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Таҳлили хурмо ҳамчун маҳсулоти содиротӣ 

Хурмои Шарқӣ 



Маълумоти умумӣ 

 Хурморо як ҷинси растаниҳо аз оилаи эбеногиҳо мебошад.Хусусияти фарқкунандаи 

сохтори мевааш аст: меваи гуштини калон бо даҳҳо донакҳо ва баъзе навъҳо бедонак. Ватанаш Осиѐи 

Ҷанубӣ буда, гармӣ ва намидӯст аст.  

 Аммо дар айни замон, ба туфайли корҳои навъпарварӣ, зиѐда аз 700 намуди хурмо 

мавҷуданд, ки қодиранд на танҳо дар шароити тропикӣ, балки дар иқлими мӯътадил мева диҳанд. 

Барои мо бештар  навъҳои хурмои кавказӣ, виргинӣ ва хурмои шарқӣ муҳиманд. Ащамияти хурмо: 

                                               

 Дар чаҳорсолагӣ то 10 кг ва дар даҳсолагӣ то 200 кг ҳосил аз як дарахт гирифтан мумкин 

аст. Маҳсулотҳо аз хурмо: 

  

Хусусиятҳои афзоиш ва ҳосилдиҳӣ 
  

 Хурмо гиѐҳи ба дарахт монанд буда, бо дарозумрии ҳасадовар ифтихор дорад. Намудҳои 

мавҷуданд, ки  то 90 сол умр мебинанд, дар ин сину сол онҳо пурқувват боқӣ мемонанд ва 

метавонанд то 5 ҳазор дона мева диҳанд, ки ин қариб ба 300 кг баробар аст. Аллакай дар синни 

панҷсолагӣ, ниҳол қодир аст, аз як дарахт то 15 кг меваи ширин, диҳад. 

 Ниҳоли Хурморо асосан дар фасли баҳор ниҳолҳо мешинонанд. Бо мақсади беҳтар 

намудани гардолудшавӣ, навъҳои гардолудкунанда истифода мегарданд. Ба ҳар 6 дарахт бо гулҳои 

модина як дарахти гардолудкунанда шинонда мешавад. Нақшаи шинонданро тавре интихоб 

мекунанд, ки ба ҳар як ниҳол майдони алоҳидаи ғизодиҳӣ дошта бошад. Барои навъҳои қадпаст - 25 

метри мурабаъ ва барои дарахтони қадбаланд 60 метри мурабаъ майдон ҷудо карда мешавад. 

 Дар 3-4 солаги ба ҳосил медарояд. То ин давра нағз ғизо дода шуда, барои ба шакл дарорӣ 

мунтазам қайчикунии шоху навдаҳо гӯзаронида мешавад. 

 
Мавсими пухтарасии  хурмо дар ноҳияҳои вилояти Хатлон 

 Пухтарасии хурмо дар ноҳияҳои вилояти Хатлон вобаста аз ноҳияи парвариш ва навъи 

парваришшаванда фарқ мекунад. Навъҳои барвақтӣ аз аввал то охири моҳи сентябр, навъҳои 

миѐнапаз аз моҳи октябр то моҳи ноябр ва навъҳои дерпаз аз моҳи ноябр то моҳи  декабр  пухта 

мерасанд.  

Навъҳои бештар паҳнгардидаи хурмо 

Дарахти хурмо навъҳо ва дурагаҳои худро дорад. Баъзеҳо танҳо барои майдони кушод, дигарон барои 

гармхонаҳо, ҳандақҳо ва манзилҳо мувофиқанд.  

Навъ Расм Хусусиятҳои навъ 

Чатыр Даг 

 

Меваҳояш калон - 140-200 г, зарди равшан, бештар 

бедонак. Дар охири моҳи октябр мепазад. Имконияти 

дуру дароз нигоҳдоштан дорад, гар дар давраи 

пухтарасии техникӣ ҷамъоварӣ гардад. Бомаза ва ширин, 

бо буйи хос. Дарахташ миѐнақад бо баргҳои ҷилодор. 

