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Doğulduğu yer Azərbaycan Respublikası Lerik rayonu Nuravud 
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Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası 

 Bakalavr üzrə 

 Magistratura üzrə 

 

 

İxtisası  Bitkilərin mühafizəsi 

Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi adı  

Dissertasiya mövzusunun adı və 

ixtisasının şifri: 

 

 Fəlsəfə doktorluğu üzrə 

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Lənkəran-Astara zonasında sitrus 

bitkilərinin əsas zərərvericilərinə qarşı kimyəvi preparatların tətbiq 

xüsusiyyətləri və səmərəliyi 

3103.06. - Bitkilərin mühafizəsi aqrar elmlər, biologiya. 

 Elmi əsərlərinin sayı 30 

O cümlədən: 

 Xaricdə dərc olunan 

əsərlərinin sayı 

 Beynəlxalq bazalarda 

indeksləşən 

jurnallarda (Web of 

Science, Scopus və s.) 

dərc olunan əsərlərinin 

sayı 

 İstinadlarının sayı   

 

10 

3 

 

Monoqrafiya və kitablarının 

sayı 

 

Əsas elmi nəticələri  Azərbaycan respublikasının Lənkəran-Astara bölgəsində sitrus 

bitkilərinin əsas zərərvericiləri müəyyənləşdirilərək,ilk dəfə olaraq 

onların bioekoloji xüsusiyyətlərinə əsaslanan yeni  mübarizə sxemi 

işlənib hazırlanmışdır.  



 Mil-Qarabağ zonasında pambığın başlıca zərərvericisi olan tor 

gənəsinin roqor preparatına qarşı davamlığı öyrənilmişdir.Abşeronda 

dendroloji bitkiçilikdə təsərrüfat əhəmiyyətli bitki növlərində 

(nar‚qarağac‚qızılgül‚nəcib dəfnə‚pittosporium‚evkalipt,bir sıra iynə 

yarpaqlı bitkilər və s.)təhlükəli zərərverici həşərat və xəstəlik törədici 

növləri müəyyənləşdirilərək‚ onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin elmi 

əsasları işlənib hazırlanmışdır. 

 Abşeronda dendroloji bitkiçilikdə lian bitkilərin bir sıra parazitlik 

xüsusiyyətləri və invaziv bitki növləri 

müəyyənləşdirilmişdir.Abşeronda şam ağacların qətranlı xərçəng 

xəstəliyin törədicisi identifikasiya olunaraq,xəstəlik törədicisinə qarşı 

mübarizə tədbirlərinin aparılması imkanları araşdırılmışdır. 

Əsas elmi əsərləri (10-dan çox 

olmamaqla) 

1. Сокращение xимическиx обработок против основныx 

вредителей мандарина. 

2. Новая схема борьбы против основных вредителей 

цитрусовых в Ленкoрань-Астаринской зоны. 

3. Pambıqda tor gənəsinin roqor zəhərinə davamlılığı və onun aradan 

qaldırılması. 

4. Abşeronda nar bitkisinin zərərvericilərinə qarşı inteqrir mübarizə. 

5. Abşeron bölgəsində evkalipt bitkisinin yeni zərərvericiləri və 

mübarizə tədbirləri. 

6. Actual problems and development perspectives of modern plant 

protection in Absheron dendroflora. 

7. Abşeronda dekorativ və meşə bitkilərinə zərər verən yastıcalar 

(Homoptera; Coccoidea). 

8. Abşerona introduksiya olunmuş bəzi lianların zərərli 

xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi. 

9. Abşeron bölgəsində qarağac yarpaqyeyən böcəklərə (Galerucella 

Luteola Mull) qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmilləşdirilməsi. 

10. Изучение влияния климатических изменений на Апшероне на 

развитие смолянистых раковых заболеваний у сосен 

Müəlliflik şəhadətnaməsi  

və patentlərinin sayı 

 

 

Kadr hazırlığı:  

 Elmlər doktorlarının sayı  

 Fəlsəfə doktorlarının sayı 

 

 

Əmək fəaliyyəti haqqında qısa məlumat: 

İşlədiyi illər Təşkilatın adı Vəzifəsi 

1984 AzETBMİ  Aparıcı elmi işçi 

1995 Gəncə dəmiryol idarəsi Mühəndis 

1997 Bakı metallurgiya şirkəti Operator 



2012 AzETBMİ-nin Abşeron Təcrübə 

stansiyası 

Aparıcı elmi işçi 

2015 AMEA Dendrologiya İnstitutu Laboratoryasının müdiri 

 

 

Elmi-təşkilati fəaliyyəti Elmi tədqiqatların yerinə yetirilməsində məsuliyyətli olmaqla yanaşı 

səmərəli elmi nəticələrin həyata keçirilməsində peşəkar mütəxəssisdir. 

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti  

Təltif və mükafatları  


