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Şöbə1969-cu ildən müxtəlif adlarla Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar
İnstitutunun struktur tərkibində fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17
aprel 2015-ci il 109 nömrəli Qərarına əsasən yaradılmış və Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun yeni
təşkilati strukturunda “Otlaq və biçənəklər” şöbəsi adı altında fəaliyyətini davam etdirir. Şöbədə 10 nəfər

çalışır, onlardan 7-si elmi işçidir. Şöbədə uzun müddət aparıcı
alimlər H.K.Quliyev, V.C.Hacıyev, S.Z.Əliyev, V.M.Hacıyev,
S.H.Qasımov və başqaları çalışmış və elmi nailiyyətlərin əldə
edilməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Şöbənin əməkdaşları
AMEA-nın Torpaqşünaslıq vəAqrokimya İnstitutu və həmçinin
bir sıra Beynəlxalq Elm Mərkəzləri (ICARDA, ILRI) və
Beynəlxalq Təşkilatlarla (BMT-nin İnkişaf Fondu, FAO və s.)
birgə təbii yem sahələrinin yaxşılaşdırılması üzrə tədqiqatlarda
əməkdaşlıq etmişlər.
Fəaliyyət istiqamətləri:
 Respublikanın yay və qış otlaqlarının yaxşılaşdırılması və səmərəli istifadə edilməsi;
 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 qarşısının alınması;
 Təbii yem sahələrinin texniki vəziyyətinin və məhsuldarlığının yaxşılaşdırılması, həmin ərazilərdə
biomüxtəlifliyin qorunması və bölgələrin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun mədəni (müvəqqəti) otlaqların
yaradılması;
 Mineral gübrə və səpin üsullarının Əzgən bitkisinin keyfiyyət göstəricilərinə və ot məhsuldarlığına
təsirinin öyrənilməsi;
 Orta dağlıq bölgələrdə otlaqların yaxşılaşdırılmasında müxtəlif ot qarışıqlarının və mineral gübrələrin
otlağın məhsuldarlığı və keyfiyyətinə təsirinin öyrənilməsi.

Əsas nailiyyətləri:
 Otlaqların səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə hissə-hissə (küzlərlə) otarma, yerli şəraitə uyğun otlaq
dövriyyəsi, otlaq tiplərinin ayrı-ayrı mal-qara növlərinə görə düzgün paylanmasına dair tövsiyələr
hazırlanmışdır;
 Otlağın mədəni-texniki vəziyyətinə görə yükünün
düzgün müəyyənləşdirilməsi, otlaq sahələrindən optimal
müddətdə istifadə olunmasına dair tövsiyələr
hazırlanmışdır;
 Otlaq və biçənəklərin bitki örtüyünün uzun illər qorunub
saxlanmasını və yüksək qidalılığa malik olan bir sıra
qiymətli bitki növləri ilə daha da zənginləşdirilməsini
təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlər kimi bölgələr və
otlaq tipləri üzrə sadələşdirilmiş sxemdə otlaq və
biçənək dövriyyəsinin tətbiqinə dair tədbirlər planı hazırlanmışdır;
 Qobustan qış otlaqlarında bitki növlərinin miqdarı müəyyənləşdirilmiş, florasının spektri tərtib olunmaqla
bitkiliyinin sistematik analizi aparılmış, həmçinin massivin bitkiliyinin ekoloji-genetik analizlərinin
nəticələri verilmişdir