Ҳамасола ва бо миқдори зиѐд мева мебандад. 
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Бордовӣ 

 

Дурагаи навъи Руссӣ. Меваҳо миѐна ва калон, вазнашон 

70 – 120 грамм, зарди тирра, қарим тамоман бо ранги 

қирмизии сурх пушида. Дилааш зарди тирра, бомаза, 

ширин, бо бӯйи хос.  Ҳангоми  чидан дар вақти 

гирифтани андоза ва ранги хоси навъ дуру дароз 

нигоҳдоштанаш имкон дорад. 

Руссӣ 

 

Мевааш андозаи миѐна 40 – 70 грамм, бештар бедонак, 

бомазза, ширин, зарди равшани форам, ҳангоми пурра 

пухтан мазаи шоколадро дорад. Дарахти хело ҳам 

серҳосил, сармо тобовар, касал намешавад. Хусусияти 

хоси навъ ин ҳолати баргҳост, ки дар қисмати дуюми 

тобистон ҷилои худро гум мекунанд ва ба касал будан 

монанд мешаванд. Вале дарахт хело нағз худро ҳис 

мекунад ва ягон хел чора андешидан лозим намеояд. 

Виргинии 

калон 

 

Новобаста аз номаш меваҳояш миѐна, 30-60 грамм, вале 

навъи аз ҳама сармотобовар. Дарахти хушрӯй бо баргҳои 

сабзи равшан. Меваҳо зарди норанҷӣ, хело ширин ва 

буйнок. Хело зиѐд ва ҳамасола мева мебандад. Метавон 

дуру дароз махсусан дар сардхона нигоҳ дошт, гар дар 

вақти пурра напухтан ва мулоим нашудани мева чида 

шавад. 

Виргинская 

 

Хусусиятҳои хоси навъ – ниѐз надоштан ба 

гардолудкунанда. Баландии дарахт то 4 м. Меваҳо 

андозаи миѐна 70 – 100 грамм. Баъди ҷамъовари дар 

охири сентябр барои пурра пухта расидан тахминан 2 

ҳафта дар ҷойи торик нигоҳдорӣ кардан лозим аст. Ба 

сармои то  -30°С тоб меорад. Навъи миѐнапаз. Вақти 

пухта расидан аз аввали моҳи октябр то даҳаи аввали 

ноябр.  

Королёк  

 

Мевае, дар фарқият аз дигар меваҳо, ки  аз гули мардона 

сарчашма мегирад. Пусти мева норанҷии тирра, дилааш 

шоколадмонанд (қирмизӣ). Ин аст, ки хуромои 

―шоколадӣ‖ ном дорад. Ширадор, бомазза ва ширин аст. 

Шарон  

Дурага, ки аз дурагакунонии хурмо бо себ ҳосил 

шудааст. Ин навъ дар Исроил ихтироъ шудааст. Мазаи 

ҳарду мева нағз нигоҳ дошта шудааст ва аз меваҳои 

анъанавии себ 13 маротиба болазаттар аст. Мевааш мазаи 

форам дорад. Пусти мева хеле тунук, барои ҳамин 

нигоҳдори ва интиқоли эҳтиѐткоронаро тақозо дорад. 

Вазни мевааш 100 – 150 грамм. Хусусияти хоси мева бе 

донак буданаш буда, ки имкон медиҳад мисли себ 

истеъмол кард. Дарахташ то 10 м баланди дошта, ба себ 

монанд аст. Дар моҳи октябр мепазад ва метавонад дар 

шохи дарахт то сармои сахт истад ва хело ҳам бомазза 

гардад. 

Украинка 

 

Баландии дарахташ 3,5 – 4 м. Зимистони то  – 15
о
С – ро 

нағз мегӯзаронад. Мевааш силиндрии нугтез. Меваи 

расида ранги норанҷии зард ѐ сурхча дорад. Дилааш 

ҳамеша  ширин бо ранги қирмизии тирра. Ҳосилнокӣ 90 

кг/дарахт. Мӯҳлати нигоҳдориаш зиѐд буда, навъ барои 

интиқол хуб аст. Пӯсташ сахт. Ба касали тобоварии суст. 

Хиакуме 

(Королек) 

 

Дарахти баланд (7 м). Мазаи мева вобаста ба макони 

парвариш фарқ мекунад, вале ҳамеша ширин аст. Вазни 

мева 60 -200 грамм. Нигоҳдорӣ ва интиқоли меваҳо хуб. 

