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 Олу  (лат. Prunus) растаниеро меноманд, ки ба оилаи Садбарггулҳо  дохил мешавад 

ва самари он меваи донакдор мебошад.  Меваи олу дилаи обдор ва  донак дошта, вобаста 

аз навъ, гирд ва ѐ дарозрӯя аст. Олу дар натиҷаи  дуругашавии олича ва тѐрна ба вуҷуд 

омадааст. Мева шакл ва рангҳои гуногун дорад - меваҳои калон ва майда, шаклҳои гирда 

ва дарозрӯя, рангҳои зард, гулобӣ ва ҳатто сиѐҳ вомехуранд.  

 Ҷинси олу бисѐр растаниҳоеро дар бар мегирад, ки қаблан намудҳои мустақил 

ҳисобида мешуданд ва ба забони тоҷикӣ номҳои алоҳида доштанд - масалан, 

олучабандак, бодом, гелос, зардолу, шафтолу. Умуман, навъи олу бештар аз 250 намудро 

ташкил медиҳад. 

 Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ 

 Олу ҳамчун  буттаи баланд ѐ дарахт мерӯяд. Баландии дарахт аз сатҳи замин  

вобаста аз навъи олу, шароити обу иқлими маҳали парвариш аз 2 то 8 метрро ташкил 

медиҳад. Дар шароити мусоид мумкин аст, баландии дарахтони алоҳида аз 16 м зиѐдтар 

бошад.  

 Дар 4 – 6 солаги  дарахт босуръат шоху навда меронад. Баҳосилдароии дарахт 

суръати шохарониро паст мекунад. Олу дар 3-4 солагӣ ва ѐ 5-6 солагӣ, вобаста аз навъҳо, 

ба мевадиҳӣ оғоз мекунад. Давраи ҳосилдиҳии дарахт 20 сол идома меѐбад. Як дарахт то 

180  кг ҳосил медиҳад. Гулҳои олу ба занбӯри асал имкон медиҳанд, ки аз як гектар 

дарахтони олу то 10 кг асал гирд оваранд 

Таркиб ва хусусиятҳои табобатӣ 
 Дар 100 грамм олу ҳамаги 42 ккал ғизо, 0,8 г сафеда, 0,3 г равған, 0,96 г 

карбогидрат  мавҷуд аст. Дар таркиби олу глюкоза, фруктоза ва қанд,  витаминҳои А, В1, 

В2, С, Н ва  РР, инчунин модаҳои мадании лозима - калий, кальций, магний, руҳ, мис ва 

манган, оҳан, хром, бор ва никел,  фосфор ва натрий мавҷуд аст. 

 Хусусиятҳои асосии табобати олу – тоза кардани меъда, ба танзим даровардани 

фаъолияти меъда ва руда мебошад. Олу хусусияти иштиҳоварӣ дошта, барои касалиҳои 

атеросклероз муфид аст, миқдори холестеринро кам мекунад. Хусусияти пасти 

пешобронӣ дошта, ба тозашавии гурдаҳо ва тамоми организм аз ифлосиҳо мусоидат 

менамояд.   Дар таркиби олу миқдори калий зиѐд аст,  ин ба мустаҳкамшавии мушакҳои 

дил, девораи бофтаҳо мусоидат менамояд, ки ин барои касалиҳои дил муфид аст. Аз 

тухми олу равған тайѐр мекунанд, ки барои аксари бемориҳо муфид аст. 

 Духтурон муайян карданд, ки хӯрдани олу ба пешгирии саратон, мустаҳкам 

намудани масуният ва ҷавонӣ мусоидат мекунад. Маликаи Бритониѐ Елизавета II ҳамеша 

пеш аз наҳорӣ аз боғи худ ду олу мехӯрд. 

 

Номи илмӣ Prunus domestica 

Бузургтарин 

истеҳсолкунандагон 
 Чин 

 Руминия 

     

 

ИМА 

Бузургтарин содиротчиѐн  Чили 
 Испания 

 ЮАР 

Бузургтарин воридотчиѐн  Чин 

  Руссия 

  Нидерландия 
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Навъҳои олу 

 Навъҳои олу бо гуногунии худ фарқ мекунанд – беҳуда нест, ки олу меҳмони ҳар 

як боғ ва сарой аст.  Олуи сурх бо хусусияти сармотобоварӣ ва тобоварӣ ба иқлими 

номусоид фарқ мекунад. Олуи сиѐҳ  тамъи махсуси худро дошта, дарахтон ба сармои сахт 

тобоваранд, меваашро дер нигоҳ доштан мумкин аст. Олуи чинӣ мисли дигар навъҳо 

онқадар паҳн нашудааст, меваҳои зард ѐ сурх дорад. Олуи анъанавӣ – олуи зард аст, ки 

навъҳои зиѐде дорад. Олуҳо шодоб буда, буйи хос доранд. 

Навъҳои бештар паҳнгардидаи олу 

Аз рӯи дараҷаи пӯхтарасӣ олуҳо бу гуруҳҳои зерин ҷудо карда мешаванд: Тезпазак, 

барвақтӣ, миѐнапаз, дерпаз. 

