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Номи илмӣ Malus domestica 

Бузургтарин 

истеҳсолкунанда 

  Хитой  

Бузургтарин Содиротчӣ  Хитой 

Бузургтарин воридотчӣ       Германия 

Таҳлили себ ҳамчун маҳсулоти содиротӣ 

СЕБ 



Маълумоти умумӣ 
   

Себ (форсӣ: سیب ) «(лотинӣ)»: Malus domestica) дарахтест, ки ба оилаи Садбаргулҳо дохил 

мешавад ва самараш меваи тухмдор мебошад. Мевааш вобаста аз навъ шакл, андоза, мазза ва 

рангҳои гуногун – калон ва хурд, шаклҳои гирда ва дарозрӯя, рангҳои сурх, сафед, сабз, зард, 

ҳарранга, мазаи ширин, турш дорад 

Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ 
 Себ дар шакли дарахт мерӯяд. Баландии дарахтон  2 - 10 м буда,  дар 4 - 12 солаги ба 

ҳосил даромада, 40 – 50 сол ҳосил медиҳад. Ассосан моҳҳои апрел – май гул мекунад. 

Гулкунӣ 8-12 рӯз давом мекунад. То 30% гулҳо метавонад мева банданд, дигар гулҳо 

мерезанд. 

 Гули себ тавассути ҳашарот аз гули навъи дигари себ гардолуд мешавад. Бинобар он, 

дар боғ бояд камаш се навъи себи дар як вақт гулкунанда мавҷуд бошад, то ки онҳо аз гарди 

гули якдигар гардолуд шаванд. 

 Себро низ бо роҳи пайванд зиѐд мекунанд. Мутахассисони соҳаи боғпарварӣ дар 

солҳои охир ба сифати пайвандшаванда навъи қадпасти себро истифода бурда, дарахти себи 

қадпастро ба вуҷуд овардаанд. Парвариш ва ҳосилғундории он осон буда, вай дар муддати 

кутох (3-4 сол) ба ҳосилбанди шуруъ мекунад. 

 Ҳосилнокии себзор ба ҳисоби миѐна дар ҷаҳон 15 т/га- ро ташкил медиҳад. Бунѐди 

боғҳои интенсивӣ (тагпайвандҳои кадпаст) имконият доданд, ки ҳосилнокии себзор хеле 

баланд гардад. Ҳосилии рекордии себро дар кишвари Зеландияи Нав (150т/га) бардоштанд. 

Ҳоло ҳосилникии миѐнаи боғи себ дар ин кишвар 74 т/га, дар Нидерландия 56 т/га, Белгия ва 

Германия 52- 55 т/га – ро ташкил медиҳад, яъне рушди истеҳсоли себро дар Ҷаҳон бунѐди 

боғҳои интенсивӣ таъмин мекунанд. 
Ҳосилнокии себзор, т/га 

 
 

 Мавсими пухтарасии  Себ дар ноҳияҳои вилояти Хатлон 

Себ вобаста аз навъ ва ноҳияи парвариш дар ҷануби Тоҷикистон аз охирҳои моҳи апрел ба 

пухтараси оғоз карда, то моҳҳои октябр давом мекунад. Навъҳои дерпазак барои нигоҳдори 

бештар мувофиқанд.  

Мавсими ҷамъоварии ҳосили  себ дар кишварҳои ҷаҳон 
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Навъҳои бештар паҳнгардидаи себ 

Вобаста ба вақту мавсими пухтанаш навъхои себ тобистонӣ, тирамоҳӣ ва зимистонӣ 

мешаванд. Навъҳои себи тобистонӣ (Попировка, Себи моҳтобӣ) моҳи июл-август, 

тирамоҳӣ (Дорчинисеби Рахш, Тирамоҳии Рахш, Антоновка, Корчсеб, Аниси Рахш) моҳи 

сентябр мепазанд. Себҳои зимистонӣ (Пепинкаи литвагӣ, Ренети Симиренко, Розмарини 

сафед)-ро моҳи октябр аз дарахт мечинанд ва дар давоми зимистон нигоҳ медоранд. 

