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ҚУЛФИНАЙ 



Маълумоти умумӣ 

Қулфинай меваест бо таъми фавқулодда. Шахсеро ѐфтан душвор аст, ки ин меваро 

дӯст надорад. Пешрафти техникӣ имкон медиҳад, ки ин меваҳои олиҷаноб тамоми 

сол парвариш карда шаванд. Хусусан навъҳои ремонтании қулфинай, ки дар тӯли 

даҳ моҳ мева медиҳанд, хело ҳам паҳн шудаанд. Қулфина бо хушбӯӣ, боллазатию 

шаҳдборӣ дар ҳақиқат унвони маликаи буттамеваро дошта,  яке аз меваҳои аҷиби 

табиат, анбори воқеии витаминҳои муфид мебошад. Буттамева қодир аст, ки организмро аз зуком 

муҳофизат, системаи иммуниро мустаҳкам ва бехобиро рафъ кунад. Гузашта аз ин метавонад таъсири 

хеле қавии зидди илтиҳобӣ дошта бошад. Ин буттамева  дар қисмати зиѐди олам машҳур аст. 
 Қулфинай дар тамоми ҷаҳон барои табиати хоси худ, ранги сурхи тобнок, таркиби мева ва 

бӯи хосаш парвариш карда шуда, ба таври васеъ дар намудаи тару тоза  ѐ барои тайѐр кардани 

афшураҳо, яхмос, пирогҳо, коктейкҳои ширӣ ѐ шоколад истифода мешавад. Қулфинай - кулфинаи 

боғӣ (аз ҷиҳати илмӣ), гиѐҳи бисѐрсола мебошад, ки меваҳои сурхи тобнок, баъзан гулобӣ ва сафед 

дорад (аз навъҳои қулфинай вобаста аст). Буттамева  метавонад дар тарабхонаҳо ҳамчун  шириниҳо 

(десерт) хизмат кунад, ѐ ин ки барои оро додани пирожниҳо истифода шавад, яхкунонида шавад, 

компотҳо тайѐр карда шавад. 

Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ 

Бо мурури замон, буттаҳои қулфина пир мешаванд ва ҳосили камтар медиҳанд. Бо бо истифода аз 

технологияи Голландия, кулфинай ҳар сол иваз карда мешавад. Агар парвариши кулфинай ба тарзи 

анъанавӣ ба роҳ монда шуда бошад, пас кулфинай одатан дар тӯли ду-се сол нав карда мешавад, 

гарчанде, ки баъзе навъҳоро 4-5 сол дар як ҷо нигоҳ доштан мумкин аст.  

Дар маҷмӯъ се роҳи парвариши кулфинай вуҷуд дорад: аз тухмҳо, тақсим кардани буттаҳо ва ба 

воситаи муйлабҳо. 

Афзоиши кулфинай тавассути тухмӣ. Ин усул асосан ҳангоми парвариши навъҳои нав истифода 

мешавад. Истифодаи он барои афзоиши кулфинай дар амалияи ҳамарӯза оқилона нест, зеро 

хосиятҳои навъи волидайн на ҳамеша тавассути тухмҳо мегузаранд. Ва ҳамин тавр шумо метавонед, 

растание ба даст оред, ки аз он чӣ дар назар аст, ба куллӣ фарқ мекунад. Ин усул, инчунин барои паҳн 

намудани навъҳои ғайри дурагаи меваи хурд дошта, истифода мешавад. Барои ба даст овардани 

тухмӣ, буттамеваи пухтарасидаро ҷамъоварӣ карда, қабати беруни онро бурида, сипас хушк 

менамоянд. Пас аз хушккунӣ, бо осони тариқи шустан ва ғалберкунонидан, тухмиро аз боқимондаҳои 

мева тоза кардан мумкин аст. Тухмҳоро то 4 сол нигоҳ доштан мумкин аст. 

Афзоиши кулфинай тавассути тақсим кардани буттаҳо. Асосан барои қулфинаи ремонтантӣ 

истифода мешавад, ки кам ѐ тамоман муйлаб намедиҳанд. Ин усулбарои бехҳои 

ҷавон мувофиқ набуда, бояд барои буттаҳои аз се то чорсола, ки шохаҳои 

мустаҳками навдаҳо доранд, истифода бурда шавад. Дар баҳор ѐ тирамоҳ пас аз 

ба охир расидани мевабандӣ, бехи буттаҳои пурсамар кофта шуда ва буттаҳоро 

бо корд тавре тақсим менамоянд, ки  ҳар як ниҳоли тақсимшуда, шохи солим ва 

ҳадди ақалл се барг дошта бошад. Он гоҳ растаниҳо дар ҷои нав шинонда мешаванд. 

Афзоиши кулфинай бо муйлаб. Роҳи маъмултарин ва қулай. Мӯйлабҳо аз муғчаҳои нашвӣ 

ташаккул меѐбанд. Аз мӯйлаб аввал “розетка” - и баргҳо ва сипас решаҳо пайдо 

мешаванд. Пайдоиши мӯйлаби аввалро фавран пас аз гулкунии қулфина дидан 

мумкин аст. Пас аз ба охир расидани давраи мевабандӣ, муйлабҳо ба таври 

оммавӣ пайдо мешаванд. Барои такрористеҳсолкунӣ мӯйлаби аввалинро аз 

буттаҳои 1-2 сола ва на бештар аз ду муйлаб,  аз ҳар буттаи пурқувват ва 

серҳосил, мегиранд. Мӯйлабро байни қаторҳо паҳн менамоянд. Мӯлабҳои  боқимондаро дар тамоми 

давраи нашъунамо дур кардан лозим аст. Пас аз муддате, дар мӯйлабҳо  барг пайдо мешаванд ва 

сипас  ба решагирӣ оғоз мекунад. Муйлаби  решадор то давраи кӯчаткунӣ  нигоҳубин карда шуда,  як 

ҳафта пеш аз кӯчонидан,  аз буттаи модарӣ ҷудо карда мешавад. Баъдан дар ҷои нав, дар замине, ки 

пештар шалғамча, сабзӣ, пиѐз, сирпиѐз, нахӯд, лӯбиѐ парвариш  шуда буд, шинонида мешавад.   

