
1. Далелҳои ҷолиб 

1. Аз ҷиҳати майдони парвариш, шафтолу дар байни мевагиҳо дар Аврупо ва сайѐра ҷои сеюмро 

ишғол мекунад. Дар Аврупо аз ин мева пешсаф  танҳо себу нок  ва дар сайѐра бошад - себ ва банан 

мебошанд. 

2. Ин меваи барқак дер боз аз ҷониби сокинони Италия  себи форсӣ номида мешуд, зеро номи он бо 

Форс мувофиқат мекард. Онҳо бовар доштанд, ки шафтолу аз он ҷо омадааст. Италиягиҳо   дар 

ҷаҳон пас аз Чин, дар парвариши ин зироат, дар ҷои дуюм меистанд. 

3. Дар ИМА, ба ин меваи офтобӣ эҳтироми бузург доранд. Ҳатто моҳи миллии шафтолу вуҷуд 

дорад. Ин моҳи август аст. 

 
2. Дар хоб дидани шафтолу ба чи далолат мекунад 

Таъбиркунандагон дар хоб дидани шафтолору мусби таъбир мекунанд. Ба ҳамагон ӯ комѐбӣ 

меорад. Ба дӯстдоштагон – наздик омадани тӯй, ба фермерон – ҳосил, ба баҳранавардон – бозгашт 

ба ватан, ба соҳибкорон бошад – фоидаи соф.  

Дуруст аст, ки шафтолуи хом дар хоб – ин аломати беморист, вале ба тез шифоѐфтан далолат 

мекунад. Дар хоб дидани шафтолуи пусида, ба хоббин байѐн мекунад, ки ӯ монда шудааст ва бояд 

истироҳат намояд. 
 

 

ШАФТОЛУ 

 

 

 

Растании шафтолу (Prunus persica) ба намуди ―бодоми гулобӣ‖ дохил мешавад. Маълумоти дақиқ дар 

бораи аз куҷо пайдо шуданаш мавҷуд нест. Дар шароити табиӣ шафтолуи Довуд дар шимоли Чин 

вомехӯрад, вай шакли ѐбоии шафтолуии муқаррарӣ аст. Асосан дар мамлакатҳои гарм парвариш 

карда мешавад,  дар ҳоле ки Чин дар парвариши саноатии шафтолу пешсаф мебошад. 

Дар 2–4 солагӣ мева медиҳад. Давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ аз 10 то 15 сол аст. Ҳосилнокии боғи 

шафтолу дар ҷаҳон мухталиф буда, аз 20 с/га (Италия) то 200 с/га (Чили) – ро ташкил медиҳад.  

Барои он ки меваҳо калон шаванд, шафтолурро 20-30 рӯз пеш аз ҷамъоварии ҳосил об додан лозим 

аст.  

Шафтолу — ин самари он буда, ду навъ дорад: 1. Пӯсташ нозук, рангоранг, сафед, сурх, сабз, 

пашмакдор, ки пӯсташ ба осонӣ ҷудо мегардад – инро  ―шафтолуи ширин‖ меноманд. 2. Агар пӯсташ 

ба гӯшти он ва гӯшташ ба донаки он часпида бошад, онро ―шафтолуи кордӣ‖ мехонанд, ширин, 

бузург, шодоб ва нарм, беҷирм ва хушбӯ мебошад. Ҳамаи дигар қисмҳои  ин дарахт - гул, барг, шилм 

ва тухми он талх аст. Мизоҷаш дар дараҷаи дувум сард ва тар аст. 

