
Baytarlıq-sanitariya tədbirləri 

 
Dezinfeksiya-xəstəlik törədicilərinə qarşı, dezinseksiya-gənələr və həşaratlara və 

deratizasiya-gəmiricilərə qarşı aparılan baytarlıq tədbirlərindən ibarətdir. Dezinfeksiya 
vasitələri xüsusi ayrılmış otaqda təlimata uyğun saxlanmalıdır.  

Qeyd: Vətəndaşların müraciəti əsasında ferma daxilində və fermaətrafı ərazilərdə 
aparılan dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya tədbirləri baytarlıq xidmətlərinin 
tariflərinə uyğun tənzimlənir. Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə aparılan dezinfeksiya işləri isə 
dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir.  

 
 
 

1. 

Heyvanların dehelmintizasiyası, obyektlərin dezin-feksiyası, 
dezinseksiyası, deratizasiyası (məcburi 

dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya və dövlət sərhədinin 
buraxılış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası 

istisna olunmaqla) və 
heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-

sanitariya) ekspertizası 

1.1. Heyvanların parazitlərə qarşı işlənməsi (qırxılması, duş qurğusunda 

çimizdirilməsi) və dehelmintizasiyası 
1.1.1. iribuynuzlu heyvanlar 1 baş 2,00 
1.1.2. xırdabuynuzlu heyvanlar 1 baş 2,00 
1.1.3. donuzlar 1 baş 1,00 

1.1.4. itlər və pişiklər (sahibsiz itlər 
və pişiklər istisna olmaqla) 1 baş 30,00 

1.1.5. vəhşi heyvanlar, sirk və 
zoopark heyvanları 1 baş 50,00 

1.2. Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və 
deratizasiyası 

1.2.1. heyvan mənşəli məhsulların və xammalın dezinfeksiyası 



 
1. 

 
bir partiya yumurta 1000 
(daxil olmaqla) ədədə qədər 

 
1 
əməliyyat 

5,00 (və 
hər əlavə 10 ədəd 
üçün 0,05) 

2. bir bağlama yun 1 
əməliyyat 

5,00 

1.2.2. yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinə səbəb ola bilən nəqliyyat 
vasitələrinin dezinfeksiyası 

1. minik avtomobilləri 1 ədəd 5,00 

2. yük avtomobillərinin yük 
götürən sahəsi 1 m2 0,60 

1.2.3. vaqonların və gəmilərin dezinfeksiyası (dərman vasitəsindən, 
dozasından və sahəsindən asılı olaraq) 

a 1-ci kateqoriya (yoluxucu 
olmayan heyvan xəstəlikləri ilə 
əlaqədar) 

1 m2 2,00 

 
 

b 

2-ci kateqoriya (yoluxucu 
xəstə-liklərin siyahısına daxil 
edilmiş xüsusi    təhlükəli    
heyvan 
xəstəlikləri istisna olmaqla, 
digər yoluxucu xəstəliklər ilə 
əlaqədar) 

 
 
1 m2 

 
 
2,50 

 
c 

3-cü kateqoriya (yoluxucu 
xəstə-liklərin siyahısına daxil 
edilmiş xüsusi    təhlükəli    
heyvan 
xəstəlikləri ilə əlaqədar) 

 
1 m2 

 
3,00 

1.2.4 obyekt, bina və ərazilərin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və 
deratizasiyası 

 
 

a 

baytarlıq sahəsində fəaliyyət 
göstərən obyektlərin dezinfek-
siyası (heyvan mənşəli 
məhsul- 
ların istehsalı, emalı, saxla-
nılması yerləri və digər 
obyektlər) 

 
 
1 m2 

 
 
0,60 

 
 
 
 

b 

heyvan mənşəli məhsulların və 
xammalın istehsalı, tədarükü, 
saxlanılması, emalı, satışı və 
ya istifadəsi üçün nəzərdə 
tutulan binaların dezinfeksiyası 
(heyvan mənşəli məhsullar və 
xammalın idxalı, ixracı və 
ölkədaxili hər hansı daşınması 
zamanı yük anbarı, yükvurma, 
yükboşaltma 
vasitələri və yük platformaları) 

 
 
 
 
1 m2 

 
 
 
 
0,40 

 
c 

baytarlıq sahəsində
 fəaliyyət göstərən
  obyektlərin 
 insekti- 
sidlərlə dezinseksiyası 

 
1 m3 

 
0,20 



 
d 

baytarlıq sahəsində
 fəaliyyət 
göstərən obyektlərin 
gəmiricilərə qarşı 
deratizasiyası 

 
1 m3 

 
0,20 

1.3. Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-
sanitariya) ekspertizası 

1.3.1. orqanoleptik müayinə 1 nümunə 12,00 
 


