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Вазифаҳои омӯзиш
• Рушди дарки беҳтари бехатарии озуқаворӣ

• Муайян кардани намудҳои патогенҳои инсон, 
ки метавонанд маҳсулоти тару тозаро олуда 
созанд

• Роҳҳое, ки маҳсулот метавонад дар хоҷагиҳои 
деҳқонӣ олуда шаванд 

• Шарҳ додани стратегияҳо барои пешгирӣ ва 
паст кардани хатари олудашавии маҳсулот 
тавассути патогенҳои инсон

Модули 1: 
Муқаддимаи 
бехатарии 
озуқаворӣ
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Хуруҷҳои бемориҳои марбут ба маҳсулоти ғизоӣ

Микроорганизмҳои хатарнок 
дар маҳсулоти тару тоза
Бактерияҳо
• Салмонелла, микроби 

чӯбчашакли токсикии 
рӯдаҳо, шигелла, 
листерияи моноситогенӣ

Вирусҳо
• Норовирус, Гепатити A

Паразитҳо
• Лямблиози рӯда, 

криптоспоридиоз, 
ситоспороз, токсоплазм

Бактерияҳо дар муҳити 
хоҷагиҳои деҳқонӣ 
• Бактерияҳо метавонанд 

ҳам дар дохил ва ҳам 
хориҷи организм зиндагӣ 
кунанд

• Бактерияҳо патогенҳо, аз 
ҷумла E. coli Salmonella, 
and микроби чӯбчашакли 
рӯдаҳо O157:H7, салмонелла ва листерияи 
моноситогениро дар бар гиранд

• Бактерияҳо метавонанд дар шароити мусоид, 
яъне дар об, озуқаворӣ ва ҳарорати мусоид, 
босуръат зиёд шаванд

• Амалияи дурусти кишоварзӣ метавонад чунин 
хавфро бо роҳи кам кардани шароити мусоид 
барои зиндамонӣ ва зиёдшавии бактерияҳо 
коҳиш диҳад
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Бактерияҳо
• Агар шароит мусоид бошад, бактерияҳо 

метавонанд ҳар як 20 дақиқа зиёд шаванд
• Эҳтимоли кам вуҷуд дорад, ки шумо боя ЯК 

бактерия оғоз кунед
• Баъзе патогенҳо метавонанд инсонро дар 

ҳаҷми 10 ҳуҷайра бемор кунанд
• Кадом шароитҳо мусоид мебошанд?
  - Сарчашмаи ғизо
  - Намӣ
  - Ҳарорати мусоид

Шароитҳо барои афзоиши 
бактерия

Вақт

Вақт  № бактерия

20 дақ 2
40 дақ 4
1 соат 8
80 дақ 16
100 дақ             32
2 соат               64
4 соат             4096
6 соат           262,144
8 соат         16,777,216

Туршӣ (pH) Оксиген

Ғизо Намӣ

Ҳарорат

Вирусҳо
•  Вирусҳо зарраҳои хурде 

мебошанд, ки танҳо дар 
организм зиёд мешаванд, 
на дар муҳити атроф ё 
дар маҳсулот 

•  Сабаби олудашавӣ ё 
заҳролудшавӣ аксаран 
коргари бемор, ки бо маҳсулоти тару тоза 
сарукор дорад (бо роҳи фекалӣ-даҳонӣ), ва ё 
оби олудашуда мебошад 

•  Барои бемор шудани як инсон танҳо якчанд 
зарраи вирус кофӣ мебошад 

•  Метавонанд дар муҳити атроф устувор боқӣ 
бимонанд

Паразитҳо
•  Паразитҳо соддатаринҳо 

ё кирмҳои рӯда 
мебошанд, ки танҳо 
метавонанд дар 
организми соҳиби худ, 
яъне ҳайвон ё инсон, 
афзоиш ёбанд 

• Одатан тавассути об 
мегузаранд 

• Метавонанд дар муҳити 
атроф устувор 

     боқӣ монанд; одатан доруҳои химиявӣ  
     онҳоро нобуд карда наметавонанд 
• Метавонанд дар бадан муддати тӯлонӣ   

зиндагӣ кунанд пеш аз он, ки нишонаҳои 
 бемориро ба вуҷуд биёранд 



27

Таъсир ба саломатӣ аз рӯи  навъи патогенҳо

* Дар умум хатарҳои химиявӣ низ, ки дар  ин ҷадвал ишора карда нашудаанд, дохил мешаванд  
 (масалан, хуруҷи токсини куркурбитин, ки аз донаҳои каду пайдо мешавад).

Чолишҳои бехатарии 
маҳсулот
•  Маҳсулоти тару тоза одатан дар шакли хом 

истеъмол мешаванд (яъне пӯхта намешаванд) 
•  Олудагии микробро аз маҳсулот шустан хеле 

душвор аст, агар он вуҷуд 
дошта бошад 

   -  Тарқишҳои табиӣ,   
   думчаҳо, ҷойҳои   
   кафидаи маҳсулот 

   -  Пӯсти дурушт, пораҳо   
   ва захмҳои маҳсулот 

•  Олудашавӣ одатан 
ғайримунтазам сурат 
мегирад 

•  Бактерияҳо метавонанд 
дар пӯст ва ҷойҳои 
захмхурдаи маҳсулот 
афзоиш ёбанд, агар 
шароити мусоид вуҷуд 
дошта бошад 
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Сарчашмаҳои олудашавӣ 

Инсонҳо

Об

маҳсулот 

Ҳайвонот

Таҷҳизоти 
иншоот 

Намк

Олудашавӣ чӣ гуна паҳн 
мешавад
Инсонҳо
Коргарон метавонанд патогенҳоро дар маҳсулот 
паҳн кунанд, зеро онҳо бевосита бо меваҷот ва 
сабзавот сарукор мегиранд.  
• Саломатӣ ва гигиенаи номуносиб 
  - Камбуди дониш оиди  

  дуруст шӯстани дастҳо 
  -  Набуд ё камбуди ҳоҷатхонаҳо 
• Беморӣ ё захмҳо 
  -  Кор ҳангоми беморӣ 
  -  Захмҳо, ки боиси ба маҳсулот 
   гузаштани хун мешаванд 
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Олудашавӣ чӣ гуна  
паҳн мешавад
Ҳайвонот
Ҳайвоноти хонагӣ ва ваҳшӣ метавонанд 
патогенҳои инсонро интиқол диҳанд ва ба 
маҳсулот гузаронанд.  
• Ғизодиҳӣ, чародиҳӣ ва ҳаракати чорво 

тавассути майдонҳо метавонад олудашавиро 
паҳн кунад 

• Ҳайвонот метавонанд сарчашмаҳои обро, 
ки барои парвариши маҳсулоти кишоварзӣ 
истифода мешаванд, олуда созанд 

• Поруи ҳайвонот метавонад майдонҳо, обҳо ва 
киштзорҳоро олуда кунад

Олудашавӣ чӣ гуна  
паҳн мешавад
Об
Об метавонад патогенҳои инсонро  интиқол  
ва паҳн намояд, майдонҳо  ва маҳсулотро  
олуда созад.  
• Истифодаи об ҳангоми обёрӣ 
  -  Обёрӣ, обпошӣ,  

  ҳимоя аз яхбандӣ  
• Истифодаи об баъди ҳосилғундорӣ 
  -  Дуддиҳӣ, сардкунӣ,  

  шустушӯ, тозакунӣ 
• Ҳодисаҳои ғайричашмдошт 
  - Обхезӣ, партовҳо

Олудашавӣ чӣ гуна  
паҳн мешавад
Иловаҳои органикӣ дар хок
Поруи коркарднашуда ва дигар иловаҳои 
органикӣ метавонанд хокро заҳролуд созанд,  
агар дуруст истифода карда нашаванд. 
• Истифода дар наздикии киштзор 
• Истифодаи нодуруст/нопурра 
• Нигоҳдории нодуруст 
• Партовҳо 
• Паҳншавӣ тавассути шамол 
• Олудашавӣ бар асари равишҳои нодурусти  
 санитарӣ
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Тозакунӣ дар муқобили дезинфексия 
Фарқият дар чист ва чаро ин муҳим аст?