Номи илмӣ Prunus persica 

Бузургтарин истеҳсолкунанда   Хитой  

Бузургтарин Содиротчӣ  Испания 

Бузургтарин воридотчӣ       Италия 

 ИМА 



Шафтолу дар рӯйхати хӯрокаи инсон маҳсулоти пурарзиш ба ҳисоб меравад. Шафтолу меваи сероб 

буда, тамъи хубу ботароват дорад ва зуд ҳал мешавад. Шафтолуро ба кӯдакон ва  шахсоне, ки пас аз 

беморӣ бисѐр беҳоланду иштиҳо надоранд тавсия медиҳанд. Инчунин, он барои бартараф намудани 

қабзият ва сӯзиши меъда тавсия дода мешавад. Шафтолу ба меъда барои ҳазм намудани хӯроки 

серравған кӯмак мерасонад. Ба бемориҳои тарбод (ревматизм) ва касалиҳои гурда, рагу дил, ҷигар ва 

талхадон муфид мебошад. Шафтолуи тару тоза ва консерванамудаи онро ҳамчун хӯроки парҳезӣ ва 

барои табобати роҳи ҳозима истеъмол менамоянд, чунки он ба ҳазми хӯрок таъсири хуб дорад. 

Шафтолу, дар баробари афлесун ва манго, яке аз меваҳои лазиз аст, ки мазаи тароватбахш ва бӯйи 

хеле нозук дошта, асосан дар намуди тару тоза истеъмол мешавад. Ғайр аз ин, аз он шарбат, кампот, 

мураббо, ҷем ва шафтолуқоқ тайѐр менамоянд.  

Дӯстдорони шафтолу аз бемориҳои дилу рагҳо, фаромӯшӣ азият намекунанд, зеро меваи шафтолу 

дорои калий ва фосфор аст. Ин унсурҳо на танҳо кори майнаро беҳтар мекунанд, балки умуман 

деворҳои рагҳои хунро мустаҳкам менамоянд. Агар шумо  бемории мубодилаи моддаҳо ѐ камхунӣ 

дошта бошед, шафтолу дар парҳези шумо муҳим аст. Охир, дар онҳо миқдори зиѐди оҳан - қариб 

унсури асосии хуни инсон аст. 

Донаи бештари шафтолуҳо талх буда, баъзан шафтолуҳои донакашон ширин низ вомехӯрад. Донаки 

он хеле муфид мебошад, зеро дар таркиби он рағани бодом ва витамини машҳури В17 

мавҷуд аст. Равғани донаки шафтолуро дар истеҳсолот ва тиб васеъ истифода менамоянд. 

Меваи  шафтолу аз ҷиҳати калориянокӣ чандон бой нест. Дар 100 грамм мева ҳамагӣ 45 кКал дорад, 

аз ҷумла 0,9 г сафеда, 0,1 г равған, 9,5 г карбогидратҳо, 0,7 кислотаҳои орагникӣ, 2,1 г нахи ғизоӣ, 

86,1 г об, 0,6 г хокистар мавҷуд аст. Аз ҷиҳати витаминноки хело ҳам бой буда, дорои витаминҳои А, 

В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, Н, РР мебошад. Дар таркиби мева бештар калий (363 мг) мавҷуд буда 

миқдори натрий хело кам (30 мг) аст. 

Дар кишвар вобаста аз навъ меваи шафтолуро аз нимаи охири моҳи апрел то охири сентябр 

ҷамъоварӣ менамоянд. Меваҳо метавонанд аз 75 то 300 грамм вазн дошта бошанд. Аз ҳар як дарахт 

аз 20 то 40 кг мева ҷамъоварӣ карда мешавад.  

Навъҳои гуногуни ин растанӣ, аз қабили - Анҷиршафтолуи сурх, Лола, Норанҷӣ, Равғани гов, 

Элберта, Луччаки сурх, Сафедшафтолу, Фарҳод, Чемпион, Старт ва ғайра парвариш меѐбанд. Дар 

солoҳои охир навъҳои нави саноатӣ ба монанди Квинкрест, Саммер Файр, Флавортоп, Охенри – аз 

ИМА ба кишвар ворид карда шуданд. Мӯҳлати пухтарасии ин навъҳо гуногун буда, аз охири моҳи 

апрел (навъи Квинкрест) ва  то охири сентябр (навъи Файртайм) идома меѐбад. оварда шуда, дар 

истеҳсолот васеъ паҳн шуда истодаанд. 