Сармотообоварӣ то -15оС. Ҳосилноки то 120 кг/дарахт. 

Дуру дароз нигоҳ доштан имкон дорад. Ба равшании 

офтоб эҳтиѐҷи калон дорад 
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Гошоаки 

(Гошо-

Гаки) 

 

Навъи Японӣ. Навъи қадпаст. Қайчикунии мунтазамро 

талаб дорад. Мевааш то 200 грамм, ҳосилнокиаш 70 

кг/дарахт. Бештар гулҳои занона мебарорад, ба 

гардолудкунанда ниѐз дорад. Мевааш норанҷӣ бо пусти 

тунук. Имконияти дароз нигоҳ доштан дорад ва барои 

интиқол чандон мувофиқ нест. 

Вебер 

 

Навъи тезпазак, пурра пухтарасиаш ба миѐнаҳои моҳи 

сентябр рост меояд, сармотобоовар, метавонад хунукии 

то -32
о
С аз сар гӯзаронад, ки ин нишондиҳандаи рекорди 

байни навъҳои хурмо мебошад. Дарахташ на баландтар 

аз 3м. Мевааш хурд то 50 грамм, вале хеле зиѐди ширин. 

Қариб нигоҳдошта намешавад. 

Сидлес 

 

Навъи Японӣ. Баландиаш то 10 м. Мевааш то 200 грамм 

вазн дорад. Дилааш бомаза бо ранги сурх. Ба 

гардолудшаванда ниѐз надорад, чунки ҳарду намуди 

гулҳо дар дарахт мавҷуданд. Ба сармои то – 25°С тоб 

меорад. Меваҳоро то 2 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст, 

вале барои интиқол додан номувофиқанд. Пусташ сахт 

Спутник 

 

Навъи Руссӣ. Вазни мева то 100 грамм. Ба сароми то -

24°С тоб меорад. Ба навъи гардолудкунанда ниѐз дорад. 

Мазаи мевааш вобаста аз макони парвариш фарқ 

мекунад. Мӯҳлати нигоҳдорӣ то 3 моҳ. Интиқолдиҳиаш 

хуб аст.  

  

Чинебули  

 

Дерпазак. Наонқадар баланд, бештар ба бутта монанд. 

Вазни мева то 200 грамм. Камтар туршмазза. Ба 

гардолудкунанда ниѐз дорад. Ба сармои то  -16°С тоб 

меорад. Дерпазак (дар миѐнаи моҳи декабр мепазад). 

Ҳангоми  чида дар ҷои мувофиқ гузоштан, меваҳо 

метавонанд, 2-3 ҳафта пештар пухта расанд, вале мазаи 

мева ба маззаи  навъҳои тезпазак баробар шуда 

наметавонанд. 

Тамопан 

 

Навъи  Японӣ. Сармотобовариаш баланд, то  -24°С. 

Дарахтони ин навъ метавонанд то 10 м баланди дошта 

бошанд. Бе гардолудкунанда мева мебандад. Вазни 

мевааш 150-200 грамм. Ҳосилнокиаш 100 кг/дарахт. 

Мӯҳлати нигоҳдорӣ тахминан 3 моҳ. Интиқолаш осон. 

Дерпазак, ба пухтарасонидан баъди чидан ниѐз дорад. 



Назари оморӣ 

Истеҳсоли хурмо дар Тоҷикистон ва Узбекистон 

 

Сол 

Узбекистон Тоҷикистон ҳамагӣ 

Ҳосили 

умумӣ, т 

Ҳосилноки 

с/га 

Ҳосили 

умумӣ, т 

Ҳосилноки 

с/га 

Ҳосили 

умумӣ, т 

Ҳосилноки 

с/га 

2017 63 578 187,4 5939 55,5 69517 155,8 

2018 73 589 178,2 7020 60 80609 152,1 

 

 
 

  
 

Нархи хурмо 

    
 

 

 

 

Чин; 3200; 68% 

Испания; 590; 13% 

Кореяи Ҷануби; 

343; 7% 

Япония; 260;           

5% 
Бразилия; 120; 3% 

Озарбойҷон; 200; 

