ÜDM-də 
əhalinin 
istehlak 

xərclərinin 
payı, % 

Əhalinin hər 
nəfərinə 
istehlak 

xərcləri, ABŞ 
dolları 

Əhalinin 
istehlak 

xərclərinin 
artım 

templəri, % 
2000 17 0.86 73.9 5122 94.4 
2001 16 0.81 76.2 4812 94.1 
2002 10 0.48 71.4 3008 62.5 
2003 8.4 0.36 70 2528 84 
2004 9.4 0.37 67.1 2830 111.9 
2005 12 0.44 70.6 3611 127.7 
2006 14 0.48 70 4208 116.7 
2007 17 0.52 70.8 5096 121.4 
2008 22 0.61 71 6575 129.4 
2009 22 0.64 71 6553 100 
2010 28 0.76 70 8311 127.3 

 
 



Cənubi Afrikanın kənd təsərrüfatı 
 

Ərazisi 1,2 milyon km2, əhalisi 43,5 milyon nəfərdir.ÜDM 554,6 milyard 
ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 12 750 ABŞ dolları düşür. Baxmayaraq ki, 
ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı yalnız 4 faiz təşkil edir, iqtisadiyyatın bu sektoru 
Cənubi Afrika üçün əhəmiyyətli olanlardan biridir. İlkin kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı ilə bağlı müəssisələrin məhsulları ÜDM-nin 20 faizini təşkil 
edir. Hal-hazırda CAR-ın kənd təsərrüfatında 1 milyon nəfər çalışır. Bu sektorun 
əsas tərkib hissəsini əkinçilik təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin ərazisinin 22 faizi 
potensial olaraq kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə edilə bilər, 
hal-hazırda onlardan yalnız 13 faizi istifadə edilir. Hal-hazırda CAR bütün kənd 
təsərrüfatı məhsulları ilə özünü praktiki olaraq tam təmin edir, həmçinin kənd 
təsərrüfatı məhsullarının aparıcı ixracçılarından biridir. Ölkə meyvələrin 140 
növünü ixrac edir. 

Dənli bitkilər (qarğıdalı, buğda), müxtəlif meyvə növləri, üzüm, şəkər 
qamışı əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. Dənli bitkilərin ümumi yığımı 11,7 milyon 
ton təşkil edir. Daxili istehlak təxminən 9 milyon, keçici ehtiyatlar 0,5 – 1,4 milyon 
ton təşkil edir. 0,9 – 1,7 milyon ton idxal, 0,7 – 1,0 milyon ton ixrac edilir. 

Cənubi Afrikanın iri aqrar sektoru mövcuddur və kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracçısıdır. Ölkə üzrə minə yaxın kənd təsərrüfatı kooperativi 
mövcuddur və son 5 ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı Cənubi Afrikanın 
ümumi ixracının 8 faizini təşkil edir. 

Quraqlıq səbəbindən torpaq yalnız 13,5 faizi məhsul istehsalı üçün istifadə 
edilə bilər və onun yalnız 3 faizi yüksək potensial torpaq hesab edilir. Cənubi 
Afrika daha çox şəkər, üzüm, sitrus bitkiləri, şaftalı, şərab, yarpaqlıların 
meyvələrini ixrac edir. Daha böyük miqyasda istehsal edilən məhsul qarğıdalıdır, 
hər il 9 milyon ton istehsal edilir, istehlak isə 7,4 milyon ton təşkil edir. Cənubi 
Afrika fermalarında mal-qaranın yetişdirilməsi geniş yayılmışdır, ölkə istehlak 
edilən ətin 85 faizini istehsal edir. 

Son illər aqrar sektorda bir sıra islahatlar aparılmışdır, bunlardan torpağın 
islahatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarına dövlət nəzarətinin ləğv 
edilməsidir. Cənubi Afrika hökuməti səmərəli kənd təsərrüfatı torpaqlarının 30 
faizini 2014-cu ilə afroamerikanlılara verməyi özünə məqsəd qoymuşdur. Bu 
torpaq islahatı fermerlər qrupları və torpaqsız işçilər tərəfinən tənqid edilmişdir. 

Xeyli sayda keçi yetişdirilir, bunlardan 75 faizi anqor cinsləridir, onların 
yunu Qərbdə çox qiymətləndirilir (moxerin dünya istehsalının 50 faizi CAR-ın 
payına düşür). Keçi yununun qırxımına görə Cənubi Afrika dünyada dördüncü 
yerdədir. Son illər dəvəquşularının yetişdirilməsi fəal inkişaf edir. Cənubi 
Afrikadan bu quşların ətinin, dərisinin və lələklərinin ixracı tədricən artır. 

CAR balıq ovuna görə (təxminən ildə 1 milyon ton) Afrikada aparıcı 
yerdədir. 

CAR Cənubi Afrika yaylasının cənub ətrafında yerləşmişdir. İqlimi tropik və 
subtropikdir. Yanvar ayının orta temperaturu 18 – 27 0C, iyulun 7 – 10 0C təşkil 
edir.Yağıntılar sahilyanı ərazilərdə ildə 60 mm, yaylada650 mm, şərq 
yamaclarında2000 mm-ə qədərdir. 
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CAR təsərrüfatın inkişafının yüksək səviyyəsilə sənaye-aqrar ölkəsidir və 
Afrikanın iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkəsidir. ÜDM hər nəfərə 18 750 
ABŞ dolları düşür. ÜDM payı: filiz sənayesi 9 faiz, emal sənayesi 23 faiz, kənd 
təsərrüfatı 5 faiz təşkil edir. Kənd təsərüfatında əmtəə məhsullarını iri fermer 
təsərrüfatları verir. Kənd təsərrüfatının əsası heyvandarlıqdır, qoyunların və 
keçilərin sayı 31,1 milyon, iribuynuzlu mal-qaranın 13,6 milyon təşkil edir. 
Qarğıdalı, buğda, şəkər qamışı əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. Həmçinin sorqo, 
araxis, tütün, sitrus bitkiləri və s. istehsal edilir. 

Hal-hazırda Cənubi Afrika Respublikası üçüncü dünyanın ölkələri arasında 
çox ümidlər verənbazarlardan biridir.Cənubi Afrika Respublikasının iqtisadiyyatı 
həm inkişaf etmiş ölkələrə, həm də üçüncü dünya ölkələrinə xas olan sosial-
iqtisadi faktorların unikal uyğunluğunu özündə cəmləşdirir. İnkişaf etmiş 
infrastrukturun, geniş texniki bazasının, yüksək ixtisaslı idarəetmə və mühəndis-
texniki personalın, həmçinin olduqca ucuz ixtisaslaşmış və ixtisaslaşmamış işçi 
qüvvəsinin geniş bazarının mövcudluğu CAR-nıxarici kapitalın və sahibkarlıq 
fəaliyyəti üçün olduqca cəlbedici və sərfəli etmişdir.  

Cənubi Afrika Respublikası kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təkcə özünü tam 
təmin etmir, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarını daim idxal etməyə qadir olan 
dünyada altı ölkədən biridir. Bununla yanaşı, ölkə ərazisinin yarıdan az hissəsikənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqlardır, onların payına ölkə ixracının 1/10 hissəsi düşür. 

Kənd təsərrüfatı sektorunun əsas sahələri heyvandarlıq və əkinçilikdir. Şəkər 
qamışı, dənli bitkilər (qarğıdalı, buğda, arpa, yulaf), paxları bitkilər, tütün və 
həmçinin meyvələr əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. 

Müxtəlif sitrus bitkiləri və meyvələri – üzüm, alma, armud, şaftalı, banan, 
ananas sahilyanı zolağın müxtəlif yerlərində yetişdirirlər. Şəkər və meyvələr çox 
geniş çeşiddə ixrac edilir. 

CAR-nın əsas heyvandarlıq sahəsi yun istiqamətli qoyunçuluqdur. Bu 
istiqamət ölkənin ixracında əhəmiyyətli rol oynayır. CAR yun qırxımına görə 
dünyada aparıcı yerlərdən birindədir. Mal-qaranın ümumisayı 13,5 milyon təşkil 
edir. ölkədə 570 min ton ət məhsulları istehsal edilir. CAR-nın çox zəngin xammal 
bazası mövcuddur. 

Dövlətin kənd təsərrüfatı sektorunun inkişaf məsələlərinə xüsusi münasibəti 
ilk növbədə dövlət tərəfindən təyin edilmiş vergi və ixrac güzəştlərində və kənd 
təsərrüfatına dotasiyalarla ifadə edilir. 

CAR-da şirin su ilə təminatda problemlər mövcuddur. Onun ehtiyatları 
azdır, şirin suya olan tələbat hər il daha da artır. Bütün bunlara baxmayaraq CAR-
da kənd təsərrüfatı inkişaf etməyə davam edir. Ölkənin ərazisinin böyük hissəsində 
quraqlıq iqlimi hökm sürür və yalnız onun ərazisinin 15 faizi kənd təsərrüfatına 
yararlıdır. Lakin Afrikanın digər ölkələrindən fəqli olaraq, harada torpaqların 
eroziyası baş verir, CAR-da bu 15 faiz  çox effektiv istifadə edilir, torpaqların 
mühafizəsi və kənd təsərrüfatının effektiv idarə edilməsi məqsədilə CAR-ın və 
dünyanın digər aparıcı ölkələrin qabaqcıl aqrotexniki nailiyyətləri tətbiq edilir. Bu 
da müvəffəqiyyətli nəticələrə gətirib çıxarmışdır. CAR öz daxili ərzaq tələbatını 
tam təmin edir və həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının aparıcı ixracçısıdır. 
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CAR-da şərabçılığın üç zonası seçilir. Şimal-Qərb və Şərq sahiləri yaxşı 
şərabların mənbəyi hesab olunmur, cünki bu zonalar çox isti və quraqlıq iqlimə 
malikdir. CAR-ın Cənub-Qərbi isə şərabçılıq üçün çox əlverişlidir. 

Ət-süd istehsalı şimal və şərq əyalətlərində, həmçinin cənub hissənin daxili 
rayonlarında cəmləşmişdir, Şimalda və Şərqdə ət yönümlü cinslər yayılmışdır. 
Şimali və Şərqi Keypin, Azad Dövlətin və Mpumalanqanın ərazilərində 
qoyunçuluq inkişaf etmişdir. Dünya bazarına qaragül qoyunlarının dəriləri ixrac 
edilir.  

Burada çoxlu sayda keçi yetişdirirlər, 75 faizini anqor cinsləri təşkil edir. 
Onların yunu Qərbdə çox dəyərləndirilir (moxerin dünya istehsalının 50 faizi 
CAR-nın apyına düşür). Digər daha çox yayılmış cins – bur keçisidir, onu əsasən ət 
istehsalı üçün yetişdirirlər. Keçi yununun qırxımına görə (ildə 92 min ton) Cənubi 
Afrika dünyada 4-cü yerdədir. 

İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi və qoyunçuluq kimi əsasən ekstensiv 
yarımsahələrlə müqayisədə quşçuluq və donuzçuluq daha intensiv xarakter daşıyır 
və xüsusilə iri şəhərlər ətrafında yerləşən fermalarda yayılmışdır. 

Ərazisi 1,2 milyon km2, əhalisi 43,5 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 35,5 nəfər 
düşür. Kənd təsərrüfatı ÜDM-in 4 faizini, emal sənayesi isə 20 faizini təşkil edir. 
Sahədə 1,0 milyondan çox insan çalışır. Əkinçilik ümumi ərazinin 22 faizini 
tutur, lakin onun 13 faizindən istifadə edilir. Ümumi dənli bitkilər istehsalı 11,7 
milyon ton, daxili tələbat isə 9 milyon ton, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 
ümumi ixracın 8 faizini təşkil edir. Ev heyvanları ətə olan tələbatın 85 faizini 
verir. ÜDM 554,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 12 750 Cənubi 
Afrika nəinki özünü kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin edir, habelə onu ixrac 
edən 6 ölkədən biridir. 
 



Avstraliyanın kənd təsərrüfatı 
 

Avstraliya ərazisinə görə dünyada altıncı ən böyük ölkə sayılır. 2011-ci ildə 
əhalisinin sayı 22 700,0 min nəfər olmuşdur ki, onların da əksəriyyəti ölkənin 
şərqində yerləşən şəhərlərdə yaşayır. Ərazisi 8 682,3 min km2, 1 km2 -ə 2,4 nəfər 
düşür. Avstraliya inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxildir və iqtisadiyyatının həcminə 
görə dünyada on üçüncü, hərbi xərclərin həcminə görə isə on dördüncü yerdədir. 
ÜDM 917,7 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 40 428 ABŞ dolları düşür. 

Kənd təsərrüfatı Avstraliya iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir. 
Avstraliyanın Ümumi Daxili Məhsulunda kənd təsərrüfatının payı 12 faizdir, kənd 
təsərrüfatında və heyvandarlıqda əlavə dəyərin ümumi həcmi 155 milyard 
Avstraliya dolları təşkil edir. Ölkənin sahəsinin 61 faizində suvarılan torpaqları 
dəmyə əkinləri ilə uyğunlaşdırılaraq, 135 996 fermer və maldarlıq təsərrüfatları 
yerləşir. 

Avstraliyada üç əsas kənd təsərrüfatı zonası mövcüddur: 
- Yüksək yağıntılar zonası, buraya Tasmaniya adası və şərq sahilinin 

ensiz sahilyani zonası daxildir (əsasən süd və ət istehsalı üçün istifadə 
edilir); 

- əkinlər zonası payızlıq buğda əkinləri, yun və ətin istehsalı məqsədilə 
qoyun otarılması üçün istifadə edilir; 

- çobanı zonalar yağıntıların azlığı və daha zəif münbitli torpaqları ilə 
səciyyələnir, iribuynuzlu mal-qaranın otarılması üçün istifadə edilir. 

Avstraliyada həm ixrac, həm də daxili istehlak üçün ilkin istehsalın faizi 
yüksəkdir. Cədvəldə on ən gəlirli kənd təsərrüfatı məhsulları göstərilmişdir 
(milyon Avstraliya dolları): 

 
 

İstehlak 
predmeti 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Mal əti 6 617 5 849 6 345 7 331 7 082 6 517 
Buğda 6 356 2 692 5 636 4 320 5 905 6 026 
Süd 3 717 2 795 2 808 3 194 3 268 3 245 
Meyvə və qoz-
fındıq 

2 333 2 408 2 350 2 640 2 795 2 915 

Tərəvəz 2 269 2 126 2 356 2 490 2 601 2 715 
Yun 2 713 3 318 2 397 2 196 2 187 2 138 
Arpa  1 725 984 1 750 1 240 1 744 1 624 
Quş əti 1,175 1 273 1 264 1 358 1 416 1 461 
Qoyun əti 1 181 1 161 1 318 1 327 1 425 1 348 
Şəkər qamışı 989 1 019 854 968 1 037 1 208 

 
Avstraliyada dənli, yağlı və paxlalı bitkiləri həm əhalinin istehlakı, həm də 

yem kimi mal-qara üçün xeyli miqdarda becərilir. Buğdanın becərilməsi üçün 
əkinlərin payı sahə üzrə dünyada ən irilərindən biridir. Avstraliya iqtisadiyyatı 
üçün həmçinin şəkər qamışı mühüm bitkilərdəndir. Cədvəldə Avstraliyada ən çox 
yetişdirilən bitkiçilik məhsulları göstərilmişdir (min ton):  
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Buğda 6714 2173 1301 6959 3382 23 20552 
Arpa 1070 1173 202 1511 2000 25 5981 
Kalış 739 3 1140 3 0 0 1885 
Pambıq 663 0 1140 3 0 0 1806 
Kanola 637 312 1 530 225 1 1706 
Yulaf  360 420 7 588 137 8 1520 
Lupin (acıpaxla) 140 30 0 1050 103 0 1323 
Noxud  20 166 0 47 190 1 424 
Qarğıdalı 190 8 171 6 0 0 375 
Nut 86 20 56 29 5 0 196 
Mərci 2 68 0 2 56 0 128 
Paxla  42 68 1 0 14 0 125 
Günəbaxan 46 0 65 0 0 1 112 
 
 
Avstraliya xeyli miqdarda meyvə, qoz-fındıq və tərəvəz istehsal edir. 300 

min tondan artıq məhsulu apelsin, alma, banan, şabalıd, kartof, yerkökü və 
pomidor təşkil edir. Kvinslend Ştatı və Şimal ərazi manqo və ananas 
tədarükçüsüdür. 

Avstraliya – əczaçılıq məqsədi ilə tiryək laləsini yetişdirən ölkələrdən 
biridir. Tasmaniya adasındakı istehsal ciddi dövlət nəzarətindədir.  

Tərəvəzçilik məhsullarının əsas hissəsi daxili bazarda istifadə edilir. İxracın 
payı kənd təsərrüfatı məhsullarının bu növündə azlıq təşkil edir. Son zamanlar, 
gömrük nəzarətinin bir qədər zəifləməsi ilə əlaqədar, xarici istehsalçılar tərəfindən 
Avstraliya bazarına ekspansiya (yayılma) təhlükəsi yaranır. Buna baxmayaraq, bir 
çox avstraliyalı inanır ki, meyvə və tərəvəz yalnız Avstraliya istehsalı olmalıdır. 

Şərabçılıq Avstraliyada kənd təsərrüfatının əsas tərkib hissələrindən biridir. 
Şərabın ixracından gəlir təxminən 2,3 milyard Avstraliya dolları təşkil edir. 

Ət ixracından olan gəlir təxminən 996,5 milyon Avstraliya dolları təşkil 
edir. İribuynuzlu mal-qaradan olan gəlir təxminən 662 milyon Avstraliya dolları, 
qoyun ətinin ixracından – 323 milyon Avstraliya dolları təşkil edir. Avstraliyadan 
olan ətin iri istehlakçisi İndoneziyadır. 

 
 
 
 
 

Mal kəsmə Min baş 
Mal əti 8.587 
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İri buynuzlu malqara (ixrac) 797 
Qoyun dərisi 14.441 
Qoyun əti 17.400 
Qoyun (ixrac) 6.443 
Donuz əti 5.402 
Quş əti 416.000 

 
Mal ətinin istehsalı iri kənd təsərrüfatı sahəsidir və Avstraliyanın əsas 

sənaye növlərindən biridir. Ölkə mal ətinin ixracı səviyyəsinə görə dünyada ikinci 
yeri tutur (Braziliyadan sonra). Mal ətini bütün ştat və ərazilərdə istehsal edirlər. 
Otlaqların ümumi sahəsi 200 milyon hektardan çox təşkil edir. Mal ətinin istehsalı 
ixrac bazarlarından asılıdır, çünki mal ətinin 60 faizi əsasən ABŞ-a, Koreyaya və 
Yaponiyaya ixrac edilir. 

Digər ölkələrin iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi üsullarından fərqli 
olaraq Avstraliya mal-qarası süni yemlər əlavə edilmədən, otlaqlarda bəslənilir. 

İribuynuzlu mal-qara Avstraliyaya Avropa mühacirləri ilə gətirilib. Hal-
hazırda mal-qaranın miqdarı Britaniya və Avropa cinslərindən ibarətdir, cənub 
rayonlarda həmçinin Aberdin-anqus və Qereford cinsləri də yer alır. Avstraliyanın 
şimal hissəsində, isti iqlimə dözümlü və parazitlərə qarşı daha yüksək müqaviməti 
olan Zebu ilə cütləşdirilmiş cinslər vardır. 

Son illər qoyun əti daha mühüm ərzaq məhsullarından biri olub, çünki kənd 
təsərrüfatı istehsalçıları yun istehsalından qoyun əti istehsalına keçirlər. 
İribuynuzlu mal-qaranın və qoyunların Astraliyadan Asiya və Yaxın Şərq 
ölkələrinə ixracı, ətin ümumi ixracının böyük hissəsini təşkil edir. 

Avstraliyada donuzçuluq sahəsində təxminən 2000 nəfərə qədər kənd 
təsərrüfatı istehsalçıları çalışır, onlar ildə 5 milyon baş donuz tədarük edirlər. 
Baxmayaraq ki, dünyada donuzçuluğun payı elə də çox deyil (dünya istehsalının 
təxminən 0,4 faizi),  bu istehsal sektoru gəlirin və məşğulluğun artırılması 
hesabına, ölkənin regional və dövlət iqtisadiyyatlarına müsbət təsirini təmin edir. 
Donuzçuluqdan olan ümumi gəlir təxminən 2,6 milyard Avstraliya dolları təşkil 
edir. 

Avstraliya ixracının kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmində süd 
məhsullarının ixracı dördüncü yerdədir. 

1980-ci ilədək süd məhsulları bazarı, xüsusən də daxili bazar ciddi nəzarət 
altında idi. Bu tədbir, yerli bazarlar üçün süd məhsulları istehsal edən şimal 
ərazilərin xırda fermerlərini müdafiə edirdi. 

Avstraliya süd sənayesinin inkişafı ixrac bazarının genişlənməsindən asılı 
olmuşdur. İxrac, gözlənildiyi kimi, uzun müddət ərzində əsasən Asiya və Yaxın 
Şərq ölkələrinə artmağa davam etmişdir. 

Avstraliyanın kənd təsərrüfatı məhsullarının mühüm sahələrindən biri də 
yundur. Avstraliyanın yun sənayesi ən yüksək keyfiyyətli muton sayəsində 
dünyada məşhurdur. 2001-ci ildən başlayaraq Avstraliyanın yun istehsalı dünya 
istehsalının 9 faizini təşkil edir. Bununla yanaşı, Avstraliya dünyada mutonun 50 
faizini istehsal edərək, incə yun sektorunda üstünlük təşkil edir. 
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 Sahə ixrac yönümlüdür. Tarixən elə formalaşıb ki, Avstraliyada yununun 
90 faizi ixrac edilir. 

Avstraliya, həmçinin xeyli miqdarda pambıq istehsal edir. Roundup 
herbisidinə qarşı davamlılığını artırmaq və Bacillus thuringiensis (Bi-pambıq) 
zəhərli maddəsinin (toksin) ifrazatının hesabına ziyanvericilərin məhv edilməsi 
məqsədilə pambıq genetik modifikasiya edilir. 

Avstraliyanın kənd təsərrüfatının qarşısında duran əsas problemləri – 
quraqlıq, torpaqların aşağı münbitliyi, alaq otları, iqlim dəyişikliyi ilə qlobal 
istiləşmə, biotəhlükəsizlik (xaricdən gətirilmiş ərzaq məhsullarından və 
heyvandarlıqdan yaranan bioloji təhlükələr), idxal-ölkələrində Avstarliya ixracına 
tariflər (xüsusən Avropada, Yaponiyada), valyuta məzənnələrin dəyişkənliyi və 
qiymətlərin qeyri-sabitliyidir. 

Böyük sahələri əhatə edən Avstraliya səhralarının, həmçinin yağıntıların 
qeyri-müntəzəm düşməsi, kənd təsərrüfatı üçün süni suvarmanı zəruri edir. Kənd 
təsərrüfatına yaralı torpaqların suvarılmasının ümumi dəyəri 2004 - 2005-ci illərdə 
9076 milyon Avstraliya dolları təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatı istehsalı 
torpaqlarının suvarılmasının ümumi dəyəri, Avstraliyada kənd təsərrüfatı 
torpaqlarında istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyərinin 1 
faizdən də az, təxminən dörddə birini (23 faizini) təşkil edir.  

Avstraliyanın kənd təsərrüfatı yüksək əmtəəliliyi və tarixən formalaşan iri 
mülkiyyətçiliyi ilə fərqlənir. Kənd təsərrüfatında aparıcı yer -  ən qədim sahəyə - 
otlaq heyvandarlığına məxsusdur. Bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin 
təxminən 60 faizi onun payına düşür. Heyvandarlıqda birinci yer qoyunçuluğa 
məxsusdur (180-190 milyon baş). Əsas qrupu, ən yüksək keyfiyyəti olan və ən 
bahalı yunu olan merinoslar (70 faizə qədər) təşkil edir. Onları əsasən çöl və 
yarımsəhra rayonlarında yetişdirirlər. Sahilyanı zonada, 500 mm yağıntıların 
olduğu yerdə kökəltmə təsərrüfatları üstünlük təşkil edir (quzu əti). 

Sahilyanı rayonlarda, həmçinin süd və ət heyvandarlığı (Avstraliyanın 
şimalında), donuzçuluq, quşçuluq, arıçılıq, dəvələrin və cıdır atlarının 
yetişdirilməsi inkişaf etmişdir. 

Bitkiçilik strukturunda əsas rol, buğdaya məxsusdur, onu 250 - 500 mm 
yağıntıları olan zolaqda yetişdirirlər. Buğda əkinlərinin əsas rayonu, Kvinslend 
ştatının Brisben şəhərindən Avstraliyanın cənubunadək eni olan, 70 - 300 km-lik 
zolaqla uzanan “buğda qurşağı” adlandırılan sahədir. Buğdadan başqa, yem üçün 
çovdar, yulaf, arpa, qarğıdalı yetişdirirlər. Yem otları – yonca, lupin (acı paxla) 
becərilir. 

Avstraliyada həm bitkiçilik (bağçılıq, taxılçılıq), həm də heyvandarlıq 
(maldarlıq və qoyunçuluq) inkişaf etmişdir. 

Kənd təsərrüfatında ölkə ərazisinin təxminən 10 faizi istifadə edilir ki, 
ondan da əkin sahələri altında həmin sahənin üçdə bir hissəsindən az olmayaraq 
tutulmuş, qalanarı isə otlaq sahələridir. Fermaların orta ölçüsü 2300 hektar olmaqla, 
dünyada ən yüksəkdir. Lakin, Avstraliyada bu şübhəsiz kənd təsərrüfatı inkişafının 
ekstensiv istiqaməti yüksək mexakləşdirmə, elektrikləşdirmə, biotexnologiyanın 
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tətbiqi səviyyəsi ilə səciyyələnir. Xüsusi qayğı və iri istehsal xərcləri bitkiçilikdə 
suvarılmanın və heyvandarlıqda otlaqların su ilə təmin edilməsinin payına düşür. 

Avstraliyanın kənd təsərrüfatı xəritəsində, sahildən uzaqlaşmış torpaqların 
istifadə intensivliyinin azalması müşahidə edilir. 

Avstraliyanın şərq sahilində iqlim isti və mülayimdir, ona görə də, burada 
ət istiqamətli qoyunlar yetişdirilir, südlük inəklər otarılır və bağçılıqla, həmçinin 
taxılçılıqla məşğul olunur. 

Avstraliyanın cənub-qərb hissəsinə, əkinçiliyin intensiv inkişafına imkan 
verən Aralıq dənizi iqlimi xasdır. 

Tasmaniya adasında yağıntıların çox olması və temperaturların cüzi 
dəyişkənliyi iribuynuzlu mal-qaranın və qoyunların yetişdirilməsinə imkan verir. 

Avstraliyanın çol və yarımsəhra rayonları dünyada ən iri qoyunçuluq 
sahələridir. Fərdi fermalarda yerləşən qoyunlar ilboyu təbii otlaqlarda bəslənilir. 
Qoyunların baş sayına (əsasən merinos cinsləri) və yun qırxımına görə Avstraliya 
dünyada birinci yerdədir. 

Yun, istehsalçılara hər il milyardlarla dollar gəlir gətirən və ölkədə iş 
yerləri yaradan, Avstraliyanın əsas ixrac məhsuludur.  