Дараҷаи 

пухтарасӣ 

Навъ 

 

Хусусиятҳои хос 

Тезпазак 

 

Красный 

шар 

 

Натиҷаи дурагаи навъи Сурхи 

Уссуригӣ бо навъи Бѐрбанки 

америкоӣ. Баландии дарахт то 

2,5 м , меваҳояш калон (40 г), 

сурхранг, ширини ба турши 

моил бо бӯи хос. Дар  2- 3 

солагӣ ҳосил медиҳад 

 Опата 

 

Дарахти пакана, баландиаш то 

2м. Маҳсули гардолудкунии 

олу бо олучабандак. Меваҳо 

бо мақсади техникӣ истифода 

мегарданд. 

Барвақтӣ Искра 

 

Дарахти миѐнақад бо 

ҳосилнокии баланд. Мевааш 

тухммонанд, вазнаш 18 г. 

Рангаш сурхи баланд. 

 

 Яичная 

жѐлтая 

 

Дар 6-7 солаги ҳосил медиҳад. 

Ҳосилнокиаш баланд. Мевааш 

калон. Тухммонанди зардча. 

Миѐнапаз 

 

Персиковая 

 

Зимистонгузарониаш хуб 

нест. Дар 5-7 солаги мева 

медиҳад. Дар 25 солагӣ то 50 

кг ҳосил медиҳад. Вазни як 

дона аз 45 то 50 г. Ранги мева 

вобаста аз ҳарорат: ҳангоми 

хӯнукӣ сабзи зардгун, дар 

ҳавои гарм ранги бунафш.  

 Венгерка. 

 

Баландқад. Сармотобовар, ба 

касалиҳо устувор. Ҳосилноки 

150 – 180 кг 



 Ренклод. 

 

Баланқад, баландиаш 5-7 м. 

Мевааш сиѐҳранги бо 

мумпарда пӯшонидашуда. 

 

Дерпаз 

 

Вашингтон. 

 

Қисман худгардолудшаванда. 

Гардолудкунандагон: Анна 

Шпет, Персиковая слива. Дар 

синни 7-8 солагӣ ба ҳосил 

медарояд. Меваҳо зарди 

равшан, калон.  

 Ренклод 

Улленса. 

 

Баландқад. Дар 5-6 солагӣ 

мева мебандад. Ҳосилнокиаш 

баланд. Меваҳо сабз, ҳангоми 

пурра пӯхтан каме зардча. 

Сероб ва ширин. 

 

 Олуи пухтарасида, дар мавсим – ширинии беҳтарин аст, агар дар намудаи тару 

тоза истифода гардад. Олу беҳтарин иловагӣ  барои пирог ва блинчикҳо буда, аз олу 

мурабо, ҷем, мармалод, повидло тайѐр мекунанд, олуро дар намакоб мехобонанд, ях 

мекунонанд ва барои нигоҳдорӣ хушк менамоянд.  

 Олу дар таркиби аксари нӯшокиҳои спиртдор мавҷуд аст, ҳамчунин аз олу компот 

ва кисел тайѐр мекунанд. Олуи хушк – сиѐҳолу – яке аз муфидтарин хушкмева буда, 

тамоми хусусиятҳои меваи тару тозаро дар худ нигоҳ медорад ва дар саноати қанодӣ 

васеъ истифода мегардад.  

Бештар олуи хушкконидашударо (сиѐҳолу) бо ѐрии хушккунонакҳои сунъии меваҷот бо 

донак истеҳсол менамоянд. Хушкконидани меваҳои олу бе донак дорои афзалияти 

бештар ба монанди - то ду маротиба  сарфаи вақт барои хушкконидан,  баланд гаштани 

сифат ва  лаззат ва дарознокии муҳлати нигоҳдорӣ мебошад. Аммо бинобар душвор 

будани дур намудани донакҳо аз мева ин намуди хушкконидан кам мавриди 

истифодабарӣ қарор гирифта аст.  

Барои хушкконидан меваҳои пухта расидаи дорои дилаи  ғафс ва пурра, донаки хурд ва 

дараҷаи ғилзати баланди маводҳои хушк,  дорои тобиши сиѐҳ коршоям мебошанд. Навъҳои 

Венгеркаи итолѐӣ, Венгеркаи ажанӣ, Венгеркаи кодрин, Венгеркаи кубанӣ, Бертон, Кирке, 

Венгеркаи бунафшранг ва Сиѐҳолуи самарқандӣ барои хушкконидан навъҳои беҳтарин ба 

шумор мераванд. Баъд аз ба андозаҳо ҷудо намудан, назорат кардан ва шустан меваҳои олуро 

барои аз сатҳи онҳо дур намудани қабати мумпарда ва дар сатҳи онҳо пайдо гардидани 

тарқишҳои хурд дар оби ҷўшомадаистода бланшировка менамоянд. Бланшировкакунонии 

меваҳо дар давоми 15…20 сония дар маҳлули ҷўшидаистодаи 0,1 %-и ишқори натрий 

натиҷаҳои хуб медиҳад. Баъд аз бланшировкакунонии ишқорӣ, меваҳоро  дар зери ҷараѐни 

оби хунук шуста хушк менамоянд. 