4% 

Истеҳсоли хурмо дар соли 2019, ҳазор тонна 

3200 

381 337 

Чин Испания Куриѐи 

Шимолӣ 

Истеъмоли хурмо, ҳазор т 

8,12 
6,56 

3,86 

Испания Куриѐи Ҷанубӣ Тайван 

Истеъмоли аз ҳама баланди хурмо ба 
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Нархи хурмо дар Руссия, рубл/кг 
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Нархи хурмо дар Руссия, рубл/кг 



Воридоти хурмо 

 
Содироти хурмо 

 

 Нархи содиротии хурмо 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чин; 2,53; 2% 

Озарбойҷон; 

117,74; 84% 

Узбекистон; 

16,58; 12% 

Исроил; 1,12; 1% 

Македония; 0,98; 

0% 

Дигар кишварҳо; 

1,55; 1% 

Воридоти хурмо ба Руссия дар соли 2019, ҳазор тонна 

Воридоти  умумӣ - 140,5 ҳазор тонна 

Испания; 210; 47% 

Озарбойҷон; 146; 

32% 

Узбекистон; 47; 10% 

Литва; 17; 4% Полша; 13; 3% 

Беларуссия; 11; 2% 

Гурузия; 8; 2% 

Содироти хурмо дар соли 2019, ҳазор тонна 

918 991,44 
1253 

2019 2018 2014

Нархи миѐнаи хурмо дар ҷаҳон, 

доллари ИМА   

1035 

210 

Испания Беларуссия 

Нархи аз ҳамма баланд ва аз 

ҳамма пасти хурмо, доллари 

ИМА 



Содироти хурмои хушк 

 

  

Эрон; 7; 5% 

Озарбойҷон; 65; 

49% 

Тоҷикистон; 6; 4% 

Таиланд; 6; 4% 

Арманистон; 7; 5% 

Грузия; 21; 16% 

Корея; 2; 1% Чин; 6; 4% 
Қирғизистон; 1; 1% Қазоқистон; 1; 1% Германия; 1; 1% 

Литва; 1; 1% 

Нидерландия; 4; 3% 

Португалия; 1; 1% 

Узбекистон; 1; 1% 

Ветнам; 1; 1% 

Индонезия; 1; 1% 

Куба; 1; 1% 

Ироқ; 1; 1% 

Содироти хурмои хушк, ҳазор т 



Раванди тайёр намудани хурмо барои содирот 

Мӯҳлати ҷамъоварии хурмо 

Мӯҳлати ҷамъоварӣ аз навъи хурмо вобастагӣ дорад. Одатан ин ба моҳҳои октябр ва ноябр рост 

меояд. Агар мева бо мақсади интиқол ба масофаи дур ҷамъоварӣ гардад, меваҳоро пеш аз пурра 

пӯхтарасиданашон ҷамъоварӣ менамоянд. Онҳо дар ин вақт сахт бошанд, вале ранги 

зарди норанҷӣ дошта бошанд. Барои чидан саросема шудан лозим нест. Ҳангоми чидани 

меваи сабз пӯхтарасии мева бисѐр оҳиста гӯзашта, хело тул мекашад.  Маззаи мева низ 

вайрон мешавад. 

Агар мева барои истеъмол дар ҷои ҷамъоварӣ чида шавад, меваҳо дар давраи пурра 

пӯхтарасӣ - меваҳо  ранги пурраи барои навъ хосро мегиранд,  ҷамъоварӣ мегарданд. Ба 

меваҳое, ки миқдори зарурии қандро захира карданд, сардиҳои сабукӣ тирамоҳ таъсир 

надорад. Ҳатто хурмои пурра пухтарасида ба думчаи мева сахт часпидааст ва дар навда дер нигоҳ 

дошта мешавад.  

Ҷамъоварии меваи хурмо 
 Меваҳоро бисѐр эҳтиѐткорона кандан лозим аст. Аксар вақтҳо ҳангоми кандан мева захм 

мебардорад, чунин мева барои нигоҳдорӣ мувофиқ нест. Бо мақсади захмдор накардани мева, онҳоро 

ба воситаи қайчи аз  навда бурида мегиранд. Чи қадаре, ки имкон дошта бошад, ҳамон қадар думчаи 

мева ба косабарг наздиктар бурида мешавад, чунки думчаи меваи дароз ҳангоми нигоҳдорӣ ва 

интиқол меваҳои ҳамсояро захмдор мекунад.      

