
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական 

համայնքներում ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով 

կենսապայմանների բարելավում>> ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական 

Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույն ծրագիրը համակարգվում է Բիովերսիթի 

Ինթերնաշնալի (IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի իրականացման 

աջակցությամբ (UNEP): 

 

 

 

ՈւՂԵՑՈւՅՑ 

 

 

ԲՈւՅՍԵՐԻ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԲՆՈւԹԱԳՐԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԵՎ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ 

(հացահատիկներ, լոբազգիներ, բանջարեղեն, միրգ և 

հատապտուղներ): 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԲՈւՅՍԵՐ 
 

Հացահատիկային բույսերը մշակում են մարդու համար հիմնական սննդամթերք 

(հատիկ), գյուղատնտեսական կենդանիների կեր և արդյունաբերության տարբեր 

ճյուղերի համար հումք ստանալու նպատակով: Հացահատիկային բույսերը բաժանվում 

են 3 խմբի.  

1. սովորական հացահատիկային բույսեր՝ ցորեն, գարի, աշորա և վարսակ, որոնց 

հատիկներն ունեն ակոսիկ, հատիկի ծլման ժամանակ առաջանում են սաղմնային մի 

քանի արմատիկներ, ծաղկաբույլը հասկ է (ցորեն, գարի) կամ հուրան (վարսակ) 

 2. կորեկանման հացահատիկային բույսեր (կորեկ, սորգո, բրինձ, եգիպտացորեն), 

որոնց հատիկներն ակոսիկ չունեն, ծլելիս տալիս են սաղմնային միայն 1 արմատիկ, 

ծաղկաբույլը հուրան է կամ հուրան ու կողր (եգիպտացորեն) 

 3. այս խմբում ընդգրկված է միայն հնդկացորենը: 

 

Ցորենը, գարին, աշորան, եգիպտացորենը, վարսակը, կորեկը, բրինձը, սորգոն 

պատկանում են դաշտավլուկազգիների, իսկ հնդկացորենը՝ մատիտեղազգիների 

 ընտանիքին: 

Ցորենը միամյա խոտաբույս է: Տարածված է բոլոր մայրցամաքներում: Հայտնի է 

ցորենի՝ վայրի ու մշակովի 25 տեսակ: ՀՀ-ում աճում են ցորենի 13 վայրի (վայրի 

միահատիկ, վայրի ուրարտական, արարատյան և այլն) և մշակովի (մշակովի 

միահատիկ, կարծր, կունդիկ, սովորական հաճար և այլն) տեսակներ: 

 

Ցորենը հնագույն մշակաբույս է: Այն հայտնի էր Իրաքում, Սիրիայում, Իրանում, 

Թուրքմենստանում մ. թ. ա. 7000թ-ից, Եգիպտոսում՝ մ.թ.ա. 4000թ-ից, Չինաստանում՝ մ. 

թ. ա. 3000թ-ից, Այսրկովկասում՝ մ.թ.ա. 5000թ-ից: Ցորենն Ամերիկա է տարվել XVII 

դարում:  

 

Հայ բուսաբույծ Մ.Գ.Թումանյանը հայտնաբերել է վայրի ցորենի միահատիկ, 

ուրարտական, արարատյան տեսակները և Վավիլովի կամ Վանի ցորենը, իսկ 

բուսաբույծ Բ. Մ. Գարասեֆերյանն ու բուսաբան Պ. Ա. Ղանդիլյանը՝ վայրի ցորենի 

տարատեսակներ Վայոց ձորի, Արարատի և այլ մարզերում: 

 

Ցորենը կարևորագույն պարենային բույս է: Օգտագործվում է հացի, ձավարի, 

մակարոնի, հրուշակեղենի արտադրություններում: Նրանից ստանում են նաև 

բարձրորակ սպիրտ, օսլա, դեքստրին, սոսինձ: Ծղոտն օգտագործում են որպես ցամքար 

և անասնակեր, ինչպես նաև թղթի արտադրության մեջ: 

 

Գարին միամյա կամ բազմամյա խոտանման բույս է: Հայտնի են գարու 40, ՀՀ-ում՝ 

8 վայրի տեսակներ: Մշակվում է 1 տեսակը, որն ունի 3 ենթատեսակ՝ բազմաշար, 

երկշար, միջանկյալ: Գարին պարենային և տեխնիկական բույս է, օգտագործվում է սննդի 

արդյունաբերության մեջ (ստանում են ձավար, ալյուր), ածիկի հյութը՝ դեղագործության 

մեջ, հացաթխման, սպիրտի, հրուշակեղենի, գարեջրի արտադրություններում: 

 

Աշորան կամ տարեկանը միամյա կամ բազմամյա խոտաբույս է: Հայտնի է 5, ՀՀ-

ում՝ 4 տեսակ՝ Վավիլովի, լեռնային, Դարալագյազի և մշակովի կամ հատիկային: 

Մշակովի աշորան պարենային և կերային բույս է: Ծղոտն օգտագործվում է թղթի, 

լիգնինի, ծղոտե գորգերի արտադրության մեջ: 



 

Եգիպտացորենը միամյա բույս է: Վայրի տեսակներն անհետացել են: Հայտնի է 

մշակովի 1 տեսակ՝ սովորական եգիպտացորենը: 

Հայաստանում եգիպտացորենը մշակվում է XVII դարի վերջից:  

 

Եգիպտացորենից ստանում են ալյուր, ձավար, ձեթ, պահածոներ և այլն, այն 

օգտագործում են օսլայի, գարեջրի, սպիրտի  արտադրության մեջ: Հատիկը, կանաչ 

զանգվածը և սիլոսը սննդարար անասնակեր են: Ցողունի և կողրերի վերամշակումից 

ստանում են թուղթ, մեկուսիչ նյութեր,  արհեստական խցան, կինոժապավեն և այլն: 

 

Վարսակը միամյա և բազմամյա բույս է: Հայտնի են վարսակի 25, ՀՀ-ում՝ 6 վայրի 

տեսակներ: Մշակության մեջ տարածված է ցանովի տեսակը: Հատիկակերային բույս է: 

Հատիկն օգտագործվում է որպես խտացրած կեր, իսկ կանաչ զանգվածը, ծղոտը, մղեղը՝ 

որպես անասնակեր: Վարսակից պատրաստում են այլուր, ձավար («Հերկուլես»), որոնք 

կիրառվում են բուժական և մանկական սննդում: 

 

Կորեկը միամյա կամ բազմամյա խոտաբույս է: Հայտնի է 500 տեսակ՝ տարածված 

Ասիայի, Ամերիկայի և Աֆրիկայի արևադարձային, մերձարևադարձային և բարեխառն 

գոտիներում: ՀՀ-ում մշակվում է սովորական կորեկը: Նրանից ստանում են ձավար, 

ալյուր, խտացրած կեր, կանաչ զանգված ու խոտ: 

 

Բրինձը միամյա կամ բազմամյա բույս է: Հայտնի է 20 տեսակ: Մշակվում են 

ցանովի և մերկ կամ աֆրիկական տեսակները՝ հիմնականում Չինաստանում, 

Մյանմայում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում, Բանգլադեշում, Ճապոնիայում, 

Բրազիլիայում և այլուր: Հայաստանում բրինձ մշակվել է մինչև 1958թ.՝ Արարատյան 

դաշտում՝ Արաքսի ափին:  

 

Բրնձի ձավարը համեղ է, սննդարար, դյուրամարս, օգտագործվում է որպես 

բուժական սնունդ, հատիկը՝ սպիրտի, գարեջրի, օսլայի պատրաստման համար: Ծղոտից 

ստանում են բարձրորակ թուղթ և ստվարաթուղթ, պատրաստում են գլխարկներ, 

զամբյուղներ, խսիրներ, թեթև կոշիկներ: Բրնձի թեփն արժեքավոր անասնակեր է: 

 

Սորգոն միամյա կամ բազմամյա խոտաբույս է: Հայտնի են մշակովի և վայրի 50 

տեսակներ, ՀՀ-ում՝ 2 տեսակ՝ ավելասորգո և մոլասորգո կամ Ջոնսոնի խոտ: Սորգոն 

հատիկակերային և տեխնիկական բույս է: 

 

Հնդկացորենը միամյա խոտանման բույս է: Հայտնի է վայրի 2 տեսակ: Մշակվում է 

ցանովի կամ ուտելի տեսակը՝ Լեհաստանում, Ֆրանսիայում,          ԱՄՆ-ում, 

Կանադայում, Չինաստանում, Ճապոնիայում, ԱՊՀ երկրներում: 

 

 

 

 

 

 



Հացահատիկային բույսեր խոշոր արտադրողներ 

 

 

Դասակարգում Երկիր Գումար      Դասակարգում Երկիր Գումար 

1 
 Չինաստան 

483.679.700 13  Պակիստան 38.373.500 

2  ԱՄՆ 419.810.449 14  Թաիլանդ 36.280.38 

3 
 Հնդկաստան 

246.774.000 15  Ավստրալիա 34.942.459 

4 
 Ռուսաստան 

95.079.470 16  Թուրքիա 33.569.627 

5 
 Ինդոնեզիա 

82.028.630 17  Մյանմա 31.950.000 

6  Բրազիլիա 71.288.144 18  Մեքսիկա 31.675.966 

7  Ֆրանսիա 70.040.000 19  Նիգերիա 30.209.000 

8 
 Գերմանիա 

49.748.185 20  Լեհաստան 29.826.471 

9  Կանադա 49.059.300 21  Ավստրիա 5.141.838 

10 
 Բանգլադեշ 

46.812.170 22 
 Շվեյցարիա 

1.006.326 

11  Ուկրաինա 46.906.000 

12  Վիետնամ 43.278.900 
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A5%D6%80:Flag_of_Turkey.svg
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ԼՈԲԱԶԳԻՆԵՐ 

 

ՈԼՈՌ 
   Ոլոռը պարենային և կերային արժեքավոր մշակաբույս է: Այն իր 

սերմերում միջին չափով պարունակում է 26% սպիտակուցներ: 

Սերմը հեշտ է եփվում և մարսվում: Հասունացած և կանաչ սերմերը, 

ինչպես նաև կանաչ ունդերը օգտագործվում են նաև պահածոների 

արտադրության մեջ: Բանջարանոցային ոլոռի կանաչ սերմերն ու 

ունդերը պարունակում են մինչև 25-30% շաքարներ, շատ աղեր ու 

վիտամիններ (A, B, B2, C): Ոլոռի սերմը, դարմանը, մղեղը, ինչպես 

նաև կանաչ զանգվածն ու խոտը 

սպիտակուցներով հարուստ հրաշալի կերեր 

են:  

    Դաշտային ոլոռը բանջարեղենային բույս է, 

որը համաշխարհային մասշտաբով աճում է 

ավելի քան 25 միլիոն ակրերի վրա: Ոլոռը 

համարվում է չոր մշակաբույս, որը 

պայմանավորված է արտադրանքի թե՛ 

մարդկային, թե՛ անասնունների սնունդ 

ծառայելու պատճառով: Դաշտային ոլոռը տարբերվում է թարմ կամ 

հյութալի ոլոռից, որը վաճառվում է որպես թարմ կամ պահածոյացված 

բանջարեղեն: Դաշտային ոլոռի արտադրողական առաջնայնությունը 

պատկանում է Ռուսաստանին և Չինաստանին, որոնց հաջորդում են 

Կանդան, Եվրոպան, Ավստրալիան և ԱՄՆ: Եվրոպան, Ավստրալիան, 

Կանդան և ԱՄՆ աճեցնում են ավելի քան 4.5 միլիոն ակր և համարվում են 

ոլոռի մեծագույն արտահանողներ:   

    

  Ոլոռի և դաշտավլուկազգի բույսերի համատեղ ցանքերն 

օգտագործում են սիլոսի, կանաչ կերի և խոտի համար: 1կգ 

ոլոռի սերմը պարունակում է 1,17 կերային միավոր և                 

180-240գր մարսելի պրոտեին, կանաչ զանգվածը 0,13 կերային 

միավոր և 25գր սպիտակուց, իսկ ծղոտը՝ 0,23 կերամիավոր և 

31գր սպիտակուց: Ոլոռի մեկ կերային միավորը 

պարունակում է 150գր սպիտակուց, մինչդեռ եգիպտացորենը՝ 

շուրջ 80գր: Ոլոռը հողի վարելաշերտում կուտակում է շուրջ 

100կգ/հա ազոտ, որի շնորհիվ շատ մշակաբույսերի համար 

լավագույն նախորդն է:  

   Ոլոռը հնագույն մշակաբույս է, նրա 

մշակությունը հայտնի է եղել դեռևս մ.թ.ա 2-3 հազար տարի առաջ: Մեծ 

տարածությամբ մշակվում է եվրոպական երկրներում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, 

Չինաստանում, Հնդկաստանում և ԱՊՀ երկրներում: Ոլոռը Հայաստանում 

մշակվում է Սևանի ավազանի, նախալեռնային, Շիրակի, Լոռի-Փամբակի, 

Ապարան-Հրազդանի, Վայքի և Զանգեզուրի գոտիներում, ինչպես սերմ, այնպես 

էլ կանաչ զանգված և կանաչ ունդեր ստանալու համար:  

   Բուսաբանական և կենսաբանական առանձնահատկությունները: Ոլոռի ցեղը 

կազմված է սահմանափակ քանակությամբ տեսակներից: Մշակության մեջ 

հայտնի է Pisum sativum L. տեսակը, որը կազմված է երկու ենթատեսակներից՝ 1) 



ssp. Sativum- սովորական ոլոռ, 2) ssp. Arvense–դաշտաոլոռ: Քրոմոսոմների թիվը սոմատիկ 

բջիջների մեջ կազմում է 2n=14:  Այս երկու ենթատեսակների տարբերակիչ հատկանիշներ 

բերվում են աղյուսակով:  

  Ոլոռի այս երկու ենթատեսակներն ունդի կառուցվածքով բաժանվում են երկու խմբի՝ կճպվող և 

շաքարային: Կճպվող խմբի սորտերի ունդերի պտղափեղկերը ներսի կողմից ունեն կաշվեկերպ 

մոմլաթի շերտ, որի պատճառով ունդերը կանաչ վիճակում որպես սնունդ չեն օգտագործվում: 

Շաքարային խմբի սորտերի ունդերի պտղափեղկերը ներսի կողմից կաշվեկերպ մոմլաթի շերտ 

չունեն, դրանք մսալի են, հյութալի, նուրբ, ուստի և կանաչ վիճակում օգատգործում են ուտելու և 

պահածոներ պատրաստելու համար:  

   Ոլոռը ցրտադիմացկուն է, սերմերը սկսում են ծլել 1-20C ջերմության պայմաններում: Ծիլերն 

ընդունակ են դիմանալու -8-120C սառնամանիքին: Հիմնականում գարնանացան է, սակայն 

Անդրկովկասում և Միջին Ասիայում մեղմ ձմեռվա պայմաններում մի շարք սորտեր 

(Ուզբեկական 71, Կրասնոդարյան 98, Նովինկա) աշնանը ցանելու դեպքում հաջողությամբ 

ձմեռում են:  

  Ոլոռը ինքնափոշոտվող է, սակայն չոր ու տաք պայմաններում հաճախ խաչաձև է փոշոտվում: 

Խոնավասեր է, ծլման համար սերմերը կլանում են իրենց քաշի մոտ 110%-ի, իսկ 

բանջարանոցային սորտերի սերմերը՝ 150-155%-ի չափով 

ջուր: Առանձնապես խոնավության պահանջը մեծ է 

ծաղկման ընթացքում, երաշտից խիստ տուժում է: Ոլոռի 

սերմերը ծլունակությունը պահպանում են 8-10 տարի:  

  

Սովորական և դաշտային ոլոռների 

տարբերությունը 

 
  Ոլոռի արմատային համակարգը թույլ է զարգացած, սակայն կարճ ժամանակամիջոցում 

ստեղծում է մեծ քանակությամբ կանաչ զանգված: Դրանով պետք է բացատրել նրա խիստ 

պահանջկոտ լինելը խոնավության և բերրիության նկատմամբ: Ոլոռը բարձր բերք է տալիս 

պարարտ հողերում: Ճահճացած և ավազային հողերում այն վատ է աճում:  

   Ոլոռը վնասվում է ժանգից, ասկոխիտոզից և ալրացող հիվանդություններից: Վնասատուներից 

մեծ վնաս է հասցնում ոլոռի պտղակները, լոբու պտղակները, առվույտի բվիկը և ոլոռի լվիճը: 

Հայաստանում կանաչ զանգված ստանալու համար մշակում են Ուզբեկական 71, 

Չեռնոգոգրադսկի, Ուրոժայնի սորտերը: Կանաչ ոլոռից պահածոներ պատրաստելու համար 

շրջանացված են Ադագումսկի և Օվոշչնոյ 76 սորտերնը Արագածոտնի, Կոտայքի, 

Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում մշակելու համար: 

Հատկանիշները  Սովորական ոլոռ Դաշտային ոլոռ 

Ծիլը 

 

Կանաչ Կանաչ ցողունի շուրջը և տերևակցի վրա 

անթոցիանի բիծ 

 Տերևը Կանաչ Կանաչ, ցողունի շուրջը և տերևակցի վրա 

կարմիր բիծ 

Ծաղիկը 

 

Սպիտակ Մանուշակագույն, կարմիր  

Սերմի ձևը Գնդաձև, ձվաձև կլորավուն, թույլ անկյունավոր 

Սերմի մակերեսը Հարթ, կնճռոտված Հարթ, հաճախ թույլ չափով նորս սեղմված  



  

   
      ՀՀ-ի գյուղատնտեսության կայուն զարգացման ռազմավարական ծրագրում հայտնում է, որ 

հատիկաընդեղենային մշակաբույսերը բացի պարենային և կերային կարևոր նշականություն 

ունենալուց, նաև ագրոտեխնիկական գերազանց հատկություններ ունեն որպես 

ցանքաշրջանառությունների բաղադրամասեր, որոնք հողը հարստացնում են կենսաբանական 

ազոտով: Պատմականորեն Հայաստանի համար ոլոռն ավանդական մշակաբույս է եղել, որը 

մշակվել է Սևանի ավազանի, ՀՀ-ի կենտրոնական, Լոռի–Փամբակի, Հյուսիս-արևելյան և 

Զանգեզուրի գյուղատնեսական գոտիներում: Սակայն հետագայում հողի 

սեփականաշնորհումից հետո ցանքատարածությունները կրճատվեցին: Ազգային 

վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2001-2005թթ. Հայաստանում ոլոռի 

ցանկատարածությունները միջինում եղել են 62 հա, իսկ 2004-2005թթ.՝ 105 հա: Դա ցույց է 

տալիս, որ գյուղացիական ու ֆերմերային տնտեսությունների կողմից մեծացել է 

հետաքրքրությունը ոլոռի նկատմամաբ:  Հայաստանում հանդիպում է ոլոռի երկու տեսակ՝ ոլոռ 

բարձր (Pisum elatius), որն հանդիպում է Կոտայքի, Սյունիքի մարզերում և Երևանի մոտ, այն 

աճում է թփուտներում, մարգագետիններում ու ցանքսերում: Երկրորդ տեսակը ոլոռ ցանովին է 

(Pisum Sativum), այն ունի եկրու ենթատեսակ՝ ոլոռ սովորական 

կամ ցանովի (Pisum Sativum) և ոլոռ դաշտային (Pisum Arvense): 

Այս տեսակը մշակվում է Արագածոտնի, Շիրակի, Լոռու, 

Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի մարզերում:    

▪Օգտագործումը 
  Դաշտային ոլոռն առաջնային օգտագործվում է մարդկային 

սպառման կամ անասունների սննդի համար: Դաշտային ոլոռը 

հավաքվող բանջարեղեն է, որը մեծապես օգտագործվում է 

մարդկանց կողմից ամբողջ աշխարհում: Այն ունի բարձր մինո-

թթուների, լիզինի և թիթոփաֆանի մակարդակ, որոնք համեմատաբար ցածր են  

հացահատիկային հատիկների մեջ:  

  Համեմատած այլ բանջարեղենային բույսերի՝ ոլոռը սպիտակուցային նյութերով 

ամենահարուստն է և սննդարժեքի տեսանկյունից գրավում է առաջին հորիզոնականը: 

Ցանկացած տեսակ բնակլիամայական տարբեր պայմաններում տարբեր քիմիական կազմ ունի, 

սակայն ոլոռի չոր նյութի մեջ սպիտակուցային նյութերը միջին հաշվով կազմում են մոտ 22-32%, 

օսլան՝ 10-31%, ճարպերը` 1,6-2%, թաղանթանյութը՝ 2-6%: Կալորիականությամբ ոլոռը 1,5-2 

անգամ ավելի բարձր է, քան մյուս բանջարեղենները: Ոլոռը պարունակում է մոտավորապես 21-

25% պրոտեիններ, ունի ածխաջերերի բարձր մակարդակ: Այն օժտված է պարենային ու կերային 