Мавсими пухтарасии Олу дар ноҳияҳои вилояти Хатлон 

Мавсими асосии пухтарасии олу дар ҷануби Тоҷикистон ин моҳҳои апрел, май  ва июн 

мебошад. Навъҳои дерпаз дар моҳи август ва сентябр пухта мерасанд. 
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Мавсими ҷамъоварии ҳосил дар ҷаҳон 

 
Январ Феврал Март Апрел Май Июн Июл август сентябр октябр ноябр декабр 
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      Африка        

      
    

ИМА  
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    Франсия  
   

          
   Чин        

      
    

Италия  
    

      
    Австралия    

       
    

Египт  
  

        
     Португалия 
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Нархи олу дар Тоҷикистон 

Нархи миѐнаи олу дар Тоҷикистон, сомони 
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 2018 
1,659 ҳазор тонна 

2019 

1,649 ҳазор тонна 
 

ҲОСИЛИ УМУМИИ ОЛУ 

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 

Омилҳои ба нархи олу таъсиркунанда:  
 Вақти пухтарасӣ  

 Олу – меваи тезвайроншаванд, дуру дароз 
нигоҳ доштанаш ғайримкон аст 

 Сифати мева (сатҳи ҳамвор) ва андозаи он 

 Нархи содиротии маҳсулот дар ҷаҳон 
(нархи дар Руссия ва дигар кишварҳо) 

 Ҳосилнокӣ дар кишвар.  

 Ҳосилнокии олу дар кишварҳои рақиб – 
содироткунандагони олу.  

 Сифати борҷома, ҷудо кардан ба навъҳо 
ва андозагирӣ.  
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Франсия 

Нархи олу дар Тоҷикистон, сомони 

  

 Истеҳсоли олу дар ҷаҳон 

Истеҳсоли ҷаҳонии олу 12 063 776 тоннаро 

ташкил дод. Кишварҳои асосии 

истеҳсолкунандаи олу Чин, Руминия, Сербия ва 

ИМА мебошанд. Онҳо мутаносибан 6676; 513; 

463,1 ва 392, 5 ҳазор тона олу истеҳсол карданд, 

ки ин ба ҳар як нафари аҳолии ин кишварҳо 

мутаносибан 4, 79; 26,27; 66,1 ва 1.2 кг  рост 

меояд. 

 Пешсаф дар истеҳсоли олу кишвари Чин (7 млн тонн) буда, қариб 56% - и олуи 

ҷаҳонро истеҳсол менамояд. Дар ҷои дуюм Руминия бо истеҳсоли 513 ҳазор тонна , дар 

ҷои сеюм Сербия бо  бо истеҳсоли 463,1  ҳазор тонна ва  дар ҷои чорум  ИМА бо 392,5 

ҳазор тонна олу меистанд. 

 

 Содироти олу 

Қариб 74% - и содироти ҷаҳонии олу ба кишварҳои Чили (121 ҳаз. тонн), Испания (73 

ҳазор тонн), ЮАР (58 ҳазор тонн), Молдавия (53 ҳазор тонн), Италия (45 ҳазор тонн), 

Гонгонг (43 ҳазор тонн), ИМА (33 ҳазор тонн) ва Узбекистон (28 ҳазор тонн) рост меояд. 

Қисмати боқиминдаи содироти олуро кишварҳои Сербия (16 ҳазор тонн), Туркия (14 

ҳазор тонн), Франсия (13 ҳазор тонн) ва Нидерландия (11 ҳазор тонн) таъмин менамоянд. 

Кишварҳои Содироткунандаи олу 
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Истеҳсоли олу дар ҷаҳон, ҳазор тонна 



 Воридоти олу 

Қисмати зиѐди олуро (30 % - воридоти 

ҷаҳонӣ)  кишварҳои Чин (92 ҳазор тонн) ва 

Руссия (77 ҳазор тонн) ворид намуданд. 

Нидерландия  (38 ҳазор тонн)-и ҳаҷми 

содиротии олу, Германия (32 ҳазор тонн) ва 

Англия (30 ҳазор тонн) олу харидорӣ 

намуданд, ки ин 17% ҳаҷми олуии дар 

ҷаҳон содиротшударо дарбар мегирад. 

Бразилия (16 ҳазор тонн), Канада (15 ҳазор 

тонн), Гонконг (13 ҳазор тонн), Египет (13 

ҳазор тонн), Арабистони Саудӣ (12 ҳазор 

тонн) олу ба кишварҳои худ ворид 

намуданд.  

