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Нашрияи мазкур дар доираи лоиҳаи "CANDY-IV" аз ҷониби "Hilfswerk International" ва Вазорати 

Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии давраи чоруми Барномаи Иттиҳоди 

Аврупо "Осиёи Маркази Инвест" таҳия гардидааст. 

"Нашрияи мазкур бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо ба табъ расидааст. Мундариҷаи нашрия мояи 

масъулияти "Hilfswerk International" буда, ифодагари нуқтаи назари Иттиҳоди Аврупо 

намебошад" 

 Hilfswerk International – яке аз ташкилотҳои ғайридавлатии пешрафта ба 

ҳисоб меравад, ки дар соҳаи рушд ва кӯмаки башардӯстона ҳамкорӣ 

мекунад. Ҳамаи амалиётҳои мо бо назардошти усули рушди устувор ва 

ҳаматарафаи ҳуқуқи инсон фаъолият дорад. 
Hilfswerk International дар Осиёи Марказӣ аз соли 2001 фаъолияти хешро 

мебарад. 

Лоиҳаи зерин қисми барномаи Hilfswerk International оиди воридшавии 

давлатҳои Осиёи Марказӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ мебошад.

                     Дастури зерин бо кӯмаки USAID нашр шудааст. 

Муаллифи нашрияи мазкур:

Ҳасанов Равшан Музаффарович аз соли 2004 инҷониб чун корманди ТҶ “АЗИТ” фаъолият 

мебарад. Ӯ донишгоҳи аграрии Тоҷикистонро хатм намудааст. Тайи 10 соли охир ӯ бо 

мутахассисиони байнамилалӣ ва минтақавӣ дар соҳаи истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти 

меваю сабзавот ҳамкорӣ намудааст. Дар таҳияи нашрияи мазкур маълумот аз коркардчиёни 

ширкатҳои маҳаллӣ, ки барои  рушди соҳаи  коркарди мева саҳми назаррас мегузоранд, 

истифода шудааст.
Мо умедворем, ки нашрияи мазкур ба  истеҳсолкунандагон ва таҳвилкунандагон барои баланд 

бардоштани сифати маҳсулоти таҳвилшаванда кӯмак менамояд.
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Кишоварзї яке аз соњањои асосии иќтисодиёти водии Фарѓона буда, истењсоли 
мевагињо наќши муњимро дар истењсолоти кишоварзї иљро менамояд. Мањсулоти соњаи 
боѓдорї њиссаи назарраси иќтидори содиротиро дар минтаќа ишѓол намуда, соња 
воситаи иљтимоии ањолї буда, ќисми зиёди ањолии ќобили мењнати дар он бо шуѓли 
асосї машѓул мебошанд.

Имкониятњои истењсолии минтаќа љињати минбаъд зиёд намудани масоњати майдони 
боѓњо нињоят зиёд буда, мањсулоти асосии соњаи боѓдорї мева ва буттамева, аз љумлаи 
зардолу, себ, нок, олу, олуболу, олуча ва хуч мебошад. Ќисми њосили ба даст омада ба 
содирот нигаронида мешавад. Дар бозорњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил хушкмева, 
афшурдаи мева ва омехта барои омодосозии меваоб (омехтаи хушкмевањо)-и маъмул 
ва серхаридор мебошад. 

Хушкмева – ин мањсулоти мева ва бутамевагии хушккардашуда мебошад, ки дар 
таркибаш 20 % намнокї нигоњ дошта шудааст. Хушконидани мева  ва буттамевагињо бо 
усули табиї (мисоли дар офтоб хушконидан) ва ё истифодаи усули саноатї (мисоли бо 
истифода аз хушкунакњо) амалї карда мешавад. Дар таркиби хушкмева миќдори 
витаминњо (А, B1, B2, B3, B5, B6) ва унсурњои маъданї минералї (оњан, калтсий, магний, 
фосфор, калий, натрий) нињоят зиёд мебошад. Њамаи хушкмевањо муњлати дарози 
нигоњдорї дошта, барои нигоњдории онњо яхдону сардхонањои њарораташон ба хунуки  
танзимшаванда зарур нест. 

Омехтаи хушкмевањо барои меваоб аз маљмўи хушкмевањо омода карда мешавад, ки ба 
саломатии инсон ањамияти нињоят калон дорад, зеро таркиби он аз якчанд намуди 
хушкмева иборат буда, њар як компоненти таркиби он маљмўи витаминњо ва унсурњои 
маъдании ба саломатии инсон фоидаоварро доро мебошад. Њар кадом аз 
компонентњои омехтаи хушкмевањо барои меваоб хусусияти  нотакрори шифобахшї ва 
таркиби бойи витамину минералњоро доранд. Њамчунин, имконияти вобаста ба 
талаботи истеъмолкунандагон таркиби омехтаи хушкмевањо барои меваобро вобаста 
ба лаззат, тамъ ва витаминњои лозима таѓйир додан мумкин аст. Дар аксар њолатњо 
таркиби омехтаи хушкмевањо барои меваоб аз мева ва бутамевагињои хушконидаи нок, 
себ, хуч, олуча, зардолу, олу ва мавиз омода карда мешаванд. Риояи ќоидањои омода 
намудани компонентњои таркиби омехта барои меваоб муњим буда, вобаста ба лаззат, 
тамъ ва ранги омехта омода карда мешаванд. 

Хушкмевањои молии ба фурўш нигаронидашударо аз рўйи сифат ба наъи олї, навъњои 
якум ва дуюм, коркард кардшуда ва коркард нашуда људо мекунанд. Њар як навъи 
хушкмева харидорони худро дошта, вобаста ба он арзиш дорад. Арзиш, сифат ва 
талабот ба меваю буттамеваи хушконидашуда дар навбати аввал аз риояи талаботи 
љамъоварї ва коркарди дурусти ибтидоии он вобаста аст.