արժեքավոր հատկանիշներով: Ոլոռի հասուն սերմերը պարունակում են 26% սպիտակուցներ, 

իսկ կանաչ սերմերն ու ունդերը՝ 25-30% շաքարներ: Դրանց մեջ կան աղեր, վիտամիններ (A, B1, 

B2, C և E):  Այն ցրտադիմացկուն է ու խոնավասեր:  Ոլոռի դարմանը, մղեղը, ինչպես նաև կանաչ 

զանգվածը հիանալի անասանկեր են:  

   Ոլոռը պարունակում է ածխաջրերի բարձր քանակ, սակայն ցածր է մանրաթելերի քանակը ու 

պարունակում է 86-87% ընդհանուր դյուրամարսելի սնուցիչներ, որոնք դարձնում են ոլոռը 

հիանալի անասնակեր: Իր բաղադրության մեջ այն ունի նաև 5-20% ավելի քիչ արգելիչներ, քան 

սոյան: Սա թույլ է տալիս, որն այն ուղղակի դառնա անասուների սննդի աղբյուր՝ անցնելով 

ջեռուցման գործընթաց:   

Սերմի գույնը Սպիտակ, դեղին, վարդագույն, 

կանաչ 

Գորշ, շականակագույն, սև 

Սերմի սպին Բաց շականակագույն Շականակագույն կամ սև 



  Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դաշտային ոլոռը հիանալի պրոտեինների աղբյուր 

է խոզի, կովի, հորթի և թռչնաբուծական մթերաբաժնի համար: Այն հաճախ օգտագործվում է 

անասունների համար, որի մասնաբաժինը կազմում է մոտավորապես            18-20% պրոտեին:  

Այն կարող է աճել նաև որպես կանաչ պարարտանյութ կամ կանաչ հացիկահատիկային 

մշակաբույս: Երկու դեպքում էլ հողը և ապագա մշակաբույսային արտադրությունը 

կպահպանվի կամ կբարելավվի: Դաշտային ոլոռի օգտագործումը որպես պարարտանյութ 

կանխում է հողի էրոզիան, բարելավում հողը, փոխարինում է ջրի կորուստը: Այն կանաչ 

պարարտանյութային համակարգ է, որը պարունակում է 3425 ֆունտ բիոզանգված մեկ ակրում 

և 103 ֆունտ հավաքված ազոտ մեկ ակրում:  

 

 ■ Ադապտացիան 
  Դաշտային ոլոռը տարեկան սեզոնային հացահատիկ է: Առկա են երկու տեսակի դաշտային 

ոլոռներ: Առաջին տեսակն ունի սովորական տերևներ և որթատունկ երկարությունը վեց 

ոտանաչափ է: Երկրորդ տեսակը կիսատերևազուրկ տեսակն է: Ոլոռի շատ տեսակներ տալիս 

են սպիտակից կարմա-մանուշակագույն ծաղիկներ, որոնք ինքնափոշոտվող են: Ամեն ծաղիկ 

արտադրում է  պատիճ, որը պարունակում է չորսից ինը սերմ: Ոլոռի տեսակները կամ ունեն 

անորոշ կամ որոշված ծաղկման շրջան: Անորոշ ծաղկման տեսակները ծաղկում են երկար 

ժամանակով և հասունացումը կարող է երկարաձգվել  ցուրտ, խոնավ պայմաններում: Անորոշ 

տեսակների հետագա հասունացման շրջանը տևում է 90-100 օր: Որոշ տեսակներ ծաղկում են 

հստակեցված ժամանակահատվածում և հասունանում են վաղ հասունացման շրջանում 80-90 

օր: Ծաղկման շրջանում դաշտային ոլոռը զգայուն է 

ջերմային ստրեսների նկատմամբ, ինչը կարող է նվազեցնել 

պատիճի սերմերի 

քանակը: Անորոշ 

տեսակներն ավելի 

շուտ փոխարինում են 

տաք ժամանակներին, 

չոր եղանականերին և 

ավելի ադապտացված 

են չոր ռեգիոններին: 

Որոշված, 

կիսատերևազուրկ տեսակները, որոնք ունեն լավ պտղաբերություն ավելի ադապտացված են 

ավելի խոնավ ռեգիոնների պայմաններում:  

   Ոլոռի արմատները կարող են աճել երեքից չորս ոտնաչափ, սակայն արմատի բիոզանգվածի 

ավելի քան 75% հողի մակերեսից երկու ոտնաչափ ներքև է գտնվում: Համեմատաբար ծանծաղ 

արմատային համակարգը և ջրի շատ օգտագործման արդյունավետությունը դարձնում է 

դաշտային ոլոռը հիանալի արմատային մշակաբույս փոքր հատիկներով, հատկապես չոր 

տարածքներում, որտեղ հողի խոնավության պահպանումը կրիտիկական է: Դաշտային ոլոռը 

լավ ադապտացված է ցուրտ և կիսաչոր եղանակաների նկատմամբ: Վերջինիս սերմերը 

բողբոջում են հողի ջերմաստիճանի չորս աստիճան ցելսիուս պայմաններում, որը սովորաբար 

տևում է 10-14 օր: Այն ունի ստորգետնյա առաջացում, որտեղ կաթիլները մնում են հողի 

մակերեսից ցածր: Սածիլները հանդուրժող են գարնան ցրտերի նկատմամբ և եթե վնասվեն 

ցրտից, նորը կառաջանա արդեն հողի մակերեսից: Ծաղկումը սովորաբար սկսվում է 40-50 օր 

անց ցանումից հետո և տևում է սովորաբար երկուսից չորս շաբաթ՝ կախված ծաղկման 

սովորույթից և եղանակից ծաղկման շրջանում:  
 

■ Տեսակները և տիպերը 
   Համապատասխան ոլոռի տեսակի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի տարբերությունների 

հիման վրա, որոնք գոյություն ունեն տեսակների միջև: Գործոնները, որոնք պետք է հաշվի 



առնել ընդգրկում են շուկայական դասը, բերքի ներուժը, հասունությունը, սերմի չափը և 

հիվանդությունների նկատմամբ հանդուրժողականությունը:  

   Տեսակների ընտրության հարցում առաջին չափորոշիչը պետք է լինի շուկայական դասը: 

Կանաչ և դեղին տեսակներն առաջնային դասերն են: Բոլոր դաշտային ոլոռի տեսակները 

կարող են համարվել ուտելի, սակայն միայն հատընտիր տեսակներ են ընդունելի մարդկային 

սննդի շուկայի համար:  

  Երբ շուկայի տեսակը որոշված է, աճեցնողները պետք է փորձաքննության ենթարկեն 

դաշտային ոլոռի ընդունակությունները՝ ուշադրություն դարձնելով այն կողմերի վրա, որոնք 

ֆերմերային գործում օգուտ կտան: Բերքի բերրիությունը շատ կարևոր գործոն է տեսակների 

ընտրության հարցում: Շատ աճեցնողներ նախընտրում են այն տեսակը, որը կմնա կանգուն 

բերքահավաքից հետո, քանի որ այն թույլ է տալիս ավելի արագ բերքահավաք կատարելուն՝ 

նվազագույն գործիքների օգտագործմամբ և բարձր որակի սերմերի կիրառմամբ: Կարևոր է 

հետևել բերքահավաքին նույնպես, քանի որ այս բույսի տեսակները տարբերվում են մեծապես 

կայունությամբ:  

  Մեկ այլ գործոն, որը հարկավոր է հաշվի առնել տեսակների ընտրության հարցում՝ 

արտադրողի վայրն է: Նորմալ տերև ունեցող տեսակների անորոշ բնությունը կարող է դարձնել 

նրանց նախընտրելի տեսակ: Անորոշ տեսակները հակված են արտահայտելու ավելի կայուն 

բերք, երբ առկա է խոնավության և տաքության ստրեսներ, որոնք ազդում են բերքի հետագա 

զարգացման վրա: Այս տեսակները սովորաբար ծանրորեն են տեղավորվում բերքի ժամանակ և 

պահանջում են հատուկ գործընթացներ:  

   Շատ աճեցնողներ նախընտրում են կիսատերևազուրկ տեսակները, որոնք ավելի հստակ են 

իրենց զարգացման մեջ: Այս կիսատերևազուրկ 

տեսակների ընտրությունը պետք է հաշվի առնի 

որթատունկի երկարությունը: Այնպիսի 

տարածքներ, որոնք ունեն ավելի շատ անձրևեր և 

պաղ ամառներ, ամենակարճ որթատունկը կլինի 

ամենալավը, մինչ ավելի չոր տարածքներում, 

աճեցնողը պետք է ընտրի կիսատերևազուրկ 

տեսակներից այն, որն ունի ավելի երկար 

որթատունկ:  

■ Դաշտի ընտրությունը 
   Դաշտային ոլոռը կարող է աճել տարբեր 

տեսակի հողերի վրա: Այն ունի խոնավության պահանջներ, որոնք նման են հացահատիկներին: 

Այնուամենայնիվ ոլոռն ունի ցածր հանդուրժողականություն աղի հողի և ջրով լի հողային 

պայմանների նկատմամբ քան հացահատիկները: Ոլոռը շատ հաճախ մահանում է 24-28 ժամ 

անց խիտ ջրային պայմաններում: Պետք է խուսափել ոլոռ աճեցնելու համար աղքատիկ չոր և 

աղի հողերից: Դաշտային ոլոռը հիմնականում աճում է վերամշակումից, փոքրիկ 

բերքահավաքից հետո: Լինելով լոբազգի, դաշտային ոլոռը կայունացնում է պահանջվող ազոտի 

քանակը, եթե սերմը համապատասխանաբար պատվաստվել է: Մնացած ազոտը ներկա է 

գտնվում բերքի հետագա հավաքման պարագայում:  

   Մշակման տեխնոլոգիան: Ոլոռի ցանքը կատարվում է հիմնականում գարնանը, սակայն կան 

սորտեր, որոնք ցանվում են աշնանը: Ոլոռի համար լավագույն նախորդներ են սև ցելից հետո 

մշակված աշնանացան ցորենը, շարահերկ մշակաբույսերից կարտոֆիլը, եգիպտացորենը, 

շաքարի ճակնդեղը, ծխախոտը: Լեռնային շրջաններում ոլոռ մշակվում է նաև գարնանացան 

մշակաբույսերի համար: 

   Ջրով և ջերմությամբ ապահովված պայմաններում ոլոռը կարելի է մշակել նաև աշնանացան 

ցորենից ու եգիպտացորենից հետո: Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում աշնանացան 

ցորենի բերքահավաքից հետո մշակված ոլոռից ստացվում է 175- 220 ց/հա կանաչ զանգված:  



  Ոլոռը պարարտանյութերի նկատմամբ խիստ զգայուն է: Պահանջված քանակությամբ ազոտի 

45-75% ոլոռն ստանում է մթնոլորտից կապված ազոտից: Այդ գործընթացը սռավել մեծ չափերի է 

հասնում կոկոնակալման փուլում և դադարում է սերմալիքցի պահին: Ոլոռի բերքատվության 

բարձրացման գործում մեծ նշանակություն ունի ցրտահերկի խորությունն ու կատարման 

ժամկետը: Այն դեպքում, երբ նախորդը համատարած ցանվող հացահատիկային մշակաբույս է, 

անհրաժեշտ է բերքահավաքին զուգընթաց կատարել խոզանի երեսվար և այնուհետև 

պարարտացնել ու նախագութանիկավոր գութաններով վարել 25-30սմ խորությամբ: Իսկ երբ 

նախորդը շարահերկ մշակաբուսյերից որևէ մեկն է, ապա բերքահավաքը կատարելուց հետո 

անմիջապես պարարտացնել ու կատարել ցրտահերկ: Վաղ գարնանը, դաշտ դուրս գալու 

առաջին իսկ օրը պետք է հողամասը փոցխել:  

   Ոլոռի սերմնանյութը պետք է ունենա 95-100% ծլունակություն, 99% մաքրություն և ստացված 

լինի բարձր բերք տվող սերմադաշտից: Սերմերը պետք է լինեն միատարր, խոշոր, 

երկարակնճիթից չվնասված: Ոլոռի ֆուզարիոզ, ասկիխիտոզ և սերմերի բորսոսման դեմ ցանքից 

3-6 ամիս առաջ սերմնանյութն ախտահանում են 50%-անոց ֆունդոզոլի թրջվող փոշու 3կգ/տ 

կամ 80% ՏՄՏԴ թրջվող փոշու 2.5-4կգ/տ կամ 65% ֆենտիուրամի թրջվող փոշու 4-6կգ/տ: 

Միամյա դաշտավլուկազգի և երկշաքիլ մոլախոտերի դեմ ծլումից 2-5 օր առաջ սրսկում են 50% 

պրոմետրինի լուծույթով 3-4կգ/հա նորմայով: Ցանքից առաջ սերմերը մշակում են նիտրագինով 

կամ ռիզոտորֆինով: 

  Ոլոռի ցանքի նորման կախված է սորտից և մշակման վայրի կլիմայից: Համեմատաբար չոր 

պայմաններում ցանքի նորման է հեկտարին՝ 1,0-1,2 մլն. ծլունակ սերմ, խոնավություն 

ապահովված պայմաններում 1,2-1,4 մլն. ծլունակ սերմ: Խոշորասերմ սորտերից ցանքի կշռային 

նորման է 300-400կգ/հա, մանրասերմ սորտերինը՝ 180-200կգ/հա:  

   Ցանքը պետք է կատարել վաղ գարնանը, դաշտ դուրս գալու առաջին իսկ հնարավորության 

դեպքում՝ սովորական շարային կամ նեղաշար եղանակով. 6-8սմ խորությամբ: Ոլոռի 

ցողունները կառչող են, ցանքը պետք է կատարել հենակ հանդիսացող որևէ բույսի (վարսակ, 

գարի) հետ: Լեռնային պայմաններում լավ արդյունք է տալիս, ոլոռ՝ 0.8- 1.0 միլիոն և վարսակ՝ 3-

4 միլիոն հատիկ ցանքի նորման:  

  Կեղևակալվող հողերում լավ արդյունք է տալիս 

փոցխումը: Փոցխել կարելի է թե մինչև սերմերի ծլելը, և 

թե ծլումից հետո: Ոլոռի ունդերն անհավասար են 

հասունանում, ուստի սերմի համար բերքահավաքը 

պետք է կատարել, երբ ներքևի և միջին հարկաբաժնի 

ունդերը լրիվ հասունացած են: Բերքը հավաքում են 

կոմբայնով և սովորական հնձիչ մեքենաներով: 

Սիլոսային զանգվածի բերքահավաքը պետք է կատարել 

լրիվ ծաղկման փուլում:  

■ Սերմնացան 
   Դաշտային ոլոռը հնարավոր է մշակել ավանդական և 

ոչ ավանդական ճանապարհներով: Խուսափեք ավելորդ 

վարելահողից՝ գարնանը կանխելու համար սերմացուի 

չորացումից: Ոլոռի սերմը պահանջում է զգալիորեն 

խոնավության բարձր մակարդակ՝ բողբոջման, 

հետագայում բերքահավաքի համար: Բուսական ոլոռը 

սովորաբար ցանվում է նեղ շարքով՝ 6-12 մատնաչափ: 

Ավանդական հացահատիկի հորատումը կամ օդային 

սերմնացուն, որը կարողություն ունի պահելու սերմերի 

մեծ քանակ առանց ճաքելու, կարևոր է: Բուսական ոլոռը 

պետք է ցանվի վաղ՝ ապրիլից մայիս, որպեսզի ծաղկումը տեղի ունենա համեմատաբար սառը 

եղանակի՝ հունիսից վաղ հուլիս: Սածիլ ոլոռը մայիսի կեսերից բերք կտա՝ սկսելով ծաղկումը 



հունիսի կեսին, ինչը մեծացնում է ջերմային ստրեսի ռիսկը և հիվանդության խնդիրները, 

ինչպիսին փոշենման բորբոսն է, որը նվազեցնում է բերքի քանակը: Չափազանց կարևոր է 

պահպանել սերմից հողի խոնավության քանակը, ինչպես նաև խոնավության ապահովումը, որի 

ընթացքում հարկավոր է խուսափել չոր հողից: Խրախուսվում է մեկից երեք մատնաչափ 

ցանման խորությունը, «բթի օրենքով», ինչն իրենից ներկայացնում է, որ ոլոռը պետք է ցանվի 

ամենաքիչը կես դյուրմ խոնավության մեջ և երբեք չցանվի այն հատվածում, որտեղ չոր հողը 

հանդիպում է խոնավին:  

 

■ Սերմնացուի մակարդակը 
   Սերմնացուի մակարդակը կախված է սերմի չափից: Բուսական ոլոռի տեսակները 

դասակարգվում են 1600-5000 սերմի: Միշտ ընրեք բարձր որակի և հիվանդությունների 

դիմացկուն սերմ:  

 

■ Սերմի բուժում 
 Սերմի բուժումը շատ չի օգտագործվում դաշտային ոլոռի պարագայում, այնուամենայնիվ կան 

սերմի և հողի հիվանդություններ ինչպիսիք են ֆուսարիումը, ռիզոցտոնիան, ալտերնարիան և 

պիթիումը, որոնք կարող են հանդիսանալ բերքի նվազման պատճառ: Դաշտային ոլոռը հաճախ 

ցանվում է վաղ սառը կամ ցուրտ հողային պայմաններում: Ամերիկայում նման դեպք գրանցվել 

է, որը հանգեցրել էր բերքի նվազման և մոլախոտերի ավելացման: Սրա դեմ օգտագործեցին 

ֆունգուցիդի սերմային բուժման տեխնիկան, երբ դաշտային ոլոռը ցանվում է ցուրտ հողում և 

ցանված է շրջակա այլ մշակաբույսերի հետ համպատասխան ռոտացիոն շրջանում:  Լայն 

սերմային դաշտային ոլոռի տեսակներ են առաջ գալիս, որոնք խոցելի են ֆիթիումի 

նկատմամաբ, ուստի սերմի բուժումը, ինչպիսին ապրոնն է կամ ալլեգիանսը որոնք 

ղեկավարում են ֆիթիումը, պետք է հաշվի առնել:  

■ Պատվաստում 
    Դաշտային ոլոռը մշակաբույս է և ունի իր ազոտի պահանջի քանակությունը մթնոլորտից 

հավաքելու ժառանգական կարողություն՝ ստեղծելով սիմբայոտիկ հարաբերություն ռիզոբիում 

բակտերիայի հետ հողում: Հացահատիկի պտուղները տարբերվում են մեծապես բերքի 

ընդհանուր ազոտի պահանջի քանակից, որը կարող է իրականացվել նաև ազոտի ֆիքսացիայի 

պայմաններում: Բույսի կողմից ֆիքսված ազոտի ընդհանուր քանակը կախված է աճման 

բարենպաստ պայմաններից: Տաք եղանակը և չոր հողը վերջին վեգետատիվ և վաղ 

վերարտադրողական փուլերում հատկապես վնասակար են ազոտի ֆիքսացիայի համար: 

Դաշտային ոլոռն ազոտի ֆիքսացիայի ամենաբարձր արդյունավե-տություն ցույց տվող 

բույսերից մեկն է և լավ աճի պայմաններում կարող է հավաքել իրենց ընդհանուր ազոտի 

պահանջի ավելի քան 80%:  

  Այնունամենայնիվ հարբերության իրակացման համար սերմը պետք է 

համապատասխանաբար պատվաստված լինի ռիզոբիում բակտերիայի տեսակով: 

Արտադրողները պետք է համոզված լինեն, որ 

պատվաստման արտադրանքը, որը նրանք 

վերցնում են հատուկ այդ ոլոռի տեսակի համար է: 

Այլ բույսի համար նախատեսված պատվաստումը 

կխանգառի ազոտի ընդունմանը: 

Պատվաստումները հասանելի են տարբեր 

ձևերով՝ չոր տորֆ, հեղուկ և հատավորված: 

Պատվաստման իրականացումը սերմի համար 

չափազանց կարևոր գործընթաց է: Շատ 

ձախողումներ են եղել ազոտի ֆիքսացիայի 

համար, որոնք կապված էին 



անհամապատասխան կիրառման տեխնիկայի հետ: Սերմի խորը պատվաստումը կարևոր է, 

քանի որ սերմերը հասանելի չեն լինի բակտերիաների համար, ինչը կարող է հանգեցնել բույսի 

կողմից ազոտի ֆիքսացիայի անկարողությանը: Պատվաստումները կենդանի օրգանիզմներն են, 

այսպիսով համապատասխան պահպանումն ու փոխանցումը կարևոր է: Հատիկավոր 

պատվաստումը՝ համեմատաբար նոր ձև, մեղմացրել է պատվաստման կիառման խնդիրները:  

   Աճեցնողները պետք է ստուգեն իրենց դաշտերը՝ որոշելու համար, արդյոք պատվաստումը 

հաջող էր: Սովորաբար նոդուլները ձևավորվում են արմատների վրա երկուսից չորս շաբաթ 

անց ի հայտ գալուց հետո: Նոդուլացիայի մակարդակը ստուգելու համար զգուշերոն փորեք մի 