• Тозакунӣ:  Тозакунии физикии чиркинӣ (хок) аз рӯи маҳсулот, аз ҷумла бо 
истифода аз оби тоза ва маводҳои шустушӯӣ 

• Дезинфексия: Коркарди сатҳи тозакардашудаи маҳсулот бо мақсади кам ё 
бартараф намудани микроорганизмҳо

Нуктаи муҳим: Шумо наметавонед маҳсулоти 
чиркинро дезинфексия кунед.

 
Тозакунӣ ҳамеша аввал сурат мегирад!

Олудашавӣ чӣ гуна паҳн мешавад
Сатҳҳо, таҷҳизот, 
воситаҳо  
ва биноҳо
Ҳама гуна сатҳҳои чиркин, 
ки маҳсулот ба он гузошта 
мешавад, метавонад дорои 
патогенҳои инсон бошад ва 
манбаи олудашавӣ гардад. 

Идоракунии иншоот 
низ ба хавфҳо таъсир            
мегузорад 
• Атрофи биноҳо, ки тоза 

карда намешаванд,  
метавонанд ҳамчун  
макони пинҳоншавии    

 зараррасонҳо хизмат 
кунанд 

• Оби кӯлмакҳо ва партовҳо 
дар сехи бастабандӣ низ  

 метавонанд сарчашмаи олудашавӣ гарданд
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Қадамҳо ба сӯи бехатарии озуқаворӣ 

1   Арзёбии хавфҳои амнияти ғизо 

2    Амалисозии усулҳо 

3    Мониторинги усулҳо 

4    Истифодаи амалҳои ислоҳӣ 

5    Сабти маълумотҳ

Арзёбии хавфҳо
Хоҷагӣ ва усулҳои кори худро арзёбӣ 
кунед

Хоҷагӣ ва усулҳои кори худро арзёбӣ кунед
• Маҳалли ҷойгиршавии хоҷагӣ, киштзорҳо 

ва заминҳои ҳамсоя, ки метавонанд барои 
зироатҳои шумо хатар эҷод кунанд

• Хатари олудашавӣ аз барангезандаҳои фекалии 
(наҷосатии) ҳайвоноти хонагӣ ва ваҳшӣ

• Истифодаи об ва пору барои парвариши 
зироатҳо

• Барномаҳои омӯзишдиҳии коргарон
• Таҷрибаҳо парвариш, ҷамъоварӣ, бастабандӣ ё 

нигоҳдории маҳсулот, воситаҳо ва таҷҳизот 

Татбиқи усулҳо барои кам 
кардани хавфҳо
• Ба пешгирии олудашавӣ тамаркуз кунед
  -  Олудашавиро наметавон ба таври  

  эътимоднок бартараф кард
• Пеш аз ҳама ҳавфҳоеро бартараф кунед, ки 

метавонанд аз ҳама бештар ба бехатарии 
маҳсулот таъсир расонанд

• Метавонад зарурати тағйир додани амалияҳои 
ҷорӣ ва омӯзишдиҳии иловагии коргарони 
хоҷагӣ ба вуҷуд биёяд

• Агар шубҳа дошта бошед, кӯмак талаб намоед 
ва барои коргарони худ омӯзиш ташкил кунед
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Усулҳои муносиби 
кишоварзӣ (УМК-ҳо) 
Дар ин омӯзиш ба УМК-ҳо диққат дода мешавад.   
Мо имрӯз ин мавзӯъҳоро баррасӣ мекунем: 
• Омӯзиши коргарон 
• Мониторинг ва коркарди об 
• Идоракунии пору ва компост 
• Мониторинги табиат ва ҳайвонот  
• Барномаҳои санитарӣ  

Хулоса
• Бехатарии маҳсулот ба хоҷагии                              

шумо таъсир мегузорад  
• Микроорганизмҳо мушкили асосӣ барои 

бехатарии маҳсулот мебошанд 
• Ӯҳдадории шумо барои муваффақ шудан  

муҳим аст 
• Бехатарии маҳсулот инҳоро дар бар мегирад: 
  -  Арзёбии хавфҳо, амалисозии  

  усулҳо, мониторинги усулҳо,    
истифодаи амалҳои ислоҳӣ ва    
бақайдгирии маълумотҳо 

  -  Таъмин намудани захираҳои    
зарурӣ барои иҷрои ин кор
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Вазифаҳои омӯзиш
• Муайян намудани роҳҳои эҳтимолии 

олудашавии марбут ба коргарон
• Шарҳ додани мониторинги вазъи нигоҳубини 

иншоотҳо дар хоҷагӣ

Модули 2: 
Саломатӣ 

ва гигиенаи 
коргарон

Коргарон як мушкили 
бехатарии маҳсулот 
мебошанд, зеро онҳо…
Патогенҳои инсонро интиқол                       
медиҳанд
• Шигелла, Гепатити A, Норовирус ва ғайра

Метавонанд патогени инсонро                              
паҳн кунанд
• Ҷамъоварӣ ва бастабандии дастӣ
• Роҳҳои фекалӣ-даҳонӣ

Барои кам кардани хавф ба омӯзиш                    
ниёз доранд
• Шӯстани дурусти дастҳо
• Чӣ гуна муқобила намудан бо беморӣ ва захмҳо
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    Роҳҳои олудашавӣ

Ҳоҷатхона

Пойафзол

Либосҳо

Воситаҳо ва таҷҳизот

Дастҳо

Беморӣ ва захм

Аҳамияти омӯзиши коргарон 
• Меваҷот ва сабзавот тару тоза одатан ба 

таври иловагӣ коркард намешаванд (масалан, 
пухтан) ва аз ин рӯ олудашавӣ бо патогенҳо 
метавонад ҳангоми истеъмоли онҳо боиси 
беморӣ шавад

• Коргарон бояд ҳар рӯз барои кам кардани 
хавфҳо усулҳои бехатарии масҳулотро 
истифода баранд

Мушкилоти эҳтимолии 
омӯзиш
• Вақт барои омӯзиш
• Забон
• Сатҳи саобнокӣ
• Омӯзиш дар байни мавсим
• Фарқиятҳо дар амалияҳо ва интизориҳои 

гигиенӣ
• Нофаҳмиҳо/тасаввуроти нодуруст
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Коммуникатсия
• Коммуникатсияи хуб бехатарии маҳсулотро 

бо роҳи муайянсозӣва коҳишдиҳии хавфҳо 
таъмин месозад

• Коргарони омӯзишдида медонанд, ки:
  -  Чӣ тавр хавфҳои бехатарии маҳсулотро   

  муайян кунанд
  -  Хавфҳои муайяншударо кам кунанд
  -  Ба кӣ хабар диҳанд, агар онҳо хавфро   

  мушоҳида кунанд ва онро кам ё бартараф   
  карда натавонанд 

  -  Мушкилоти бехатарии маҳсулот ҷиддӣ   
  қабул карда мешавад

Ҳар кас ба омӯзиш ниёз 
дорад
• Татбиқи амалияи бехатарии маҳсулот вазифаи 

умумии ширкат аст
  -  Менеҷерон, коргарон, роҳбарон,    

  ихтиёриён, коромӯзон, аъзои оила
• Ҳар кас бояд роҳҳои муайянсозӣ ва камкунии 

хавфҳои бехатарии маҳсулотро донад
  -  Амалияҳое, ки барои онҳо масъул    

  мебошанд
  -  Чӣ тавр гузориш додан оиди хавфҳои   

  бехатарии маҳсулот, ки мушоҳида  
  кардаанд

• Соҳибон, менеҷерон ва роҳбарон бояд намунаи 
ибрат бошанд ва сиёсатҳои ширкатро пайравӣ 
намоянд
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Меҳмонон
Истеҳсолкунандагон бояд: 
• Меҳмононро дар бораи сиёсатҳо                               

оиди хавфҳои бехатарии маҳсулот огоҳ 
намоянд

• Дастрасӣ ба ҳоҷатхона ва ҷойҳои дастшӯиро 
таъмин созанд

Дигар маълумоти барои меҳмонон 
муҳим бояд инҳоро дар бар гирад:
• Минтақаҳое, ки боздид аз онҳо иҷозат дода 

мешавад
• Боздид накардан аз хоҷагӣ ҳангоми беморӣ
• Чӣ тавр шӯстани дастҳо
• Дастурҳамалҳо оиди нигоҳубини ҳайвонот  