Bağçılıqda da, həmçinin robototexnikadan istifadə edilir. Robototexnika 
sistemi bağların səmərəliliyini bir neçə dəfə artırır, çünki robot məhsulu, hər dəfə 
“kalibrlənmiş” seçir, bu da yenidən çeşidlənməni aradan qaldırır.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları dəyərinin təxinən 2/3 hissəsini heyvandarlıq 
verir. Qoyunçuluq otlaqları qitənin demək olar ki, yarısını tutur. 190 milyon 
qoyundan demək olar ki, 3/4 hissəsi merinosdur. Onların yunu yüksək keyfiyyəti 
ilə seçilir. Avstraliya yunun təxminən 90 faizini ixrac edir, çox hissəsini isə xam 
şəkildə. Avstraliya yuyulmamış yun üzrə bütün dünya məhsulunun təxminən 50 
faizini təchiz edir. İxracın ikinci maddəsini ət və diri qoyunlar təşkil edir. 25 
milyon başdan çox iribuynuzlu mal-qara mövcuddur. 1980-ci illərdə Avstraliya 
şərabın istehsalını və idxalını kəskin artırıb. İstehsalın böyük hissəsi Cənubi 
Avstraliyada cəmləşib. Avstraliya şərabının əsas idxalçısı – İsveçdir. 

Ölkənin kənd təsərrüfatının fərqli xüsusiyyətlərindən biri də, bir məşğul 
nəfər hesabı ilə iri torpaq massivlərinin istifadəsi və ilboyu mal-qaranın bordaqdan 
kənar otlaq yemlə saxlanılmasıdır. 

Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hər bir nəfər hesabına kənd təsərrüfatı 
məhsullarının çıxışı göstəricilərinə görə (yəni əməyin səmərəliliyinə görə), 
Avstraliya əvvəlki kimi dünya liderləri qrupuna daxildir. 

Ən sadə hesablamalara görə, hətta sadəcə kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə 
daxil edilməyən torpaqların miqdarının artırılması hesabına, ətraf mühitə zərər 
vurmadan 60 milyon insanın ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına şərait 
yaradardı. 

Avstrariyada istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının təqribən 60 faizi, 
o cümlədən taxılın 75 faizi, yunun 90 faizi, mal və qoyun ətinin 30 - 40 faizi, 
şəkərin 80 faizi ixrac edilir. 
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Tam olaraq  məhsulun dörddə birini qoyunçuluq məhsulları (yun və ət), 
dörddə biri – iribuynuzlu mal-qara (mal əti və süd), dörddə biri – taxıl və dörddə 
biri – şəkər, tərəvəz, texniki bitkilər, quşçuluq və s. verir. 

Müharibədən sonrakı illərdə kənd təsərrüfatının strukturunda əsaslı 
dəyişikliklər baş vermişdir. Əgər keçmişdə aparıcı rolu burada, yun istehsalında 
ixtisaslaşdırılmış qoyunçuluq oynayırdısa və yun dəyəri üzrə birinci yer tuturdusa, 
tədricən buğda və ət onu üçüncü yerə sıxışdırmışdır. Öz növbəsində, 
heyvandarlığın özündə mal ətinin istehsalı qoyun əti istehsalına nisbətən daha 
sürətli templə inkişaf etmişdir. 

Yüksək effektivliyinə baxmayaraq, ölkənin kənd təsərrüfatı artıq bir çox 
illər ərzində xroniki çətinliklər hiss edir, bu çətinliklər dünya bazarlarında kənd 
təsərrüfatı məhsullarına olan nisbətən aşağı qiymətlər, kənd təsərrüfatı sahəsində 
aparıcı ölkələrin proteksionizm siyasəti və bu Avropa İqtisadi Birliyi və ABŞ 
tərəfindən ixraca maddi yardım verməsinə  səbəb olmuşdur. 

İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi sahələri qoyunçuluq sahəsindən xeli 
dərəcədə genişdir. Ətlik iribuynuzlu mal-qara həm isti, həm də rütubətli iqlimə 
dözümlüdür, buna görə də iri naxıra Qərbi Avstraliyanın şimalında, Kvinslenddə,  
Şimal ərazilərdə, hətta qitənin mərkəzi rayonlarında rast gəlmək olar. Bu sahə 
Kvinslendin qərbində və şimalında, həmçinin Şimal ərazilərdə yerli şəraitdə 
səmərəli olan yeganə kənd təsərrüfatı sahəsidir. 

Tropik zonaya iribuynuzlu mal-qara naxırının dörddə biri düşür. Şimal 
zonalarda heyvandarlıq təsərrüfatları ərazilərinin böyüklüyü ilə fərqlənir, hər 
təsərrüfata orta hesabla 200 - 350 min hektar sahə düşür. Təsərrüfatlarda olan 
heyvanların baş sayı 10 minə çatır. Onlardan çoxu xarici, əsasən də amerikalı 
sahibkarlardır. Heyvanların otarılması zamanı atlı kovboylarla yanaşı, indi bəzi 
hallarda helikopterlərdən də istifadə edilir. Umumilikdə heyvandarlıq burada 
ekstensiv xarakter daşıyır. Ən yaxşı halda, örüşlərin bir-birindən kilometrlərlə aralı 
yerləşən artezian quyuları var.  

Avropa və ABŞ-dan fərqli olaraq Avstraliyanın iqlim şəraiti ilboyu mal-
qaranı otlaq yemlə saxlamağa imkan verir. Naxırlarda ceyser və friz cinslərindən 
olan inəklər üstünlük təşkil edir. Südün dörddə üç hissəsi emal sənayesinə gedir. 
Süd məhsullarının 40 faizindən çoxu ixrac edilir. 

Quşçuluq, həmçinin daxili bazara yönəldilib. Keçmişdə ev quşlarının 
yetişdirilməsi “kustar” xarakter daşıyırdı, heyvandarlıq və bitkiçiliklə məşğul olan 
fermerlərin əlavə gəlir mənbəyi idi. 

Avstraliyada arıçılıq da inkişaf etmişdir. Bal istehsalı ildə 25 min tona çatır, 
onun çox hissəsini Yeni Cənubi Uels (40 faiz) və Cənubi Avstraliya verir. Balın 
yarıdan çoxu ixrac edilir, əsasən də Böyük Britaniyaya, Almaniyaya, ABŞ-a. 

İstehsal edilən məhsulun həm dəyərinə, həm də əkin sahələrinə (19-20 
milyon hektar) görə taxılçılıq təsərrüfatları bitkiçiliyin aparıcı sahəsidir. Buğda 
Avstraliyanın əsas dənli bitkisidir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 19 – 20 faizi, 
bitkiçiliyin 60 faizi, əkinə yararlı torpaqların 60 faizdən çoxu (təxminən 12-13 
milyon hektar) buğdanın payına düşür. Müharibədən sonrakı dövrdə buğdanın əkin 
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sahələri iki dəfə, orta illik yığım üç dəfə artmışdır və 1980-ci illərin birinci 
yarısında orta hesabla 16 milyon ton təşkil etmişdir. 

Avstralıyada buğdanın orta məhsuldarlığı 13 - 14 s/ha təşkil edir, bununla 
belə 1960-cı illərin əvvələrindən, o praktiki olaraq artmamışdır. 

Bir neçə ildir ki, Avstraliya buğdanın istehsalına görə, təkcə ABŞ-dan və 
Kanadadan geridə qalaraq, dünyada üçüncü yeri tutur. 1980-ci illərdə biologiya və 
kimya elmin nailiyyətlərinin aktiv tətbiqi sayəsində Fransada istehsal və idxal, 
nəzərə çarpacaq dərəcədə artaraq, bəzi illərdə dünya bazarında Avstraliyanı da 
qabaqlamışdır. 

Avstraliya buğdasının ixracı ilə ikinci dünya müharibəsindən dərhal sonra 
yaradılan Buğda üzrə Avstraliya İdarəsi məşğul olur. İdarənin özünün  taxıl 
anbarları, limanlarda taxıl terminalları var. İdarə taxılı fermerlərdən zəmanət 
verilmiş qiymətə alır və sonra müstəqil surətdə xarici bazarda onun satışı ilə 
məşğul olur. Avstraliya taxılının iri idxalçıları – Koreya Xalq Respublkası və 
Yaponiyadır. Keçmişdə aparıcı istehlakçı olan Böyük Britaniya Avropa Birliyinə 
daxil olandan sonra Avstraliya taxılının tədarükünü dayandırıb.  

Avstraliyanın iqlim şəraiti, həm mülayim, həm də tropik zonaya xas olan 
müxtəlif giləməyvə, meyvə və tərəvəzin becərilməsinə imkan yaradır. Burada 
üzüm, sitrus meyvələri, alma, armud, şaftalı, banan və ananas daha çox yayılmışdır. 
Meyvə bağları 108 min hektar, üzüm bağları isə – 64 min hektar sahəni tutur. 
Sahələrin 28 faizi Yeni Cənubi Uelsin, 23 faizi Cənubi Avstraliyanın, 17 faizi 
Kvinslendin, 5 faizi Qərbi Avstraliyanın, 2 faizi Tasmaniyanın payına düşür. Süd 
fermaları, ətlik istiqamətli fermalardan fərqli olaraq ölçülərinə görə elə də böyük 
deyil. Onlarda təsərrüfat olduqca intensiv aparılır, otlaqlarda  mütəmadi  olaraq  
çoxillik  və   birillik  yem otları əkilir, ayrı-ayrı sahələrdə isə silosluq dənli bitkilər 
və köküyumrular becərilir. Süd fermalarında istehsal proseslərində 
mexanikləşdirmə səviyyəsi, ət və yun istehsalında ixtisaslaşmalardan daha 
yüksəkdir. Südlük istiqamətli fermalar əsasən yağıntıları çox olan sahilyanı 
rayonlarda cəmləşir. 

Taxılçılıq təsərrüfatları əksər hallarda ekstensiv metodlarla aparılır. 
Suvarılan torpaqlarda məhsuldarlıq 5 - 6 dəfə yüksəkdir. Buğda qismən yem kimi 
də istifadə edilir. Buğdadan başqa yemlər üçün, həmçinin çovdar, yulaf, arpa, kalış, 
qarğıdalı və xüsusilə də paxla bitkiləri (yonca, lupin (acıpaxla) və s.) və yem otları 
becərilir. 

Bəzi rayonlarda iribuznuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi kənd təsərrüfatının 
mühüm istiqamətidir. Ət maldarlığı, əsasən Avstraliyanın Şimalında tropik zonada, 
intensiv ət-süd  maldarlığı isə Cənub-Şərqdə cəmləşmişdir. Ət istehsalı ilə məşğul 
olan təsərrüfatlarda əsasən təbii otlaqlardan istifadə edirlər və bəzi fermalarda 
suvarılan otlaqlar da vardır. Təsərrüfatlar, bir qayda olaraq, böyük, varlı maldarlara 
və ya maldarlıq şirkətlərinə məxsusdur. Adətən onların, həmçinin, sallaqxanaları 
və ət konservləri zavodları da mövcuddur. Avstraliyanın ət istiqamətli təsərrüfatları 
yüksək məhsuldardır, mal və dana ətinin ixracına görə ölkə dünyada birinci 
yerdədir.  
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Ərazisi 8 682,3 min km2, əhalisi 22 700 ,0 min nəfərdir, 1 km2-ə 2,4 nəfər 
düşür. ÜDM 917,7 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 40 428 ABŞ dolları 
düşür. Kənd təsərrüfatı məhsullarının dəyərinin 2/3 hissəsini heyvandarlıq verir. 
25 milyon baş iribuynuzlu mal-qara, 190 milyon baş qoyun var. 25 min tondan 
artıq bal istehsal edilir. Avstraliyada 20,5 milyon ton buğda, 6,0 milyon ton arpa, 
1,9 milyon ton darı, 1,8 milyon ton pambıq, 1,5 milyon ton vələmir, 375 min ton 
qarğıdalı və s. istehsal olunur. Şərabçılıq ixracından 2,3 milyard, ətin ixracından 
996,5 milyon, mal-qaranın ixracından 662 milyon, qoyun ətinin ixracından 323 
milyon ABŞ dolları qazanılır. Ölkədə 5 milyondan çox donuz var ki, bunun 
satışından 2,6 milyard Avstraliya dolları əldə edilir. Kənd təsərrüfatında ölkə 
ərazisinin 10 faizi istifadə edilir. 



Yeni Zelandiyanın kənd təsərrüfatı 
 

Kənd təsərrüfatı məhsulları Yeni Zelandiyanın ixracının yarıdan çoxunu təşkil 
edir. Ət, süd məhsulları və yun əsas kənd təsərrüfatı növlərinə aiddir. Bu məhsullar 
uzun müddət Yeni Zelandiyanın xarici ticarətinin əsasını təşkil etmişdir, lakin son 
illər ixracın strukturu daha çox diversifikasiyalaşmışdır və hal-hazırda, məsələn, meşə 
təsərrüfatı məhsulları, meyvə və tərəvəzlər, həmçinin sənaye məmulatları ixraca 
daxildir. 

Adanın şimal hissəsinin iqtisadiyyatı son zamalar daha çox 
diversifikasiyalaşmışdır. Bu rayon üçün ət və süd məhsullarının, yun və dəri istehsalı 
üçün mal-qaranın yetişdirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Yarımadanın şimalında 
emal, daxili istehlak və ixrac üçün meyvələr (alma, armud, kivi) və tərəvəzlər istehsal 
edilir. Əkinçilik və otlaq maldarlığı adanın cənubunda daha az intensivdir, nəinki 
Şimalında. Lakin intensiv əkinçiliyi olan rayonlara da rast gəlmək olar, burada 
quzuların yetişdirilməsilə və son zamanlar süd yönümlü heyvandarlıqla, suvarılan 
çəyirdəkli və tumlu meyvə bağlarının salınması genişləndirilir, habelə üzümçülük və 
şərabçılıq inkişaf etdirilir. Otlaq heyvandarlığı rayonlarının çoxu yaxşılaşdırılmış 
otlaqlarda və dağətəyi çollərin təbii otlaqlarında inkişaf etdirilir, daxili hövzələrdə 
buğda istehsalı rayonlarında olduğu kimi, iri təsərrüfatların mövcudluğu, torpağın 
satış qiymətinin nisbətən aşağı olması, yüksək olmayan səmərəliliyilə (bir hektar 
sahəyə olan hesabda) seçilir. Bəzi rayonların əhalisi xeyli azdır və bir birindən uzaq 
yerləşən fermalarda cəmləşmişdir. Qoyunçuluq iribuynuzlu mal-qaranın 
yetişdirilməsindən daha əhəmiyyətlidir. Bəzi vadilərdə və sahilyanı terraslarda süd 
heyvandarlığı yaxşı inkişaf etmişdir. Daxili dağlıq rayonlarında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının əsas növü zərif yundur, bəzi rayonlar əti dondurulmuş halda ixrac 
edilən quzuların yetişdirilməsi üzrə ixtisaslaşır. 

Cənubi və mərkəzi rayonlarda otlaqların məhsuldarlığı suvarma vasitəsilə 
artırılır. Qərb sahili boyunca qorunub saxlanılmış təbii meşələrə arxalanan meşə 
sənayesi nisbətən zəif inkişaf etmişdir.   

2011-ci maliyyə ilində Yeni Zelandiyanın ümumi daxili məhsulu (ÜDM) 
123,3 milyard ABŞ dolları, hər nəfərə 28,3 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. Daxili 
istehlakın payına demək olar ki, ÜDM-nin 62 faizi düşür, təxminən 20 faizini əsas 
kapitala investisiyalar və 17 faizini dövlət idarələri və xidmətləri təşkil edir. Bu 
mütənasüblük 1980-ci ilin göstəricisi ilə eynidir. ÜDM-nin faktiki orta illik artımı 1,4 
faiz təşkil etmişdir.  

Yeni Zelandiyanın ərazisinin təxminən 51 faizini otlaqlar və əkin sahələri 
təşkil edir. Kənd təsərrüfatı, xüsusilə də süd heyvandarlığı mexanikləşdirilmişdir. 
Əkinçilikdə və heyvandarlıqda elmi metodların tətbiq edilməsi bu sahədəki tərəqqiyə 
şərait yaratmışdır. Yeni Zelandiyanın iqtisadiyyatında heyvandarlıq mühüm rol 
oynayır. Yun, ət və ət məhsulları ixrac edilən məhsulların əsas növləridir. Yeni 
Zelandiya yun lifinin istehsalına görə dünyada ikinci yerdədir (Avstraliyadan sonra). 
Valyuta gəlirinin əsas hissəsi ət məhsullarının, xüsusilə də qoyun və mal ətinin ixracı 
hesabına əldə edilir. Heyvandarlıq məhsulları yağ, pendir, quru süd şəklində və s. 
ixrac edilir, onun payına ümumi ixracın 20 faizi düşür. 
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Yeni Zelandiyada buğda, yulaf, qarğıdalı, noxud və kartof istehsal edilən əsas 
kənd təsərrüfatı məhsullarıdır. Bu bitkilər, kartof istisna olmaqla, əsasən Cənub adada 
becərilir. Yeni Zelandiya buğda ilə özünü tamamilə təmin edir, həmçinin daxili 
tələbatı ödəyəcək yetərincə meyvə və tərəvəz istehsal edir. Alma, armud və kivi ixrac 
üçün istehsal edilir. Sitrus bitkilərinin və digər subtropik meyvələrin (kivi) 
yetişdirilməsi Şimali adanın Plenti və Poverti körfəzlərinin sahillərində cəmləşmişdir, 
meyvələrin digər növləri ölkənin bütün ərazisində yetişdirilir, Cənubi adada 
üzümçülük və şərabçılıq inkişaf etmişdir. 

Yeni Zelandiya bütün dünyada kənd təsərrüfatı bitkilərinin effektiv və 
qabaqcıl istehsalçısı kimi tanınmışdır. 2005-ci ildə qoyunların sayı 40 milyon, 
iribuynuzlu mal-qaranın sayı 8,6 milyon, o cümlədən inəklərin 4,2 milyon, 
fermalardakı maralların sayı 1,6 milyon təşkil etmişdir. 

Yeni Zelandiyanın kənd təsərrüfatı sahəsinin strukturu bir çox inkişaf etmiş 
ölkələr üçün unikaldır. Onun əsas xüsusiyyətinin dövlət tərəfindən dotasiyaların 
olmaması və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının digər istehsalçı 
ölkələrdən olan, dövlət dəstəyindən yararlanan kolleqaları ilə rəqabət aparılmasının 
zəruriyyətinin olmaması təşkil edir. Məhz buna görə də, Yeni Zelandiya beynəlxalq 
iqtisadi forumlardakı çıxışlarında bütün istehsalçı ölkələrdə iqtisadiyyatın kənd 
təsərrüfatı sahələrinin dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi prosesinə ümumi nəzarətin 
tətbiq edilməməsinə təkid edir. Ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafı və fəaliyyətinə 
nəzarəti Kənd Təsərrüfatı və Meşə Sənayesi Nazirliyi həyata keçirir. Lakin belə 
nəzarət məhdudlaşdırıcı deyil və Yeni Zelandiyanın bütün kənd təsərrüfatı azad 
iqtisadiyyat prinsipləri əsasənda inkişaf edir. 

Qeyd edildiyi kimi, Yeni Zelandiyanın kənd təsərrüfatı dar ixtisaslaşmışdır. 
Qoyunların və iribuynuzlu mal-qaranın, əsasən də süd yönümlü mal-qaranın 
yetişdirilməsi Yeni Zelandiya fermerlərinin əsas məşğuliyyətidir. Ölkə öz əhalisini ət 
və süd məhsulları istisna olmaqla, ərzaq məhsulları ilə tam təmin edə bilmir və ona 
zəruri olan ərzaqların xeyli hissəsini Böyük Britaniya, Avstraliya İttifaqı və digər 
ölkələrdən idxal edir. İstifadə edilən kənd təsərrüfatı torpaqlarının təxminən 60 faizi 
fermerlərin əlində cəmləşmişdir. Dövlət fondunun torpaqları cəmi 40 faiz təşkil edir. 
Adətən bu torpaqlar dağlıq rayonlarda yerləşir və nə əkinçilik, nə də intensiv süd 
heyvandarlığı üçün istifadə edilə bilməz. Bu ərazilər iri sahələrlə icarəyə verilir və 
burada ekstensiv qoyunçuluq təsərrüfatları yerləşir. Şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlar 
dövlət torpaqlarından xeyli yaxşıdır və yüksək məhsuldarlı ət-südlük mal-qaranın 
yetişdirilməsi üçün istifadə edilir. 1954-cü ildə şəxsi mülkiyyət torpaqları fondunun 
əsas hissəsi (63 faizi) fermaların ümumi sayının 8 faizini təşkil edən, 400 hektardan 
artıq olan sahələrin sahibləri olan iri fermerlərin əlində cəmləşmişdi. Bu iri 
fermalarda təsərrüfat yalnız muzdlu işçilərin vasitəsilə aparılır. İkinci yeri xeyli sayı 
olan orta fermerlər qrupu tutur (fermer təsərrüfatlarının 20 faizi, torpaqlarının sahəsi 
40 – 80 hektar). Onlar adətən 1 – 2 muzdlu işçi tutur və əsasən ailə üzvlərinin 
əməyindən istifadə edirlər. Üçüncü və daha çoxsaylı qrupu bütün təsərrüfatların 44 
faizini təşkil edən kiçik fermerlər tutur. Onların torpaqlarının sahələri 40 və daha az 
hektardır və onların payına torpaq fondunun 3 faizi düşür. 
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Bu təsərrüfatlar bütövlüklə ailə üzvlərinin əməyi üzərində qurulub və yaşayış 
minimumunu güclə təmin edirlər. Ən aşağı pillədə fermer-yardarlar və kənd 
təsərrüfatı işçiləri yerləşir. 

Kənd təsərrüfatı işçilərinin qrupu öz sayına görə olduqca yüksəkdir və 
qoyunların qırxılması və ya məhsul yığımı zamanı mövsümi işçilərin axını hesabına 
xüsusilə çoxalır. 

İşçi qüvvəsinin yüksək qiyməti və dar ixtisaslaşması maşın və mexanizmlərin 
sürətli tətbiqinə və kənd təsərrüfatının idarə edilməsinin yeni, daha təkmilləşdirilmiş 
metodların tətbiq edilməsinə şərait yaratmışdır. Ucuz elektrik enerjisini verən xeyli 
sayda hidroelektrik stansiyaların mövcudluğu sayəsində fermaların çox hissəsində 
qoyunların qırxılması, işıqlandırma, separatorların işləməsi və digər işlərin görülməsi 
elektrik enerjisi vasitəsilə aparılır. Bəzi yerlərdə maye yanacaqla işləyən 
mühərriklərdən istifadə edilir. 

Yeni Zelandiyanın heyvandarlıq fermalarında bir işçinin əməyinin 
səmərəliliyi Danimarka və ABŞ-dan 4 dəfə, İngiltərədən 5 dəfə yüksəkdir. 1954 – 
1955-ci illərdə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün istifadə edilən 
ölkənin torpaq fondu təxminən 8 milyon hektar təşkil etmişdir. Becərilən torpaqların 
bu həcmindən 82 faizi yaşıl yem üçün istifadə edilmişdir, yəni otlar, kökümeyvəlilər, 
yulaf və qarğıdalının becərilməsinə və mal-qaranın otarılmasına istifadə edilmişdir, 
10 faizini çol bitkiləri, o cümlədən otlar və yonca, xüsusilə toxumların yığılması üçün 
becərilmişdir. Torpaqların qalan 8 faizi meyvə bağlarının və bostanların payına 
düşür. Mal-qaranın hədsiz-hesabsız otarılması, xüsusilə də ölkənin dağlıq 
rayonlarında otlaqların zəifləməsinə və eroziyanın inkişafına şərait yaradır. Daha çox 
bu hal mal-qaranın təbii yaxşılaşdırılmamış, yerli otlaqları olan rayonlar üçün 
xarakterikdir. 

Yeni Zelandiyada kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişafı Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzarətindədir. 

Öz məhsullarını xarici və daxili bazarlara göndərən bütün ət sənayesi 
müəssisələri, idarələri, pendir və yağ zavodları nazirliyin nəzarətindədir. 

Yeni Zelandiya qoyunçuluq üzrə dünyada aparıcı ölkələrdən biridir. Ət-yun 
qoyunçuluğu heyvandarlıq məhsullarının dəyərinin təxminən 65 faizini təşkil edir, 
həmçinin iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsinin böyük əhəmiyyəti var.  

Yeni Zelandiyada ilk qoyunçuluq təsərrüfatları ötən əsrin 40-cı illərində 
yaranmışdır. Burada yalnız təmiz merinos cinsli qoyunları yetişdirirdilər. Lakin, 
tezliklə aydın olmuşdur ki, ölkənin çox rütubətli iqlimi və xüsusilə də Şimali adalar 
bu tip qoyunların yetişdirilməsi üçün uyğun deyil. Bununla əlaqədar olaraq, yeni 
cinslərin yaradılması zəruriyyəti yaranmışdır, onlar həm xarici bazarlara yüksək 
keyfiyyətli yunun idxalının tələblərinə cavab verməli, həm də həddindən artıq 
rütubətli şəraitdə yetişdirilməsi üçün yararlı olmalıdırlar. Yeni cinslər uzun yunlu 
ispaniya merinoslarının İngiltərə linkoln, leyçester, romney cinslərilə cütləşdirilməsi 
yolu ilə yetişdirilmişdir. 1955-ci ildə Yeni Zelandiyada qoyunların sayı 39,1 milyon 
təşkil etmişdir. Qoyunların 80 faizini metis-krossbred cinləri və 20 faizini merinos, 
romney, leyçester, linkoln, korrideyl və s. cinsləri təşkil etmişdir. Adaların 
ərazilərində qoyunlar qeyri-bərabər yerləşdirilmişdir. Qoyunların xeyli hissəsi 
sürüləri 1000 və daha çox sayda qoyunu olan iri təsərrüfatlarda cəmləşmişdir. Orta və 
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kiçik təsərrüfatlarda qoyunların sürülərdə sayı 100 - 500 baş təşkil edir. Ölkənin 
müxtəlif hissələrində təsərrüfat tipləri və qoyunların yetişdirilməsi metodları fərqlidir. 
Cənubi adanın yüksək dağlıq rayonlarında, xüsusilə də Cənubi Alpın şərq 
yamaclarında yerləşən fermalar qoyunların yetişdirilməsində kəskin ixtisaslaşmışdır. 
Təsərrüfat ekstensiv metodla aparılır və heyvanlar ilboyu təbii, yaxşılaşdırılmamış 
otlaqlarda otarılır. Torpaq sahələrinin həcmi çox böyükdür, lakin sıra dağların 
sıldırım yamacları və yerli otların qida keyfiyyətlərinin aşağı olması üzündən onların 
yemləmə üçün istifadə imkanları aşağıdır. Orta hesabla bu fermalarda bir qoyunun 
otarılmasına 4 hektar torpaq ayrılır. Daha aşağı rayonlarda yerləşən təsərrüfatlar 
dağlıq fermalardan olduqca fərqlənirlər, ilk növbədə onların torpaq sahələri elə də iri 
deyil və burada təsərrüfat daha intensiv metodla aparılır. Orta hesabla burada 5 
qoyuna istifadə üçün 1 hektar torpaq ayrılır. Bu fermalarda otlar və digər yem 
bitkiləri, məsələn turneps səpilir. Qoyunları bu sahələrə buraxanda onlar təkcə gövdə 
və yarpaqları deyil, həmçinin turnepsi çıxarıb onun şirəli köklərini gəmirirlər, bu tip 
fermaların ixtisaslaşması əvvəlkindən daha genişdir. Burada krossbredlərlə yanaşı, 
ətin istehsalı üçün iribuynuzlu mal-qara yetişdirilir, həmçinin burada quzuları 
bəsləyirlər və onlar bir neçə həftəlik olanda quzuların ət istehsalı üçün bəslənən 
fermalara satırlar. Ərazinin ovalıq sahələrində, xüsusilə də Şimali adada, heyvanların 
qısamüddətli yemlənməsilə məşğul olan fermalar yerləşir. Burada təsərrüfat olduqca 
intensivdir. Otarılma üçün istifadə edilən bütün əraziyə otlar və digər yem bitkiləri 
səpilir. Orta hesabla torpağın bir hektarında 7 – 15 qoyun saxlanılır. Adətən, 
fermerlər cavan qoyunları və quzuları alır və 10-12 həftə saxlayıb yemləyir, sonra isə 
ət şirkətlərinə kəsim üçün satırlar. Qoyunların yemlənməsilə yanaşı bu tip fermalarda 
inəklər də saxlanılır. Bundan başqa, Yeni Zelandiyada yalnız cins heyvanların 
bəslənilməsi üzrə ixtisaslaşan qoyunçuluq fermaları mövcuddur. Adətən bu fermalar 
öz həcminə görə kiçik və daha münbit torpaqlar olan rayonlarda yerləşmişdir. 
Buradan heyvanların bir hissəsi xarici ölkələrə ixrac edilir. Avstraliyada olduğu kimi, 
fermalarda otlaq torpaqlar ayrı-ayrı sahələrə bölünür və qoyunların müəyyən sayı 
üçün ayrılır. Belə sistem bir heyvana olan yemin istifadəsini və qidanın həcmini 
tənzimləmək imkanı yaradır. Fermalarda işlərin çox hissəsi mexanikləşdirilmişdir və 
daimi işçilərin sayı azdır. O yalnız qoyunların qırxılması zamanı mövsümi işçilərin 
axını hesabına artır. Yunun əsas istehlakçısı (ixracın 43 faizi) Böyük Britaniyadır, 
həmçinin Fransa və ABŞ. Krossbredlərin yununun ixracı üzrə Yeni Zelandiyanın 
ciddi rəqibləri Argentina və Uruqvaydır. Yundan əlavə, Yeni Zelandiyanın 
qoyunçuluğu dünya bazarında və xüsusilə də metropoliyada geniş tələbatı olan yaxşı 
keyfiyyətli ət məhsullarının xeyli hissəsini istehsal edir. Ətin xeyli hissəsi 
Avstraliyada olduğu kimi konservləşdirilmiş deyil. Ət təzə halda yüngül 
dondurulmuş və soyudulmuş ixrac edilir. Sallaqxanaları və soyuducuları olan 
şirkətlər və ya ətin ixracı üzrə xüsusi şirkətlərin agentləri tərəfindən mal-qara 
fermerlərdən alınır. Kəsimə ədətən cavan heyvanlar göndərilir. 