Дар бисёр њолат кишоварзон талаботњои оддиро њангоми љамъоварии њосил ва 
коркарди ибтидоии он риоя намекунанд. Роњнамои мазкур амалњои технологиро љињати 
дуруст истењсол, љамъоварї ва коркарди аввалияи мањсулоти мева ва буттамевагиро 
ба намуди амалї ба Шумо меомўзонад, ки дар ин асос дараљаи даромаднокиро дар 
соњаи боѓдорї зиёд менамояд. 

МУЌАДДИМА

РОЊНАМОИ АМАЛЇ 
ОИД БА КОРКАРДИ АВВАЛИЯИ МЕВА 
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БОБИ 1. РАВАНДИ ОМОДАСОЗЇ

Барои ба даст овардани хушкмеваи босифат, пеш аз њама хољагињои дењќонї, љамоавї 
ва ањолиро лозим аст ,  ки  ба раванди љамъоварї ва хушккунї мањсулоти 
љамъоваришуда диќќати бештар дињанд. Дар ин раванд љињати омодагї ба љамъоварии 
њосил интихоби лавозимоти мењнат, сару либос ва риояи  гигиенаи шахсї муњим 
мебошад. Дар тамоми раванди истењсолот истењсолкунандагон бояд њатман 
талаботњои техникаи бехатариро риоя кунанд. 

1.1. Лавозимотбарои љамъоварї ва хушконидани њосил
Барои љамъоварї ва хушконидани њосил доштани лавозимоти зерин муњим аст:

· Норбон (зинапояи интиќолёбанда), сатилњо, кашакњои дарозу кўтоњ барои 
љамъоварии њосил;

· Занбар, ќуттї ва паллетњо (воситаи аз чуб ва ё пласмас сохатшуда барои 
кашонидан ва хушконидани њосил), матои ѓафс барои аз замини нам ва ифлосї 
нигоњ доштани мањсулот;

· Тарозу, олтингўгирд таѓорањо, хаймаи селофанї, спирти техникї ё ангиштсанг аз 
чўб (лахча) барои буѓкунї 

Расми 1. Нордбон аз чўбин Расми 2. Норбон аз оњан (алюменї) 
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Паллет ва ќуттињо аз тахта ва ё аз пласмас ва гуногунњаљм шуда метавонанд. 
Асосан ќуттињои тахтагии ѓунљоишашон 10 кг истифода мешаванд. Бояд девори ќуттињо 
на он ќадар баланд (танњо аз як ё ду тахта иборат) истифода шаванд, зеро дар ќуттињои 
сетахтагї њосили тоза љамъоваришуда зуд фишурда мешавад.  (Расми. 4.)

Расми 4. Ќуттињои чўбини як, ду ва сетахтагї 

Занбар барои аз майдон баровардани њосили љамъоваришуда (Занбар бояд 
мустањкам, сабук ва барои кашонидан ќулай бошанд)

Расми 3. 
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Барои љамъоварии њосил аз ќуттињои пласмасї  истифода карда мешавад,   (расми 5).
Ќуттињои пласмасї низ гуногунандоза шуда метавонанд. Дар муќоиса бо ќуттињои 
тахтагї, ќутињои паласмасї таъмирнашаванда буда, зуд шикаста нобуд мешаванд ва 
нисбатан харољоти бештарро талаб мекунанд.  

Рисми 5. Ќуттињои пласмасї 

Паллетњо низ аз чўб (тахтагї) ва пласмасї мешаванд. Онњоро асосан њангоми буѓкунї 
ва хушконидани њосил истифода мебаранд. Паллетњои пласмасї гаронарзиш буда, 
таъмир намешаванд. Паллетњои пласмасї барои кашонидан номувофиќ буда, онро бо 
њосил як нафар бардошта наметавонад ва њангоми бардоштан имкони ќат задан дорад, 
(расми 6).

Рисми 6. Паллети пласмасї
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Паллети тахтагї аз љињати рияи талаботи экологї муњим буда, њангоми гармиву сардї 
ба сифати мањсулоти дар рўйи он љамъовардашуда таъсири манфї намерасонад ва 
имконияти таъмир карданро дорад, (расми 7).

Расми 7. Паллети тахтагї

Ба сифати матои ѓафс (чодар) барои љамъоварї ва хушконидани њосил, матоъе 
интихоб карда мешавад, ки патдор набошад (ба њосил набояд патчањо часпанд), 
вазнаш сабук ва зуд ва осон шусташаванда бошад, (расми 8).

Расми 8. Чодар (матои ѓафс)
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Лавозимоти дигар: - тарозу, олтингўгирд, таѓорањо, хаймаи селофанї, спирти 
техникї ё ангиштсанг аз чўб, барои буѓкунии њосил зарур мебошад, (расми 9). 
Бахотири истифодаи давомнок ва камтар кардани харољотњо бояд селофани ѓафс 
барои хайма интихоб карда шавад. Аксарияти фермерон њангоми буѓкунї 
олтингўгирди дар таркибаш ѓурўшањо доштаро аз сабаби камёфт будани 
олтингўгирди тозаи бе ѓурўша истифода мебаранд.

Набояд фаромўш кард: Лавозимот  бояд доимо дар њолати тоза ва барои 
истифода тайёр нигоњ дошта шавад. Пас аз истифода низ лавозимот бояд дар 
љойи махсуси  људокардашуда нигоњ дошта шавад.  Њар як хољагии инфиродї, 
дењќонї ва љамоавї бояд корманди масъул барои тоза ва дар њолати корї нигоњ 
доштани лавозимот дошта бошад.

Рисми 9. Хаймаи селлофанї, тарозу, таѓорањо ва олтингўгирд.