дар хона

Барномаҳои омӯзишӣ
• Принсипҳои гигиенаи ғизо ва бехатарии 

озуқаворӣ
• Эътирофи нишонаҳои бемориҳои ғизоӣ 

ва аҳамияти гигиенаи шахсӣ барои ҳамаи 
коргарон ва меҳмонон

• Дигар омузишҳои марбут ба кори коргарон

Ихтисоси коргарон
Коргарон ва роҳбарон барои иҷрои ӯҳдадориҳои 
худ бояд хусусиятҳои зеринро дошта бошанд:
• Таҳсилот
• Омӯзиш
• Таҷриба

Омӯзиши коргарон барои 
муайян ва кам кардани 
хавфҳо ҳангоми ҷамъоварии 
ҳосил
• Арзёбии хавфҳои олудашавӣ қабл ва баъд аз 

ҷамъоварӣ, аз ҷумла фаъолии зиёди ҳайвонот, 
мавҷудияти олудагиҳои фекалӣ, зироатҳои 
зарардида ё нишонаҳои зиёди ҳайвонот

• Маҳсулотеро, ки бо саргини ҳайвонот олуда 
шудаанд, барои бозор ҳаргиз ҷамъоварӣ 
накунед

• Маҳсулоти зарардидаро ҷамъоварӣ накунед
• Барои ҷамъоварӣ ва бастабандӣ фақат аз 

қуттиҳои тоза истифода баред
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Захираҳо барои таъмини 
усулҳои бехатарии маҳсулот
• Ҳоҷатхонаҳо
• Коғази ташноб
• Собун
• Оби тоза
• Саҷоқҳои коғазӣ
• Қуттӣ барои фозилот
• Қуттиҳои ахлот
• Доруқуттӣ
• Ҷойи истироҳат

Ҳоҷатхонаҳо ва дастшӯякҳо
• Таъмини шумораи кофии ҳоҷатхонаҳо ва 

дастшӯякҳо барои коргарон ва меҳмонон
  - Раёсати бехатарӣ ва гигиенаи кор (OSHA)  

  як ҳоҷатхона барои ҳар 20 коргарро дар  
  ҳудуди ним километри маҳалли кор  
  талаб мекунад

• Ҳоҷатхонаҳо ва дастшӯякҳо бояд мунтазам 
нигоҳубин карда шаванд

• Ҳоҷатхонаҳо ва дастшӯякҳо бояд доимо об 
дошта бошанд

• Онҳо бояд ҳар рӯз назорат карда шаванд

Оби нушокӣ ва ҷои 
истироҳат
• Коргарон бояд доимо бо оби нушокӣ таъмин 

карда шаванд
• Барои истироҳати коргарон ҳатман бинои 

ҷудогона лозим нест, вале он бояд ҷойи 
ҷудогона бошад

• Коргарони солим кори худро беҳтар иҷро 
мекунанд ва усулҳои бехатарии маҳсулотро 
риоя менамоянд!

Коргарон бояд
• Тозагии шахсиро риоя кунанд
• Бо ҳайвонот даст нарасонанд (ба ғайр аз 

ҳайвоноти корӣ)
• Дастпӯшакҳоро тоза нигоҳ доранд, агар онҳо 

истифода шаванд
• Ҷавоҳироти дастони худро, ки тоза карда 

намешаванд, бигиранд ё рӯпуш кунанд
• Дар бинои пӯшида ғизо нахуранд,                              

сақич нахоянд ва сигор накашанд
• Агар бемор шаванд, ба роҳбари худ                           

хабар диҳанд
• Дастони худро шӯянд
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Дастҳо кай бояд шӯста шаванд?

 Баъди ҳоҷатхона 

 Пеш аз оғоз ё бозгашт ба кор 

 Қабл ва баъд аз хӯрок ва сигоркашӣ 

 Пеш аз пӯшидани дастпӯшакҳо 

 Баъди даст расондан ба ҳайвонот 

 Ҳар вақте, ки дастҳо метавонанд   
 олуда шаванд 

Дастшӯии дуруст 

*Воситаҳои зиддибактериявии дезинфексиякунанда 
НАМЕТАВОНАНд ҷойгузини дастшӯӣ шаванд* 

1   Дастони худро бо об тар кунед 

2  Собун занед ва хаф кунед. Пеш ва ақиби  
  дастонатон ва инчунин байни ангуштонро  
  шӯед. Дастони худро ҲАДДИ АҚАЛ 20 сония шакед 

3   Дастонаронро бо оби тоза обгардон кунед 

4   Бо сачоқи коғазӣ хушк кунед (ҷумаки обро бо 
сачоқи истифодашуда маҳкам кунед)

5  Сачоқи истифодашударо ба қуттии ахлотҳо партоед 
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Истифодаи дурусти 
ҳоҷатхона 
• Ҳамаи саҳроравиҳо бояд дар ҳоҷатхона анҷом 

дода шаванд, саҳроравӣ ҲЕҶ ГОҲ набояд дар 
киштзор ва наздикии он анҷом дода шавад 

•  Коғази ташноб бояд ба даруни нишастгоҳ 
партофта шавад, на ба қуттӣ ё рӯи фарш 

•  Дастонатонро ҳамеша пас аз ҳоҷатхона шӯед 

Либоси коргарон 
• Коргарон ҳар рӯз бояд либоси тоза пӯшанд
• Тозагии пойафзол муҳим аст
  - Пойафзоли махсус барои пешгирии    

  олудашавии мутақобил кӯмак мекунад
• Агар дастпӯшакҳо олуда шаванд ё бидаранд, 

бояд иваз карда шаванд
  - Агар дастпӯшакҳо якдафъаина набошанд,   

  бояд тез-тез ва ё аз рӯи зарурат шӯста   
  шаванд

• Пешдоманҳо, дастпӯшакҳо ва дигар лавозимот 
бояд пеш аз рафтан ба ҳоҷатхона кашида 
шаванд ва бояд дар вақти истифода нашудан 
дар ҷои махсус ва тоза нигоҳ дошта шаванд

 

Бемории коргарон 
• Коргароне, ки беморанд ё нишонаҳои беморӣ 

доранд, метавонанд маҳсулотро олуда созанд 
• Коргарони бемор набояд бо маҳсулот сарукор 

дошта бошанд
• Нишонаҳои беморӣ инҳо мебошанд:
  - Дилбеҳузурӣ
  - Қайкунӣ
  - Дарунравӣ
  - Таб
  - Зардча

Захмҳои коргарон 
Захмҳои коргарон метавонанд барои 
бехатарии озуқаворӣ хатар эҷод 
кунанд
• Ҳамаи захмҳо бояд тоза ва баста шаванд
  - Агар захм дар даст бошад, бояд дастпӯшак  

  пӯшида шавад
• Аз ҳар гуна маҳсулоти олудашуда даст кашед
• Ҳамаи лавозимотеро, ки моеъи бадан  ба онҳо 

расидааст, тоза кунед ва 
    дезинфексия намоед
• Дар бораи захмҳо ба роҳбар хабар 
    диҳед

Хулоса 
• Саломатӣ ва гигиенаи коргарон барои 

бехатарии озуқаворӣ муҳим мебошад, зеро 
коргарон метавонанд барои бехатарии ғизо 
хатар эҷод кунанд

• Ҳар касе, ки бо маҳсулоти ғизоӣ сарукор 
мегирад, бояд дар бораи тозагӣ омӯзиш  
дода шавад

• Меҳмонон низ бояд дар ин бора огоҳ карда 
шаванд
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Вазифаҳои омӯзиш
• Муайян намудани роҳҳои эҳтимолии 

олудашавии марбут ба иловаҳои органикии хок
• Шарҳ додани усулҳои корбурди иловаҳои 

органикии хок, ки метавонанд хавфҳоро  
кам кунанд

Модули 3: 
Иловаҳои 

органикии хок
Иловаҳои органикии хок чист?
• Иловаҳои органикии хок ин ҳама гуна 

моддаҳои кимиёвӣ, биологӣ ё физикие 
мебошанд, ки бо мақсади беҳтар ва дастгирӣ 
намудани рушд ва инкишофи растаниҳо махсус 
ба хок илова карда мешаванд

