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Номи илмӣ Vitis labrusca 

Бузургтарин 

истеҳсолкунанда 
  Хитой  

Бузургтарин содиротчӣ   Чили 

Бузургтарин воридотчӣ 
   ИМА 

Таҳлили ангур ҳамчун маҳсулоти содиротӣ 

АНГУР 



Маълумоти умумӣ 
Ангур – ин як намуди меваи қадимии мардуми тоҷик мебошад ва ба оилаи ангуриҳо дохил 

мешавад. Дар ҷахон зиѐда аз 75 намуди ангур маълум аст. Дар Тоҷикистон заминҳое ки боғи 

ангур (токзор) шуааст зиѐда аз 29 ҳазор гектар заминро ташкил менамояд ва ба ҳисоби миѐна 

аз онҳо 0,5 млн. тонн ҳосил дар як сол руѐнида мешавад. Ангур меваи ширин буда дар 

таркибаш 0,5-1,4% кислотаи органикӣ, 65-85% об, моддаҳои нитрогендор, намакҳои маъданӣ 

(калий, калсий, магний, фосфор, оҳан, манган), витаминҳои А1, В1, Д, ва Р-ро дошта,  

андозаи қанднокиаш то 25%-ро ташкил менамояд (ба ҳисоби миѐна 12%). 

Аз руи мӯҳлати пухтанаш ангурро ба навъҳои пешпазак, миѐнапазак ва дерпазак ҷудо 

мекунанд. Илова бар ин, ангуро вобаста ба аҳамият шартан ба навъҳои хӯрданбоб (барои 

тару тоза истеъмол намудан), шаробӣ (барои истеҳсоли май, шампон, коняк ва ғайра), 

техникӣ (барои истеҳсоли афшура, нӯшокӣ, ангуроб, мураббо ва ғайра), мавизбоб, пайвандӣ, 

ороишӣ ва ғайра ҷудо менамоянд.  

Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ 
 Ба кишоварзонӣ тоҷик зиѐда аз 50 намуди ангур маълум аст ва аз ҳама намуди ангури 

хуб аз нуқтаи назари даромаднокӣ имрузҳо чунин номгуйҳоянд: Чилликӣ (Ҳусайнӣ), 

Кишмич, Тойфӣ, Зарифӣ, Регарӣ, ва чашмони Буққа (гузал-қора). 

 Гарчанде дар Тоҷикистон дар як сол зиѐда аз ним миллион тонна ангур ҳосил гирифта 

шавад, ҳам ин  ҳаҷми зиѐд нест ва ҳаммаи он бомувафақият фурухта мешавад.  Ба ҳисоби 

миѐна сари ҳар як шаҳрванди кишвар 50-60 кг ангури истеҳсолшаванда рост меояд. Нисфи 

маҳсулоти истеҳсолшаванда ба хориҷа ба кишварҳои асосан Руссия, Хитой, Қазоқистон, 

Афғонистон ва Покистон барои фуруш равона карда мешавад. Қариб 3%-и маҳсулот ба 

сифати меваи хушк (мавиз) омода карда мешавад. 
 Ҳосили ангурро вобаста аз майдони ғизоии ҳар як буттаи ток ҳисоб мекунанд. 

Майдони ғизоӣ барои як ток ба ҳисоби миѐна 2,5 – 4 м ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҳолат 

навҳои камҳосил аз як буттаи ток то 5 кг, навъҳои миѐна 8-10 кг ва навъҳои серҳосил зиѐда 

аз 12 кг мева медиҳанд. Табиист, ки ба ин гуна ҳосил ҳангоми истифодаи дурусти 

агротехника ва буриши дурусти токзор ноил шудан мумкин аст, чунки ҳосил бештар аз тарзи 

қайчӣ кардан вобаста аст, на аз буттаи ток. Ҳосилнокии як буттуи токро то 30 кг бардоштан 

мумкин аст, вале дар ин сурат бояд майдони ғизодиҳиро зиѐд намуд.  

 Ангурро асосан бо қаламча зиѐд мекунанд. Инчунин усули зери хок намудани 

қисмати навдаро, барои зиѐд намудани навъҳои ангур, истифода мекунанд. Токзори 

мавҷударо тавассути пайвандкунӣ ба навъҳои серҳосил иваз кардан имкон дорад. Меваи 

ангурро ба таври тару тоза ѐ хушк (мавиз) истеъмол мекунанд.  