 Ҷамъоварӣ дар вақти пухта расидани техникӣ дастӣ анҷом дода мешавад. Думчаи мева бояд 

аз наздикии мева бурида шавад, набояд ба вайрон шудани пусти мева роҳ дод. Дар як вақт корҳои 

андозабандӣ анҷом дода мешаванд, меваҳои норасида ва захмдор дур карда мешаванд.  

 

Баста бандӣ 

 Хурмои аз дарахт кандашударо дар қуттиҳо ҷой медиҳанд. Меваҳо бояд як қаббат ва 

думчаяш ба поѐн гӯзошта шаванд. Муҳим аст, ки ҳар мева алоҳида гӯзошта шавад, ба меваи 

ҳамсоя нарасад. 
 Барои интиқол меваҳои  муддавар дар 2 қаббат гӯзошта мешаванд. Дар ҳолатҳои алоҳида 3-4 

қаббат ҷойгир кардан мумкин аст, вале на бештар. Меваҳои нӯгтез танҳо як қаббат гӯзошта 

мешаванд. Дар қаҳри қуттӣ пешаки аррамайда ѐ дигар материали мулоими борҷомавӣ паҳн карда 

мешавад. Бо ин материал ҳар як қаббати хурмо пӯшонида мешавад. Ҳар як мева бо қоғази мулоим 

печонида мешавад. Самти косабарҳоро бо навбат иваз мекунанд: Дар қаббати аввал косабаргро аз 

поѐн, дар қаббати дуюм аз боло, дар қаббати сеюм боз аз поѐн ва ғайра. 

   



      
Аксар вақт фурӯши хурмо дар банду басти истеъмолӣ сурат мегирад. Дар ин ҳолат дар борҷома  

шаффофияти он таъмин карда мешавад, ки истеъмолкунанда намуди зоҳирии маҳсулотро арзѐбӣ 

кунад. 

   

 Меваҳои бастабандишударо зери ҳарорати  0...+1°C  ва намнокии ҳавои 80-90% аз 

ду моҳ зиѐдтар нигоҳдоштан мумкин аст.        

 Тезтар пӯхтарасии меваҳоро тавасути 10 – 12 ҷой сӯзан задан ва пок намудан бо 

спирти зтилен тезонидан мумкин аст.  

Сифати хурмо чӣ гуна арзёбӣ мешавад 

 Дар Русия барои маҳсулоте монанди хурмо стандарти алоҳидаи давлатӣ мавҷуд нест, 

ГОСТ- е, ки барои арзѐбии сифати он истифода мешавад, стандарти умумиест, ки ба сабзавот ва 

меваҳои тару тоза дахл дорад. Аммо меъѐрҳои муайяне мавҷуданд, ки ҳангоми интихоби хурмо барои 

фӯруши чакана диққат медиҳанд: 

 Мева бояд тоза, солим ва то дараҷаи тиҷоратӣ  пухтагӣ  бошад. 

 Партия хурмо бояд якранга, дар дараҷаи  камолоти якхела, ях накарда, бидуни аломатҳои 

вайроншавӣ ва осори пӯсида бошанд. 

  Мева бидуни осеб аз зараррасонҳои кишоварзӣ бошад. 

 Диллаи хурмои пухта босифат боллазату шаҳдбор ва желе монанд аст. 

 Диллаи меваҳои хом сахт аст. 

 Пӯсти хурмо тунук, вале сахт аст. 

 Ранги пӯст аз норанҷӣ то қаҳваранг. 

 Дар рӯи мева набояд асари жола бошад, дар пӯст тарқишҳо ва зарари механикӣ набошад. 

  Шакли хурмо аз навъ вобаста аст ва метавонад байзашакл, мудаввар, конусӣ, нӯгтез ѐ ҳамвор 

бошад. 

 Вазни хурмои навъи якуми тиҷоратӣ 100-400 грамм бо диаметри 6-12 сантиметр аст. Қутури 

меваи навъи дуюм аз 4 сантиметр боло аст. 