• Иловаҳои органикии хок метавонанд барои 
бехатарии маҳсулот хатар эҷод кунанд

• Арзёбии хатарҳо ва амалигардонии                                  
 усулҳои муносиби кишоварзӣ (УМК)                                     
метавонад хатарҳоро кам кунад
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Иловаҳои органикии хок ва 
хавфҳои бехатарии маҳсулот
• Иловаҳои биологии хок, хусусанонҳое, ки поруи 

коркардношуда доранд, хавфи паҳнсозии 
микробҳоро эҷод менамоянд

• Иловаҳои синтетикии (кимиёвӣ) хок низ 
метавонанд  ба бехатарии маҳсулот таъсир 
гузоранд, агар хуб омода карда нашуда бошанд 
ва дуруст ба кор бурда нашаванд

Иловаҳои кимиёвии хок
Хавфи ками патогенҳои инсон
• Наметавонад 100% бехатар маҳсуб шавад
• Поруи синтетикӣ, минералҳо

Метавонанд барои инсон хавфи 
кимиёвӣ дошта бошанд 
• Мутмаин шавед, ки коргарон барои истифодаи 

дурусти онҳо омӯзиш дида бошанд ва 
лавозимоти шахсии ҳимоявӣ дошта бошанд

• Ҳамаи дастурамалҳои истифодабариро риоя 
кунед

• Нишонагузорӣ ва нигоҳдории дуруст

Ахлоти инсон ва моддаҳои 
сахти биологӣ
• Ахлотҳои коркардношудаи инсон метавонанд 

патогенҳо, металҳои вазнин ё дигар олудагиҳо 
дошта бошанд

• Ҳангоми парвариши меваҷот ва сабзавоти тару 
тоза аз онҳо бояд дурӣ ҷуст

Пасмондаҳои алафҳои 
киштзор
• Хавфҳои онҳо набояд нодида гирифта шавад, 

зеро онҳо метавонанд дорои чунин хатарҳо 
бошанд:

  - Хатарҳои кимиёвӣ
  - Хатарҳои физикӣ
  - Хатарҳои биологӣ

• Намунаҳо аз инҳо иборатанд:
  - Пасмондаҳо ҳангоми омодасозии маҳсулот
  - Сабзавот бо муҳлати гузашта
  - Маҳсулоти аз бастаҳо дурандохташуда
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Иловаҳои ғайрипоругии 
хок, ки аз ҳайвонот ҳосил 
мешаванд
• Бояд бо мақсади бартараф кардани патогенҳо 

коркард карда шаванд ва ё ҳамчун иловаҳои 
коркардношудаи  биологии аз ҳайвонот 
ҳосилшуда маҳсуб гарданд

  Хокаи устуғон

  Хокаи хун

  Хокаи парҳо

  Эмулсияи моҳӣ

Аҳамияти пору
• Ковокӣ, ҳосилнокӣ ва ҷабиши обро дар замини 

кишт беҳтар мекунад
• Идоракунии муносиби ахлоти ҳайвонот аз 

ҷониби онҳое, ки чорводорӣ мекунанд ё бо 
чорводорон ҳамкорӣ мекунанд

• Дастрасӣ ва арзонӣ

Патогенҳо дар поруи 
ҳайвонот
• Ҳамаи поруҳо метавнонанд патогени инсон 

дошта бошанд
• Баъзе ҳайвонот дорои патогенҳои муайян 

мебошанд 
• Бисёр омилҳо боиси пайдо шудани патогенҳо 

дар поруи ҳайвонот мешаванд
  - Синнусол
  - Амалияи парвариш
  - Ғизо
  - Мавсим
  - Шароити муҳити зист

Камкунии хавфҳои иловаҳои 
органикии хок
• Селексия
• Коркард
• Мӯҳлати истифода
• Усулҳои истифодабарӣ
• Корбурд ва нигоҳдорӣ
• Бақайдгирии маълумот

Иловаҳои коркардшудаи хок
• Коркард раванди назоратшаванда, аз ҷумла 

компосткуниро талаб мекунад, ки он моддаҳои 
органикиро мепӯсонад ва патогенҳоро кам 
мекунад

• Ҳарорат усули асосӣ барои камкунии патогенҳо 
ҳангоми компосткунии термофилӣ мебошад; 
аммо омилҳои кимиёвӣ ва биологӣ низ таъсир 
мерасонанд

Усулҳои компосткунӣ
Бояд раванди тасдиқшудаи илмӣ 
истифода шавад:
1. Компосткунии газдори беҳаракат: аэробӣ, 

ҳадди ақал 55°C барои 3 шабонарӯз, бо 
хушккунӣ ва коркарди дурусти баъдӣ барои 
таъмин намудани ҳарорати баланд дар тамоми 
қисматҳои компост

2. Компосткунӣ бо роҳи чаппакунӣ: аэробӣ, ҳадди 
ақал  55°C барои 15 шабонарӯз, ҳадди ақал 5 
маротиба чаппакунии пору ва сипас хушккунӣ 
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Компосткунӣ дар дохили 
хоҷагӣ
Омилҳои асосӣ қадамҳои зеринро вобаста ба 
раванди компосткунӣ дар бар мегиранд:
• Вақт
• Ҳарорат
• Чаппакунӣ
• Дигар қадамҳои коркард

Камкунии хавфҳо ҳангоми 
истифодабарӣ 
Қадамҳое, ки барои кам кардани 
хавфҳо заруранд:
• Истифодаи иловаҳои дорои пору дар 

зироатҳое, ки барои истеъмол дар шакли тару 
тоза пешбинӣ нашудаанд

• Бештар кардани вақти байни порузанӣ ва 
ҷамъоварӣ

• Нарасидан ба қисматҳои хурданбоби зироат 
ҳангоми порузанӣ. 

Тавсияҳо оиди корбурд 
• Истифодаи таҷҳизот ва воситаҳои                    

махсус барои корбурди иловаҳои             
органикии хок

• Таҳияи равандҳои амалиётии                     
стандартӣ барои тозакунӣ ва санитарияи 
таҷзиҳот ва воситаҳое, ки бо иловаҳои 
органикии хок ва маҳсулоти тару тоза  
сарукор доранд

• Ҳаракати мустақим (пиёда, таҷҳизот) дар 
атрофи ҷойҳои нигоҳдорӣ ва коркарди 
иловаҳои органикии хок барои кам кардани 
хавфҳои олудашавии мутақобил

Омӯзиши коргарон
Коргароне, ки бо иловаҳои 
коркардшуда ва коркардношудаи хок 
сарукор доранд, бояд:
• Боварӣ ҳосил кунанд, ки либосҳо, пойафзол 

ва дастпӯшакҳо қабл аз кор бо иловаҳо тоза 
бошанд

• Баъди кор дастҳояшонро шӯянд

Хулоса
• Иловаҳои органикии хок, бахусус онҳое, ки 

пору доранд, метавонанд хавфҳоро барои 
бехатарии маҳсулот эҷод намоянд

• Барои кам кардани хавфҳои марбут ба 
иловаҳои органикии хок:

  1. Поруи коркардношударо дар киштзор  
  истифода накунед 

  2. Поруро бо истифода аз усулҳои    
  тасдиқшудаи илмӣ ва назоратшаванда   
  коркард кунед

  3. Вақти байни порузанӣ ва ҷамъоварии   
  ҳосилро бештар кунед 

• Чораҳои санитариро барои воситаҳо ва 
таҷҳизот андешед
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Вазифаҳои омӯзиш
• Муайян кардани роҳҳои эҳтимолии 

олудашавӣ тавассути ҳайвоноти ваҳшӣ, 
ҳайвоноти хонагӣ ва истифодаи замин

• Шарҳ додани усулҳои камкунии хавфҳои 
марбут ба ҳайвоноти ваҳшӣ, ҳайвоноти 
хонагӣ ва истифодаи замин

• Шарҳ додани аҳамияти гузаронидани 
арзёбии киштзор пеш аз кишт ва қабл аз 
ҷамъоварии ҳосил

Модули 4: 
Ҳайвоноти  
ваҳшӣ ва 

хонагӣ

Ҳайвонот барои бехатарии 
маҳсулот мушкил эҷод 
мекунанд, зеро онҳо:
Метавонанд патогенҳои инсонро                                   
интиқол диҳанд
• масалан, микроби чӯбчашакли рӯдаҳо                                        

O157:H7, салмонелла ва листерияи                                 
моноситогенӣ

Метавонанд патогенҳои инсонро паҳн 
созанд
• Бо гузоштани саргин дар киштзорҳо
• Бо паҳнсозии олудагӣ аз саргин ҳангоми ҳаракат

Назорати онҳо хеле душвор аст 
• Ҳаракати паррандагон ва ҳайвоноти хурд 

нонамоён аст 
• Пеши роҳи онҳоро бо девор гирифта 

намешавад
• Онҳоро комилан бартараф карда намешавад
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Идоракунии бехатарии маҳсулот дар киштзор  
метавонад масъалаи мушкил бошад!