Давраи 

пухтарасӣ 

Навъ  Хусусиятҳои хос 

Навъи 

тирамоҳии 

дерпаз 

 Гала 

 

Қисман худгардолудшаванда, вазни меваҳо 115-

145 грамм. Аз рӯи тамъ обдор, ширини ба турши 

моил. Дар тагпайванди баландқад дар 6-7 солагӣ 

ва дар тагпайванди қадпаст дар 3-4 солаги ба 

ҳосил медарояд. Аз як дарахт 55 – 80 кг ҳосил 

медиҳад. Дар намуди тарутоза, хушккардашуда 

ва коркардкардашуда – шарбат, компот, ҷем, 

мурабо ва ғайра истифода мешавад. 

Навъи 

зимистонӣ 

Старкр

ипсон 

 

Меваҳояш миѐна ѐ калон 180 – 200 грамм. Сероб 

ва буйи хуб дорад. Дар тагпайванди қадпаст аз 

соли сеюм,  дар тагпайванди баландқад аз 5 

солагӣ ба ҷамъоварии мева шӯруъ намудан 

мумкин аст..Аз як дарахти қадпаст дар 7 солаги 

15 – 20 кг ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд.. Сифати 

хуби молӣ дошта нағз нигоҳ дошта мешавад. 

Меваашро охирҳои сентяб ҷамъоварӣ кардан 

мумкин аст. 

Навъи 

зимистонӣ 

Голден 

Делише

с 

 

Ба сармо тобовар. Меваи дарозрӯяи зард, вазни 

ҳар як мева 140 – 200 грамм бо буйи хуш. 

Ҳамасола ҳосил медиҳад. Ба мевабанди дар соли 

2 - 3 баъди шинонидан оғоз менамояд. Таъми 

хеле хуб дорад.   

 

Навъи 

тирамоҳӣ 

Ред 

Чиф 

 

Моҳи октябр мепазад. Мевааш калон, сурх, 

обдори мустаҳкам. Дарахташ суст инкишоф 

меѐбад, тез ба ҳосил медарояд. Ҳосилнокии 

баланд дорад. Мевааш дар бозор талаботи баланд 

дорад. Навъи хуби саноатӣ буда, дар қитъаи 

наздиҳавлиги низ парвариш карданаш имкон 

дорад. Дар оғози ба ҳосилдарои аз як дарахт то 

30 кг ва баъдан то 120 – 150 кг ҳосил гирифтан 

имкон дорад. 

 

 

 

 



Назари оморӣ 
Ҳосили умумии себ дар вилояти Хатлон 

 

2018 2019 

49206  тонна 49210  тонна 

 
Истеҳсоли себ дар ноҳияҳои вилояти Хатлон, т 

 
 

Истеҳсоли себ дар ҷаҳон 

 Ҳамасола дар ҷаҳон зиѐда аз 89 565 973 тонн истеҳсол мегардад 

 Бузургтарин истеҳсолкунандаи себ дар ҷаҳон Хитой бо истеҳсоли  44 448 575 тонн 

дар сол мебошад. 

 Дувумин истеҳсолкунандаи себ дар ҷаҳон ИМА бо истеҳсоли  - 4 649 323 тонн/себ 

дар сол мебошад. 

 Хитой ва ИМА дар якҷояги 50% себи иҳстеҳсолшавандаи ҷаҳонро истеҳсол 

мекунанд. 

 Руссия ҳаштумин кишвари истеҳсолкунандаи себи ҷаҳон бо истеҳсоли  1 843 544 

тонна себ дар сол аст. 

Истеҳсоли себ дар ҷаҳон, ҳазор т 
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Чин; 44,448 
ИМА; 4,649 

Полша; 3,604 

Туркия; 2,925 

Ҳиндустон; 

2,872 

Эрон; 2,799 

Италия; 2,455 
Руссия; 1,843 

Франсия; 1,819 



Содироти себ 

Содироти себ ба кишварҳои ҷаҳон, млн доллар 

 
Воридоти себ 
Кишварҳои асосии воридкунандаи себ Германия, Англия ва Руссися мебошанд. 