Ətlik mal-qaranın sayı inəklərdən çox olsa da, iqtisadiyyatda onun əhəmiyəti 
daha azdır.  Mal əti əsasən daxili istehlak və ya ət konservlərinin istehsalında istifadə 
edilir, lakin süd məhsulları yunla və qoyun əti ilə yanaşı ölkənin ixracının təməlini 
təşkil edir. Ətlik mal-qaranı əsasən qarışıq təsərrüfatlı və dağlıq rayonlarda yerləşən 
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fermalarda yetişdirirlər. İl ərzində mal-qara taptalanmış yemlərlə və yalnız bəzən 
kəsimdən öncə yaxşılaşdırılmış otlaqlarda yemlənir. 

Südçülük fermaları bir qayda olaraq kiçikdir. Orta hesabla onlar 50 – 60 
inəklərdən ibarət naxırların otarıldığı 40 - 50 hektar torpaq sahəsindən ibarətdir. Bu 
fermalar ovalıq rayonlarda, əsasən də rütubətli və isti vadilərdə yerləşir. Yumşaq 
iqlim heyvanları ilboyu açıq havada saxlamağa imkan verir. Buna görə də südçülük 
fermalarında istiləşdirilən damlar yoxdur. Yalnız sağımın aparıldığı xüsusi yardımçı 
küzlər mövcuddur. Südçülük fermaları xüsusilə yüksək mexanikləşdirilmələrilə 
seçilir. Demək olar ki, onların hamısında inəklərin sağılması üçün xüsusi 
avadanlıqlar, xamanın ayrılması üçün separatorlar, həmçinin torpağın becərilməsi və 
yemlərin siloslaşdırılması üçün müxtəlif maşınlar mövcuddur. Orta hesabla 2 – 3 
nəfər naxıra qulluğu təmin edə bilər və elekrik sağım aparatları vasitəsilə 100 inəkdən 
gündə iki dəfə süd əldə etmək olar və bu çox zəhmət tələb edən iş əl əməyi 
prosesində cəmi üç saat tələb edə bilər. Bir inəkdən orta süd sağımı son 5 ildə 
təxminən ildə 3000 kq təşkil edir. Cənubi adada südçülük təsərrüfatı iri şəhərlərin 
ətrafında, həmçinin əyalətlərdə inkişaf etmişdir. Bu fermalar yağ və pendirin 
istehsalında istifadə edilən süd və xama təchiz edirlər. Bundan başqa, bu fermalar çox 
iri həcmlərdə olmayan dana əti istehsal edirlər. Bir neçə həftəlik danalar ət sənayesi 
müəssisələri idarələrinə satılır. 

Yağ və pendir zavodları ən yeni mexanizmlərlə təchiz edilib, əla növ yağ və 
pendir istehsal edirlər. Bütün zavodlar dövlət nəzarətindədir. Xüsusi  müfəttişlər 
sanitar şəraiti və istehsal metodlarına nəzarət edirlər, bu zavodlarda istehsal edilən 
yağ və pendir liman şəhərlərinə göndərilir. Burada onlar növlərə ayrılır və üzərinə 
dövlət nişanı vurulur, bundan sonra onlar ölkə üzrə paylaşdırılır və ya iri okean 
gəmilərində xarici ölkələrə ixrac edilir. 

Məhsullarının əsas alıcısı Böyük Britaniyadır, o yağın təxminən 90 faizini və 
pendirin 95 faizini idxal edir. Yeni Zelandiyada donuzçuluq böyük əhəmiyyət kəsb 
etmir. Ət, vetçina əsasən ölkə daxilində istehlak edilir, qismən də İngiltərəyə və digər 
ölkələrə ixrac edilir. Ev quşlarının yetişdirilməsilə əsasən maori-fermerləri 
məşğuldur. Yeni Zelandiya kənd təsərrüfatı istehsalçılarına subsidiyalardan, 
qiymətlərin inzibati tənzimlənməsindən imtina edib və azad bazarın mexanizmlərinin 
müəyyən olunmasına yönəldilmiş kənd təsərrüfatının unikal islahatını qəbul etmişdir. 
1984-cü ildən başlayaraq kənd təsərrüfatına subsidiyalar proqramı ümumi sistemli 
iqtisadi islahatın bir hissəsi kimi ləğv edilmişdir. İslahatların nəticəsində aqrar 
sektorda istehsal yaxşılaşdırılmışdır və bütün iqtisadiyyat üzrə sabit iqtisadi inkişaf 
təmin edilmişdir. Yeni Zelandiya Uruqvay sammitində“Cairns Group”-un 
təsisçilərindən biri olmuşdur. Kənd təsərrüfatı barədə Saziş kənd təsərrüfatının 
liberallaşması yolunda əhəmiyyətli addım olmuşdur. Yeni Zelandiyada təbii 
kataklizmlər və s. əlaqədar gəlirin dövri itkidən zərər çəkmiş fermerlərə yardım 
mexanizmi istifadə edilmişdir (fermerlərə deyil, fərdlərə birbaşa ünvanlı maliyyə 
dəstəyi). Bəraət qazandırılan kənd təsərrüfatına yardımın digər formaları arasında 
elmi tədqiqatların aparılmasına, infrastrukrutun yaxşılaşdırılmasına və fermaların 
inkişafına yardım mövcuddur. 
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Kənd təsərrüfatı üzrə Uruqvay raundunun müqaviləsinə uyğun olaraq 
tədbirlər siyahısına istisna daxildir, onlar proteksionizm səviyyəsinin aşağı salınması 
çərçivəsində ixtisara salınmalıdır. Bu ixtisarlar iki kriteriyaya uyğun olmalıdır:  

1. Yardım dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən proqramlar vasitəsilə həyata 
keçirilməlidir; 

2. Yardım istehsalçıya qiymətlərin fərq hesabına olmamalıdır. Belə 
proqramlar arasında elmi-tədqiqat işlərinə xərclər, xəstəliklərdən və ziyanvericilərdən 
müdafiəyə xərclər, treninqin təqdim edilməsinə xərclər, məsləhət xidmətləri və 
istehsalın genişləndirilməsi üzrə planların təhlili xidmətləri, təftiş xidmətləri, 
marketinq xidmətləri, infrastruktur xidmətləri, ətraf mühit sahəsində xidmətlər, ərzaq 
təhlükəsizliyi məqsədləri üçün ehtiyatların təşkili üzrə xidmətlər, daxili bazarda ərzaq 
yardımı daxildir. Sonrakı 6 il ərzində fermerlər yeni məhsullar istehsal etməyə 
başlamışlar və yeni istehsal texnologiyalarına keçmişlər. Son zamanlar aktivlərə, o 
cümlədən torpağa olan qiymətlər səviyyəsi bərpa edilməyə başlamışdır. Kənd 
əhalisinin şəhərlərə böyük miqrasiyası qeyd olunmamışdır. Ünvanlı dəstək sistemi 
insanları torpaqda saxlayır. 

Ərazisi 665,5 min km2, əhalisi 4,4 milyon nəfərdir, 1 km2-ə 16 nəfər düşür. 
Ölkədə 40 milyondan çox qoyun, 86 milyondan çox mal-qara, ondan 4,2 milyon 
baş inək mövcuddur. Eyni zamanda 1,6 milyon baş maral fermalarda saxlanılır. 
Ölkənin ərazisinin 51 faizi otlaqlardan və əkin sahəsindən ibarətdir. Ölkənin əsas 
gəliri ət məhsullarının, xüsusən qoyun ətinin satışından (90 faiz) cavan 
heyvanların, 70 faizi yaşlı heyvanların və 81 faizi mal ətinin satışından yaranır. 
Xeyli miqdarda süd məhsulları (90-95 faiz), yağ, quru süd və digər məhsullar ixrac 
edilir, bunlar ümumi ixracın 20 faizini təşkil edir. ÜDM 123,3 milyard ABŞ dolları, 
hər nəfərə 28,3 min ABŞ dolları təşkil edir. 
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Dövlət Proqramları və icrası üzrə Tədbirlər Planı 
 

5.1. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun 
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın həyata 
keçirilməsi üzrəTədbirlər Planı (2011 – 2015-ci illər)” 

 
Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 28 iyun 2011-ci il tarixli 
1578 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmişdir 

 
Sıra 

nömrəsi Tədbirin adı İcraçı 
təşkilat 

İcra 
müddəti 

(illər üzrə) 
1 2 3 4 

1.4. İnvestisiya siyasəti 
1.4.4. Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və idarə edilməsi proseslərinin təşkil edilməsi 

1.4.4.2. Özəlləşdirməyə açılmış rabitə, maşınqayırma, kimya, 
turizm, kənd təsərrüfatı, tikinti, kommunal və 
infrastruktur sahələrində müəssisələrin özəlləşdirilməsi 
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 

ƏMDK, 
RİNN, 
SEN, 

MDTN, 
KTN 

 
 

2011-2015 

1.4.5. Daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi və ölkənin ixrac potensialının 
artırılması 

1.4.5.1. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olma prosesində 
danışıqların ədalətli ticarət prinsipləri əsasında davam 
etdirilməsi və xarici ticarət üzrə milli qanunvericilik 
bazasının beynəlxalq ticarət sisteminin tələblərinə 
uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi 

İİN, XİN, 
DSK, 
KTN 

 
 

2011-2015 

1.5. Sənaye və enerji siyasəti 
1.5.1. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı məhsullarının 

emalı, tikinti məhsullarının istehsalı üzrə yerli xammal 
və mövcud materiallara əsaslanan kiçik və orta sənaye 
müəssisələrinin yaradılması üçün tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

SEN, 
KTN, İİN 

 
 

2011-2015 

1.6. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi 
1.6.2. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına yardımların göstərilməsi 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

KTN, İİN, 
MN 

 
2011-2015 

1.6.3. Heyvandarlığın intensif inkişaf etdirilməsi 
mexanizminin dəstəklənməsi 

KTN 2011-2015 

1.6.4. Heyvandarlıqda məhsul istehsalının intensiv artımında 
mühüm rol oynayan yem bitkilərindən: soya, sorqo, 
qarğıdalı, günəbaxan, yem çuğunduru və raps  

 
 

KTN 

 
 

2011-2015 
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1 2 3 4 
 əkinlərinin genişləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi, silos və senaj basdırılması 
təşəbbüslərinin dəstəklənməsi 

  

1.6.5. Dağ və dağətəyi bölgələrdə ətlik maldarlığın inkişaf 
etdirilməsinin dəstəklənməsi 

KTN, YİH 2011-2015 

1.6.6. Mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında və 
məhsul istehsalının intensiv artırılmasında mühüm rol 
oynayan süni mayalama tədbirlərinin 
genişləndirilməsinin dəstəklənməsi 

KTN, YİH  
2011-2015 

1.6.7. Quşçuluğun daha da inkişaf etdirilməsi, mövcud olan 
quşçuluq obyektlərinin tam gücündə işləməsi üçün əlavə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 

KTN, İİN  
2011-2015 

1.6.8. İri südçülük-maldarlıq komplekslərinin yaradılmasının 
dəstəklənməsi 

KTN, İİN, 
YİH 

2011-2015 

1.6.9. “Aqrolizinq” ASC vasitəsilə kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarına damazlıq düyələrin və texnoloji 
avadanlıqların güzəştli qiymətlərlə satılmasının 
dəstəklənməsi 

KTM, 
YİH 

 
2011-2015 

1.6.10. Kənd təsərrüfatı heyvanları və ev quşları arasında 
epizootiya əleyhinə mübarizə və müalicə-profilaktika 
tədbirlərinin gücləndirilməsi 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.11. Damazlıq heyvanlara göstərilən dispanserizasiya, 
baytarlıq müalicə tədbirlərinin yaxşılaşdırılması 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.12. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının eyniləşdirilməsi və 
qeydiyyatının dəstəklənməsi 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.13. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına vergi 
güzəştlərinin tətbiqi siyasətinin davam etdirilməsi 

KTN, 
İİN,VN 

 
2011-2015 

1.6.14. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan 
sahibkarlara kredirlərin verilməsi mexanizminin 
sadələşdirilməsi 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.15 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd 
təsərrüfatı texnikası ilə təmin edilməsi işinin 
yaxşılaşdırılması və özəl aqroservis xidmətləri 
şəbəkəsinin genişləndirilməsi 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.16. Pambıqçılığın, üzümçülüyün və ipəkçiliyin 
(baramaçılığın)intensiv inkişaf etdirilməsi üçün 
stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

KTN, İİN  
2011-2015 

1.6.17. Aqro-emal müəssisələrinin mövcud gücünün artırılması, 
respublikanın heyvandarlıq rayonlarında ət və süd emalı 
müəssisələrinin, iri tərəvəzçilik və meyvəçilik 
rayonlarında isə konserv zavodlarının fəaliyyət 
göstərməsi üçün təşəbbüslərin dəstəklənməsi 

 
KTN, İİN 

 
 

2011-2015 

1.6.18. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının güzəştli 
qiymətlərlə aqrokimyəvi maddələr və pestisidlərlə 
təminatının yaxşılaşdırılması 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.19. Yeyinti və kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində  SMPDK,   
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1 2 3 4 
 beynəlxalq və Avropa standartları əsasında milli 

standartların hazırlanması və respublikada tətbiqi (İSO, 
Codex Alimentarius, CEN) 

KTN, SN 2011-2015 

1.6.20. İdxal və ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsullarında 
fumiqasiya (zərərsizləşdirmə) tədbirlərinin 
genişləndirilməsi və davam etdirilməsi 

 
KTN 

 
2011-2015 

1.6.21. Özəl toxumçuluq, damazlıq və baytarlıq xidməti 
şəbəkələrinin genişləndirilməsi 

KTN 2011-2015 

1.6.22. Otlaqların münbitliyinin bərpasının, eroziyadan 
mühafizəsinin və istifadəsinin yaxşılaşdırılması 

DTXK, 
KTN 

2011-2015 

1.6.23. Qış və yay otlaqlarının, kəndətrafı örüşlərin bərpası, 
səthi və əsaslı yaxşılaşdırılması, onun təyinatının 
dəyişdirilməsi kimi və digər neqativ halların qarşısının 
alınması üçün tədbirlərin görülməsi 

KTN, 
DTXK, 
ETSN, 

MST ASC 

 
 

2011-2015 

1.6.24. Yüksək məhsul verən və istehsalın intensiv inkişaf 
etdirilməsini təmin edən bitki sortlarının və heyvan 
cinslərinin sınaqdan keçirilməsi və istehsalata tətbiq 
edilməsi 

 
KTN, 

AMEA 

 
2011-2015 

1.6.25. Bitkiçilik məhsulları istehsalını intensiv qaydada 
artırmaq üçün toxumçuluğun və tingçiliyin elmi əsaslar 
üzrə inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi 

KTN, YİH  
2011-2015 

1.6.26. İstehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehlakçılara çatdırılması məqsədi ilə yerlərdə tədarük-
satış bazarlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 

KTN, İİN, 
MN 

 
2011-2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

5.2. “2012 – 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün 
inkişafına dair Dövlət Proqramı” 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 15 dekabr tarixli 1890 nömrəli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 
Dövlət Proqramının məqsədi əhalinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə olan 

tələbatının daha dolğun ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal 
təminatının yaxşılaşdırılması, şərab və üzüm məhsullarının ixracının artırılması üçün 
ölkədə üzümçülüyün inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Qeyd olunan məqsədə nail olunması aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini 
nəzərdə tutur: 

- süfrə (o cümlədən kişmiş) və texniki üzüm sortlarının əkin sahələrinin 
genişləndirilməsi, yeni üzümlüklərin salınması; 

- tingçilik təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi; 
- üzümçülük təsərrüfatları üçün əsas və köməkçi materialların istehsalının 

dəstəklənməsi; 
- üzümçülüyün infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması; 
- üzümçülüyün və şərabçılığın elmi təminatının və kadr potensialının 

gücləndirilməsi; 
- üzüm istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin 

dəstəklənməsi; 
- üzüm və şərabçılıq məhsulları emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası 

və yeni belə müəssisələrin yaradılmasının stimullaşdırılması; 
- üzüm məhsullarının “plantasiya-istehlakçı” sxemi ilə satışının 

stimullaşdırılması; 
- mövsümlərarası dövrlərdə əhalinin fasiləsiz olaraq süfrə üzümü ilə təmin 

edilməsi məqsədi ilə anbar şəbəkələrinin və saxlanma kameralarının 
tikintisinin dəstəklənməsi; 

- üzüm və şərabçılıq məhsullarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması; 
- üzüm və şərabçılıq məhsullarının ixracının stimullaşdırılması; 
- üzüm və şərabçılıq məhsulları üzrə daxili bazarın haqsız rəqabətdən 

qorunması; 
- üzüm və şərabçılıq məhsulları üzrə idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 
- üzüm və şərabçılıq məhsulları istehsalı ilə əlaqəli sahələrin inkişafının 

dəstəklənməsi. 
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Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
 

TƏDBİRLƏR  PLANI 
 

Sıra  
№-si 

Tədbirin adı İcra 
müddəti 

İcraçılar 

1 2 3 4 
2.1. üzümçülük və şərbçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlər 

2.1.1. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində normativ hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 

2012-2013 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 

2.1.2 Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində standartların beynəlxalq 
tələblərə, o cümlədən Ümumdünya Ticarət təşkilatının 
tələblərinə uyğunlaşdırılmasının sürətləndirilməsi 

2012-2013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2.1.3. Üzümçülük rayonları (zonaları) üzrə məlumat bankının 
yaradılması 

2012-2013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları 

2.1.4. Azərbaycan Respublikası üzrə ənənəvi üzüm bitkisi 
genofondunun toplanması, uçotu, öyrənilməsi, qorunub 
saxlanılması və səmərəli istifadəsi məqsədi ilə müasir 
kolleksiya bağının yaradılması 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası 

2.1.5 Üzüm istehsalı və emalı sahəsində sağlam rəqabət mühitinin 
yaradılması, daxili bazarın qorunması 

2012-2020 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət Gömrük 
Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.1.6. Üzüm istehsalı və emalı sahəsində klaster yanaşmanın 
tətbiqi 

2012-2016 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.1.7. Yerli üzüm sortları və şərabçılıq məhsulları reyestrinin 
yaradılması 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsi 

2.1.8. Səmərəli üzümçülük təsərrüfatlarının formalaşdırılması 
məqsədi ilə xırda ailə və fermer təsərrüfatlarının könüllük 
əsasında birləşməsinin stimullaşdırılması 

2012-2016 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli 
icra hakimiyyəti orqanları 

2.1.9. Üzüm və şərab istehsalçılarının təşkilatlanmasının və sahə 
birliklərinin yaradılmasının dəstəklənməsi 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi 
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2.1.10. Beynəlxalq üzümçülük və şərabçılıq təşkilatları ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsi 
2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi 
2.1.11. Şərabçılığın ixtisaslaşması istiqamətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 
2012-2013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi 
2.1.12. Şərab və şərab məhsulları istehsalına xüsusi icazə (lisenziya) 

verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsinə dair təkliflərin 
hazırlanması 

2012 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.1.13. Üzümçülük və şərabçılıq məhsulları bazarında keyfiyyətə 
nəzarətin təkmilləşdirilməsi 

2012-2013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2.2. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi 
2.2.1. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnsti-

tutunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, təcrü-
bə təsərrüfatlarının gələcək fəaliyyəti və onların sərənca-
mında olan torpaq sahələrindən üzümçülük istiqamətində 
səmərəli istifadə olunması barədə təkliflərin hazırlanması 

2012 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.2.2. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində kadrların hazırlanması 
və əlavə təhsili sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması 

2012-2016 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası 

2.2.3. Yeni üzüm sortlarının yaradılması, aqrotexniki və 
aqrokimyəvi tədbirlər, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı 
mübarizə sahəsində tədqiqatların aparılması və əldə olunmuş 
nəticələrin tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanması 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası 

2.3. Üzümçülük və şərabçılığın infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 
2.3.1. Üzüm növləri və sortlarının aprobasiyasını, qiymətləndiril-

məsini təmin edən ampeloqrafik laboratoriyaların 
yaradılması 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsi 

2.3.2. Üzüm və şərabçılıq məhsullarının keyfiyyətinin beynəlxalq 
standartların tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
və sertifikasiya üçün laboratoriyaların yaradılması 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsi 

2.3.3. Şəhər və rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsullarını 
saxlamaq üçün şəraiti olan satış bazalarının və yarmarkaların 
yaradılmasının dəstəklənməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 

2.3.4. İstehsal olunmuş süfrə üzümünün saxlanması üçün xüsusi  2012-2015 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı  
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 kameraların (anbarların) tikintisinin dəstəklənməsi  Nazirliyi, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, 

yerli icra hakimiyyəti orqanları 
2.3.5. Üzümçülük rayonlarında üzüm sahələrinin su təminatının 

yaxçılaşdırılması üçün suvarma şəbəkələrinin bərpası, 
yenidən qurulması və tikintisi 

2012-2018 Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Fövqaladə Hallar Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi 

2.4. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində dövlət dəstəyi tədbirləri 

2.4.1. Üzüm istehsalı, emalı və şərabçılıq sahəsində innovativ 
tədbirlərin dəstəklənməsi 

2012-2020 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.4.2. Üzümçülük təsərrüfatları ilə tədarük, emal və şərabçılıq 
müəssisələri arasında kooperasiyanın dəstəklənməsi 

2012-2020 Nazirlər Kabineti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi 

2.4.3. Yerli şəraitə uyğun, yüksək məhsuldar, xəstəlik və 
zərərvericilərə davamlı, yerli və introduksiya olunmuş 
süfrə (o cümlədən kişmiş) və texniki üzüm sortları barədə 
istehsalçıların məlumatlandırılması 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası 

2.4.4. Üzümçülük sahəsində səmərəli əkin strukturunun və 
istehsal həcminin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə 
fermerlərə müvafiq tövsiyyələrin verilməsi 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.4.5. Məhsuldar, fillokseraya davamlı və rayonlaşdırılmış 
üzüm sortlarının tinglərindən istifadənin 
stimullaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması 

2012 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.4.6. Mövcud tingçilik müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi, yeni 
belə ixtisaslaşdırılmış təsərrüfatların və calaq üzüm tingi 
istehsal edən emalatxanaların yaradılmasının 
dəstəklənməsi 

2012-2013 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.4.7. Üzümçülük təsərrüfatları üçün dəmir-beton və ya digər 
materiallardan dayaqlar, tara və müxtəlif növ köməkçi 
materiallar istehsalının dəstəklənməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

2.4.8. İstehsal olunmuş üzüm məhsullarının tədarükü, qəbulu, 
saxlanılması, emalı, satışı və ixracı üzrə müvafiq 
stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

2012-2015 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.4.9. Üzüm emalı və şərabçılıq müəssisələrinin fəaliyyətinin 
bərpası, yeni belə emal müəssisələrinin (o cümlədən  

2012-2018 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra  
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 kişmiş, üzüm şirəsi və digər üzüm məhsullarının istehsalı 

üzrə) yaradılmasının dəstəklənməsi 
 hakimiyyəti orqanları 

2.4.10. Üzüm istehsalı və emalı zamanı əldə olunan tullantıların 
təkrar emalının dəstəklənməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları 

2.4.11. Ekoloji təmiz süfrə üzümü istehsalının dəstəklənməsi 2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yerli icra 
hakimiyyəti orqanları 

2.4.12. Dağ yamaclarında və həyətyanı təsərrüfatlarda 
üzümçülüyün inkişafının dəstəklənməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
yerli icra hakimiyyəti orqanları 

2.4.13. Üzümçülük sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlərə 
müasir aqrotexniki, aqrokimyəvi, bitki mühafizəsi, 
logistika və sair sahələrdə məsləhət xidmətlərinin təşkili 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.4.14. Üzümçülük təsərrüfatlarına texniki, aqrokimyəvi və digər 
xidmətlərin göstərilməsi üçün müvafiq tədbirlərin 
görülməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Aqrolizinq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti 

2.4.15.  Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət 
Agentliyi və digər mənbələr hesabına üzüm istehsalına 
uzunmüddətli güzəştli kreditlərin verilməsinə dair 
təkliflərin hazırlanması 

2012 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Mərkəzi Bank 

2.4.16. Üzümçülük və şərabçılıq sahəsində mütərəqqi beynəlxalq 
sığorta və lizinq xidmətləri təcrübəsinin tətbiqi 

2012-2013 Maliyyə Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.4.17.  Üzüm istehsalçıları, şərabçılıq və digər üzüm emalı 
sahələri üçün maliyyə stimulları mexanizmlərinin 
yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması 

2012 Nazirlər Kabineti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Mərkəzi 
Bank, Vergilər Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi 

2.5. Üzümçülük və şərabçılıqda marketinq fəaliyyətinin gücləndirilməsi və ixracın stimullarşdırılması 
2.5.1. Yerli üzüm və şərabçılıq məhsulları istehsalçılarının 

beynəlxalq bazarda marketinq fəaliyyətinin 
dəstəklənməsinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