Ҳайвонот ва паррандагони 
ваҳшӣ дар киштзор 
• Метавонанд як қисми табиӣ ва арзишманди 

табиат ва муҳити хоҷагӣ бошанд 
• Метавонанд муқимӣ ё мавсимӣ бошанд 

(масалан, паррандагони муҳоҷир)
• Наздикии паррандагон ва ҳайвоноти ваҳшӣ бо 

маҳалли фаъолияти инсон метавонад хавфҳоро 
ба бор орад

  - Масалан, ғизохӯрии паррандагон аз  
  партовҳо ва маҳалҳои ғизодиҳии чорво

Арзёбии хавфҳо:  
Ҳайвоноти ваҳшӣ
• Оё шумо саргинҳои паррандагон ва ҳайвоноти 

ваҳширо дар киштзори худ мебинед?
  - Тез-тез мушоҳида мекунед? Дар бисёр  

  ҷойҳо мебинед? Оё саргин ба маҳсулот  
  мерасад?

• Оё хоҷагии шумо дар гузаргоҳи шумораи зиёди 
паррандагон ва ҳайвоноти ваҳшӣ ҷойгир астt 
(масалан, селаи паррандагони муҳоҷир, галаи 
гавазнҳо)?

WILL SUCKOW
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Mониторинги ҳаракати 
ҳайвоноти ваҳшӣ
Ҳангоми мавсими парвариш:
• Мавҷудияти саргин ва нишонаҳои вуруди              

ҳайвоноти ваҳширо монитор кунед
• Хавфи олудагии саргин барои маҳсулотро 

арзёбӣ кунед (масалан, ниҳол ва решаҳо)
• Мушоҳидаҳои қаблии ҳайвоноти ваҳшӣ қабл аз 

мавсими ҷамъовариро баррасӣ намоед

Даррав қабл аз ҷамъоварии ҳосил
• Олудагии саргин ва нишонаҳои вуруди 

ҳайвонотро монитор кунед (масалан, хелидан, 
хоидан, нишонаҳо)

• Хавфро арзёбӣ кунед ва тасмим бигиред, ки 
оё ҷамъоварии бехатари ҳосил ё қисме аз он 
мумкин аст ё не?

Пешгирии ҳайвоноти ваҳшӣ
Хӯсаҳо 

Деворҳо ва панҷараҳо

Нигоҳдорандаҳои визуалӣ
 

Моддаҳои дуркунанда

Кӯчонидан

Пешгирии ҳайвоноти
ваҳшӣ

Нигоҳдорандаҳои 
садоӣ
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Ҳайвоноти хонагӣ дар киштзор 
• Ҳайвоноти хонагӣ метавонанд патогенҳои  

инсон дошта бошанд
• Ҳайвоноти хонагиро баъзан дар киштзор  

истифода мебаранд
  - Барои шудгор
  - Барои рондани ҳайвоноти ваҳшӣ  

  (масалан, сагҳо)
  - Барои чаридани алафҳо
• Хавфҳоро арзёбӣ кунед, агар ҳайвоноти хонагӣ  

дар киштзори шумо истифода карда шаванд

Ҳайвоноти корӣ
• Роҳи беҳтарини кам кардани хавфҳо ин 

ба киштзор роҳ надодани ҳайвоноти корӣ 
ҳангоми дар замин мавҷуд будани қисматҳои 
хурданбоби зироат мебошад 

• Агар истифодаи ҳайвоноти корӣ ҳангоми 
ҷамъоварии ҳосил зарур бошад:

  - Роҳҳоеро истифода кунед, ки имкони  
  расидани ҳайвонот ба маҳсулот кам  
  карда шавад 

  - Ҳангоми саргин кардани ҳайвонот дар   
  паҳлу ё дар рӯи маҳсулот аз усулҳои  
  стандартии тозакунии онҳо истифода  
  баред 

• Ҳар касе, ки бо ҳайвонот кор мекунад, бояд 
хавфҳоро дарк намояд ва барои кам кардани 
онҳо омӯзиш дода шавад

Ҳайвоноти хонагӣ
• Ҳайвоноти хонагӣ, аз қабили саг ва гурба, бояд 

ба киштзор роҳ дода нашаванд
• Ба меҳмонон бояд фаҳмонда шавад, ки 

ҳайвоноти хонагии худро бо худ ба киштзор 
наоранд

Арзёбии қабл аз ҳосилғундорӣ
Раванди арзёбии киштзор пеш аз 
ҳосилғундорӣ кӯмак мекунад, то 
муайян карда шавад, ки:
• Оё олудагиҳо аз саргин ва нишонаҳои хавф ҷой 

дорад ё не (масалан, изҳо, хелидагиҳо, хоидагиҳо)
• Маҳсулот олуда шудааст ва                                

набояд ҷамъоварӣ карда шавад
• Чораҳои ислоҳӣ, аз қабили  минтақаҳои 

буферӣ, заруранд
• Ба ҳосилғундорӣ метавона идома дод

Омӯзиши коргарон: Ташкили 
хатти пеши ҳимоявӣ
Коргарон бояд омӯзиш дода шаванд,  
то ки:
• Маҳсулоти олудашударо муайян намоянд ва 

ҷамъоварӣ накунанд
• Камбудиҳои қуттиҳо ва таҷҳизотро тафтиш ва 

ислоҳ намоянд ва ё ба роҳбар хабар диҳанд, то ки 
онҳо манбаи олудашавии маҳсулот нагарданд

Коргарон бояд: 
• Барои ҷамъоварӣ накардани маҳсулоти 

олудашуда чораандешӣ кунанд
• Дастҳои худро баъди тоза кардани саргини 

ҳайвонот ва ҳар вақти олуда шудани онҳо шӯянд 
Коргарон бояд: 
• Дар бораи мушкилоти марбут ба бехатарии 

маҳсулот ба роҳбар гузориш диҳанд 

Хулоса
• Саргин ва пешоби ҳайвоноти хонагӣ ва ваҳшӣ 

метавонанд киштзорҳо ва манбаъҳои обро 
олуда кунанд

• Арзёбии пеш аз кишт ва баъд аз ҳосилғундорӣ 
зарур аст

• Барои кам кардани хавфҳои марбут ба 
ҳайвонот бояд тадбирҳо андешида шаванд



48

Ду фасл оиди оби обёрӣ
Фасли I: Об ҳангоми парвариш
• Обе, ки барои парвариши зироат истифода 

мешавад
• Обёрӣ, фертигатсия, обпошии баргҳо, ҳимоя аз 

яхбандӣ

Фасли II: Об баъди ҳосилғундорӣ
• Обе, ки ҳангоми ва ё баъд аз ҳосилғундорӣ 

истифода мешавад

Модули 5: 
Об барои  

обёрӣ

Сифати оби обёрӣ
• Оби обёрӣ бояд бехатар ва дорои сифати 

муносиби санитарӣ бошад
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Вазифаҳои омӯзиш
• Муайян намудани хавфҳое, ки ба бехатарии 

манбаъҳои об таъсир мерасонанд 
• Шарҳ додани усулҳо ва вақти истифодаи об, ки 

чунин хавфҳоро кам мекунанд
• Шарҳ додани аҳамияти санҷиши об 
• Шарҳ додани тадбирҳое, ки бояд андешида 

шаванд, агар хавфҳои марбут ба оби кишоварзӣ 
мушоҳида карда шуда бошанд

Мушкилоти оби обёрӣ
• Омилҳои зиёд ба сифати об таъсир мерасонанд
• Манбаъҳо ва усулҳои зиёди истифодабарии об 

дар киштзор
• Патогенҳои инсон метавонанд ба об гузаранд 

ва ҳангоми обёрӣ киштзорро олуда созанд

Ин ҳама ба бехатарии маҳсулот 
таъсир мегузорад!