 Ҳосилнокии ангур вобаста ба кишвари истеҳсолкунанда, навъи парваришшаванда ва 

технолгияи парвариш фарқ мекунад.  

Ҳосилнокии ангур дар кишварҳои ҷаҳон, с/га 

 

Мавсими пухтарасии  ангур дар ноҳияҳои вилояти Хатлон 
 Аз ҳама ангури пешпаз моҳи май дар ноҳияҳои Вилояти Хатлон руѐнида мешавад, ки 

Ҳисории пешпаз ва ѐ Зарифӣ ном доранд. Агури Ҳисори пешпаз аз ҷониби олимони тоҷик 

дар асри нуздаҳ, ихтиро карда шудааст ва он бо  нархи баланд (1 то 2 доллор ҳар як 

килояш) дар бозор фурухт мешавад, гарчанде ки таъму лаззати баланд надорад.  
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 Дар Тоҷикистон давраи асосии чидани ҳосили ангурҳо моҳи август ба шумор меравад 

ва маҳз дар ин замон таъмӣ ангурҳо ширинтарин, хушбуйтарину бомазатарин мешавад. Ин 

давраи пухтарасии ангурҳои навъҳои: Ҳусайнӣ, Чашмони буққа, Кишмич ва хусусан Ҷавз (аз 

ҳама ширинтарин)  ва ғайраҳо мебошанд. Каме дертар мавсими пӯхтарасии ангури Тоифӣ 

фаро мерасад. 

Мавсими ҷамъоварии ҳосили  ангур дар кишварҳои ҷаҳон 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Руссия             

Африкаи 

Ҷанубӣ 

            

Чили             

Италия             

Аргентина             

Испания             

Египет             

Узбекистон             

Молдавия             

 

Навъҳои бештар паҳнгардидаи ангур 

Дар Тоҷикистон 236 навъ, аз ҷумла 193 навъи маҳаллии ангур парвариш карда мешавад, ки 

аз ҳамдигар бо хосиятҳои ботаникию биологӣ фарқ мекунанд.  

Давраи 

пӯхтарасӣ 
Навъ Расм Хусусиятҳои хоси навъ 

Баҳории 

тешпазак 
Зарифӣ 

 

Дар моҳи июн ба пухтан оғоз 

менамояд ва аз ҷиҳати тамъ, симо, 

ҳосилнокӣ ва пуртоқатӣ дар роҳ 

нисбатан беҳтар аст. Дар бозор 

санаҳои 10-15-уми июн пайдо шуда 

бо нархи тақрибан 1$ фурухта 

мешавад. Баъзан вақт ба хориҷ ва 

хусусан ба Руссияву Хитой онро бо 

назардошти зудвайроншавиаш, 

тавасути ҳавопаймо содир менамоянд 

.  

Миёнадерпаз

  
Тойфӣ 

 

Дар ҳаҷми зиѐд ба хориҷа бо нархи 

0,1 до 0,5$. равон карда мешавад. 

Навъи устувор ба касалиҳо, 

қобилияти хуби интиқол, рақобати 

бозорӣ ва нигаҳдорӣ мебошад. 

Донааш байзашакл ѐ силиндрӣ буда, 

пӯсти ғафс ва таъми ширин дорад. 

Дар дохили хона зимистон дар 

ҳарорати аз - 1 то +15
о
С  то 5-моҳ 

нигоҳ доштан мумкин аст. Давраи 

ҳосилғундорӣ  аз сенябр то декабр. 

Миёнапазак 

Мерседес 

 

 

Хушааш калон то 3 кг вазни ҳар як 

хуша. Меваҳои кабуди сиѐҳи торик 

ва қариб сиѐҳ, туршияш паст, дилааш 

обдор, таъми ширин дорад. Навъи бе 

тухм. Охири август ва аввали сентябр 

ҷамъоварӣ карда мешавад. 
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Миёнапазак  
Хусейнии 

Сиёҳ 

 

Донаҳояш калон, байзашакл, сиѐҳ-

кабуд. Пӯсташ мустаҳкам аст. 

Дилааш боллазату шаҳдбор аст. 

Ҳосилнокӣ 60 - 70 с / га. Таъми 

ширин дорад, дар таркиби он 23% 

глюкоза мавҷуд аст. Вазни як хуша 

400-500 гр. Онро ангури рақами 1 

ҳисоб мекунанд. Маҳсулоти 

тезвайроннашаванда.  