Раванди тайѐр намудани олу барои содирот 

 Чидани дастии мева. Асосан бо қувваи аъзоѐни оила ҷамъоварӣ мегардад, дар 

боғҳои калон қувваи корӣ кироя мегардад. Дар ин вақт ба дараҷаи пухтарасии мева, захм 

пайдо накардани мева ва ба сифати борҷомаҳо, ки барои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақли 

маҳсулот муҳиманд,  диққати махсус додан лозим аст 

 Ҷамъ намудани қуттиҳо (зарфҳои маҳсулот) дар назди истгоҳ (автомашина). Бо 

ҳаргуна усулҳо ҷамъ карда шуда, ба назди автомашина оварда мешаванд. Баъзан бевосита 

аз ҷойи ҷамъоварӣ ба автомашина бор карда мешаванд, баъзан дар соя то бегоҳ нигоҳ 

дошта мешаванд ва бегоҳӣ ба автомашина бор карда мешаванд 

 Ба навъҳо ва андозаҷудокунӣ ва ҷойгиркунӣ дар зарфҳо. 

 Бор кардан дар автомашина 

 Борҷомакунонӣ. Қуттиҳои  тахтагӣ, пластикӣ ва ѐ картонӣ истифода мегарданд 

 Ҳамлу нақл 

 Нигоҳдорӣ 

Ҷамъоварии ҳосил 

 Таъму лазати мева, зиѐд намудани мӯҳлати нигоҳдории  он, рақобатпазир 

гардидани маҳсулот чи дар бозори дохилӣ ва чи дар бозори содиротӣ аз дуруст муайян 

намудани вақти чидани мева, дуруст ҷамъоварӣ ва ҷо ба ҷо кардани мева вобаста аст. 

Агар ҷамъоварии меваҳо ва нигоҳдории онҳо дуруст ташкил карда шавад, талафи ҳосил 

ниҳоят кам гардида, мева дуру дароз нигоҳ дошта мешавад.   

 Мӯҳлати пухтарасии олу аз минтақаи парвариш ва навъ вобаста аст. Давраи 

ҷамъоварии мева аз ранги меваҳо вобастагӣ надорад. Давраи пӯхтарасии меваро навъи 

олу муайян мукунад, на ранги он.  

 Аз таъсири муҳити атроф олуро муми болои пусти мева 

муҳофизат менамояд. Агар ин қабати мум зарар мебинад, олуро 

дер нигоҳ дошта намешавад. Биноан ба меваҳо бисѐр даст 

расонидан лозим нест, меваро бояд бо думчааш канд ѐ бо қайчи 

бурида гирифт.  Бисѐр қулай аст, агар якбора меваҳо дар 

қуттиҳои барои нигоҳдорӣ пешбинишуда, ҷой дода шаванд.  

 Иҷрои  фаъолиятҳои ҷамъовари мева хусусиятҳои худро дорад, дар зер баъзе 

хусусиятҳоро барои Шумо пешниҳод менамоем. 
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1. Ба ҷамъоварии ҳосил танҳо дар ҳавои гарму хушк машғул шавед.  Яку якбора ба 

ҷамъоварии ҳосил баъди обмонӣ, борон ѐ саҳар барвақт, ки ҳоло дар меваҳо шабнам 

мавҷуд аст, набояд шуруъ кард. Меваҳои хушк нисбати меваҳи тар зиѐдтар имконияти  

нигоҳдорӣ доранд.  

2. Меваҳоро аз навда баробари гирифтани шакли хос ҷамъоварӣ намоед.  Интизор 

нашавед, ки кай меваҳои мулоим мешаванд. Ҷараѐни пухтарасӣ пай дар пай ба амал 

меояд, бинобар ин меваҳоро интихобан дар як чанд навбат, ҷамъоварӣ намоед, то ки 

афтодани меваҳо пешгирӣ карда шавад.  

3. Танҳо меваҳои безахм ва солимро ҷамъоварӣ намоед.  Меваҳое, ки барои содирот 

таъин шудаанд, бо думчаи мева чида гиред ѐ бурида гиред. Беҳтар аст, ки баробари 

ҷамъоварӣ, дар қуттиҳои нигоҳдорӣ, ҷой дода шаванд. Чи қадаре, ки Шумо ба меваҳо 

камтар даст расонед, ҳамон қадар қабати муми мева, ки меваро аз таъсири омилҳои 

беруна нигоҳ медорад, камтар зарар мебинад ва мева бештар нигоҳ дошта мешавад.  

 

4. Меваро аз навда низ бо усули махсус чидан лозим аст. Бо мақсади зарар 

нарасонидан ба мева, аввалан меваро аз шохаҳои поѐни чида, баъдан меваҳоро аз 

шохаҳои болоӣ чинед. Аз охири шоха  оғоз карда, чиданро ба тарафи танаи дарахт идома 

додан лозим аст.  Барои чидани меваҳои қисмати болои дарахт аз нордбон истифода 

кардан лозим аст. Таконидани дарахт бо мақсади чидани мева мумкин нест. Ин усулро 

истифода кардан мумкин аст, агар Шумо мақсади ҳамон лаҳза истеъмол кардани меваро 

дошта бошед.   