 

 
Ба Руссия себ аз кишварҳои зерин ворид мегардад: 

Кишварҳои асосии воридкунандаи себ ба Руссия, т 

 
 

 

Чин; 1200 

ИМА; 961,6 

Италия; 841,2 

Чили; 602,9 

Зеландия Нав; 

566,6 

Франсия; 433,6 

Африкаи 

Ҷануби; 374 

Полша; 367,3 
Нидерландия; 

239,2 
Япония; 133 

Сербия; 125610 

Молдова; 246034 

Белоруссия; 55477 

Чин; 55 477 
Озарбойҷон;            

82 321 

Чили; 29 719 

Македония; 8 899 

Туркия; 41 631 Эрон; 60 587 Африкаи Ҷануби;  

16 041 
Аргентина; 17 581 

Босния ва 

Герсеговина; 3 848 

Бразилия;       

9 757 

Зеландияи Нав;         

8 309 



Нархи себ дар Тоҷикистон, сомонӣ 

 

                      
 

 

 

 

 

Нархи себи навъи Голден Делишис дар бозори Тоҷикистон, сомонӣ 
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Омилҳои ба нархи себ таъсиркунанда:  
 Мӯҳлати пухтарасӣ  

 Навьи себ 

 Сифати мева (сатҳи ҳамвор) ва андозаи он 

 Нархи содиротии маҳсулот дар ҷаҳон  

 Ҳосилнокӣ дар кишвар.  

 Ҳосилнокии себ дар кишварҳои рақиб – 
содироткунандагони олу.  

 Сифати борҷома, ҷудо кардан ба навъҳо ва 
андозагирӣ.  



 

Раванди тайёр намудани себ барои содирот 

Ҷамъоварии ҳосил  

 
Аломатҳое мавҷуданд, ки вақти ҷамъоварии мева муайян кардан имкон дорад. Ба ин 

аломатҳо дохил мешаванд: миқдори рӯзҳои аз гулкунӣ то пухта расидан, андозаи мева, 

ранги асосӣ ва аслии мева, сахтии пӯст, тамъ ва накҳати мева, ҷамъи ҳарорати 

самарабахши давраи нашъунамо, суръати нафаскашии мева, таркиби химиявӣ ва 

тағирѐбии он ва ранги тухмҳо. 

 Ин нишондиҳандаҳо барои ҳар як навъ гуногун мебошанд ва ҳатто дар як навъ 

вобаста ба омилҳои муҳити атроф (минтақаи парвариш, тадбирҳои агротехникӣ, шароити 

обу ҳавои мавсим) ба тағироти назаррас дучор меоянд. Аз ин рӯ, ҳар яке аз ин 

нишондиҳандаҳо дар муайян кардани дараҷаи камолоти мева ҳалкунанда буда 

наметавонанд, балки танҳо ҳамчун ҷузъи маҷмӯи хусусиятҳои дараыаи камолоти мева 

мебошад. 

 Бояд дар назар дошт, ки дар марҳилаи охирини рушд бисѐр навъҳои себ вазни худро 

дар як шабонарӯз 1-2% зиѐд мекунанд (навъҳои дер - 0,5%), бинобар ин, барвақт чидан, 

метавонад ба камчинии зиѐди ҳосил оварда расонад. 

 Ҷамъоварии меваи себ, ки барои фурӯш ва нигаҳдорӣ дар намуди тару тоза 

пешбинӣ шудааст, аз рӯи навъҳо ва танҳо дастӣ сурат мегирад. Аввалан, меваҳо аз 

шохаҳои поѐнӣ, сипас аз мобайн ва аз боло чида мешаванд. Дар ин шароит меваи камтар 

ба замин меафтад. Меваҳо бодиққат чида  мешаванд, кӯшиш мекунанд, ки онҳо пахш 

накунанд,  зарб нахуранд, харош наѐбанд.  

 Ҳосили себро барои захира кардан дар мӯҳлаташ чидан муҳим аст. Меваҳои аз ҳад 

зиѐд пухта бадтар захира карда мешаванд, меваҳои нопухта  маззаи хуб надоранд. 

 Аломатҳои асосии фарорасии мӯҳлати ҷамъоварии себҳои навъҳои 

тобистона ва тирамоҳӣ: 

• Дар байни себҳои афтода (ихтиѐран) меваҳои дорои андоза, 

ранг ва маззаи хоси ин навъ пайдо шуданд. 

• Думчаи мева аз навда ба осонӣ ҷудо мешавад. 

• Тухмҳо дар мева қаҳваранг мебошанд. 

 

Бастабандӣ 

Барои ҷамъоварии меваи себ   қуттиҳои ғунҷоишашон 22 - 25 кг ѐ контейнерҳои 

ғунҷоишашон 250  - 300 кг истифода мегарданд.  