Миёнапазак  

Ҳусейнии 

Сафед 

 
 

Бо сабаби шакли дарози донаи мева 

бо номи "Ангуштони хонумҳо" 

маъруф аст. Навъи қадимтарин. 

Болаззат бо пӯсти нозук, фоизи 

фруктоза ва глюкоза -23-25% , обдор. 

Ҳосилнокӣ 35 – 50 т/га.  

Миёнапазак  

 

Президент 

 

Ранги сурх ва шакли дарозрӯя дорад. 

Ба шароити обу ҳавои Тоҷикистон 

хеле тобовар аст. Маззааш ширин, 

вале қанднокӣ паст (18-20% 

сахароза). Мӯҳлати нигоҳдорӣ шаш 

моҳ аст. Вазни хуша аз 0,5 то 3 кг. 

Миёнапазак  

 

Кардинал 

 
 

Тобиши сурхранг дорад,  донааш 

калон ва мудаввар аст. Ба монанди 

Президент, маззаи ширин дорад. 

Ҳосилнокиаш хуб, ба сармо тобовар 

ва имконияти хуби интиқолӣ дорад. 

Барои содирот хело мувофиқ аст. 

Вазни хуша то 3 кг. 

Миёнадерпаз 

Ғалаба 

(Победа, 

Мерседес, 

Чашми 

буққа) 
 

Дар ҳар як донак аломати ба худ хос - 

шакли ситораи секунҷа дорад, ки ба 

нишони мошини машҳури олам - 

"Мерседес"  монанд аст. Рангаш сиѐҳ 

ва маззааш ширин аст (20% шакар). 

Тезвайроншаванда,  охири сентябр ѐ 

аввали октябр ҷамъоварӣ карда 

мешаванд. Аз ин ангур мавиз омода 

мекунанд.  

Миёнапазак  

Шоҳона 

 

 

Ба навъҳои маҳаллӣ тааллуқ дорад. 

Рангаш сурх, қанднокиаш паст. Он то 

3-4 моҳ давом мекунад. Вазни як 

хушаи ангур ба 5-6 кило мерасад. Аз 

рӯи таъми аълои худ ба навъҳои 

Президент ва Кардинал баробар 

карда шудааст.  

Миёнапазак  
Кишмиш 

сафед ва сиёҳ 

 

Ин навъи ангур асосан дар шимол 

парвариш карда мешавад. Хеле 

ширин, вале ҳосилнокӣ нисбатан 

паст, вале барои мавиз кардан хело 

ҳам мувофиқ аст.  

Ангури Кишмиш маъруфтарин 

ангури бетӯхми ҷаҳон аст. Дар 

кишварҳои мухталиф, он бо номҳои 

гуногун парвариш карда мешавад: 

дар Туркия - султон, дар ИМА - 

тухми томпсон. Навъ дар Осиѐи 

Марказӣ, Қафқоз, Юнон, 

Булғористон, Чили, Африқои Ҷанубӣ, 

Чин ва Австралия паҳн шудааст. 

Байзашакл, бо пӯсти ғафс пӯшонида 

шудаанд ва маззаашон ширин аст.  



Назари оморӣ  

Ҳосили умумии ангур дар вилояти Хатлон 

2018 2019 

104536 106 025 

Истеҳсоли ангур дар дар ноҳияҳои вилояти Хатлон дар солҳои 2018 ва 2020 

 

Истеҳсоли ангур дар ҷаҳон 

Солона дар ҷаҳон зиѐда аз 77 518 398 тонн ангур истеҳсол мегардад. 

 Истеҳсолкунандаи бузаргтарини ангур дар ҷаҳон бо истеҳсоли  солонаи 14 842 680 

тонн дар сол кишвари Чин мебошад. 

 Италия бо истеҳсоли солонаи  8 201 914 тонн ангур ҷойи дуюмро ишғол менамояд. 