5. Агар меваи олу дар шароити махсус нигоҳ дошта шавад, мева вайрон намешавад.  
Меваҳои солим, бе захми механикӣ ва эҳтиѐткорона  бо мақсади тоза нашудани муми 

болои мева чидашударо дар қуттиҳои тахтагӣ ѐ картоние, ки бо қоғаз пӯшонидашудаан, 

як қаббат чида дар анбор нигоҳ доред.  

Барои он, ки меваҳо хусусиятҳои табобатӣ ва фоиданокии худро дуру дароз нигоҳ доранд, 

дар биное, ки меваҳо нигоҳ дошта мешаванд ҳарорат бояд дар ҳудуди  0 – 2°C  ва 

намнокии на камтар аз 85%   нигоҳ дошта шавад. Меваҳоро дар пакетҳои герметикии аз 

пленкаи полиэтилении тунук тайѐр карда шуда, нигоҳ доштан мумкин аст. Дар ин халтаҳо 

меваҳоро то 2 моҳ дар ҳарорати  0°C нигоҳ доштан имкон дорад.  

6. Меваҳои захмдореро, ки барои нигоҳдорӣ номувофиқанд, ҳарчи зудтар коркард 

кунед ѐ ин ки барои истеъмол истифода намоед.  

7. Олуҳо яку якбора намепазанд, биноан меваҳои  як дарахт дар як чанд марҳила 

ҷамъоварӣ мегарданд. Барои истеъмол дар намуди тару тоза, хушк намудан, тайѐр 

намудани повидло, ҷем меваи олу ҳангоми пурра пухтан,  барои тайѐр намудани компот 

ва мурабо  бошад пештар аз пурра пухта расидан чида мешавад.  

8. Ҳосилғундорӣ бояд дар якчанд марҳила сурат гирад, аммо дар амал чунин мешавад, ки 

шумо бояд тамоми меваҳоро дар як марҳила  ҷамъоварӣ намоед. Зарурати пухта 

расонидани меваи нимпаз ба амал меояд. Олуи нипаз пухта мерасад, аммо танҳо дар 

ҳарорати хонагӣ. Ҳеҷ гоҳ меваҳои нимпази аз дарахт кандашударо дар яхдон нигоҳ 

надоред, ҷараѐни пухтарасӣ қатъ мегардад. Мева бо мурури замон маззаашро гум 

мекунад. 

Тавсияҳои амалӣ дар  ҷамъоварии олу  

 Ҷамъоварии ҳосил аз рӯи таҷрибаи пешқадам, бояд бо назардошти  хусусиятҳои 

навъҳо, ранги хоси навъ асос ѐбад. Зичии тавсияшудаи мева барои ҷамъоварии ҳосил бояд 

дар сатҳи 3-4 кг бошад. Вақте ки дараҷаи пухтарасии мева ба зичии тавсияшуда мерасад, 

мева ҷамъоварӣ мегардад ва дар ҷои нигоҳдорӣ дар ҳарорати аз -0,5 дараҷа бо намии 

нисбии ҳаво 85-95% ҷойгир карда мешавад.  

 Бо ин намӣ ва сатҳи падид олу метавонад бештар аз 3 ҳафта нигоҳ дошта шавад. 

Агар сатҳи камолот афзоиш ѐбад ва зичии маҳсулот ба 1,5 - 2 кг расад, пас ин маҳсулот 

бояд фурӯхта шавад, зеро мӯҳлати истифодаи он, бо ин сифатҳо тақрибан 3 рӯзро ташкил 

медиҳад. 



 Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ, бо мақсади муайян намудани мӯҳлати чидани мева, 

истифодаи плакатҳои ранга, ки барои навъҳои саноатӣ таҳия шудаанд, одатан маъмул аст. 

Ба воситаи ин плакатҳо дараҷаи  пухтарасии меваро бо чашм муайян кардан мумкин аст. 

Ин плакатҳо маълумотҳои умумиро нисбати дараҷаи камолот ва мӯҳлати ҷамъоварии 

мева медиҳад. Дараҷаи пӯхтарасии олу барои чидани мева бо мақсади содироти олу дар 

намуди тару тоза, нигоҳдорӣ ва хушккунӣ фарқ мекунад.  

Намунаи диаграммаи рангҳо 

барои муайян намудани дараҷаи пухтарасии навъи олуи «Юбилейный» 

 

Нопухта, чидан 

мумкин нест. 

Сахти аз 80 

воҳид зиѐд 

 

Пухтарасии 

истеъмолӣ. 

Фавран бояд 

фурухта шавад. 

Сахти 50 воҳид 

 

Нимпаз. Барои 

чидан интизор 

шудан лозим. 

Сахти аз 70 то 80 

воҳид 

 

Пухтарасӣ аз ҳад 

зиѐд. Фурухтан 

мумкин нест. 

Сахтӣ камтар аз 

50 воҳид 

 

Пухтарасида. 

Давраи чидан. 

Сахти 60-70 

воҳид 

  



Чи тавр меваҳоро дуруст нигоҳ доштан мумкин аст? 