քանի բույս և զգուշորեն մաքրեք հողը արմատային հատվածներից: Նոդուլները ի հայտ կգան 

նախնական և կողային արմատների վրա: Արդյունավետ նորդուլներն ունեն վարդագույնից 

կարմիր գույն: Եթե նոդուլացիան տեղի չի ունենում և հողի ազոտի մակարդակը ցածր է, 

հարկավոր է իրականացնել ազոտի պարարտանյութի կիրառում վերին հատվածներում: Ազոտի 

ֆիքսացիան տևում է չորս շաբաթ սերմի ձևավորումից սկսած:   

■ Պարարտացում 
   Շատ պայմաններում ներարկումների օգտագործումը կբավարարի ազոտի պահանջները 

դաշտային ոլոռի համար: Սակայն ամեն դեպքում հարկավոր է իրականացնել հողի 

թեստավորում՝ որոշելու համար առաջնային սնուցիչների պահանջները: Հնարավոր է 

պահանջվի ազոտային սնուցչի հավելում, երբ դաշտային ոլոռը ցանվում է և առկա է վերին 

հատվածում ազոտի արդեն իսկ առկայության դեպքում: Նման պայմաններում հարկավոր է 

հավելում, որպեսզի ապահովվի աճող ոլոռի նոդուլացիան, որը պետք է դառնա ամբողջապես 

արդյունավետ:  

  Արտադրողները պետք է խուսափեն դաշտերում դաշտային ոլոռ տնկելուց, որոնք ունեն 

ազոտի բարձր մակարդակ: Ազոտի ավել չափը կհանգեցնի վեգետատիվ զարգացմանը սերմի 

արտադրության վերարտադրությունից առաջ: Բարձր ազոտի մակարդակները կնվազեցնեն 

ազոտի ֆիքսացիայի ներուժը և կմեծացնեն արմատակալման գործընթացի հնարավորությունը: 

Ազոտի սնուցումից բացի, ֆոսֆորի սնուցիչը նմանապես առաջնային է համարվում ոլոռի 

համար: Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ համապատասխան ֆոսֆորի սնուցման 

կարևորությունը օպտիմալացնում է սերմային բերքը: Հարկավոր է ճիշտ սնուցիչային աղբյուր, 

չափ և տեղաբաշխում՝ խուսափելու համար նվազումներից: Խուսափեք տեղադրել սնուցիչը 

ուղղակի սերմի հետ:  

 

 

■ Մոլախոտերի վերահսկում 
Ոլոռը թույլ մրցակից է մոլախոտերի դեմ, հատկապես առաջին ամիսների ընթացքում ցանքից 

հետո: Համեմատաբար դանդաղ աճը վաղ եղանակային և ամբողջական հողային ծածկի 

պակասը մշակաբույսերի կողմից թույլ է տալիս մոլախոտերին հաղթանակած դուրս գալ: Լավ 

հստակեցված յոթից ութ բույսերն ամեն քառակուսիում կարևոր են դաշտային ոլոռի համար՝ 

մրցակցային հատկանիշներ ցույց տալու համար: Բազմամյա մոլախոտերը և տարեկան 

մոլախոտերն առաջանում են վաղ սեզոնին, ներառյալ հայտնի ցանքային մոլախոտերը, որոնք 

մրցակցում են ոլոռի հետ:  

   Մոլախոտային լավ ղեկավարումը նույնպես շատ կարևոր է՝ աճեցնելու մարդկանց համար 

բարձրորակ ուտելի ոլոռ: Այնպիսի մոլախոտեր, ինչպիսիք են կոչիան, ռուսական շնչափողը և 

այլն, կարող են հանգեցնել դաշտերում բերքահավաքի խնդիրների: Մոլախոտերի դեմ 

ընդհանուր պայքարի ընդունված ձևերից նրանք, որոնք  հարկավոր են օգտագործել ներառում 

են բերքի ռոտացիան, դաշտի ընտրությունը, արագ բերքահավաքի հաստատումը 

համապատասխան խտությամբ և սերմի օգտագործումը: Վաղ առաջացումը կամ վաղ ետ-

առաջացած վարելահողը կենդանիների ոտի տակ ընկնելուց կարող է նվազեցնել ծանծաղորեն 

առաջացող մոլախոտերի պոպուլացիաները: Ընդհանրապես հերբիցիդների օգատգործումը 

կարող է ավելացնել մոլախոտի ղեկավարումը և նվազեցնել բերքի վնասը:  



■ Հիվանդությունները  
  Բույսի ռոտացիայից է սկսվում դաշտային ոլոռի հիվանդությունների ղեկավարումը: 

Նախընտրելի բերքի ռոտացիա կարելի է համարել, երբ ոլոռը ցանվում է ամենաքիչը երկու 

բերքահավաքային տարի ցանքի ընթացքում:  

   Միկոսֆերելան և ասկոչտյան հիմնական հիվանդություններն են հանդիսանում, որոնք ունեն 

տնտեսական կարևորություն ոլոռի համար: Հաճախ բարդ է հասկանալ այս հիվանդությունների 

միջև եղած տարբերությունը: Նրանք սնկային հիավանդություններ են, հարուցում են 

մանուշակագույն կետեր կամ վնասվածքներ տերևների, ցողունի, ծաղկի և սերմի վրա: 

Հիվանդությունն ավելի տարածված է շարունակական խոնավ եղանակի պատճառով: Սնկային 

սպորները կարող են տարածվել առողջ հյուսվածքների վրա անձրևի պայմաններում: Մի քանի 

անգամ հիվանդացած տերևները նախօրոք մահանում են, որը կհանգեցնի բույսի վաղ 

հասունացմանը: Պատիճների վրա վնասվածքները կարող են զարգանալ, ինչը կարող է 

հանգեցնել նրան, որ սերմը կդառնա վնասված: Վարակված սերմը փոքրանում է և 

գունաթափվում: Ասցոչտյան (Ascochtya) ձևավորում է սև-մանուշակագույն վնասվածքներ 

ցողունի վրա: Մի շարք վարակներ հանգեցնում են վաղ հասունացմանը, փչացած սերմերի և 

վերջիվերջո նվազված բերքի: Սնկային հիվանդությունները գոյատևում են բույսի հատիկների 

մեջ և սպորները կարող են գոյատևել տարիներ ոլոռի հնձած արտերի մեջ, ուստի 

հիվանդությունից անկախ սերմի ցանքը չափազանց կարևոր է: Արտադրողները, ովքեր գնում 

կամ օգտագործում են իրենց սեփական սերմը պետք է իմանան սերմի մեջ առկա բաղադրիչների 

մակարդակը:  

  
 

  Աֆանոմիսեսի (Aphanomyces) արմատային 

համակարգում մեկ այլ հիվանդություն է, որը կարող է 

ազդել  ոլոռի վրա: Նրա արմատային համակարգը 

հանդիսանում է սնկային օրանիզմի հետևանք: Այն 

ձմեռում է 

հողի 

ներսում 

որպես 

բարակ 

սպոր, որը 

կարող է 

գոյատևել 

շատ 

տարիներ: Ոլոռի արմատների մեջ այն ծաղկում է և 

վերջապես ձևավորվում են լողացող սպորները, 

որոնք կարող են ազդել ոլոռի արմատի վրա: Ինֆեկցիան կարող է տեղի ունենալ բույսի աճման 

ընթացքում ցանկացած էտապում: Բույսերը ամենաշատ ռիսկի մեջ են գտնվում, երբ հողը 

հագեցված է երկար ժամանակ: Նախանշանները ի հայտ են գալիս որպես սև վնասվածքներ 

արմատի վրա: Պատոգենային միկրոօրգանիզմը կարող է ազդել արմատի գլխային հատվածի 

վրա, ուստի, երբ բույսերը դուրս են հանված 

հողից, արմատային գլխիկը կարող է սեղմվել, 

թողնելով անվնաս միայն փոքր անոթային 

հյուսվածքը: Հողի խտացումանը նպաստելը 

կօգնի կարգավորել հիվանդությունը: Վասակը 

տնկելը որպես նախնական մշակաբույս 

նույնպես ցույց է տվել, որ նվազեցնում է 

հիվանդությունների հաճախականությունը:  

  Սկլեռոտիանիայի (Sclerotinia) ցողունի հոտը 



կարող է ազդել ոլոռի վրա: Հիվանդության ցուցանիշները  ներառում են  սպիտակ, փրփրած, 

սնկային աճ մահացած կամ փտտող հյուսվածքի վրա: Սնկային աճը կարող է զարգանալ և 

դառնալ սև պինդ մարմին՝ սկլերոտիա, որը գտվնում է ցողի հենց մեջը ու կարող է պատճառ 

հանդիսանալ բույսի վաղ հասունացմանը: Նմանապես, երկար պատատուկների տեսակներ, 

որոնք ունեն սովորական տերևային դասավորվածություն ավելի խոցելի են այս հիվանդության 

նկատմամբ, քանի որ նրանք հակում ունեն տեղավորվելու ծաղկումից հետո՝ ձևավորելով խիտ 

հովհանոց հողի մակերսին մոտ և մեծացնելու հիվանդության ռիսկը: Ընդհանրապես 

կիսատերևազուրկ ոլոռը, որն ունի 

լավ կայունություն, խուսափում է 

լուրջ սկլրոտինիայի ինֆեկցիայից: 

Համաճարակային ռիսկը մեծանում է, 

եթե ոլոռը տնկված է ռոտացիային 

մոտ, լայնատերև բերքերի հետ 

միասին, ինչպիսիք են՝ արևածաղիկը, 

չոր ուտելի լոբին, մանանեխը և այլն: 

Փոշային ցողի ինֆեկցիան 

սովորաբար տեղի չի ունենում մինչև 

ամառվա կես: Բերքի կորուստը տեղի 

չի ունենում քանի դեռ ինֆեկցիան 

հանդիպում է պատիճի ձևավորումից 

առաջ կամ վաղ շրջաններում:   

  Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դաշտային ոլոռը տնկելը մայիսի կեսերից հետո 

կհանգեցնի բույսին լինելու ավելի խոցելի փոշային ցողունի նկատմամբ: Վերջինս հանգեցնում է 

սպիտակ “փոշու” կետերը տերևների ներքին հատվածներում և ցողունի վրա: Խոնավ կամ ծանր 

ցողի պայմանները օգնում են տարածելու հիվանդությունը տերևներին վերին հատվածներում, 

աղիկների վրա և պատիճի: Մի քանի անգամ հիվանդացած բույսերը չեն աճի սովորական ձևով: 

Սա կհանգեցնի բերքահավաքի խոնավության խնդիրներին բերքահավաքի ժամանակ և 

նվազեցված սերմերի բերքատվությանը: Վաղ տնկվող և տոլերանտ տեսակների տնկման 

համադրությունը կնպաստի ռիսկերի նվազեցմանը հիվանդության դեպքում:   

■ Միջատներ 
  Կան քիչ միջատներ, որոնք ունեն տնտեսական կարևորություն ոլոռի համար: Աֆիդները 

(Aphids), որոնք հեղեղում են ոլոռը փոքր են, մոտավորապես ½ մատնաչափ երկարությամբ և 

բաց կանաչ գույնով: Նրանք ծակում են բույսի հյուսվածքները և ներծծում բույսի ջուրը՝ 

հանդիսանալով բույսի թուլացման պատճառ, հատկապես չորության ստրեսների տակ: Չկան 

շեմային պոպուլացիաներ, որոնք զարգացած են  աֆիդների դեմ: Վերջիններս մնում են ծանր 

անձրևների տակ կամ օգտակար միջատների անվան տակ անցնում են: Ոլոռը ոչ միշտ է 

նախընտրելի վայրի միջատների համար, սակայն նրանք կարող են հանգեցնել ոլոռի վնասին, 

հատկապես այն ոլոռի, որը իր պատիճային համակարգի ձևավորման փուլում է:  

■ Բերքահավաք և պահպանում  
   Բերքահավաքի ղեկավարումը հատկապես կարևոր փուլ է ոլոռի համար, որը հետագայում 

պետք է շուկա դուրս գա որպես մարդկային սնունդ կամ սերմ: Աճեցնողները պետք է ունենան 

արտադրման նշանակետ ՝ արտադրելու համար բարձորակ ոլոռ, ստանալու համար 

հավելավճար: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն պահպանել բարձրորակ բերք բերքահավաքի և 

պահպանման ժամանակ:  

   Ոլոռը պետք է փաթաթել հավաքելուց առաջ կամ ուղիղ հավաքել: Ոլոռները սովորաբար 

փաթաթվում են պահպանելու համար որակ, եթե առկա է անհավասար բերք կամ ծանր 

մոլախոտային ճնշում: Եթե կանաչ ոլոռի բերքահավաքը հետաձգվի, կարող է տեղի ունենալ 

գունաթափում: Այն հանդիսանում է հասունացման շրջանում անձրևի, բարձր խոնավության, 

պայծառ արևի և տաք եղանակաների հետևանք: Եթե կանաչ ոլոռը փաթաթված է, 



ժամանակավորապես բերքահավաքը կարևոր է, քանի որ կանաչ ոլոռն ավելի զգայուն է 

գունաթափման նկատմամբ շարքի մեջ,  քան եթե այն մնա կանգնած: Ոլոռը փաթաթելու 

ընթացքում սերմը կարիք ունի լինելու հոգեբանական հասունացման շրջանում: Աճի այս 

փուլում, պատիճների մեծամասնությունը փոխվում է կանաչից դեղին գույնի: Բերքը 

հասունանում է ներքևի պատիճներից վերև:  

   Փաթաթուկը սովորաբար հանգեցնում է բերքահավաքի մեծ կորուսների, սակայն վերջինիս 

փոփոխությունները նվազեցնում են բերքի կորուստը և դարձնում ավելի հեշտ արտադրելու 

համար: Ոլոռը պետք է փաթաթվի վաղ առավոտյան կամ ուշ կեսօրին, երբ պատիճները 

դժվարեցնում են նվազեցնելու փաթաման կորուստները: Հավաքելը չպետք է ձգձվի 

փաթաթելուց հետո, քանի որ ոլոռի շարքերը զգայուն են քամու շարժումների նկատմամբ: Ուղիղ 

հավաքումը նույնպես հնարավոր է՝ կախված ոլոռի մշակումից և բերքահավաքային 

գործիքներից: Շատ կարճից միջին որթատունկեր և կիսատերևազուրկ ոլոռի մշակության 

այգիներ ունեն բնութագրիչներ, որոնք նպաստում են ուղիղ բերքահավաքի ժամանակ 

համեմատած անորոշ և սփռված որթատունկային աճին: Օրինակ, կիսատերևազուրկ ոլոռն ունի 

ավելի բաց հովհանոց, մնում է կանգուն ավելի երկար և չորանում է ավելի արագ անձրևից կամ 

ծանր ցողից հետո, քան անորոշ երկար որթատնկի տեսակը:  

  Դաշտային ոլոռը պետք է հավաքվի սերմի խոնավությամբ 14-20%: Այս խոնավության 

մակարդակով սերմերը պինդ են և անթափանց: Բերքահավաքը պետք է տեղի ունենա խոնավ 

պայմաններում՝ նվազեցնելու համար սերմի 

ջարդվելու հնարավորությունը: Այնուամենայնիվ 

ոլոռի որթատունկերը պետք է լինեն չոր կամ 

բերքահավաքը կլինի բավականին դանդաղ և բարդ: 

Այն սերմը, որը շատ չոր է խոցելի է սերմացուի 

խախտման համար: Ճիշտ հավաքման 

գործողությունները կարևոր են պահպանելու 

համար սերմի որակը: Իրական արագությունը 

պետք է լինի դանդաղ՝ նվազեցնելու համար սերմի կոտրվելը: Հարկավոր է համակարգել 

հավաքման գործիքները ըստ բերքի և եղանակային պայմանների փոփոխությունների: 

Հավաքելու և շարժական գութանն ու խոփը պետք է գործեն ամբողջական ուժով և ցածր 

արագությամբ՝ նվազեցնելու համար ոլոռի սերմերին հասցվող վնասը: Բույսերի մշակման 

ալտենատիվ տարբերակների օգտագործման դեպքում հարկավոր է հաշվի առնել սերմերի 

մշակման նրբությունները սերմերի կամ մարդկային օգտագործման դեպքում: Հարկավոր է 

նվազեցնել մշակվող սերմերի ժամանակը: Նախ, պետք չէ վերցնել սերմը սառը եղանակներին, 

քանի որ սերմի վնասման հավանականությունը միանգամից մեծանում է:  

  Կանաչ մոլախոտային սերմերը կամ արտաքին նյութերը պետք է հավաքվեն մշակաբույսի 

վրայից մինչև պահեստավորումը՝ խուսափելու համար փչանալուց և սակավ շուկայական 

հնարավորություններից: Այն սերմը, որը դուրս է հանվում մարդկային օգտագործման համար 

հաճախ պահանջում է 14%-ից ցածր խոնավության մակարդակ: Ոլոռի սերմերը 18% 

խոնավության ներքո կարող են պահվել 20 շաբաթ, 20 աստիճան C, բայց միայն չորս շաբաթ 25 

աստիճան C պայմաններում: Օդափոխիչային համակարգը պետք է առկա լինի 

պահեստավորման գործընթացի ժամանակ: Լոբազգիների համար խորհուրդ տրվող 

օդափոխիչային համակարգը մեկից երկու խորհանարդային ֆունտ է մեկ րոպեի ընթացքում: 

Տաք սերմը պետք է անմիջապես սառեցվի պահպանումից անմիջապես հետո, անգամ եթե սերմի 

խոնավությունը ցածր է:  

■ Շուկա 
  Դաշտային ոլոռի ներկա առաջնային հնարավորությունները անասունների կերի և մարդկային 

օգտագործման համար է: Շուկաները պատրաստ են ընդունելու նվազագույն որակի ոլոռը 

անասունների կերի պարագայում: Առաջնային գները կապված են մարդկային սննդի և սերմերի 

շուկաների հետ: Առաջնային շուկաներում ոլոռի վաճառքը ավելի մեծ մարտահրավեր է, քան 



հացահատիկի ավանդական փոքր բերքը: Առաջնային ոլոռի շուկաները սովորաբար 

սահմանափակ են և պահանջում են ավելի ագրեսիվ մոտեցում աճեցնողի կողմից: Ոլոռի 

շուկաները նույնականացնում են մինչև ոլոռը արտադրվում է՝ օպտիմալացնելու բերքի 

հավաքման կարողությունը, որը պետք է համապատասխանի շուակայական ստանդարտներին: 

Օրինակ, շուկայական ոլոռի պարագայում, շատ գործոններ կան, որոնք ազդում են շուկայական 

աստիճանի վրա, ներառյալ շուկայական դասը, սերմի չափն ու ձևը, բաժանվելու պոտենցիալը, 

բերքի խոնավությունը, սերմի հավաքման տեխնիկաները, բերքահավաքի ընթացքում 

պահպանումը և սերմի վնասման հնարավորությունը (սպիտակեցում, սերմի ցրվածություն, 

ճեղքում,փոքրիկ կետեր և այլն):  Բերքահավաքից հետո բերքը կարիք ունի գնահատվելու՝ 

որոշելու համար, որոնք են հանդիսանում տվյալ բերքի համար հարմար շուկաները: Կարևոր է 

իրազեկված լինելը ներկա շուկաներից՝ օգտագործելով գյուղատնտեսական բնույթի գրված կամ 

էլեկտրոնային ձևով հրապարակված աղբյուրներ: Սահմանափակ շուկայական 

հնարավորությունների հետևանքով հարկավոր է համոզվել, որ տեղական, պետական կամ 

ռեգիոնալ գնորդները իրազեկված են բերքի որակից և քանակից, որոնք արդեն պատրաստ են 

վաճառքի: 

 

ՈՍՊԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Ոսպը պատկանում է բակլազգինների ընտանիքին։ ՀՀ-ում կա ոսպի երեք տեսակ՝ 

ոսպնյականման, արևելյան և ուտվող։ Ոսպը պարունակում է ավելի շատ սպիտակուցներ քան 

ոլոռը, լոբին և սիսեռը, նա զիջում է միայն սոյային։ Երբ ոսպը մշակվում է չոր կլիմայական 

պայմաններում, այն կուտակում է ավելի շատ սպիտակուցներ։ Սկզբնական շրջանում 

ջերմության նկատմամբ քիչ պահանջկոտ է։ Սկսում է ծլել 3-4oC ջերմաստիճանային 

պայմաններում, բայց համերաշխ է ծլում՝ 7-10oC-ում։ Ոսպը մինչև ծաղկելը շատ ջուր է 

պահանջում, իր քաշի 93,3%-ը։  Բայց արդեն հասունացման և ծաղկման փուլում լավ է դիմանում 

երաշտին։ Սևահողային և շագանակագույն հողերում ոսպը բարձր բերք է տալիս։ Ոսպը լավ չի 