 
   

Файртайм  Нектарин - Ред Ҷим   Нектарин – Саммер 

Файр  
Нектарин -Флавортоп 



 
   

Нектарин - Флеймкист Квинкрест Ангелус Флорада гранд 

    
Флорада Принс  Охенри  Карнавал Тропик биюти  

    
 

Мавсими пухтарасии шафтолу дар ноҳияҳои вилояти Хатлон        
 

 

Номи ноҳия 
Вақти пухтараси % 

Апрел  май июн июл август сентябр октябр 

Кушониѐн  25 25 25 25   

Вахш  25 25 25 25   

Хуросон 10 15 25 25 25   

Дусти  25 25 25 25   

Кубодиѐн  25 25 25 25   

Ҷ Балхи  25 25 25 25   

А Ҷоми  25 25 25 25   

Ҷайҳун  20 30 25 25   

Панҷ  25 30 25 20   

Шахритуз  25 25 25 25   

Носири Хусрав  30 30 30 10   

Сарбанд  25 25 25 25   

Кулоб  25 25 25 25   

Муминобод   20 30 25 25  

Восе  20 30 25 25   

Хамадони  20 30 25 25   

Фархор  25 25 25 25   

Темурмалик   20 30 25 25  

Дангара  20 30 25 25 0  

Ховалинг   25 25 25 25  

Давраи пухтарасии шафтолу дар вилояти Хатлон вобаста аз навъ ва ноҳияҳо тулони аст. Пухтарасии 

шафтолу  аз охирҳои апрел (ноҳияи Хуросон) оғоз ѐфта, то моҳи сентябр (ноҳияҳои Ш Шоҳин, 

Муминобод)  давом мекунад. Мавсими асосии истеҳсоли шафтолу дар минтақа охири моҳи июн, 

моҳи июл ва аввали моҳи август ба шумор меравад.   

камтар     зиѐдтар 



 

 Назари оморӣ 

 
Иқлими вилояти Хатлон барои парвариши шафтолу хело мувофиқ, махсусан Хатлони Ғарби барои 

истеҳсоли шафтолуи барвақтӣ хело ҳам мувофиқ аст. Ҳаҷми истеҳсоли шафтолу соли 2018 дар ин 

вилоят 40554,6 тоннаро ташкил дод. Аз ҳама зиѐдтар шафтолу дар ноҳияҳои Данғара ва Муминобод 

(4932,8 ва 4607,7 т) истеҳсол гардид. Дар Хатлони Ғарбӣ бошад, истеҳсолкунандагони асосии 

шафтолу ин ноҳияҳои Ёвон, Шаҳритус, Кушониѐн ва Ҷ Балхи мебошанд, ки онҳо соли 2018 

мутаносибан 2929,2 т, 2582, 1 т, 2366, 1 т ва   1883 т шафтолу истеҳсол намуданд. 
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ҲОСИЛИ ШАФТОЛУ ДАР НОҲИЯҲОИ 
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН, тонна 

2018

2019

Омилҳое, ки ба нархи шафтолу таъсир мерасонанд: 

„Навъи шафтолу 

„Сифати мева 

„Арзиши ҳамлу нақл 

„Банду басти маҳсулот 

„Хароҷоти истеҳсолӣ: меҳнат, корҳои механикӣ, 

нуриҳо, инсектисидҳо, пестисидҳо, гербисидҳо, 

арзиши сӯзишворӣ ва қувваи барқ 

„Назорати алафҳои бегона 

 

2018 

405,6 ҳазор тонна 

2019 

393, 7 ҳазор тонна 

 

ҲОСИЛИ УМУМИИ 

ШАФТОЛУ ДАР 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
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Истеҳсоли шафтолу дар ҷаҳон 

 Дар ҷаҳон ҳамасола зиѐда аз  25 003 345 тонн шафтолу ва  нектарин истеҳсол мегардад. 

 Кишвари Чин бузургтарин истеҳсолкунандаи шафтолу ва нектарин буда, ҳаҷми истеҳсоли 

солонаи маҳсулот дар Чин 14 469 004 тоннро ташкил медиҳад. 

 Кишвари Испания аз ҷиҳати истеҳсоли шафтолудар ҷои дуюм буда, ҳаҷми истеҳсоли он 

солона  1 529 919 тонн мебошад. 