Истифодаи оби обёрӣ 
инҳоро дар бар мегирад:
• Обёрӣ
• Фертигатсия
• Обпошии зироат
• Сардкунӣ
• Ҳимоя аз яхбандӣ
• Тозакунии гардҳо
• Дигар усулҳои истифодабарии об

Арзёбии хавфҳои марбут ба 
оби обёрӣ
Се нуктаи асосии хавф барои бехатарии маҳсулот, 
ки ба об барои кишоварзӣ марбутанд, инҳо 
мебошанд:
 1. Манбаъ ва сифати оби кишоварзӣ
  - Обтаъминкунии мутамарказ,  

  оби чоҳ, оби рӯизаминӣ
 2. Усулҳои истифодабарӣ
  - Обе, ки ҳосили ҷамъоваришавандаро  

  тар намекунад
  - Обе, ки ҳосили ҷамъоваришавандаро  

  тар мекунад
 3.   Вақти истифодабарӣ
  - Ҳангоми кишт ё наздикиҳои  

  ҳосилғундорӣ
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Эҳтимолияти олудашавӣ

Хавфи паст Хавфи баланд

Тозакардшуда Барои муҳити атроф кушода

Обтаъминкунии 
мутамарказ

Оби 
рӯизаминӣОби чоҳ

Пешгирии олудашавии манбаъҳои оби чоҳ
• Тафтиш кунед, то ки он дарҳолати хуб қарор дошта бошад
• Тафтиш кунед, то ки сарпӯши чоҳдуруст маҳкам карда шуда бошад
• Боварӣ ҳосил кунед, ки хоктавассути сарпӯши чоҳ ба дарун намерезад ва обро ифлос намекунад
• Аз бозпас рехтани об ба даруни чоҳ ҷилавгирӣ кунед
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Манбаъҳои эҳтимолии олудашавии оби рӯизаминӣ

Фозилобҳои 
кишоварзӣ

Истифодаи 
пору/ 

амалҳои 
компосткунӣ

Фозилобҳои 
шаҳрӣ ва 
экологӣ

Саргини 
ҳайвоноти 
ваҳшӣ ва 

хонагӣ

Чизҳое, 
ки оиди 

онҳо фикр 
намекунем

Рехтани 
фозилобҳо

Surface 
Water 

Source

Рехтани оби 
зарфҳои 
септикӣ

Усулҳои обёрӣ 
Пошидан (обпошакҳо)
• Хавфи баландтар:  Усули пошидани  

мустақими об ба рӯи ҳосили зироат

Обмонӣ (рӯизаминӣ, ҷӯяк)
• Об мустақим ба ҳосили зироат намерасад 
• Хавфи расидани хоки олуда ба ҳосили зироат 

ҳангоми ҳосилғундорӣ ва инчунин расидани 
қатраҳоро ба назар гиред

Қатрагӣ (фавра, рӯизаминӣ, микро, 
зери айвон)
• Хавфи паст: Об мустақим ба ҳосили зироат 

намерасад (ба ҷуз аз решаҳо), аз бемориҳои 
баргҳо пешгирӣ мешавад, об беҳтар истифода 
мешавад 

Расидани камтари об ба 
ҳосил = Хавфи пасттар 
Саволи асосӣ барои арзёбии  
хавф ин аст, ки: 
“Оё об бо усули мустақим истифода мешавад ё не?”
• Агар ҷавоб “не” бошад, пас сатҳи хавф хеле  

паст аст
• Агар ҷавоб “бале” бошад, навъи маҳсулот, 

сифати об ва вақти обёрӣ бояд барои  
муайян кардани хавфҳо арзёбӣ карда шавад
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Патогенҳо дар маҳсулот бо 
мурури вақт метавонанд 
нобуд шаванд 
• Шароити муҳит метавонад боиси нобудшавии 

патогенҳо шавад, аз ҷумла
  - Хушкшавӣ
  - Нури офтоб (нурҳои ултрабунафш)
  - Ҳарорат ва намӣ
  - Рақобат барои зиндамонӣ
• Баъзе шароитҳо баръакс боиси афзоиши 

патогенҳо мегардад, аз ин рӯ бояд аз 
олудашавӣ ҷилавгирӣ кард

Тафтиши манбаъҳои оби 
обёрӣ ва системаҳои 
обтаъминкунӣ 
• Об метавонад дар манбаи худ олуда шавад, 

ё метавонад дар дохили системаи қубурҳои 
обтаъминкунӣ ифлос шавад

• Манбаъҳои оби обёрӣ бояд аз ахлот, ҳузури 
ҳайвонти хонагӣ ва дигар хавфҳо тоза нигоҳ 
дошта шавад

Тозакунии оби обёрӣ
• Барои тоза кардани оби обёрӣ метавон аз 

моддаҳои безараркунанда истифода кард
• Метавон бо моддаҳои ғайрикимиёвӣ обро тоза 

кард, агар онҳо хавфҳои микробҳоро ба таври 
дуруст кам карда тавонанд

  - Воҳидҳои филтр, воҳидҳои нури  
  ултрабунафш, воҳидҳои озонатор

• Бояд аз усули тозакунии об, ки ба муҳити 
зист ва сифати хок таъсири манфӣ мерасонад, 
ҷилавгирӣ карда шавад 

Амалҳои ислоҳӣ заруранд? 
Нарасидани мустақими  
об ба ҳосили зироат
Иштибоҳҳои инсон
• Пошидани оби тозакарданашуда ба рӯи  

ҳосили зироат
• Фаромӯш кардани маҳкамкунии қубури обёрӣ 

боиси зери об мондани киштзор мешавад

Ҳодисаҳои обхезӣ
• Агар ҳосили зироат зери оби ифлоси дар 

натиҷаи обхезиҳо ҷамъшуда монад, он 
ҷамъоварии он барои истеъмол дуруст нес

Манбаи оби шумо  
кадом аст?

Шумо обро кай  
истифода мебаред

Шумо обро чӣ тавр 
истифода мебаред

Рӯизаминӣ
Обмонӣ
Усули 

истифодаи 
мустақими об

Наздикиҳои 
ҳосилғундорӣ

Арзёбии хавфҳо: Намунаи  1
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Манбаи оби шумо  
кадом аст?

Шумо обро кай  
истифода мебаред

Шумо обро чӣ тавр 
истифода мебаред

Рӯизаминӣ
Қатрагӣ

Усули истифодаи 
ғақримустақими об 

барои ин зироат

Наздикиҳои 
ҳосилғундорӣ
То ва ҳангоми 
ҳосилғундорӣ

Арзёбии хавфҳо: Намунаи  2

Об баъди ҳосилғундорӣ  
• Наметавонад ҳамаи хавфҳои бехатарии 

маҳсулотро бартараф кунад 
• Оби истифодашаванда баъд аз ҳосилғундорӣ 

метавона олудагиҳоро паҳн созад 

Усулҳои истифода об баъд 
аз ҳосилғундорӣ  
• Обгардонкунӣ/шустан
• Чархиш додани маҳсулот 

(яъне дар зарфҳои об/новаҳо)
• Сардкунӣ
• Яхкунонӣ
• Фунгисидкунӣ ва сафедкунӣ
• Шӯстани дастҳо
• Тозакунӣ ва дезинфексия 

Олудашавии мутақобила  
• Патогенҳо метавонанд тавассути дигар 

маҳсулот, маҳсулоти ғайриғизоӣ, қуттиҳо,  
об, рӯи фарш ва дигар манбаъҳо гузаранд 

• Ҳар чизе, ки маҳсулот ба он бармехӯрад, 
метавонад боиси олудагии мутақобила  
шавад, аз ҷумла:

  - Дастҳои коргарон
  - Либосҳои коргарон
  - Қуттиҳои маҳсулот
  - Мизҳои бастабандӣ, тасмаҳо
  - Об
  - Воситаҳо 
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Сифати об барои истифода 
ҳангоми ҳосилғундорӣ ва 
баъди он
• Ҳангоми корҳои зерин дар об набояд бактерия 

вуҷуд дошта бошад
  - Шустани рӯи миз ва дигар ҷойҳое, ки   

  маҳсулот тоза карда мешавад
  - Яхкунонии об
  - Шӯстани дастҳо
• Оби тозакарданашудаи рӯизаминӣ 