աճում ծանր, թթու և ոչ խորը գտնվող հողերում, այն շատ դանդաղ է աճում սկզբնական 

շրջանում և շատ է ճնշվում մոլախոտերից, այդ իսկ պատճառով նրան հատկացված դաշտը 

պետք է մաքուր լինի մոլախոտերից։ Ոսպի համար լավագույն նախորդ է հանդիսանում 

աշնանացան ցորենը (պարարտացված սև ցելից հետո), աշնանացան աշորան, եգիպտացորենը 

և կարտոֆիլը։ Նա էլ իր հերթին լավ նախորդ է հանդիսանում կարտոֆիլի, վարսակի, 

ճակընդեղի և արևածաղկի համար։ Ոսպի բերքահավաքը պետք է կատարել, երբ ներքևի 

ունդերը գորշացել են, հասունացել և ավարտել սեղմ ժամկետում՝ 1-3 օրվա ընթացքում։  

 



ՀԱՃԱՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հաճարը դաշտավլուկազգինների ընտանիքին պատկանող բույս է, համարվում է ցորենի 

տեսակ։ Հաճարը լինում է գարնանացան և աշնանացան։ Այն ազգային պարենային մշակաբույս 

է և օգտագործվում է որպես բարձրորակ 

ձավար։ Ունի վաղահաս և միջահաս 

տեսակներ։ Հաճարը չորադիմացկուն է և 

չափի մեջ տոթադիմացկուն։ Փոշեմրրիկի և 

ժանգի նկատմամբ դիմացկուն է: 

Սպիտակահասկ հաճարը ուշահաս է, ունի 

բարձր ու հաստ ցողուններ, իսկ 

կարմրահասկը՝ վաղահաս է, ցողուն ունի 

միջակ բարձրության, սակայն 

բերքատվությունը բարձր է։ Հաճարը 

մշակելու համար հողը պետք է սկսել 

մշակել աշնանը՝ խոզանի երեսվարով։ 

Հողի մակերեսը ցանքից առաջ 

անհրաժեշտ է հարթեցնել և նստեցնել, որի շնորհիվ սերմերը հանգիստ են ծլում։ Սերմնանյութի 

որակը կարևոր նշանակություն ունի բարձր բերք ստանալու համար։ Թփակալման փուլում 

հաճարը թեթև փոցխում են։ Բերքահավաք կատարվում է այն ժամանակ երբ բույսերը գտնվում 

են լրիվ հասունացման փուլում և հատիկի խոնավությունը կազմում է 17-18%։  

 

ՍԻՍԵՌԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Սիսեռը պատկանում է բակլազգինների 

ընտանիքին։ Այն միամյա բույս է։ Սիսեռը 

մշակում են սննդային նպատակով։  

Սիսեռի համար լավ նախորդներ են 

հացահատիկները, շարահերկ 

մշակաբույսերը։ Նախորդ մշակաբույսի 

բերքահավաքից անմիջապես առաջ 

խորհուրդ է տրվում կատարել խոզանի 

երեսվար 10-12սմ խորությամբ։ 

Վեգետացիայի ընթացքում դաշտը 2-3 

անգամ ոռոգել։ Միջշարային 

տարածություններում անհրաժեշտ է զերծ 

պահել մոլախոտերից և փուխր վիճակում։ Երբ ունդերի մեծ մասը բույսի վրա դեղնում է. Իսկ 

հատիկը երբ ամրանում է, սիսեռը հարկավոր է հավաքել։ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ԼՈԲՈւ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Լոբին միամյա բույս է: Լինում 

է թփային, կիսափաթաթվող և 

փաթաթվող ձևերով: Սննդի 

մեջ օգտագործվում են 

հատիկը և կանաչ ունդերը: 

Հասունացած սերմերը 

պարունակում են 28-32% 

սպիտակուցներ, մարդու 

օրգանիզմի համար շատ 

կարևոր ամինաթթուներ 

(լիզին, արգինին, թիրոզին, 

ցիստին և այլն), B խմբի և C 

վիտամիններ: Վեգետացիայի 

ընթացքում հողում 

կուտակվում է 40-46 կգ/հա 

ազոտ: 

Լոբին ջերմասեր բույս է: Ցանքը կատարում են այն ժամանակ, երբ հողի 10 սմ շերտում 

ջերմությունը հասնում է 12-13C աստիճան: Լավ է աճում թեթև մեխանիկական կազմ ունեցող, 

օրգանական նյութերով հարուստ կառուցվածքային հողերում: Աշնանը, ցրտավարից առաջ, 

անհրաժեշտ է հողը պարարտացնել ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով (P120 

K60 չափաբաժիններով): Գարնանը, ցանքից առաջ, կատարել կուլտիվացիա կամ չիզելում: 

Ցանքի նորման, կախված սերմերի մեծությունից և ցանքի ձևից, տատանվում է 70-100կգ 

սահմաններում: Լավ արդյունք է ստացվում, երբ սերմերը ցանքից առաջ մշակվում են 

ռիզոբիում բակտերիալ պատրաստուկով: Ցանքը կատարում են լայնաշար` 60-70սմ 

միջշարքերով: Միջշարային տարածությունները պետք է պահել փուխր, մոլախոտերից զերծ 

վիճակում: Կոկոնակալման փուլում սնուցել համար 45 նորմայով: Խնամքի կարևոր 

աշխատանքներից է ջրումը: Այն նախընտրելի է կատարել օրվա հով ժամերին: Առաջին 

քաղհան-փխրեցումը կատարվում է ջրելուց 7-8, երկրորդը` դրանից 15-20 օր հետո, իսկ 

երրորդը` ըստ պահանջի: Լոբու բույսերի ծլելուց 3-4 օր առաջ, քանի դեռ կա խոնավություն, 

մոլախոտերի դեմ պայքարելու համար դաշտը սրսկել գեզագարդով` 3-4 լ/հա նորմայով: 

Կանաչ ունդերի բերքը հավաքվում է 3-4 օր հաճախականությամբ: Հատիկի բերքահավաքը 

կատարվում է, երբ ունդերի մեծ մասը հասունացել է: 

Կանաչ ունդերի բերքը հավաքվում է 3-4 օր հաճախականությամբ: Հատիկի  բերքահավաքը 

կատարվում է, երբ ունդերի մեծ մասը հասունացել է: 

 

 



ՄՐԳԵՐ 

 

Նռնենի 

Հնագույն ժամանակներից Հայկական լեռնաշխարհում նռնենին մշակվում է ծովի 

մակերևույթից մինչև 1000մ բարձրության վրա:  

Հայաստանում համատարած տնկանները մեծ մասամբ կենտրոնացած են Մեղրու 

շրջանում և Նոյեմբերյանում: Նռնենին տարածված է բոլոր մերձարևադարձային շրջանների 

տնամերձ այգիներում: Հանրապետության նռան ծառերի հասակային կազմը հետևյալն է՝ 

1. մինչև 5 տարեկան - 44.4% 

2. 6-8 տարեկան  - 5.5% 

3. 9-10 տարեկան - 7.1% 

4. 11-51 տարեկան - 8.2% 

5. 16-25 տարեկան - 11,7% 

6. 26-50 տարեկան - 15.4% 

7. 50-ից բարձր  - 7.7% 

8. Պտղաբերող  - 57.0% 

Մեղրու շրջանում մերձարևադարձային գոտու ոչ մեծ տերիտորիայի վրա նռնենին 

պտղատու այգիներում ունի բարձր տեսակարար կշիռ: Շրջանում կենտրոնացված է նռան 

ծառերի մոտ 66.9%-ը: Բույսերը տարբեր հասակի են՝ գերակշռում են մինչև 5, 26-50 և ավել 

տարիքի ծառեր, թփերի 87.6%-ը պտղաբերող են: Այս գոտում նռնենին մեծամասամբ 

մշակվում է Մեղրի, Ալգարա, Շվանիձոր, Նյուվադի և այլ գյուղերի այգիներում: Մինչև 8 

տարեկան՝ զգալի քանակության նռնենու տնկարկներ կան Նոյեմբերյանի և Թումանյանի 

շրջաններում: 

Նռնենին չոր, մերձարևադարձային կլիմայի ներկայացուցիչ է: Աճում է թփերով, որը 

տալիս է առատ մերձարմատային մացառներ: Սորտերը բազմացնում են մացառներով և մեկ 

տարեկան կտրոններով: Սերմերով բազմացնելիս առաջացնում են սերունդ, որն ունենում է 

հատկանիշների մեծ բազմազանություն: 



Նռնենին ջերմասեր կուլտուրա է: Մեծահասակ թփերը կարճատև 

սառնամանիքներով ցուրտ ձմռանը մինչև -15-160C ջերմաստիճան իջնելիս չեն վնասվում, 

իսկ -19-200C և ավելի ցածր ջերմաստիճանում շատ սորտեր ցրտահարվում են մինչև 

արմատավզիկը: Այն շրջաններում, ուր վեգետացիայի ընթացքում կլիման 

մերձարևադարձային է, իսկ տարվա մնացած ժամանակաշրջանում՝ 2-3.5 ամսվա 

ընթացքում խիստ ցամաքային, նռնենու թփերը մշակում են թեք դրությամբ (մինչև 450) 

ձմռանը թաղելը հեշտացնելու համար: 

Նռնենու յուրաքանչյուր թփի վրա առաջանում է մի քանի հազար ծաղիկ: 

Հիմնականում դրանք 2 տիպի են՝  

1. Երկարավարսանդավոր, սափորաձև, զարգացած առէջքներով, վարսանդով և 

սերմնարանի սերմնաբողբոջներով 

2. Կարճավարսանդավոր՝ զանգակաձև, թերի զարգացած բազմացման օրգաններով: 

Առաջինները գլխավորապես գոյանում են նախորդ տարվա շիվերի վրա և տալիս են 

պտուղներ, իսկ երկրորդները՝ ընթացիկ տարվա շիվերի վրա և ծաղկելուց հետո թափվում 

են: Ծաղկումն սկսվում է մայիս ամսից և շարունակվում մոտ 2 ամիս: Լիարժեք պտուղները 

ձևավորվում են ծաղկման առաջին կեսին: Նռան պտղի չափերը մեծ են, հատիկն ունի 

կեղևակերպ պտղապատյան, հյութալի ծածկույթով, բազմաթիվ սերմերով: Կախված 

սորտից՝ պտուղները հասունանում են սեպտեմբերի վերջ և հոկտեմբերին: Սկսում է 

պտղաբերել տնկման 3-րդ տարում, իսկ լրիվ պտղաբերում է 6-7-րդ տարում: 

Նռնենու բիոլոգիական հատկությունն այն է, որ մեկ սորտի սահմաններում բույսերի 

մի մասը նորմալ խնամքի դեպքում ամեն տարի առատ աճ է տալիս, բայց թույլ է 

պտղաբերում: Բազմացնելիս այս հատկությունը պետք է հաշվի առնել և կտրոններ վերցնել 

միայն լավ պտղաբերող բույսերից, որոնք նախապես կարճացնում են, որպեսզի առաջանան 

բազմաթիվ շիվեր: Նռնենին ունի նաև մեկ այլ յուրահատուկ առանձնահատկություն՝ թփերի 

վրա առաջանում են մերձարմատային մացառներ և հոռաշիվեր: Եթե դրանք ամեն տարի 

չհեռացվեն, ապա բերքատվությունը խիստ կիջնի: Նռնենին անընդմեջ և արագ 

պտղաբերում է միայն բույսերը էտելու և լավ խնամքի ժամանակ:  

Հայաստանի պայմաններում նռնենին մշակելու համար լավագույնը համարվում են 

բերրի, ավազակավային, կուլտուր-ոռոգելի, շագանակագույն, կարբոնատային-

շագանակագույն, բերվածքային-ավազակավային հողերը, որտեղ ստորերկրյա ջրերի 

մակարդակը հողի մակերեսից 2-2.5 մետրից մոտիկ չէ: 

Նռան պտուղների մեջ պարունակվող թթուների և շաքարների քանակից և դրանց 

հարաբերությունից կախված, հյութի համային հատկանիշները տարբեր են: Ըստ 

տնտեսական հատկանիշների սորտերը բաժանվում են՝  

1. Քաղցր  

2. Թթվաշաքաղցր  

3. Թթու 

Հայաստանում աճող սորտերի պտուղների հյութի քիմիական բաղադրությունը 

տոկոսներով հետևյալն է՝  

 

Սորտերի 

խումբը 

Շաքարներ, % Պտղաշաքար, % Թթուներ, % 

Տատանումները 

մինչև 
Միջինը 

Տատանումները 

մինչև 
Միջինը 

Տատանումները 

մինչև 
Միջինը 

Քաղցր 11.00 -14.50 12.41 0.50-2.75 1.41 0.25-0.35 0.31 

Թթվաշաքաղցր 11.00-11.75 11.25 0.50-0.75 0.56 1.90-2.29 2.16 

Թթու 9.75-10.50 10.00 0.75-1.25 1.00 2.23-2.96 2.72 
  



Նռան հյութի ելքի տոկոսը ըստ սորտերի խմբի՝ 

Սորտերի խումբը Պտղի ընդհանուր կշռից Հատիկների կշռից 

Քաղցր 24-53 59-80 

Թթվաշաքաղցր 33-45 81-88 

Թթու 28-39 73-76 
 

Պտղի կեղևի հաստությունը տարբեր է, կազմված է ամուր կամ փուխր 

կառուցվածք ունեցող բջիջներից: Փուխր բջիջները մսոտ են և փափուկ, որոնք պահելիս 

շուտ փտում են, իսկ ամուր կեղև ունեցուղները չոր են և դիմացկուն սնկային 

հիվանդությունների նկատմամբ: Կեղևի կառուցվածքից կախված, նռան սորտերը լինում 

են՝ 

1. Հաստակեղև  

2. Բարակակեղև  

3. Փուխր  

4. Ամուր կեղևավոր 

Հայաստանում նռնենու տնկարկները մաքրասորտ 

չեն, մեծ մասամբ իրենցից ներկայացնում են սորտերի 

խառնուրդ: Միատեսակ արտադրանք կարելի է ստանալ 

միայն մաքրասորտ այգիներից: Նռնենու սորտերն 

ինքնափոշոտվող են, բայց խաչաձև փոշոտման դեպքում 

պտուղների կազմակերպման տոկոսը զգալիորեն 

մեծանում է: Բերքատվության բարձրացման համար 

տնկումները պետք է կատարել մի քանի ստանդարտ 

սորտերով: 

Նռան պտուղներից հատիկներն անջատող 

մեքենայի շնորհիվ հնարավոր է նուռը մշակել լայն 

արտադրական մասշտաբով: Պահածոների 

գործարաններում բոլոր պայմանները կան նռան հումքի վերամշակման և նրանցից տարբեր 

տիպի մթերքներ՝ բնական հյութ, օշարակ, կոմպոտ, գինի, կիտրոնաթթու, ինչպես նաև այլ 

արժեքավոր մթերքներ ստանալու համար: Նռնենու համար հեռանկարային շրջաններ են 

այն պտղաբուծական գոտիները, որտեղ արդեն կան նռնենու տնկարկներ:  

Գյուլաշա հայկական  

Սորտը հանդիպում է Հայաստանի մերձարևադարձային բոլոր շրջաններում: Թփի 

բարձրությունը 3,5մ է, ունի թույլ ճյուղավորություն: Ճյուղերը խիստ փշոտ են, թփի կեղևը 

խորդուբորդ է, մուգ, համարյա սև, շերտերով անջատվող, որի հետևանքով կեղևի վրա 

առաջանում են բաց մոխրագույն հետքեր: Զարգացած ճյուղերի միջհանգույցներում 

գտնվում են մեկ զույգ փշեր՝ տերևներով: Վերջիններիս տերևածոցերում գտնվում են 2-րդ 

կարգի մանր փշեր: Աճման շիվերը 10-15սմ երկարության են, 0,2-0,3սմ հաստության՝ 4,2-

5,6սմ միջհանգույցներով: Դրանց կեղևը մուգ դարչնագույն է, թխակապույտ փառով և 

անփայլ: Բողբոջները լավ են զարգացած միայն այն միջհանգույցներում, որոնք փշեր չունեն: 

Տերևները, մյուս սորտերի համեմատությամբ, մանր են՝ 3-5սմ երկարության, նշտարաձև, 

0,1-0,2սմ կոթունով, ձվաձև գագաթով և թեթևակի սրացած հիմքով: Տերևաթիթեղը հարթ է, 

ուղիղ, շատ բարակ, թափանցիկ, բաց կանաչ, փայլուն, լավ արտահայտված 

ջղավորությամբ: Պտուղները 5.5-6.0սմ բարձրության են, 6.7-6.9սմ լայնության, 150-200գ 

քաշով, ունի տափակ կլորավուն ձև` թեթևակի ուռուցիկ հիմքով և ալիքավոր գագաթով: 

Կողավորությունը լավ արտահայտված է: Բաժակը «լապտերաձև» է, փակ, 5-7 



ատամիկներով, որոնք 0.2սմ հաստության են, ծռված դեպի ներս: Բաժակի խողովակը 

երկար է՝ 2.36-3.0սմ, գլանաձև, իսկ որոշ պտուղներինը՝ հիմքում լայնացած: Պտուղը 

պտղակոթունին միացած է ուղիղ անկյան տակ: Պտղահյութը կազմում է 55%, 

թթվաշաքաղցր է: Պտուղները հասունանում են հոկտեմբերի երկրորդ կեսին, թփի վրա չեն 

փտում, փոխադրունակ են և պահունակ: 

Պտուղն ունի բարակ, ճկուն, հարթ, փայլուն, մինչև 3մմ հաստության կեղև: 

Հիմնականում սերուցքագույնի է, ծածկողը` մուգ կարմիր, բալագույն, որը ծածկում է 

հիմնական գունավորումը: Մակերեսային կետերը մուգ բալագույն են: Կեղևի ներսի կողմը, 

միջնապատերի և խցիկների հաստացումները կարմիր են:  

Հատիկները 0.9-1.1սմ երկարության են, երկարավուն, բարակ, նուրբ թաղանթով, 

բալագույն: Հյութն առատ է, գինեգույն, թթվաշաքաղցր, պարունակում է 11.75% ընդհանուր 

շաքար և 2.18% թթուներ: Պտուղներում հյութը 41% է կազմում: Սերմերը 0.6-0.7սմ 

երկարության են: Պտուղներն օգտագործվում են թարմ վիճակում և կարելի է վերամշակել:  

Գյուլաշա կարմիր ադրբեջանական 

Ադրբեջանի լավագույն սորտերից է, մտցված է Անդրկովկասի և Միջին Ասիայի 

ստանդարտ սորտիմենտի մեջ: Նրա կլոնները զգալիորեն տարբերվում են մորֆոլոգիական 

և ապրանքա-տնտեսական հատկանիշներով: Հայաստանում տարածված է Իջևանի, 

Նոյեմբերյանի և Մեղրու շրջաններում: Թփերը խոշոր են, 5մ բարձրությամբ, ուղիղ, կանգուն 

ճյուղերով և միջակ փշոտությամբ: Ծաղիկները մեծ մասամբ սափորաձև են, մուգ կարմիր: 

Պտուղները միջին չափսի են, խոշոր, համաչափ կլորավուն, բավական լավ արտահայտված 

կողերով: Պտուղների միջին քաշը 205գ է, բարձրությունը՝ 6.3սմ, տրամագիծը՝ 7.2-7.6սմ: 

Բաժակը կարմիր է, միջին չափի և մսոտության գլանաձև վզիկով, մինչև 1սմ բարձրության: 

Ատամիկները համարյա ուղիղ կանգուն են, բաց կամ փակ: Պտղի կեղևը հիմնականում 

սերուցքագույն է, իսկ ծածկողը միատարր չէ, բաց կարմիր երանգից, մինչև ինտենսիվ 

կարմիր: Կեղևը փայլուն է, բարակ, 1.15մմ հաստության, ամուր, մսոտ չէ, չոր, 

կոտրվածքում՝ կարմիր երակներով: Պտղի ներսի մասում հյուսվածքի մսոտ պտուղները 

մեծ չեն և հազվադեպ միջին մեծության են: Հատիկները միջին չափի են՝ 0.7-0.25սմ, 

համարյա գլանաձև, սրված հիմքով, նուրբ թաղանթով, թափանցիկ են, մսոտ, հյութալի: 

Հյութի ելքը պտուղներից 55.4% է: Հյութն առատ է՝ մուգ բալագույն, թթվաշաքաղցր, 

բուրմունքով, հաճելի համով: Պարունակում է 12.0% ընդհանուր շաքար, 3.02% թթուներ, 

0.29% դաբաղանյութեր: Սերմերը մանր են, ծռված: Սորտը համեմատաբար 

ցրտադիմացկուն է: Բերքահավաքը կատարվում է հոկտեմբերի 2-րդ կեսին: Մեկ թփի միջին 

բերքը 30-40կգ է: Պտուղները թփերի վրա չեն փտում, փոխադրունակ են, պահունակ՝ մինչև 

4 ամիս, և պիտանի են թարմ և վերամշակված վիճակում օգտագործման համար: 

