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Bitki yetişdirilməsinə nəzarət sistemlərinin ibarət olduğu sistemlər və onların işləmə prinsipləri 

16 fərqli su, hava və 

torpaq sensorları 

Bu sensorlar vasitəsilə 

hədəflədiyiniz məlumatları 

əldə edirsiniz. Hər bir Pupper-

ə ixtiyarı 4 sensor eyni anda  

qoşula bilər. Bu məlumatlar 

xüsusi USB kabel ilə Pupper 

deyilən ötürücü stansiyaya 

kəsintisiz olaraq ötürülür. 

Məhsulun növ  və çeşidindən, 

torpağın strukturundan və 

relyefindən asılı olaraq bir 

sahə üzrə quraşdırılan 

Pupper-lərin sayı dəyişə bilər. 

1 

Retriever 

 

Retriever adı verilən sistemin 

əsas funksiyası Pupper-lərdən 

əldə edilən məlumatın bazaya 

ötürülməsini sürətləndirməkdir. 

Hər bir Retriever  maksimum 

12 Pupper-ə xidmət edə bilər. 

Retriever-lərə quraşdırılmış 

xüsusi hücrəli modem  

vasitəsilə məlumatlar  ERP 

sistemə ötürülür. ERP 

sistemdə əldə edilən 

məlumatlar müxtəlif qrafik 

təsvirlər formasında 

istifadəçiyə təqdim edilir. 

2 

Hava stansiyaları 

 

Bitki inkişafı üçün labüd olan 

torpaq və su kimi hava 

haqqında məlumatların da 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Hava 

stansiyasından temperatur, 

nisbi rütubət, günəş 

radiasiyasının miqdarı, 

buxarlanmanın miqdarı, 

yağıntının miqdarı, küləyin 

sürəti və istiqaməti, bitkinin 

böyümə günləri kimi 

məlumatlar əldə edə bilərsiniz.  

 

Daha ətraflı növbəti slaydda. 
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Sensorlar və Pup-lər Retriever (ötürücü cihaz) Meteroloji stansiya 
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Bitki yetişdirilməsinə nəzarət sistemi daha əvvəl də qeyd 

edildiyi kimi kompleks idarə etmə mexanizmidir. Mexanizm 

bir neçə halqadan ibarətdir. Bunlardan biri də hava 

stansiyalarıdır. Növbəti slaydda sizə Hava stansiyası və 

köməkçi sistemlərini quraşdırmaqla nə kimi məlumatlar əldə 

edə biləcəyiniz və bu məlumatlar əsasında hansı tədbirlər 

görə biləcəyiniz haqqında daha ətraflı məlumat veriləcəkdir. 

Sistemin tətbiqi həm orta və böyük ölçüdə olan kənd təsərrüfatı bitkiləri 

becərilən ərazilərdə suvarma, gübrələmə xərclərinə əsaslı şəkildə qənaət 

etməyə, torpağın münbitliyini qorumağa, həm zərərvericilərlə mübarizədə, 

həm də məhsularlığın artırılmasında sizin köməkçiniz rolunu oynayacaq. 

Torpaqdan, sudan və havadan  

əldə etdiyin məlumatlara güvən 

və hərəkət et. 
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Hava stansiyası vasitəsilə əldə edilən hesabatlardan bəziləri 

1 2 3 4 

Gündəlik hesabatlar Yetişmə günləri hesabatı 
Zərərvericilərlə mübarizə 

modelləri 
Torpaq nəmişliyi haqqında 

hesabatlar 

Daily Reports Degree Days Reports Disease models Soil Moisture Graph Reports 

• Bitki üçün lazım olan inkişaf 
amillərini o cümlədən temperatur, 
rütubətlilik və yağıntının miqdarı 
haqqında məlumatları izlə... 

• Bitkinin inkişaf mərhələlərini 
təqib et. Zərərvericilərin idarə 
edilməsi qərarlarını bitkinin 
yetişmə günləri hesabatına 
əsasən ver. 

• Xüsusi sensorlarla sahədə 
sınaqdan keçirilmiş və doğruluğu 
təsdiq edilmiş alqoritmlərlə 
zərərvericilərin bitkiyə təsirinə 
nəzarət et. 

• Hesabat vasitəsilə kök zonasında 
kifayət qədər su ehtiyatının 
olmasından əmin olun. 

• Öz tələblərlərinə uyğun 
hesabatlar hazırla 

• Yetişmə günləri hesabatı 
vasitəsilə vaxtında və dəqiq 
dərmanlama ilə dərmanlama 
xərclərinə qənaət et. 

• Əldə edilmiş məlumata əsasən 
xəstəlik riski aşağı olduğu 
vaxtlarda lüzumsuz 
dərmanlamanın qarşısını al. 

• Kök zonasında və dərin qatda 
mövcud olan üzvi maddələrin 
həddən artıq suvama ilə 
yuyulmasının qarşısını alın və 
bitkiyə həmin maddələri 
mərhələli şəkildə qəbul etməsinə 
imkan verin. 