1.2. Талаботњо  оид ба бехатарии ѓизо

 1.2.1. Солимї, гигиенаи шахсї ва либоси кормандон

Саломатии њайати кормандон: 

Солимии кормандон дар омода намудани хушкмевањо яке аз 
шартњои муњим мебошад. Роњбарони хољагињои ба 
парвариш ва истењсоли мевагињо ва буттамевагињо 
машѓулбударо лозим аст, ки аз солимии њайати кормандони 
худ бохабар бошанд. Њайати кормандон бояд огоњонида 
шаванд, ки њама кормандон њангоми љароњат бардоштан, 
захмин шуда, гирифтори бемории сироятї гардидан, ба 
хусус диарея (дарунрав), бояд фавран ба роњбарияти хољагї 
хабар дињанд. Корманди љароњат, захм ё гирифтори 
бемории сироятї набояд ба кор љалб карда шаванд. Захму 
љароњати кушдодаи пўст, гарчанд хурд бошанд њам, манбаи 
сироятёбии мањсулот шуда метавонанд. 

Агар корманд захми бурида ё харошида дошта бошад, пеш 
аз шурўъ ба љамъоварии њосил, љойи захм ва буридашуда 
бояд бо спирт коркард ва бо матои захмбандї (бинт) баста 
шавад. Њангоми дарёфт шудани мањсулоти хунолудшуда, 
бояд он фавран партофта шавад. 

Оби дањон дар таркиби худ миќдори зиёди микробњоро 
дорад. Њељ гоњ дар њудуди истењсолї, дар љойњои нигоњдорї 
ва хушконидани мањсулот оби дањон накунед. Њангоми атсазанї ва ё сулфа аз мањсулот 
рўй гардонида, дањону биниро бо рўймолча пўшед, Мањсулоте, ки ба он оби (расми 10). 
дањон расидааст бояд фавран партофта шавад. 

Расми 10. Эњтиёт 
њангоми атсазанї
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Гигиенаи шахсї:
Дасти инсон олоти муњим барои љамъоварии њосил ва коркарди 
аввалияи он мебошад. Зерои љамъоварии њосили мевагињо асосан 
тавассути даст амалї карда мешавад. Њангоми љамъоварї ва 
коркарди мањсулот, њар як мева тавассути даст љамъоварї ва 
коркард мешаванд, аз ин рў бояд боварї њосил намуд, ки дастон 
манбаъи ифлосшавї шуда наметавонанд. Шустани даст, яъне тоза 
нигоњ доштани дастон раванди муњими риояи гигиенаи шахсї 
мебошад.
Пеш аз ба љамъоварии њосил оѓоз намудан, пас аз њар танаффус 
барои хўроки нисфирўзї, истироњати кўтоњмуддат дар ваќти љамъо-
варї, пас аз њољатхона, пас аз истифодаи пестисиду дигар зањрдо-
руњои кимиёвї, њангоми даст расонидан ба њайвонот, компост ва 
пору дастонро тоза шустан лозим аст.
Барои ќазои њољат њамеша кўшиш кунед, ки аз њољатхона истифода 
баред. Њељ гоњ дар сањрои ва боѓ ќазои њољат накунед ва ба корман-
дон низ аз истифода аз њољатхонаро омўзонед. Пас аз ќазои њољат 
њатман дастонро бо собун шустан лозим аст, (расми 11).

Расми. 11.

Пас аз бо дастон расидан ба чорво (новобаста хонагї ва вањшї)  ё нигоњубини онњо бидуни 
бо собун шустани дастон ба мањсулот даст расонидан ва ё давом додани љамъоварии њосил 
ќатъиян манъ мебошад. 
Пеш аз оѓози љамъоварии њосил ороишоти заргарии худ (гўшвор, занљирча ва ангуштарї)-ро 
дар хона гузоред, зеро он ба љамъоварї ва шустани дастон халал ворид карданаш мумкин 
аст. Ороишоти њангоми љамъоварии мањсулот гумшуда ва бо мањсулот монда, метавонад аз 
худ таксонњои ба саломатии истеъмолкунандагон зараровар ба 
мањсулот ворид созад. Њамчунин ороишот метавонад дар худ 
микроб ва барангезандагони касалињои пайдоиш аз хўрока доштаро 
дошта бошанд.
Дар минтаќаи истењсолї (майдон, боѓ, сех) хўрок хўрдан ва аз 
тамоку (бахусус нос) истифода кардани мумкин нест. Њангоми 
љамъоварї ва коркарди мева иљозат надињед, ки кормандон аз ягон 
намуди мањсулоти тамокугї истифода намоянд.
Пеш аз истифодаи контейнерњо барои љамъоварии њосил, бояд ба 
тозагї ва коршоям будани онњо (набудани афлосї, боќимондаи 
пусида, нашикаста будан ва тарќишњо калон надоштан) диќќат 
додан лозим аст. Дар сурати ошкор намудани ифлосї, шикастагї, 
тарќиш ва ё кунљњои тез дар контейнерњо, ки боиси захмбардорї ва 
бесифат гардидани мањсулот мегарданд, онњоро тамиз, таъмир ва 
кунљњои тезашро бартараф кардан золим аст.
Сару либоси мувофиќ ва сарбанд (рўймоли хурди занона ва кулоњи 
мардона) ба кормандон њангоми љамъоварї ва коркарди меваю 
буттамева имкон медињад, ки резиши араќ, мўй ва ороишоти занона 
(косметика) пешгирї карда шуда, талаботи гигиенї риоя гардад. 
Ба хотири пешгирии ифлосшавии мањсулоти љамъоваришаванда ва 
коркардшаванда тоза будани либоси кормандон муњим мебошад. 
Кормандон њамеша бояд мўйњои худро дар зери сарпўш ё рўймол 
пинњон кунанд. Њамчунин, сарбанд (рўймол ё дигар намуди сарпўш) 
кормандро аз нурњои офтоб, инчунин мањсулотро аз ифлосшавї 
муњофизат мекунад, (расми 12).

Расми 12. Сару либос 
ва сарпўши мувофиќ
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Набояд фаромўш кард: бояд аз иброк кор гирифта, дар истењсоли мањсулоти 
ѓизої њамаи талаботњои  зикргардидаро риоя кард. Пеш аз оѓози фаъолият ба 
њар як корманд њатман омўзиши ќоидаи муњими фаъолият (инструктаж) 
гузашта, дар дафтар махсус ќайд карда шаванд.