наметавонад барои ин мақсадҳо истифода 
бурда шавад

Тозакунии дона ба донаи 
маҳсулот бо об  
• Маводҳои зиддибактериявӣ, аз ҷумла 

моддаҳои дезинфексиякунанда, метавонанд 
ҳамчун усулҳои муносиб дар кишоварзӣ  
маҳсуб шаванд

  - Метавонанд хавфи пайдошии  
  микроорганизмҳо (бионаворҳо)  
  дар таҷҳизот ва ҷойҳои тозакунии  
  маҳсулотро кам кунанд

Оби таҷдидшаванда ва 
даврӣ
• Бояд доимо оби бехатар ва босифат истифода 

бурда шавад
• Тозакунӣ талаб карда намешавад, вале 

метавонад барои таъмини сифатнокии об ва 
камкунии олудагиҳои мутақобила истифода 
бурда шавад

• Ҳар гуна маводи зиддимиробии дар об 
омехташуда бояд тамғаи истифодабарӣ барои 
меваҷот ва сабзавотро дошта бошад

• Бояд ҷадвали ивазкунии об ё дигар раванд 
барои пешгирии ҷамъшавии моддаҳои 
органикӣ дар об омода карда шавад
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Нишондиҳандаҳои асосии 
сифатнокии об  
• Сифатнокӣ дар оғози истифодабарӣ
  - Набуди микроби чӯбчашакли рӯдаҳо
• Нишондиҳандаи pH
  - Метавонад ба муассирии тозакунии   

  зиддибактериявӣ таъсир гузорад
• Ҳарорат
  - Бояд назорат бурда шавад, то ки    

  эҳтимоли воридшавӣ кам карда шавад
• Тирагӣ
  - Метавонад барои ҷадвали ивазкунии  

  об истифода бурда шавад

Мониторинги pH  
• pH дар об метавонад ба муассирии маводҳои 

тозакунанда, бахусус хлор таъсир гузорад
• Роҳҳои зиёди мониторинг pH  

вуҷуд доранд
  - масалан, наворҳо барои санҷиши  

  pH, дастгоҳҳои дастии pH ва воситаҳои   
  титркунӣ (титрование)

• Иловакунии хлор ва дигар маводҳо метавонад 
pH-ро дар об таӯйир диҳад

  - Шумо бояд раванди тозакуниро  
  назорат кунед

  - Шумо бояд сатҳи муносиби pH дар обро  
  барои истифодаи муассири маводҳои  
  дезинфексиякунанда танзим кунед

Тирагӣ  
• Тирагӣ метавонад ҳамчун нишондиҳанда 

барои иваз кардани об истифода шавад
  - Обро назорат кунед ва дар лаҳзаи                                 

  онро иваз намоед
• Усулҳои мониторинги тирагӣ
  - Дастгоҳи санҷиши тирагӣ, усули  

  дискии Сечӣ
• Оби тира метавонад муассирии тозакуниро  

кам кунад
  - Барои самаранокӣ бояд маводҳои    

  бештари дезинфексиякунанда илова   
  карда шаванд

  - Тирагӣ метавонад ба дурустии  
  нишондиҳандаҳои маводҳои шӯянда  
  ва pH таъсир гузорад

Кай об бояд иваз карда шавад?  
• Оби баъд аз ҳосилғундорӣ истифодашаванда 

бояд танзим карда шавад ва дар вақти зарурат 
иваз карда шавад

• Ҷадвали ивазкунии об бояд инҳоро дар бар 
гирад:

  - Ҷамъшавии ашёҳои органикӣ (намак,   
  баргҳо, маҳсулоти пӯсида ва захмхӯрда)

  - Тирагии об
  - Ҳаҷми маҳсулот
  - Навъи маҳсулот
  - Шароити амалиётҳо
  - Навъи моддаҳои зиддибактериявӣ
  - Навъи таҷҳизот



56

Интихоби маводҳои 
зиддибактериявӣ, 
аз ҷумла моддаҳои 
дезинфексиякунанда
• Одатан аз маводҳои хлор истифода бурда 

мешавад
  - Арзон ва дастрас
  - Муассир ва реактивӣ
• Маводҳои кимиёвии ғайрихлорӣ
  - Озон, кислотаи пероксиасетикӣ,    

  пероксиди водород ва ғайра.
• Бояд тамға оиди истифодабарӣ  

дошта бошанд

Дастурамалро риоя кунед
• Дастурамали маводҳоро доимо хонед ва  

риоя кунед
• Маводҳо бояд фақат аз рӯи дастурамал 

истифода шаванд
  - Расидани мустақим ба маҳсулот ё  

  маҳалли коркарди маҳсулот 
• Бояд миқдори дурусти маводҳои 

зиддибактериявӣ истифода шавад  
(бо ppm ё дигар усул)

• Дарки омилҳои ба самаранокӣ 
таъсиргузор 

  - Ҳарорат, pH, нури офтоб ва таъсири  
  боқимондаҳои органикӣ

Хулоса
• Идоракунии истифодаи об баъд аз 

ҳосилғундорӣ метавонад барои пешгирӣ 
намудан аз олудашавии маҳсулот кӯмак намояд

• Ба оби баъди ҳосилғундорӣ истифодашаванда 
моддаҳои дезинфексиякунандаро илова кунед

• Усулҳои идоракунии обро таҳия намоед
• Нишондиҳандаҳои асосии об ва моддаҳои 

дезинфексиякунандаро барои таъмини 
сифатнокии оби баъди ҳосилғундорӣ 
истифодашаванда назорат кунед

Безараргардонии об 
истифодашуда
• Оби барои шустан ва яхкунонии маҳсулот 

истифодашуда бояд ба таври дуруст безарар 
гардонида шавад, то ки манбаи олудашавии 
маҳсулот нагардад

• Дар зери дастшӯякҳо бояд тағора гузошта 
шавад, агар онҳо ба қубурҳо пайваст нашуда 
бошанд
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Модули 6: 
Коркард ва 
санитарияи  

баъд аз 
ҳосилғундорӣ

Вазифаҳои омӯзиш
• Муайян кардани роҳҳои олудашавии марбут ба 

корҳои ҳосилғундорӣ ва баъд аз ҳосилғундорӣ
• Муайян кардани усулҳое, ки хавфҳоро кам 

мекунанд
• Муайян кардани тадбирҳои тозакунӣ ва 

безараргардонии ҷойҳое, ки маҳсулоти ғизоӣ 
дар рӯи онҳо гузошта мешаванд

• Муайян намудани қисмҳои асосии барномаи 
мубориза бо зараррасонҳо

• Шарҳи усулҳои интиқоли маҳсулоти тару тоза, 
ки хавфи олудашавиро кам мекунанд
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Тоза нигоҳ доштани ашёҳо
• Ҳангоми ҳосилғундорӣ ва коркарди маҳсулот 

пас аз ҳосилғундорӣ ашёҳоро тоза нигоҳ доред
• Ҳама чизро, ки ба маҳсулот мерасад ва таъсир 

мегузорад, ба назар гиред, аз ҷумла
  - Қуттиҳо барои бастабандӣ
  - Таҷҳизоти бастабандӣ
  - Дастҳо ва либосҳо
  - Об барои шӯстан
  - Иншоотҳо (яъне яхдонҳо, анборҳо)
  - Воситаи нақлиёт

На ҳамаи ҷойҳои 
бастабандӣ якхела ҳастанд
Кушода
Биноҳои кушода, ки метавонанд айвон  
дошта бошанд ё надошта бошандd

Пӯшида
Дару тиреза доранд ва даромадан ба онҳо 
назорат карда мешавад
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Камкунии хавфҳо дар ҷои бастабандӣ
Тоза нигоҳ Гигиенаи муносиб ва маҳалли истироҳати коргарон

Идоракунии хояндаҳо Интизомро ҷорӣ кунедОбро дер нигоҳ надоред

Минтақаҳо дар маҳалли бастабандӣ
Барои таъмини тозагӣ ва санитария дар маҳалли бастабандӣ ‘минтақаҳо’-ро таъин кунед.

Минтақаи  
3

(фарш)

Минтақаи  
4

(Берун)

Минтақаи  
3

(рӯи дастгоҳи 
шӯянда)

Минтақаи  
1

(ҷои гузоштани 
маҳсулот)
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Тозакунӣ дар муқобили дезинфексия 
Фарқ чист ва чаро ин муҳим аст?