 

Интихоби хурмо 
 Донистани маълумоти дар боло овардашуда,  интихоби хурморо осонтар мегардонад. Аммо 

маслиҳатҳои дигар таҷрибадорон мавҷуданд, ки интихобро боз ҳам осонтар мекунанд: 

 Меваи ранги равшандошта ва дурахшонро интихоб кунед; ранги равшан нишон медиҳад, ки 

мева дар дараҷаи камолот аст. 

 Пӯсти мева бояд ҳамвор ва тунук бошад, гӯшти зери он "шаффоф". 

 Мавҷудияти доғҳои сиѐҳ дар пӯст нишонаҳои аввалини бад шудани сифати маҳсулот 

мебошанд. 

 Хатҳои хурди қаҳваранг дар рӯи мева, баръакс, аз камолот ва ширинии меваҳо шаҳодат 

медиҳанд. 

 Хурмо бояд мустаҳкам бошад, зеро меваҳои барзиѐд мулоим аз ҳад зиѐд пухта ва аз ҳад зиѐд 

сахт, бошад меваи нопухта аст. 

 Ҳангоми пухтан барги наздимевагӣ торик ва хушк мегардад. 



 Хурморо бо пояи комилан хушк интихоб кардан беҳтар аст. Ин нишон медиҳад, ки мева дар 

дарахт пухтааст. 

 Навъҳои лазизтарин хурмо навъҳои шакли мудаввар дошта ҳисобида мешаванд. 

 Аз харидани меваҳои пӯст кафида худдорӣ кунед, онҳо умри дароз намебинанд ва шояд 

аллакай вайрон шуданд. 

 

Нигоҳдории хурмои тару тоза 

 Хурморо дар ҷойи шамолрав, бинои торик ва салқини дорои намнокии баланд нигоҳ 

медоранд. Дар чунин шароит меваҳо пухта мерасанд, мулоим мегарданд ва сифати маззаи онҳо хело 

ҳам беҳтар мегардад. Ҳангоми паст будани намнокии ҳавои анборхона, хурмо хушк гашта, чиндор 

мегардад ва мазаи худро гум мекунад. Дар бинои равшан хурмо, нисбати бинои торик оҳистатар 

пухта мерасад. Агар ҳарорати анборхона баланд бардошта шавад, пӯхтарасӣ тезтар ба амал меояд. 

 Хурмои нигоҳдоридашавандаро мунтазам мушоҳида менамоянд. Меваҳои вайроншуда, пурра 

пӯхтарасида ва мулоимшударо барои истеъмол ҷудо мекунанд. 

 Дар тагхона ѐ сардхона зери ҳарорати 0—1°С ва намнокии ҳаво 85—90% меваҳоро 2-3 моҳ ва 

баъзан зиѐдтар нигоҳ доштан мумкин аст.  

 Мӯҳлати нигоҳдории хурмои яхкунонидашуда аз ин ҳам зиѐдтар аст. Пеш аз истифода 

меваҳои яхкардаро дар оби хунук мегӯзоранд, то ин ки яхаш об шавад. 

 
 

            

Интиқоли хурмо 

Қадами дигари коркарди хурмо ин интиқол аст. Дар ҷараѐни интиқол бояд хусусиятҳои зерин: 

истифодаи нақлиётҳои болопӯшида,  дорои таҷҳизотҳои хунуккунанда ба инобат гирифта шаванд. 

 Меваҳо дар контейнерҳои интиқолдиҳанда, ки дар зерашон маводҳои 

мулоим (мумкин аррамайда) паҳн карда шуда аст, ҷойгир карда мешаванд. Баъзе 

истеҳсолкунандагон  ҳар як меваро ба коғази махсус мепечонанд. Қабатҳои 

меваҳо тавре гузошта шудаанд, ки меваҳо бо якдигар ба тарафи думча ѐ ба 

тарафи болояшон бо ҳам васл мешаванд. Бо ҳамин роҳ захмдоршавии мева ҳангоми интиқол пешгирӣ 

карда мешавад.  

  



Дастури интихоби хурмо барои хушк кардан   

1.  Бояд афзалият ба навъҳои нисбатан ширин дод. (Королѐк, Шарон). 