Хусиятҳои борҷома барои ҷамъовари ва нигоҳдории себ 

Номгуйи борҷома Ғунҷоиш, кг Таъинот 

Қуттии  №3 23-25 Барои борҷома, интиқол ва нигоҳдорӣ 

Зарфҳои мева 

(контейнер) 
250-300 Барои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва интиқол 

Палетҳо 15-20 қуттӣ Барои бастабандӣ кардани қуттиҳо 

 



Нигоҳдорӣ 

 Қабл аз нигоҳдорӣ, ҳарорати ибтидоии онҳоро ҳангоми чидан ба назар гиред. Агар 

меваҳо дар нимаи дуввуми рӯз, вақте ки ҳарорати ҳаво ба қадри кофӣ баланд аст, 

ҷамъоварӣ карда шуда бошанд, пас меваҳоро пеш аз ба  анбор гузоштан сард намудан 

лозим аст. 

 Сардкунии меваҳо дар камераи сардхонаи анбори мева дар ҳарорати + 4 ... + 5 °C, 

тадриҷан дар давоми 2-3 рӯз гӯзаронида мешавад. Баъдан ҳарорати нигаҳдори то 0 ... + 4 

°C расонида мешавад. 

 Ҳарорати беҳтарин барои нигоҳдории себ ин ҳарорати аз -1°C то +1°C аст. Вале дар 

ҳарорати  +2...+4°C ҳам натиҷаҳои хуб ба даст овардан мумкин аст. Намнокии муътадил 

барои нигоҳдории себ намнокии  — 85-95%. Намнокии паст боиси пажмурдашавии себҳо 

мегардад. 

 Ба таъхир монондани гӯзоштани меваҳои чидашуда дар сардхона ба миқдори як рӯз 

дар ҳарорати  + 18 ... + 20 °С мӯҳлати нигоҳдории онҳоро 10 - 15 рӯз коҳиш медиҳад. 

Роҳҳои зиѐде нигоҳдории меваи себ маълуманд: 

 Дар қуттиҳо. Онҳо бояд чӯбӣ бошанд, ки зарфияташ 20 - 25 кг бо фосилаҳои хурд 

(айнан 5 мм) байни тахтаҳо. Дар чунин қуттиҳо микроклимати худи онҳо ташаккул 

меѐбад ва меваҳо худро хеле роҳат ҳис мекунанд. Пеш аз истифода қуттиҳоро 2 - 3 соат 

дар офтоб нигоҳ доред - нури ултрабунафш тамоми микробҳоро нест мекунад. Себҳоро 

дар қуттиҳо дар ду қабат бо думчаҳояш ҷойгир кунед, то думи меваи боло дар байни 

меваҳои поѐнӣ бошад. 

 Дар бастаҳо. Себҳоро дар халтаҳои полиэтиленӣ 1,5 - 2 кг ҷойгир кунед ва барои 

арақ кардани меваҳо 2 - 3 рӯз кушода монед. Сипас халтаҳоро сахт 

фишоред ва кӯшиш кунед, ки агар имконпазир бошад, тамоми ҳаворо 

аз халта бароварда, даҳони халтаро бо риштаи нейлонӣ сахт баста 

(пӯсида намешавад), халтаҳоро дар таҳхона дар рафҳо гузоред, то 

бастаҳо ба ҳам нарасанд. 

 Дар натиҷаи нафаскашии мева пас аз 20 - 30 рӯз дар халтаҳо 

як муҳити махсуси газдор ба вуҷуд меояд, ки меваро аз вайроншавӣ муҳофизат мекунад. 

Печондан бо қоғаз 

Ҳар як себро бо думчааш бо коғаз ѐ рӯймолчаи коғазӣ печонед ва дар 

қуттиҳо қатор гӯзоред. 

 

Ба навъҳо ҷудо намудани себ. Пеш аз ба навъҳо ҷудо кардани себ беҳтар 

аст, ки мевародар ҳуҷраи хунук 2-3 ҳафта нигоҳ доред, то ки нишонаҳои 

нуқсонҳои эҳтимолӣ пайдо шаванд.  

Сипас: 

• барои нигоҳдорӣ танҳо меваҳои солим, бидуни зарари механикӣ, думчадорро интихоб 

кунед; 

• себҳои навъҳои гуногун бояд барои нигоҳдорӣ ҷудо карда шаванд; 

• меваҳоро аз рӯи андоза ҷудо кардан беҳтар аст: калон, миѐна ва хурд; 

• Шустан ѐ хушконидани себ лозим нест! 