 1.2.2. Чорабинињо оид ба муњифизати њосили љамъоваришуда   

Барои њимояи њосили љамъоваришуда аз ифлосшавї ва сироятёбї чорањои 
зеринро амалї кардан лозим аст: 

- болои ќуттињо барои љамъоварии њосил бояд доимо пўшида бошанд;
- эњтиёткорона холї намудани њосил аз ќуттињо барои осеб набардоштани он;
- зарфњои мањсулотгирї, ки дар онњо мањсулоти тоза гирифта шудааст, набояд 

бевосита ба замин монда шаванд;
- бо маќсади суст гардонидани афзоиши микробњо, мањсулотро дар њои паст нигоњ 

доштан лозим аст;
- барои шустушўи мањсулот ва ё сардкунии он тавассути об, танњо аз оби тозаи 

нўшокї истифода баред.

Чорањо оид ба њимоя аз зараррасонњо
- минтаќае, ки њосил љамъоварї ва ё коркард карда мешавад, ба хотири пешгирї 

њашаротњо ва микроорганизмњо бояд њамеша тоза нигоњ дошта шавад;
- мунтазам боќимондањои партовшуда, лавозимоту таљњизоти истифоданашаванда, 

ки  дар онњо њашароту микроорганизмњо љамъ мешаванд тоза кунед;
- алафњои дар њудуди истењсолї буда, бояд даравида шаванд.

Чорањо оид ба муњофизат њангоми њамлу наќл
- њангоми њамлу наќли мањсулот то њадди аќал, имкони афзоиши микробњо ва 

эњтимоли сироятёбиро коњиш дињед;
- пеш аз бор кардани мањсулот ба наќлиёт, боварї њосил намоед, ки воситаи 

наќлиётї ягон манбаъи сирояткунанда надорад; 
- барои осеб надидани мањсулот онро эњтиёткорона бор кунед.
- барои таъмини бехатарии мањсулот, дарњои кузови воситаи наќлиётиро пўшида, 

муњр гузоред.
Њисобкунињои зеринро бодиќќат амалї намоед: 
· пайдоиши мањсулот (кї, кай ва дар куљо ин мањсулотро парвариш кардааст);
· санаи бастабандии мањсулот;
· санаи њамлу наќли мањсулот.

Љадвали 1. Љадвал (дафтар)-и сабти омўзишњои њайати кормандон 
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№ 
Санаи 

омўзиш  
Ному насаби 

корманд  
Мавзўъ  

Вазифа 
корманд 

Имзои 
корманд 

Ному 
насаби  

омўзгор 

Имзои 
омўзгор 

Маводи 
омўзишї 

1 04.16.2018 Шарипов Х. 

Риояи гигиенаи 
шахсї њангоми 

љамъоварии 
њосил  

Њосил 
ѓундор  Њасанов Р.  

Модули 
гигиенаи 

шахсї 

2         

Ċ         

 



Майдонњо барои хушконидан 

Агар мева ва буттамеваи љамъоваришуда тавассути офтоб хушконида шавад, онро дар 
майдонњои махсуси омодакардашуда мехушконанд, ин гунна майдонњоро љойи истењсоли 
мањсулоти ѓизои хўрока њисобида мешавад.

Макони хушконидани мева. Бо маќсади пешгирї аз ифлосшавї, њавлї/майдони 
мевахушконї бояд дар масофаи дуртар аз љойи нигоњубини чорво, захираи хўрока ва/ё 
дигар макони љамъшавии партовњо ташкил карда шавад.

Тарњрезї. Њавлї ва ё майдони мевахушконї бояд имкони пўшонидан дошта бошад, ки 
тоза нигоњ доштани маконро таъмин намуда, меваю буттамевањои хушкшавандаро аз 
ифлосшавї пешгирї кунем.  Дар сурати зарурат њавлї ва ё майдони мевахушконї барои 
муњофизат аз таъсири чорво, бо девор ињота карда шаванд. Њудудњои наздик ба њавлї ва ё 
майдони мевахушконї бояд њамеша тоза, аз алафњои бегона озод ва дигар партовњо, ки 
њангоми шамол ба мањсулот расида метавонанд, эмин нигоњ дошта шаванд.

БОБИ 2. ЉАМЪОВАРЇ ВА ХУШКОНИДАНИ 
                МЕВАЮ БУТТАМЕВА     

2.1. Љамъоварии мева ва  буттамева

Истифодаи усули дурусти љамъоварии њосили мева ва буттамева асосї ба даст 
овардани мањсулоти босифат мебошад. Аксар ваќт њангоми љамъоварии њосил 
мевањоро нобуд ва захмдор мекунанд, ба шоху навдањои њосилдењ, баъзан ба худи 
дарахт осеб мерасонанд (мешикананд), ки ба мањсулоти нињої, дарахтон ва бо� 
таъсирї манфї мерасонад.

Яке аз талаботњои асосии љамъоварии њосили мева ва буттамевагињо ин дуруст муайян 
кардани ваќти љамъоварии њосил мебошад. Замони пухта расидани њосил аз рўйи  ранг, 
накњат ва пухтани донаки он муайян карда мешавад. Њосилро бо навбат, аз рўйи давраи 
пухта расидани меваи дарахтон љамъоварї намудан лозим аст. Тавре дар расм нишон 
дода шудааст, аввал мевањои ќисми болоии дарахт, ки ба он офтоб бештар мерасад, 
баъд  ќисми миёнаи дарахт ва нињоят ќисми поёнии он пухта мерасанд,  (расми 13).
Бояд њосил низ бо њамин тартиб, дар якчанд марњила љамъоварї карда шавад. 

Расми 13. Даврањои пухтарасии њосил
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Усулњои љамъоварии њосил: - љамъоварии дастї, афшонидан ва дар сурати зарурат, 
тавассути чўби дарози рост афшонидан мебошанд. Усули љамъоварии комилан 
мувофиќ, ин усули љамъоварї ба таври дастї мебошад. Зеро њангоми истифодаи ин 
усул мевањо осеб намебинанд. Илова бар он, чидани мевањои нопухтаро пешгирї 
кардан мумкин аст. 