 Ҳосилнокии қулфинай аз технология ва шароити парвариш, мавқеъи парвариш ва шароити 

хоку иқлим сахт вобаста аст. Ҳосилнокии қулфинаи ба дарозии рӯз бефарқ дар гармхонаҳои 

ҳозиразамон 11 кг/м
2
  (500г/бутта) ѐ 110 т/га- ро ташкил медиҳад. Ҳосил дар майдони кушод нисбатан 

пастар аст. Ҳосилнокӣ дар майдони кушод – 25т/га, майдони кушод бо субстрат – 35 т/га, айдони 

пушида – 60 – 70 т\га – ро ташкил медиҳад. 



Мавсими пӯхтарасии қулфинай дар вилояти Хатлон 

Дар вилояти Хатлон қулфинай ҳам дар майдони ҳифзшаванда ва ҳам дар майдони кушод парвариш 

карда мешавад. Бештар дар вилоят парвариши қулфинай бо усули анъанавӣ ба роҳ монда шудааст, 

гарчи алакай парвариши усулҳои муосири ин зироат бо истифода аз навъои муосир низ рӯз то рӯз 

зиѐд шуда истодаанд. Мавсими пухтарасии буттамева дар вилоят аз охирҳои моҳи феврал оғоз ѐфта 

то моҳи май идома меѐбад, ҳосили дуюм моҳҳои август – сентябр ҷамъоварӣ мегардад.

 

Навъҳои бештар паҳнгардидаи қулфинай 

Навъ Расм Хусусиятҳои хоси навъ 

 

Флорида 

Бюти 
 

Навъи ремонтантӣ. Дар мавсим 3-4 маротиба ҳосил 

медиҳад. Мевааш калон, ба ҳисоби миѐна 50 г, ҳосилнокӣ - 

1 -1,5 кг/бутта. Меваҳояш хело зебо, шаклан конусоидӣ, бо 

гарданаи хуб инкишофѐфта.  Буттамеваҳо хело зебо - ранги 

малиноӣ, дурухшон бо ҷилои ҷалбкунанда. Дар рӯзҳои 

офтобӣ ба назар мерасад, ки мева шафоф аст, мисле ки аз 

дохил нур мебарорад.   Меваро дар ҷои салқин 5-7 рӯз 

нигоҳ дошта имкон дорад. Таъмаш олиҷаноб, пурқуват 

пурнакҳат. Дилааш шаҳдбор, бо таркиби гуворо, ширин. 

Фестивалная 

  

Навъ универсалӣ, ки барои истеъмол дар намуди тару тоза, 

консерва, тайѐр кардани мураббо ва яхкунӣ мувофиқ. Ба 

сармо тобоваранд. Навъро аз мевааш муайян кардан осон 

аст: онҳо байзашакл, дарозрӯя мебошанд. Гарданаи кӯтоҳ 

хуб инкишоф ѐфтааст, думчаи мева ба осонӣ аз бутта ҷудо 

мешавад. Ҳосили аввала мева хело калон аст (40 грамм), 

ҳосили охирон ду баробар хурдтар аст. Меваҳо сурхи 

арғувонӣ ва тобишнок.. Дилааш нарм , вале зич, меваҳоро 

интиқол додан осон. Маззаи нозук ва беназир дорад. 

Қанднокиаш зиѐд, вале каме маззаи туршӣ низ дорад. Дар 

мева то 90% қанд ва қариб 1,5% туршӣ мавҷуд аст.   

Албион 

 

Навъи ремонтантӣ, то  4 маротиба ҳосил медиҳад. Навъи 

барвақтӣ, вазни мева 40-50 г. Ҳосилнокӣ 0,5-2 кг/бутта. 

Маззааш ширини бо туршӣ моил. Ба сармо тобовариаш 

паст. Андозаи меваҳояш якхела, вале шакли мева дар 

ҳосили сеюм ѐ чорум метавонад тағир ѐбад. Масалан, аз 

шакли конусӣ ба байзашакл. Дар гармхона тақрибан 

мунтазам мева мебандад. Нишондиҳандаҳои хуби 

нигоҳдорӣ ва интиқолиро доросст. Буттамеваҳо ба интиқол 

таҳамулпазир – вайрон намешаванд, сифати молии худро 

нигоҳ медоранд. Ба касалиҳо устувор. Аз ҷиҳати экологӣ 

меваи тоза. Ба мазааш шароити парвариш таъсир 

мерасонад: дар шароити хуб ширин, дар шароити номусоид 

туршӣ ба ширинӣ моил.  Мевабандӣ дар соли дуюми 

шинонидан оғоз меѐбад. 

январ; 0,74; 2% 
феврал; 1,71; 4% 

март; 4,29; 10% 

апрел; 9,33; 21% 

май; 12,00; 27% 

июн; 12,00; 27% 

июл; 1,66; 4% 

август; 0,35; 1% 

сентябр; 0,13; 0% 

октябр; 0,18; 1% 

ноябр; 0,35; 1% декабр; 1,05; 2% 

Мавсими содироти қулфинай ба Руссия, ҳазор тонна 



Гигантелла 

 

 

Номи ин навъи Голландия ба худ гувоҳӣ медиҳад. Андоза 

ва вазни мева воқеан бузург аст. Вазнаш метавонад ба 

вазни 140 гр бирасад ва  маззаи зебои ананасӣ дорад. 