 Меваҳои калонро беҳтар аст, дар қуттиҳи картонӣ, ки  лоначаҳои махсус дорад, 

гузошта дар сардхона нигоҳ дошт. 

 Сарфи назар аз он, ки  хоҳиши нигоҳдории дуру дарози меваро дорем, беҳтар аст, ки 

меваҳо ҳарчи зудтар истеъмол намоем, чунки ҳангоми дуру дароз нигоҳ доштан, таъм, 

намуд ва буйи мева паст мегардад. 

 Барои нигоҳдорӣ бояд ҳарорати бино на камтар аз 5
0
с бошад.  Ҳангоми хунукии зиѐд 

дилаи мева сиѐҳ гашта,  тамъ ва буйи худро гум мекунад. 

 Яхкунонидани меваи олу мумкин аст, вале пеш аз яхкунонӣ бояд донак аз мева ҷудо 

карда шавад.  

 Дар балкон, тагхонаҳо дар ҷойҳои торик кардашуда, дар  қуттиҳои чубин нигоҳ 

доштани мева мумкин аст, танҳо қабати меваҳо бояд ба ҳадди аққалан расонида шавад.  

Нигоҳдории олу 

 

Олу меваи гӯштии хушбӯй ва болаззат ва инчунин анбори витаминҳо ва микроэлементҳо 

мебошанд. Ҷамъоварии дуруст ба бехатарии олу ба мӯҳлати нигоҳдории он таъсир 

мерасонад. Нигоҳдории мева дар хона хело оддӣ аст, усули осонро барои худ интихоб 

намоед: 

Ҳосилро мумкин аст бо усулҳои зерин нигоҳ дошт: 
1. Дар сардхона нигоҳдории олу то ду ҳафта имкон дорад, вале метавон ин мӯҳлатро то 3 

ҳафта зиѐд кард. Барои ин олуҳои нимпаз ва навъҳои нисбатан сахт мувофиқанд. 

Меваҳоро дар сардхона ҷой дода, дар давоми 15 соат ҳарорати сардхонаро дар 0
о
С нигоҳ 

медоранд, сипас ҳароратро то 5
о
С баланд мебардоранд. Ин пасту баландкунии ҳарорат 

имконият медиҳад, ки мева таъми худро гум накунад ва зиѐдтар нигоҳ дошт шавад. 

2.  Олуро метавон яхкунонид. Ҷолиби қайд аст, ки олуро танҳо як маротиба ях 

кунонидан мумкин аст, ба яхкунонии такрорӣ мева тоб намеорад. Барои яхкунӣ, меваҳои 

пухта, хушбӯй, бе захмро интихоб кунед, меваҳои нимпаз хуштаъм намегарданд, агар 

онҳоро шумо ях кунонед. Пеш аз он ки меваҳо яхкунонида шаванд, онҳоро шуста ва хушк 

намудан лозим аст. Донаки меваро дур кунед, меваро болои лаъли  гузошта ях кунонед.  

3. Олуро бояд дар намуди ширин низ тайѐр кард. Биноан ҷеми олугӣ тайѐр мекунанд, 

ки барои пухтупаз хело мувофиқ аст. Маҳсулотро мумкин аст нимсол 

нигоҳ дошт.  Барои тайѐр намудани ҷем олуи пухтарасида, қанд, 

пектин ва шарбати лимӯ лозим мешавад. Олуро тоза карда, камтар 

мепазанд, аз ғалбер мегузаронанд, қанд илова мекунанд, пектин ва 

камтар шарбати лимӯ илова менамоянд. Дар муддати нимсоат 

мепазанд. Ҷеми тайѐршуда дар банкаҳои тоза ҷой дода, нигоҳ 

медоранд.  

7. Олуи дуруст хушккардашуда на танҳо бомаза, балки фоидаовар 

низ мебошад. Барои хушк намудан беҳтар аст навъҳои: «Ренклод 

Карбышева», «Анна Шпет», «Блю-фри», «Д’Энте» истифода 

гарданд. Хушкунӣ бо як чанд усул ба амал бароварда мешавад. 

Метавон хушкунакҳои махсуси барқиро истифода кард, вале метавон 

усули хушкунии табии ва ѐ танурҳои оддӣ (духовка) – ро истифода 

карда, маҳсулоти маззаи хуб дошта истеҳсол кард.  

Тартиби хушккунӣ: 

 Аз ҳама меваҳои калонро интихоб намоед, думча ва донакро аз мева дур кунед, 

нағзакак шуед. 
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 Олуро як чанд дақиқа дар маҳлули содаи хӯрокӣ бланшировка кунед. Дар пуст бояд 

тарқишҳои хурд пайдо шаванд, то ин ки нам аз мева бухор шавад.  

 Тафтонро то ҳарорати 50 дараҷа тафсонед; 

 Меваҳоро дар варақаҳои нонпазӣ хушк менамоем. Меваҳоро дар варақа гузоред. 

 На камтар аз 5 соат меваро хушк намоед. Сипас гузоред, ки меваҳо дар ҳарорати хона 

каме хунук шаванд.  