 Кишвари Руссия бошад бо истеҳсоли   36 212 т шафтолу  дар ҷойи  36 мебошад. 

Дар ҷаҳон ҳамасола зиѐда аз 23- 25 млн. тонн шафтолу истеҳсол мегардад. Дар ин самт пешсафон 

кишварҳои: 

 Чин – 13 млн. тонн; 

 Аврупо дар якҷоягӣ – каме зиѐдтар 4 млн. тонн; 

 ИМА  – 1 млн. тонн; 

 Туркия – 600 ҳазор тонн; 

 Аргентина – то 300 ҳазор тонн; 

 Бразилия – 250-260 ҳазор тонн; 

 Мамлакатҳои Африкаи Ҷанубӣ – то 200 ҳазор тонн; 

 Мексика – 160-170 ҳазор тонн; 

 Чили и Япония – то 130-140 ҳазор тонн     

 мебошанд 

Истеҳсолкунандаи асосии шафтолу дар ҷаҳон мамлакати Чин буда, қариб 65% - и истеҳсоли ҷаҳони 

ба ин мамлакат рост меояд. Дар ҷои дувум ва савум давлатҳои Испания ва Италия мебошанд. Қатори 

истеҳсолкунандагонро баъдан ИМА, Эрон ва Туркия идома медиҳанд. 

 

 
Истеҳсоли шафтолу дар давлатҳои алоҳида, бо фоиз вобаста аз ҳаҷми умумии истеҳсол дар ҷаҳон 

Дар Руссия ҳамасола 30 – 50 ҳазор тонна шафтолу истеҳсол гашта, ба бозори дохила равон карда 

мешавад. Талабот ба шафтолу дар ин кишвар, нисбати таклифоти он,  зиѐд аст. Ин аст, ки Руссия ҳар 

сол 200-250 ҳазор тонна шафтолуро аз дигар давлатҳо ворид менамояд.  

Шафтолу ба Руссия бештар аз Сербия, Чин, Белоруссия, Узбекистон ворид карда мешавад.  

Мамлакатҳои содироткунандаи шафтолу ба Руссия 

Чин 
65% 

Испания  
7% 

Италия  
7% 

ИМА 
4% 

Эрон 
4% Греция  

4% 

Туркия 
3% 

Чили  
2% 

Ҳиндустон 
1% Египет  

1% 

Аргентина  
1% 

Корея  
1% 



 

Инчунин аз Тоҷикистон низ ба Руссия шафтолу ворид мегардад. Ҳаҷми аз ҳама камтари шафтолу ба 

Руссия аз моҳи ноябр то моҳи апрел ворид мегардад. Дар ин вақт шафтолу нархи хело гарон дорад. 

Давраи асосии воридкунӣ ин моҳҳои июл, август мебошад. Дар ин давра моҳе то 60000 тонна 

шафтолу ба савдо меравад. Нисбатан нархи маҳсулот паст мегардад, чунки айѐми пухтарасии 

шафтолу дар Руссия дар ҳамин давра фаро мерасад.  

 

Талаботи бозори содиротӣ 

Пухта расидан ва Ҷамъоварии мева 

Шафтолу вобаста аз минтақаи парвариш пӯхта мерасад. Ба пӯхтарасии мева омилҳои гуногун таъсир 

мерасонанд- боду ҳаво, хок, ҷойи шинондан. Аҳамияти калон ба мӯҳлати пухтарасӣ навъи дарахт 

(барвақтӣ,  миѐнапаз ва дерпаз) дорад. 

Мўҳлати ғунучини ҳосили ҳар  навъи шафтолуро аз рўи ҳолати мева ва ранг, сахтӣ,  дилаи  он 

муайян мекунанд. Расиши мева се дараҷа дорад: чиданбобӣ, расиши техникӣ ва расиши истеъмолӣ 

дар намуди таври тару тоза. Бо зиѐд шудани дараҷаи пухтарасӣ меваҳо мулоим, ширин ва сероб 

мегарданд. Усули муҳими муайян намудани дараҷаи пухтарасии мева ин дегустатсия (чашидан) 

мебошад. 