Истеҳсоли ангур дар ҷаҳон, ҳазор т 

 

Истеъмоли ангур дар кишварҳои ҷаҳон 

Номи кишвар Истеъмоли ангур 

кг/нафар 

Сурия, Урдун >40 

Булғория, Юнон, Туркия,  мамолики Шарқи Наздик ва 

Осиѐ Марказӣ        15 - 30 

Италия, Испания, Португалия, Аргентина, Руминия, 

Венгрия, Франсия       4 - 10 

 

Ҷумҳурии 

Халқии 

Хитой; 

14,843 

Италия ; 

8,202 

ИМА; 

7,098 

Франсия ; 

6,247 

Испания ; 

5,934 

Турсия ; 4 

Ҳиндустон; 

2,59 

Чили ; 

2,474 

Эрон; 2,45 

Африкаи 

Ҷанубӣ ; 

2,009 

Австралия 

; 1,773 

Тоҷикис

тон; 

214,8 

Узбекист

он; 

1642,3 

Қирғизи

стон; 8,6 

Қазоқист

он; 75,04 

Туркман

истон; 

287,9 
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Содироти ангур 

 Тоҷикистон ба 15 кишвари дунѐ ангур содирот менамояд. Инҳо кишварҳои Осиѐ, 

Шарқи Наздик ва Аврупо мебошанд. Ба ҳисоби миѐна ҳамасола аз кишвар то 30000 тонна 

ангури навъҳои барои истифода дар намуди тару тоза содирот мегардад.  

 Навъи якуми ангур ба кишварҳои Қазоқистон, Руссия ва Қирғизистон содирот 

мегардад. Ангурҳои аз ҳама арзон ба бозорҳои Афғонистон ва Покистон содирот мегардад. 

Мавсими содироти ангур аз Тоҷикистон аз моҳҳои июн то моҳи ноябр давом мекунад. 

 

 

 

Содироти ангур, млн. доллар 

 
 

Чили; 727; 21% 

Италия; 462; 14% 

ИМА; 420; 12% 

Перу; 343; 10% 

Африкаи Ҷанубӣ; 

324; 9% 

Нидерландия; 289; 

8% 

Чин; 190; 6% 

Афғонистон; 176; 

5% 

Ҳиндустон; 172; 5% 
Туркия; 166; 5% Испания; 161; 5% 

Содироти ангур, ҳазор тонна 

Чили; 1200; 15% 

Нидерландия; 984,4; 

12% 

ИМА; 926,3; 12% 

Италия; 795,9; 10% 
Перу; 763,1; 10% 

Чин; 689,6; 9% 

Африкаи Ҷанубӣ; 

570,3; 7% 

Испания; 398,5; 5% 

Гонконг; 369,2; 5% 

Австралия; 306,8; 

4% 

Ҳиндустон; 

288,6; 4% 

Египет; 221,5; 3% 
Мексика; 198,1; 2% Туркия; 120,9; 1% 

Юнон; 110,3; 1% 



Воридоти ангур 

 

 
Нархи ангур дар бозорҳои Тоҷикистон 
Нархи ангур вобаста аз навъи парваришшаванда, мавсим, бозори фӯруш дар бозор фарқ 

мекунад. 
Нархи ангур дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна, сомони/кг 

 
 

Раванди тайёр намудани ангур барои содирот 

  

Муайян кардани вақти пухта расидани ангур 

 Парвариши ангур танҳо нисфи вазифаи токпарвар аст. Ҳосилро дар вақташ ҷамъоварӣ 

кардан хеле муҳим аст, то ки он хуб нигоҳ дошта шавад ва ашѐи хоми босифат барои тайѐр 

кардани шароб ѐ афшура бошад.  

 Санаи аниқи ҷамъоварии ҳосилро муайян кардан ғайриимкон аст – барои ин ҳар як 

боғбон бояд ба таҷриба худ, шароити обу ҳаво, навъ ва инчунин дараҷаи пухтани мева такя 

кунад. Ҳарорати беҳтарин барои пухтани ангур 21-35 ° С ҳисобида мешавад, дар ҳоле ки 

ҳаво бояд офтобӣ бошад. Боришоти зиѐд ҷамъшавии қанд ва афшураро дар ангур ба таври 

назаррас суст мекунад. Ҳамин тавр,  нокифояиги миқдори намӣ низ ба ширинӣ ва сифати 

мева таъсири манфӣ мерасонад. 

 Ду давраи пухтарасии ангурро фарқ мекунанд:  Пухтарасии физикӣ ва пухтарасии 

техникӣ. Пухтарасии физикии ангур вақте мерасад, ки ҳамаи хушаҳо қанднокӣ ва ранги хоси 

худро гиранд.  Пухтарасии техникӣ бештар барои навъҳои барои истеҳсоли шароб истифода 

мегардад, вақти қатъии ҷамъоварии ҳосил муайян карда шудааст. Чидан дар ин давра 

имконият медиҳад, ки мазза ва накҳати шароби мувофиқро ба даст овард. 

