Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 2018- ci il 16 may
tarixli Ü-012 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş
Süd və süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair
BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
Azərbaycan Respublikasına idxala məhsulun ixraca tədarük edilməsi haqda
ixracatçı ölkənin mərkəzi dövlət baytarlıq xidmətinin icazəsinə malik və onun daimi
nəzarətində olan, süd emalı müəssisələrində istehsal edilmiş, yoluxucu heyvan
xəstəliklərindən rəsmi qaydada azad təsərrüfatlardan olan sağlam heyvanlardan alınmış
süd və süd məhsullarına icazə verilir.
Süd və süd məhsulları heyvanların yoluxucu xəstəliklərindən azad təsərrüfatlarda
və inzibati ərazilərdə istehsal olunur və göndərilir, o cümlədən:
- ölkə ərazisində son 3 il ərzində - donuzların Afrika taunundan;
- ölkə ərazisində son 12 ay ərzində - dabaq, taun, iri buynuzlu heyvanların
kontagioz plevropnevmoniyası və vezikulyar stomatitindən;
- təsərrüfatın ərazisində son 12 ay ərzində - iribuynuzlu heyvanların bruselyozu,
leykoz, vərəm və paratuberkulyozdan;
- təsərrüfatın ərazisində son 2 il ərzində - qoyun və keçilərin bruselyozundan;
- təsərrüfatın ərazisində son 6 ay ərzində - qoyun və keçilərin çiçəyindən.
Süd və süd məhsulları tərkibində gen mühəndisliyinin üsulları və ya digər genetik
cəhətdən modifikasiya edilmiş mənbələr vasitəsilə istehsal edilmiş xammal tərkibli
yemlərlə yemləndirilməmiş heyvanlardan alınmalıdır.
Aşağıdakı süd və süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına icazə
verilmir:
- salmonella və digər bakterial infeksiyaların törədiciləri ilə çirklənmiş;
- rəngləndirici maddələr, ionlaşdırıcı süalanma və ya ultrabənövşəyi şüalarla
işlənmiş;
- tərkibində təbii və ya sintetik estrogenlər, hormonal maddələr, tireostatik
preparatlar, antibiotiklər, pestisidlər və digər medikamentozlar olan süd və süd
məhsulları.
Süd məhsullarının istehsalı üçün istifadə olunan süd insan sağlamlığı üçün
təhlükəli olan patogenli mikroorqanizmlərin məhv edilməsi üçün kifayət qədər termiki
işləmələrdən keçirilməlidir.
Tədarük edilən süd məhsulları nəticədə həyat qabiliyyətinə malik patogenli floranın
olmamasına zəmanət verən təkrar emal prosesinə məruz qalmalıdır. Süd məhsulları
ixracatçı ölkənin səlahiyyətli dövlət xidməti tərəfindən insanların qidaya istifadəsi və
məhdudiyyətsiz azad satış üçün yararlı olması kimi tanınmalıdır.
Hazırkı tələblərdə göstərilmiş şərtlərin yerinə yetirilməsi tam olaraq təsdiq
edilməlidir:
1. Yuxarıda göstərilən xəstəliklərə dair inzibati ərazinin (ölkənin, ştatın, əyalətin
və s.) sağlamlığını göstərən ixracatçı ölkənin dövlət baytar həkimi tərəfindən
imzalanmış baytarlıq sertifikatı ilə;
2. Ağır metalların, mikotoksinlərin, pestisidlərin və ümumi betaaktivliyin təqdim
olunan vahidlərdən yuxarı olmamasını təsdiq edən ixracatçı ölkənin səlahiyyətli
nəzarət orqanı (müfəttişlik, laboratoriya və s.) tərəfindən verilən keyfiyyət
sertifikatı ilə.

Süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına tədarükü yalnız Azərbaycan
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən icazənin alınmasından sonra
mümkündür.