Нишонаҳое, ки мувофиқи он пӯхтарасии меваи шафтолуро муайян менамоянд:  

 Дар рӯзҳои охир меваҳо тез вазн мегиранд 

 Ранги асоси тағир меѐбад. Ранги мева аз сабз вобаста аз навъ ба ранги зард ва ѐ дигар тағир 

мубадал мегардад. 

 Пуст ҳамвор ва «бе чин » мегардад.  

 Меваҳо мулоим ва сероб мегарданд 

 Буйи форам ва устувор пайдо мекунанд 

Меваҳо дар дарахт яку якбора намепазанд. Биноанд меваҳо интихобан дар як чанд марҳила 

ҷамъоварӣ мегарданд. Меваҳои пӯхтарасида хело ҳам нозуканд, нодуруст даст расонидан боиси 
пайдоиши иллат дар пӯст мегардад, барои ҳамин ба чидани мева диққаткорона муносибат кардан 

лозим аст.  
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Ба ҷамъоварии меваи шафтолу вобаста ба мақсади таъиноти он шӯруъ менамоянд. Шафтолуро барои 

нақл намудан ба масофаи дур 2-3 рӯз пеш аз пӯхтарасӣ  ҷамъоварӣ менамоянд. Чидани мева бо таври 

дастӣ анҷом дода мешавад. Дар ин ҳолат набояд, ба пуст ва дила осеб расад.  Дар як вақт мева ба 

навъҳо ҷудо карда шуда (меваҳои хом ва осебдидаро дур кардан), андозабандӣ ва ба қутиҳо ҷой дода 

мешаванд.  

Анбор – Нигоҳдорӣ 

Меваи шафтолу зуд вайрон мешавад, биноан ба муддати кӯтоҳ – аз як чанд рӯз то ду ҳафта нигоҳ 

дошта мешавад. Имконияти зиѐдтар нигоҳ доштани меваҳо ҳаст, агар онҳо пеш аз пурра пӯхта 

расидан ҷамъоварӣ гарданд ва ѐ ҳарчи зӯдтар баъди ҷамъоварӣ дар ҳарорати аз 0 то 4°С хӯнук карда 

шаванд. Дар ин ҳолат меваи шафтолуро метавон,  аз 2 то 3 ҳафта нигоҳ дошт. Навъҳои Никитский, 

Салвей, Элбертаро дар шароити сардхона аз 1 то 2 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Ҳарорати аз ҳама 

беҳтарин барои нигоҳдории шафтолу  0 то +5Ос ва намнокии нисбии ҳаво  85 то 90% аст. 

Бастабандӣ 

Баъди чидан меваи шафтолуро мувофиқи талаботи стандартҳо ба 3 навъ (олӣ, якум ва дуюм) 

мувофиқи намуд ва андоза ҷудо менамоянд. Меваи навъи олиро дар қуттиҳои дуқабатаи 

гофрокартонӣ  як қабат мечинанд. Дар ин қуттиҳо то 3,5 – 4 кг шафтолуро ҷой додан мумкин аст. 

Меваҳои навъи якуму дуюмро дар қуттиҳо то 3 – 4 қабат чидан мумкин аст. Дар зери қуттиҳо ва 

баъди ҳар як қабат қоғаз гӯзошта мешавад, то ин ки меваҳо аз осебинӣ ва ифлосшавӣ эмин монанд. 

Меваҳо дар қуттиҳои ҳаҷмашон 6 ва ѐ 8 кг ҷой дода мешаванд. Андозаи чунин қуттиҳо 274х240х230 

мебошад 

.      

Барои пешниҳод ба истеъмолкунандагон бошад шафтолу дар зарфҳо таври ҷой дода мешавад, ки 

истеъмолкунанда ба сифати мева аз берун баҳо дода тавонад. 

       

Нишонагӯзорӣ 

Ҳар як бастаи дорои мева бояд нишонае дошта бошад, ки барои муайянкунии бор кӯмак кунад, 

маълумот дар бораи фиристанда, қабулкунанда ва аломати EAC талаб карда мешавад. 



