
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 маи соли 2012 дар ш. Хуҷанд дар маҷлисгоҳи қаҳвахонаи “Хушбахтӣ” натиҷаҳои тадқикот оиди 

омӯзиши “Потенсиали маҳсулотҳои органикии дар Тоҷикистон истеҳсолшуда” баррасӣ мегардад. 

Чорабинии мазкур дар доираи барномаи “Осиёи Марказӣ -Инвест II” аз ҷониби Ташкилоти 

Ҷамъиятии “Суғдагросерв Мушовир” дар якҷоягӣ бо намояндагии Hilfswerk Austria 

International дар Тоҷикистон ва бо кӯмаки молиявии Иттиҳоди Авврупо гузаронида мешавад. 

Барнома барои мусоидат намудан ба ҳамроҳшавии минтақаи Осиёи Марказӣ бо иқтисодиёти 

ҷаҳонӣ равона шудааст. 

Дар чорабинии мазкур намояндагони сохторҳои давлатии дахлдор, ташкилотҳои ҷамъиятии 

хориҷиву ватанӣ ва ҳамчунин корхонаҳои коркарди меваю сабзавот ширкат меварзанд. 

Ба ҳайси мутахасиссон Абдулатиб Ҳалдаров - яке аз муаллифони тадқиқоти мазкур, машваратчии 

баёналхалқӣ, мутахассис оид ба истеҳсол ва сертификатсиякунонии маҳсулотҳои органикии 

ташкилоти Швейтсариагӣ - Хелветас Свисс Интеркооперейшен, Маҳинахон Сулаймонова - роҳбари 

Ташкилоти Ҷамъиятии “Суғдагросерв Мушовир” баромад мекунанд.  

Мақсади асосии ин чорабинӣ баррасии натиҷаҳои бадастомада дар чаҳорчӯбаи тадқиқоти 

гузаронидашуда ба намояндагони ташкилотҳои дар соҳаи кишоварзии мамлакат 

фаълоятбаранда мебошад. 

Дар рафти гузаронидани ин тадқиқот муаллифон ба то чӣ андоза истеҳсоли маҳсулотҳои 

органикӣ дар шароити Тоҷикистон қобили иҷро аст ва оё деҳқонони тоҷик аз истеҳсоли 

маҳсулоти органикӣ метавонанд, ки даромади устовор ба даст оваранд ва он барои беҳтар 

намудани шароити зисти онҳо мусоидат кунад, диққат додаанд. 

Имрӯз дар Тоҷикистон фақат пахтаи органикӣ истеҳсол мешавад. Ҳол он ки имкониятҳои 

бисёр хуб барои истеҳсоли органикии меваҳо, буттамевагиҳо, чормағзиҳо, лӯбиёгиҳо ва 

сабзавот мавҷуд аст. Дар ҳамаи ҳолатҳо “деҳқони органикӣ” назар ба “деҳқони анъанавӣ” 

камтар зарар мекашад, вале зиёдтар даромад мегирад. 

 

 

Лоиҳа амалӣ мегардад  

Hilfswerk Austria 

International 

 

 

 

Суроға: к. М. Турсунзада, хонаи 

156 

Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел: (+992 37) 228 93 85;  

aslanov@hilfswerk.tj 

www.hilfswerk.tj  

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-

Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд 

намуда, ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи 

таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ 

доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст 

муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо мамолик ва 

қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам 

бубинад.  Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар 

Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият 

бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба 

маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам 

менамояд. 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ 

Баррасии натиҷаҳои тадқиқот оиди омӯзиши  

“Потенсиали маҳсулотҳои органикии дар Тоҷикистон истеҳсолшуда” 



 

 

 

Ҳамкори иҷрокунандаи лоиҳа: 

Ташкилоти Ҷамъиятии  

«Суғдагросерв Мушовир» 

 

Суроға: к. Барака Бобоева 2 

Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел: (+992 3422) 6 36 08; (+992 48) 701 24 84 

consulting@sas.tj; www.agroinform.tj 


