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Zaqatala BTS 1924-cü ildə Zaqatala tütün dayaq stansiyasının
bazası əsasında yaranmış,1926-cı ildə Zaqatala Tütün Təcrübə
Stansiyası adlandırılmış və 1950-ci ildən Zaqatala TS Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun tabeliyinə verilmişdir.
Hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 aprel
2015-ci il 109 nömrəli Qərarı ilə Əkinçilik ET İnstitutunun struktur
tabeliyndə fəaliyyət göstərir.
Hazırda stansiyada bitki seleksiyası və toxumçuluğu, əkinçilik və
bitki diversifikasiyası istiqamətlərində 2 şöbə və 1 dayaq
məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Burada 23 nəfər çalışır, onlardan 8-i
elmi işçi, o cümlədən 3 nəfər biologiya və aqrar elmlər üzrə fəlsəfə
doktorudurlar. Zaqatala BTS-ə təhkim edilmiş ümumi torpaq
sahəsi 170 hektardır, ondan 142 ha kənd təsərrüfatına və əkinə
yararlıdır. Stansiyada hər il kvotaya uyğun olaraq 80-100 ton
taxılın, 15-20 ton qarğıdalının yüksək reproduksiyalı toxumu
istehsal olunur və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bölgüsü əsasında
dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına verilir. Büdcədən maliyyələşən və qismən təsərrüfat hesablı
dövlət müəssisəsidir.
Seleksiya işləri nəticəsində Stansiyada yumşaq buğdanın “Pərzivan
1”, qarğıdalının “Zaqatala yerli yaxşılaşdırılmış”, “Zaqatala-514”,
“Zaqatala-68”, “Zaqatala-420”,
“Qürur”, “Ümid”, tütünün
“Zaqatala-67”, “Zaqatala iri yarpaqlısı”, “Trapezond-1”, “Zaqatala
dübeki”, yer fındığının Pərzivan 46/2 və Zaqatala 294/1 sortları
yaradılmış və rayonlaşmışdır. Zaqatala BTS-də uzun müddət
Ə.D.Rəcəbli,
T.X.Axundzadə,
E.L.Sinskaya,
İ.X.Əliyev,
A.M.Əsədov, G.Ş.Unçiyeva, H.M. Əlicanov
və başqaları
işləmişlər. Stansiyada yeni sortların yaradılması, yüksək reproduksiyalı toxumların istehsalı üçün aparılan
kompleks seleksiya işlərində N.İ.Kərimov, Ə.İ.Əliyeva, N.M.Abdullayev, H.S.Sofiyev bugün də fəal
iştirak edirlər.

Fəaliyyət istiqamətləri:
 Əkinçilik ET İnstitutu tərəfindən verilmiş sifariş əsasında nəmliklə təmin edimiş dəmyə şəraitində
elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində bilavasitə iştirak etməklə, icrasının təmin edilməsi;
 Cərgəarası becərilən bitkilərin (qarğıdalı və tütün) yerli və dünya genofondunun toplanması,
öyrənilməsi və seleksiyada istifadəsi;
 Nəmliklə təmin edimiş dəmyə şəraiti üçün qarğıdalının tezyetişən, yüksək məhsuldar və keyfiyyətli,
xəstəlik və zərərvericilərə davamlı sort və hibridlərinin yaradılması istiqamətlərində seleksiya işlərinin
aparılması;
 İqtisadi cəhətdən səmərəli becərmə texnologiyalarını tətbiq etməklə nəmliklə təmin edilmiş dəmyə
əkinçiliyində cərgəarası becərilən bitkilərin məhsuldarlığı və keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 Rayonlaşmış yumşaq buğda, arpa, qarğıdalı və tütünün ilkin toxumçuluğunun təşkili, yüksək
kondisiyalı orijinal, super-elit və elit toxumların istehsalı;
 Nəmliklə təmin edilmiş dəmyə şəraitində yeni sort və texnologiyaların nümayiş əkinlərinin təşkili,
tarla günlərinin keçirilməsi və informasiya yayım xidmətlərinin göstərilməsi.