Расми 14. Дастї љамъоварї кардани  њосил
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Усули афшонидан ба чодар

Усули тавассути чўби дарози рост афшонидан ба чодар

Расми 15. Усулњои афшонидан ва тавассути чўби дарози рост афшонидани њосил
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Њангоми истифода аз усулњои афшонидан 
ва тавассути чўби дарози рост афшонидани 
њосил аз матои махсус (хомсуф ё матои 
полиэтиленї), ки дар балндии чанд санти-
метр аз замин дар зери дарахт дар њолати 
нимтаранг кашида, љамъовариро амалї 
мекунанд. Зеро њангоми ба замин афтодани 
њосил эњтимоли осеббинї, зарбхурї, ба 
мевањо расидани хок ё дигар љисмњои �айр 
(сангреза, барг ва �.) зиёд аст. Њамаи ин ба 
рафти хушконидан таъсир манфї расони-
да, сифати мањсулотро паст мекунад, ки дар 
маљмўъ ба пастшавии нарх дар бозор ва 
кам шудани дараљаи даромаднокї мегар-
дад. 
Себ, нок ва олуча ба таври дастї, монанди 
зардолу чида мешаванд. Олуча ва олуболу-
ро дар дарахт хушк карда, баъд бо усули 
афшонидан љамъоварї кардан мумкин аст. 

Аммо бояд дар назар дошт, ки њангоми 
истифодаи ин усул то замони љамъоварии 
њосил талафоти он зиёд мегардад (мевањо 
њангоми вазидани шамол мерезанд, дар 
шохи дарахт мепусанд, парандањо меху-
ранд).
Меваи хуче, ки барои хушконидан  пешбинї 
шудааст, бояд то пурра пухта расидан дар 
буттањо нигоњ дошта шавад. Дар сурати 
пурра пухта расидан бо даст чидани њосил 
мушкил аст, зеро меваи хуч нарм гардида, 
думчаи он ба мева сахт часпидааст ва 
њангоми бо даст чидан зуд вайрон мешавад.  
Дар ин сурат бояд, зери буттањои хучро тоза 
карда, партовњоро гирифта, сипас тавре, ки 
дар (расми 16) нишон дода шудааст, бо 
ќайчии токбуррї думчаи меваро бурида, аз 
замин ба зарфи омодашуда чидан лозим 
аст.

Расми 16. Усулњои љамъоварии меваи хуч

Набояд фаромўш кард: њангоми љамъоварии њосил риоя кардани техникаи 
бехатарї ва талаботњои бехатарии ѓизо, инчунин, ќайд кардани аз тарафи кї 
љамъовари шудани њосил ва бурдани сабтњо дар бораи њосили љамъоваришуда 
муњим мебошад.
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Љадвали 2. Сабтњо дар бораи њосили љамъоваришуда

2.2. Хушконидани  зардолу

Зардолу бо доштани мазза ва таъми нињоят хуб, инчунин манбаи минералу моддањои 
фаъоли биологии ба организми инсон зарурї мебошад. Онњо нерўи инсонро баланд 
карда аз беморињои гуногун эмин нигоњ медоранд, иммунитет (устуворї)-и организми 
инсонро афзун мегардонад. 
Анъанаи хушконидани зардолу дар водии Фарѓона таърихи тўлонї дорад. Гузаштагони 
мо аз замонњои ќадим  мевањоро бо усули табиї, дар худи дарахт ё зери нурњои офтоб 
тунук карда, хушк менамуданд. 
Айни замон дар соњаи боѓдорї таљњизотњои мухталифи хушконидани мева сохта 
шудааст, ки беосеб нигоњдории мањсулотро таъмин менамояд. 
Њоло зардолуро бо роњи табиї ва бо истифода аз олтингўгирд мехушконанд. Тартиби 
хушконидани табиии зардолу дар љадвали зер  инъикос гардидааст.

Љадвали 1. Тартиби хушкконидани зардолу

Набояд фаромўш кард: њангоми хушконидан зардолу аз расидани чанг, шабнам ё 
борон бояд эњтиёт карда шавад (вагарна мевањо сиёњ мешаванд). Зардолуро 
вобаста аз шароитњои иќлимї то 10 рўз мехушконанд (дар зарурият дар оянда 
боз хушконида).  Барои њисоб намудани њачми мањсулоти тайёршуда ќайди 
сабтњоро бояд кард.  
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Тартиби  хушккунии зардолу бо ёрии олтингўгирд

Зардолу мевае аст, ки ҳангоми хушконидан ранги худро тағйир медиҳад. Бо олтингўгирд 
буғ карда, тағйир ёфтани ранги зардолу, пайдо шудани мағор, туршшавӣ, афзоиши 
бактерияҳо ва дигар зараррасонҳоро пешгирӣ кардан мумкин аст. Тавассути буғкунӣ 
маҳсулоти хушкшударо муддати тўлонӣ нигоҳ доштан имконпазир мегардад.  Аммо 
набояд фаромўш кард, ки ҳангоми зиёд гардидани олтингўгирд дар таркиби зардолу, 
ҳангоми ба фурўш расонидани хушкмева (ғўлинг) монеа менамояд. Бинобар ин  ҳангоми 
истифодаи ин усул давомнокии буғкунӣ  ва миқдори сарфи олтингўгирд муҳим 
мебошанд. Инчунин ба сифати  хушкмеваи зардолу (ғўлинг) усули ҳамъоварӣ, ҳамлу 
нақл, буғкунӣ ва хушконидан таъсир мерасонанд.