 Меваҳоро руйгардон кунед ва бозпас ба тафтон зери ҳарорати 70 дараҷа боз 5 соат 

нигоҳ доред.  

8. Меваҳои хушкшударо дар бинои ҳавогузар дар қуттиҳои картонӣ ва ѐ қуттиҳои 

тахтагӣ нигоҳ доред.  

8.  Бисѐриҳо меваи хушк ѐ яхкунонидашударо нағз намебинанд, дар ин вақт метавон 

олуро мариноват кард. Ин маҳсулотро метавон то ним сол нигоҳ дошт. Барои тайѐр 

намудани маҳсулот ба Шумо: 500 мл об, 300 гр қанд, як қошуқчаи чой намак,  қаланфури 

сиѐҳ лозим мешавад. Меваҳоро шуста дар банқаҳо ҷой диҳед. Маринадро бо истифодаи 

ҳамаи компонетҳо тайѐр намоед. Баъди ҷушидан ба маҳлул 100 мл сирко илова намоед. Ба 

меваҳо маринадро резед. Банкаҳоро 15 дақиқа безарар гардоед.   

Банду басти маҳсулот 

Роҳҳои гуногуни   бастабандии олу барои содирот истифода мегардад. Бо мақсади эмин 

нигоҳдоштани маҳсулоти содиротшаванда аз зарбу латхурӣ, дар мева пайдо нагардидани 

нуқсонҳо ҳангоми интиқол аз қуттиҳои аз чӯб, картон ва ѐ пластик  сохташуда истифода 

карда мешавад.  Ҳангоми истифодаи ин зарфҳо дар зер қоғаз гӯзошта шуда, баъдан меваҳо 

ҷой дода мешаванд. Баъдан дар ҷойи нигоҳдорӣ ҳарорати аз 0 то – 2 дараҷа ва намнокии 

85% ташкил карда шавад.   
 

  
 

Банду баст: қуттӣи тахтагӣ              қуттии картонӣ              қуттии пластикӣ 

         
Нигоҳдорӣ: тару тоза; коркардкардашуда         коркардкардашуда 

 

  Талаботҳои стантарти ба сифати маҳсулот 
 

 Талаботи асосӣ дар ҳар замону макон бехатарии маҳсулот барои саломатӣ ва 
муҳити зист маҳсуб меѐбад. Ҳар як кишвар талаботи бехатарии худро барои 

маҳсулоти воридшаванда ҷорӣ менамояд. Дар Аврупо бештар нисбати ба даст 
овардани иттилоот оид ба маҳсулот - имкони пайгирии таърихи маҳсулот, ки куллӣ ин 

маълумотҳо ҳангоми иҷрои талаботи  Global GAP танзим мегардад, диққати ҷиддӣ 



медиҳанд. Ин аст, ки дорандаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи стандарти зерин имкони 
васеътари содироти моли худро ба бозорҳои Аврупо ва умуман кишварҳои 

тараққикарда пайдо мекунад. 
 

Талаботи оид ба 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 талаботи минималӣ ҳангоми воридоти олу дар асоси 

талаботҳои стандарти  ЕЭК ООН FFV-28, оид ба фӯруш ва назорати сифати молии 

олу пешниҳод шудааст.  

 Ҳуҷҷати мазкур ахбороти дақиқро нисбати талаботҳои стандартӣ барои 

содироти олу, аз ҷумла гӯруҳбандӣ, талаботи ҳадди ақали  сифат, талабот ба пухта 

расидан / камолот, андозагирӣ, ҳаммонандӣ ва бастабандӣ, нишонагӯзорӣ дар 

марҳилаи содирот  дарбар мегирад.  

Стандарти ЕЭК ООН FFV-28, оид ба фӯруш ва назорати сифати молии олу 

 

Талаботҳои ҳадди аққал 
Олуи ҳамаи навъҳо бо баназардошти дастурҳои махсус, ки барои ҳар як навъ хос аст ва 

боназардошти гузаштҳо бояд: 

• Бенуқсон 

• Сифати хуб; маҳсулоте  гирифтори пӯсиш ва истеъмолаш ғайриимкон, иҷозат дода 

намешавад 

• Тоза, бидунӣ ягон хел моддаҳои беруна 

• Амалан беҳашаротҳо 

• Амалан бе захме, ки аз таъсири ҳашаротҳо бавуҷуд меоянд 

• Бо намии муқарарии сатҳи маҳсулот 

• Бидуни бӯй ва таъми ба навъ бегона  бошад. 

Олуҳо бояд ба дараҷаи кофӣ инкишофѐта ва пухтарасида бошанд. 