Аломатҳои асосии пухтарасии ангур: 

 Ҳамаи донаҳои ангур якранг мегарданд. Навъҳои ранга ранги хоси худро мегиранд, 

навъҳои сафед равшани дурахшон мегарданд; 

 Бештар хокистаран гардидани ранги думчаи хӯшаи ангур  

 Пусти мева тунук мегардад; 
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18% 
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386; 12% 
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9% 
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 Аз рӯи тамъ мева ширин гашта, тамъи хоси навъро пайдо мекунанд 

 Ранги тухми мева аз сабз ба зарди қаҳваранг мубадал мегардад; 

 Донаҳо аз хуша ба осони озод мегарданд; 

 Туршии ангур кам, дараҷаи қанднокӣ баланд гардида, ангур ранги ба навъ хосро 

гирифта, буйи махсуси навъ пайдо ва моддаҳои маъдани ҷамъ мегарданд.  

 Навъҳои хӯрокиро интихобан ҷамъоварӣ мекунанд, яъне хӯшаҳо ҳангоми пурра 

пухтанашон ҷамъоварӣ мешаванд. Агар имконпазир бошад, барои муайян кардани вақти 

дақиқи ҷамъоварии ҳосил, аз ареометр, ки миқдори қандро дар донаҳои мева  нишон 

медиҳад, истифода менамоянд. 

Ҷамъоварии ҳосил 

  Навъҳои гуногуни ангур давраи пухта расиданашон гуногун аст. Навъҳои пешпазак 

дар марҳилаи пурраи пухта расидан бояд зуд чида, фурӯхта шаванд. Навъҳои миѐнапаз, 

метавонанд бе вайрон шудан, то сармо дар ток овезон монанд.  

 Новобаста аз ҳадафи истифодаи ангур, тавсия дода мешавад, ки мева дар рӯзҳои хушк 

ва офтобӣ ҷамъоварӣ гардад. Ин аз он сабаб аст, ки боришот ва шабнами зиѐд муми 

меваҳоро, ки барои нигоҳдории дарозмуддати ҳосил хеле зарур аст, мешӯянд. 
Ба чидани мева вақте шуруъ намоед, ки маза ва буйи ангур Шуморо қаноат кунад.  

 

Ҷамъоварии меваро ба қоидаҳои зер нигоҳ карда гӯзаронед: 

 Ҳаво ҳангоми чидани мева бояд хушк бошад. Агар борон борад интизор шавед, то 

меваҳо пурра хушк шаванд. 

 Ҳамчун олот барои буридани хушаи ангур қайчии оддӣ ва 

қайчии боғи истифода мегарданд. Хушаҳои ангурро танҳо 

бо қайчи буред, то ин ки ба токи ангур зарар нарасонед. 

 Ангурро бидуни пахш кардани мева, аз зер нигоҳ дошта, 

бодиққат буред, то қабати  мумдори мева зарар набинад. 

Мум на танҳо ба меваҳо ҳолати эстетикӣ мебахшад, балки 

муқовимати меваҳоро барои напусидан нигоҳ медорад.  

 Пас аз буридан фавран донаҳои хушк ва пӯсида аз хуша дур карда мешаванд.  

 Хушаҳоро дар сабадҳои на онқадар чуқур ҷой дода, дар соя нигоҳ медоранд. Агар 

ангур бо мақсади нигоҳдорӣ ҷамъоварӣ гардад, пас бояд дар вақтҳои аз ҳама салқини 

рӯз ҷамъоварӣ гардад. 

   
 

Нигоҳдории ҳосил 

 Барои нигоҳдорӣ навъҳои миѐнапаз ва дерпази ангур интихоб карда мешаванд, 

чунки хӯшаи онҳо мулоим, пусташон ғафс ва дилаашон зич буда, нағз нигоҳ дошта 

мешаванд. Давомнокӣ ва сифати нигоҳдорӣ инчунин аз нигоҳубини ток, нуриҳои 

пошидашуда ва ҳосилнокии токзор вобаста аст. На ҳама навъҳоро нигоҳ доштан имкон 

дорад, агар ба токзор фаровон об дода шавад,  ангурро дер нигоҳдоштан ғайри имкон 

мегардад.   