Ба навъњо људокунї, гирифта партофтани 
зардолуњои осебдида, пухтагузашта ва 
баргњо, (расми 17). 1 

Шуста аз чангу ғубор ва шираи ифлоскунанда 
тоза кардани зардолу, (расми 18).2
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Дуќабата дар паллет ё ќутти чидани 
зардолу, (расми 19).3

Паллет ё ќуттињои зардолудорро дар буѓхона болои њам чида ё бо хаймаи 
селофанї мепўшонем, (расми 20).4

Т а в а с с у т и  л а х ч а и а л а н г а д о ш т а 
олтингўгирдро аз рўи меъёр оташ 
мегиронем, расми 21. 
Тавре дар расм нишон дода шудааст, 
меъёри истифодаи олтингўгирд на 
з и ё д а а з  2  к г  б а 1  т о н н а з а р д о л у 
мебошад, (расми 22).

5
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Муайян кардани дараљаи сулфуронида шудани зардолу. Пас аз буѓкунї дар рўи 
зардолу ќабати тунуки сафед пайдо мегардад, њангоми ба ду ќисм људокунии 
зардолу, донак аз мевабарг наѓз људо шуда, намнок мебошад, (расми 23).6

Расми 22.  Муайян кардани дараљаи  сулфуронидашавї

Расми 21.  Оташ гиронидани олтингўгирд                                             
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Мањсулоти буѓшударо дар паллетњо дар љойи офтобї мегузорем, дар шакли ба 
таври аёният дар (расми 23) нишон дода шуда, вобаста аз њарорати њаво мањсулоти 
барои хушконидан гузошташуда дар муддати то 40 соат хушконида  мешавад.   7

Расми 23.  Хушккунии мањсулоти буѓшуда                                    

Расми 24.  Људо кардани донак аз мевабарг

Пас аз раванди буѓкунии зардолу донаки он гирифта мешавад. Зардолуи буѓшуда 
дар давоми 40 соат барои људо кардан аз дона омода мешавад, дар ин давра 
зардолуро оњиста зер карда донакро аз мевабарг људо мекунанд.8
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Зардолуро то њадди 5% - 10% боќї мондани намнокї дар паллет ё матои ѓафс то 20 
рўз хушк кардан мумкин аст. (расмњои 25 ва 26)9

Расми 25-26.  Хушккунии зардолу дар матои ғафс ё паллет
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То ба њадди 5% - 10% боќи мондани намноки зардолуи хушконидашударо мо аз 
овози мањсулот тавассути даст расонидан  муайян карда метавонем. Мањсулоти 
хушконидашуда тавре, ки дар расми 27 нишон дода шудааст, бояд резанда, 
пошхўранда (ба њамдигар начаспад) буда, њангоми рехтан овоз барорад.

Расми 27. Муайянкунии тайёр шудани мањсулот

Муќоиса:

Дар Туркия дењќонон барои буѓкунии зардолу аз буѓхонањо истифода мебаранд, ки 
рафти буѓкунониро осон карда, талафоти ваќт ва гази сулфурро коњиш медињад, 
(расми 28).

Расми 28. Омодакунї ба буѓкунї ва намуди буѓхона
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Хусусиятњои муњими буѓхона

Буѓхонаро ба андозаи 2,5 м баланди, 2,5 м бар ва баландиашро 2,2 м месозанд, ѓафсии 
деворњо бояд 30 см бошад. Буѓхонаро аз масолењи мањаллї (хишти хом ва ѓ.) сохта 
мешавад. Дар буѓхонаи бо ин андоза сохташуда дар як ваќт 1000 кг зардолуи тару 
тозаро буѓ кардан мумкин аст. Барои ин 1000 кг зардолу  дар рафњо љойгир карда шуда, 
дар давоми 8 - 12 соат бояд бо истифода аз 1600-1800 г олтингўгирд буѓ карда шаванд, 
ки барои њосил шудани 2000 ppm SO2 мусоидат менамояд. Барои ба даст овардани 
зиёда аз 2000 ppm олтингўгирд, ин равандро 2 - 3  маротиба гузаронида мешавад. Бари 
дари даромади буѓхона бояд 110 см ва баландиаш 200 см сохта шуда, зич пўшида 
шаванд ва герметикї бошад.   

Набояд фаромўш кард: Пеш аз буѓкунї мањсулотро бояд шуст! Меъёри истифодаи 
олтингўгирдро риоя кардан зарур аст! Дар давраи  то 5% - 10% намнокї хушконидани  
зардолу, аз расидани чангу ѓубор ва борон мањсулотро эњтиёт кардан лозим аст. Пас 
аз пурра хушкшудаву омода шудани ѓулинг, мањсулоти омодашуда  барои нигоњдорї 
фиристода мешавад. Оид ба раванди иљрои корњои амалишуда ва иљрокунандагони 
он, кї, кай ва бо кадом усул иљро шудааст дар дафтари сабт ќайд кардан лозим аст. 

Зардолуи бо истифода аз  олтингўгирд хушккардашуда 

Зардолуи бо усули  табиї хушконидашуда

Расми 29. Зардолуи хушконидашуда (ѓулинг)-и барои коркарди минбаъда тайёр шуда
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2.3. Хушконидани себ ва нок

Меваи дигаре,  ки  васеъ хушконида 
мешаванд ин себ ва нок мебошад. Онҳо 
нисбат ба дигар хушкмеваҳо беҳтар хушк 
мешаванд, хуб нигох дошта мешаванд, 
таъм ва  накҳати  худро  пурра  нигоҳ 
медоранд. 

Мутаассифона, на ҳамаи навъи себро 
хушк кардан мумкин аст. Аз ҳама беҳтар 
себҳои таъми нордон, бо мағзи серобу 
пӯсти нафис ва дилаи тухмиашон хурд 
дошта хушк карда мешаванд.    

Одатан дар соҳаи боғдории мо барои 
хушконидан себҳои бодрезак (себҳое, ки 
пеш аз ҷамъоварӣ ва ҳангоми чамъовари 
мерезанд) истифода мебаранд. Аммо агар 
меваҳои пухта расида ва андаке нопухтаи 
мағзаш осеб нодидаро хушк кунем, 
маҳсулоти хушсифат ва бозоргир ба даст 
оварда мешавад. Дар ин ҳолат ранг ва  
намуди хушкмева беҳтар ва талабот ба он 
зиёд мегардад. 