 Дараҷаи пӯхтарасӣ ва ҳолати олу бояд дар дараҷае бошад, ки: 

a. Бор кардану фароварданаш  

b. То ҷойи таъиншуда дар ҳолати хуб интиқол доданаш  

 имкон дошта бошад 

 

Гӯруҳбандӣ 
Олу ба се навъ ҷудо карда мешаванд, ки бо хусусиятҳои зерин муайян карда мешаванд: 

i) Навъи олӣ 

Олуҳои ин навъ бояд сифати олӣ дошта бошанд. Онҳо бояд дорои хусусиятҳои навъи худ 

бошанд: 

• Вобаста аз навъ амалан болои пусти мева бо мум пушонида шуда бошад 

• Бо дилаки зичи (мустаҳкам) мева  

Набояд нуқсон дошта бошанд, ғайр аз нуқсонҳои хеле хурди болои мева, ки онҳо ба 

намуди умумии мева, сифат ва намуди молии маҳсулот дар борҷома таъсир нарасонад.   

ii) Навъи якум 

Олуҳои ин навъ сифати хеле хуб  доранд. Онҳо бояд сифатҳои хоси навъро дошта бошанд.  

Вале мумкин аст, нуқсонҳои назарногире дошта бошанд, ки онҳо ба намуди умумии 

маҳсулот, сифат, нигоҳдории маҳсулот дар борҷома таъсир нарасонанд:  

• Нуқсони назарногир дар шакл 

• Нуқсони назарногир дар инкишоф 

• Нуқсони назарногир дар ранг 



• Андозаи нуқсонҳои пуст, ки шакли дарозрӯя доранд, набояд аз 3 як ҳиссаи қутури 

максимали меваро ташкил диҳад.   

iii) Навъи дуюм 

Ба ин навъ олуҳои дохил карда мешаванд, ки ба навъҳои баландтар дохил карданашон 

ғайри имкон аст, вале дорои сифатҳои камтарини дар боло қайд карда шудаанд. 

Нуқсонҳи зерин иҷозат дода мешавад, агар бо ин нуқсонҳо олу сифат ва  хусусиятҳои 

навъии худро нигоҳ дорад: 

• Нуқсон дар шакл 

• Нуқсон дар инкишоф 

• Нуқсон дар ранг 

• Камбуди дар пӯст, вале масоҳати он набояд ¼ ҳиссаи сатҳи меваро ташкил диҳад. 

Дастур оид ба андозагирӣ 

Андозабандӣ нисбати қутури мева гӯзаронида мешавад. 

Андозаҳои ҳадди ақали зерин муқарар гардидаанд: 

намуди олу навъи оли ва якум навъи дуюм 

Гуногуннавъии меваи 

калон 

35 мм 30 мм 

Дигар гуногуннавъӣ 28 мм 25 мм 

Барои таъмини ягонагӣ барои навъи олӣ фарқият дар андоза набояд аз 10 мм зиѐд бошад. 

 Дастур барои намуди молии маҳсулот 

А. Ҳаммонандӣ 

Маҳсулоти дохили ҳар як баста бояд дорои олуи як намуд, як ҷойи истеҳсол, якнавъ, 

сифат ва андозаи якхела дошта бошанд. Ғайр аз ин олуҳои навъи олӣ, бояд ранги якхела 

дошта бошанд.  

В. Бастабандӣ 

Олуҳо бояд чунин баста бандӣ карда шаванд, ки маҳсулотро дуруст нигоҳ дошта шавад. 

Маводҳои дар дохили борҷома истифодашаванда, бояд тоза бошанд ва сифате дошта 

бошанд, ки ба қисмати дохил ва берунӣ мева нуқс нарасонанд. Истифодаи маводҳо, аз 

ҷумла қоғаз ѐ тамғақоғаз бо қайди хусусиятҳои молии маҳсулот, иҷозат дода мешавад, ба 

шарте ки барои навишти маълумотҳо ва часпонидани тамғақоғаз ранг ва ширеши безарар 

истифода шавад. Нишонаи махсус, ки ба болои маҳсулот часпонида мешавад, бояд чунин 

бошанд, ки ҳангоми канда гирифтани онҳо, ягон хел из ѐ нуқсон дар мева ба вуҷуд наояд.  

Дар борҷома бояд ягон хел моддаҳои бегона набошанд. 

Нишонагузорӣ 
Ҳар як баста бояд дорои тамғақоғази бо ҳарфҳои возеҳ ва шустанашаванда навишта 

шудаи  дар қисмат беруни баста, дар  ҷойи дидашаванда часпонида шуда ва дорои 

маълумтоҳои зерин бошад:  

А. Аломатҳои мушаххас 

Борҷомакунанда ва ѐ содироткунанда: 

Ном ва суроғаи воқеӣ (масалан, кӯча / шаҳр / минтақа / рамзи почта ва кишвар, агар аз 

кишвари аслӣ фарқ кунад)  

В. Табиати маҳсулот 

• Олу, агар маҳсулот аз берун дида нашавад. 

• Номи намуд. 

С. Пайдоиши маҳсулот 

• Кишвари пайдоиш. ( мумкин, ноҳия, минтақа  ѐ  маҳали парвариш) 

D. Хусусиятҳои молӣ 

• Навъ 

• Андоза (агар андозабандӣ шавад), бо нишондоди қутури хурдтарин ва қутури 

калонтарин. 

 