2012-2020 İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

2.5.2. Şərabçılıq məhsulları üzrə milli brendlərin yaradılması və 
müvafiq qaydada qeydiyyatının təmin edilməsi 

2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

2.5.3. Yerli üzüm sortları və şərabçılıq məhsulları kataloqunun  2012-2015 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya  
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1 2 3 4 
 və internet portalının yaradılması  Texnologiyaları Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsi 

2.5.4. Üzümçülük və şərabçılq üzrə ölkə və beynəlxalq 
əhəmiyyətli sərgi, yarmarka, konfrans və digər tədbirlərin 
keçirilməsi 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.5.5. Üzümçülük və şərabçılıq məhsullarının yerli və dünya 
bazarı barədə zəruri məlumatların istehsalçılara 
çatdıracaq informasiya sisteminin yaradılması 

2012-2020 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya 
Texnologiyaları Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

2.5.6. İstehsal olunmuş üzüm məhsullarının “plantasiya-
istehlakçı” sxemi üzrə reallaşdırılmasının təmin edilməsi 

2012-2020 Nazirlər Kabineti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları 

2.5.7. Üzüm və şərab məhsullarının ixracının təşviq edilməsi 2012-2020 Nazirlər Kabineti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi 
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Dünya ölkələri haqqında məlumat  
(ÜDM – alıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə verilmişdir)  

 
 

(2011) 
 
 

Ölkələr 

Ərazisi 
(min km2) 

Əhalisi 
(mln nəfər) 

Əhalinin 
sıxlığı 

(nəf./km2) 

 
Paytaxtı 

 
Dili 

 
Valyutası 

ÜDM 
(mlrd.ABŞ 

dolları) 

1 nəfərə ÜDM 
(ABŞ dolları) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A  V  R  O  P  A 

Azərbaycan 86,6 9,2 107 Bakı azərbaycan manat 68,7 5800 
Avstriya 83,9 8,2 91 Vena alman avro 351,4 42800 
Almaniya  357,0 83,0 231 Berlin alman avro 3085,0 37170 
Belarus 297,6 9,4 49 Minsk belarus belar.rubl 140,9 14990 
Bolqarıstan  110,9 7,7 69 Sofiya bolqar lev 101,2 13143 
Böyük Britaniya 244,8 62,2 247 London ingilis funt sterl. 2250,0 36174 
Belçika  32,5 11,5 320 Brüssel  alman, niderl., 

fransız 
avro 412,0 35830 

Çexiya  78,87 10,5 130 Praqa  çex çex kronu 272,2 25924 
Danimarka  43,0 5,5 126,4 Kopenhagen dat krona 208,8 37964 
Estoniya  46,2 1,34 31 Tallin eston avro 26,9 20000 
Gürcüstan  57,2 4,4 63 Tbilisi  gürcü lari 24,3 5523 
Fransa  551,5 63,0 114 Paris  fransız avro 2214,0 35143 
Finlandiya  338,2 5,6 15,4 Helsinki fin, isveç avro 195,6 34929 
İtaliya 301,3 59,5 197 Roma italyan avro 1826,0 30690 
İspaniya 505,4 45,9 90 Madrid  ispan avro 1411,0 30741 
İsveçrə 41,3 7,5 182 Bern alman, holland isveç frankı 340,5 45400 
İsveç 449,0 9,2 20 Stokholm isveç krona 379,4 41240 
Latviya 64,6 2,4 35 Riqa latış lat 34,6 14417 
Litva 65,2 3,9 55 Vilnyus  litov lit 61,3 15718 
Moldova  33,8 4,3 125 Kişinyov  moldovan ley 12,0 2791 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Macarıstan 93,0 10,1 108 Budapeşt  macar forint 195,9 19346 
Niderland  41,8 16,5 463 Amsterdam niderland avro 705,7 42770 
Norveç  385,2 4,7 12 Oslo  norveç krona 264,5 56277 
Polşa  312,7 38,7 127 Varşava polyak Zlotiy 765,6 19783 
Portuqaliya  92,4 10,6 114 Lissabon  portuqal avro 246,9 23293 
Rusiya  17098,0 140,0 8,3 Moskva rus rubl 2373,0 15820 
Rumıniya  237,5 22,3 91 Buxarest  rumın ley 263,9 11834 
Serbiya  88,4 10,2 115 Belqrad  serb serb dinarı  79,0 7745 
Sloveniya  20,3 2,0 100 Lüblyana  sloven avro 58,6 29300 
Türkiyə 783,6 77,0 97 Ankara  türk lirə 1053,0 13676 
Ukrayna  603,7 50,0 84 Kiyev  ukrain qrivni 327,4 6548 
Yunanıstan  132,0 11,2 84 Afina  yunan avro 305,6 27286 

A  S  İ  Y  A 
Cənubi Koreya 94,5 49,5 480 Seul  koreya vona 1554,0 31394 
Çin  9600,0 1340,0 134 Pekin  xantsı yuan 11300,0 8433 
Hindistan  3300,0 1184,0 359 Dehli  hind dravid rupi 4463,0 3770 
Qazaxıstan  2724,9 16,560 6,2 Astana  qazax,  rus tenge 214,5 12922 
Qırğızıstan  198,5 5,6 28 Bişkek  qırğız som 13,2 2358 
Monqolustan  1565,0 2,6 1,8 Ulan-Bator monqol, buryat tuqrik 12,6 4345 
Pakistan  803,0 186,0 215 İslamabad urdu rupi 488,0 2624 
İran 1600,0 75,1 47 Tehran  fars rial 928,9 12370 
İsrail 21,0 7,5 278 Tel-Aviv ivrit şekel 243,0 32134 
Özbəkistan 447,5 28,5 60,0 Daşkənd özbək suni 94,0 3299 
Türkmənistan 488,1 5,3 10,8 Aşqabad  türkmən manat 41,5 7831 
Tacikistan  143,0 8,5 59,4 Düşənbə tacik somoni 16,0 1883 
Yaponiya 377,9 127 336 Tokio  yapon yuan 4389,0 34560 

A  M  E  R  İ  K  A 
ABŞ 9400,0 310,0 31 Vaşinqton ingilis dollar 15040,0 48517 
Argentina  2800,0 41,8 13,9 Buenos-Ayres ispan peso 709,7 16979 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Çili  756,6 16,2 21,3 Santyaqo  ispan peso 281,0 17346 
Braziliya 8500,0 197,0 23,2 Rio-de-Janeyro portuqal rial 2284 11594 
Kanada  9970,6 34,0 3,4 Ottava  ingilis dollar 1389,0 40853 
Meksika  1964,4 113,7 55 Mexiko  ispan peso 1657,0 14574 
Uruqvay  176,2 3,44 19,5 Montavideo  ispan peso 52,0 15117 

A  F  R  İ  K  A  
CAR 1200,0 43,5 36,5 Keyptaun  ingilis, afrikaans rend 554,6 12750 

A  V  S  T  R  A  L  İ  Y  A 
Avstraliya 8682,3 22,7 2,4 Kanberra  ingilis avst.dolları 917,7 40428 
Yeni Zelandiya 666,5 4,4 15,5 Vellikton  ingilis y.z. dolları 123,3 28023 

 
 



Əhalinin hər nəfərinə ən çox ÜDM düşən dünyanın 50 ölkəsi 
 
 

Ölkələr ÜDM, ABŞ dolları 
Lixtenşteyn 118000 
Qətər 111000 
Lüksemburq 81200 
Küveyt 57500 
Noveç 56680 
Bruney 51300 
ABŞ 47920 
Andorra 42500 
İslandiya 42300 
San-Marino 41900 
İrlandiya 41780 
İsveçrə 40780 
Niderland 40080 
Sinqapur 39720 
Avstraliya 39020 
Kanada 38850 
Avstriya 38260 
Bəhreyn 37400 
Ekvator Qvieyası 37300 
Belçika 36300 
İsveç 36160 
Danimarka 35350 
Böyük Britaniya 34730 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 34310 
Fransa 34310 
Finlandiya 34070 
Almaniya 33840 
Yaponiya 33340 
Yunanıstan 30390 
İspaniya 30360 
Monako 30000 
İtaliya 29630 
Cənubi Koreya 28700 
Sloveniya 28210 
İsrail  27400 
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Yeni Zelandiya 27360 
Çexiya 25480 
Malta 24600 
Səudiyyə Ərəbistanı  23740 
Trinidad və Tobaqo 23600 
Portuqaliya 21930 
Kipr 21300 
Slovakiya 21280 
Şeysel adaları 21000 
Oman 20200 
Antiqua və Barbuda 19400 
Sent-Kits və Nevis 19100 
Barbados 18900 
Liviya 18550 
Polşa 18550 

 



1980, 1995 və 2010-cu illərdə əhalinin ümumi sayı,  
qadınların və kənd əhalisinin ümumi sayda payı 

 
 Əhali 

Cəmi əhali  
(min nəfər) 

Qadın əhalinin 
payı (cəmi əhaliyə 

görə %-lə) 

Kənd əhalisinin payı  
(cəmi əhaliyə görə 

%-lə) 
1980 1995 2010 1980 1995 2010 1980 1995 2010 

Ümumi dünya 4428081 5 713 069 6 908 685 49,7 49,6 49,6 60,9 55,3 49,4 
İnkişaf etməkdə olan 
region ölkələri 

3 299 983 4 538 389 5 671 456 49,0 49,1 49,2 70,7 62,4 54,7 

Afrika 482 232 726 284 1 033 043 50,3 50,2 50,1 72,1 65,8 59,9 
Afrika Saxaradan 
cənuba 

389 751 593 182 863 315 50,4 50,4 50,2 76,1 69,3 62,5 

Şərqi Afrika 143 491 219 874 327 187 50,6 50,6 50,4 85,3 80,4 76,2 
Burundi 4 130 6 167 8 519 51,9 51,3 50,9 95,7 92,8 89,0 
Komor adaları 384 615 890 49,7 49,8 49,9 76,8 71,7 71,8 
Cibuti  340 624 879 50,3 50,2 50,1 27,9 20,2 11,9 
Eritreya   3 206 5 224  51,2 50,8  83,4 78,4 
Efiopiya  56 983 84 976  50,3 50,2  86,1 82,4 
Efiopiya (XDR) 37 878   50,4   89,3   
Keniya 16 261 27 492 40 863 50,2 50,2 50,0 84,3 81,0 77,8 
Madaqaskar 8 604 13 121 20 146 49,7 50,0 50,2 81,5 74,2 69,8 
Malavi 6 215 10 144 15 692 51,6 50,6 50,3 90,9 86,7 80,2 
Mavrikiy 966 1 129 1 297 50,7 50,1 50,5 57,7 56,7 57,4 
Mozambik 12 138 15 945 23 406 51,1 52,3 51,3 86,9 73,8 61,6 
Reyunyon 506 664 837 51,2 51,1 51,3 46,6 13,9 6,0 
Ruanda 5 197 5 440 10 277 52,0 52,1 51,5 95,3 91,7 81,2 
Seyşel Adaları 66 76 85 50,0 50,0 49,4 50,0 50,0 44,7 
Somali 6 434 6 521 9 359 50,6 50,5 50,4 73,2 68,6 62,5 
Uqanda 12 655 20 954 33 796 50,2 50,2 49,9 92,5 88,3 86,7 
Tanzaniya Birləşmiş 
Respublikası 

18 661 29 972 45 040 50,6 50,5 50,1 85,4 79,5 73,6 

Zambiya 5 774 9 108 13 257 50,3 50,3 50,1 60,2 62,9 64,3 
Zimbabve 7 282 11 713 12 644 50,3 50,6 51,6 77,6 68,3 61,7 
Orta Afrika 53 793 86 423 128 908 50,9 50,6 50,4 71,0 65,2 56,9 
Anqola 7 854 12 539 18 993 50,8 50,7 50,7 75,7 56,0 41,5 
Kamerun 9 080 14 054 19 958 50,4 50,3 50,0 68,1 54,7 41,6 
Mərkəzi Afrika 
Respublikası 

2 269 3 335 4 506 50,9 50,9 50,9 66,1 62,8 61,1 

Çad 4 608 7 128 11 506 50,8 50,5 50,3 81,2 78,1 72,4 
Konqo 1 815 2 782 3 759 50,3 50,2 50,1 52,1 43,6 37,9 
Konqo Demokratik 
Respublikası 

27 170 44 921 67 827 51,1 50,6 50,4 71,3 71,6 64,8 

Ekvator Qvineyası 220 452 693 51,4 50,7 50,4 72,3 61,1 60,3 
Qabon 682 1 084 1 501 50,7 50,5 50,0 45,3 24,6 14,0 
San-Tome və Prinsipi 94 128 165 50,5 50,0 50,3 66,3 51,6 37,6 
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(davamı) 
 Əhali 

Cəmi əhali  
(min nəfər) 

Qadın əhalinin 
payı (cəmi əhaliyə 

görə %-lə) 

Kənd əhalisinin 
payı  

(cəmi əhaliyə görə 
%-lə) 

1980 1995 2010 1980 1995 2010 1980 1995 2010 
Şimali Afrika 112 990 163 943 212 920 49,8 49,7 49,8 59,9 53,6 48,3 
Əlcəzair 18 811 28 265 35 423 49,8 49,6 49,5 56,5 44,0 33,5 
Misir 44 433 63 858 84 474 49,9 49,6 49,7 56,1 57,2 57,2 
Liviya 3 063 4 834 6 546 46,6 47,6 48,4 29,9 24,0 22,1 
Mərakeş 19 567 26 951 32 381 50,0 50,3 50,9 58,8 48,3 43,3 
Sudan 20 509 30 841 43 192 49,9 49,7 49,6 80,0 68,7 54,8 
Tunis 6 457 8 935 10 374 49,3 49,5 49,7 49,4 38,5 32,7 
Qərbi Saxara 150 259 530 46,0 47,9 47,2 22,7 12,7 18,1 
Afrikanın cənubu 32 972 47 240 57 968 50,5 50,9 50,7 55,3 48,6 41,2 
Botsvana 985 1 550 1 978 51,2 50,6 49,9 83,6 51,0 38,9 
Lesoto 1 296 1 726 2 084 53,9 53,4 52,7 88,5 83,0 73,1 
Namibiya 1 013 1 620 2 212 51,2 51,1 50,7 74,9 70,2 62,0 
Cənubi Afrika 29 075 41 375 50 492 50,3 50,7 50,7 51,6 45,5 38,3 
Svazilənd 603 969 1 202 52,6 52,0 51,0 82,3 77,0 74,5 
Qərbi Afrika 138 986 208 804 306 060 50,1 50,0 49,9 72,8 64,1 55,4 
Benin 3 560 5 723 9 212 51,6 50,3 49,5 72,7 63,3 58,0 
Burkina-Faso 6 862 10 127 16 287 50,5 50,6 50,0 91,2 84,9 79,6 
Kabo-Verde 289 398 513 54,3 52,8 52,0 76,5 51,3 38,8 
Kot-d`İvuar 8 419 14 981 21 571 48,0 48,2 49,1 63,1 58,6 49,9 
Hambiya 616 1 085 1 751 50,6 50,5 50,4 71,6 56,1 41,9 
Qana 11 026 17 245 24 333 49,5 49,4 49,3 68,8 59,9 48,5 
Qvineya 4 628 7 478 10 324 49,8 49,5 49,5 76,4 70,5 64,6 
Qvineya-Bisau 836 1 166 1 647 50,6 50,5 50,5 82,4 70,2 70,0 
Liberiya 1 910 1 945 4 102 50,7 50,6 50,3 64,8 50,0 38,5 
Mali 7 183 9 549 13 323 49,9 50,5 50,6 81,5 74,5 66,7 
Mavritaniya 1 525 2 270 3 366 49,8 49,7 49,3 72,7 60,2 58,6 
Niger 5 922 9 302 15 891 50,2 50,4 49,9 86,6 84,2 83,3 
Nigeriya 74 523 110 449 158 259 50,3 50,2 49,9 71,4 61,1 50,2 
Müqəddəs Yelena 
adası 

5 5 4 60,0 60,0 50,0 60,0 60,0 75,0 

Seneqal 5 636 8 660 12 861 49,4 50,1 50,4 64,2 60,2 57,1 
Syerra-Leone 3 261 3 989 5 836 51,4 51,5 51,3 70,9 65,8 61,6 
Toqo 2 785 4 432 6 780 50,7 50,6 50,5 75,3 66,8 56,6 
Latın Amerikası və 
Karib hövzəsi 

362 654 482 265 588 647 50,1 50,4 50,6 35,1 27,0 20,7 

Karib hövzəsi 29 860 36 640 42 311 50,1 50,3 50,5 48,3 41,0 33,2 
Angilya 7 10 15 42,9 50,0 53,3 0,0 0,0 0,0 
Antiqua və Barbuda 72 68 89 51,4 51,5 50,6 65,3 66,2 69,7 
Aruba  61 80 107 50,8 51,3 52,3 49,2 51,3 53,3 
Baqam Adaları 210 281 346 50,5 50,5 51,2 27,1 19,2 15,9 
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(davamı) 
 Əhali 

Cəmi əhali  
(min nəfər) 

Qadın əhalinin 
payı (cəmi əhaliyə 

görə %-lə) 

Kənd əhalisinin payı  
(cəmi əhaliyə görə 

%-lə) 
1980 1995 2010 1980 1995 2010 1980 1995 2010 

Barbados  249 258 257 52,2 51,9 51,4 60,2 65,5 59,1 
Britaniya Virqin 
adaları 

11 18 23 54,5 50,0 52,2 81,8 61,1 60,9 

Kayman adaları 17 33 57 52,9 51,5 50,9 0,0 0,0 0,0 
Kuba 9 835 10 910 11 204 49,4 49,8 49,9 31,9 25,7 24,3 
Dominika  73 69 67 50,7 50,7 50,7 37,0 30,4 25,4 
Dominik Respublikası 5 927 8 124 10 225 49,4 49,6 49,8 48,7 42,2 29,5 
Qrenada  89 100 104 51,7 51,0 50,0 67,4 69,0 69,2 
Qvadelupa  327 405 467 51,1 51,4 52,0 2,1 1,5 1,7 
Haiti 5 691 7 961 10 188 50,8 50,6 50,6 79,5 67,5 50,4 
Yamayka 2 133 2 466 2 730 50,7 50,7 51,1 53,3 49,4 46,3 
Martinika 326 370 406 51,5 52,2 53,2 20,2 2,2 2,0 
Montserrat  12 10 6 50,0 50,0 50,0 83,3 90,0 83,3 
Niderland Antil 
adaları 

174 191 201 51,7 52,4 53,7 19,0 12,0 7,0 

Puerto-Riko 3 197 3 701 3 998 51,3 51,7 52,1 33,1 12,9 1,2 
Sent-Kits və Nevis 43 43 52 51,2 51,2 51,9 65,1 67,4 67,3 
Sent-Lusiya 118 147 174 50,8 51,0 51,1 73,7 70,7 71,8 
Sent-Vinsent və 
Qrenadin 

100 108 109 52,0 50,0 49,5 73,0 57,4 52,3 

Trinidad və Tobaqo 1 082 1 265 1 344 50,0 50,9 51,4 89,1 90,4 86,1 
Terks və Kaykos 
adaları 

8 15 33 50,0 53,3 51,5 37,5 20,0 6,1 

Birləşmiş Ştatların 
Virqin adaları 

98 107 109 52,0 52,3 53,2 20,4 9,3 4,6 

Mərkəzi Amerika 91 879 124 004 153 115 50,1 50,4 50,8 39,8 32,9 28,3 
Beliz 144 220 313 49,3 49,5 49,5 50,7 52,7 47,3 
Kosta-Rika 2 349 3 479 4 640 49,0 49,2 49,2 56,9 44,2 35,7 
Salvador  4 663 5 728 6 194 50,8 51,6 52,9 55,9 46,0 38,7 
Qvatemala 7 016 10 007 14 377 49,4 50,3 51,3 62,6 56,9 50,5 
Honduras 3 634  5 588 7 616 49,8 49,9 50,0 65,1 57,7 51,6 
Meksika 68 872 91 650 110 645 50,2 50,5 50,8 33,7 26,6 22,2 
Nikaraqua 3 250 4,659 5 882 49,9 50,2 50,5 50,1 46,5 42,7 
Panama 1 951 2 673 3 508 49,2 49,5 49,6 49,6 40,0 25,2 
Cənubi Amerika 240 915 321 621 393 221 50,1 50,4 50,6 31,6 23,0 16,4 
Argentina  28 154 34 772 40 666 50,6 50,9 50,9 17,1 11,3 7,6 
Boliviya 5 356  7 484 20 031 50,7 50,3 50,1 54,6 40,6 33,5 
Braziliya 121 618 161 692 195 423 50,1 50,5 50,8 32,6 22,2 13,5 
Çili  11 181  14 410 17 135 50,7 50,6 50,5 28,8 15,6 11,0 
Kolumbiya  26 891 36 459 46 300 50,2 50,6 50,8 37,9 29,5 24,9 
Ekvador 7 964 11 407 13 775 49,7 49,8 49,9 53,0 42,2 33,1 
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(davamı) 
 Əhali 

Cəmi əhali  
(min nəfər) 

Qadın əhalinin 
payı (cəmi əhaliyə 

görə %-lə) 

Kənd əhalisinin payı  
(cəmi əhaliyə görə 

%-lə) 
1980 1995 2010 1980 1995 2010 1980 1995 2010 

Folklend (Malvin) 
adaları 

2 2 3 50,0 50,0 66,7 50,0 0,0 0,0 

Fransa Qvianası 68 139 231 48,5 48,2 50,2 29,4 25,2 23,8 
Qayana 776 759 761 50,5 51,4 48,6 69,5 70,9 71,6 
Paraqvay 3 199 4 802 6 460 49,6 49,4 49,5 58,3 47,9 38,5 
Peru 17 328 23 943 29 496 49,8 49,9 35,4 35,4 29,7 28,4 
Surinam  366 436 524 49,5 49,3 50,0 45,1 29,8 24,4 
Uruqvay  2 916 3 224 3 377 51,0 51,6 51,7 14,6 9,5 7,4 
Venesuela (Bolivarian 
Respublikası) 

15 096 22 092 29 044 49,4 49,6 49,8 20,8 13,2 6,0 

Asiya (Yaponiya 
istisna olaraq) 

2 450 128 3 322 591 4 039 744 48,6 48,7 48,7 64,9 57,4 50,7 

Mərkəzi Asiya  53 399 61 349  50,8 50,9  57,0 57,7 
Qazaxıstan   15 926 15 753  51,7 52,4  44,1 41,5 
Qırğızıstan   4 592 5 550  50,8 50,6  63,7 63,4 
Tacikistan   5 775 7 075  50,0 50,6  71,1 73,5 
Türkmənistan  4 187 5 177  50,6 50,7  54,7 50,5 
Özbəkistan  22 919 27 794  50,4 50,3  61,6 63,1 
Şərqi Asiya 
(Yaponiya istisna 
olaraq) 

1 042 581 1 286 233 1 436 956 48,6 48,4 48,2 78,0 66,2 53,2 

Çin  986 220 1 217 595 1 361 763 48,5 48,3 48,1 80,0 63,3 54,8 
Çin Honkonq 5 039 6 214 7 069 47,9 50,3 52,6 8,5 0,0 0,0 
Çin Makao 252 412 548 49,2 51,7 52,4 1,6 0,0 0,0 
Çin materik 963 123 1 189 612 1 330 840 49,4 49,2 48,9 81,8 69,9 56,0 
Koreya XDR 17 239 21 717 23 991 51,3 50,9 50,6 43,1 40,9 36,6 
Monqolıstan  1 663 2 270 2 701 49,9 50,0 50,6 47,9 43,2 42,5 
Koreya Respublikası 37 459 44 651 48 501 49,9 49,9 50,5 43,3 21,8 18,1 
Cənub-Şərqi Asiya 355 774 479 834 589 616 50,2 50,2 50,2 74,5 64,7 51,8 
Bruney-Darussalam 193 295 407 46,6 47,5 48,4 39,9 31,5 24,3 
Kambodca  6 748 11 380 15 053 53,7 51,9 51,0 91,0 85,8 77,2 
İndoneziya 146 582 191 501 232 517 49,9 49,9 50,1 77,9 64,4 46,3 
Laos XDR 3 238 4 809 6 436 50,3 50,0 50,1 87,6 82,6 66,8 
Malayziya 13 763 20 594 27 914 49,7 49,2 49,2 58,0 44,3 27,8 
Myanma 33 561 43 864 50 496 50,6 50,7 51,2 76,0 73,9 66,1 
Fillipin  48 112 69 965 93 617 49,6 49,6 49,6 62,5 46,0 33,6 
Sinqapur 2 415 3 480 4 837 48,9 49,7 49,8 0,0 0,0 0,0 
Tailand  47 264 60 140 68 139 49,9 50,5 50,8 73,2 69,7 66,0 
Timor-Leşti 581 849 1 171 49,1 48,6 49,1 83,6 77,4 71,9 
Vyetnam 53 317 72 957 89 029 51,5 51,3 50,6 80,0 77,8 71,2 
Cənubi Asiya 949 618 1 332 534 1 719 122 48,0 48,3 48,6 76,6 72,3 68,1 
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(davamı) 
Əfqanıstan 13 946 18 084 29 117 48,1 48,2 48,2 84,3 80,2 75,2 
Banqladeş 90 397 128 086 164 425 48,5 49,2 49,4 85,1 78,3 71,9 
Butan  423 509 708 48,2 49,1 47,3 89,9 79,4 63,1 
Hindistan  692 637 953 148 1 214 464 48,0 48,1 48,4 76,9 73,4 69,9 
İran 39 330 62 205 75 078 48,8 49,1 49,2 50,3 39,8 30,5 
Maldiv adaları 158 248 314 47,5 48,8 49,4 77,8 74,2 59,6 
Nepal  15 058 21 624 29 853 48,7 49,9 50,3 93,9 89,1 81,8 
Pakistan  82 609 130 397 184 753 47,4 48,2 48,5 71,9 68,2 63,0 
Şri-Lanka 15 060 18 233 20 410 49,0 49,8 50,8 81,2 83,6 84,9 
Qərbi Asiya 102 155 170 591 232 701 48,8 48,7 48,6 48,6 37,6 33,7 
Ermənistan  3 223 3 090  52,6 53,4  33,7 36,3 
Azərbaycan  7 784 8 934  51,1 51,1  47,8 47,8 
Bəhreyn 347 578 807 41,8 41,7 42,6 13,8 11,6 11,4 
Kipr  611 731 880 50,1 50,1 51,3 41,4 32,0 29,8 
Gürcüstan   5 069 4 219  52,5 53,0  46,1 47,0 
İrak 14 024 20 971 31 467 49,0 49,8 49,4 34,5 31,2 33,6 
İsrail 3 764 5 374 7 285 50,0 50,7 50,4 11,4 9,1 8,3 
İordaniya 2 225 4 304 6 472 48,3 47,7 48,7 40,0 21,8 21,5 
Küveyt 1 375 1 725 3 051 42,7 39,9 40,6 5,2 1,9 1,6 
Livan 2 785 3 491 4 255 50,4 50,8 51,0 26,3 15,2 12,8 
Zəbt edilmiş Fələstin 
ərazisi 

1 476 2 617 4 409 48,4 49,3 49,1 37,5 29,6 27,9 

Oman 1 187 2 172 2 905 47,3 41,0 43,7 52,5 28,3 28,3 
Qatar 229 526 1 508 36,2 34,0 24,6 10,5 5,9 4,2 
Səudiyyə Ərəbistanı 9 604 18 255 26 246 46,0 44,2 45,3 34,1 21,3 17,9 
Suriya 8 971 14 610 22 505 49,6 49,6 49,5 53,3 49,9 45,1 
Türkiyə 46 161 61 206 75 705 49,5 49,6 49,8 56,2 37,9 30,4 
Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri 