2.  Доғи сиѐҳ ва рахҳо дар мева ин нишони он аст, хурмо пусида истодааст.  

3.  Хурмои босифат ранги равшан ва пусти ҳамвор дорад. Хурмоҳои пухтарасида ҷилои хос 

доранд.  

4.  Хушкии думчаи мева нишони пухтарасии хурмо аст. 

5.  Мева на бояд зиѐд пухтарасида ва на аз ҳад зиѐд мулоим бошад. 

Нигоҳдории хурмои хушк 

Дар шароити хона хурмои хушкро дар дилхоҳ ҷойи қулай нигоҳ доштан мумкин аст, вале нисбати 

борҷомаи маводи хушкардашуда ғамхорӣ бояд кард. Вариантҳои аз ҳама муҳим: 

 Дар қаҳри қуттӣ пергамент ѐ қоғази пӯхтупаз паҳн карда мешавад. Маҳсулоти хушкро якчанд 

қисм мекунанд ва бо навбат болои ҳам мегӯзоранд. Ҳар як қабат аз як дигар бо қоғаз ҷудо 

карда мешавад. 

 Хурмои хушккардаро ба як чанд қисм ҷудо мекунанд ва дар қоғазҳои мумӣ ва ѐ пленкаи ғизоӣ 

мепечонанд 

 Маҳсулоти хушкро дар контейнерҳои ғизоӣ паҳн мекунанд ва дар қисмати поѐни сардхона ва 

ѐ ҷой торик, хушк мегузоранд. 

Ба сифати ҷойи нигоҳдорӣ метавон борҷомахона, ҷевони аз шуълаҳои офтоб муҳофизатшуда, тагхона 

бо намнокии 35% ѐ қисмати поѐни яхдонро интихоб кардан мумкин аст 

             

         

  

 

 

 

 

 
  



Талаботҳои стандарти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон 

барои хурмои тару тоза  (КМС 1333:2018) 

 Барои содироти хурмо рамзи  ТН ВЭД 0810700000 мувофиқ аст. Мумкин аст рамзҳои ТН 

ВЭД: 0804100001, 0804100009, 0810, 0810100000, 0810201000, 0810301000, 0810405000  истифода 

гарданд. Аз ҳама усули асосии кам кардани пардохтҳои гумрукӣ ва беҳтар ба роҳ мондани содироти 

хурмо ин ―дуруст‖ интихоб кардани рамзи ТН ВЭД аст. Рамзи ТН ВЭД – и манфиатнок имконият 

медиҳад ки баъзе ҳуҷҷатҳоро тайѐр накунед ва ба ин восита пардохтҳои гумрукиро ҳангоми ба 

қайдгирии гумрукӣ камтар кунед. 

Барои содироти маҳсулот бояд Шумо ҳуҷҷатҳои зеринро тайѐр намоед: 

1. Дархост  

2. Шартнома  

3. Суғурта  

4. Феҳрасти бастабандӣ  

5. Шиносномаи додугирифт 

6. Пардохти маблағи гумрукӣ 

Гурӯҳбандӣ 

 

Хурмои тару тозаро вобаста аз сифат ба ду навъ: навъи якум ва навъи дуюм ҷудо карда мешавад 

Хурмое, ки барои коркарди саноати пешбини шудааст, бо мувофиқа ба истифодабаранда иҷозат аст, 

ки ба  ба навъ ҷудо карда нашавад. 

Хурмо бояд ба талаботҳои стандарти ҷавобгуй бошад ва бояд дар борҷомаҳои истеъмолӣ ѐ 

борҷомаҳои интиқолӣ мувофиқи дастурамалҳо бо риояи ҳамаи қоидаҳо ва меъѐрҳои санитарӣ бо 

тартиби тасдиқшуда, ҷой дода шуда бошад.  