Меваҳо зебо ва хеле сершира дорад. Бе талаф интиқол 

доданаш осон аст. Бутташ балад (то 50 см), биноан 1 м2 то 

4 растани ҷой дода мешавад; вазни миѐнаи меваҳо 70 – 125 

г; ҳосил аз як бутта то 3 кг. Дар 1 м
2
 то 4 растани ҷой дода 

мешавад. Барои тиҷорат хело мувофиқ буда, ба касалиҳо 

устувор аст. Фоидаовар аст парвариш бо мақсади тиҷорат, 

аз назди ин меваи зебо ягон харидор бе назар кардан 

намегӯзарад. 

Диамат 

 

 
 

Ҳосилнокии баланд, маззаи беҳтарин, нигоҳубинаш осон. 

Ҳсолнокӣ 2кг/бутта, меваҳои миѐна, вазнашон 20-40г, ба 

касалиҳо устувор. Ба зимистон тобовар, ба интиқол 

мувофиқ, мевабандӣ мунтазам. Ба ҳосилнокӣ сифати 

обмонӣ ва боду ҳаво таъсир мерасонад. Имконияти ба 

мақсади тиҷоратӣ парвариш кардан ва харидорӣ кардан 

дорад.  

Гигантелла 

 

Ин навъ на танҳо аз сардиҳои такроршаванда, балки  аз 

ҳашароти зараррасони буттамева зарар намебинад. Пас аз 

зарарбинӣ аз сардии ногаҳонӣ зуд барқарор мешавад ва 

меваи аъло медиҳад. Қобилиятӣ интиқолӣ хуб дорад. Барои 

истифодаи худ ва ҳам барои фурӯш парвариш  

мешаванд.Ҳосилнокӣ - 1-2 кг/бутта; вазни мева - 20-40 гр. 

Кент 

 

Зебои канадӣ. Меваҳо қариб баробари меваҳои навъи 

Гигантелла. Бо қобилияти баланди интиқолиаш фарқ 

мекунад. Зимистонро нағз таҳамул мекунад ва аҳѐн касал 

мешавад. Устувории баланд ба касалиҳои пусиши 

хокистаранг ва гардзанӣ дорад. Вазни миѐнаи мева – 40 г; 

ҳосилнокӣ – 1кг/бутта.   

Клери 

 

Навъи машҳури классикии Итолиовӣ. Маззаи хуби ширин 

дорад. Буттаҳо хеле кам ба касали гирифтор мешаванд ва 

ба касалиҳои замбуруғӣ устуворанд. Миѐнапаз. Вазни мева 

20 – 40 г. Ҳосилнокӣ 0,8 – 1 кг/бутта. 

Елизавета 

 

Бо меваи калон ва маззаи беҳамто шуҳрат дорад. 

Мевабандӣ то моҳи октябр идома меѐбад. Навъи 

ремонтантӣ, ширинии форами бо турши омехта, ба сармо 

тобовар. Вазнаш 100 – 110 г, ҳосилнокӣ – 1,5 – 2 кг/бутта. 

Оливия 

 

 

Зирак ва зебост. Меваҳои тобнок ва шакли зебо дошта, 

ҳамеша дар байни харидорон талабот доранд. Бо хусусияти 

устувории худ ба тағирѐбии зиѐди боду ҳаво, байни 

боғбонон машҳур аст. Пешпазак; Ба сармо ва хушксолӣ 

тобовар; Вазни мева – 30-40 г; Ҳосилнокӣ 0,7 кг/бутта. 

Хоней 

 
 

Навъи голандӣ. Миѐнабарвақтӣ, неремонтантӣ. Буттаҳо 

пурқувват ва ростмеистода. Ҳосилноки 100 – 120 с/га.  

Вазни мева 16 – 25 г. Қанднокӣ 5,8 %, туршӣ – 1%, шаклаш 

конусӣ; таъмаш гуворо; Ранги мева дурахшон сурхи паст; 

Нигоҳубинаш осон; хусусиятҳои интиқолиаш олӣ 

Элсанта 

 

 

Селексия Голландия. Афзалиятҳои раднопазир дошта, аз 

рӯи нишондиҳандаҳои зерин сазовори баҳои баланд аст: 

меваҳои калони бо намуди ҳақиқии қулфинаӣ; таъми аҷиби 

ширини ба туршӣ моил; Дилаи шаҳдбори хушбӯй; 

нигоҳубини қулай. Буттаҳо миѐнақади ростмеистода. 

Муйлабҳои ғафси зиѐд медиҳад ва ба осони афзоиш 

меѐбад. Вазни миѐнаи мева 40 – 50 г. Ҳосилнокӣ -  1,5 

кг/бутта; 

  



Назари оморӣ 

Нархи  қулфинай  дар бозорҳои Тоҷикистон дар соли 2019, сомони/кг 
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миѐна пастарин баландтарин 

Чин; 3802 

ИМА; 1420 

Мексика; 468 

Египет; 465 

Туркия; 415 

Испания; 366 

Руссия; 197,5 
Полша; 197 Корея; 196,1 Япония; 159 Германия; 143,2 

Мароко; 137 
Италия ; 131,4 

Англия; 118,2 

Беларусия; 87,4 

Истеҳсоли қулфинай дар кишварҳои ҷаҳон, ҳазор/тонна 

Чин; 2,7 

ИМА; 4,3 

Мексика; 3,7 

Египет; 4,8 

Туркия; 5,1 

Испания; 7,8 

Руссия; 1,3 Полша; 5,1 

Корея; 3,8 

Япония; 1,2 

Германия; 1,7 

Мароко; 3,9 

Италия ; 2,2 

Англия; 1,8 

Беларусия; 9,2 

Истеҳсол ба ҳар як нафари аҳолиӣ, кг 



 