Шафтолу мутобиқи талаботи TR CU 022/2011 Иттиҳоди Гумрукии "Маҳсулоти хӯрокворӣ аз 

рӯи тамғакоғазҳо" (14 сентябри соли 2018 ворид карда шудааст) нишонагӯзорӣ мешавад. 

Барои содирот ба кишвари Русия нишонагӯзорӣ бояд дақиқан бо забони русӣ тайѐр карда 

шуда,  дар ҳар як бастаи  барои фурӯши чакана таъин шуда, гӯзошта шавад. Нишона бояд 

маълумоти зеринро дарбар гирад: 

 Аломати ҳатмии EAC 

 Номи маҳсулот 

 Вазни холис 

 Таърихи истеҳсолот 

 Шароити нигоҳдорӣ 

 Мўҳлати истеъмол 

 Истеҳсолкунанда 

 Суроғаи истеҳсолкунанда 

 Воридкунанда 

 Суроғаи воридкунанда 

 

Ҳамлу нақл 

Хусусиятҳои барасмиятдарории гумруки шафтолу 
 
Ҳама меваҳои мавҷуда ба гурӯҳи 08-и ТН ВЭД тааллуқ доранд. Ҳар як мева рамзи инфиродии 
худро доранд, ки дар асоси он меъѐри воридот муқаррар карда мешавад. Рамзи шафтолу 0809 
30 900 0 буда, тарифи базавӣ барои шафтолу - 0%, андоз аз арзиҳи иловашуда (НДС)  20% - ро 
ташкил медиҳад. 

Ҳангоми ҳамлу нақли мева бояд тамоми қоидаҳое, ки барои маҳсулотҳои тезвайроншаванда 
лозиманд, риоя карда шаванд. Аз ҷумла: 

 Меваҳои пухтарасида, ифлос ва пӯсидаро кашонидан мумкин нест; 

 Воситаи нақлиѐт бояд дезинфексия ва безараргардонида шавад; 

 Реҷаи ҳарорати ва намнокӣ ҳатман риоя гардад; 

 Ҳангоми ҳамлу нақл шафтолу бояд аз ифлосшавиҳо эмин нигоҳ дошта шавад;  
 

Риоя нагардидани ин қоидаҳо боиси вайрон гардидани маҳсулот ва ѐ аз воридот боздоштани 
он мегардад. 
Меваро бо истифодаи таҷҳизотҳои рефрижераторӣ бо нақлиѐтҳои гуногун ҳамлу нақл 
менамоянд. Пунктҳои хизматрасониҳои гумрукӣ риояи ин қоидаҳоро назорат мекунанд.  

Шафтолу бо намудҳои зеринӣ нақлиѐт интиқол дода мешавад: 

 Ҳавоӣ 

 Баҳрӣ 

 Автомобилҳо 

 Роҳи оҳан 
Ҳангоми интиқоли шафтолуро тавассути роҳи оҳан дар вагонҳои рефрижератордошта 
(яхдондор) баландии қуттиҳо набояд аз 1,6 ‟ 2,4 м зиѐд бошанд, то ин ки бехатарии маҳсулот 
таъмин гардад. 

Ҳуҷҷатгузорӣ 

Интиқоли шафтолуро ҳуҷҷате ҳамроҳи мекунад, ки маълумотҳои зеринро дарбар мегирад: 

Рақами Ҳуҷат оид ба сифати маҳсулот ва  таърихи гирифтани он 

Рақами Сертификат оид ба миқдори элементҳои зараровар ва  таърихи гирифтани он  



Ном ва суроғаи ташкилоти содироткунанда; 

Ном ва суроғаи ташкилоти қабулкунанда; 

Навъи мол; 

Миқдори ҷойҳо: 

Вазни умумӣ ва вазни холиси маҳсулот; 

Вазни миёнаи як воҳиди маҳсулот якҷоя бо борҷома; 

Таърихи ҷамъоварӣ ва борҷомакунонӣ; 

Рақами воситаи нақлиётӣ интиқолдиҳанда; 

Мӯҳлати интиқоли маҳсулот; 

Ному насаби масъул барои сифат; 

Нишонаи сертификати мавҷуда 

 

Интиқол ба кишвари Руссия 

Ҳар як меваи ба кишвари Руссия дохилшаванда аз назорати лаборатори бояд 

гӯзарад. Масъулият нисбати бехатарии маҳсулот назди истифодабаранда ба зиммаи 

таъминкунанда мебошад. Маҳсулот  барои истеъмолкунанда бояд комилан бехатар бошад.  