Барои дарозмуддат  нигоҳ доштани ангур: 

 Бояд обдиҳии токзор шаш ҳафта пеш аз ҷамъоварии мева  ба итмом расад  

 Сарборӣ ба бутта коҳиш дода шавад, яъне варианти  ҳосили кам, вале босифатро бояд 

интихоб кард. 



 Меъѐри истифода нуриҳоро набояд зиѐд кард. Ба мӯҳлати нигоҳдории мева истифода 

нуриҳои фосфордор ва калийдор таъсири мусбӣ доранд. 

 Агар шумо ба қоидаҳои нигоҳдорӣ риоя кунед, аз ангури тару тоза то моҳи май, лаззат 

бурдан мумкин аст. Беҳтар аст ангур дар тагхонаҳои торикӣ шамолас, бидуни равшанӣ нигоҳ 

дошта шавад. Равшанӣ боиси вайрон гардидани туршӣ ва қанднокӣ гардида, ангур тамъи 

хоси худро гум мекунад.  

Дар амал ангурро бо усулҳои зер нигоҳ медоранд: 

Ангурро барои зимистон ва баҳор низ дар хонаҳои махсус нигоҳ 

медоранд. Дар деҳаҳои шимоли водии Ҳисор, ки мардумаш ба 

ангурпарварӣ шуғл доранд, ангурро дар моҳи октябр, пеш аз 

сардиҳо мечинанд. Дар ҳар ҳавлии боғдорон ҳуҷрае бо номи 

«ангурхона» мавҷуд аст, ки дар он хӯшаҳои ангурро ба торҳои аз 

шифт ба поѐн овезон мебанданд. Пеш аз он ки ангурро ба шифти хона овезанд, аввал дар 

офтоб чанд соат мегузоранд, то ки думчаи тараш пажмурда шавад.  

 Дар баъзеҷойҳо ангурро дар мехҳои хонаи ҳавояш на он қадар сард меовезанд ва то 

фасли баҳор ангурҳоро дар он ҷо беосеб нигоҳ медоранд. Дар шабҳои ниҳоят сарди зимистон 

дар тағорае лахчаи ангиштро мегузоранд, то ки ангурҳоро сармо назанад. 

 
 Аксар вақт ангурро барои нигаҳдории хубтар ба сим овезон мекунанд. Хушаро  бо 

сим ѐ ресмон мустаҳкам карда, дар хонаи торики хунук овезон мекунанд. Ин усул имкон 

медиҳад, ки ангурро дар давоми 3 то 5 моҳ тару тоза нигоҳ доред. 

 Барои ин, хӯшаҳо бо як қисмати  ток бурида мешаванд; Як тарафи ток ба шишаи пур 

аз об гузошта мешавад. Зарфро дар кунҷ гузошта, хушаи 

ангурро бо ресмон ѐ сим мустаҳкам мекунанд, то онҳо озод 

овезон бошанд ва ба шиша нарасанд. 

 Тавсия дода мешавад, ки ба об ангиштсанги фаъол ѐ 

кислотаи салисил илова намуд, то бактерияҳои зараровар дар он 

зиѐд нашаванд. Инчунин токро давра ба давра бурида, нав 

кардан лозим аст.  

 Бештар нигоҳдории ангур дар сардхонаҳо ва тагхонаҳо дар намнокии каме баланд, дар 

ҳарорати наздикии   4,5°C нигоҳ дошта мешавад.  

    

Бастабандӣ 

 Сифати бастабанд, ба ҳолати ангур баъди интиқол таъсири калон дорад. Борҷома 

барои ангур вобаста ба дурии масофаи интиқол интихоб мегардад.  



 Барои ҳамлу нақли дарозмуддат меваҳо дар зарфҳои 5-6 кг бастабандӣ мешаванд. 

Қуттиҳо бояд тоза ва хушк бошад, байни рахҳо барои гардиши ҳаво 1 

см фосилаҳо дошта бошанд.. Варианти маъмул қуттиҳое мебошанд, 

ки дар канорҳо пояҳо доранд. Тавассути ин тарҳ ҳангоми болои ҳам 

гӯзоштани қуттиҳо, байни хушуҳои ангур ва қисмати поѐн қуттӣ 

масофа боқӣ мемонад.  Ҳангоми ба мошин бор кардани қуттиҳо, 

баландии қуттиҳо набояд аз 7 қатор зиѐд бошад, ҳангоми истифодаи 

қуттиҳои сарпӯшдор, метавон то 9 қатор насб кард. Ангурро пеш аз 

бастабандӣ ба навъҳо ҷудо менамоянд. Хушаҳо  ба қуттиҳо зич ҷой дода мешаванд, вале 

тавре ки якдигарро фишор надиҳанд.   