 

 

 
 

Чин; 26,9 

ИМА; 66,9 

Мексика; 42,2 

Египет; 46,6 

Туркия; 26,9 
Испания; 47,6 

Руссия; 6,7 

Полша; 4 

Корея; 30,9 

Япония; 29,4 

Германия; 10 

Мароко; 43 

Италия ; 26,9 

Англия; 24,6 Беларусия; 9,3 

Ҳосилнокии қулфинай дар кишварҳои ҷаҳон, т/га 

Испания; 666,5 

Мексика; 564,4 

ИМА; 451,2 

Нидерландия; 263,4 

Белгия; 182,3 

Египет; 88,4 

Мароко; 67,8 
Юнон; 62 

Корея; 52,6 Германия; 45,3 

Италия; 36,6 

Франсия; 30,8 

Содироти қулфинай аз кишварҳои ҷаҳон, доллари ИМА 

Испания; 24,6 

Мексика; 20,82 

ИМА; 16,65 

Нидерландия; 9,72 

Белгия; 6,72 

Египет; 3,26 

Мароко; 2,5 

Юнон; 2,28 

Корея; 1,94 

Германия; 1,68 
Италия; 1,35 

Франсия; 1,13 

Ҳиссаи содироти қулфинай, % 



 

 
 

 

  

ИМА; 871,3 

Канада; 327,7 

Германия; 304,1 

Англия; 212,1 

Франсия; 164,2 

Белгия; 112,8 

Нидерландия; 107,4 

Италия; 94 Руссия; 77,1 

Австрия; 65,8 

Гонконг; 59,4 

Воридоти қулфина , доллари ИМА 

ИМА; 27,63 

Канада; 10,39 Германия; 9,64 

Англия; 6,72 

Франсия; 5,2 

Белгия; 3,57 

Нидерландия; 3,4 

Италия; 2,98 

Руссия; 2,44 Австрия; 2,08 Гонконг; 1,88 

Ҳиссаи воридотӣ, % 

Туркия; 18,70; 43% 
Сербия; 8,28; 19% 

Беларусия; 5,12; 

12% 

Молдавия; 4,16; 9% 

Чин; 2,32; 5% 

Египет; 1,84; 4% Озарбойҷон; 1,71; 

4% Дигар кишварҳо; 

1,62; 4% 

Воридоти қулфинай ба Руссия дар соли 2019, ҳазор тонна 

январ; 0,74; 2% 

феврал; 1,71; 4% 

март; 4,29; 10% 

апрел; 9,33; 21% 

май; 12,00; 27% 

июн; 12,00; 27% 

июл; 1,66; 4% 

август; 0,35; 1% 

сентябр; 0,13; 0% 
октябр; 0,18; 1% 

ноябр; 0,35; 1% декабр; 1,05; 2% 

Содирот ба моҳҳо, ҳазор тонна 



Раванди тайѐр намудани қулфинай барои содирот 

Ҷамъоварии қулфинай 

 Давраи гулкунии фаъоли қулфинай фаро расид, пас ин нишони оғози вақти ҷамъоварии 

буттамева аст. Барои интиқол, буттамеваи на он қадар пухтарасида ҷамъоварӣ мегардад, аммо меваро 

барои истеъмол ѐ консервакунонӣ дар давраи пурра пухтарасӣ ҷамъоварӣ менамоянд. Ҷамъоварии 

меваи қулфинай хеле осон аст, чунки онҳо бо барг пӯшонида нашудаанд.  

 Дар давраи асосии пухтан,  буттамеваро пас аз ҳар ду рӯз чидан лозим аст, чунки мева 

баробар пухта намерасад.  Агар ҳаво гарм бошад, пас метавон ҳар рӯз меваро интихобан ҷамъоварӣ  

кард, зеро кулфинай дар рӯзҳои офтобӣ зуд мепазад. Дар охири давраи мевабандӣ - пас аз ҳар се-чор 

рӯз меваро ҷамъоварӣ менамоянд. Азбаски қулфина буттамеваи нозук аст, онро хело эҳтиѐткорона 

чидан лозим аст, вагарна метавон меваро захмдор ва барои истифода ношоям гардонид. Агар меваро 

дар вақташ ҷамъоварӣ накунед, аз ҳад зиѐд пухта расад, ба пӯсиш оғоз мекунад. 

Дараҷаи пухтупазии буттамева чӣ гуна муайян карда мешавад? 

 Ин аз навъ ва мақсади истифодаи буттамева вобаста аст. Барои истеъмол ва нигоҳдорӣ, 

буттамеваҳо бояд баробар сурх бошанд, дар ин дараҷаи пухтарасӣ, онҳо лазизтарин мебошанд. Агар  

кулфинаро барои ҳамлу нақл ҷамъ овардан лозим ояд, пас беҳтар аст, ки буттамеваро, дар давраи 

ранги гулобӣ бо сояи сафедранг доштан, чидан мебояд. Дар ин ҳолат, думчаи буттамеваро  то 

дарозии 1 см бояд гузошта шавад. 

 Чидани буттамеваи тар тавсия дода намешавад, зеро онҳо хеле зуд вайрон мешаванд. Аммо 

кулфинайҳое, ки субҳ ҷамъоварӣ карда шуданд, назар ба меваҳое, ки баъд аз нисфирӯзӣ ҷамъоварӣ 

гардидаанд ва дар офтоб гарм шудаанд, дарозтар нигоҳ дошта мешаванд. 

