Otlaq və biçənəklər şöbəsi

Şöbə müdiri: Zeynalov Rasib Nəsib oğlu
Zeynalov Rasib Nəsib oğlu 05 iyun 1961-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Cəbrayıl rayonun Soltanlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan
olmuşdur. 1968-cil sentyabr ayında Soltanlı kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə
qəbul olmuş və 1978-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndində yerləşən S. Vurğun
adına kolxozda sıravi kolxozçu kimi başlamışdır. 1980-1982-ci illərdə keçmiş
Sovet Ordusunda hərbi xidmətədə olmuş və ordudan tərxis olunduqdan sonra S.
Vurğun adına kolxozda əmək fəaliyyətimi davam etdirmişdir.
1985-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun meyvə-tərəvəzçilik
və üzümçülük fakültəsinə qəbul olmuş və 1990-cı ildə həmin institutu bitirərək
alim aqronom ixtisasına yiyələnmişdir.
1986-cı ildən 1992-ci ilin fevral ayına kimi S. Vurğun adına kolxozda
müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Kolxozun ayrıldığına görə 1992-ci ilin fevral
ayından Cəbrayıl rayonunun "Keçəlməmmədli" kolxozunda icarə başçısı
vəzifəsində işləmişdir.
1993-cü ilin oktyabr ayından Cəbrayıl rayonunun işğalı ilə əlaqədar Bakı
şəhərində məskunlaşmışdır.
1994-cü ilin mart ayından Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik
və Otlaqlar İnstitutunda "Otlaq və biçənəklər" şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə
işə qəbul olunmuşdur. Həmin şöbədə 1995-1996 cı illərdə elmi işçi, 1996-1998-ci
illərdə böyük elmi işçi, 1998-2002-ci illərdə şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.
03 mart 2002-ci il tarixdən 30 dekar 2015-ci ilə kimi ETYÇ və Otlaqlar
İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini işləməklə bərabər institutun "Otlaq və
biçənəklər" şöbəsinə də rəhbərlik etmişdir.
05 yanvar 2016-cı il tarixdən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
17 aprel 2015-ci il 109 nömrəli qərarına əsasən Azərbaycan Elmi Tədqiqat
Əkinçilik və Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar
İnstitutlarının bazasında yaradılmış Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Əkinçilik
Elmi-Tədqiqat İnstitutuda "Otlaq və biçənəklər" şöbəsində müdir vəzifəsində
işləyir.
R.N. Zeynalov fəaliyyəti dövründə respublikamızda otlaq və biçənəklərin
yaxşılaşdırılması və yemçiliyin inkişafına xidmət edən bir sıra yerli layihələrin

icraçı rəhbəri və icracısı olmuşdur. Quraqlıq Zonalarda Kənd Təsərrüfatı
Tədqiqatları Beynəlxalq Mərkəzinin (İCARDA) Azərbaycanda həyata keçirdiyi
layihələrdə icraçı kimi iştirak etmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) və həmçinin BMT-nin İnkişaf Proqramı
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında həyata keçirdiyi bir neçə layihədə
otlaqlar üzrə milli ekspert kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Mobil: +994506207210
E-mail: rasib.zeynalov@mail.ru
Şöbədə çalışan elmi əməkdaşlar:
Rüstəmova Tünzalə Yunis qızı –böyük elmi işçi
Rüstəmova Tünzalə Yunis qızı 1968-ci il martın 5-də Ermənistanın
Noyenberyan rayonunun Körpülü kəndində anadan olmuşdur.1975-ci ildə birinci
sinifə qəbul olub, 1985-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.1986-cı ildə indiki Bakı
Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuşam, 1992-ci ildə həmən
Universiteti bitirmişəm.1987-ci ildən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik,
Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunda laborant, baş laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi
kimi vəzifələrdə işləmişdir.1997-2016-cı illər ərzində institutda elmi katib
vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda “Otlaq
və biçənəklər” şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır. “Azərbaycanın yay və
qış otlaqları ekosisteminin dayanıqlı idarə edilməsi mexanizminin yaradılması
ücün yaxşılaşdırma və səmərəli istifadə üsullarının texnoloji elementlərinin,
proseslərin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi” mövzusu üzərində işləyir.
Məmmədov Mehman Məmməd oğlu - böyük elmi işçi
Məmmədov Mehman Məmməd oğlu 9 may 1969-cu ildə Ağdam rayonunun
Kosalı kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Ağdam rayonunun Eyvazxanbəyli
kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur.1986-cı ildə S.Ağamalıoğlu adına Şərəf
nişanlı ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun "Aqrokimya və
Torpaqşünaslıq" fakultəsinə
qəbul olmuş 1993-cü ildə həmin institutu
bitirmişdir.1987-1989-cu illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.
Əmək
fəaliyyətinə 1993-cü ildən Ağdam rayonu, Karvan kəndli fermer
təsərrüfatında başlamışdır. 2000-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar institutunun “Otlaq və biçənəklər” şöbəsinə
kiçik elmi işçi sonra isə böyük elmi işçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda
Əkinçilik ET İnstitutunda “Otlaq və biçənəklər” şöbəsində böyük elmi işçi
vəzifəsində çalışır, “Azərbaycanın yay və qış otlaqları ekosisteminin dayanıqlı
idarə edilməsi mexanizminin yaradılması ücün yaxşılaşdırma və səmərəli istifadə
üsullarının texnoloji elementlərinin, proseslərin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi”
mövzusu üzərində işləyir.
Vəliyeva Pərvanə Mahir qızı - kiçik elmi işçi
Vəliyeva Pərvanə Mahir qızı 19 iyul 1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 1996-cı ildə Abdulla Şaiq adına 54 saylı orta məktəbə daxil olmuş və