 

 

 

 



Գյուլոշա  նյուվադիի 

Այս սորտն աճում է Մեղրու շրջանի բոլոր գյուղերում: Թփի բարձրությոնը 3.5մ է, 

լայնատարած պսակով: Ուժեղ աճող միամյա շիվերի վրա կան մեծ քանակությամբ փշեր: 

Աճման շիվերը 25-32սմ երկարության են, 0.2-0.3սմ հաստության, բաց դարչնագույն, 

մոխրագույն խավով, հիմքում ծածկված են տարբեր չափի և ձևի բազմաթիվ թույլ ծակող 

ոսպնյակներով: Միջհանգույցները 3-6սմ երկարության են: Զարգացած բողբոջները 

տեղադրված են շիվի միջին մասում: Պտուղները միջին մեծության են, արտաքին տեսքով և 

գույնով խիստ տարբերվում են մյուս սորտերից, 

երկարավուն կլոր են, տանձաձև, սիմետրիկ նիստերով, 

ձգված հիմքով, թեքված, ուղիղ և հարթ գագաթով, լավ 

արտահայտված կողավորությամբ: Բաժակը բաց է կամ 

կիսաբաց: Ատամիկները կարճ են՝ 1.1-1.2սմ երկարության, 

դրսից ետ ծալված: Բաժակի խողովակը բարակ է, երկար 

կամ կարճ, շատ դեպքերում՝ հիմքում նեղացած: 

Պտղաշիվը ուղիղ է: Կեղևը բարակ է, փխրուն, հատիկների 

պատճառով անհարթ մակերեսով: Հիմնական գույնը 

խայտաբղետ է, մուգ սերուցքագույն, խոշոր կամ մանր 

առանձին բծերի տեսքով, իսկ ծածկող գույնը, բաց 

կարմիրից մինչև մուգ կարմիր, կանաչ երանգով ողողված 

է պտուղների համարյա ամբողջ մակերեսը: Ընդհանուր 

ֆոնի վրա կան դարչնագույն շերտեր և ենթամաշկային 

կետեր: Մի քանի գույնի առկայությունը պտղին տալիս է 

գեղեցիկ արտաքին տեսք: Պտուղները 5-6 բնանի են: Բների միջնապատերի բարակ են, 

անտոցիանային գույնով: Հատիկները 1.1-1.2սմ երկարության են, երկարավուն, կոնաձև, 

նիստավոր, կարմրա-բալագույն բարակ և նուրբ թաղանթով, որը չորանալիս, կեղևի տակից 

նկատելի է: Հյութը առատ է, կարմիր, 11.25% ընդհանուր շաքարի և 2.29% թթուների 

առկայությամբ: Պտուղներից հյութի ելքը 44% է: Սերմերը 0.7-0.8սմ երկարության են: Միջին 

բերքը մեկ թփից 42կգ է: Պտուղները պահունակ են, օգտագործվում են թարմ վիճակում, 

կարելի խորհուրդ տալ նաև վերամշակման համար: 

Գյուլոշա վարդագույն ադրբեջանական 

Այս սորտը տարածված է Հայաստանի հյուսիս-արևելյան շրջաններում: Թփերը 

բավականին խոշոր են, աննշան քանակությամբ փշերով: Ծաղիկները սափորաձև են, 

կարմիր: Պտուղները միջին մեծության են՝ 163գ, բարձրությունը 5.9սմ է, իսկ տրամագիծը           

6.5-7.7սմ: Ձևը կլորավուն է և կլորավուն երկարացած: Ունի ուժեղ արտահայտված 

կողավորություն՝ նիստերի ձևով: Բաժակը մեծ չէ, մինչև 1սմ բարձրության և 1.5սմ 

սրամագծով, համարյա գլանաձև, հիմքում թույլ նեղացած: Ատամիկները զգալի են, 

ուղղահայաց: Կեղևը բարակ է, 0.2սմ հաստության, կիսաչոր, ամուր, փայլուն, խորդուբորդ: 

Հիմնական գունավորումը սերուցքագույն է, իսկ ծածկող գույնը՝ ամբողջ մակերեսով բաց 

կարմիր և վարդագույն, հավասարաչափ ողողված, թույլ արտահայտված շերտերով և 

կետերով: Որոշ պտուղների վրա տեղ-տեղ կան դարչնագույն խցանումներ: Պտղի ներսի 

մասում հյուսվածքի մսոտ ելունները միջին մեծության են, իսկ միջնապատերը 

բարակաթաղանթ են: Հատիկները խոշոր են՝ 1-0.7սմ, մուգ բալագույն, բարակ և նուրբ 

թաղանթով, մսոտ, հյութալի: Հյութն առատ է, ինտենսիվ մուգ բալագույն, թթվաշաքաղցր, 

հաճելի համով, 13.1% ընդհանուր շաքարի, 1.94% թթուների, 0.208% դաբաղանյութերի 

պարունակությամբ: Պտուղներից հյութի ելքը 53-56% է: Սերմեը միջին չափի են՝ 0.3-0.7 սմ: 



Այս սորտը միջին ցրտադիմացկուն է: Պտուղների բերքահավաքը կատարում են 

հոկտեմբերի կեսին: Մեկ թփից միջին բերքը 35-40կգ է: Պտուղների պահունակությունը 2-3 

ամիս է: Սորտը պիտանի է ունիվերսալ օգտագործման՝ դեսերտի 

և վերամշակման համար՝ հյութ, գինի: 

Թթու ուշահաս 

Այս սորտն աճում է Մեղրու և Նոյեմբերյանի շրջաններում: 

Թփերը հզոր են, մինչև 3մ բարձրության, լայնատարած, կախվող 

ճյուղերով և խիտ ճյուղավորությամբ, ճյուղերը՝ բազմաթիվ 

փշերով: Կեղևը կանաչադարչնագույն է, ճաքվածքներով, 

կտորներով անջատվող: Առատ գոյացնում են 

մացառներ:Միամյա շիվերը 15-20սմ են, 0.3-0.4սմ հաստության, 

բաց դարչնագույն՝ առանց ոսպնյակների: Բողբոջները լավ արտահայտված են, մուգ 

դարչնագույն: Միջհանգույցների հանգույցները փշոտ են, որոնց վրա սիմետրիկ ձևով 

գտնվում են 3-4 զույգ տերևներ: Տերևակոթունը 0.2-0.3սմ երկարության է: Տերևաթիթեղը 1.7-

2.1սմ է, թեթևակի ծալազարդված ծայրերով և կլորացած գագաթով, կանաչ է, հարթ, փայլուն, 

ողորկ, պտղաշիվերի վրա՝ երկարացած-նշտարաձև, նեղ հիմքով: Պտուղները 7.5-8.5սմ 

բարձրության են, 7.5-8.9սմ լայնության, 250-400գ քաշով, թեթևակի ուռուցիկ հիմքով և 

գագաթով, թույլ կողավոր: Բաժակը մեծ մասամբ կիսաբաց է, 6 ատամիկներով, որոնք 0.6մմ 

երկարության են, ուղիղ կանգուն: Բաժակի խողովակը շատ կարճ է, դեպի հիմքը զգալի 

լայնացած է: Այն շատ անհարթ է, որը սորտի բնորոշ հատկանիշն է: Կեղևը 2մմ հաստության 

է, պինդ, չոր, մակերեսը թեթևակի խորդուբորդ, թույլ փայլով: Հիմնական գույնը 

դեղնասերուցքագույնն է, ծածկող գույնը՝ վարդագույն-կարմիրը, ամբողջ պտղով մեկ 

տարածված շերտերի կամ համատարած մեծ բծերի տեսքով: Ենթամաշկային կետերը 

բազմաթիվ են, կարմիր կամ կանաչ: Կեղևը ներսի կողմից դեղին է, պտուղը՝ 5-6 բնանի, որի 

միջնապատերը բարակ են, թափանցիկ, իսկ մսալի ելունները՝ հաստացումներով: 

Հատիկները 1.0-1.2սմ երկարության են, երկարավուն, կարմրավարդագույն, բարակ 

թաղանթով: Հյութը բաց վարդագույն է, թթու, 10.5% ընդհանուր շաքարի և 2.96% թթուների 

պարունակությամբ: Պտուղներից հյութի ելքը 39% է: Սերմերը 0.3-0.7սմ երկարության են: 

Մեկ թփի միջին բերքը 52կգ է: Պտևղները պահունակ են, պիտանի են տարբեր տեսակի 

վերամշակումների համար:  

Բալա-մյուրսալ 

Տարածված է Իջևանի, Թումանկանի, Նոյեմբերյանի, Մեղրու և Հայաստանի այլ 

շրջաններում: Թփերը միջին չափի են, մասամբ լայնատարած 

ճյուղերով և աննշան քանակությամբ փշերով: Տերևաթիթեղը 

խոշոր է, ծաղիկները մուգ կարմիր են, մասամբ սափորաձև: 

Թուփը ունի մինչև 3մ բարձրություն, թույլ փշակալված ճյուղերով: 

Պտուղները  խոշոր են՝ 215գ. 6.1սմ բարձրության, 10.5-10.6սմ 

տրամագծով: Ձևը սիմետրիկ է, կլորավուն, իսկ բարձրությունը 

պտուղների հաստության տրամագծից փոքր է: Բաշակը մեծէ, 

կարճ և դեպի հիմքը լայնացող վզիկով: Ատամիկները ավելի 

հաճախ ծռված են դեպի ներս: Պտուղները կլորավուն են, մուգ 

կարմիր, փայլուն, 400-500գ. մասով հյութի ելքը 46-51% շաքարներ 

և 1-1,5% կիտրոնաթթու: Պտղի կեղևը հաստ է, կոտրվածքում՝ 0.3-0.6սմ, փխրուն, 

սպունգանման, ամբողջ մակերեսը մուգ մոխրագույն, փայլուն: Պտղի ներսի մասում 



հյուսվածքի մսոտ ելունները ուժեղ զարգացած են: Հատիկները 1.1սմ երկարության են, 0.7սմ 

հաստության, մսոտ, հյութալի, մուգ կարմիր: Հյութը կարմիր է, թթվաշաքաղցր, հաճելի 

համով, պարունակում է 10.79% ընդհանուր շաքար, 3.43% թթուներ, 0.33 դաբաղանյութեր: 

Հյութի ելքը պտուղներից 53.6% է: Սերմերը երկարավուն են և նեղ, 0.9սմ երկարության և 0.3 

հաստության: Սորտը բավական ցրտադիմացկուն է: Հասունացման շրջանում՝ խոնավ 

եղանակին պտուղների 6-10%-ը փտում են: Բերքահավաքը կատարվում է հոկտեմբերի 

կեսին: Մեկ թփի միջին բերքը 35-45կգ է: Պտուղների պահունակությունը մոտավորապես 

մեկ ամիս է: Սորտը արժեքավոր է թարմ վիճակում օգտագործելու և վերամշակելու համար: 

Կազակե 

Այս սորտը տարածված է Ուզբեկստանում և տաջիկստանում: Իր բարձր 

ցուցանիշների շնորհիվ ունի արդյունաբերական նշանակություն և կարելի է տարածել 

նռնենու մշակման շրջաններում՝ բաց գրունտում և ձմռանը՝ թաղվող շրջաններում: 

Հայաստանում այն սորտը մշակում են Նոյեմբերյանի և Իջևանի շրջաններում: Թփերն ունեն 

տարածված պսակ, միջին քանակությամբ փշերով: Տերևները միջին չափի են, ծաղիկները՝ ալ 

կարմիր: Պտուղները միջին մեծության են, 218գ քաշով, 6.8սմ 

բարձրության, 7.3- 7.8սմ տրամագծով, ավելի խոշորները՝ 235-

250գ: Դրանց ձևը սիմետրիկ է, կլոր, հազվադեպ՝ տափակավուն 

կամ թույլ ձգված հիմքով: Կողերը լավ արտահայտված են: 

Բաժակը միջին չափի է: Նրա վզիկը բարձր է, բայց երբեմն կարճ, 

համարյա գլանաձև, հիմքում փոքր ինչ լայնացած: Ատամիկները 

6-8 հատ են: Դրանք ծռվում են ներքև, հազվադեպ՝ ուղիղ, կանգուն: 

Կեղևի հաստությունը տարբեր է, ավելի հաճախ լինում է 2-3մմ 

հաստության, շատ ամուր, չոր: Նրա մակերեսը փայլուն է, թույլ 

խորդուբորդ, դեղնականաչ, համատարած շերտերով, բծերով և 

մանր կետերով, բաց մորագույն և կարմիր ծածկող գույնով: Պտղի ներսի մասում հյուսվածքի 

մսոտ ելունները միջին մեծությունից փոքր են: Հատկիկները խոշոր են՝ 0.8-1սմ, հոլաձև 

բարակ, փայլուն թաղանթով, մուգ բալագույն, մսոտ, հյութալի: Հյութն առատ է, խիտ, մուգ 

բալագույն, թթվաշաքաղցր, թարմացնող և հաճելի բուրմունքով, պարունակում է 12.68% 

ընդհանուր շաքար, 1.54% թթուներ, 0.208% դաբաղանյութեր: Պտուղներից հյութի ելքը 50-

55% է: Սերմերը մանր են՝ 0.2-0.6սմ, երկար, հիմքում սրացած: Այս սորտը համեմատաբար 

ցրտադիմացկուն է: Պտուղները հասունանում են հոկտեմբերի առաջին կեսին: Մեկ թփի 

միջին բերքը 30-35կգ է: Պտուղները փոխադրունակ են, պահունակ՝ պահվում են կես տարուց 

ավել, օգտագործվում են ունիվերսալ ձևով:   

Կարմիր նյուվադիի 

Այս սորտն աճում է Մեղրու շրջանի Նյուվադի գյուղում: Թփերը 2.5-3մ բարձրության 

են, լայնատարած, խիտ ճյուղավորությամբ: Թփի կեղևը մուգ է, բնից անջատվող: Փշերը քիչ 

են, տեղաբաշխված են երեքական, ճյուղերի ներքևի մասերում: Աճման շիվերը լավ 

զարգացած են, արտաքին տեսքով տարբերվում են ուրիշ սորտերի շիվերից, 25-50սմ 

երկարության, 0.3սմ հաստության, փայլուն, բաց դարչնագույն, կանաչ երանգով, շիվերի 

հիմքում փշերով: Փշերը երկար են, 0.9-1սմ, 3-4 զույգ մանր տերևներով: Միջնահանգույցները 

5-6.5սմ երկարության են: Տերևների տերևածոցում նստած է ուռուցիկ սուր բողբոջ: Տերևները 

բավական խոշոր են՝ 7-7.5սմ երկարության և 1.9-2.3սմ լայնության, սիմետրիկ, երկարավուն, 

նշտարաձև, փայլուն, կանաչ, հավասար ծայրերով, հավասարաչափ նեղացող հիմքով և 

գագաթով: Գագաթը վերջանում է լավ արտահայտված կտուցիկով: Տերևակիցները զույգ են, 



2.5սմ երկարության, պտղաճյուղերի վրայի տերևները բավական մանր են, նեղ և կոպիտ:               

Պտուղները 6.5-7.5սմ բարձրության են և 7.5-8սմ լայնության, 200-300գ քաշով, ձգված-

կլորացած, սիմոտրիկ կողերով, ուռուցիկ հիմքով և գագաթով: Բաժակի խողովակը ըստ 

երկարության փոփոխվում է 1.5-3սմ-ի սահմաններում: Ատամիկները կարճ-կոնաձև են, 

փակ: Պտուղների բաժակը գնդաձև է, խիստ նեղացած խողովակով: Պտղաշիվը երկար է, 

ուղիղ: Կեղևը հաստ է, 3-4մմ, ճկուն: Հիմանակն գույնը սերուցքագույնն է, ծածկող գույնը՝ 

մուգ կարմիր, բազմաթիվ բաց գույնի կետերով: Սերմնախցիկների միջնապատերը թույլ 

թափանցիկ են: Մսալի ելունները իրենցից ներկայացնում են մեծ, մսոտ հաստացումներ:  

Պտղի մեջ կա 200-300 հատիկ: Դրանք խոշոր են, 1.2-1.3 սմ երկարության, ճառագայթանման, 

վարդագույն, բարակ թաղանթով: Հյութը մուգ կարմիր է, քաղցր, 11.5% ընդհանուր շաքարի և 

0.35% թթուների պարունակությամբ: Պտուղներից հյութի ելքը 25% է: Մեկ թփի միջին բերքը 

40կգ է: Պտուղներն օգտագործվում են թարմ վիճակում: 

Կարմիր քաղցր 

Այս սորտը տարածված է Մեղրու շրջանի գյուղերում: Թփերը 3մ բարձրության են, 

լայնատարած: Ճյուղավորությունը խիտ է: Կեղևը մուգ է, համարյա սև, բաց գույնի խալերով: 

Աճման շիվերը 20-28սմ երկարության են, 0.2սմ հաստության: Միջհանգույցները 3-4սմ 

երկարության են: Կեղրը մոխրագույն է, սպիտակավուն թելիկներով, անջատվող բողբոջները 

լավ զարգացած են: Զարգացած տերևները տարբեր չափի 3-ական տերևակիցներով են: 

Տերևները 4.2-5.2սմ երկարության են, բութ-նշտարաձև, բաց կանաչ, դեղնավուն երանգով:  

Պտուղները միջին մեծության են՝ 6.9-7.5սմ բարձրության և 7-7.8սմ լայնության,        200-250գ 

քաշով, կլոր կամ տափակ կլորավուն: Հիմքը ուռուցիկ է, իսկ գագաթը թեթևակի ծռված: 

Նիստերը սիմետրիկ են: Բաժակը թոքր է, կիսաբաց և բաց: 

Ատամիկները 6-ն են: Բաժակի խողովակը կարճ է, գլանաձև:  

Կեղևը միջին հաստության է՝ 2մմ, ամուր, փխրուն, հարթ, 

փայլուն, կոտրելիս օդում արագ գորշանում է: Հիմնական գույնը 

բացից մուգ անցնող սերուցքագույնն է, ծածկող գույնը՝ ամբողջ 

պտուղը պատող ողողվող շերտերով կարմիրը թեթևակի 

կանաչավուն երանգով: Ենթամաշկային կետերը բազմաթիվ են 

և երփներանգում են գույների զանազանությամբ՝ կարմիր, 

դարչնագույն, մուգ կանաչ, որից կեղևը դառնում է պեպենոտ: 

Կեղևի ներսի մասը դեղին է: Սերմնախցիկների միջնապատերը 

բարակ են, թափանցիկ, մսալի ելունները մանր են, 

երկարավուն: Պտուղներում կա 450-600 հատիկ: Դրանք 0.9-1սմ 

երկարության են, մուգ կարմիր, միջին հաստության թաղանթով 

և խցիկներում խիտ դասավորվածության պատճառով՝ կողավոր: Հյութը առատ է, գինեգույն, 

քաղցր, պարունակում է 11% ընդհանուր շաքար, 0.35% թթուներ: Պտուղներից հյութի ելքը 

49% է: Սերմերը մանր են, 0.6-0.7սմ երկարության: Մեկ թփի միջին բերքը 41 կգ է: Պտուղները 

կարելի է օգտագործել վերամշակման և թթուսորտերի հետ կուպաժելու նպատակով:  

Կրմզի նուռ 

Այս սորտը տարածված է Մեղրու շրջանի այգիներում: Թփերը մինչև 2.75մ բարձրության են, 

հավաքված պսակով և խիտ ճյուղավորումով: Երկրորդ կարգի ճյուղերի հեռացման անկյունը 

սուր է: Կեղևը կեխտամոխրագույն է, կտորներով անջատվող: Մացառագոյացումը առատ է, 

հոռաշիվերը խիստ փշոտ: Տերևակալվածությունը քիչ է:  Աճող շիվերը 30-40սմ երկարության 

են, 0.1-0.2սմ հաստության, միատեսակ, բաց դարչնագույն, մոխրագույն փառով պատած և 



վերևի մասում փշոտ, միջհանգույցները 4-5սմ երկարության են, բողբոջները մանր են, լավ 

զարգացած: Տերևները 4-5.2սմ երկարության են,        1.5-1.7սմ լայնության, կանաչ և բաց 

կանաչ: Ավելի խոշորները գտնվում են շիվերի ծայրերում, իսկ մանրերը՝ միջին մասում: 

Պտղաճյուղերի վրա տերևները խոշոր են, մուգ կանաչ:  Տերևակիցները նույնպես խոշոր են, 

3.5սմ երկարության, որոնք իրենց չափերով չեն զիչում իսկական տերևներին: Պտղաշիվի 

երկարությունը տարբեր է, ուղիղ կպած է պտղին: Ուշ զարգացած՝ 2-3 ծաղկումից 

առաջացած պտուղները մանր են և դասավորված են փնջերով, իսկ առաջին ծաղկմանը 

խոշոր են՝ 7-8.6սմ բարձրության, 7-9սմ կայնության, 150-300գ քաշով, սափորաձև, տանձաձև, 