 Зарфҳои мувофиқ барои ҷамъоварии қулфина сабад ѐ халтаҳои коғазӣ мебошанд. Онҳо 

имкон медиҳанд, ки намуди зоҳирии буттамева нигоҳ дошта шавад. 

Қулфинаро чӣ тавр дуруст ҷамъоварӣ кардан мумкин аст? 

         1. Барои он ки кулфинай муддати тӯлонӣ нигоҳ дошта шавад, онҳо бояд якҷоя 

бо думчаи мева ҷамъоварӣ карда шаванд. Барои ин қайчиро истифода бурдан лозим 

аст. Думчаро тақрибан дар наздикии худи буттамева буридан кофист. Фоидаҳои ин 

усули ҷамъоварӣ азиманд: меваҳо хушк мемонанд ва дарозтар нигоҳ дошта 

мешаванд.  

        2. Барои он ки кор дубора нашавад, ҳосилро баробари чидан ҷудо менамоянд. 3 меъѐри ҷудокунӣ 

мавҷуданд: буттамеваи калон, хурд ва пастсифат, ки барои хӯрдан ѐ яхкунӣ 

мувофиқ аст. 

        3. Ҳосили қулфина бояд ба зарфҳои ҳамвор (масалан, қуттиҳои чӯбӣ ѐ картонӣ) 

на бештар аз 2-3 қабат гузошта шавад. Сатил ва банкаҳо барои ин мувофиқ нестанд. 

Аввалан, онҳо сӯрохиҳои шамолгузар надоранд ва сониян, кулфинай дар онҳо 

доғдор мешавад ва зуд шарбатро берун мекунад. Чунин буттамева баъдан танҳо барои яхкунӣ 

мувофиқанд. 

Нигоҳдории қулфинай 

 Қулфинай яке аз меваҳои маҳбубтарин аст, ки мазза ва бӯи он амалан аз 

кӯдакӣ то абад дар хотир хоҳад монд.  Он ғайр аз  буттамеваи бениҳоят болаззат 

буданаш, аз витаминҳо ва минералҳо бой аст. Бо ѐрии ин маҷмааи витамини воқеӣ хун 

тоза карда мешавад, масуният зиѐд мешавад, кори меъда, гурда ва тамоми системаи 

пешоб беҳтар мегардад. 

 Қулфинай, аз сабаби  мулоимии ботинии худ, дер нигоҳ дошта намешавад. Ин буттамева  

дар ҳарорати то +4 дараҷа на бештар аз 30 рӯз нигоҳ дошта мешавад. Барои интиқол, кулфинаро пеш 

аз пухтан ҷамъоварӣ намуда ва хунук мекунонанд. Қулфинаи пухта ва шаҳдорро на бештар аз 10 рӯз 

нигоҳ доштан мумкин аст. Ингуна бутамеваро фавран истеъмол намудан лозим аст ѐ ин ки барои 

зимистон ях кунонидан мебояд. 

Қулфинайро чӣ тавр дуруст нигоҳ доштан мумкин аст 

 Қулфинай бениҳоят нозук ва ҳассос буда, зуд вайрон мешавад. Буттамеваро хеле кам нигоҳ 

доштан мумкин аст, он аз хурдтарин фишор зарар мебинад. Варианти беҳтарин пас аз харид ѐ 

ҷамъоварии қулфинай истеъмол кардани он мебошад. Ҳангоми харид, шумо бояд ба ранг ва сахтии 

буттамева диққат диҳед. Он бояд сурхи дурахшон, бе изи фурурафтагӣ ва бе доғҳои торик бошад. 

Дар асл се роҳи нигоҳдории кулфинай вуҷуд дорад: 

 Дар ҳарорати хонагӣ (на бештар аз 8 соат); 

 Дар яхдон (на бештар аз 5 рӯз) 

 Дар сармодон (то 12 моҳ). 



Қулфинайро дар яхдон чӣ гуна нигоҳ доштан мумкин аст 

 Агар шумо буттамеваро барои нигоҳдорӣ харидорӣ карда бошед, пас онҳоро метавон дар 

яхдон, дар рафи поѐн, ҷойгир кард. Буттамеваҳоро бояд як қаббат гузошт ва болояшонро бо пленка 

(фолга) пӯшонид. Қулфинайро дар ҳуҷраи болоии яхдон дар ҳарорати + 2 - 6 ° C то 2 рӯз нигоҳ 

доштан мумкин аст. Ва агар шумо онро дар қутти поѐнии ҳарораташ то +2 ° C гузоред, пас шумо 

метавонед онро то панҷ рӯз нигоҳ доред. Қулфинаро дар зарфҳои пластикӣ, ки дар онҳо фурӯхта 

мешаванд, нигоҳ доштан нашояд. Пас аз харид, буттамеваро ба зарфҳое интиқол бояд дод, ки барои 

нигоҳдорӣ – нафаскашии бештар мувофиқанд. 
Нуқтаҳои муҳим ҳангоми нигоҳ доштани кулфинай 

 Қулфинайро ҳеҷ гоҳ нашӯед. Ин буттамева, ба монанди “пук”, ҳар гуна рутубатро ба худ 

ҷабида мегирад. Қулфинаи шусташуда қобилияти нигоҳдории худро хело коҳиш медиҳад, 

махсусан дар яхдон. Аз ин хотир ҳар як буттамеваро бо маводе каме пок кардан басанда аст. 

 Баъди ҷамъоварӣ ва ѐ харид, албатта меваҳоро ба навъҳо ҷудо намоед. Набояд аз хотир 

баровард, ки як меваи вайроншуда,  метавонад ҳамаи меваҳои дар зарф ҷойдодаро вайрон 

кунад. Пусиш қобилияти хеле зуд паҳн шудан дорад. 