Беҳтар аст, ки себҳои барои хушконидан 
омодашударо аз рўи рангу андоза, ба 
паллет ё матоъ чида хушк кунем. Он гоҳ 
меваҳо  баробар  ва  босифат  хушк 
мешаванд.  Себҳои  пўста  ва  дилаи 
тухмдорашон гирифташуда беҳтар хушк 
мешаванд. 

Себҳоро барои хушконидан аввал шуста, 
пўст канда, дилаашро тоза карда, ба 
пораҳои ғафсиашон баробари на зиёда аз 
8-10 мм дар шакли моҳпора реза намоед. 
Себро  бо  пўст  ва  дилааш низ  хушк 
мекунанд. Дар ин њолат низ онҳоро шуста 
пора мекунанд, аммо сифати мањсолоти 
хушконидашуда нисбатан паст мешавад. 
Аксар вақт себҳои буридашуда зуд сиёҳ 
шуда, ҳангоми хушконидан хеле сиёҳ 
гашта, намуди иштиҳоовар надоранд. 
Бинобар ин баъди пора кардани себ онро 
зуд буғкардан лозим аст. 

Дар ҳавои кушод себҳои резашударо дар 
ғалбер ё паллетҳо хушк мекунанд.

Раванди хушконидани табиии себ ва нок дар расмҳои зерин нишон дода шудааст:

Буридани меваҳо 1 
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Ба паллет чидан2
Набояд фаромўш кард: њангоми хушконидан аз расидани чангу ѓубор, шабнам ё 
борон эњтиёт кунед вагарна мањсулоти омодакардаатон нињоят сиёњ мешавад. 
Себ ва нок вобаста аз шароитњои иќлимї то 12 рўз хушконида  мешаванд.  Дар 
бораи кї, кай ва бо кадом усул  корњои хушкониданро иљро кард дар давтари сабтњо 
ќайд намоед. 

Раванди хушконидани себ ва нок бо ёрии маҳлули 1%-и намакоб

25

Ќадами аввал, аз рўйи андоза ва шакл ба навъњо људо кардан ва гирифта 
партофтани шохчаву баргњо, мевањои хому пусида ва шустани онњо 1 



Дар шакли моҳпора ё бо талаботи 
х а р и д о р  п о р а  к а р д а н и  м е в а ҳ о 
(ғафсии пораҳо на зиёда аз 8мм)2

Пора кардани себ 2а
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Пора кардани нок2б

Муддати 15-20 даќиќа тар кардани себи резашуда  
дар мањлули 1%-и намакоб3
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Минбаъд ба паллет ё матои ѓафс чида, ба љойи тозаи офтобї мегузорем. Вобаста аз 
њарорат то 10 рўз то ба дараљаи боќи мондани  намнокии 5% - 10% хушконида 
мешавад.  4

Набояд фаромўш кард: Раванди хушконидани себ ва нок бо ёрии олтингўгирд ба 
мисли буѓкунонии зардолу аст. Фарќият: ваќти тамйиз (буѓкунї) 4 соат ва 
донакњояшон гирифта намешаванд. Мевањои буѓшуда сиёњ намешаванд ва ранги 
љигарии равшани љилодорро ба худ мегиранд. Пас аз пурра хушк шудан мевањоро 
барои нигоњдорї мефиристанд. 

Мевањои дар намакоб таршуда сиёњ нагардида, вобаста аз ранги табииашон рангашон 
таѓйир меёбад. Ранги мевањои сабз пас аз хушкшавї сафед мегарданд, мевањои сурх 
бошанд ранги љигарии равшанро ба худ мегиранд. 
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Хушкмеваи себи сабзи бо истифода аз маҳлули намакоб хушконида  

Хушкмеваи себи сурхи ба таври органикї хушконида  

 Расми 30. Себҳои хушкшудаи барои коркарди минбаъда омода
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Хушкмеваи ноки бо истифода аз маҳлули намакоб хушконида  

 Хушкмеваи ноки ба таври органикї хушконида

Расми 31. Нокҳои хушконидаи  барои коркарди минбаъда омода
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2.4. Хушконидани олуболу ва олуча

Раванди хушконидани табиии олуболу ва олуи ёбої (олуча): 

· Дар минтаќањои кўњї олуболу ва олуи ёбої дар шохи дарахт хушк карда мешаванд 
ин хушккунии нињоят босифати табиї мебошад. Ин усул муносиб (ќулай) буда, харољоти 
иловагии мењнатиро талаб намекунад. Аммо истифодаи ин усули хушконидан ба дарахт 
таъсири манфї  расонида, њосилнокиашро паст мекунад, минбаъд мевањояш  хурд 
мешаванд, инчунин аз њисоби рехтан ва хўрдани паррандагон талафот бештар мегардад.

· љамъоварии олуболу ва олуи ёбої (олуча) бевосита дар дарахт бо усули 
афшонидан ба матои ѓафс, ба мисли зардолу, ки дар боло тавсиф гардида буд, сурат 
мегирад.  

Олуболу ва олуи ёбої (олуча) ба халтањои стандартии то 30 кг бастабанд карда 
мешаванд.  

Набояд фаромўш кард: Раванди хушконидани олуболу ва олуи ёбої (олуча)  бо 
ёрии олтингўгирд ба мисли хушконидани  зардолу бо усули буѓкунонї мебошад.  
Фарќият: ваќти тамйиз (буѓкунї) на зиёда аз 4 соат буда ва донакњояшон 
гирифта намешаванд. Мевањои буѓшуда њангоми нигоњдорї нобуд намешаванд ва 
ранги табии љилодорро ба худ мегиранд.