երկարավուն, լայնացած և ծռված գագաթով, սուր ու ուռուցիկ հիմքով: Նիստերը ոչ 

սիմետրիկ են, կողավորությունը ուժեղ է: Բաժակը խոշոր է, մսոտ, բաց, երբեմն կիսաբաց, 

հիմնականում փակ, իսկ հիմքի մոտ ծալավոր: Բաժակի խողովակը մեծ է, երկար՝ 2.5-3.5սմ, 

գլանաձև կամ հիմքում ուժեղ լայնացած: Ատամիկները 5-6 հատ են, լայն-կոնաձև և թեթևակի 

ծռված դեպի ներս: Պտղի կեղևը հաստ է՝ 3մմ, փափուկ, շրթնաձև, ճկուն, մակերեսի կողմից 

հարթ, փայլուն, ողորկ: Ծաղկող գույնը համատարած է՝ ինտենսիվ վառ կարմիր: Կեղևի 

ներսի մասը ներծծված է անտոցիանային գույնով: Բները եռանկյան ձևի են, հաստ և 

անթափանցիկ միջնապատերով: Պտղի մեջ հատիկների ոչ խիտ դասավորված լինելու 

պատճառով դրանք թույլ նիստավոր են, կլոր գագաթով, ճառագայթանման, բարակ 

թաղանթով, կարմիր, բալագույն: Հյութը առատ է, գինեգույն, քաղցրաթթվաշ, բուրավետ, 

թեթևակի տտիպ, թարմացնող, պարունակում է, 11% ընդհանուր շաքար, և 1.9% թթուներ: 

Պտուղներից հյութի ելքը 33% է: Մեկ թփի միջին բերքը 25կգ է: Տերևները վնասվում են 

լվիճներից: Պտուղները բաժակի մոտ ուժեղ վարակվում են փտումով, պահվում է 1.5-2 ամիս: 

Օգտագործվում են թարմ վիճակում և կարելի է օգտագործել վերամշակման համար:  

Նյուվադիի թթու 

Այս սորտը հանդիպում է Մեղրու և 

Նոյեմբերյանի շրջանների պտղատու տնկարկներում: 

Թուփը փռված է, մինչև 3մ բարձրության, պսակի 2.5մ 

տրամագծով: Ճյուղավորորությունը խիտ է: Ճյուղերը 

մեծ քանակությամբ փշոտ են, որոնք միայնակ 

դասավորված են միջհանգույցների հանգույցներում: 

Կեղևը ճաքճքված է, մոխրագույն, սև: Բների հիմքից 

առաջանում են առատ մացառներ: Միամյա շիվերը 

20-45սմ երկարության են, 0.2-0.4սմ հաստության, 4-

5սմ միջհանգույցներով, բաց դարչնագույն, հարթ, 

առանց ոսպնյակների: Տերևակոթունը 0.2-0.3սմ 

երկարության է: Տերևաթիթեղը նշտարաձև է, 4.5-6սմ 

երկարության, 1.5-1.9սմ լայնության, շատ բարակ, 

համարյա թափանցիկ, բաց կանաչ, լավ արտահայտված ջղավորությամբ, գագաթին ունի 

փոքրիկ կտուցիկ: Պտղաճյուղերի վրա տերևները բավական կոպիտ են: Տերևները 

դասավորված են ինչպես շիվերի, այնպես էլ փշերի վրա: Վերջիններիս գագաթին կա 2-

ական տերև, իսկ հիմքում՝ 3-4-ական տերև, ըստ որում՝ դրաց մեծությունը տարբեր է: 

Պտուղների չափերը տարբեր են՝ 5-7սմ բարձրության, 6.2-7.2սմ լայնության, 200-250գ քաշով: 

Ձևը երկարավուն-կլոր է: Հիմքը և գագաթն ուռուցիկ են: Նոր քաղած պտուղների 

կողավորությունը թույլ է արտահայտված, իսկ հետագայում, պահպանման ժամանակ, 

կեղևը չորանալիս խիստ դուրս են ցցվում: Բաժակը խոշոր է, կարմիր, փակ, 5-6 

ատամիկներով: Պտղի կեղևը 2մմ հաստության է, ճկուն, արտաքինից սերուցքագույն, 

համատարած վարդակարմիր, դեպի պտղի հիմքը թուլանում է, որտեղ հիմնական գույնը 

երևում է առանձին խալերով և ստեղծում է ներկերի նուրբ մոզաիկա: Ենթամաշկային 



կետերը բազմաթիվ են, կարմիր գույնի: Կեղևը ներսի կողմից դեղին է: Պտուղը 5-6 բնանի է, 

որոնք եռանկյան ձևի են: Հատիկները 0.8-1սմ երկարության են, կարմիր: Սերմերը, 

հատիկների համեմատությամբ, խոշոր են՝ 0.7-0.8սմ երկարության: Հյութը առատ չէ, շատ 

թթու, պարունակում է 9.75% ընդհանուր շաքար,  2.23% թթուներ: Պտուղներից հյութի ելքը 

30% է: Այս սորտն աչքի է ընկնում վառ գունավորված պտուղներուվ և ամենամյա 

բերքատվությամբ, միջինը մեկ թփից՝ 48կգ: Պտուղները պահունակ չեն, կարելի է 

օգտագործել տարբեր վերամշակությունների համար:  

Վարդագույն 

Այս սորտը տարածված է Մեղրու շրջանի այգիներում: Թփերը հզոր են, ձգված, թույլ և 

նոսր ճյուղավորությամբ: Երկորդ կարգի ճյուղերի հեռացման անկյունը սուր է: Պտղատու 

ճյուղերի տերևակալվածությունը քիչ է: Փշերի քանակը միջին է, մացառառաջացումը՝ 

առատ: Աճման շիվերը 25-30սմ երկարության են, 0.3-0.35սմ 

հաստության, խորդուբորդ, բաց դարչնագույն՝ մուգ դարչնագույն 

շերտերով, կեղևը բազմաթիվ ոսպնյակներով է, որոնք 

դասավորված են միայնակ և խմբերով: Բողբոջները նորմալ 

զարգացած են: Տերևները 4-6.5սմ երկարության են, 1.5-1.7սմ 

լայնության, երկարավուն-նշտարաձև, ճյուղերի գագաթին մոտիկ 

գտնվողները՝ սրացած խայրով, փայլուն: Պտղատու ճյուղերի վրա 

տերևաթիթեղի չափերը մանր են: Պտուղները 6-9.7սմ 

բարձրության են, 9-13սմ լայնության, 250-795գ քաշով, գնդաձև, 

տափակճկլորավուն, կլորացած հիմքով և հատված գագաթով: 

Նիստերը սիմետրիկ են: Կողավորությունը թույլ է 

արտահայտված: Բաժակը հիմնականում փակ կամ կիսաբաց: Ատամիկները 5-6 հատ են, 

բաժակի խողվակը փոքր է, կարճ, հիմքում լայնացած: Կեղևը միջին հաստության է, ճկուն, 

նուրբ, փայլուն: Հիմնական գույնը՝ սերուցքագույն, բաց սերուցքագույն, ծածկող գույնը՝ 

վարդագույնն է, կարմրա-մանուշակագույն երանգով, ձագարի մոտ բարակ, նուրբ շերտերով: 

Ենթամաշկային կետերը դարչնագույն և վարդագույն խալերի նման են, ավելի շատ գտնվում 

են պտղի հիմքում: Կեղևը ներսի կողմից դեղին է: Մսաիլ ելունները հաստ են: Հատիկները 

միջին մեծության են, 0.9-1.1սմ երկարության, գլանաձև և կոնաձև, վարդա-նարնջագույն, 

բարակ թաղանթով: Հյութը բաց վարդագույն է, թթվաշաքաղցր, բուրավետ, 11% ընդհանուր 

շաքարի և 2.29% թթուների պարունակությամբ: Հյութի ելքը պտուղներից 45% է, 

պտուղներում կա 450-900 սերմ, որոնք  0.7-0.8սմ երկարության են: Մեկ թփի միջին բերքը 

50կգ է:  Պտուղների կեղևը նուրբ է, որի հետևանքով քիչ ճաքճքում է, մասամբ վարակվում 

լվիճներով: Պտուղները պահունակ չեն:  

Վարդագույն թթու 

Այս սորտը հանդիպում է Մեղրու և Նոյեմբերյանի շրջաններում: Թուփը 3-3.75մ 

բարձրության է, թույլ ճյուղավորությամբ և միջին քանակության փշերով, որոնք զույգ-զույգ 

կամ մեկական տեղավորված են ճյուղի ներքևի կեսի միջհանգույցներում: Կեղևը մուգ 

դարչնագույն է, կեղտամոխրագույն խալերով: Աճման շիվերը կարճ են, 10-15 սմ 

երկարության, 3.5-4.7սմ միջ-հանգույցներով, բաց դարչնագույն, կանաչ երանգով: 

Ոսպնյակները բաց գույնի են, թույլ նշմարելի: Բողբոջները լավ են արտահայտված, 

դարչնագույն են: Տերևակոթունը 0.2-0.3սմ երկարության է: Տերևաթիթեղը 3.4-6.7սմ 

երկարության է, 1.2-2.3սմ լայնության, նշտարաձև, հարթ մակերեսով, թեթևակի ներս ծռված 

ծայրերով, փայլուն, մուգ կանաչ: Տերևների ձևը և չափը պտղաճյուղերի վրա ուժեղ 



փոփոխվող են, իսկ աճման շիվերի վրա՝ ավելի հավասար: Պտուղներն ըստ չափի տարբեր 

են, 5.8-7սմ բարձրության, 6.5-7.7սմ լայնության, 150-200գ քաշով, տափակ-գնդաձև, 

սիմետրիկ նիստերով, կլոր գագաթով և հիմքով, ուժեղ կողավոր: Բաժակը բաց է, կիսաբաց և 

փակ, 6-7 ատամիկներով: Բերջիններս 0.1սմ հաստոըթյան են, երկար, կոնաձև, ուղիղ, դեպի 

դուրս կամ ներս ծռված: Բաժակի խողովակը միջին չափի է՝ 1-2սմ, գլանաձև, իսկ որոշ 

պտուղներինը՝ հիմքում լայնացած: Պտուղը պտղաշիվին կպած է ուղիղ, կամ անկյան տակ: 

Կեղևը հաստ է՝ 3-3.5մմ, ճկուն, համարյա հարթ: Հիմանական գույնը սերուցքագույնն է, 

ծածկողը՝ կարմիր, ամբողջ պտղով մեկ, վերևի մասում վեր է ածվում նեղ շերտերի: 

Ենթամաշկային կետերը բազմաթիվ են, մոխրագույն: Պտուղը 6 բնանի է, բարակ, դեղին 

միջնապատերով և 300-345 հատիկներով, որոնք 0.9-1.1սմ երկարության են, երկար-կողաձև: 

Նրանց թաղանթը բարակ է, նուրբ, կարմիր: Հյութը մուգ է, թթու, պարունակում է՝ 9.75% 

ընդհանուր շաքար և 2.96% թթուներ: Հյութի ելքը պտուղներից 28% է: Սերմերը 0.55-0.6սմ 

երկարության են: Մեկ թփի միջին բերքը 33կգ է: Պտուղները օգտագործվում են 

վերամշակման համար:  

Քաղցր 

Այս սորտը աճում է Մեղրու և Նոյեմբերյանի 

շրջաններում: Թուփը 3.5մ բարձրության է: Պսակը կլոր 

է՝ 1.5-2մ տրամագծով, լայնատարած, ներքև իջնող 

ճյուղերով: Բնիկները մերկ են, մինչև 2մ բարձրության: 

Կեղևը պոկվում է կտորներով, թողնելով բաց 

մոխրագույն հետքեր: Ճյուղավորությունը թույլ է: 

Երկրորդ կարգի ճյուղերի հեռացման անկյունը բութ է: 

Տարեկան աճը 10-15սմ-ից ավել չէ: Աճման շիվերը 0.2-

0.3սմ հաստության են, 3-4.5սմ միջհանգույցներով, բաց 

դարչնագույն, կանաչ երանգով և խցանային 

հյուսվածքից մուգ դարչնագույն շերտերով: Կեղևն 

անհարթ է, բազմաթիվ բաց գույնի ոսպնյակներով: 

Բողբոջները գտնվում են տերևածոցերում և փշերի 

հիմքում, հազիվ նկատելի դարչնագույն կետերի տեսքով: Փշերը գտնվում են շիվերի հիմքում 

և ծածկված են տերևներով: Տերևակոթունը 0.2-0.5սմ երկարության է: Տերևաթիթեղը 

երկարավուն նշտարաձև է, 4-5.2սմ երկարության, 1.5-1.7սմ լայնության, նութ ծայրերով: 

Տերևները բարակ են՝ 10 տերևի հաստությունը 0.1 սմ է, բաց կանաչ, նուրբ և ոչ հաստ 

ջղավորությամբ, հակադիր դասավորությամբ: Պտուղները 6.5-8սմ բարձրության են, 7.5-

9.5սմ լայնության, 225-390գ քաշով: Դրանց ձևը քիչ փոփոխվող է՝ սիմետրիկ-գնդաձև, հիմքը 

կլոր է, գագաթը նույնպես կլոր է կամ հատված: Պտղի մակերեսը քիչ կողավոր է, սիմետրիկ 

նիստերով: Բաժակը բաց է, փակ կամ կիսաբաց, 6-7 ատամիկներով, 0.2-0.3սմ հաստությամբ, 

որոնք երկարավուն կոնաձև են, ուղիղ կամ ծռված: Բաժակի խողովակը 1.5-3սմ 

երկարության է, գլանաձև, հիմքի մոտ քիչ լայնացած և ալիքավոր: Պտղաշիվը ուղիղ է, կարճ, 

ամուիր կպած պտղին: Կեղևը 2-2.5մմ հաստության է: Հիմնական գույնը սերուցքագույնն է, 

կանաչ երանգով, ծածկողը՝ թույլ վարդագույն, բաց գույնի շերտերով, ներսի կողմից դեղին է: 

Մակերեսը հարթ է, փայլուն, ողորկ, իսկ պտուղը պահելիս դառնում է կաթնագույն և 

անհարթ: Ենթակեղևային կետերը մանր են, մորու գույնի: Բները 7-ից ավելի չեն: Դրանց 

միջնապատերը միջակ հաստության են, քիչ թափանցիկ, դեղին: Պտղի մեջ կա 450-625 

հատիկ: Վերջիններս 0.9-1.1սմ երկարության են, երկարավուն, կոնաձև, նիստավոր, բաց 

վարդագույն, հաստ թաղանթով: Հյութն առատ է, մուգ վարդագույն, քաղցր, պարունակում է 

13% ընդհանուր շաքար և0.28% թթուներ: Հյութի ելքը պտուղներից 42% է: Սերմերը 0.7-0.8սմ 

երկարության են, բաց սերուցքագույն: Մեկ թփի միջին բերքը 30կգ է: Պտղի սահմաններում 



հատիկները հասունանում են միաժամանակ: Պտուղները պիտանի են թարմ վիճակում 

օգտագործելու համար: 

Քաղցր վաղահաս 

            Տարածված է Մեղրու և Նոյեմբերյանի շրջաններում: Թփի բարձրությունը մինչև 3մ է, 

թույլ ճյուղավորությամբ և տերևավորվածությամբ: Կեղևը ճաքճքված է, մուգ: Հոռաշիվերը և 

միամյա շիվերը հարթ են, առանց փշերի: Աճման շիվերը 15-

20սմ երկարության են և 0.2-0.3սմ հաստության են, 

միջհանգույցներով, դարչնագույն, բաց գույնի խալերով: 

Տերևադասավորվածությունը հերթադիր է, յուրաքանչյուր 

հաջորդ տերևը մեծ է՝ 2 փոքր տերևիկներով, շվի ներքևի և 

վերևի մասերում տերևներն ունեն տերևակիցներ, իսկ միջին 

մասի տերևիկները տերևակիցներ չունեն: Տերևածոցերում 

տերևները լավ արտահայտված են:Տերևակոթունը 0.2-0.3սմ 

երկարության է: Տերևաթիթեղը 3.2-5.4սմ երկարության է և 

1.5-2սմ լայնության, նշտարաօվալաձև, ոչ ուղիղ, թեթևակի 

դեպի ներս ծռվող ծայրերով, կլոր կամ ձգված գագաթով, 

սուր հիմքով, բաց կանաչ, նուրբ, բարակ 

ջղավորվածությամբ: Պտուղները խոշոր են և միջին չափի՝ 7սմ բարձրության, 8-9.5սմ 

լայնության, 250-420գ քաշով, համարյա գնդաձև, շատ քիչ նկատելի սիմետրիկ: Բաժակը փակ 

է, լայն կոնաձև, 5-8 ատամիկներով: Բաժակի խողովակը կարճ է կամ միջակ, 1.8-2սմ 

երկարության, հիմքի մոտ լայնացած և ալիքավոր: Պտղաշիվը կարճ է, և պտուղը նրան 

կպած է թեք ձևով: Կեղևը մինչև 3.5սմ հաստության է, հարթ, փայլուն: Հիմնական գույնը 

դեղնասերուցքագույնն է, ծածկողը՝ կարմիր: Կեղևը ներսի կողմից դեղին է:Պտուղը 

պարունակում է 300-600 հատիկ, որոնք 1.2-1.3սմ երկարության են, վարդագույն, բաց 

երանգավորումով և հաստ թաղանթով: Հյութը գորշ է, քաղցր, քիչ տտիպ, պարունակում է 

1.75% ընդհանուր շաքար և 0.28% թթուներ: Պտուղներից հյութի ելքը 34% է: Սերմերը 0.7-

0.8սմ երկարության են, գորշ երանգով: Մեկ թփի միջին բերքը 28կգ է: Պտուղներն 

օգտագործվում են թարմ վիճակում: 

Նռնենու էտը 

Նռնենին չոր մերձարևադարձային բույս է, ցրտադիմացկունությունը ցածր է, 

ցրտահարվում է -15-160C ջերմաստիճանահին պայմաններում: Ունի թույլ աճողություն, 

սաղարթի բարձրությունը հասնում է 3-4մ-ի: Պտղաբերում է միամյա ճյուղերի վրա: 

Ունենում է երկու տիպի ծաղիկներ. 