 1 015 2 432 4 707 30,9 33,9 32,9 19,3 21,6 21,9 

Yəmən 8 381 15 523 24 256 50,1 49,3 49,4 83,5 76,2 68,2 
Okeaniya, 
Avstraliya və Yeni 
Zelandiya istisna 
olaraq 

4 969 7 249 10 022 47,5 48,7 49,2 78,2 75,9 76,8 

Amerika Samoası 33 53 69 48,5 49,1 49,3 24,2 15,1 7,2 
Kuk adaları 18 19 20 50,0 47,4 50,0 44,4 42,1 25,0 
Fici  634 768 854 49,4 49,2 49,3 62,1 54,6 46,6 
Fransa Polineziyası 151 216 272 47,7 48,1 48,9 42,4 46,3 48,5 
Quam  107 146 180 47,7 47,9 48,9 6,5 8,2 6,7 
Kiribati 55 77 100 49,1 49,4 52,0 67,3 63,6 56,0 
Marşall adaları  51 63  49,0 52,4  33,3 28,6 
Mikroneziya 
(Federativ Ştat) 

 107 111  48,6 48,6  74,8 77,8 

Hauru  7 10  10 57,1 50, 50,0 0,0 0,0 0,0 
Yeni Kaledoniya 143 193 254 48,3 48,7 50,0 42,7 39,9 34,6 
Niue  3 1 1 66,7 50,0 100 100 50 100 
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Dünya üzrə taxıl istehsalında Azərbaycanın payı 

 
Göstəricilər, 2012-ci il üzrə 

1. Dənli bitkilərin səpin sahəsi, milyon ha 
Dünya, cəmi 1 572,0 
o cümlədən Azərbaycan 1,032 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 1 048,0 
o cümlədən Azərbaycan 0,688 

2. Taxıl istehsalı, milyon ton 
Dünya, cəmi 2 371,0 
o cümlədən Azərbaycan 2,8 

 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 700,0 
o cümlədən Azərbaycan 1,847 

3. Dünyada Azərbaycanın payı, %-lə 
Səpilən sahədə 0,07 
o cümlədən buğda 0,07 
Taxıl istehsalında 0,12 
o cümlədən buğda  0,26 

4. Əhalinin bir nəfərinə taxıl istehsalı, kq 
Dünya, cəmi 327 
o cümlədən Azərbaycan 301 
ondan buğda: 
Dünya, cəmi 100 
o cümlədən Azərbaycan 198 

 



ÜDM-da sənayеnin ən çox payı olan dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr sənayеnin payı, %-lə 
Еkvator Qvinеyası 93,7 
Qətər 74,9 
Liviya 70,9 
İrak 68,0 
Bəhrеyn 66,2 
Anqola 65,8 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 62,7 
Əcazair 62,3 
Trinidad və Tobaqo 62,3 
Səudiə Ərəbistən 61,9 
Azərbaycan 60,5 
Qabon 57,8 
Konqo 57,1 
Yəmən 56,5 
Bostvana 52,6 
Küvеyt 52,2 
Hiqеriya 50,8 
Çili 50,5 
Çin 48,6 
İndonеziya 48,1 

 
 

ÜDM-dan ən az dövlət borcu olan dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr ÜDM-dən dövlət borcu, %-lə 
Еkvator Qvinеyası 0,9 
Oman 2,8 
Liviya 4,0 
Azərbaycan 4,1 
Еstoniya 4,8 
Qətər 5,1 
Çili 5,2 
Botsvana 5,9 
Rusiya 6,5 
Küvеyt 7,6 
Əlcəzair 8,4 
Qazaxstan 8,6 
Lüksеmburq 10,2 
Ukrayna 10,3 
Özbəkistan 10,4 
Nigеriya 13,4 
Kamеrun 13,5 
Vеnеsuеla 13,8 
Bolqariya 14,1 
Rumıniya 14,7 



ÜDM-da kənd təsərrüfatının ən az payı olan dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr kənd təsərrüfatında iştİrak, %-i 
Monoko 0 
Sinqapur 0 
Qətər 0,1 
San-Marino 0,1 
Küvеyt 0,3 
Bəhrеyn 0,4 
Lüksеmburq 0,4 
Trinidad və tobaqo 0,5 
Bеlçika 0,8 
Almaniya 0,9 
ABŞ 1,2 
Böyük Britaniə 1,3 
Danimarka 1,3 
Malta 1,4 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 1,5 
İsvеçrə 1,5 
Yaponiya 1,5 
Botsvana 1,6 
İsvеç 1,6 
Nidеrland 1,7 

 
ÜDM-un strukturunda kənd təsərrüfatının ən çox payı olan  

dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr kənd təsərrüfatının payı, %-lə 
Libеriya 76,9 
Somali 65,0 
Qvinеya-Bisau 62,0 
Konqo 55,0 
CAR 55,0 
Sеppa-Lеonе 49,0 
Mali 45,0 
Еfiopiya 44,9 
Kamеrun 43,6 
Ruanda 43,2 
Solomon adaları 42,0 
Myanma 40,9 
Komori 40,0 
Toqo 40,0 
Laos 39,2 
Malavi 39,2 
Nigеr 39,0 
Qana 37,3 
Burundi 33,4 
Qambiya 33,3 



ÜDM-un ən çox artımı olan dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr ÜDM artımı, %-lə  
Qətər 24,5 
Çin 8,6 
Konqo 8,0 
Türkmənistan 8,0 
Özbəkistan 7,0 
Еfiopiya 7,0 
Djibuti 6,5 
Hindistan 6,3 
Şri-Lanka 6,3 
İrak 6,2 
Madaqaskar 6,2 
Vyetnam 6,0 
Anqola 5,5 
Nigeriya 5,2 
Liviya 5,1 
Tanzaniya 5,0 
Əcazair 4,6 
Misir 4,5 
İndoneziya 4,5 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 4,1 

 
 

Kənd təsərrüfatında ən çox əhalisi iştirak еdən dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr kənd təsərrüfatında iştİrak, %-li 
Burundi 93,6 
Burkina-Faso 90,0 
Şərqi Timor 90,0 
Malavi 90,0 
Nigеr 90,0 
Ruanjda 90,0 
Lеsoto 86,0 
Anqola 85,0 
Zambiya 85,0 
Papua-Yеni Qvinеya 85,0 
Qvinеya-Bisau 82,0 
Uqanda 82,0 
Mozambik 81,0 
Еfiopiya 80,2 
Əfqanıstan 80,0 
Komori 80,0 
Laos 80,0 
Sudan 80,0 
Tanzaniya 80,0 
Çad 80,0 



Dünyanın ən çox nеft çıxaran 20 ölkəsi 
 

ölkələr nеft çıxarma, gündə mln.barеll 
Səudiə Ərəbistan 10,8 
Rusiya 9,8 
ABŞ 8,5 
İran 4,2 
Çin 4,0 
Kanada 3,4 
Mеksika 3,2 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 3,0 
Küvеyt 2,7 
Vеnеsuеlla 2,6 
Norvеç 2,5 
Braziliya 2,4 
İrak 2,4 
Əlcəzair 2,2 
Nigеriya 2,2 
Anqola 2,0 
Liviya 1,9 
Böyük Britaniya 1,6 
Qazaxıstan 1,4 
Qətər 1,2 

 
 

Dünyanın ən çox xarici ticarət fəaliyyəti olan 20 ölkəsi  
 

ölkələr xarici ticarət, mlrd dollar (müsbət saldo) 
Çin 426,1 
Almaniya 243,6 
Yaponiya 156,6 
Səudiyyə Ərəbistan 132,6 
Rusiya 102,4 
Norvеç 88,3 
Küvеyt 64,8 
Nidеrland 41,9 
İsvеçrə 41,2 
İsvеç 40,3 
Vеnеsuеlla 39,2 
Liviya 37,4 
Əlcəzair 35,3 
Malaziya 33,8 
Sinqapur 25,8 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 22,3 
İran 20,2 
Anqola 17,1 
Azərbaycan 16,5 
Qətər 15,1 



Ən çox nеft еhtiyatının kəşfi aparılmış dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr kəşf еdilmiş nеft еhtiyatı, 
mlrd barеll 

Səudiə Ərəbistan 266,7 
Kanada 178,1 
İran 136,2 
İrak 115,0 
Küvеyt 104,0 
Vеnеsuеlla 99,4 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 97,8 
Rusiya 60,0 
Liviya 43,7 
Nigеriya 36,2 
Qazaxstan 30,0 
ABŞ 21,3 
Çin 16,0 
Qətər 15,2 
Braziliya 12,6 
Əlcəzair 12,2 
Mеksika 10,5 
Anqola 9,0 
Azərbaycan 7,0 
Norvеç 6,7 

 
Böyük suvarılan sahəyə malik dünyanın 20 ölkəsi 

 
ölkələr suvarılan torpaq sahələri, min km2 

Hindistan 558,1 
Çin 546,0 
ABŞ 223,9 
Pakistan 182,3 
İran 76,5 
Mеksika 63,2 
Türkiyə 52,2 
Tayland 49,9 
Banqladеş 47,3 
Rusiya 46,0 
İndonеziya 45,0 
Özbəkistan 42,8 
İspaniya 37,8 
Qazaxstan 35,6 
İrak 35,3 
Misir 34,2 
Rumıniya 30,8 
Vyеtnam 30,0 
Braziliya 29,2 
İtaliya 27,5 



Ərazisindən ən çox əkin sahələri düşən dünyanın 20 ölkəsi 
 

ölkələr əkin sahəsinin payı, %-lə 
Banqladеş 55,4 
Moldova 54,5 
Ukrayna 53,8 
Danimarka 52,6 
Macarıstan 49,6 
Mavrikiy 49,0 
Hindistan 48,8 
Ruanda 45,6 
Litva 44,8 
Toqo 44,2 
Polşa 40,3 
Rumıniya 39,5 
Çеxiya 38,8 
Barbados 37,2 
Komori 35,9 
Burundi 35,6 
Fransa 33,5 
Almaniya 33,1 
Nigеriya 33,0 
Salvador 31,4 

 
 

Ən az əhalisi olan dünyanın 10 ölkəsi 
 

ölkələr əhalinin sayı, min nəfər 
Vatikan 1,0 
Tuvalu 12,4 
Nauru 14,0 
Palay 20,8 
San-Marino 30,3 
Monako 33,0 
Lixtеnştеyn 34,8 
Sеnt-Kits i Nеvis 40,1 
Marşal adaları 64,5 
Dominika 72,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ən çox əhalisi olan dünyanm 50 ölkəsi 

 
 

ölkələr əhalinin sayı mln, nəfər 
Çin 1339 
Hindistan 1184 
ABŞ 309,6 
İndoneziya 243,0 
Brazilya 196,8 
Pakistan 185,5 
Banqladeş 156,1 
Nigeriya 152,2 
Rusiya 141,0 
Yaponiya 126,8 
Meksika 112,5 
Filippin 100,0 
Vyetnam 87,8 
Efıopiya 85,2 
Misir 84,8 
Almaniya 83,0 
Türkiyə 76,8 
İran 75,1 
Konqo 68,7 
Tayland 67,5 
Fransa 62,9 
Böyük Britaniya 62,2 
İtalya 58,1 
Cənubi Koreya 49,5 
CAR 49,1 
Kolumbiya 48,9 
Myanma 48,1 
İspaniya 45,9 
Ukrayna 45,5 
Tanzaniya 45,0 
Sudan 41,1 
Kenya 40,9 
Argentina 40,5 
Polşa 38,1 
Əlcəzair 35,5 
Marokko 34,8 



Kanada 34,0 
Uqanda 32,4 
İrak 31,3 
Peru 29,8 
Malaziya 28,9 
Səudiyyə Ərəbistanı 28,7 
Venesuella 28,6 
Nepal 28,6 
Ozbəkistan 28,6 
Əfqanistan 28,4 
Qäna 23,8 
Yəmən 23,8 
Koreya XDR 22,7 
Mozambik 21,7 

 
 
 
 



AQP (alıcılıq qabiliyyəti pariteti) üzrə ÜDM,  2011 
 

AQP üzrə dünya ölkələrinin ÜDM 2011 – 2011-ci ilin məlumatları 
Bu göstərici (ÜDM) ölkədə istehsal olunan bütün əmtəə və xidmətlərinin 

dəyərini əks etdirir. 
Valyutanın alıcılıq qabiliyyəti paritetindəki (AQP) milli ÜDM ölkədə istehsal 

olunan, Birləşmiş Ştatlarda bu məhsulun və ya xidmətin dəyərinə bərabər 
qiymətləndirilmiş bütün məhsulların və xidmətlərin ümumi dəyəridir. 

Bu göstəricini hesablamaq olduqca çətindir, çünki bütün məhsulların və 
xidmətlərin Birləşmiş Ştatlarda onların ekvivalentinin mövcud olmasından asılı 
olmayaraq dəyəri ABŞ dollarında müəyyən edilməlidir.  

Bəzi ölkələr üçün AQP-nin qiymətləri daha az və digər ölkələrdən fərqli 
məhsul və xidmətlərin yığımına əsaslanmışdır. Bundan başqa, bəzi ölkələr bu 
göstəricini hesablayan Dünya Bankının AQP qiymətləndirilməsi layihəsində formal 
olaraq iştirak etmir, beləliklə bu ölkələr üçün ÜDM qiymətləndirilməsində qeyri-
dəqiqlik hiss oluna bilər. 

 
2011 AQP üzrə dünya ölkələrinin ÜDM  

Məlumat – 2011 
 

№ Ölkə  ÜDM (AQP üzrə), milyard 
ABŞ dolları 

Məlumatın tarixi 

1 2 3 4 
1 Avropa İttifaqı 15 390,0 2011 
2 Birləşmiş Ştatlar 15 040,0 2011 
3 Çin 11 300,0 2011 
4 Hindistan 4 463,0 2011 
5 Yaponiya 4 389,0 2011 
6 Almaniya  3 085,0 2011 
7 Rusiya 2 373,0 2011 
8 Braziliya  2 284,0 2011 
9 Birləşmiş  Krallıq 2 250,0 2011 
10 Fransa  2 214,0 2011 
11 İtaliya 1 826,0 2011 
12 Meksika  1 657,0 2011 
13 Koreya, Cənub 1 557,0 2011 
14 İspaniya 1 411,0 2011 
15 Kanada  1 389,0 2011 
16 İndoneziya 1 121,0 2011 
17 Türkiyə 1 053,0 2011 
18 İran 928,9 2011 
19 Avstraliya 917,7 2011 
20 Tayvan 885,3 2011 
21 Polşa 765,6 2011 
22 Argentina 709,7 2011 
23 Niderland 705,7 2011 
24 Səudiyyə Ərəbistanı 676,7 2011 
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1 2 3 4 
25 Tailand  609,8 2011 
26 Cənubi Afrika 554,6 2011 
27 Misir  515,4 2011 
28 Pakistan  488,0 2011 
29 Kolumbiya  467,0 2011 
30 Malayziya  447,0 2011 
31 Niger  414,5 2011 
32 Belçika  412,0 2011 
33 Fillipin 393,4 2011 
34 İsveç  379,4 2011 
35 Venesuela 368,8 2011 
36 Honqkonq 353,7 2011 
37 Avstriya 351,4 2011 
38 İsveçrə 340,5 2011 
39 Ukrayna 327,4 2011 
40 Sinqapur 314,5 2011 
41 Yunanıstan 305,6 2011 
42 Peru 299,7 2011 
43 Vyetnam  299,2 2011 
44 Banqladeş  282,5 2011 
45 Çili  281,0 2011 
46 Çex Respublikası 272,2 2011 
47 Norveç  264,5 2011 
48 Əlcəzair  264,1 2011 
49 Rumıniya 263,9 2011 
50 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 260,8 2011 
51 Portuqaliya  246,9 2011 
52 İsrail 235,1 2011 
53 Qazaxıstan 214,5 2011 
54 Danimarka  208,8 2011 
55 Macarıstan  195,9 2011 
56 Finlandiya  195,6 2011 
57 İrlandiya 182,1 2011 
58 Qatar 181,7 2011 
59 Mərakeş  163,0 2011 
60 Küveyt 149,8 2011 
61 Belarus  140,9 2011 
62 İraq 127,2 2011 
63 Slovakiya 126,9 2011 
64 Ekvador  124,8 2011 
65 Yeni Zelandiya 123,3 2011 
66 Anqola 115,9 2011 
67 Şri-Lanka 115,1 2011 
68 Kuba 114,1 2011 
69 Suriya 107,6 2011 
70 Tunis 101,7 2011 
71 Bolqarıstan 101,2 2011 



3 
 

 
 