Расми 32. Олуболу ва олучаи хушконидашуда
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Хушконидани  олуболу ва олуи ёбої (олуча) бо ёрии мањлули 1%-и сода  

Ба навъњо људокунї ва гирифта 
партофтани шохчаву баргњо1 
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Шустани чангу ғубор2

Таркунї дар мањлули 1%-и сода, коркард бо оби 
љўшонидашуда харораташ 85 0С то 1 даќиќа3
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Дар мевањои аз раванди коркард бо оби љўш гузашта (коркард кўтоњмуддат буда бо 
буѓ ё оби љўш гузаронида мешавад) кафидањои хурд пайдо мешавад, ки раванди 
хушкониданро тезонида ба мањсулот ранги табииро медињад.

Ба паллет гузошта ё ба матои ѓафс рехта, дар љойи тозаи офтобї мегузорем, вобаста 
аз њарорати њаво, мањсулот то 10 рўз, то њадди намнокии 5% - 10% хушконида 
мешавад.4 
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Олуболуи бо роњи табиї хушконидашуда  

Олуи ёбоии бо роњи табиї хушконида  

Расми 33. Расми олуболу ва олучаи хушконидаи барои коркарди минбаъда омода
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2.5. Хушконидани хуч

Хучи хушконида шуда ин меваи буттаи ёбоии бисёрсола буда, дар табиат беш аз 400 
намудњои гуногуни хуч маълум карда шудааст. Намуди пањнгардидатарини он хучи майї 
мебошад. Ин намуди хуч ќариб 70 фисади њамаи хучмеваи истењсолшударо ташкил 
мекунад. 

Мевањои хуч бояд дур аз чангу ѓубори шањр, дар минтаќањои кўњистон љамъоварї карда 
шаванд. Таркиби хучи хушконидашуда аз хучи тару тоза кам фарќ мекунад, миќдори 
моддањои фоидаовар дар хуљмеваи хушконидашуда  бештар мебошанд. Хуч асосан дар 
љангалњои пањнбарги дар баландии аз 1200 то 2500 метр аз сатњи бањр  доман пањн 
кардаанд, мерўяд.

Раванди табиї хушконидани  хуч 

Дар минтаќањои кўњї хучи ёбоиро ба таври дастї, чї хеле, ки дар расми 34 нишон дода 
шудааст, љамъоварї мекунанд. њангоми љамъоварї аз ќайчии токбуррї истифода бурдан 
бењтар мебошад. Зеро дар сурати пурра пухтарасї, меваи хуч мулоим шуда, ваќти чидан 
осеб мебинанд. Љамъоварии барваќтии меваи пурра пухта нарасидаи хуч ба сифати 
хучмеваи хушк таъсири манфї мерасонад.

Расми 34. Љамъоварии меваи хуч
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Њосили пеш аз пухта расидан љамъоварї шуда дар рафти хушконидан ранги сурхро 
мегирад, њангоми пурра пухта расидан хучмева љамъоварї шуда  ранги мањсулоти 
хушкаш тиратар мегардад, ки ин нишонаи босифати мањсулот мебошад, ки дар расми зер 
нишон дода шудааст.

Расми 35. Ранггирии  хучмева вобаста ба муњлати  љамъоварии он  

Раванди бо усули табии хушконидани хучмева 

· Ба навъњо људо карда, баргу шохчањо ва мевањои бемору осебдидаро гирифта 
мепартоянд;

· њосили љамъоваришуда дар паллет ё матои ѓафс хушконида  мешавад.

·Хучро дар хушккунакњои офтобї ё тоннелї хушк кардан бењтар аст. Дар шароити 
доманакўњ ва баландкўњњо хуч моњи октябр пухта мерасад, ки дар ин давра таъсири 
нурњои офтоб кам мегардад. Бинобар ин бо истифода аз дастгоњњои мевахушконї рафти 
хушкониданро  метезонанд. Мањсулотро њатман то њадди боќи мондани 5% - 10% намнокї 
хушк кардан лозим аст. 

Хучи барои фурўш хушконидашуда:

Расми 36. Хучи бо роњи табиї хушконидашуда
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БОБИ 3. НИГОЊДОРЇ ВА БА ФУРЎШ 
                РАСОНИДАНИ ХУШКМЕВАЊО

3.1. Бастабандї ва нигоњдории хушкмевањо

Пеш аз оѓози раванди нигоњдорї, меваю буттамевагињо бояд ба навъњо људо карда 
шаванд. Биноњои барои нигоњдорї таъингашта бояд бо таљњизоти њавотозакунї ва 
њавокашњо таъмин карда шуда, тирезањо аз ворид шудани њашарот пешгири шуда 
бошанд. Тавре дар расмњои зер оварда шудааст, хушкмеваи омодашуда  ба  (расми 37) 
халтањои полиэтилении стандартии ѓунљоишаш то 30 кг бастабандї мешаванд. Муњим 
аст, ки вазни халтањо баробар бошанд, ин барои ба таври ќулай тахт кардан, 
бањисобгирии вазн ва ба фурўш расонидани он муњим мебошад. 

Мањсулоти нигоњдошташавандаро аз анбор набароварда, анбор бо олтингўгирд буѓ 
карда шавад. Раванди мазкур барои мубориза бо њашароту зараррасонњо ёрї 
мерасонад. Намнокии њаво дар анбори нигоњдорї набояд аз 75 % зиёд гардад

Расми 37. Бастабандї ва нигоњдории хушкмевањо

38

РОЊНАМОИ АМАЛЇ 
ОИД БА КОРКАРДИ АВВАЛИЯИ МЕВА 



Сарчашмањо:

1. Барномаи Иттиҳоди Аврупо «Осиёи Марказӣ - Инвест IV» Лоиҳаи CANDY – 4 
«Барномаи такмилдодашудаи дастгирии ташкилотҳои соҳибкорӣ оид ба рушди 
соҳа – хизматрасониҳои махсусгардонидашуда ва маҷмӯӣ барои КХМ-и ба содирот 
нигаронида шуда дар бахши коркарди озуқаворӣ», 2017-2019

2. Корбасти ТҶ АЗИТ, 2007-2017

3. Иттилоот аз хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои Исфара ва Ашт.

39