Илова ба ҳуҷҷатҳои стандарӣ, содироткунанда бояд ҳуҷҷатҳои зеринро, пешниҳод 

намояд: 

 Шаҳодатномаи фитосанитарӣ  
 Барои додани имтиѐзҳо барои пардохтҳои гумрукӣ - шаҳодатномаҳои пайдоиши А ѐ CT-

1 (Ҳангоми воридоти молҳо аз кишварҳои ИДМ имтиѐзҳо татбиқ карда мешаванд - 
воридоти бидуни боҷ дар асоси сертификати пайдоиши молҳои CT-1. Танҳо ААИ 
пардохт карда мешавад) 
 
Ба Шумо лозим аст, ки ба пур кардани шаҳодатномаи фитосанитарӣ диққати махсус 
диҳед. Дар банди 14 Шаҳодатномаи фитосанитарӣ бояд ишора ба қарори Шӯрои 
Комиссияи Иқтисодии Аврупо аз 30 ноябри соли 2016 №157 “Дар бораи тасдиқи 
талаботи ягонаи карантинӣ - фитосанитарӣ ба маҳсулотҳо ва объектҳо дар сарҳадҳои 
гумрукӣ ва қаламрави давлатҳои Иттиҳоди Иқтисодии Аврупою Осиѐ” бошад. 

Мисол: 

 

БИДОНЕД! Агар ин ибора дар сутуни 14 сертификати фитосанитарӣ навишта нашуда бошад, 
он гоҳ Россельхознадзор ба шумо ҷарима хоҳад кард, Воридоти шафтолу ба шумо иҷозат 
нахоҳад дод, ба шумо лозим меояд, ки барасмиятдарории гумрукӣ кунед. Мева дар анбори 
нигаҳдории муваққатӣ ҷойгир хоҳад шуд ва шумо хароҷоти ғайричашмдоштро барои 
ҷойгиронии мева дар анбори нигаҳдории муваққатӣ ба дӯш хоҳед гирифт.   

Тайёр намуда ҳуҷҷатҳо барои интиқоли маҳсулот 

1. Шартнома бо миёнрав барои ҳуҷҷатгӯзории гумрукӣ. 

Барои ин ба шумо лозим аст: 

 Рақами Мушахасси андозсупоранда (ИНН) 

 Маълумотномаи бонк  (нусха) 



 Нусхаи бақайдгирии ягонаи давлатӣ (нусха) 

 Шаҳодатнома оид ба бақайдгирии давлатӣ (нусха) 

 Шиноснома (нусха) 
2. Гирифтани сертификати фитосанитарӣ 

 Дархост барои гирифтани сертификат 

 Супоридани намунаи маҳсулот барои таҳлил 

3. Гирифтани сертификати мутобиқат  

 Дархост ба шуъбаи стандарти давлатӣ барои гирифтани сертификат  

 Ташкил намудани ташрифи намояндаи шуъбаи стандарт ба корхона 

 Тартиб додани санади гирифтани намунаи маҳсулот 

 Супоридани маблағи сертификат 

 Супоридани маблағ барои гузаронидани ташхиси лабораторӣ 
4. Гирифтани сертификати «пайдоиш» 

 Дархост барои гирифтани сертификат  

 Дида баромадани дархост 

 Гирифтани намуна барои ташхис 

 Пардохти маблағи сертификат 

 Гирифтани сертификати «пайдоиш» 
 

 
Стандарти ЕЭК ООН FFV-26, дар бораи маркетинг ва назорати сифати тиҷоратии шафтолу  
 