1 2 3 4 
72 Sudan  97,21 2011 
73 Efiopiya  94,76 2011 
74 Özbəkistan 94,040 2011 
75 Dominikan Respublikası 93,23 2011 
76 Azərbaycan 93,020 2011 
77 Birma  82,72 2011 
78 Xorvatiya 80,89 2011 
79 Oman  80,89 2011 
80 Serbiya 79,09 2011 
81 Qana 74,77 2011 
82 Qvatemala  73,950 2011 
83 Keniya  71,500 2011 
84 Puerto-Riko 64,840 2011 
85 Tanzaniya 63,440 2011 
86 Yəmən 63,240 2011 
87 Livan  61,610 2011 
88 Litva  61,300 2011 
89 Sloveniya 58,560 2011 
90 Kosta-Rika 54,470 2011 
91 Uruqvay 52,020 2011 
92 Boliviya  51,410 2011 
93 Panama  48,760 2011 
94 Kamerun  47,120 2011 
95 Uqanda 45,900 2011 
96 Salvador 44,780 2011 
97 Lüksenburq  43,550 2011 
98 Türkmənistan 41,510 2011 
99 Koreya, Şimal 40,0 2011 
100 Nepal 37,740 2011 
101 İordaniya  36,820 2011 
102 Paraqvay  36,210 2011 
103 Honduras 35,6 2011 
104 Kot-d’İvuar 35,6 2011 
105 Latviya  34,580 2011 
106 Komboca 32,950 2011 
107 Bosniya və Herseqovina 31,720 2011 
108 Bahreyn 30,8 2011 
109 Botsvana 30,090 2011 
110 Əfqanıstan 29,990 2011 
111 Estoniya 26,930 2011 
112 Trinidad və Tobaqo 26,830 2011 
113 Ekvatorial Qvineya 26,110 2011 
114 Seneqal 25,400 2011 
115 Konqo, Demokratik Respublika 25,190 2011 
116 Albaniya  24,990 2011 
117 Yamayka 24,580 2011 
118 Qabon 24,280 2011 
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119 Gürcüstan 24,280 2011 
120 Mozambik  23,870 2011 
121 Kipr 23,770 2011 
122 Zambiya  21,930 2011 
123 Burkina-Faso 21,830 2011 
124 Makedoniya  21,320 2011 
125 Bruney  21,110 2011 
126 Madaqaskar  20,6 2011 
127 Çad  19,690 2011 
128 Mavrikiy  19,280 2011 
129 Nikaraqua  18,770 2011 
130 Makao 18,470 2009 
131 Konqo, Respublika 18,360 2011 
132 Mali 18,260 2011 
133 Ermənistan 17,950 2011 
134 Laos  17,440 2011 
135 Papua-Yeni Qvineya 16,7 2011 
136 Tacikistan 16,010 2011 
137 Namibiya 15,5 2011 
138 Benin 14,790 2011 
139 Malavi 13,770 2011 
140 Ruanda  13,460 2011 
141 Qırğızıstan  13,160 2011 
142 Kosovo  12,850 2011 
143 İordan çayının qərb sahili 12,790 2009 
144 Monqolustan  12,550 2011 
145 Haiti  12,440 2011 
146 İslandiya 12,330 2011 
147 Moldova  12,040 2011 
148 Niger  11,930 2011 
149 Qvineya  11,530 2011 
150 Malta  10,910 2011 
151 Baham  10,810 2011 
152 Mavritaniya  7,242 2011 
153 Çernoqoriya  6,957 2011 
154 Barbados  6,528 2011 
155 Toqo  6,324 2011 
156 Svazilend  6,120 2011 
157 Zimbabve  5,916 2011 
158 Somali  5,896 2010 
159 Qayana  5,814 2011 
160 Monako  5,470 2010 
161 Cersi  5,1 2005 
162 Surinam  5,1 2011 
163 Syerra-Lione 5,1 2011 
164 Lixtenşteyn  5,028 2008 
165 Fransa Polineziyası 4,718 2004 
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166 Bermud  4,500 2004 
167 Butan  4,284 2011 
168 Fici  4,080 2011 
169 Eritreya 3,978 2011 
170 Qambiya  3,774 2011 
171 Mərkəzi Afrika Respublikası 3,672 2011 
172 Burundi  3,672 2011 
173 Lesoto  3,672 2011 
174 Timor-Leste 3,366 2011 
175 Andorra  3,169 2011 
176 Yeni Kaledoniya 3,158 2003 
177 Kürasao  2,838 2008 
178 Beliz  2,754 2011 
179 Maldiv  2,754 2011 
180 Qernsi  2,742 2005 
181 Men adası 2,719 2005 
182 Aruba 2,258 2005 
183 Kayman adaları 2,250 2008 
184 Cibuti  2,244 2011 
185 Seyşel adaları 2,244 2011 
186 Sent-Lüsiya 2,142 2011 
187 Kabo-Verde 2,040 2011 
188 Qrenlandiya  1,989 2009 
189 Qvineya-Bisau 1,938 2011 
190 Liberiya  1,836 2011 
191 Solomon adaları 1,734 2011 
192 Antiqua və Barbuda 1,734 2011 
193 Virgin adaları 1,577 2004 
194 Farer adaları 1,465 2008 
195 Qrenada  1,428 2011 
196 Hibraltar  1,275 2008 
197 Sent-Vinsent və Qrenadin 1,224 2011 
198 Vanuatu  1,224 2011 
199 San-Marino 1,136 2011 
200 Samoa  1,122 2011 
201 Dominikan Respublikası 1,020 2011 
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	Belarus Respublikasının kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 207,6 min kmP2P, əhalisi 9,4 milyon nəfər, ərazisinə görə dünyada  83-cü yerdədir, əhalinin sıxlığı 1 kmP2P-ə 49 nəfər düşür. ÜDM 140,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 14 900 ABŞ dolları düşür.
	Belarus Respublikasının ASK-nin əsas sahəsi kənd təsərrüfatıdır. Ölkənin ümumi daxili məhsulunda kənd təsərrüfatının payı 7,5 faiz təşkil edir. Aqrar istehsalat iki aparıcı sahədən: bitkiçilik və heyvandarlıqdan ibarətdir. Kənd təsərrüfatı əsasən daxi...
	Kənd təsərrüfatı torpaqları 93 milyon hektar təşkil edir, bunlardan 6,2 milyon hektarı əkin sahələrinin payına düşür.
	Bitkiçilikdə dənli bitkilər, əsasən də arpa, çovdar, buğda üstünlük təşkil edir.
	Arpanın ümumi yığımı 1,4 – 2,0 milyon ton təşkil edir, bu da praktiki olaraq bütövlükdə daxili tələbata istifadə edilir.
	Ümumi yığım üzrə ikinci yerdə çovdardır (1,2-1,6 milyon ton). Ölkədaxili istehlaka 1,1 – 1,5 milyon ton istifadə edilir. Keçici  ehtiyatlar 114 – 264 min ton təşkil edir, 150 min tona qədər çovdar ixrac edilir.
	Dənlilərdən yemlik lupin (acıpaxla), noxud, çölnoxudu, lobya becərilir. Respublikada struktur dəyişiklikləri və bərpa edilən enerji mənbələri ilə əlaqədar dənli-paxlalı və yağlı bitkilərin becərilmə sahəsi genişləndirilir. Texniki bitkilər (uzunlifli ...
	Heyvandarlıqda əsasən süd və ət istehsalı üçün iribuynuzlu mal-qara, həmçinin donuz və quş yetişdirilir.
	2010-cu ildə kənd təsərrüfatı ölkənin ÜDM-də 7,5 faizini, 2000-ci ildə isə 11,6 faizini təşkil etmişdir. Bununla belə, 2010-cu ildə kənd təsərrüfatına ümumi kapitala bütün investisiyaların 17,1 faizi yönəldilib (2000-ci ildə 6,8 faizi).
	2010-cu ildən kənd təsərrüfatında ölkə əhalisinin 9,7 faizi  məşğul idi (2000-ci ildə 14,1 faizi). Kənd təsərrüfatında orta əmək haqqı bütün sahələr arasında ən aşağı olanıdır və 815 200 rubl təşkil edir (orta respublika səviyyəsindən 67 faiz).
	Kənd təsərrüfatının əsasını, əsasən adı dəyişdirilmiş və aktiv dövlət dəstəyi ilə bazar əsasında fəaliyyət göstərən kolxoz və sovxozlar təşkil edir. Onların payına kətan lifinin istehsalının 99,6 faizi, şəkər çuğundurunun 98,6 faizi, taxılın 93,6 faiz...
	2011-ci ilin əvvəlinə kənd təsərrüfatı torpaqlarının ümumi sahəsi 8897,5 min hektar (5510,5 min hektar əkin sahələri, 3240,6 min hektar cəmənlik torpaqları) təşkil edirdi. Torpaqların 16,4 faizi meliorasiya olunmuşdur. 5510,5 min hektar əkin torpaqlar...
	2010-cu ildə ölkənin bütün təsərrüfatları tərəfindən 35,6 trilyon rubl məbləğində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Bunun 55,2 faizini bitkiçilik, 44,8 fazini heyvandarlıq təşkil etmişdir. Təxminən məhsulun 2/3 hissəsi kənd təsərrüfatı ...
	2000 – 2010-cu illər ərzində təsərrüfatlarda texnikanın sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmışdır. Traktorların sayı 2000-ci ildə 72,9 mindən 2011-ci ilin əvvəlləırinə 47,3 minədək, yük avtomaşınların sayı 46,3 mindən 25,1 minədək, taxılyığan kombaynla...
	İstifadə edilən gübrələrin çox hissəsi yerli istehsaldır. 2000 - 2010-cu illər ərzində azot gübrələrinin istehsalı 597 min tondan 761 min tonadək, fosfor gübrələrinin 87 min tondan 192 min tonadək, kalium gübrələrinin 3,4 milyon tondan 5,2 milyon tona...
	2005 - 2010-cu illərdə “Kənd Yerlərinin Dirçəlməsi və İnkişafı Dövlət Proqramı” həyata keçirilmişdir. Bu Proqram çərçivəsində 2007-ci ildə 2,5 milyard ABŞ dolları sərf edilmişdir, lakin kapital qoyuluşunun iqtisadi effekti zəif olmuşdur, bu fakt hökum...
	Bununla belə,  dotasiyalara baxmayaraq, bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Belarus kənd təsərrüfatı effektiv deyil. Belarus məhsulunun xeyli hissəsi ixracı ziyanına gətirib çıxarır. Belarusda bir kiloqram ətin istehsalına 8-10 dəfə çox elektrik ene...
	Baxmayaraq ki, “Kənd Yerlərinin Dirçəlməsi və İnkişafı Dövlət Proqramı” onunla əsaslandırılmışdır ki, “XX əsrin 90-cı illərin birinci yarısının liberal islahatların gedişatında əldə edilmiş nailiyyətlərin böyük hissəsi dağıdılmışdır”, Belarusda kartof...
	Ekspertlərin fikrinə görə, kənd təsərrüfatının inkişafına torpağa şəxsi mülkiyyətin olmaması da mane olur. Fikirlərə görə, kənd təsərrüfatının dirçəlişinə zərər gətirən müəssisələrin iflasının qarşısının alınmamasıdır. Fərdi təsərrüfatlar kartof və tə...
	2001 - 2011-ci illər ərzində dövlət büdcəsindən kənd təsərrüfatına 40 milyard ABŞ dolları yönəldilmişdir, 2017-ci ilə kənd təsərrüfatına dövlət dotasiyaları minimuma endiriləcək.
	BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təkilatının (FAO) məlumatına görə, Belarus tritikale əkilmiş (516,6 min hektar) sahələrin həcminə görə Polşadan sonra ikinci yerdədir və onun yığımına görə (Fransada 2 milyon tona, Almaniyada 2,5 milyon tona, Polşada ...
	Belarus kənd təsərrüfatının orta məhsuldarlığı, bir qayda olaraq, qonşu ölkələrin məhsuldarlığı ilə təxminən eyni səviyyədədir. Bununla belə, Belarus məhsuldarlığa görə Qərbi Avropa və ABŞ-la (bəzi hallarda isə Latın Amerikası və Asiya ölkələri ilə də...
	Ərazisi 207,6 min kmP2P, əhalisi 9,4 milyon nəfərdir. ÜDM 140,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 14,9 min ABŞ dolları düşür. 2010-cu ildə kənd təsərrüfatı ölkənin ÜDM-in 7,5 faizini təşkil edib. Kənd təsərrüfatında ölkə əhalisinin 9,7 faizi...
	Əhalinin adambaşına bəzi kənd təsərrüfatı
	məhsulları növlərinin istehsalı (kq)
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	Bolqarıstanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 110,9 min kmP2P, əhalisi 7,7 milyon nəfərdir. ÜDM 101,2 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 13 143 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir.
	Bolqarıstan Qara və Aralıq dənizindən keçən mühüm dəniz nəqliyyat dəhlizinin üzərində yerləşir, bu da ona təkcə Avropa ilə deyil, həmçinin Asiya və Afrika ölkələrilə sıx ticarət əlaqələri yaratmağa imkan yaradır. Dağlıq (Rodopa dağları) və düzənlik re...
	Buğda, qarğıdalı, tütün, pambıq, üzüm, meyvə və tərəvəzlər bu rayonun əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının növləridir.
	Bolqarıstan hər nəfərə mühüm sənaye məhsullarının növlərinin istehsalı üzrə tədricən  daha çox iqtisadi inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə yaxınlaşır.
	Qaratorpaqlar əkinçiliyin, gülçülüyün və meyvəçiliyin inkişafına şərait yaradır. Güllər arasında kazanlıq qızılgülü daha geniş yayılmışdır. Kazanlıq çökəkliyini Qızılgül vadisinə çevirən al-qırmızı qızılgül Bolqarıstan gülçülərin fərəhidir və qızılgül...
	Ölkənin iqtisadi inkişafı orta səviyyədədir.
	Bolqarıstanın ərazisinin əsas hissəsi emal sənayesinin geniş inkşafı üçün rahat olmayan dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Buna görə də, əsas sənaye rayonları, qovşaqları və mərkəzləri istehsal infrastrukturun əsas “karkası” kimi dağlarda deyil, onların ət...
	Torpaqların keçmiş sahiblərinə qaytarılmasına əsaslanan yeni aqrar siyasət kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının aşağı düşməsilə müşaiyət edilir, bu hal əkin sahələrinin və mal-qaranın sayının azalması, əvvəlki kollektiv təsərrüfatların ləğv edi...
	Son illər ölkənin iqtisadiyyatı nisbətən maliyyə sabitliyini əldə etmişdir. Bolqarıstan levinin sabit məzənnəsi, hesabaalma tariflərinin səviyyəsi və valyuta ehtiyatları qorunub saxlanılır.
	Bolqarıstanın kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərinin biri kimi müəyyən edilmişdir. Avropa İttifaqına daxil olduqdan sonra (01 yanvar 2007-ci il) ölkə kənd təsərrüfatı məhsullarının yerli istehsalçılarına dəstək göstərməsi məqsədilə...
	Bitkiçilik və heyvandarlıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında demək olar ki, bərabər paylara malikdirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, Bolqarıstanda əlverişli təbii şərait, torpaqların təbii münbitliyi əkinçiliyin yüzillik ənənələri çox yaxşı uyğu...
	Bitkiçilik buğdanın, qarğıdalının, üzümün, bağ bitkilərinin, tərəvəzlərin şəkər çuğundurunun, tütünün, yağlı qızılgülün, düyünün becərilməsilə seçilir. Becərilən sahələrin əsas massivləri Dunay düzənliyinin və Yuxarı Frakiya ovalıqlarında cəmləşmişdir...
	Dunayın təpəli düzənliklərində, həmçinin Qara dəniz sahillərində bir sıra yüksək inkişaf etmiş üzümçülük rayonları yaradılmışdır.
	Əkin sahələrinin 60 faizini buğda, qarğıdalı və arpa kimi dənli bitkilər təşkil edir. Bolqarıstanda səpilən texniki bitkilərin payı böyükdür (14 faiz). Şərq rayonu dənli bitkilərin yığımına görə əsas rayondur, burada həmçinin şəkər çuğunduru, qarğıdal...
	Buğdanın bərk sortlarının ümumi yığımı 4,5 milyon ton təşkil edir, ölkənin illik istehlak tələbləri isə 2 milyon tondur. Ölkə dənli bitkiləri ixrac edir və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bolqarıstanda hər nəfərə meyvələrin, tərəvəzlərin, üzümün...
	Heyvandarlıqda heyvanların müasir bordaq şəraitində saxlanılmasına keçilmişdir. Yem bazasının yaxşılaşdırıması, aşağı məhsuldar heyvanların daha məhsuldar heyvan cinslərilə əvəz edilməsi, iri mexanikləşdirilmiş fermaların yaradılması heyvandarlığın mə...
	Kənd təsərrüfatının inkişafı iqtisadiyyatın əsas prioritet istiqamətlərilə müəyyənləşdirilir. Hökumət sahələrin iriləşdirilməsi və torpaqlardan daha effektiv istifadə etmək üçün şəraitin yaradılması, bazarın və bazar infrastrukturunun yaradılmasına ya...
	Ölkənin kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etmişdir, məhsuldardır və effektivdir. Bitkiçilikdə buğdanın, qarğıdalının, üzümün, meyvəçiliyin, tərəvəzlərin, şəkər çuğundurunun, yağlıq qızılgülün, düyünün istehsalı, heyvandarlıqda isə ət-süd maldarlığı və qo...
	Bolqarıstanda kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasında hər rayon üzrə xeyli fərqlər mövcuddur. Dunay düzənliyinin böyük hissəsi və cənub-şərq ovalıqları üçün dənli-bitkilər – heyvandarlıq istiqaməti xarakterikdir, həmçinin burada xeyli günəbaxan əkinləri...
	Bolqarıstanın torpaq-bitki səthi relyefin xeyli parçalanması üzündən və bununla bağlı rayonlar üzrə iqlim fərqinə görə böyük müxtəlifliyilə seçilir. Dağlıq rayonlar öz qonur meşə və dağlı-çəmənli torpaqları ilə, Şərqi Rodopda və Rodopun şimal yamaclar...
	Ölkənin becərilən torpaq fondunun böyük hissəsini qaratorpaqlar təşkil edir, qəhvəyi meşə torpaqları 0,7 milyon hektar və boz meşə torpaqları 0,5 milyon hektar ərazini əhatə edir.
	Kənd təsərrüfatında struktur dəyişiklikləri heyvandarlığın payının xeyli artmasına gətirib çıxarmışdır. Əkinlərdə dənli bitkilərin payı azalmış və yem bitkilərin, texniki bitkilərin (günəbaxan, şəkər çuğunduru, soya) və tərəvəz bitkilərinin payı artmı...
	Bolqarıstan kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli təbii-iqlim şəraitinə malikdir. 1990-cı illərdə aqrar islahat həyata keçirilmişdir və onun gedişində torpaqlar keçmiş sahiblərinə və onların varislərinə qaytarılmışdır, bu da öz növbəsində torpağ...
	Kənd təsərrüfatı istehsalında bitkiçiliyin payı heyvandarlığın payından bir qədər yüksəkdir. Əkin sahələrinin 60 faizini buğda, qarğıdalı və arpa kimi dənli bitkilər təşkil edir. Bolqarıstan əkin və texniki bitkilərin yüksək payı ilə seçilir. Yem bitk...
	Becərilən torpaqların ümumi sahəsi 4,65 milyon hektar təşkil edir, burada 5,4 milyon ton buğda və 1,6 milyon ton arpa yığılmışdır, qarğıdalının, paxlalıların, günəbaxanın, şəkər çuğundurunun, tütünün və pambığın məhsulu 1981 – 1985-ci illərin orta ill...
	Bolqarıstanın iqtisadiyyatında heyvandarlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onun ümumi kənd təsərrüfatı məhsullarında payı artır.
	Ərazisi 110,9 min kmP2P, əhalisi 7,7 milyon nəfərdir. Sahəsinə görə dünyada 102-ci yeri tutur. Hər 1 kmP2P-ə 69 nəfər düşür. ÜDM 101,2 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Hər nəfərə 13 143 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Əkin sahəsinin 60 %-ni buğda,...
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	İtaliyanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 301,3 min kmP2P, əhalisi 59,5 milyon nəfər. ÜDM 1826,0 milyard ABŞ dolları, hər nəfərə 30,5 min ABŞ dolları düşür.
	İtaliyanın yüksək məhsuldarlı aqrar sektoru mövcuddur. Lakin, özünü ərzaq məhsulları ilə 75 faiz təmin edir. İtaliyanın kənd təsərrüfatı sahəsində əhalinin 5,6 faizi məşğuldur. Bu sahədə təsərrüfatçılığın icarə forması yayılmışdır, ÜDM-in 10 faizini t...
	İtaliyanın Qərbi Avropa aqrar inteqrasiyasında iştirakı ölkənin tərəvəzçilikdə və meyvəçilikdə ixtisaslaşmasına gətirib çıxarmışdır. Taxılın və ətin istehsalı azalmışdır. Ölkənin şimalında torpaq-iqlim şəraiti əkinçiliyə imkan yaradır. Kənd təsərrüfat...
	Heyvandarlıq əmtəə məhsullarının 20 faizini təşkil edir, südün və ətin istehsalında ixtisaslaşır, lakin əhalinin tələbatlarını tam ödəmir. Təsərrüfatların iriləşdirilməsi İtaliya kənd təsərrüfatının tərəqqisinin ayrılmaz cəhətidir. Ölkənin əlverişli i...
	Kənd təsərrüfatında iqtisadi aktiv əhalinin payı digər ölkələrdən yüksəkdir, baxmayaraq ki, son onilliklər ərzində bir çox kəndlilər, xüsusilə də xırda torpaq sahibləri öz təsərrüfatlarını tərk edib sənayeyə və xidmət sahələrinə keçmişdir.
	İtaliyanın kənd təsərrüfatı əhalinin tələbatlarını praktiki olaraq 80 faiz ödəyir. Kənd təsərrüfatı öz inkişafında mühüm cətinliklərlə qarşılaşmışdır. İqtisadi böhran dövründə “Ümumi bazar”ın təzyiqi altında əkin sahələri və məhsulun həcmi azalmışdır....
	İtaliyada mövcud olan təsərrüfatların orta sahəsi 7,2 hektardır. İri təsərrüfatlar (50 hektardan çox) təsərrüfatların ümumi sayının 2 faizini təşkil edir, lakin kənd təsərrüfatı torpaqlarının 40 faizini əhatə edir. İtaliyanın ərazisinin böyük hissəsi ...
	Apennin və adalarda torpaqların eroziyası və deqradasiyası ilə mübarizə yetərincə aparılmamışdır. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar İtaliya ərazisinin təxminən 90 faizini təşkil edir. Onların xeyli hissəsini (təxminən 35 faizini) əkin sahələri, 19 ...
	Əkin sahələrinin yarıdan çoxunda dənli bitkilər becərilir, onlardan ən əsası buğdadır.
	Ənənəvi paxlalıların çox hissəsi hal-hazırda mal-qara yemi üçün istifadə edilir, yalnız yaşıl noxud qida və ixrac əhəmiyyətini qoruyub saxlayır. Ölkənin bir çox rayonlarında kartof istehsal edilir.
	İri təsərrüfatlarda və ailə xırda bostanlarda, açıq torpaqda və istixanalarda pomidor, kələm, bir neçə növ kahı, soğan, ənginar, qulançar, bostan bitkiləri kimi müxtəlif tərəvəzlər becərilir. Pomidorun yetişdirilməsinə böyük diqqət yetirilir və tərəvə...
	İtaliyanın çay axınlarının aşağı hissələrində ölkənin ən vacib texniki bitkisi olan şəkər çuğunduru becərilir.
	İtaliyanı bəzən “Avropanın birinci bağı” adlandırırlar. Ölkə hər il alma, armud, şaftalı, əncir, gilas kimi müxtəlif meyvələr istehsal edir. Meyvələrin təxminən 60 faizi İtaliyanın şimalında istehsal edilir, əsasən də sahəsi 3 – 10 hektar olan və muzd...
	İtaliya dünyada sitrus bitkilərinin ən iri istehsalçılarından biridir. Demək olar ki, bütün məhsul cənub bölgələrin kiçik plantasiyalarında yetişdirilir. Burada təkcə apelsin, limon, mandarin və qreypfrut deyil, həmçinin berqamot, kinotto, limetta kim...
	Aralıq dənizi əraziləri üzümün vətənidir. İtaliyada bu bitki tarixən xırda təsərrüfatlarda yetişdirilir. İtaliyada tanınan 246 üzüm növündən 17 növü daha çox yayılmışdır. İtaliya peyzajını üzümlüklər olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bəzi hallarda...
	İtaliyanın digər xarakterik bitkisi zeytundur. O, həmçinin üzüm kimi, digər bitkilərlə uyğunlaşdırılmış şəkildə becərilir. Zeytun yığımına görə İtaliya yalnız İspaniyadan geridə qalır. Ümumi yığımın 90 faizi cənub bölgəsinin payına düşür.
	Son illər gülçülük ixracın əhəmiyyətli sahəsi olmuşdur. Xarici ölkələrə canlı çiçəklər və ətriyyat sənayesi üçün xammal, toxum ixrac edilir.
	İtaliyanın kənd təsərrüfatında vacib struktur dəyişiklikləri baş verir, burada, ilk növbədə yem bazasının çatışmazlığına görə, heyvandarlıq ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Heyvandarlıq məhsulları ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi dəyər...
	Süd və ət heyvandarlığı əsasən ölkənin şimalında üstünlük təşkil edir, burada İtaliyanın çəmənliyinin yarıdan çoxu çəmləşmişdir. Əsas qoyunçuluq bölgəsi Sardiniyadır. Şəkər istehsalının tullantılarından Emiliya-Romanyedə və Lonbardiyada donuzların yem...
	Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi bitkiçilikdir. Ümumi əkin sahələrinin yarısından çoxunda dənli bitkilər becərilir, o cümlədən 30 faizi buğdanın payına düşür. Ən münbit torpaqlarda bəzi hallarda buğda qarğıdalı ilə növbələnir. Alp dağlarının yamacların...
	Düyü istehsalına görə İtaliya Avropada birinci yeri tutur (düyünün ümumi yığımı təxminən 1,5 milyon ton təşkil edir), məhsuldarlığına görə isə dünyanın çəlktikçiliklə məşğul olan aparıcı ölkələrin siyahısına daxildir. Düyü Padan düzənliyinin suvarılan...
	Şəkər çuğunduru əhəmiyyətli texniki bitkidir. Şəkər çuğundurunun becərilməsilə məşğul olan təsərrüfatların yarıdan çoxu Po cayının aşağı hissəsində cəmləşmişdir.
	Toxuculuq sənayesi üçün lif alınan texniki bitkilərdən İtaliyada az miqdarda pambıq, kətan və çətənə becərilir. Hər il çiçəklərin yetişdirilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların xeyli hissəsi ixrac edilir.
	Zeytun, üzüm, sitrus bitkiləri və badam kimi tipik Aralıq dənizi bitkilərinin becərilməsi, xüsusilə ölkənin cənubunda böyük əhəmiyyət kəsb edir. Italiya zeytun yağı və şərabın dünyada ən iri istehsalçılarından biridir və bu növ məhsullar pomidor, meyv...
	Heyvandarlığın rolu tədricən artır. Ölkənin şimal rayonlarında süd və ət heyvandarlığı üstünlük təşkil edir, digər rayonlar üçün xırdabuynuzlu mal-qaranın üstünlüyü ilə ekstensiv heyvandarlıq xarakterikdir.
	Ölkənin bir çox rayonlarında kartof istehsal edilir.
	İtaliya dünyada sitrus bitkilərinin ən iri istehsalçılarında biridir. Demək olar ki, onların hamısı cənub bölgələrdə becərilir, ilk növbədə Siciliyada. İtaliyanın kənd təsərrüfatında ənənəvi üzümçülük böyük rol oynayır.
	Avropa İttifaqının standartlarına görə İtaliyanın kənd təsərrüfatı kifayət qədər effektiv deyil.
	Şimal-Qərbi Avropadan fərqli olaraq İtaliyanın kənd təsərrüfatında bitkiçilik üstünlük təşkil edir. Dəyərinə görə burada birinci yerdə “Aralıq dənizi ərzaqları”dır. Onlar üçün əlverişli şərait yarımadada və adalardadır. Burada tərəvəz istehsalı ümumil...
	İtaliya əhəmiyyətli taxıl istehsalçısıdır. Burada buğda, qarğıdalı, arpa və düyü istehsal edilir. Böyük ərazilərdə şəkər çuğunduru və kartof becərilir. Makaron istehsalında istifadə edilən buğdanın bərk növləri cənub bölgələrdə becərilir. Öz istehsalı...
	Ölkədə iribuynuzlu mal-qara, donuz, qoyun, keçi və quş yetişdirilir. İtaliya ətin və pendirin əhəmiyyətli istehsalçısıdır. Heyvandarlıq məhsullarının bir hissəsi, yun daxil olmaqla, həmçinin yemlik taxıl idxal edilir. Ət-süd heyvandarlığı əsasən Şimal...
	İtaliyanın iqlim şəraiti mülayim iqlimin bitkilərini becərməyə şərait yaratmışdır, xüsusilə də onlar subtropik meyvə bitkiləri və üzüm üçün əlverişlidir.
	İsti və quru yayı, isti qışı olan tipik Aralıq dənizi iqlimi sitrus bitkilərinin, zeytunun, badam ağaclarının və digər bağ bitkiləri, həmçinin üzüm üçün əlverişlidir.
	İtaliyanın aqrar quruluşu üçün əsas üç təsərrüfat tipi xarakterikdir: kapitalist, mülkədar, az torpaqlı və torpaqsız kəndli. Əmtəə məhsullarının əsas kütləsini istehsal edən kapitalist təsərrüfatlar Şimali İtaliyada yayılmışdır. Onlar aqrotexnikanın a...
	İtaliyanın kənd təsərrüfatı Fransada olduğu kimi çoxsahəlidir, lakin ondan intensivliyinə və inkişaf səviyyəsinə görə geridə qalır.
	Tezyetişən tərəvəzlər cənubda qış fəslində becərilir, buna görə də İtaliya onları Avropa bazarlarına öz  rəqiblərindən daha tez çatdırır.
	Heyvandarlıq İtaliyada nisbətən zəif inkişaf etmişdir. İribuynuzlu mal-qara Şimali İtaliyada kapitalist təsərrüfatlarında yetişdirlir.
	İkinci dünya müharibəsindən əvvəl inkişaf templərinə və sənaye istehsalatının səviyyəsinə görə İtaliya nəzərə çarpacaq qədər digər əsas ölkələrdən geridə qalırdı. Bunun səbəbləri xammalın zəif olmasında idi. 50-ci və 60-cı illərin ortalarından sənaye ...
	Ərazisi 301,3 min kmP2P, əhalisi 60 milyon nəfər, 1 kmP2P-ə 193 nəfər düşür. ÜDM 1826,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 30,5 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Aqrar sektor ərzaqla əhalinin 75 faizini təmin edir. Əhalinin 5,6 faizi bu...
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	Litvanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 65,2 min kmP2P, əhalisi 3,9 milyon nəfərdir. ÜDM 61,3 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 15 718 ABŞ dolları düşür (2011-ci ilin məlumatı).
	Kənd təsərrüfatı sahəsində Litvanın qanunvericilik bazası Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilmişdir.
	Kəndlərdə özəlləşdirmənin aparılması, keçmiş torpaq sahiblərinin hüquqlarının bərpa edilməsi, ailə aqrofermalarının yaradılması tez bir zamanda kənd təsərrüfatı istehsalını canlandırmışdır. Litvada ət-süd heyvandarlığı, donuzçuluq və quşçuluq üstünlük...