Зарфҳо барои нигоҳдорӣ 

Зарфҳои нигоҳдории меваи себ   метавонанд дилхоҳ андоза, шакл ва тарҳ   мустаҳкамии 

зарф аст.  

   



            
Қуттиҳо метавонанд аз чӯб ѐ картон сохта шаванд, сабадҳо метавонанд бофта  ѐ маводи 

синтетикӣ бошанд. Зарфҳое, ки дар онҳо себ аллакай нигоҳ дошта шудааст, бояд тоза 

карда шаванд ва беҳтараш безарар (дезинфексия) карда шаванд. 

Нишонагӯзорӣ   
Ҳар як партия борҷома бо маҳсулот ҳатман бояд нишогӯзорӣ гардад, ин метавонад кӯмак 

намояд барои рақамгӯзории маҳсулот, оид ба интиқолдиҳанда ва қабулкунанда маълумот 

диҳад  ва бояд ҳатман нишони ЕАС дошта бошад. 

 Нишонагӯзории себ дар асоси талаботи ТР ТС 022/2011 Регламенти техникии 

Иттифоқи гумрукии ―Маҳсулоти ғизоӣ дар қисмати нишонагӯзории он‖  ба амал 

бароварда мешавад (бо тағиротҳо аз 14 сентябри соли 2028).  

 Нишонагӯзорӣ бояд ба забони русӣ бошад ва дар ҳар як борҷомаи барои фурӯши 

чакана таъин шуда, гӯзошта мешавад. Вай бояд маълумотҳои зеринро дошта бошад:  

 Ҳатман нишони  ЕАС 

 Номгӯйи мол 

 Вазни холис 

 Санаи тайѐркардан 

 Шароити нигоҳдорӣ 

 Мӯҳлати истифода 

 Истеҳсолкунанда 

 Суроғаи истеҳсолкунанда 

 Воридкунанда 

 Суроғаи воридкунанда 

 Ин тамғаро дар борҷомаи маҳсулот дастраскунандаи маҳсулот мегӯзорад.  

 

  

Талабот барои интиқоли мева 
Мева бо мошинҳои дорои термограф ва дастгоҳҳои яхдон муҷаҳҳаз интиқол дода мешавад. 

Пеш аз бор кардани мол безаракунии нақлиѐти интиқолдиҳанда (дезинфексия) гӯзаронида 

мешавад. 

Ба истеъмолкунанда расонидани маҳсулоти босифат аз ҳолати онҳо дар 

марҳилаи интиқоли мол вобаста аст. 

Талаботи аввалия: 

 Якхелагии  дараҷаи камолот. 

 Набудани чуқурӣ ва тарқишҳо. 



 Интиқол бо нигоҳдории тозагӣ. 

 Набудани зарар аз бактерияҳо ва ҳашароти зараррасон. 

Мева дар бастаи махсус интиқол дода мешавад. Мақсади он пешгирӣ кардани зиддиятҳо ва 

бархӯрдҳоест, ки мӯҳлати истифодаро кӯтоҳ мекунанд. Себро дар 

қуттиҳои картонӣ, қуттиҳо ѐ поддонҳои картонии гофрӣ интиқол 

медиҳанд.  
 Барои нигоҳ доштани сифати молӣ ва тамъ, риояи 

стандартҳо зарур аст. Себ пеш аз интиқол ба қуттӣ гузошта 

мешаванд. Ҳангоми бор кардан баландии қуттиҳо аз 170 см набояд 

зиѐд бошад.  

Ҳангоми ҳамлу нақли меваи тезвайроншаванда, бояд ҳамаи 

қоидаҳои ҳамлу нақли меваи тезвайроншавада риоя гардад: 

 Меваҳои аз ҳад зиѐд пухта расида, ифлос ва пӯсидаро интиқол додан МАНЪ 

аст 

 Нақлиѐти интиқолдиҳанда бояд дезинфиксия карда шуда, безарар гардонида 

шавад 

 Реҷаи ҳароратӣ ва дараҷаи намнокӣ ҲАТМАН риоя гардад 

 Ҳангоми интиқоли себ вай бояд аз ифлосшавӣ муҳофизат гардад. 

 Агар қоидаҳои муқарраргардида риоя карда нашаванд, эҳтимолияти зарар дидани 

мева  вуҷуд дорад. Инчунин, хавфи дар роҳ гирифтани мол пайдо 

мешавад. 