Хурмо мувофиқи стандартҳо бо нишондодҳои зер баҳогӯзорӣ мегардад: 

 Намуди зоҳирӣ ва шакл 

 Мазза ва буй 

 Ранг 

 Дараҷаи камолот 

 Андозаи меваҳо  

 Вазни мева 

 Захмҳои механикӣ 

 Захмҳои ҳашаротҳо 

 

 

 Нишондиҳандаҳои назоратӣ 
Сатҳи ҷоиз, 

мг/кг, на бештар 
 Нишондиҳандаҳои назоратӣ 

Сатҳи ҷоиз, мг/кг, 

на бештар 

Элементҳои заҳролуд:  Заҳрхимикатҳо 

руҳ 0,4 
гексахлорсиклогексан  

(α, β, γ-изомер)  
0,05 

мышьяк  0,2 ДДТ ва аналогҳои онҳо  0,1 

кадмий  0,03   

қурғошим 0,02   

 

Борҷома 

Хурмои тару аз тозаро дар зарфҳои маводҳои полимерӣ ва омехта сохта шуда, қуттиҳои пластикӣ, 

қуттиҳои чубин, қутиҳои картонӣ ва дигар намудҳои борҷома, ки метавонанд, сифати хурмои тару 

тозаро ҳангоми интиқол нигоҳ доранд, басту банд менамоянд. 

Дар мувофиқа бо истифодабаранда хурмои тару тозаи барои саноат пешбинишударо метавон дар 

қуттиҳои бе сарпуш ҷой дод. 

Боҷомае, ки барои ҷой додани хурмо истифода мешавад, бояд мустаҳкам, тоза, хушк, бе буйи бегона, 

бе мавҷудияти ҳашаротҳои зараррасон бошад.   

Меваҳои ҳар як борҷома бояд якхела, аз як гуруҳи помологӣ ва навъи молӣ, сифат, дараҷаи пухтарасӣ 

ва ранги якхела дошта бошанд 

https://import-v-rossiu.ru/vvoz/hurma-svezhaya/0810700000
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/kodtnved/0804100001
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/kodtnved/0804100009
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/prochie-frukty-svezhie/0810
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/svezhie-zemlyanika-klubnika/0810100000
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/svezhaya-malina/0810201000
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/smorodina-chernaya-svezhaya/0810301000
https://import-v-rossiu.ru/vvoz/svezhie-plody-rasteniy-vida-vaccinium-macrocarpon/0810405000


Нишонагӯзорӣ 

Дар ҳар як воҳиди борҷомаи истемолӣ бояд нишона бо маълумотҳои зер бошад: 

- номи маъсулот; 

- ном ва мавқеъи ҷойгиршавии истеҳсолкунанда (суроғаи ҳуқуқӣ, мамлакат) 

- тамғаи молии истеҳсолкунанда (агар бошад) 

- вазни холис, кг; 

- навъи молӣ; 

- номи маҳсулот; 

- навъи помологӣ (барои навъи якум); 

- андоза аз рӯи қутури тарафи калонтарин (барои навъи якум) 

- Санаи чидан ва санаи борҷомакунонӣ; 

- шароити нигоҳдорӣ; 

- мӯҳлати истифода; 

- нишони стандарти мазкур; 

- маълумот оид ба тасдиқи мутобиқат; 

Нишонагӯзории маҳсулот бояд дар асоси ГОСТ 14192 ба амал бароварда шавад ва бояд навиштаҷоти 

мазкур бошад: ―Маҳсулоти тезвайроншаванда‖, ―Ҳарорати  маҳдуд‖ 

Интиқол ва нигоҳдорӣ 

 Хурмои тару тозаро дар воситаҳои нақлиѐти тоза, хушк, бе буйи бегона дар асоси қоидаҳои 

интиқоли маҳсулотҳои тезвайроншаванда дар намудҳои махсуси нақлиѐт интиқол медиҳанд.  

 Хурмои тару тозаро дар анборҳои хунукшавандаи тоза, хушк, аз зарари ҳашарротҳои 

зараррасон холӣ, бе бӯи бегона нигоҳ медоранд. 

 Мӯҳлат ва шароити нигоҳдории хурмои тару тозаро истеҳсолкунанда муайян мекунад. 

Мӯҳлатҳои тавсиявии нигоҳдории хурмои тару тоза, на бештар: 

- Дар камераҳои хунуккунанда зери ҳарорати 0,5
о
С то 1,5

о
С ва намии нисбии ҳаво 85 – 

90% - 7 шабонарӯз; 

- Дар муҳити табии зери иншоотӣ боло пӯшида – 48 соат; 

 