	Bitkiçilik heyvandarlığı yemlə təmin etməklə, ümumilikdə yardımçı xarakter daşıyır. Litva özünü əsas ərzaq məhsulları ilə bütövlükdə təmin edir. Ölkə ərazisinin cöx hissəsini təşkil edən düzənliklər əkin sahələri kimi istifadə edilir. Digər Baltikyanı...
	Kənd təsərrüfatı, həmçinin heyvandarlıqla məşğul olur, ət-süd heyvandarlığına, ətlik donuzçuluğa və quşçuluğa xüsusi diqqət yetirilir.
	Litvanın kənd təsərrüfatı ölkə iqtisadiyyatının vacib sahəsidir.
	2010-cu ilin sonlarına olan məlumatlara görə, kənd təsərrüfatı ölkənin ÜDM-in 6,7 faizini təşkil edir. Bu sahədə aktiv əhalinin 8 faizi məşğuldur. Torpaq fondunun ümumi sahəsinin 61 faizini kənd təsərrüfatı sahələri təşkil edir. Litvanın kənd təsərrüf...
	2007 – 2010-cu illər üzrə Litvada heyvandarlıq və quşçuluq,
	baş sayı (ilin əvvəlinə)
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	Macarıstanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 93,0 min kmP2P, əhalisi 10,1 milyon nəfər, 1 kmP2P-ə 108 nəfər düşür.
	Macarıstan kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkəsidir. Burada əsasən bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmişdir.
	Macarıstanın ÜDM 195,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 19 396 ABŞ dolları düşür.
	ÜDM-də fərdi sektorun payı 80 faizdən artıq (1990-cı ildə 10 faiz) təşkil edir. Özəlləşdirmənin ən gərgin vaxtı 1995-ci ildə olmuşdur, 1999-cu ildə isə bu proses əsasən sona çatmışdır. 2002-ci ildə dövlətin mülkiyyətində 190  müəssisə mövcud olmuşdur ...
	Macarıstanın ərazisinin 70 faizini kənd təsərrüfatı torpaqları təşkil edir (6,5 milyon hektar). Meşələr ərazinin 17 faizini təşkil edir. Macarıstanın əsas aqrar rayonları ölkənin mərkəzi və şərq hissələrinin düzənliklərində yerləşir.
	1990-cı ildə başlamış, sonrakı dövrdə, dövlət kənd təsərrüfatının restukturizasiyasi və özəlləşdirilməsi üzrə genişmiqyaslı proqram həyata keçirmişdir. Torpaq sahiblərinə onların mülkiyyətləri qaytarılmışdır, bəzi kooperativlər buraxılmışdır, onların ...
	Müasir Macarıstanın kənd təsərrüfatı onun iqtisadiyyatı üçün çox əhəmiyyətlidir. Münbit torpaqlar və mülayim iqlim aqrar bitkilərin inkişafına şərait yaratmışdır.
	Macarıstan kənd təsərrüfatı cəhətdən özünəyetərli ölkədir. Hal-hazırda Macarıstanda buğda, qarğıdalı, düyü, tərəvəzlər, meyvələr, çovdar, arpa, günəbaxan, yulaf, çuğundur kimi bitkilər istehsal edilir. Macarıstanda ilin hər mövsümündə tərəvəzi topdan ...
	Macarıstanda qida sənayesi istehsalatının cəmləşməsi yüksək səviyyədədir, bu da arasında xarici şirkətlər də olan bir çox şirkətlərin birləşməsilə müəyyənləşir.
	Macarıstan həmçinin şərabçılıq ölkəsidir. Qədim ənənələr və gözəl iqlim şərabçılığın inkişafına şərait yaratmışdır. 90-cı illərdə bir çox dövlət şərab zavodları fiziki şəxslərə verilmişdir. Bunun nəticəsində, keyfiyyətli şərablar istehsal edən müəssis...
	Bununla yanaşı, Macarıstanın kənd təsərrüfatı ictimai-siyasi transformasiya proseslərinin başlanması ilə bəzi problemlərlə üzləşir. Bu da ÜDM-də kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisinin, ixracda aqrar məhsullarının payının, məşğul olanların say...
	1992-ci ildə ÜDM-nin 16,5 faizi kənd təsərrüfatının payına düşmüş, lakin əsas bitkilərin istehsalının həcmi azalmışdır, çünki yeni bazarların mənimsənilməsi və kənd təsərrüfatının idarə edilməsində yeni metodların tətbiq edilməsi qaçılmaz müvəqqəti ge...
	Macarıstanın təbii ehtiyatların zənginliyinin əsasını münbit torpaqlar və əlverişli iqlim şəraiti təşkil edir. Bu təbii üstünlüklər kənd təsərrüfatında istifadə edilir.
	1990-cı illərin əvvəllərindən Macarıstanın kənd təsərrüfatında tez-tez böhran əlamətləri müşahidə olunurdu, bu hal ümumilikdə iqtisadiyyatın ümumi tənəzzülü SEV ölkələrinin dağılması ilə əlaqəli olan böyük sayda bazarların itirilməsilə izah edilir. Hə...
	Buğda, qarğıdalı, günəbaxanın tumları, kartof, şəkər çuğunduru, donuzlar, iribuynuzlu mal-qara, ev quşları, süd məhsulları Macarıstanın əsas kənd təsərrüfatı məhsullarıdır.
	Macarıstan hökuməti öz aqrar siyasətini kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatda rolunun möhkəmləndirilməsinə, xüsusilə də bu ölkənin ənənəvi sektoru olan qarğıdalının, buğdanın, ətin, tərəvəzlərin, meyvələrin, şərabın istehsalına yönəlmişdir.
	Macarıstanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının sahələri 6,1 milyon hektar, o cümlədən 50 faizini əkin sahələri təşkil edir. Dənli bitkilərin əkinlərinə 1,5 milyon hektar, qarğıdalıya 1,0 milyon hektar ayrılmışdır. Bitkiçilik əsasən dənli təsərrüfatla, h...
	Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının daxili gəlirinin təxminən 60 faizini təmin edir. Donuzçuluq, ət və süd yönümlü iribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi və quşçuluq kənd təsərrüfatının daha çox inkişaf etmiş sahələri hesab olunur. Qoyunçuluq və süni göl...
	Kənd təsərrüfatının əsas sahəsi bitkiçilikdir, o əsasən dənli bitkilərin istehsalında ixtisaslışır, ilk novbədə qarğıdalının və buğdanın. Texniki bitkilərdən daha çox şəkər çuğunduru və günəbaxan geniş yayılmışdır. Macarıstan xeyli miqdarda qırmızı bi...
	Ərazisi 93,0 min kmP2P, əhalisi 10,1 milyon nəfər, 1 kmP2P-ə 108 nəfər düşür. 2011-ci ildə ÜDM istehsalı 195,9 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir, hər nəfərə 19 396 ABŞ dolları düşür, ondan kənd və meşə təsərrüfatından 6,7 faiz, xüsusi mülkiyyətdən 8...
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	Niderland Krallığının kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 41,8 min kmP2P, əhalisi 16,5 milyon nəfərdir, ÜDM 705,7 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 42 770 ABŞ dolları düşür.
	2005-ci ildə kənd təsərrüfatı sahəsində əhalinin təxminən 1,0 faizi məşğul idi və ÜDM-in 1,6 faizi istehsal edilsə də kənd təsərrüfatı Niderland iqtisadiyyatının yüksək intensiv və əhəmiyyətli sektorudur. 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı ixracı 17 milyar...
	Kənd təsərrüfatı yönümlü torpaqlar ölkə ərazisinin təxminən 65 faizini, əkin sahələri isə təxminən 27 faizini, 32 faizini otlaqlar və 9 faizini meşələr təşkil edir. Otlaqların ərazisi durmadan aşağı düşür, 1995 – 2005-ci illər ərzində bu sahələr 8,2 f...
	Niderland Avropada yağ istehsalında beşinci yeri tutur və pendirin istehsalına görə dördüncüdür. Daha çox otlaq heyvandarlığı inkişaf etmişdir, polderlərdə isə 4,9 milyon iribuynuzlu mal-qara otarılır (Aİ-nın mal-qarasının təxminən 3,5 faizi). 2005-ci...
	Niderlandın kənd təsərrüfatı təbii şəraitin əlverişsiz olduğuna görə seçilmiş və yüksək ixtisaslaşdırılmış xarakter daşıyır. Cins heyvandarlığına, süd məhsullarının istehsalına, tərəvəz və bağçılıq bitkilərinin becərilməsinə üstünlük verilir. Kənd təs...
	Əsas ixtisaslaşma südün və süd məhsullarının və həmçinin ətin istehsalındadır. Niderland hər zaman yüksək məhsuldar inəklərin bəslənməsi ilə məşhur olmuşdur. İribuynuzlu mal-qara üç əsas cinslə təqdim edilir: holland qara-alaca, holland qırmızı-alaca ...
	Süd sənayesi Hollandiyanın aqrar sferasının mühüm istiqamətidir. Qeyd edək ki, süd istehsalı əlverişli təbii ehtiyatları ilə müəyyənləşən güclü yem bazasına əsaslanır. Bundan əlavə, mal-qaranın məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilmiş fəal seleksiya...
	Hollandiyanın iribuynuzlu mal-qarası yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir (orta sağım – 9 min litrdən artıq). Südün əhəmiyyətli hissəsi pendir, yağ məqsədi üçün emal edilir, quru südün və qatılaşdırılmış südün istehsalında istifadə edilir. Südçülük heyv...
	Niderlandda ucuz Afrika yemləri sayəsində bahalı olmayan süd, yağ, qatılaşdırılmış süd, pendir istehsal edilir və sərfəli qiymətlərlə ixrac edilir. Radobankın qiymətləndirməsinə uyğun olaraq Niderland süd məhsullarının istehsalına görə (ildə 11 milyar...
	Hollandiya südünün 95 faizindən artıq hissəsi zavodlarda emal edilir. Fermerlərin kooperativləri isə Hollandiyanın “süd uğurunun” təməlidir. Niderlandda bu sahə ilə maraqlananlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri mövcuddur. Tələbələr kənd təsərrüfatının...
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	Norveçin kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 385,2 min kmP2P, əhalisi 4,7 milyon nəfərdir. ÜDM 264,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 56,3 min ABŞ dolları düşür.
	Norveçdə kənd təsərrüfatı yüksək inkişaf etmişdir. Onun əsasını, ölkə əhalisinin ət, süd və süd məhsullarına olan tələbatını tam ödəyən heyvandarlıq təşkil edir. İqlim şəraiti üzündən dənli bitkilərin istehsalı  daxili bazarın tələbatının yalnız 40 fa...
	Belə şərait xırda fermerlərin müflisləşməsinə və istehsalın daha gəlirli ixtisaslaşdırılmış fermalarda təmərküzünə gətirib çıxarır. Son 30 ildə sahəsi 10 hektara qədər olan təsərrüfatların sayı, demək olar ki, iki dəfə azalmışdır. Ət-yun qoyunçuluğu N...
	Nisbətən böyük sahələrdə Norveçin ənənəvi ərzaq və yem bitkisi olan kartof becərilir. Ölkənin çətin şəraitinə baxmayaraq tərəvəz və meyvələrin bir hissəsi Norvec fermerləri tərəfindən becərilir. Məsələn, son illər Norveç durmadan artan həcmlərdə gilas...
	Aqrar məhsulların ixrac-idxal ticarətinın mənfi saldosuna baxmayaraq (1,4 milyard ABŞ dollarından çox), ümumilikdə Norveçin xarici ticarət balansı aktiv hesab edilir. İdxal olunan məhsulların arasında daha çox tərəvəzlər və meyvələr, buğda, şəkər, qəh...
	Statistik məlumatlara görə, Norveçin kənd yerlərində ölkənin bütün əhalisinin 5 faizi yaşayır, kənd təsərrüfatında məşğul olanların payı isə bütün işləyənlərin 4,6 faizini təşkil edir.
	Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə 83,2 min təsərrüfat məşğul olur (sahəsi 0,5 hetardan çox olmayan fermalar daxil olmaqla), o cümlədən 1,2 min təsərrüfatda 50 hektardan artıq olan kənd təsərrüfatı sahəsi mövcuddur. Müntəzəm olaraq fermer təsərrüfatlarını...
	Fermer təsərrüfatlarının əsas gəlir mənbəyi ölkənin heyvandarlıq məhsularına olan ehtiyacını tam ödəyən yüksək məhsuldar heyvandarlıqdır. Fermerlərin heyvandarlıq məhsullarından əldə etdikləri gəlir ümumi gəlirlərinin 64 faizini təşkil edir (bitkiçili...
	Heyvandarlığın daha çox inkişaf etmiş sahəsi, bütün gəlirlərin 35 faizini təşkil edən südçülük maldarlığıdır. Ölkənin ixtisaslaşmış 28 460 südçülük təsərrüfatı ildə 1 800 min tondan artıq süd istehsal edir, hər sağmal inəkdən orta hesabla təxminən  6 ...
	Norveçdə bütün kənd təsərrüfatı torpaqları və meşələrin 85 faizindən çoxu şəxsi mülkiyyətdədir. Bütün kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq fondunun 20 faizi icarəyə verilir. Şəxsi təsərrüfatından kənarda olan fermer əməyi geniş yayılmışdır (sənaye, qullu...
	Norveç büdcə vəsaiti hesabınaaqrar istehsala yardımın yüksək səviyyəsi ilə səciyyələnən dövlətlərə aiddir. Kənd təsərrüfatına yardım üçün dövlət büdcəsindən olan bütün pul qoyuluşları hər il 3,3 milyard ABŞ dolları təşkil edir (kənd təsərrüfatının ümu...
	Fermerlərin və dövlətin münasibətləri hökumətlə Norveç Əkinçilərinin İttifaqı (60 min nəfər) və Xırda Əkinçilərin və Muzdlu İşçilər Birliyinin (14 min nəfər) arasında hər il imzalanan Aqrar Sazişlə tənzimlənir. Bu təşkilatlar emal sənayesinin 16 ümumi...
	Emal sənayesinin inkişafı ilə kənd təsərrüfatının Norveçiqtisadiyyatında olan payı azalmışdır. Ölkənin şimal en dairəsində yerləşməsi, nisbətən qısa vegetasiya dövrü, sərin keçən yay və torpaqları az münbit olması səbəbindənNorveçdə kənd təsərrüfatını...
	Dövlət tərəfindən subsidiyaların ayrılmasına baxmayaraq, Norvecdə əkinçilik sahəsi ağır vəziyyətdədir. Becərilən torpaqların payı ölkənin ümumi sahəsinin 3 faizini keçməmişdir, kənd təsərrüfatında və meşəçilikdə isə ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisini...
	Norveç istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tələbatın cəmi 40 faizini təmin edir və dənli bitkiləri idxal etməyə məcburdur.
	Digər Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi, emal sənayesinin inkişafı ilə Norveç iqtisadiyyatında kənd təsərrüfarının payı azalmışdır. Ölkənin əmək qabiliyyəti olan əhalisininkənd təsərrüfatında və meşəçilikdə 5,2 faizi məşğuldur və bu sahələr ümumi m...
	Norveçin təbii şəraiti – şimal en dairədə yerləşməsi və az müddətli vegetasiya dövrü, az münbitli torpaqlar və sərin yay əkinçiliyin inkişafını xeyli cətinləşdirir. Nəticədə əsasən yem bitkiləri istehsal edilir və süd heyvandarlığının məhsulu böyük əh...
	Norveçdə daxili ehtiyatlar hesabına uzaq rayonlarda kəndli təsərtrüfatlarının saxlanılması və ölkənin ərzaq təminatının genişləndirilməsi üçün ayrılan subsidiyalara baxmayaraq, son dərəcədə ağır vəziyyətdə olan əkinçilik təsərrüfatın az gəlirli sahəsi...
	Mövsümi mal-qaranın, əsasən də qoyunların dağlıq otlaqlara köçürülməsi ikinci dünya müharibəsindən sonra dayandırılmışdır. Dağlıq otlaqlar və müvəqqəti yaşayış məskənləri yay aylarında bir neçə həftə istifadə edilir, çünki kənd ətrafı əkinlərdə yem bi...
	Norveçin əhalisinin bir nəfərə hesablanan gəlir həcminə görə dünyada ən varlı ölkələrdən  biridir. ÜDM, yəni bazar mallarının və xidmətlərinin ümumi dəyəri 385,2 milyard ABŞ dolları məbləğındə qiymətləndirilmişdir və ya bir nəfərə 56,3 min ABŞ dolları...
	Ərazisi 385,2 min kmP2P, əhalisi 4,7 milyon nəfərdir. Ərazisinə görə dünyada 66-cı yerdədir, 1 kmP2P-ə 145 nəfər düşür. ÜDM 264,5 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 56,3 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Ümumi ərazinin 3 faizi əkinçilik...
	Fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı müəssisələrində ev heyvanlarının sayı
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	Polşanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 312,7 min kmP2P, əhalisi 38,7 milyon nəfərdir, əhalinin sıxlığı 1 kmP2P 127 nəfərdir. ÜDM 765,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 19 783 ABŞ dolları düşür.
	Polşanın Avropa İttifaqına üzv olması kənd təsərrüfatına və kənd rayonlarına dəstəyin səviyyəsini və yardımın sabitliyini xeyli artırmışdır. Polşada təsərrüfatların və ya müəssisələrin inkişafının dəstəyinə və modernləşdirilməsinə, kəndlərin inkişafın...
	Agentliyin fəaliyyətinin başlanması dövründən ümumilikdə 54 güzəştli kredit xətti, o cümlədən kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş sahə və regional proqramları çərçivəsində 43 xətt təqdim edilmişdir. Hal-haz...
	2010-cu ildə kənd təsərrüfatı istehsalçıları böyük maraq doğuran gənc kəndli sahibkarlar üçün investisiya kreditləri (nMR), kənd təsərrüfatı torpaqlarının alınmasına olan kreditlər (nKZ) və həmçinin əsas investisiya kreditləri (nIP) kimi 12 güzəştli k...
	Kredit xətlərinin çoxunda illik faiz qoyuluşu hal-hazırda 2 faiz təşkil edir. Kredit xətlərindən asılı olaraq  güzəştli investisiya kreditləri 8-dən 20 ilədək təqdim edilə bilər, bu hüdudlarda kreditin ödənilməsinin güzəşt dövrü 2 və ya 3 ildən artıq ...
	- fermer təsərrüfatlarına investisiya qoyulmuş vəsaitlərin 80 faizinindən (90 faiz nGR) və ya 7 milyon zlota;
	- kənd təsərrüfatının istehsalatının xüsusi sektorlarına investisiya qoyulmuş vəsaitlərin 70 faizinindən və ya 8 milyon zlota;
	- kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına investisiya qoyulmuş vəsaitlərin 70 faizinindən və ya 16 milyon zlota.
	Güzəştli investisiya kreditləri barədə müraciət proseduruna investisiya biznes-planının tərtib edilməsi və kreditə ərizə və Agentlik ilə əməkdaşlıq edən banka müvafiq sənədlər komplektilə birgə təqdim edilməsi daxildir. 1994 – 2010-cu illər dövründə A...
	- 14,32 milyard zlota həcmində 151 121 gənc kəndli sahibkarlar (MR/nMR) üçün kreditlər və ya təqdim edilmiş kreditlərin ümumi məbləğındən 37,07 faiz;
	- 6,22 milyard zlota həcmində 109 418 əsas investisiya kreditləti (IP/nIP) (26,84 faiz);
	- 4,36 milyard zlota həcmində 107 576 kənd təsərrüfatı torpaqlarının alınmasına kreditlər (KZ/nKZ) (26,39 faiz).
	Kreditlərin istifadə edilməsilə həyara keçirilmiş investisiyaların həcmi 49,07 milyard zlota təşkil etmişdir.
	Bundan əlavə, 1995-ci ildən Agentlik təbii fəlakətlərin nəticəsində zərər çəkmiş istehsalın bərpa edilməsinə investisiya və dövriyyə kreditlərinin faiz qoyuluşlarına əlavə ödənişlər tətbiq edir, cəmi 30.06.2010-cu il tarixədək 9,69 milyard zlota məblə...
	Milli büdcədən yardımın daha bir forması bank kreditlərinin ödənilməsinə zəmanət və zaminlərdir. Agentliyin zəmanətləri tələbənin ailəsində hər nəfərə gəlirin həcmindən asılı olaraq kreditin istifadə edilmiş məbləğinin 80 və ya 100 faizinədək təqdim e...
	2007 – 2013-cü illər üzrə kənd rayonlarının İnkişafı Proqramı (KRİP 2001 – 2007) Polşada kənd rayonlarına yardımın həcmi və formasını müəyyən edən sənəddir. Proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin çox hissəsi 2004 – 2006-cı illərdə “KRİP 2004 – 2006”  ç...
	“KRİP 2007 – 2013”  24 iyul 2007-ci ildə Avropa İttifaqının kənd raonlarının inkişafı işləri üzrə Komitənin iclasında qəbul edilmiş, 07 sentyabr 2007-ci ildə isə Avropa cəmiyyətlərinin Komissiyasının qərarı ilə həyata keçirilməsi üçün təsdiq edilmişdir.
	2007 – 2013-cü illər üzrə Kənd Yerlərinin İnkişafı Proqramı həm Aİ-nın büdcəsindən (Kənd rayonlarının inkişafının dəstəyi üzrə Avropa İttifaqının kənd təsərrüfatı fondu - KRİDAİKTF), həm də milli ictimai vəsaitlərdən maliyyələşdirilir. Proqram çərçivə...
	16 iyul 2010-cu ilə olan məlumatlara uyğun olaraq Proqramın həyata keçirilməsindən başlayaraq təxminən 15,54 milyard avro məbləğındə ödəmələr aparılmışdır, o cümlədən 11,97 milyard zlota KRİDAİKTF vəsaitlərindən, bu da 2007 – 2013-cü illərdə KRİP-nın ...
	- “Fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilməsi” – süd təsərrüfatlarının restrukturizasiyasına aid layihələr;
	- “Kənd təsərrüfatı su ehtiyatlarının idarə edilməsi yolu ilə kənd və meşə təsərrüfatlarının inkişafı və adaptasiyası ilə bağlı infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və inkişafı” – su saxlanması sahəsində layihələr, əsasən torpaqda suyun saxlanılması və ...
	- “Kənd iqtisadiyyatı və əhalisi üçün əsas xidmətlər” –bərpa edilən enerjinin istifadəsi sahəsində layihələr, həmçinin kənd yerlərində geniş xətli internetin infrastrukturunun inşası ilə bağlı layihələr.
	“Fermer təsərrüfatlarının modernləşdirilməsi”, “Əsas kənd təsərrüfatı və meşə məhsullarının əlavə dəyərinin artırılması”, “Qeyri-kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin istiqamətində differensiasiya”, “Mikro müəssisələrin yaradılması və inkişafı” tədbirlərin b...
	16 iyul 2010-cu ilə olan vəziyyətə görə 2007 – 2013 KRİP çərçivəsində tətbiq edilən tədbirlərin benefisiarlarına ictimai vəsaitlərdən ödənilən məbləğlər.
	Əlavə vəsaitlərin ayrı-ayrı tədbirlərə böluşdürülməsi
	(bütün dövr üçün avro ilə)
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	Portuqaliyanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 92,4 milyon kmP2P, əhalisi 10,6 milyon nəfər, ÜDM 246,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 23,3 min ABŞ dolları düşür.
	Portuqaliyanın kənd təsərrüfatı ən geridə qalmış sahələrdən biridir. Belə vəziyyətin yaranması zəif mexanikləşdirmə, gübrələrin yetərincə qədər tətbiq edilməməsi, zəif əmək səmərəliliyi, təsərrüfatın ekstensiv formalarının üstünlüyü, bir çox bitkiləri...
	Beləliklə, kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin inkişafı üçün daha əlverişli təbii şəraiti olan, digər Avropa ölkələrilə müqayisədə əhalinin əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul olan bir ölkə praktiki olaraq müxtəlif növ məhsulla...
	Bitkiçilik Potrtuqaliyanın kənd təsərrüfatının əsas istiqamətidir. Eyni zamanda, heyvandarlıq ikinci dərəcəli rol oynayır. Becərilən torpaqların yarısından çoxu əkin sahələrinə ayrılmışdır, təxminən 20 faizini bağlar və üzümlüklər təşkil edir.
	Ölkənin şimal və cənub regionları tarixən yaranmış torpaq sahibliyində və torpağın istifadəsindəmüxtəlif xarakterlərə malikdir. Kəndlilər adətən, ildə iki dəfə məhsul yığırlar. Yay aylarında burada qarğıdalı, qışda isə paxlalı bitkilkəribecərirlər. Bu...
	İri torpaq sahibliyi və həmçinin, nisbətən iri torpaq istifadəçiləri Portuqaliyanın cənub rayonlarında yayılmışdır.
	Ölkənin ən cənub əyaləti, subtropik meyvəçilikdə ixtisaslaşan əhəmiyyətli rayondur. Belə quraqlıq və az suvarılan torpaqların ən yayılmış bitkisi badamdır.
	Portuqaliyanın əkin sahələrində əsasən qarğıdalı və buğda becərilir. Ölkənin daha quraqlıq cənub və mərkəzi rayonlarda əsasən dənli bitkilərdən buğda becərilir. Ölkənin şimalında qarğıdalı,şimal-şərq dağlıq regionlarda isə əsasən çovdar, cənub və mərk...
	Eyni zamanda, heyvandarlıqda ekstensiv istiqamət üstünlük təşkil edir. Heyvandarlığın əsas problemi sənaye qarışıq yemləri ilə tam dərəcədə təmin olunmamasıdır. Ölkənin şimal-qərbində və şimalında, xırda və orta kəndli təsərrüfatlarında iribuynuzlu ma...
	Torpaq istifadəsi nəzərindən rütubətli daşlı torpaqlar üzümçülük və bağçılıq üçün yararlıdır, burada iribuynuzlu mal-qara, həmçinin qoyun və keçilər yetişdirilir.
	Ölkənin cənub hissəsində əkinçilik inkişaf etmişdir, burada dənli və tərəvəz bitkiləri becərilir, xeyli sayda bağlar mövcuddur və təpələrin yamaclarında üzümçülük inkişaf etmişdir. Sadu çayının vadisində çəltikçilik inkişaf etmişdir. Heyvandarlıqda ir...
	Ölkənin 5,08 milyon hektara bərabər ümumi ərazisinin 3,92 milyon hektarı kənd təsərrüfatı dövriyyəsində istifadə edilir, o cümlədən müvafiq olaraq qitədə 4,93 və 3,80, Azor adalarının arxipelaqında 0,14 və 0,12 və Madeyra arxipelaqında 0,01 və 0,07 mi...
	Kənd təsərrüfatı torpaqları aşağıdakı torpaqdan istifadə üsülları üzrə paylanılmışdır (dövriyyədə olan sahədən faiz nisbətində):
	Mövsümi bitkilər (dənlilər, tərəvəzlər və s.) – 33,5; daimi bitkilər (bağlar, üzümlüklər - 19); otlaqlar – 26,1;  həyətyanı torpaq sahələri – 0,7; becərilməyən torpaqlar – 20,7. Meşələrin sahəsi 0,5 milyon hektar təşkil edir.
	Kənd təsərrüfatı istehsalatında əmək qabiliyyəti olan əhalinin 10,1 faizi və ya ölkənin bütün əhalisinin 4,2 faizi məşğuldur, bununla yanaşı ÜDM ümumi həcmində kənd təsərrüfatının payı 10-12 faizi aşmır.
	Heyvandarlıq və quşçuluq sahələrinin əsas problemi heyvanları tam dəyərli yem bazası ilə təminatdır,  çünki ayaqaltı yemlər aşağı kalorilidir, quraqlıq dövrlərdə isə yemlənmə əsasən qarışıq yemləaparılır.
	Heyvanların yemlənməsində ölkədə istehsal olunan əsasən dənli bitkilərdən, həmçinin sümük və balıq unu, proteinlər və mineral əlavələrdənistifadə edilir. Hər il ölkədə 3,5 – 4 milyon ton qarışıq yem istehsal edilir və ehtiyac olursa 0,1 milyon tonadək...
	Portuqaliyanın heyvandarlığı əsasən isti yay havasına, daşlı torpaqlara və müvafiq yem bazasına dözümlü yerli cinslərə əsaslanır.Avropadan ciddi baytarlıq nəzarəti altında gətirilən cins heyvanlar əsasən yerli cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına yönəl...
	Bitkiçiliyin inkişafına mənfi təsir göstərən əsas problemləri torpağın istifadəsinin geridə qalmış strukturu (1996-cı ilin məlumatlarına görə, Portuqaliyanın bir fermer təsərrüfatının orta sahəsi 8,7 hektara bərabərdir), zəif texniki bazası (4 fermer ...
	Portuqaliyanın kontinental hissəsinin sahilyanı xətti təxminən 800 km uzanan, tərkibində həmçinin, Atlantik okeandakı Azor adaları və Madeyranın avtonom əraziləri olan  bir ölkədir. Balıqçılığın və balıq emalının qədim ənənələri dəniz məhsullarından o...
	Portuqaliyanın əsas dənli bitkisi buğdadir, ikinci yeri qarğıdalı tutur. Buğdanı əsasən ölkənin cənubunda becərirlər, qarğıdalını isə şimalında. Bundan başqa, paxlalı bitkilər, yulaf, çovdar, arpa və düyü əmtəə əhəmiyyətlidirlər. Mühüm ərzaq bitkisi k...
	Kənd təsərrüfatında üzümçülük və şərabçılıq böyük rol oynayır. Portuqaliya şərabın Qərbi Avropanın aparıcı ixracçı ölkələrindən biridir. Portuqaliyanın desert şərabları, xüsusilə də portveyn və muskat, həmçinin çəhrayı üzüm şərabları bütün dünyada məş...
	Portuqaliya əhalisinin böyük hissəsinin çalışdığı, nəinki digər Avropa ölkələrində və müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün əlverişli  iqlim şəraitinə malik olan kənd təsərrüfatı ərzaq xarakterli məhsulların bir çox növlərinin, xüsusilə də buğdanın idxal...
	Münbit torpaqların yarısından çoxunu əkin sahələri təşkil edir. Strukturunda iri fermer torpaq sahibliyinin (əsasən Teju çayından cənubda), torpaqların parçalanması,torpaqsız fermerlərin sayının coxluğu,  uzun və qısa müddətli icarənin üstünlük təşkil...
	Portuqaliyanın şimal və cənub vilayətlərində torpaq sahibliyinin strukturunda tarixənböyük fərqlər formalaşmışdır. Şimalda zəif torpaq sahibliyi üstünlük təşkil edir və ümumilikdə ərazilərin 1/5 hissəsində bağlar və üzümlüklər yayılmışdır. Kənd təsərr...