 Зарфи  нигаҳдории қулфинаро дуруст интихоб намудан лозим аст. Буттамева бояд нафас 

кашад, аз ин рӯ қуттиҳои чӯбӣ ѐ картонии шамолгузар барои нигоҳдорӣ  беҳтаринанд. 

Инчунин, қулфинаро дар зарф бо қабати зиѐд набояд нигоҳ дошт.  
Қулфинайро барои зимистон чӣ гуна нигоҳдорӣ кардан мумкин аст 

Дар шароити  хона бо як чанд усул нигоҳ доштани қулфинай имкон дорад: Яхкунонидани буттамеваи 

бутун; Яхкунонидан бо шакар; Яхкунонидан дар намуди пюре; Тайѐр намудани компот  ѐ мурабо. 

 

Чӣ тавр бояд кулфинайи бутунро бояд  ях кунонид 

 Барои ях кардани кулфинаи бутун, бояд буттамеваҳои пухтарасидаи тозачидашударо, 

интихоб намуд. Тару тозагии меваро тавассути думчаи мева ва ѐ барг муайян кардан мумкин аст. 

Агар онҳо печидаанд ва ѐ ранги сабзи равшани худро гум кардаанд, чунин меваҳо бояд коркард карда 

шаванд.   

 Дуруст мебуд, агар шумо аввал кулфинаро шуста, ба рӯймолчаи коғазӣ гузоред, то об аз мева 

ҷабида шавад ва баъдан аз думчаи мева тоза кунед. Буттамеваҳо дар лаълиҳо қисм қисм бояд 

яхкунонид, то ки ба як дигар нарасанд. Ва танҳо пас аз яхбандии пешакӣ, шумо метавонед 

буттамеваро ба зарфҳои махсус ҷой дода, ба сармодон гузоред. Ҳамин тариқ, дар ҳолати зарурӣ, қисм 

қисм гирифтани қулфинаи яхкунонидашуда барои истифода имкон дорад. Дар ин намуд то 10 моҳ 

қулфинаро нигоҳ доштан мумкин аст.  

Қулфинаҳои пур аз шакарро чӣ тавр яхкунонидан мумкин аст 

 Барои яхбандии кулфинайи бо шакар омехта, барои ҳар як килограмм кулфинай 200 грамм 

шакар лозим аст. Аввалан, буттамеваро  шуста, онро ду пора мекунад, сипас онро ба зарфҳои бо 

сарпуш зич маҳкаммешуда ҷойгир менамоянд, мисол  дар  “зип халта” ҷойгир карда ва ба онҳо шакар 

мепошанд.            

                      
 

Қулфинайҳои пухтарасидаро чӣ тавр яхкунонидан лозим аст 

 

Метавонед қулфинаро машк карда, дар лоначаҳои яхбандӣ ҷойгир кунед. Қулфинаи машккардаро бо 

шакар ва бидуни шакар яхкунонидан мумкин аст. Бо мақсади ҳарчи бештар нигоҳ доштани ранги 

қулфинай, пеш аз яхкунонӣ, ба он шарбати лимуро пошидан ба мақсад мувофиқ аст. Дар намуди 

яхкардашуда пюреи қулфинаро то 10 моҳ нигоҳ доштан имкон дорад.  

        



Нигоҳдории қулфина барои зимистон 

Метавон аз кулфинай компотҳо, консервҳо ва мураббоҳо тайѐр кунед ва тамоми сол бехатар аз онҳо 

лаззат баред, аммо дар чунин намуд назар ба буттамеваи тару тоза мавҷудияти  витаминҳо камтар 

аст. 

Бастабандӣ 

 Қулфинай маҳсулоти нозук ва зудвайроншаванда буда, ба борпечҳои махсус ниѐз дорад. 

Ширкати Алфа синтез аз ашѐи хоми сертификатдори ПЕТ бастабандии пластикӣ барои кулфинай 

истеҳсол мекунад. Борпечи PET дорои қувват ва шаффофияти баланд мебошад, ки имкон медиҳад, ки 

зарфҳо ҳангоми нигоҳдорӣ ва интиқоли маҳсулот самаранок истифода шаванд. Бастаҳо ба картонҳои 

стандартӣ, мутобиқ карда шудааст. Бастабандӣ ба андозаи стандартӣ, ки ба талаботи 

истеҳсолкунандагон ҷавобгӯ аст, дастрас аст: 125 г, 250 г, 300 г, 500 г, 750 г ва 1000 г.Ин зарфҳо 

барои пуркунии автоматӣ ва дастӣ хеле мувофиқанд. 

     

   

  Интиқол 

 Қулфина пеш аз ҳама, барои миқдори витаминҳои дар худ дошта қадр дорад. Аз ин рӯ, 

сифати меваҳои интиқолѐфтаро барои фурӯши бомуваффақият нигоҳ доштан лозим аст. Бештар, 

кулфинай тавассути нақлиѐти ҳавоӣ интиқол дода мешавад ва ҳарорати лозимаро барои нигоҳ 

доштани сифати молҳо таъмин менамояд. Қулфинай маҳсулоти  зуд вайроншаванда мебошанд. 

Ҳангоми хурдтарин осеб ба бутунии буттамева, дар ҷои зарар мағор пайдо шуда, боиси пурра вайрон 

гардидани мева мегардад. Аз ин хотир ҳангоми интиқол ҳарорати дилхоҳро нигоҳ доштан мебояд ва 

барои ин нақлиѐти махсуси муҷаҳҳаз лозим аст. 