 1) երկար վարսանդային ծաղիկներ, որոնք գոյանում են մեկ տարեկան ճյուղերի վրա 

և կազմակերպում են պտուղներ,  

2) կարճ վարսանդային ծաղիներ, որոնք գոյանում են ընթացիկ տարվա աճերի վրա, 

բայց պտուղ չեն տալիս:  

Նռնենին սովորաբար ձևավորում են անբուն կամ թփի և երբեմն միաբուն ծառերի 

ձևով: Թփանման ձևավորելու համար տնկման 1-ին տարում արմատակալը վաղ գարնանն 

ուժեղ կարճացնում են այնպես, որ նրա հիմքից առաջանան մեծ թվով ճյուղավորումներ:         

Ամառվա ընթացքում հողի մակերեսից 12-15սմ բարձրության վրա այդ ճյուղավորումներից 

ընտրում են 4-5 լավ զարգացած ճյուղեր, իսկ մնացածը հիմքից հեռացնում են: Թողած 

ճյուղերից հետագայում ընտրում են 3-4-ը, որոնցից առաջանում են 1-ին կարգի կմախքային 

ճյուղերը: Միաբուն ծառանման համակարգով ձևավորելու համար տնկման 1-ին տարում 

արմատակալ տնկենին կարճացնում են հողի մակերեսից 60-70սմ բարձրությամբ, որից 30-



40սմ թողնում են որպես բուն, իսկ բնից վերև՝ 30-40սմ հեռավորության վրա ստեղծում են 4-5 

հատ, մեկը մյուսից 8-10սմ հեռավորության վրա գտնվող 1-ին կարգի կմախքային ճյուղեր:   

Հետագայում 2-3 տարվա ընթացքում ինչպես թփանման, այնպես էլ ծառանման 

սիստեմներով ձևավորելու ժամանակ ստեղծված 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը քիչ 

կարճացնում են՝ դրանց վրա 2-րդ կարգի 1-2 ճյուղեր ստեղծելու համար, իսկ վերջիններս էլ 

էտում են՝ դրանց վրա երկրորդ կարգի 2-3 ճյուղավորումներ ստեղծելու համար: Երբ նռնենին 

մտնում է պտղաբերման փուլ, ուժեղ կողային ճյուղավորումներով բույսերը սիստեմատիկ 

էտում են՝ նոսրացնելով սաղարթը խտացնող ճյուղերը, չորուկները, բնի վրա եղած ավելորդ 

մացառները: Ծաղկելուց հետո հեռացնում են նաև ընթացիկ տարվա ընձյուղների մի մասը, 

որոնք առաջացնում են կարճ վարսանդային ծաղիկներ: Այսպիսի ընձյուղների հեռացումը 

նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում միամյա ճյուղերի վրա առաջացած երկար 

վարսանդային ծաղիկների լավ զարգացման համար, ինչը և բարձրացնում է նրանց 

պտղաբերման գործակիցը: Բացի նոսրացումից, միամյա ճյուղերը թույլ (ծերատման 

աստիճանի) կարճացնում են՝ նրանց վրա երկար վարսանդային ծաղիկներ առաջացնելու 

նպատակով: Թույլ ճյուղավորումներ ունեցող սորտերը («Գյուլաշա հայկական», «Գյուլաշա 

ադրբեջանական») հիմնականում կարճացնում են: Երբ նռնենին թևակոխում է իր աճի ու 

զարգացման 5-րդ և 6-րդ շրջանները (25-30 տարեկան), և աճը խիստ թուլանում է, կատարում 

են երիտասարդացնող էտ: Ընդ որում, կարճացնում են ամենաներքևի առողջ, լավ զարգացած 

և հարմար դիրք ունեցող կողային ճյուղերը: Այդպիսի էտի հետևանքով առաջանում են նոր 

գոյացություններ, որոնցից ընտրում են լավագույնները և սաղարթը ձևավորում են նոր, 

կենսունակ ճյուղավորումներից: Երբ նռնենին թևակոխում է իր աճի 7-րդ և 8-րդ շրջանները, 

կատարում են երիտասարդացում, այսինքն՝ 1-ին կարգի կմախքային ճյուղերը հիմքից 

կտրում են, և հողի մակերեսին մոտ մասերից նոր հոռաշիվեր են առաջանում, իսկ 

վերջիններից ձևավորում են նոր կմախքային ճյուղերը: Այդպիսի էտը պետք է կատարել 

երկու-երեք տարիների ընթացքում:  

Պտղատու բույսերի մեծ մասը խաչաձև փոշոտվող է, նռնենին համարվում է 

ինքնափոշոտվող: Սակայն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ եթե ինքնափոշոտվող 

բույսերն ապահովվում են խաչաձև փոշոտումով, ստացվում է ավելի բարձր և որակով բերք: 

Նռան օգտակարությունը 

Նուռը շատ օգտակար է սակավարյունության դեպքում, քանի որ այն շատ երկաթ է 

պարունակում: Իսկ երկաթն անհրաժեշտ է այրունաստեղծ օրգանների համար: Արդյունքը 

զգալու համար՝ կարևոր է օրական մեկ հատ նուռ ուտել: 

Արքայական միրգն օգտակար է նաև աղիների խնդիրներ ունեցողների համար: Դրա 

համար նռան չորացած, ապա աղացած կճեպներից մոտ 20գր եռացնել մեկ բաժակ ջրով, 

թույլ կրակի վրա, ապա քամել ու խմել օրը երկու անգամ` երկու ճաշի գդալ չափաբաժնով: 

Զարմանալի է, բայց նուռն օգտակար է նաև ականջի ու քթի հիվանդությունների 

համար: Մեկ նռան հատիկը տրորել ու խառնել հարյուր գրամ մեղրի հետ: Ստացված 

զանգվածը թրջոցի տեսքով դնել ցավացող մասին ու պահել՝ մինչև ցավը մեղմանա: 

Այն նաև շատ օգտակար է անգինայի ժամանակ: Կոկորդը կարելի է ողողել նռան հյութով ու 

անպայաման թքել՝ հանկարծ կուլ չտալ: Հաճախականությունը` օրվա մեջ 4-5 անգամ: 

Նռան հյութը հակացուցված է ստամոքսի խոցի, գաստրիտի ու ստամոքսահյութի բարձր 

թթվայնության դեպքում: Ամեն օր մեկ բաժակ նռան հյութը տղամարդկանց կօգնի 

պայքարելու իմպոտենցիայի դեմ: 

Նուռը ոչ միայն համեղ միրգ է, այլև անփոխարինելի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են 

նիհարել: Նռան կալորիականությունը 52կկալ է՝ հարյուր գ. համար: Եթե չեք սիրում նուռ 

կամ օրգանիզմը այն լավ չի ընդունում, ապա այս դիետան ձեզ համար չէ: 



1. Ակտիվացնում է հորմոնները Յուղերը, որոնք պարունակվում են նռան հատիկների 

կորիզներում, վերականգնում են օրգանիզմի հորմոնալ բալանսը: Դրա համար 

խորհուրդ է տրվում ուտել նռան սերմերը ցավալի մենստրուացիաների, գլխացավերի 

և կլիմաքսի հայտնվելու ժամանակ: 

2. Բնական ինսուլին Նռան պտուղները այն հազվադեպ «քաղցրեղեններից» են, որոնք ոչ 

միայն ցուցված են, այլ նաև օգտակար են շաքարային դիաբետով հիվանդներին: 

Օգտագործելով օրվա ընթացքում, 4 անգամ, մինչ ուտելը, ընդամենը կես թեյի գդալ 

նռան հյութ՝ հնարավոր է էականորեն իջեցնել շաքարի մակարդակը արյան մեջ: 

3. Բարձրացնում է հեմոգլոբինը Նուռը հնագույն ժամանակներից հայտնի է որպես 

անեմեայի դեմ պայքարի լավագույն միջոց: Մարդկանց, ովքեր տառապում են 

սակավարյունությամբ, բավական է օրը 3 անգամ, ուտելուց 30 րոպե առաջ 

օգտագործել 0.5 բաժակ նռան հյութ՝ 2 ամսվա ընթացքում: 

4. Ախտազերծում է բերանն ու կոկորդը Անգինայի, Ֆարինգիտի, նաև ստոմատիտի 

դեպքում օգտակար է ողողել բերանն ու կոկորդը նռան չորացրած կեղևի ջրային 

թուրմով, կամ նռան հյութով: Տանինները հեռացնում են ցավը, իսկ օրգանական 

թթուները ոչնչացնում ինֆեկցիան: 

5. Իջեցնում է ճնշումը Նռան սերմերը հիպերտոնիկների համար իսկական գտնված 

գանձ է, քանի որ դրանք շատ «փափուկ» իջեցնում են զարկերակային ճնշումը՝ 

օրգանիզմի վրա չթողելով ոչ մի կողմնակի ազդեցություն: Իսկ նռան պտղի չորացրած 

թաղանթները ավելացնելով թեյի մեջ՝ հանգստացնում են նյարդային համակարգը, 

ազատում անհանգստությունից, կարգավորում գիշերային քունը: 

6. Հրաշալի կոսմետիկական միջոց Թեթևակի բոված, նռան կեղևը, կարագի կամ 

ձիթապտղի յուղի հետ խառնած՝ հրաշալի միջոց է մաշկի չորության, ուգռիների և 

թարախային ցանի դեմ: Իսկ չորացրած կեղևի փոշով կարելի է էֆեկտիվ բուժել 

այրվածքները, ճաքերն ու քերծվածքները: 

7. Հակաաբորբոքիչ Չորացրած կեղևների թուրմը հրաշալի միջոց է տարբեր տեսակի 

բորբոքումների դեմ (երիկամներ, լյարդ, հոդեր, գինեկոլոգիական օրգաններ և այլն): 

8. Դուրս է բերում ռադիացիան Նրանց համար, ովքեր աշխատում են ռադիոակտիվ 

իզոտոպների հետ կամ աշխատում են բարձր ռադիոակտիվության գոտիներում, 

սննդակարգի անփոխարինելի բաղադրիչ է նռան հյութը: 

9. Հզոր հակաճճվային միջոցՀասած նռան կեղևը պարունակում է պելտերին, 

իզոպելտերին և մեթիլիզոպելտերին ալկոհոլիդներ, որոնք ունեն հզոր հակաճճվային 

ազդեցություն: 

10. Լուծի դեմ Նռան կեղևն ու պտուղներն ունեն կապող հատկություն, այդ իսկ 

պատճառով բավական արդյունավետ օգտագործվում են լուծի, կոլիտի և 

էնտերոկոլիտի դեմ: Նուռը աշխարհի ամենաօգտակար մրգերից մեկն է: Այն հայտնի է 

հնագույն ժամանակներից: Այժմ դու նույնպես գիտես որքան օգտակար է նուռը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



ԿԵՌԱՍԵՆԻ 
 

Ընդհանուր տեղեկություններ     

           Prunus avium-ը, նույն ինքը կեռասենին՝ հայտնի է 

ինչպես վայրի բալ. միջին չափի, արագ աճող և 

համեմատաբար քչակյաց ծառ է: Կեռասենու ծառն ունի 

նույն բալենու տեսքը։ Ենթադրվում է, որ այն հայտնի է 

եղել Անատոլիում, Եվրոպայում՝ Դանիայում և 

Շվեյցարիայում դեռևս    մ.թ.ա. 8000 թվականից: Իսկ 

ահա լատիներեն անվանումը ձեռք է բերել հետևյալ 

կերպ. Կեռասունտ քաղաքը գտնվել է Տրապիզոնից ոչ 

հեռու, ահա այստեղ են հռոմեացիներն առաջին անգամ 

տեսել իրենց անհայտ պտղատու ծառեր, որոնք անվանել 

են լատիներեն cerasi։ Այստեղից էլ իտալերեն ciliega, 

ֆրանսերեն՝ cerise, իսպաներեն cereza, գերմաներեն 

Kirsche, անգլերեն cherry, ռուսերեն черешня: Վայրի 

տեսակները պատկանում են avium-ի տիպիկ 

ենթատեսակներին, որտեղ մշակված ձևերը 

հաստատվում են որպես ենթատեսակներ՝ դուրասինա 

(duracina) և ջուլիանա (juliana): Վաղ լայն սպիտակ 

ծաղկիները խմբված են ճյուղերին և տալիս են ուտելի կարմրավուն փոքրիկ կորիզավոր դառը-

քաղցր համ ունեցող պտուղներ: Բնի կեղևը գորշասպիտակավուն է։ Բարձրությունը՝ մինչև 15  

մ։ Երկարակյաց է (մինչև 100 տարի և ավելի)։ Տերևները պարզ են, խոշոր, երկար, ձվաձև, սուր 

ծայրամասով, ատամնաեզր։ Ծաղկաբույլը նոսրածաղիկ հովանոց է, ծաղիկները՝ խոշոր, 

սպիտակ, երկար կոթուններով, երբեմն՝ մեկական։ Ծաղկում է ապրիլ-մայիսին։ Պտուղներն 

օգտագործվում են թարմ, չորացած և վերամշակված (կոմպոտ, մուրաբա, ջեմ, զովացուցիչ 

ջրեր)։ Կեռասենին բազմանում է պատվաստներով և մացառներով։ Բերքատվությունը 70-80 

ց/հա է։ Մշակվում է Ուկրաինայի հարավում, Եվրոպայում, Մոլդովայում, Կովկասոմ, 

միջինասիական հանրապետություններում։ Պտուղները պարունակում են շաքարներ, ազոտ և 

այլ նյութեր, օգտագործվում են թարմ և վերամշակած  վիճակում (մուրաբա, կոմպոտ, հյութ, 

ջեմ, գինի, չիր, շաքարաչիր և այլն)։ Կորիզի միջուկը պարունակում է յուղ, որն օգտագործվում 

է օծանելիքի արտադրության, բնափայտը՝ ատաղձագործության մեջ։ Ծառի առավելությունը 

կայանում է նրա բավականին երիտասարդ տարիքում պտուղ տալու հետ, սակայն ապրում է 

կարճ մյուս ծառերի հետ համեմատած՝ 100 տարի, ջերմա-լուսա խոնավասեր է։ Բազմանում է 

արմատներով, սերմերով և արմատային մացառներով, ինչի հետ մեկտեղ մեղրատու է։ Պտուղը 

տարբեր մեծության, հյութալի, կլոր, երբեմն՝ բութ, սրտանման կորիզապտուղ է, կարմիր, 

վարդագույն, դեղին, սև գույնի։ Պտղահյութն անգույն է, երբեմն մուգ կարմրավուն, քաղցր, 

քաղցրաթթվաշ, թույլ տտիպությամբ։ Վայրի բալը հանդիպում է որպես փոքր մասնիկ շատ 

տեսակների համար բարեխառն անտառներում: Վայրի տեսակը հիմնականում եվրոպական 

տեսակն է և հանդիսանում է մշակվող տեսակների նախնին: Շատ տարածված դեկորատիվ 

մրգային ծառ է և պինդ կարմրադարչնագույն փայտը Եվրոպայում ամենաարժեքավոր 

փայտերից մեկն է համարվում: Ամռանը տերևները փոխում են գույնը բաց կանաչից, գարնանը 

դառնալով մուգ կանաչ և աշնանը դեղին կամ վարդագույն: Վայրի բալենու ծաղիկները 

հասնում են մոտավորապես 2-2.5սմ-ի, սպիտակ, միջատների կողմից փոշոտվող, 

հիմնականում մեղուների կողմից, վայրի մեղուների և այլն, իսկ ծառերը հիմնականում 

ինքնուրույն բեղմնավորվող չեն: Առանձին ծառեր ունեն համեմատաբար կարճ կյանք՝ 100-120 

տարի ամենաշատը և կարող են սկսել ծաղկել 10-15 տարեկանում: Կենտրոնական 

Եվրոպայում ծաղկումը սկսում է մարտի վաղ սկզբում և տեղի է ունենում մինչև մայիսը, մինչ 

անհատական ծառեր արդեն մեկ շաբաթական ծաղկած են: Մրգերը մուգ կարմիր սևին խփող 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%88%D6%82%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%AB%D5%B6%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%B8%D5%AC%D5%A4%D5%B8%D5%BE%D5%A1
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%B8%D5%BE%D5%AF%D5%A1%D5%BD


գույն ունեն: Կորիզը հանած պտուղներ հանդիպում են վաղ գարնանից մինչև ամառը և 

սպառվում են ու ցրվում հիմնականում թռչունների կողմից, օրինակ՝ աղավնիների, 

ծիծեռնակների և այլն, սակայն երբեմն նաև խոշոր բուսակերների կողմից՝ աղվեսների, 

փորսուղների, վարազների և այլն: Prunus avium-ի տարածումը տեղի է ունենում բնականորեն 

բարեխառն անտառներում՝ Եվրոպայում, Անատոլիայում և Հյուսիսային Աֆրիկայի որոշ 

տարածքներում, արևմտյան Ասիայում: Տարածման տարածքները մեծանում են դեպի  

Բրիտանական կղզիների հյուսիսային հատվածներում և Սկանդինավիայի հարավային 

շրջաններում, որտեղ դժվար է առանձնացնել տեղական պոպուլացիաները արհեստական 

ստեղծվածից: Հյուսիսային բնական շրջանները սահմանափակվում են հյուսիսիային 

հասարակածի 55°: Հարավում շրջանը հասնում է մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Հարավային 

Իսպանիա, կենտրանական Իտալիա և Բալկաններ: Այս տարածքներում խիստ 

սահմանափակվում են խոնավ պայմաններում ավելի ցրված բարձրադիր պոպուլացիաները: 

Արևելյան բնական շրջանները ներառում են Կովկասը և Էլբուրսի լեռները Հյուսիսային 

Իրանում, որտեղ տեսակները հանդիպում են 2000մ 

բարձրության վրա: Ալպերում հանդիպում է 1700մ-ի 

վրա ու հասնում է հարավ-արևելյան Ֆրանսիայում 

մինչև 1900մ: Ամենաբարձրը, լեռնային 

տարածաքներում կեռասենի հաճախ հանդիպում է 

փնջերով: Կեռասենու տարածման սահմափակող 

գործոնները հիմնականում կապված են ամառային 

սեզոնին անձրևների մեծ քանակությամբ՝ հարավում 

և հյուսիսում սառը պայմաններում: Բացի 

տարածման բնական սահմանափակումներից, այս 

Prunus-ը լայնորեն տկնվում է և արհետսականորեն 

ֆիքսվում անցողիկ անտառներում և խիտ հողերում, 

հատկապես հյուսիսային Ասիայի բարեխառն 

հատվածներում և Հյուսիսային Ամերիկայում:  

  Բնակությունը և էկոլոգիան: Կեռասենին 

մեսոֆիտիկ է, համեմատաբար ծանծաղ արմատային համակարգ ունեցող, լույս պնդող 

տեսակներից, որոնք կարող են աճել հողային տարբեր կառուցվածքներում: Այունամենայնիվ 

այն օգնում է խորը բարեբեր հողերին ջրի լավ մատակարարմամբ: Ծառը չի հանդուրժում 

ծանր կավը, ճահճացված կամ աղքատիկ ջրազրկված հատվածներ և կարող է լինել զգայուն 

երաշտի դեպքում: Հիմնական բնակավայրային տեսակները կիսաստվերային, բաց անցողիկ 

փայտահողը և անտառային հատվածներում հատկապես ծայրերում, կածաններում և այլն, 

որտեղ այս ծառը վերջիվերջո հանդիպում է որպես հազվադեպ ծառ: Նախնական տեսակների 

հաստատման մարտավարությունը իրականացվում է որպես առաջնային սերնդի 

հաստատում՝ սերմերի հավաքման, հնարավոր կերպով այս փուլին հաջորդում է մեծ 

վեգետատիվ աճը՝ արմատային համակարգի խորացմամբ: Իր թավուտ և խորացման 

հնարավորությամբ, ինչպես նաև իր արագ երիտասարդ աճով, կեռասենին ցուցաբերում է 

մրցակցային առավելություններ վաղ շրջաններում: Իր եվրոպական հիմնական սպառման 

շրջաններում, անտառաներում հազվադեպ հանդիպող տարր է, օրինակ կիրճային 

անտառները, կաղնային անտառները և այլն:  

 

 

 

 

 

 



   Կեռասի օգտակար հատկությունները 

 Կեռասենին պարունակում է մինչեւ 11,5 տոկոս շաքար, 1,33 տոկոս օրգանական թթուներ, 1 

տոկոս ազոտային նյութեր, բջջանյութ, մոխիր, ներկանյութ, հարուստ է կալիումով և երկաթով, 

պարունակում է նաեւ կալցիում, մագնիում, ֆոսֆոր, այլ միկրոտարրեր։ 100 գ պտղամսի մեջ 

պարունակվում է 0,01 մգ B1, B2 վիտամիններ, 0,4 մգ նիացին, 15 մգ ասկորբինաթթու, 0,3 մգ 

վիտամին E, ռուտին։ Կորիզը պարունակում է 28 տոկոս պրոտեիններ և 30 տոկոս ճարպեր։ 

Կեղևը պարունակում է մեծ քանակությամբ դաբաղանյութ և ներկանյութ։ Արժեքավոր է 

կեռասի խեժը, այն հարուստ է արաբինով: Տերևներում պարունակվում է մեծ քանակությամբ 

ասկորբինաթթու։ Բալենու համեմատ` կեռասենու պտուղներն ավելի հարուստ են 

կարոտինով և երկաթով, սակայն զիջում են ֆոլիաթթվի, B խմբի վիտամինների 

քանակությամբ։ Ավանդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս բուժական նպատակներով 

օգտագործել կեռասենու պտուղները աղեստամոքսային հիվանդությունների, անեմիայի, իսկ 

տերևներն ու ծաղիկները` մրսածության դեպքում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ 

օգտագործվում են կեռասենու պտուղները, պտղակոթերը, տերևը, բողբոջը, ծաղիկները և 

արմատը։ Խորհուրդ է տրվում կեռասն ընդգրկել 

երեխաների սննդի մեջ։ Ի տարբերություն բալենու 

պտուղների` օգտակար է բարձր թթվայնությամբ 

ստամոքսաբորբի, 12-մատնյա աղիի, ստամոքսի 

խոցի դեպքում։ Ամերիկացի հոգեբանների 

ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, 

որ կեռասի պտուղների սիրահարներն ունեն 

հանգիստ և բարի բնավորություն։ 

Գիտնականները հաստատել են նաև, որ եթե 

մարդ ամեն օր` առավոտյան և երեկոյան, ուտի 

մի քանի հատիկ կեռաս (թարմ կամ պահածո), 

ապա զգալիորեն կնվազի սրտի հիվանդությունների վտանգը։ Վիտամին A-ի բարձր 

պարունակության շնորհիվ կեռասի պտուղներն օգտակար են մաշկին, դրանց օգտագործումը 

պահպանում է մաշկը արևի ճառագայթների վնասակար ազդեցությունից։ Վիտամին A-ի 

պարունակությունը բաց գույնի պտուղներում ավելի մեծ է։ Կեռասի բերքահավաքը 

կատարվում է պտղակոթով, որպեսզի հնարավոր լինի որոշ ժամանակ պահպանել, ինչպես 

նաև` բնական հյութի կորուստ չառաջանա։ 

  Կարևորությունն ու օգտագործումը: Վայրի բալը հազարավոր տարիներ շարունակ եղել է 

մարդկային սննդի աղբյուր: Այսօր այն մշակվում է որպես մրգային ծառ բարեխառն 

տարածքներում ամբողջ աշխարհում: Բացի մարդկային սնունդ լինելուց, նրա մշակված 

ենթատեսակներով հանդերձ, կեռասենու ծառը հանդիսանում է եվրոպական ամենակարևոր 

ծառերից մեկը՝ արժեքավոր ամուր և խիտ փայտ, որը նաև օգտագործվում է երաժշտական 

գործիքների պատրաստման համար:   