	Portuqaliyada iri aqrar islahatları aparılmışdır. Ölkənin cənub bölgələrində fermer təsərrüfatlarının təxminən 1 milyon hektarı kəndlilərə, həmçinin 1974-cü ildən sonra yaradılmış xalq kolxozlarına və kooperativlərinə paylanılmışdır. İri fermer torpaq...
	Ölkənin şimal və cənub bölgələri arasında bitkilərin becərilməsininn xarakteri tarixən müxtəlif formalaşmışdır. Şimalda  xırda təsərrüfatlar və daha çox parçalanmış torpaqlar üstünlük təşkil edir, burada təsərrüfatın idarə edilməsinin intensiv üsullar...
	Portuqaliyanın cənub vilayətlərində iri torpaq sahibliyi (kolxozlar) və nisbətən fermer sahələriüstünlük təşkil edir.
	Belə yerlərdə əsas işçi qüvvəsi daimi muzdlu kəndlilər və bəzən daimi olmayan muzdurlardır. Cənubda kənd təsərrüfatının tənəzzülünə bəzən bir neçə illik, qisa müddətli icarələr səbəb olmuşdur.
	Qısa müddətdə torpaq sahibi olan insanlar torpaqların münbitliyinin artırılmasında maraqlı deyildilər. Alqavri regionundan başqa bütün cənub vilayətlərində ekstensiv təsərrüfatlar üstünlük təşkil edir. Bu ya qoyun sürüləri üçün otlaqlar kimi istifadə ...
	Ərazisi 92,4 min kmP2P, əhalisi 10,6 milyon nəfərdir. 1 kmP2P-ə 114 nəfər düşür. Ərazisinə görə dünyada 109-cu yerdədir. ÜDM istehsalı 246,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 23,3 min ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Ölkənin ümumi əkinə y...
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	İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 1600,0 min kmP2P, əhalisi 75,1 milyon nəfərdir. ÜDM 928,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 12 370 ABŞ dolları düşür.
	İranın iqtisadiyyatı milli istehsalın həcminə görə dünyada onbeşincidir və Qərbi Asiya dövlətləri arasında ən irisidir. 2007-ci ildə İran ÜDM həcminə görə Türkiyəni qabaqlamışdır, beləliklə islam dünyasında ən iri iqtisadiyyata malik olmuşdur.
	İranın kənd təsərrüfatı yüksək olmayan əmtəə məhsuladarlığı ilə səciyyələnir. Ölkənin əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 25 faizinin məşğulluğunu təmin edir. Aqrar sahənin yetəri qədər torpaq ehtiyalarının mövcudluğuna baxmayaraq ölkəni əsas kənd təsərr...
	Əhalinin artımının yüksək templəri fonunda aqrar sektorda islahatların aparılması zəruriyyəti yaranır, çünki onun geriləməsi İranda ərzaq təhlükəsizliyinin itirilməsi təhlükəsini yaradır.
	Əkinçilik İranın kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biridir. Hal-hazırda İran zəfəran kimi kənd təsərrüfatı bitkilərinin iri istehsalçı ölkələri siyahısında aparıcı yeri tutur. Dünya istehsalında zəfəranın payı 80 faiz, püstənin 60 faiz, xurmanın 1...
	2003 – 2004-cü illərdə İranda 877 min ton xurma (221 min ha), 248 min ton püstə (398 min ha), zəfəran 184 ton (51 min ha) istehsal edilmişdir. Kartofun yüksək məhsulunu (4,1 milyon ton) yığmaq mümkün olmuşdur, bu da Avstraliyadan bu növ məhsulun idxal...
	Bu dövrdə İranda həmçinin 1,9 milyon ton düyü, 2,8 milyon ton arpa istehsal edilmişdir. İranda hər nəfərə illik 40 kq düyünün istehlak edilməsilə onun tələbatı daxili istehsal hesabına ödənmir.
	Son dövrlər İranın bir sıra əyalətlərində pambıqçılığın vəziyyəti yaxşılaşmağa başlamışdır. Pambığın əkin sahələrini 30 faiz artırmaq planları mövcuddur. Pambıq istehsalının artırılması pambığa olan dünya qiymətlərinin artması ilə izah edilir, bu da d...
	Ümumilikdə əkin sahələri İranın ərazisinin 20 faizini təşkil edir. Bu torpaqların böyük hissəsi şimalda, Xəzər dənizinə yaxın və həmçinin şimal-qərbdəki nisbətən rütubətli vadilərdə yerləşir. Düzənlik, lakin quraqlıq cənub ərazilərdə bəzi əkin sahələr...
	Əkin sahələrinin böyük hissəsi buğda, arpa və düyü kimi dənli bitkilərə ayrılmışdır. Buğda və arpa əsasən ölkənin qərb və şimal bölgələrində yerləşən dəmyə sahələrdə (suvarılmayan), düyü isə Xəzər dənizinin sahillərində suvarılan sahələrdə becərilir. ...
	Aqrar sektorda hökumətin həll etməyə çalışdığı əsas məsələ ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı kimi ilk növbədə taxıl və ətlə özünü təmin etməyə nail olmaqdır. İranda buğdanın məhsuldarlığı orta hesabla bir hektardan 1,6 tona çatır, dünyada isə b...
	Kənd təsərrüfatının digər əhəmiyyətli sahəsi heyvandarlıqdır. Heyvandarlıq ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının 37 faizini istehsal edir. 2003-2004-cü illərdə südün, ətin, quş ətinin, yumurtanın və balın istehsalı 8,5 milyon ton təşkil etmişdir, bu ...
	Laboratoriyanın yaradılmasına 2,5 milyon ABŞ dolları ayrılmışdır. Hal-hazırda İranda kənd təsərrüfatı məhsullarının təxminən 35 faizi tullantılar şəklində itirilir. Nanotexnlogiyaların tətbiqinin istiqamətlərindən biri ərzaqların saxlanılma müddətinin...
	İran taxıl idxalçısıdır. Əvvəllər taxılın idxal edildiyi ölkələrdən biri Qazaxıstan olmuşdur. Lakin sonra bu taxılın idxalına qadağa qoyulmuşdur. 2010-cu ilin may ayının 22-dən İrana Qazaxıstan taxılının idxalına qadağa götürülmüşdür. Qadağanın götürü...
	İran üçün digər əhəmiyyətli məsələ su ehtiyatlarıdır. İranın qonşusu olan Tacikistan dünyada su ehtiyatları ilə zəngin ölkələrdən biridir. Hər il ölkə ərazisində 64 milyard kubmetr su formalaşır, bu da Aral dənizinin hövzəsinə çayların axının 60 faizi...
	Ölkədə buğdanın istehsalı 10,0 – 14,3 milyon ton arasında dəyişir, ölkə daxili istehlak isə 14,6 – 15,6 milyon ton təşkil edir. Buna görə də İran 0,2 – 4,5 milyon ton buğda idxal edir.
	Ölkədə arpanın istehsalı 2,0 – 3,0 milyon ton təşkil edir, daxili istehlak 3,5 – 4,0 milyon ton təşkil edir. 0,3 – 1,3 milyon ton arpa idxal edilir.
	ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı təxminən 11 faiz təşkil edir. Bununla yanaşı İranın əmək qabiliyyəti olan əhalisinin 25 faizi kənd təsərrüfatında məşğuldur.
	Hal-hazırda ölkədə suvarılma ənənəvi metodlarla (yeraltı kanallar, kəhrizlər) və müasir irriqasiya metodları ilə aparılır. Dəmyəyə qoyulmuş torpaqlarda əsas ərzaq bitkisi olan buğda becərilir. Suvarılan torpaqlarda iranlılar düyü və pambıq yetişdirir.
	Şəkər çuğundurunun istehsalı şəkər sənayesini inkişaf etdirməyə şərait yaradır. Ölkə yüksək keyfiyyətli qurudulmuş meyvələri, püstəni və ədviyyatları ixrac edir. İxrac edilən məhsullardan ən əhəmiyyətlisi zəfərandır. Tütün daxili bazar üçün istehsal e...
	Heyvandarlıq müasir heyvandarlıq və quşçuluq fermaları sayəsində inkişaf edir. Köçəri maldarlıq da qorunub saxlanılır. Lakin bununla yanaşı ətin və quşun idxalı onların ixracını üstələyir.
	Kəndlilər koopertivlərdə birləşirlər. Kooperativlər və Kənd Təsərrüfatı Bankı  güzəştli kreditləşdirməni, yanacağa olan aşağı qiymətləri, kənd təsərrüfatı texnikası və toxumla təmin edir. Yerli quş ətinin və yumurtanın istehsalı daxili bazarın tələbat...
	Kənd təsərrüfatı istehsalının həcminin hava şəraitindən asılılığı onun inkişafının qeyri sabitliyini müəyyən edir. Aqrar sektor müasir elmi ixtiraların və yüksək effektivli texnologiyaların tətbiq edilməsi nəzəri cəhətdən əvvəl olduğu kimi İranın mill...
	Daha vacib görüləcək tədbirlər arasında sahənin rəhbərliyinin və ekspertlərin fikrincə iqtisadiyyatın aqrar sektorun artan inkişafının təmini üçün tədbirlər olmalıdır:
	təsərrüfatın idarəedilməsində, mexanikləşdirmənin və yeni texnologiyaların geniş tətbiqinə mane olan kiçik kəndli təsərrüfatları sahəsində üstünlüyü və kənd təsərrüfatı torpaqlarının kiçik sahələrə parçalanmasını müəyyən edən ənənəvi metdoların tətbiq...
	kəndlilər arasında maarifləndirci səviyyə yüksəlməlidir. Kəndlilərin yarıdan çoxu savadsızdır. Sahəyə kapital qoyuluşlarının həcmi və effektivliyi xeyli artırılmalıdır;
	ümumi su çatışmazlığı fonunda irriqasiya və suvarılmanın israfçı metodlarının tətbiq edilməsindən irəli gələn kompleks problemlər həll edilməlidir;
	ucuz ərzaq məhsullarının böyük həcmdə əsassız idxalı hallarına yol verilməməlidir. Əhəmiyyətli ərzaq növlərinə alış qiymətlərinə və kəndli təsərrüfatların bank kreditlərinə çıxışına yenidən baxılmalıdır.
	Ölkənin müstəqilliyi və gücü bir çox hallarda milli istehsalın inkişaf səviyyəsindən və İran istehsalçılarının və investorların aldığı dəstəkdən asılıdır. Ölkənin müxtəlif kənd təsərrüfatı sahələri ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinə və İran iqtisadiyyatının...
	20 illik dövrə hesablanmış (2005 – 2025-ci illər) ölkənin perspektiv inkişafının proqramına istinad edərək, qeyd etmək lazımdır ki, proqramın həyata keçirilməsinə bütün qüvvələr yönəldilməklə ixtisaslaşmış işçi qüvvəsindən və biliklərdən istifadə edil...
	İran İslam Respublikası regionda toyuq ətini antibiotiksiz istehsal edən yeganə ölkədir.
	Hal-hazırda ölkə üzrə 42 müəssisə toyuqları antibiotiksiz yetişdirir. Belə toyuq ətinin istehsalına 1998-ci ildə İranın Baytarlıq təşkilatının  təşəbbüsü sayəsində başlanıldı. Ölkənin 10 əyalətində yerləşən müəssisələr toyuqların yetişdirilməsi üçün m...
	2012-ci ilin iki ayında Avstraliya İrana 91,5 min ton buğda ixrac etmişdir. Bu ötən ilin analoji dovrü ilə müqayisədə 50 faiz çoxdur.
	Ötən il əyalətlərdən 5 704 ton kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmişdir.  Qiymət dəyərində 6,9 milyon ABŞ dolları dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmişdir.
	İran Hindistandan soya şrotunun idxalını fəallaşdırmışdır və rekord qiymətlər üzrə son müqavilələr çərçivəsində  275 000 ton şrot əldə etmişdir.
	Cənubi Amerikada quraqlıq nəticəsində ixracının azalması fonunda soya şrotuna dünya qiymətləri artmışdır.
	İranda yaranmış vəziyyət dünyanın başqa bir yerindən ərzaq almağa imkan vermir. Buna görə də, ölkə Hindistan şrotuna “yüksək qiymət” odəməyə məcburdur.
	İran hökuməti yüzlərlə ton yem taxılının idxalına başlamağı planlaşdırır. İran fermerləri mal-qara yemlərinin böyük çatışmazlığı ilə üzləşmişlər, çünki taxılın fərdi alıcıları dəyərini ödəməyə qadir deyillər.
	İran hökuməti bu yaxınlarda 2 milyon ton üyüdülən taxıl almışdır, hal-hazırda yem taxılının alınmasına iri müqavilələr bağlamağa hazırdır. İran alışına qoyulan sanksiyalar nəticəsində, Hindistan şrotuna olan qiymətlərin artımı Cənubi Amerika şrotu ilə...
	Ərazisi 1600,0 min kmP2P, əhalisi 75,1 milyon nəfərdir, 1 kmP2P-ə 43 nəfər düşür. 2011-ci ildə ÜDM 928,9 milyard ABŞ dolları, artım 5,8 faiz təşkil etmişdir. Hər nəfərə 12 370 ABŞ dolları məhsul istehsal edilir. Əhalinin 25 faizi kənd təsərrüfatında ç...
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	Tacikistan Respublikasının kənd təsərrüfatı
	Tacikistan Respublikası Orta Asiyanın Cənub-Şərq hissəsində yerləşir, ərazisi 143 min kmP2P, əhalisi 8,5 milyon nəfərdir. ÜDM 16,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 1 883 ABŞ dolları düşür.
	Tacikistan Respublikası dağlıq ölkədir, dağlar ərazisinin 93 faizini təşkil edir. Respublikanın yüksək dağlıq təbiəti özünəməxsusdur, təzadlarla doludur. Lakin ümumilikdə respublikanın təbii-iqlim şəraiti suvarılan əkinçilik şəraitində pambıq, taxıl, ...
	Tacikistan Respublikasının kənd təsərrüfatının
	xüsusi çəkisinin göstəriciləri
	Məlumatlar göstərir ki, Tacikistan Respublikasının iqtisadiyyatında bu sahə əhalinin gəlirlərinin və məşğulluğunun əsas mənbəyidir. 1992-1997-ci illərdə Tacikistanın iqtisadiyyatını bürüyən iqtisadi böhran dövründə, məhz kənd təsərrüfatı əhalini ərzaq...
	Cədvəldən göründüyü kimi, kənd təsərrüfatının payı əhalinin məşğulluqla təmin edilməsində daha yüksəkdir, nəinki onun ÜDM-dakı payı. Bu o deməkdir ki, kənd təsərrüfatı öz istehsal funksiyasından əlavə daha bir mühüm sosial funksiya daşıyır - əhalinin ...
	Kənd təsərrüfatı Tacikistan Respublikasının xarici ticarətinin inkişafına da öz töhfəsini verir. Tacikistan Respublikasının ixrac etdiyi əsas məhsullara pambıq lifi, pambıq iplik, parçalar, tütün və tütün məmulatlatı, meyvə şirələri, konservləşdirilmi...
	Təhlil göstərir ki, 1998 – 2003-cü illər ərzində Tacikistan Respublikası üzrə ümumilikdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 40,7 faiz artmışdır. Pambıq lifi 96 faiz, pambıq iplik 15,7 faiz, konservləşdirilmiş pomidor 2,1 dəfə, meyvə şirələri 2,3 də...
	Daşınması mümkün olan məhsulların (pambıq lifi, iplik, tomat,  konservləşdirilmiş şirələr və s.) ixracının həcmi artır, digər tez xarab olan məhsullar (təzə meyvə, tərəvəz, üzüm və s.) üzrə isə ixrac azalır. İdxala gəldikdə, burada kənd təsərrüfatı mə...
	Suveren dövlət kimi Tacikistan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası dönməz prosesə çevrilmişdir, ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq arzusu obyektiv olaraq bu prosesə uyğundur. Bu istiqamətdə mühüm başlan...
	Ümumdünya Ticarət Təşkilatının 12 üzv ölkəsi Tacikistan Republikasını dəstəkləmişlər. Bu ABŞ, AB, İsveçrə, Hindistan, Pakistan, Türkiyə, Qırğızıstan, Tailand, Qonduras, Zimbabve, Mavrikiya və Rumıniya. Qeyd edilməlidir ki, Tacikistan demokratik və iqt...
	Tacikistan nə Sovet illərində, nə də ki, müstəqillik qazanandan sonra bir nəfərə ÜDM üzrə müvafiq səviyyəyə nail olmamışdır. Son illər ərzsində ÜDM istehsalı 1 nəfər respublika sakininə aşağıdakı parametrlərlə səciyyələnir:
	Hal-hazırda MDB-nin yoxsulluq səviyyəsi bir günə 2,15 ABŞ dolları kimi qəbul edilmişdir. Tacikistanda bir nəfərə bir aya olan orta gəlir 34,67 somoni və ya 11,33 ABŞ dollarıdır, 1 günə 0,38 ABŞ dollarıdır, bu da inkişaf edən ölkələrin səviyyəsindən 5,...
	Kənd təsərüfatı üzrə Sazişin əsas tələblərindən biri, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olan ölkənin ümumi tarifikasiya və tariflərin səviyyəsinin aşağı salınması vasitəsilə bazarlarına girişin artırılmasını nəzərdə tutur.
	Müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra, Tacikistanın tarif siyasəti 90-cı illərin ərzaq çətinlikləri ilə və xarici ticarətin sərbəst idarəedilmə təcrübəsinin çatışmazlığı ilə müəyyənləşirdi. Məhz bu səbəbdən respublikanın aqrar bazarında ticarət münasi...
	Belə şəraitdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarətinin liberallaşdırılmasının nəticələrinin yumşaldılması üzrə milli siyasət elə qurulmalıdır ki, idxal məhsullarının bazara daxil olması imkanları, yerli məhsul istehsalçılarının müdafiəsi və gömrük ö...
	Ölkə iqtisadiyyatının sabit iqtisadi inkişafının, effektiv və rəqabətədavamlı aqrar-sənaye istehsalatının təmin edilməsi yerli istehsalçıların dəstəyini və müdafiəsini nəzərdə tutur. Müdafiə və dəstək tədricən və əsaslı, yerli istehsalçıların mənafelə...
	Tacikistan bütün ticarət tərəfdaşlarına bərabər iqtisadi münasibətlər prinsipinə sadiq qalır. Bu prinsip tarif müdafiəsinin və kənd təsərrüfatı dəstəyinin müqayisə oluna bilən səviyyənin tətbiq edilməsini və həmçinin kənd təsərrüfatı və xarici iqtisad...
	Ümumdünya Ticarət Təşkilatının norma və qaydaları kənd təsərrüfatının istehsalına dəstəyini ləğv etmir, bəzilərinin həcmlərinin azaldmasını, digərlərinin dəstək formalarının nizamlanmasını tövsiyə edir.
	“Sarı” zənbil, aqrar istehsalatın stimullaşdırılmasına yonəldilən daxili dəstəyin bütün tədbirlərini özündə cəmləşdirən dəstəyin yekun tədbirlərinin (DYT) göstəricilərində ifadə edilir və bu səbəbdən dünya aqrar bazarında normal rəqabət şəraitlərini p...
	İlkin hesablamalara görə, Tacikistan üçün, kənd təsərrüfatının dəstəklənməsinə 2,3 – 2,5 milyon ABŞ dolları tələb olunur, bu da bir nəfərə hesabda 350-380 ABŞ dolları təşkil edir.
	Tacikistanda istehsalın ixtisara salınmasının stimullaşdırılması üçün nəzərdə tutulan ödənişlər praktiki olaraq tətbiq olunmur. Buna görə də “mavi” zənbil tədbirləri Tacikistan Respublikası üçün praktiki olaraq maraq doğurmur.
	Eyni zamanda Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqda respublika uçun “yaşıl “ zənbil tədbirlərinin stimullaşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu zənbilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını birbaşa artırmayan və ticarətə zərər gətirməyən subs...
	Kənd təsərrüfatı sahəsi qeyri-sabit və müvafiq olaraq istehsalın nisbətən aşağı gəlirli olması ilə səciyyələnir. Əsasən də bu hava şəraitindən daha çox asılı olan əkinçiliyə aiddir.  Buna görə də, kənd təsərrüfatı üçün sabitlik problemi daha çətin və ...
	Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının iqtisadi effektivliyinin artırılması yalnız onun əsas tərkib hissəsini daha yüksək keyfiyyət səviyyəsinə çıxardılması əsasında mümkündür: istehsal-texnoloji (torpağın işlənməsi, toxumçuluq, gübrələrin tətbiq...
	Son illər ölkədə həyata keçirilən desentralizasiya dehqan və fermer təsərrüfatları tərəfindən torpaqların özəlləşdirilməsi prosesi ilə xüsusiyyətləndirilir. Lakin  dehqan təsərrüfatlarının qanunlar tərəfindən bildirilən hüquqları və onlar tərəfindən ö...
	Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, özəl sektorun torpaq ehtiyatlarının hər bir vahidi daha çox gəlir gətirir, nəinki kolxozlarda və dövlət təsərrüfatlarında. Hal-hazırda respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının 30 faizi özəl sektorda isteh...
	Tacikistan məhdud suvarılan ərazisi olan dağlıq ölkədir,  nəticə olaraq burada aqrar-sənaye istehsalın aparılmasının intensiv üsulu özünü doğrultmuşdur. Son illər ərzində irriqasiya eroziyasına uğramış torpaq sahələri 260 min hektara və ya suvarılan z...
	Ölkənin aqrar sektorunda funksional təşkilati struktur idarəedilməsinin tətbiqi  məqsədəmüvafiq sayılır.
	Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxilolma  dövründə, həmçinin üzvlüyünə daxil olduqdan sonra, həlli tələb olunan məsələlərlə əlaqədar ölkələrin birgə səylərini tələb edən bir sıra məsələlər meydana gəlir. Məsələ müqayisəli məsələlərin vaxtında aşkar edi...
	Bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin kənd təsərrüfatına daxili dəstəyin son dərəcədə yüksək səviyyəsi bir çox inkişaf edən ölkələrdə bu sahənin zərərliyinə gətirir. Məsələn, ABŞ-da kənd təsərrüfatına dəstək ildə 20-21 milyard dollar təşkil edir, bu da məş...
	Kənd təsərrüfatında Tacikistan həm yüksəliş, həm də eniş dövrləri yaşayır. Bu il respublikada müstəqilliyin bütün illəri ərzində ilk dəfə rekord yüksək buğda məhsulu yığılmışdır – bir milyon ton. Lakin, eyni zamanda ölkənin əsas xammalı olan pambığın ...
	XXI-ci əsrdə kənd təsərrüfatı yoxsulluğun aşağı salınmasında, iqtisadi inkişafında və ekoloji sabitliyində əsas faktor olaraq qalır. Dünya Bankı kənd təsərrüfatının və kənd yerlərinin inkişafı üzrə çoxlu sayda müvəffəqiyyətli layihələri dəstəkləmişdir...
	Tacikistanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi təxminən 156 milyon ABŞ dolları təşkil edir.
	2012-ci ilin əvvəllərindən kənd təsərrüfatı məhsullarının bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ümumi həcmi 748,2 milyon somonidən çox (təxminən 155,8 milyon ABŞ dolları) təşkil etmişdir (20.04.2012).
	Ölkənin Statistika üzrə Agentliyinin məlumatlarına görə qeyd edilən dövr ərzində göstərici 2011-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 7,2 faiz artmışdır.
	Əsasən, heyvandarlıq məhsullarının həcmi 743,2 milyon somoni, bitkiçiliyin 5 milyon somonidən artıq təşkil etmişdir (1 ABŞ dolları = 4,8 somoni).
	Qeyd edilən dövr ərzində bütün təsərrüfatlarda 818 ton tərəvəz istehsal edilmişdir, bu da 2011-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 29,9 faiz artıqdır.
	Ərazisi 143,0 min kmP2P, əhalisi 8,5 milyon nəfər, 1 kmP2P-ə 59,4 nəfər düşür. Ümumi məhsul istehsalının 25,2 faizi kənd təsərrüfatındadır. Aktiv əhalinin 67,6 faizi kənd təsərrüfatında çalışır. ÜDM 16,0 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə  1 ...
	Tacikistan Respublikasının əsas makroiqtisadi göstəriciləri (%, əvvəlki il ilə müqayisədə)
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	Cenubi Afrika
	Cənubi Afrikanın kənd təsərrüfatı
	Ərazisi 1,2 milyon kmP2P, əhalisi 43,5 milyon nəfərdir.ÜDM 554,6 milyard ABŞ dolları təşkil edir, hər nəfərə 12 750 ABŞ dolları düşür. Baxmayaraq ki, ÜDM-də kənd təsərrüfatının payı yalnız 4 faiz təşkil edir, iqtisadiyyatın bu sektoru Cənubi Afrika üç...
	Dənli bitkilər (qarğıdalı, buğda), müxtəlif meyvə növləri, üzüm, şəkər qamışı əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir. Dənli bitkilərin ümumi yığımı 11,7 milyon ton təşkil edir. Daxili istehlak təxminən 9 milyon, keçici ehtiyatlar 0,5 – 1,4 milyon ton təşk...
	Cənubi Afrikanın iri aqrar sektoru mövcuddur və kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracçısıdır. Ölkə üzrə minə yaxın kənd təsərrüfatı kooperativi mövcuddur və son 5 ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı Cənubi Afrikanın ümumi ixracının 8 faizini təş...
	Quraqlıq səbəbindən torpaq yalnız 13,5 faizi məhsul istehsalı üçün istifadə edilə bilər və onun yalnız 3 faizi yüksək potensial torpaq hesab edilir. Cənubi Afrika daha çox şəkər, üzüm, sitrus bitkiləri, şaftalı, şərab, yarpaqlıların meyvələrini ixrac ...
	Son illər aqrar sektorda bir sıra islahatlar aparılmışdır, bunlardan torpağın islahatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarına dövlət nəzarətinin ləğv edilməsidir. Cənubi Afrika hökuməti səmərəli kənd təsərrüfatı torpaqlarının 30 faizini 2014-cu il...
	Xeyli sayda keçi yetişdirilir, bunlardan 75 faizi anqor cinsləridir, onların yunu Qərbdə çox qiymətləndirilir (moxerin dünya istehsalının 50 faizi CAR-ın payına düşür). Keçi yununun qırxımına görə Cənubi Afrika dünyada dördüncü yerdədir. Son illər dəv...
	CAR balıq ovuna görə (təxminən ildə 1 milyon ton) Afrikada aparıcı yerdədir.
	CAR Cənubi Afrika yaylasının cənub ətrafında yerləşmişdir. İqlimi tropik və subtropikdir. Yanvar ayının orta temperaturu 18 – 27 P0PC, iyulun 7 – 10 P0PC təşkil edir.Yağıntılar sahilyanı ərazilərdə ildə 60 mm, yaylada650 mm, şərq yamaclarında2000 mm-ə...
	CAR təsərrüfatın inkişafının yüksək səviyyəsilə sənaye-aqrar ölkəsidir və Afrikanın iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkəsidir. ÜDM hər nəfərə 18 750 ABŞ dolları düşür. ÜDM payı: filiz sənayesi 9 faiz, emal sənayesi 23 faiz, kənd təsərrüfatı 5 faiz ...
	Hal-hazırda Cənubi Afrika Respublikası üçüncü dünyanın ölkələri arasında çox ümidlər verənbazarlardan biridir.Cənubi Afrika Respublikasının iqtisadiyyatı həm inkişaf etmiş ölkələrə, həm də üçüncü dünya ölkələrinə xas olan sosial-iqtisadi faktorların u...
	Cənubi Afrika Respublikası kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təkcə özünü tam təmin etmir, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarını daim idxal etməyə qadir olan dünyada altı ölkədən biridir. Bununla yanaşı, ölkə ərazisinin yarıdan az hissəsikənd təsərrüfatın...
	Kənd təsərrüfatı sektorunun əsas sahələri heyvandarlıq və əkinçilikdir. Şəkər qamışı, dənli bitkilər (qarğıdalı, buğda, arpa, yulaf), paxları bitkilər, tütün və həmçinin meyvələr əsas kənd təsərrüfatı bitkiləridir.
	Müxtəlif sitrus bitkiləri və meyvələri – üzüm, alma, armud, şaftalı, banan, ananas sahilyanı zolağın müxtəlif yerlərində yetişdirirlər. Şəkər və meyvələr çox geniş çeşiddə ixrac edilir.
	CAR-nın əsas heyvandarlıq sahəsi yun istiqamətli qoyunçuluqdur. Bu istiqamət ölkənin ixracında əhəmiyyətli rol oynayır. CAR yun qırxımına görə dünyada aparıcı yerlərdən birindədir. Mal-qaranın ümumisayı 13,5 milyon təşkil edir. ölkədə 570 min ton ət m...
	Dövlətin kənd təsərrüfatı sektorunun inkişaf məsələlərinə xüsusi münasibəti ilk növbədə dövlət tərəfindən təyin edilmiş vergi və ixrac güzəştlərində və kənd təsərrüfatına dotasiyalarla ifadə edilir.
	CAR-da şirin su ilə təminatda problemlər mövcuddur. Onun ehtiyatları azdır, şirin suya olan tələbat hər il daha da artır. Bütün bunlara baxmayaraq CAR-da kənd təsərrüfatı inkişaf etməyə davam edir. Ölkənin ərazisinin böyük hissəsində quraqlıq iqlimi h...
	CAR-da şərabçılığın üç zonası seçilir. Şimal-Qərb və Şərq sahiləri yaxşı şərabların mənbəyi hesab olunmur, cünki bu zonalar çox isti və quraqlıq iqlimə malikdir. CAR-ın Cənub-Qərbi isə şərabçılıq üçün çox əlverişlidir.
	Ət-süd istehsalı şimal və şərq əyalətlərində, həmçinin cənub hissənin daxili rayonlarında cəmləşmişdir, Şimalda və Şərqdə ət yönümlü cinslər yayılmışdır. Şimali və Şərqi Keypin, Azad Dövlətin və Mpumalanqanın ərazilərində qoyunçuluq inkişaf etmişdir. ...
	Burada çoxlu sayda keçi yetişdirirlər, 75 faizini anqor cinsləri təşkil edir. Onların yunu Qərbdə çox dəyərləndirilir (moxerin dünya istehsalının 50 faizi CAR-nın apyına düşür). Digər daha çox yayılmış cins – bur keçisidir, onu əsasən ət istehsalı üçü...
	İribuynuzlu mal-qaranın yetişdirilməsi və qoyunçuluq kimi əsasən ekstensiv yarımsahələrlə müqayisədə quşçuluq və donuzçuluq daha intensiv xarakter daşıyır və xüsusilə iri şəhərlər ətrafında yerləşən fermalarda yayılmışdır.
	Ərazisi 1,2 milyon kmP2P, əhalisi 43,5 milyon nəfərdir, 1 kmP2P-ə 35,5 nəfər düşür. Kənd təsərrüfatı ÜDM-in 4 faizini, emal sənayesi isə 20 faizini təşkil edir. Sahədə 1,0 milyondan çox insan çalışır. Əkinçilik ümumi ərazinin 22 faizini tutur, lakin o...
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