Нуктаи муҳим:  Шумо наметавонед маҳсулоти 
чиркинро дезинфексия кунед.

Тозакунӣ ҳамеша аввал сурат мегирад!

Тозакунӣ:  Тозакунии физикии чиркинӣ (хок) аз рӯи маҳсулот, 
аз ҷумла бо истифода аз оби тоза ва маводҳои шустушӯӣ

Дезинфексия: Коркарди сатҳи тозакардашудаи маҳсулот бо 
мақсади кам ё бартараф намудани микроорганизмҳо
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Қадами 4: 
Моддаи 
безараргардонандаро 
истифода баред. 
Обгардонкунӣ шояд 
зарур шавад. Ҷои 
гузоштани маҳсулотро 
хушк кунед. 

Қадами 1: 
Ҳама гуна 
чиркиниҳоро аз 
ҷое, ки маҳсулот 
гузошта мешавад, 
дур кунед

Қадами 2: 
Маводҳои 
шӯяндаро 
истифода 
намоед ва тоза 
кунед

Қадами 3: 
Бо оби тоза 
обгардон кунед 
ва боварӣ 
ҳосил кунед, 
ки моддаҳо ва 
хокҳо дур карда 
шудаанд

Тозакунӣ ва 
дезинфексия

Ҷойҳое, 
ки маҳсулот 

гузошта 
мешаванд
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Беҳтарин ашёҳо на ҳамеша 
дастрас мебошанд
Бисёре аз хоҷагиҳо таҷҳизоти куҳна 
ё чӯбин доранд, ки безараргардонии 
онҳо осон нест. Вале ин масъала 
ҳалшаванда аст!
• Ҳама чизро метавон тоза кард, ҳатто таҷҳизоти 

куҳнаро!
• Таҷҳизотро тоза нигҳ доред (дар ҳолати зарурат 

безарар гардонед)
• Сатҳҳои чӯбинро баъ аз шӯстан хушк кунед
• Таҷҳизот ва воситаҳоеро, ки онҳоро                                  

тоза карда намешавад, бояд партоф

Хавфҳоро ПЕШ аз даромадан 
ба ҷои бастабандӣ кам кунед 
• Қуттиҳоро пеш аз ҳосилғундорӣ тоза кунед
• Расидани хок ба қуттиҳоро то ҳадди ақал расонед 

ва пеш аз даромадан ба ҷойи бастабандии 
маҳсулот хокро аз пойафзол ва либос тоза кунед

• Ин кӯмак мекунад, то:
  - Хавфи олудашавӣ ҳангоми даромадан ба  

  ҷои бастабандӣ кам карда шавад
  - Оби камтар истифода шавад
  - Об барои шӯстани маҳсулот камтар иваз  

  карда шавад
  - Хавф ҳангоми рӯбарӯ гузоштани қуттиҳо  

  кам шавад

Бастабандии 
қуттиҳо
• Барои бастабандии 

маҳсулот бояд қуттиҳои 
нав ва якдафъаина 
ё бисёрдафъаинаи 
тозакардашуда 
истифода шаванд

• Қуттиҳо бояд дар 
даруни бино ва 
баландтар аз фарш 
нигоҳдорӣ шаванд, то 
ки хавфи олудашавӣ аз 
хояндаҳо, гарду чанг ва 
дигар олудагиҳо кам 
карда шавад

Ҳимояткунӣ аз хояндаҳо
• Ҳамаи деворҳо, дару тирезаҳоро                        

тафтиш кунед
  - Сурохиҳоро ва тарқишҳои фарш ва   

  деворро маҳкам кунедs
  - Дарро хуб маҳкам кунед, то хояндаҳо  

  ворид нашаванд
• Барои ворид нашудани паррандагон аз турҳо 

истифода кунед
• Дару тирезаҳоро дуруст маҳкам кунед
• Алафҳои гирди биноро дарав кунед
• Ахлотҳоро ҳар рӯз ва ҳатто якчанд маротиба  

дар рӯзи дур кунед
• Рӯи маҳсулотро пӯшед

Анбори сарднигоҳдорӣ 
• Доим тафтиш кунед, то ки анбори сарднигоҳдорӣ 

тоза бошад ва яхдонҳо дуруст кор кунанд
  - Аз тафсия ва қатраҳои об истифода    

  накунед
  - Дару тирезаҳоро дуруст маҳкам кунед
  - Ҳарорат назорат карда шавад ва ҳар рӯз   

  тафтиш шавад
• Барномаи тозагӣ ва ҳимоят аз хояндаҳо  

бояд дар ҳамаи минтақаҳои сарднигоҳдорӣ 
истифода шавад
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Оё танҳо хавфи микробҳо 
вуҷуд дорад? 
• Сабаби аксарияти ҳолатҳои олудашавии 

маҳсулоти тару тоза микроорганизмҳо мебошанд
  - масалан, микроби чӯбчашакли рӯдаҳо  

  O157:H7, салмонелла, листерияи  
  моноситогенӣ

• АММО, боз ду намуди дигари олудашавӣ вуҷуд 
дорад

  - Хавфҳои кимиёвӣ
  - Хавфҳои физикӣ

Мулоҳизаҳои интиқолдиҳӣ 
• Барои интиқоли маҳсулоти тару тоза аз  

воситаҳои гуногуни нақлиёт истифода                                  
карда мешавад

  - Боркашҳои кушода, боркашҳои                                               
  кушода, қаторҳо ва ғайра

• Баъзе хоҷагиҳо як найлиётро ҳам барои боркашӣ 
ва ҳам ниёзҳои шахсӣ истифода мекунанд

  - Воситаи нақлиёт бояд пеш боркунии  
  маҳсулот тоза карда шавад 

  - Барои ҷилавгирӣ аз олудашавӣ метавон  
  ягон материали тозаро дар таги қуттиҳо  
  гузошт

Хавфҳои кимиёвӣ 
• Хавфҳои кимиёвӣ пестисидҳо, маводҳои шӯянда, 

маводҳои безараргардонӣ ва дигар моддаҳои 
кимиёвиро дар бар мегиранд, ки дар хоҷагӣ 
истифода ешавандfood safety risks

• Барои кам кардани хавфҳои кимиёвӣ:
  - Маводҳои кимиёвиро дар ҷои дастнорас  

  ва дур аз маҳалли нигоҳдорӣ ва  
  бастабандии маҳсулот нигоҳ доред

  - Коргаронро барои риояи дастурамалҳо  
  омӯзиш диҳед

  - Тартиби бехатариро барои ҳолатҳои  
  изтирорӣ таҳия кунед

  - Танҳо аз равғанҳо ва моддаҳои  
  таъингардидаи кимиёвӣ мутобиқи  
  дастурамали онҳо истифода кунед

  - Аз моддаҳои ғайриреактивӣ истифода  
  кунед, ки ба маҳсулот намечаспанд 

Хавфҳои физикӣ 
• Хавфҳои физикӣ чӯб, оҳан, шиша, пластика ва 

дигар ашёҳои бегонаро дар бар мегиранд, ки 
метавонанд ба маҳсулот ҳамроҳ шаванд

• Барои кам кардани хавфи физикӣ:
  - Фурӯзонакҳоро пӯшонед ё аз  

  фурӯзонакҳои нашикананда истифода   
  баред

  - Таҷҳизотро тафтиш кунед, то ки онҳо  
  мустаҳкам бошанд ва қисмҳои оҳании  
  онҳо бо маҳсулоти тару тоза ҳамроҳ  
  нашавад 

  - Рӯи қуттиҳоро пӯшонед, то ки пораҳои  
  чӯбу оҳан ба онҳо ворид нашавад

Хулоса 
• Ҷойҳои нигоҳдорӣ ва бастабандии маҳсулотро 

муайян кунед ва ба тозагии онҳо аҳамият диҳед
• Шумо наметавонед ҷои чиркинро дезинфексия 

кунед
• Барои кам кардани ҳавфҳо бояд аз усулҳои 

таъмини бехатарии маҳсулот, аз ҷумла тозакунӣ, 
нигоҳдории умумӣ ва идоракунии хояндаҳо 
истифода бурда шавад
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