 Деворҳои поѐн ва паҳлӯ бояд бо коғази махсуси печондашаванда пӯшонида шаванд. 

Ангур чидашуда бо ҳамон коғаз аз боло пӯшонида мешавад. Ҳангоми гузоштани хушаҳо, 

бояд назорат кард, ки онҳо якдигарро фишор надиҳанд.  Қуттиҳои пуркардашуда болои ҳам 

гузошта мешаванд. Ҳар яки онҳо бо ҳамон коғази печондашаванла пӯшонида мешаванд.  

    
 Барои бастабандии навъҳои пурқиматтар қуттиҳо аз дохил ба чор қисм ҷудо карда 

мешаванд. Ғунҷоиши онҳо 12 кило аст (аз иқтидори қуттиҳои оддии стандартӣ 2-3 кило 

зиѐдтар). Ангурро дар ин қуттиҳо мисли қуттиҳои стандарти ҷойгир мекунонанд. 

   
Бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани рақобатпазирии мол дар бозор, қулайтар кардани 

расонидани ангур ба истеъмолкунанда аз борҷомаҳои зер истифода мегардад: 

 

Нишонагӯзорӣ   

  Пас аз бастабандии ангур дар зарфҳо аломатгузорӣ карда мешавад. Барои ин, дар 

яке аз қисмҳои охири қуттӣ бо рангҳои нобудшаванда бо истифода аз трафарет навиштаҷоти 

зерин возеҳ ҷой мешаванд: 

 номи истеҳсолкунанда ва минтақаи истеҳсол; 

 номи навъ; 

 сифати ангур (стандартӣ); 

 санаи бастабандӣ; 

 рақами иҷрокунанда; 
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 номи маводи бастабандӣ (барои ангуре, ки барои нигоҳдории дарозмуддат пешбинӣ 

шудааст). 

 Ҳар як партияи ангури фиристодашударо бояд шаҳодатномаи махсус ҳамроҳӣ 

кунад, ки он дорои маълумотҳои зерин бошад: 

 истгоҳ ѐ порти содирот; 

 номи истеҳсолкунанда ѐ фиристанда; 

 истгоҳи таъинот ва номи қабулкунанда; 

 номи навъ; 

 тавсифи сифатии ангур; 

 вазни умумӣ ва холиси ҳар як партия ва навъ; 

 рақами шаҳодатномаи сифати ангур ва санаи додани он; 

 рақами вагон ва билети роҳи оҳан. 

Талабот барои интиқоли мева 

Интиқоли ангур 

 Қонеъ кардани эҳтиѐҷоти шабакаҳои савдо ба мева ширин интиқоли ангурро талаб 

мекунад. Аксари навъҳои муосир интиқолро хуб таҳаммул мекунанд, аммо, бо вуҷуди ин, 

борҳо зуд вайрон мешаванд. Хусусиятҳои интиқоли ангур мавҷуданд, ки  имкон медиҳанд, 

ки бор бидуни вайроншавии сифат ба ҷойи лозимӣ расад. 

 Натиҷаи муваффақ аз ташкили дурусти ҷамъоварӣ, коркард ва тайѐр кардани мева 

барои интиқол вобаста аст. Вобаста аз навъҳои ангур ва дарозии роҳи 

интиқол, усули бастабандӣ ва контейнер интихоб карда мешавад. 

Нуқтаи муҳим  пеш аз боркунӣ ба нақлиѐт хунуккунии маҳсулот 

мебошад. Пастшавии ҳарорат метавонад дар яхдонҳои махсус  ѐ 

шабона дар ҳавои кушод гӯзаронида шавад. Яке аз қоидаҳои асосии 

нигоҳ доштани ангур ҳангоми интиқол истифодаи нақлиѐти махсус 

мебошад. Он бояд ҳароратро дар дараҷаи 1-4 °С - ро нигоҳ дорад. 