Талаботи ҳадди ақал барои ҳамаи навъҳо 

Меваҳои  ҳамаи навъҳо бояд: 

 Солим бошанд 

 Сифати хуб дошта бошанд; маҳсулоте, ки аз пӯсидааст ѐ осебе дорад, ки онро барои 
истеъмол номувофиқ гардонидааст, иҷозат дода намешавад:  

 Тоза бошанд,  амал тоза аз ҳамагуна ифлосиҳои беруна; 

 Бе ягон намуди зарар аз ҳашаротҳо; 

 Бе нуқсон дар асоси думча 

 Бидуни намии зиѐд дар сатҳи пуст 

 Бидуни буй ва ѐ таъми бегона 

 Дараҷаи пӯхтараси ва ҳолати шафтолу бояд чунин бошад, ки: 

 Бор кардану фароварданаш имкон дошта бошад 

 То ҷойи таъиншуда дар ҳолати хуб интиқол доштанаш имкон дошта бошад 
 

 
 Талабот ба пӯхтарасӣ (камолот) 

Шафтолу  то он дараҷае пухта  бошад, ки то ҷои таъинот дараҷаи пӯхтарасиаш ба дараҷаи 

камолот расад. 

Гуруҳбандӣ 

Шафтолу ва нектаринҳо аз рӯи сифат ба се навъ тақсим карда мешаванд: 

 Навъи олӣ 

 Навъи якум 

 Навъи дуюм  
 
Андозабандӣ 

Андозагирӣ аз рӯи диаметри ҳадди аксар, аз рӯи вазн ѐ миқдор сурат мегирад. 
Ҳадди ақали калибр бояд чунин бошад: 



 56 мм ѐ 85 г барои навъи олӣ 

 51 мм ѐ 65 г барои навъҳои  I ва II. 
 
Намуди молӣ 

A. Ягонагии 
Ҳар баста бояд яксон бошанд; Дар ҳар як баста бояд танҳо шафтолу ва нектарини якхела, аз 

ҷиҳати навъи мева,  сифат, пухтарасидан, андоза дошта бошад; илова бар ин, навъи олӣ бояд 
ранги ягона дошта бошад. 

B. Бастабандӣ 
Шафтолу ва натаринҳо бояд тавре печонда шаванд, ки ҳосил дуруст ба даст оварда шавад. 
Маводе, ки дар дохили баста истифода мешавад, бояд тоза ва сифатӣ дошта бошад, то ба ягон 
маҳсулот зарари беруна ѐ дохилӣ расонида нашавад. Истифодаи маводҳо, аз ҷумла коғаз ѐ 
тамғаи дорои тамғаи тиҷорат, ба шарте, ки чоп ѐ нишонгузорӣ бо ранг ѐ ширеш анҷом дода 
шавад. 
 
Нишонагузорӣ 

Ҳар як бастаи  шафтолу бояд тамғақоғази бо ҳарфҳои шустанашаванда навишта шуда,  аз 
берун ба таври возеъ дида шаванда ва дорои маълумоти зерин бошад:  
A. Аломатҳои мушаххас 
Содироткунанда: 
Ном ва суроғаи воқеӣ (масалан, кӯча / шаҳр / минтақа / рамзи почта ва кишвар, агар аз 
кишвари аслӣ фарқ кунад)  

B. Табиати маҳсулот 

 Номи мева "шафтолу" ѐ "нектарин", агар таркиби баста аз берун намоѐн набошад 

 Ранги дила 

 Номи навъ (зарур нест). 
C. Пайдоиши маҳсулот 

 Кишвари пайдоиш. ( мумкин, ноҳия, минтақа  ѐ  маҳали парвариш) 
D. Хусусиятҳои тиҷоратӣ 

 Навъ 

 Андоза (агар андозабандӣ шуда бошад) анлозаи камтарин ва андозаи баландтарин (бо 
мм) ѐ вазни камтарин ва баландтарин (бо г) ифода карда мешавад 

 Миқдори меваҳо (зарур нест) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