 Мева бо истифода аз дастгоҳҳои махсусгардонидашудаи яхдон 

интиқол дода мешавад. Стансияҳои санитарии Хадамоти гумрук аз 

ҷониби интиқолдиҳандагон иҷрои ҳама қоидаҳоро назорат 

мекунанд. Себро бо намудҳои зерини нақлиѐт интиқол медиҳанд: 

 Ҳавоӣ (аз ҳама кам) 

 Баҳрӣ 

 Автомобилӣ 

 Роҳи оҳан 

 Мултимодалӣ 

      Воридот ва барасмиятдарории гумрукии себ 

Барасмиятдарории гумрукӣ – марҳилаи муҳим дар хатсайри мева аз истеҳсолотчӣ ба 

харидор мебошад. Миѐнрави касбӣ масъулияти ҳамлу нақли маҳсулоти 

тезвайроншаванда ва таврӣ фаврӣ аз қайди гумрукӣ гузаронидани онро бар дӯши худ 

мегирад.  

Ҳуҷҷатҳо барои барасмиятдарории гумрукии себ 

1. Декларатсияи гумрукии бор (декларатсия дар шакли электронӣ сурат мегирад) 

2. Шартнома (созишнома) 

3. Декларатсияи гумрукии боркашонии содиротӣ (барои тасдиқи арзиши гумрукии 

мол) 

4. Ҳуҷҷатҳои боркашонӣ (ҳисобнома-фактура), рӯйхати бастабандӣ ва дигар 

иҷозатномаҳо, вобаста ба рамзи ТН ВЭД) 

5. Сертификати пайдоиши мол (СТ-1) бо дархости шахси манфиатдор дар ҳолатҳое, ки 

зарурати он дар шартномаҳои байналмилалӣ пешбинӣ шудааст. 

Хусусиятҳои барасмиятдарории гумрукии себ 
 Ҳамаи меваҳои мавҷуда ба гуруҳи  08  ТН ВЭД дохил карда мешаванд. Ҳар як меваҳо 

рамзи инфиродӣ дорад, ки дар ин асос тарифи содирот муайян карда мешвад. Барои ҳар 

як навъи себ рамзи махсус аст:  

Рамз мӯҳдат 
Тарифи гумрукӣ 

Тариф, евро/кг НДС, % 

0808 10 8001 аз 1 январ то 31 март 0,03 20 

0808 10 800 2 аз 1 апрел то 30 июн 0,015 20 

0808 10 800 3  аз 1 июл то 31 июл 0,03 20 



0808 10 800 5 ва             

0808 10 800 6  
аз 1 август то 30 ноябр 0,06 

20 

0808 10 800 7 ва 0808 

10 800 8 
аз 1 декабр  то 31 декабр 0,03 20 

 

Муайян намудани рамзи мева оғози ҷараѐни бақайдгирии гумрукӣ аст. Барасмиятдарории 

гумрукии себ танҳо дар нуқтаи назорат, ки бо озмоишгоҳи махсус - истгоҳи 

фитосанитарӣ муҷаҳҳаз аст, имконпазир аст. 

Себ маҳсулоти тез вайроншаванда мебошад, бинобар ин аз рӯи схемаи соддакардашуда 

ба қайд гирифта мешавад. Гирифтани сертификати фитосанитарӣ барои содироти себ 

ҳатмист.  

Марҳалаҳои барасмиятдарории гумрукии себ 

 Гирд овардани ҳуҷҷатҳо 

 Мева бор карда мешавад ва аз сарҳад мегузарад  

 Мева ба гумрук мерасад 

 Назорати фитосанитарӣ 

 Назорати гумрукӣ 

 Пардохти боҷи гумрукӣ 

Илова ба ҳуҷҷатҳои стандарӣ, содироткунанда бояд ҳуҷҷатҳои зеринро, 

пешниҳод намояд: 

 Сертификати  фитосанитарӣ  

 Барои гирифтани имтиѐзҳо дар  пардохтҳои гумрукӣ - сертификати пайдоиш А ё 

CT-1 (Ҳангоми воридоти молҳо аз кишварҳои ИДМ имтиѐзҳо татбиқ карда 

мешаванд - воридоти бидуни боҷ дар асоси сертификати пайдоиши молҳо CT-1. 

Дар ин ҳолат танҳо ААИ пардохт карда мешавад) 

 

Ба Шумо лозим аст, ки ба пур кардани Сертификати 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 себро 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.   

 

 
 

 

 
 
 