 Кашондани ангур дар фаслҳои гуногуни сол сурат мегирад. Ҳангоми интиқоли 

ангур таъминкунандагон вобаста ба мавсим меваҳоро бастабандӣ мекунанд. Онҳо 

метавонанд дар қуттиҳо чубин, қуттиҳои пластикӣ, қоғазӣ ҷойгир карда шаванд ѐ дар 

халтаҳои пластикӣ ва коғазӣ бастабандӣ шаванд. 

Усулҳои интиқоли ангур 

 Интихоби усули интиқоли ангур аз масофаи ҷуғрофии нуқтаҳои оғоз ва хотимавии 

интиқол, инчунин мӯҳлати расонидани маҳсулот ба ҷойи таъиншуда вобастааст. Роҳҳои 

гуногуни дастраст кардани маҳсулот мавҷуд аст: тавассути ҳавопаймо, роҳи оҳан ѐ роҳи 

автомобилгард. 

 Дар роҳ мол бояд дар шароити махсус бошад, ба ҳолати он ҳарорат, намӣ, гардиши 

ҳаво таъсир мерасонад. Барои интиқол бо роҳи оҳан вагон - 

яхдонҳо лозиманд, ки дар онҳо ҳарорат ва намии устувор нигоҳ 

дошта шаванд. Пеш аз бор кардан ангур  то ҳарорати дохили зарфи 

интиқолдиҳанда хунук карда мешавад. Ин раванд  барои пешгирии 

пайдоиши шабнам дар хушаҳо гузаронида мешавад. Намии баланд 

ба рушди микроорганизмҳо, ки боиси пӯсиш мешаванд, мусоидат 

мекунад. 

 Қуттиҳо аз деворҳои зарф дар масофаи 20-25 см насб карда мешаванд.  Байни 

қуттии боло ва шифт бояд 50 см бошад. Вагонҳои пешниҳодшуда бояд тоза, хушк ва бе бӯйи 

бегона бошанд. 

 Самаранокии интиқоли ангур, ҳамчун бори зудвайроншаванда, аз интихоби дурусти 

нақлиѐт вобаста аст. Навъҳои барвақти ангур ба кишварҳои дурдаст тавассути ҳавопаймо 

фиристода мешаванд. Қисми зиѐди ангур тавассути нақлиѐт интиқол дода мешавад. Ин усул 

якчанд бартарӣ дорад: 

 Фаровардану бор кардани иловагиро талаб намекунад; 

 Дар муддати кӯтоҳ бор ба ҷойи лозими расонида мешавад; 

 Истифодаи яхдон (рефрижератор)  бехатарии баланди борро таъмин мекунад; 



 Расонидани бор ба масофаи на зиѐда аз 2000 км дар фураҳои тентдор ва фургонҳои 

бехатар иҷозат дода мешавад. Нақлиѐти мувофиқ барои интиқоли ангур яхдон аст. Дар  

мошини яхдондор ҳарорати муқарраршуда (1-4 ° С)  ва намиро  (85-90%) нигоҳ медорад.  

 

Воридот ва барасмиятдарории гумрукии ангур 

Барасмиятдарории гумрукии ангур 

 Барасмиятдарории гумрукии ангур, ки ба гурӯҳи молҳои зудвайроншаванда тааллуқ 

доранд, дар реҷаи махсус сурат мегирад. Маҳсулот тавассути идораҳои гумрук ба 

намояндагони ҳадамоти санитарию эпидемиологӣ ворид карда мешавад. Бор бояд аз 

назорати фитосанитарӣ гузарад, сертификат ѐ эъломияи мутобиқат гирад. Пас аз гирифтани 

ҳуҷҷатҳои номбаршуда, барасмиятдарории гумрукии мол гузаронида мешавад. 

Барои ворид намудани ангур ба кишвари Руссия код ТН ВЭД: 

080610 – ангури тару тоза 

0806101000 – ангурҳои навъи хӯрока 

0806109000 – дигар намуди ангурҳо, тару тоза 

истифода мегардад. 
 Меъѐри боҷи воридотӣ барои молҳо 5%, андоз аз арзиши иловашуда 18%, аксиз 

талаб карда намешавад. Бор ба гурӯҳе таалуқ дорад, ки барои он реҷаи афзалият вуҷуд дорад. 

 

Марҳилаҳои барасмиятдарории гумрукии ангур 

 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 ангурро 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.   