  Автомашинаҳои рефрижератордор  метавонад ҳарорати барои интиқоли буттамева 

заруриро (аз +2 то +6) нигоҳ дорад ва бо ин дар тамоми давра шароити мусоид фароҳам оварад. Дар  

ҳамлу нақли байналмилалӣ бо мақсади кам кардани зарари буттамева, паллетаҳо ва зарфҳои махсуси 

гофрӣ, ки ба назорати панҷқабата асос ѐфтаанд, истифода мешаванд. Бо шарофати ин усулҳои 

интиқол, буттамева зарар намебинад ва дар тамоми давраи интиқол дар шакли аслии худ боқӣ 

мемонад. 

 

 

          



Талаботҳои стантарти ба сифати маҳсулот 

 Барои ворид намудани мол ба ягон кишвар як қатор талаботҳое мавҷуданд, ки бояд риоя 

шаванд. Чунин талаботҳо аз кишвар ба кишвар фарқ мекунанд. Барои мисол, дар ин варақа 

талаботҳои стандарти байнидавлатӣ, оид ба фӯруш ва назорати сифати молии қулфинай пешниҳод 

мегардад. 

Талабот нисбати сифати қулфинай 

Гурӯҳбандӣ 

 

Қулфина, вобаста ба сифат, ба се навъ тақсим мешавад: олӣ, якум, дуюм. Тибқи мувофиқа бо 

истеъмолкунанда, қулфинаҳои барои коркарди саноатӣ пешбинишуда ба навъҳои тиҷорӣ тақсим 

карда намешаванд. 

Талаботи техникӣ 

 Қулфинай бояд ба талаботи ин стандарт ҷавобгӯ бошад ва дар бастаи истеъмолӣ ва / ѐ 

нақлиѐтӣ тибқи дастурҳои технологӣ мутобиқи талаботи муқаррар намудаи санадҳои меъѐрии 

ҳуқуқии давлате, ки ин стандартро қабул кардаанд, омода ва бастабандӣ карда шавад. Сифати 

қулфинай бояд ба талабот ва стандартҳои дар ҷадвали 1 нишон додашуда ҷавобгӯ бошад. 

ҷадвали1 

Номгӯйи 

нишондиҳанда 

Хусусият ва меъѐр барои навъи молӣ 

олӣ якум дуюм 

Намуди зоҳирӣ 

Буттамева хуб ташаккул ѐфтааст, ба қадри кофӣ пухтааст, вале на зиѐда аз он, 

солим, тару тоза, комил, тоза, аммо шуста нашуда, бо шакл ва ранги хоси 

помологӣ, бидуни зарари механикӣ ва зарари ҳашароти зараррасон, бе рутубати 

зиѐди беруна, бо ѐ бе думчаи мева, вале бо косаи мева: думча ва коса, агар 

мавҷуд бошанд, бояд тару тоза ва сабз бошанд. Мавҷудияти баъзе аз буттамеваҳо 

бе коса таҳамулпазир аст. 

Буттамева бо 

хусусиятҳои хоси навъи 

помологӣ, бо ранги 

дурахшон, бе хок. 

Нуқсонҳои каме сатҳӣ 

иҷозат аст, ба шарте ки 

онҳо ба намуди умумии 

маҳсулот, сифат, 

нигоҳдорӣ ва намуди 

молии маҳсулот дар 

баста таъсир 

нарасонанд. 

Буттамева бо хусусиятҳои 

хоси навъи помологӣ, бе 

нишонаҳои хок. Нуқсонҳои 

хурд иҷозат дода 

мешаванд, ба шарте, ки 

онҳо ба намуди умумӣ, 

сифат, нигоҳдорӣ ва 

намуди молии маҳсулот 

дар баста таъсир 

нарасонанд: нуқс дар шакл, 

мавҷудияти доғи сафед дар 

набештар аз 1/10 қисми 

меваи он 

Нуқсонҳои хурд иҷозат 

аст, ба шарте, ки 

қулфина хусусиятҳои 

хоси сифат, нигоҳдорӣ 

ва намуди молии худро 

нигоҳ дорад: нуқс дар 

шакл, доғи сафед дар 

набештар аз 1/5 сатҳи 

умумии буттамева, 

чуқуриҳои хушк, осори 

ночизи хок 

Бӯй ва мазза Хусусияти ин навъи помологӣ, бе бӯй ва (ѐ) маззаи бегона 

Дараҷаи камолот Буттамева дар дараҷаи ягонаи камолот мебошанд 

Андозаи буттамева бо диаметри аққал, мм, на камтар аз : 

барои истеъмоли тоза 25,0 18,0 18,0 

Барои коркарди 

саноатӣ 
25,0 18,0 меъѐр надорад 

Ҳиссаи вазни буттамева 

бо коҳиш аз андозаи 

ҳадди ақали буттамева, 

на зиѐдтар %, 

10,0 

Ҳиссаи  вазни буттамева, 

ки ба ин навъи тиҷорӣ 

мувофиқат намекунад, 

аммо ба навъи пасттар 

мувофиқат мекунад, на 

зиѐда, % 

5,0 10,0 10,0 

аз ҷумла ба синфи II 

мувофиқат намекунад 
Иҷозат дода намешавад 2,0 10,0 

 аз ҷумла. буттамева, ки 

аз зараррасонҳо ва 
Иҷозат дода намешавад 2,0 3,0 



паррандагон зарар 

дидаанд 

Мавҷудияти 

буттамеваҳои пӯсида, 

пажмурда, бо рутубати аз 

ҳад зиѐди беруна 

Иҷозат дода намешавад 

Мавҷудияти моддаҳои 

бегона 
Иҷозат дода намешавад 

 

  Мавҷудияти унсурҳои заҳрнок, пеститсидҳо, радионуклидҳо, тухми гелминтҳо ва систаҳои 

протозои патогении рӯда, нишондиҳандаҳои микробиологӣ (патогенӣ) дар кулфинаи тару тоза набояд 

аз меъѐрҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии давлате, ки ин стандартро қабул кардаанд, 

зиѐд бошад.  