• Həftəlik, aylıq və sezonluq 
hesabatlar və məlumat bazasının 
toplanması. 

• Sezon müddətində bitkinin 
məhsuldarlıq intervalını və 
bitkilərdə zərərvericilərin inkişaf 
dinamikasını əvvəlcədən 
müəyyən et və tədbir gör. 

• Zərərvericilərlə mübarizə 
modelləri 40 fərqli bitki üçün o 
cümlədən alma, armud, gilas, 
fındıq, qoz, badam, pomidor və 
kartof üçün mövcuddur. 

• Kök zonasında stress nöqtələrini 
su qıtlığı qrafikinə əsasən 
müəyyən et. Lazımı hədləri təyin 
edib, nəmişliyin minimal həddi 
yaxınlaşdığı zaman SMS-lə 
xəbərdarlıq əldə et. 
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• Sizin mikroklimatda küləyin istiqaməti və sürətinin 

paylanması haqqında məlumatlar əldə edin 
 

• Bitkiyə küləyin sürəti nəticəsində dəyə biləcək 
ziyandan qoruyun və əkimin istiqamətini müəyyən 
edin 
 

• Kəskin və şiddətli küləyin səbəb olduğu torpağın 
eroziyasını və çöküntü ehtimalını müəyyənləşdirin. 
 

• Zərərvericilərin yerdəyişməsi nəticəsində əmələ gələn 
riskləri idarə et. 

Küləyin sürəti və istiqaməti hesabatları Buraxlanmanın miqdarı haqqında hesabat 

Hava stansiyası vasitəsilə əldə edilən hesabatlar 

• Buxarlanmanın qiymətini bilmək torpağın və bitkilərin 
itirdiyi suyun miqdarını müəyyən etməyə və su 
çatışmazlığı probleminin aradan qaldırılmasına kömək 
edir. 
 

• Nə qədər suyun buxarlandığını bilməklə fermerlər 
suyun necə istifadə edildiyini və bu əhəmiyyətli resursu 
daha yaxşı necə idarə etməli olduqlarını daha yaxşı 
başa düşürlər. 
 

• 1 mm ET bir hektara 10 kub metr suyun verilməsini 
tələb edir 
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Bitki yetişdirilməsinə nəzarət sistemlərinin geniş tətbiq edildiyi ölkələr, sahələr və bitki növləri  

 

ABŞ 

800 000 hektar 
Tətbiq sahələri – 

qarğıdalı, taxıl, arpa, 
pambıq, meyvə bağları və 

s. 

Braziliya 

355 000 hektar. 
Tətbiq sahələri – kofe 

plantasiyaları, qarğıdalı, 
taxıl və s.  

İspaniya 

650 000 hektar 
Tətbiq sahələri 

– zeytun və 
üzüm bağları 

İtaliya 

380 000 hektar 
Tətbiq sahələri – 

üzüm bağları 

Avstraliya 

750 000 hektar 
Tətbiq sahələri – 
pambıq, meyvə 

bağları 

Rusiya Federasiyası 

630 500 hektar 
Tətbiq sahələri – 

qarğıdalı, taxıl, meyvə 
bağları 
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İnnovativ bitki yetişdirilməsinə nəzarət sistemlərinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə bağlı 
qurumlarda tətbiqi 

Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin tabeçiliyində olan müxtəlif elmi tədqiqat 

instutlarının bazasına daxil sınaq sahələrində uğurla tətbiq edilə bilər. 

AEİM, ATM və DAİM-lərə aid müxtəlif sahələrdə həmin mikroklimata 

uyğun torpaq, bitki və hava haqqında müfəssəl məlumatlar əsasında 

ölkə üzrə Verilənlər Bazasının formalaşdırılmasında istifadə edilə 

bilər.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin istər dövlət büdcəsi istərsə də müxtəlif 

beynəlxalq donor təşkilatlar hesabına maliyyələşdirdiyi bitkiçiliklə 

əlaqəli lahiyələrə bu bitki yetişdirilməsinə nəzarət sistemləri 

vasitəsilə monitorinq edə bilər. 

ƏKİNÇİLİK, 
TƏRƏVƏZÇİLİK, 
MEYVƏÇİLİK-

ÇAYÇILIQ, TEXNİKİ 
BİTKİLƏR ELMİ 

TƏDQİQAT 
İNSTİTUTLARI 

AQRAR 
TƏDQİQATLAR 

MƏRKƏZİ / DÖVLƏT 
AQRAR İNKİŞAF 

MƏRKƏZLƏRİ 

AQRAR ELM VƏ 
İNNOVASİYALAR 

MƏRKƏZİ 

KƏND TƏSƏRRÜFATI 
NAZİRLİYİNİN 

HESABINA 
MALİYYƏLƏŞDİRİLƏ

N LAHİYƏLƏRƏ 
NƏZARƏT 
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