2007-ci ildə həmin orta məktəbi bitirmişdir. 2007- 2011-ci illərdə Bakı Dövlət
Universitetinin Biologiya fakültəsində ali təhsil almışdır. 2012-ci ildən Azərbaycan
Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutunda “Otlaq və biçənəklər”
şöbəsində kiçik elmi işçi vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Hal- hazırda isə
Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu “Otlaq və biçənəklər” şöbəsində kiçik elmi işçi
vəzifəsində işləyir. “Azərbaycanın yay və qış otlaqları ekosisteminin dayanıqlı
idarə edilməsi mexanizminin yaradılması ücün yaxşılaşdırma və səmərəli istifadə
üsullarının texnoloji elementlərinin, proseslərin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi”
mövzusu üzərində çalışır.
Zeynalzadə Mehriban İsrail qızı - kiçik elmi işçi

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri:
Şöbə 1969-cu ildən SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 mart 1968-ci il tarixli, 62 saylı
qərarı və Azərbaycan SSRİ Nazirlər Sovetinin 21 mart 1969-cu il tarixli, 95 saylı
qərarı əsasında təşkil olmuş Azərbaycan Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və
Otlaqlar İnstitutunun struktur tərkibində “Qış otlaqları” və “Yay və mədəni
otlaqlar” şöbələri kimi fəaliyyətə başlamışdır. İnstitutda 1992-ci ildə aparılmış
struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar hər iki şöbə birləşdirilərək “Otlaq və biçənəklər”
şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Şöbə hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel 2015-ci il
109 nömrəli qərarına əsasən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik və Azərbaycan
Elmi Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutlarının bazasında
yaradılmış Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 30
oktyabr 2015-ci il tarixli 110 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş yeni strukturuna
əsasən “Otlaq və biçənəklər” şöbəsi adı altında fəaliyyət göstərir.
Şöbədə respublikanın yay və qış otlaqların yaxşılaşdırılması və səmərəli istifadə
edilməsi üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır. Şöbənin alimləri tərəfindən təbii yem
sahələrinin gübrələnməsi, bölgələrə uyğun otlaq yem bitkilərindən və bitki
qarışıqlarından istifadə etməklə əkmə otlaq və biçənəklərin yaradılması, otlaqlarda
biomüxtəlifliyin qorunması, eroziya və deqradasiya proseslərinin qarşısını almaq
məqsədilə elmi-tədqiqat işləri aparılır. Təbii yem mənbələrinin mövcud
məhsuldarlığını potensial imkanlarına uyğunlaşdırmaq, heyvandarlığın otlaq
yeminə olan tələbatını ödəmək üçün elmi əsaslarla bir sıra mədəni-texniki,
aqrotexniki və fitomelorativ tədbirlər planı hazırlanaraq respublikanın
təsərrüfatlarında tətbiq edilmişdir.
Şöbə öz fəaliyyət ərzində otlaqların səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə hissəhissə (küzlərlə) otarma, yerli şəraitə uyğun otlaq dövriyyəsi, otlaq tiplərinin ayrıayrı mal-qara növlərinə görə düzgün paylanması, otlağın mədəni-texniki
vəziyyətinə görə yükünün düzgün müəyyənləşdirilməsi, otlaq sahələrindən optimal
müddətdə istifadə olunması və s. haqqında tövsiyələr hazırlanmışdır.

Otlaq və biçənəklərin bitki örtüyünün uzun illər qorunub saxlanmasını və
otdurumunun yüksək qidalılığa malik olan bir sıra qiymətli bitki növləri ilə daha da
zənginləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə zəruri tədbir kimi bölgələr və otlaq
tipləri üzrə sadələşdirilmiş sxemdə otlaq və biçənək dövriyyəsinin tətbiqinə dair
tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Hazırda təbii yem sahələrinin texniki vəziyyətinin və məhsuldarlığının
yaxşılaşdırması, otlaqlarda deqradasiya proseslərinin qarşısının alınması, həmin
ərazilərdə biomüxtəlifliyinin qorunması istiqamətində və bölgələrin torpaq-iqlim
şəraitinə uyğun mədəni (müvəqqəti) otlaqların yaradılması üçün elmi-tədqiqat
işləri aparılır. Elmi-tədqiqat işləri MEA-nın Aqrokimya və Torpaqşünaslıq,
Eroziaya və Suvarma İnstitutları ilə birgə əmərdaşlıq şəraitində aparılır.
Şöbənin əməkdaşları bir sıra Beynəlxalq Elm Mərkəzləri (İCARDA, İLRİ) və
həmçinin Beynəlxalq Təkilatlarla (BMT-nin İnkişaf Fondu, FAO və s.) ilə birgə
təbi yem sahələrinin yaxşılaşdırılması üzrə tədqiqat işləri aparmaqda əməkdaşlıq
edirlər.