Андозаи кулфинай аз рӯи диаметри калонтарини гузаронида мешавад. 

 

 Борпеч 

 Бастабандӣ кардани кулфинай тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии давлате, ки ин стандартро 

қабул кардаанд, амалӣ мегардад. 

 Буттамаҳои қулфина бо вазни на зиѐда аз 2,5 кг дар борпечҳои истеъмолӣ аз маводи полимерӣ 

ѐ дар қуттиҳои винер бастабандӣ карда мешаванд. Воҳидҳои бастабандии истеъмолиро дар 

қуттиҳои чӯбӣ, полимерӣ, картонӣ мутобиқи ГОСТ 9142, ГОСТ 11354, ГОСТ 13511, ГОСТ 

17812, паллетаҳо қуттии махсус ва дигар зарфҳо мувофиқи ГОСТ 12301, ГОСТ 21133, ГОСТ 

24831 ѐ дар бастабанди дигар, ки нигоҳ доштани сифат ва бехатарии кулфинаи буттамеваро 

ҳангоми интиқол таъмин менамояд, ҷой медиҳанд. 

 Буттамеваҳо бояд тавре печонида шаванд, ки бехатарӣ ва нигоҳдории онҳоро кафолат диҳанд. 

 Бастабандӣ барои кулфинай бояд тоза, хушк, бе ҳашароти зараррасон ва аз бӯи бегона озод 

башанд. 

 Ба баста коғаз гузоштан ва канорҳоро то боло пур кардан иҷозат дода намешавад. 

 Маводҳое, ки барои бастабандӣ истифода мешаванд, инчунин сиѐҳӣ, ранг, ширеш, коғазе, ки 

барои гузоштани матн ѐ тамғакоғазҳои часпанда истифода мешаванд, бояд тоза, заҳролуд 

набуда ва кафолат диҳанд, ки ҳангоми расидан ба қулфина сифат ва бехатарии онҳо ҳифз 

карда метавонанд. 

 Мавҷудияти ҳар як воҳиди бастабандӣ бояд якхела бошад ва аз кулфинай ҳамон дараҷаи 

помологӣ ва тиҷорӣ иборат бошад. 

 Қисми намоѐни маҳсулот дар воҳиди бастабандӣ бояд ба меваҳои тамоми воҳиди бастабандӣ 

ѐ партия мувофиқат кунад. 

 Вазни холиси маҳсулот дар воҳиди бастабандӣ бояд ба вазни дар тамғақоғаз нишондодашуда 

бо баназрдошти таҳамулпазириҳо мувофиқат кунад.  

     

Аломатгузорӣ 

 Тамғагузории воҳидҳои бастабандӣ бо кулфинай тибқи санадҳои меъѐрии ҳуқуқии давлате, 

ки ин стандартро қабул кардаанд, амалӣ мегардад . 

 Маълумот дар бораи маҳсулот бо забони давлати таъминкунанда ва забони кишвари 

истеъмолкунанда дар борпечҳои интиқолӣ ва борпечҳои истеъмолӣ дар тамғақоғазҳо бо ранги 

шустанашаванда, бе бӯй, бе заҳр ворид карда мешавад. 

 Тамғагӯзории қулфинай дар воҳиди бастабандии истеъмолӣ: 

- номи маҳсулот ("Қулфина"); 

- ном ва маҳалли ҷойгиршавии истеҳсолкунанда [суроғаи ҳуқуқӣ, аз ҷумла кишвар, ва дар 

сурати номувофиқатӣ бо суроғаи ҳуқуқӣ, суроғаҳо (ҳо) - ҳои истеҳсолот] ва ташкилоти зомин, 

аз тарафи истеҳсолкунанда барои қабули даъвои истеъмолкунандагон (агар бошад); 

- тамғаи молии истеҳсолкунанда (агар бошад); 

- вазни холиси маҳсулот дар воҳиди бастабандӣ; 

- баҳои помологӣ (ихтиѐрӣ); 

- дараҷаи тиҷоратӣ; 

- санаи ҷамъоварӣ ва санаи бастабандӣ; 



- шароити нигоҳдорӣ; 

- маълумот дар бораи истифодаи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирѐфта: агар маҳсулот 

зиѐда аз 0,9% организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирѐфта дошта бошад, дар тамға дар бораи 

мавҷудияти онҳо маълумот дода мешавад (масалан, "маҳсулоти аз ҷиҳати генетикӣ 

тағйирѐфта"); 

- нишонаҳои ин стандарт; 

- маълумот дар бораи тасдиқи мутобиқат. 

 

Нақлиѐт ва нигоҳдорӣ 

 Қулфина тавассути ҳама васоили нақлиѐти тоза, хушк ва бебӯи бегона, бе сироят аз 

зараррасонҳо, тибқи қоидаҳои ҳамлу нақли борҳои зудвайроншаванда барои намудҳои 

мушаххаси нақлиѐт, интиқол дода мешаванд. 

 Қулфина дар сардхонаҳот ѐ яхдонҳо дорои шароити тоза, хушк, бидуни ҳашароти зараррасон, 

бӯи бегона, дар шароити таъмини амнияти онҳо, мутобиқи муқаррароти дар кишварҳое, ки ин 

стандартро қабул кардаанд, нигоҳ дошта мешаванд. 

 Шароити нигаҳдории қулфина аз ҷониби истеҳсолкунанда тибқи ҳуҷҷатҳои меъѐрие, ки дар 

қаламрави давлате, ки ин стандартро қабул кардааст, муқаррар карда мешавад. 

   