  Այսօր փայտանյութային արտադրությունը հիմնական սպառողն է վայրի բալի ծառը: Բացի 

իր օգտագործումից որպես դիզայներական ծառ, 

այս ծառը նաև համարվում է կարևոր սննդի 

աղբյուր թռչունների շատ տեսակների համար և 

միջատների: Վայրի բալի տարածման 

շրջանները և անգամ իր համապատասխան 

ագրոանտառապահության հնարավոր շրջանը 

համընկնում է Եվրոպայի բարձր 

էրոզիականության մակարդակի հետ, ինչպիսին 

եվրոպական լեռնային համակարգն է: 

Կողմնակի արմատները համապատասխանում 



են խորը ամրապնդմանը և հողի ուժեղացման խորացմանը, ինչպես նաև հողի 

բիոինժիներիային՝ մեծացնելու համար լանջերի կայունությունը և էրոզիայի մեղմացումը: 

    Կեռասենին Հայաստանում  

  Հողակլիմայական պայմանների նկատմամբ պահանջկոտ չլինելու շնորհիվ բալենին 

ամենատարածված պտղատու կուլտուրաներից է: Հայաստանում մշակվում է հյուսիսում և 

հարավարևելյան շրջաններում, Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում։ Մշակվող 

սորտերից են՝ Դրոգանա դեղինը, Դենիսենի դեղինը, Մեթաթարականը, Սև Նապոլեոնը։ 

Հայաստանի տեղական սորտերից են Քանաքեռի կեռասը, Սպիտակենին, Կարմիրկենին։ 

Ցրտադիմացկուն է, վաղ պտղաբերող, լավ խնամքի պայմաններում ամեն տարի առատ բերք է 

տալիս, պտղաբերում 3-4 տարեկանից։ Կարող է աճել ծովի մակերևույթից մինչև 2000 մ 

բարձրության վրա։ Այդ իսկ պատճառով պտուղների հասունացումը երկարաձգվում է 2,5-3 

ամիս։ Արարատյան դաշտավայրի պայմաններում պտուղները հասունանում են մայիսի 20-ից 

մինչև հուլիսի 20-ը, նախալեռնային գուտու՝ Աբովյանի, Աշտարակի, Նոյեմբերյանի 

շրջաններում՝ հուլիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 5-ը, իսկ լեռնային գոտում՝ Սևանի, Կամոյի, 

Մարտունու, Վարղենիսի, Սիսիանի, Ստեփանավանի շրջաններում՝ հուլիսի 30-֊ից մինչև 

օգոստոսի 30-ը։ Կեռասենու պտուղները գնահատվում են իրենց վաղահասությամբ, 

տեխնոլոգիական և սննդային բարձր հատկանիշներով։ Բալից մուրաբա, կոմպոտ և չիր են 

պատրաստում։ Առավել տարածված են 4-ը՝ սովորական կամ թթու, տափաստանային, թավոտ 

և ավազաբալենի: Մշակվող սորտերի մեծ մասն ստացվել է առաջին 2 տեսակներից: ՀՀ-ում 

հայտնի են 3 վայրի տեսակներ՝ մահալեբյան, մանրապտուղ և ալեհեր: Մշակվում է 

սովորական բալենին: Տեղական սորտերը հատուկ անուններ չունեն, կոչվում են իրենց աճման 

վայրի անունով, այն է՝ Երևանի, Մեղրիի, Քանաքեռի, Սիսիանի և այլն։ Նկարագրենք 

սորտերից մի քանիսը. Պադբելսկայա։ Բալենու ստանադարտ սորտ է։ Ծառը ուժեղ աճող է՝ 

ցածր բնով։ Սաղարթը կլորավուն է, խիտ, ճյուղերով։ Պտուղները խոշոր են, մսոտ (4-6գ) 

կլորավուն հարթ մակերեսով։ Մաշկը փայլուն է, միջակ ամրության: Ծառը կարող է տալ մինչև 

64կգ պտուղ։ Հասունանում է հունիսի 12-20-ը։ Լավագույն փոշոտիչներն են Անատոլսկայա, 

Լյուբսկայա, Սիսիանի սորտերը։  

  Շուբինկա: Բալենու տարածված սորտ է։ Ծառի 

բարձրությունը 4-5մ է։ Սաղարթը կլոր է, պտուղները միջին 

մեծության 2-3գ, 

պտղամաշկը 

բարակ, փայլուն, 

կարմիր գույնի։ 

Բազմացվում է 

պատվաստի և 

մացառի 

միջոցով։ 

Պտուղները 

հասունանում են 

հուլիսի երկրորդ 

կեսին, օգոստոսի սկզբին։ Ծառերը պտղաբերում են 3-4 

տարեկանում։ Միջին բերքը՝ 10-12 կգ, պտուղները 

բարձրորակ են, օգտագործվում է ոչ միայն որպես սեղանի 

սորտ այլև պատրաստում են բարձրորակ մուրաբաներ։ Վլոդիմիրսկայա։ Ծառերի 

բարձրությունը 3-3,5 մ է, սաղարթը՝ կլոր։ Պտուղները միջին մեծության են՝ 3 գ քաշով, 

պտղամաշկը մուգ կարմիր, գրեթե սև գույնի, փայլուն, պինդ։ Բազմացվում են պատվաստի և 

մացառի միջոցով։ Պտուղները հասունանում են հուլիսի վերջին, շատ բարձրորակ են։  

  Սիսիանի: Կեռասենու տարածված սորտ է: Զանգեզուրում ծառը մեծ է, ուժեղ աճող` 4-5մ 

բարձրությամբ: Պտուղները բավականին մեծ են ` 6-8գ տափակ կլորավուն: Մաշկը բարակ է 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6


պինդ, մուգ կարմիր, հասունացման ժամանակ համարյա սև: Բազմացվում է մացառներով: 

Ցրտադիմացկուն է, մշակվում է ծովի մակերևույթից 1750մ բարձրության վրա: Բարձր 

բերքատու է: Պտուղները վաղամիջահաս: Գարնանը, բողբոջների ուռչելու շրջանում, մոնիլիալ 

այրվածքի, ծակոտկեն բծավորության դեմ պայքարելու համար ծառերը սրսկել 1% բորդոյան 

հեղուկով։ Պսակաթերթերի թափվելուց անմիջապես հետո, նույն հիվանդությունների դեմ 

սրսկել 1% բորդոյան հեղուկով։ Լվիճների դեմ, պայքարի անհրաժեշտության դեպքում, 

կատարել առանձին սրսկում անթիոյի 0.1% էմուլսիայով։ Բալենու ճանճի թռիչքից 10-12 օր 

հետո, կեռասի պտղալիցի շրջանում սրսկել անթիոյի 0.15% կամ ռովիկուրտի 0.04% 

Էմուլսիայով։ Այս սրսկումները միաժամանակ նպաստում են բալենու լորձնոտ սղոցողի 

քանակության նվազեցմանը։Կեռասենու պտուղները գնահատվում են իրենց 

վաղահասությամբ, տեխնոլոգիական և սննդային բարձր հատկանիշներով։ Բալից մուրաբա, 

կոմպոտ և չիր են պատրաստում։ Առավել տարածված են 4-ը՝ սովորական կամ թթու, 

տափաստանային, թավոտ և ավազաբալենի։ Մշակվող սորտերի մեծ մասն ստացվել է 

առաջին 2 տեսակներից։ ՀՀ-ում հայտնի են բալենու 3 վայրի տեսակներ՝ մահալեբյան, 

մանրապտուղ և ալեհեր։ Մշակվում է սովորական կեռասենին։ Տեղական սորտերը հատուկ 

անուններ չունեն, կոչվում են իրենց աճման վայրի անունով, այն 

է՝ Երևանի, Մեղրիի, Քանաքեռի, Սիսիանի և այլն։ 

  Վլոդիմիրսկայա: Ծառերի բարձրությունը 3-3.5մ, սաղարթը կլոր է: Պտուղները միջին 

մեծության են՝ 3գ քաշով, պտղամաշկը մուգ կարմիր, գրեթե սև գույնի, փայլուն, պինդ: 

Բազմացվում են հուլիսի վերջին, շատ բարձրորակ են: 

   Կեռասենու հայտնի սորտեր. ադելինա, ալկարմիր, անուշկա, արիադնան, թվաշյա, բրյանսկ 

վարդագույն, վալերի չկալովի, դաղստանի շուտ, աղանդեր, դոլորես, կովկասյան: 

   Կեռասենու բնութագրման գենետիկական ռեսուրսները ներկայիս Թուրքիայի տարածքում 

կարող են օգնել հասկանալու նրանց օգտագործումը բազմացման ծրագրերում 

համաշխարհային մակարդակով, քանի որ այդ տարածաշրջանը համարվում է կեռասենու 

հայրենիքը: Մալաթիայի շրջանում կեռասենու պտուղները հավաքվում են ապրիլ-մայիս 

ամիսներից, թարմ կամ չորացված վիճակում՝ հետագա օգտագործման նպատակներով: 

Կեռասենու բաղադրություններն օգտագործվել են որպես ավանդական բուսական 

դեղամիջոցներ՝ տարբեր հիվանդությունների համար: Այս բաղադրիչները հայտնի են որպես 

անտիօքսիդանտ ազդեցություն ունեցողներ: Այնուամենայնիվ, կեռասենու բաղադրիչների 

միջնորդված անտիօքսիդանտ ազդեցությունները մնում են անհայտ: 

Ուսումնասիրություններից մեկը հենց Մալաթիայում, պարզ դարձրեց կեռասենու մեթանոլի 

ազդեցությունը և ուսումնասիրված անտիօքսիդանտ հնարավորություններն ու ԴՆԹ-ի 

վնասների պաշտպանության կարողությունը: Այս մզվածքների անտիօքսիդանտ 

հանրավորությունները գնահատվեցին՝ օգտագործելով տարբեր անտիօքսիդանտ թեստեր, 

ներառյալ նվազված ուժը, ազատ ռադիկալ հավաքումը, ջրածնի պերօքսիդի հավաքումը և 

այլն:  

Վտանգներն ու հիվանդությունները 

   Վայրի բալենին խոցելի է բակտերիաների նկատմամբ, ինչը կարող է աղավաղել և 

վերջնականապես սպանել վնասված ծառին: Տարվա սխալ ժամանակին պատվաստելը կարող 

է ծառերին վնաս պատճառել, անգամ արծաթյա տերևների հիվանդությունը, որը կարող է 

վերջնակապես սպանել ծառին: Մահվան կարող է հանգեցնել բալենու սև ճանճի վնասները՝ 

Myzus cerasi: Prunus Avium-ը ունի համեմատաբար ծանծաղ արմատային համակարգ՝ հողի 

վերին հորիզոններում երկար գնացող կողային արմատներ, մատուցելով այն խոցելի քամու 

քշումներին: Հավելյալ, այն համեմատաբար զգայուն է շրջակա ստրեսներին և ոչ բարենպաստ 

պայմանների նկատմամաբ, այսպիսով այն կարող է հանդիսանալ շատ վնասատուների և 

հիվանդությունների թիրախ: Արմատները կարող են հարձակման ենթարկվել մկների կողմից, 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%94%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%84%D5%A5%D5%BC
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%AB%D5%BD%D5%AB%D5%A1%D5%B6


իսկ տերևները թրթուրների և ձմեռային ցեցերի կողմից: Ինչպես այլ շատ Prunus-ի 

ծառատեսակների, կեռասենին նույնպես զգայուն է ցեցերի նկատմամբ: Երիտասարդ 

կեռասենիները հատկապես խոցելի են սմբակային բուսակերների հարձակումների 

նկատմամաբ:  

  Կլոններն ու կլոնային խառնուրդները: Կլոնները հանգեցնում են մարտավարության, որն 

ուղված է ամենալավ սելեկցիոն գենոտիպին: Վերջինս կարող է սահմանվել որպես այն 

ինդիվիդուալները բնակչության մեջ, ովքեր ունեն բնակչության ստանդարտից ավելի քան 2.5 

ստանդարտային շեղում: Կլոնային տեսակների փաստարկները և կլոնային անտառները 

զանազան են՝  

1.  հետաքրքրությունների առանձնահատկությունների գենետիկ ձեռքբերումը դեռևս 

գերազանցում է այն, ինչը հնարավոր է սերմերի այգիների վրա հիմնված ծրագրի համար 

նույն ժամանակահատվածում, 

2.  կոնտրաստային գենոտիպերը կարող են խառնվել՝ մեծացնելու գենետիկ բազմազանության 

ամրապնդումը և նպաստելու բնակչության կողմից կլիմայական կամ կենսաբանական 

փոփոխություններին դիմակայելու համար: 

Կեռասենու պարագայում, բարձր որակի կլոնները կարող են տեղակայվել արագորեն մեծ 

թվաքանակով՝ անտառային պրակտիկ օգտագործման նպատակով և ներկայումս 

ամբողջապես գործունակ են: Սա ավելի արդյունավետ է, 

քան այն ինչին կարելի է հասնել “ավանդական” բազմացման 

ռազմավարության միջոցով՝ հենվելով սելեկցիայի, սերմի 

այգային ստեղծման և սերմի մասայական արտադրության 

վրա: Այս առավելությունները ոգեշնչում են Ֆրանսիայի, 

Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Իտալիայի 

այգեգործներին՝ զարգացնելու և տեղակայելու կեռասենու 

կլոներին կամ կլոնային խառնուրդներին:  Ադապտացիոն 

մարտավարությունը կլիմայական փոփոխությունների 

պայմաններում: Կեռասենին բարեխառն տեսակ է, որի հիմնական էկոլոգիական պահանջները 

կապված են բարեխառն շրջանի հետ (սակայն ծաղկումը, սերմային բողբոջումը կախված է 

ջերմասիճանից) և ջրի մատակարարումը (հատկապես ամռանը): Կլիման կփոխվի 

անընդհատ, և ամենալավատես սցենարը՝ հիմնված քաղաքական և սոցիալական 

փոփոխությունների վրա, ամենահնարավորն է: Անգամ, եթե ապագա կլիմայական մոդելները 

կարող են գծվել եղանակի և խոնավության կտրուկ փոփոխությունների ֆոնի վրա, ապագա 

իրավիճակը մեծապես անհայտ է: Ուսումնասիրելով մի շարք ուղություններ՝ հիմնական 

խնդիրը պետք է լինի հավաքելու մաքսիմում հարմարվողականություն: Անտառային նյութերի 

վերանայումը կտա հնարավորություն՝ մեծացնելու դրա հարմարվողականության ներուժը 

ապագայի համար: Այս մարտահրավերը դեռևս չի հասցեագրվել կեռասենու համար: 

Միջազգային ցանցերը՝ ստնդարտային կլոներով ստեղծել են մրգային տեսակներ, որոնք 

կարող են կեռասենու համար խնդիր լինել: Գենետիկական բազմազանությունը՝ սառեցված 

միավորների քանակի համար կարիք ունի ազդելու բողբոջի հանգստության վրա, ինչպես նա 

բողբոջի ծաղկման, կարևոր է նաև չորադիմացկունության ավելացման վրա ազդեցությունը:  

 

 

 

 

 



Թզենու նշանակությունն ու կարևորությունը 
 

 Թզենու պտուղներն արժեքավոր սննդամթերք են և ունեն բուժական ու դիետիկ բարձր 

հատկություններ: Հասուն պտուղները՝ նայած սորտի և կուլտուրայի պայմանների, 

պարունակում են 15-25% շաքար: Չորացած պտուղներում՝ 60-70%: Թզի մեջ եղած շաքարը 

գլխավորապես բաղկացած է օրգանիզմի կողմից հեշտությամբ յուրացվող գլյուկոզաից և 

ֆրուկտոզայից: Թթուների պարունակությունը թզենու պտուղների մեջ ցածր է՝ 0,10-ից մինչև 

0,40%: Գերակշռում է խնձորաթթուն: Թզենու պտուղները հարուստ են մարդու օրգանիզմի 

համար անհրաժեշտ կալցիումով և երկաթով, որոնք թզի մեջ շատ ավելի են, քան խնձորի և 

խաղողի մեջ: Թարմ պտուղները հարուստ են A և C վիտամիններով: Սերմերի մեջ 

պարունակվում են մինչև 5% ճարպային նյութեր: Իր այս հատկությունների շնորհիվ թզենու 

պտուղները չափազանց օգտակար են սակավարյունության դեպքում և բուժական 

հատկություններ ունեն ստամոքսային և մրսածության որոշ հիվանդությունների ժամանակ: 

Թուզն հատկապես օգտակար է երեխաների համար: Թզենու կուլտուրայի արժեքը 

պայմանավորված է ոչ միայն պտուղների սննդարար բարձր հատկություններով, այլև այդ 

բույսի բիոլոգիական առանձնահատկություններով: Այսպես, օրինակ, թզենին հեշտ է 

բազմացվում կտրոններով, որոնցից տարեվերջին ստացվում են մշտական տեղերը 

տեղափոխելու համար միանգամայն պիտանի տնկիներ: Թզենին վաղ է սկսում 

պտղաբերումը՝ տնկումից 2-3 տարի հետո, և նրա բոլոր ընձյուղները բարձր և այն էլ ամեն 

տարի բերք են տալիս: Թզենու այս բոլոր հատկությունները, ինչպես նաև հողի և կլիմայական 

բարենպաստ պայմանները, տնտեսապես արժեքավոր սորտերի առկայությունը լայն 

հնարավորություններ են ստեղծում այս կուլտուրայի արդյունաբերական աճեցման համար: 

 

Թզենու բուսաբանական առանձնահատկությունները 
 

 Թզենին (Ficus carica L) թթազգիների (Moraceae) ընտարիքից է, աճում է իբրև ծառ, 

հաճախ իբրև թուփ: Նայած աճման պայմաններին, նա լինում է տարբեր բարձրությամբ և 

հզորությամբ, երբեմն հասնելով մինչև 14 մետրի: Ցուրտ ձմեռ ունեցող շրջաններում 

պարբերական ցրտահարումների և մշակման ձևի հետևանքով թզենին մեծ մասամբ աճում է 

իբրև թուփ: Վեգետացիայի շրջանում թզենու բոլոր մասերը պարունակում են կաթնանման 

հեղուկ, որը պարունակում է մինչև 13% կաուչուկ և դուրս է գալիս բույսերի թե՛ վերերկրյա և 

թե՛ ստորերկրյա որևէ ձևով վնասված բոլոր մասերից: Միամյա շիվերը լինում են մեծ, դալար, 

կանաչ գույնի: Օգոստոսին նրանց վրա գոյանում են կողային բողբոջներ: Գարնանը նախորդ 

տարվա միամյա շիվերի վրա գագաթնային և կողային բողբոջներից կրկին աճում են շիվեր: 

Տերևային սպին, որտեղ դասավորված են բողբոջները, արտահայտված է օղակաձև հետքի 



ձևով, որտեղից՝ կտրոնով բազմացնելիս հեշտությամբ արմատներ են առաջանում: Ճյուղի 

գագաթնային բողբոջն աճելով տալիս է տերևներ, որոնց կոթունների ծոցում գոյանում են 

պտղատու բողբոջներ: Այդ բողբոջներից թե՛ միամյա, և թե՛ աճող շիվերի վրա առաջանում են 

սովորաբար տանձաձև ծաղկաբույլեր, որոնք հետագայում փոխվում են պտղաբույլերի, կամ 

ինչպես սովորոբար անվանում են՝ «պտուղների». դրանցից յուրաքանչյուր տերևածոցում 

լինում է մեկ, հազվագյուտ դեպքում երկու հատ: Գարնանը նկատվում է անցած տարվա 

աշնանը կազմակերպված թզերի զարգացում, իսկ ընթացիկ տարվա շիվերի վրա սկսում են 

զարգանալ նոր ծաղկաբույլեր: Ծաղկաբույլերը մսալի են, ներսից սնամեջ, ինչպես ապակյա 

դատարկ շիշը: Ծաղկաբույլերը փոխվում են պտղաբույլերի, իսկ վերջիններս հանդիսանում են 

թզենու «պտուղները», որոնք հասունանալուց հետո գործածում են ուտելու համար: Թզենու 

ծաղկաբույլերը կազմված են բազմաթիվ ծաղիկներից, որոնց ծաղկակոթունները ձուլված են 

իրար հետ և որից ստացվել է մի ընդհանուր ծաղկակալ. վերջինիս մակերեսի վրա, ինչպես և 

բարդածաղիկ ընտանիքին պատկանող բույսերի զամբյուղներում, դասավորված են 

ծաղիկները:  

 Թզենին ունի հինգ տիպի ծաղիկներ. 

 ա) արական ծաղիկներ, որոնք տալիս են ծաղկափոշի փոշոտման համար. 

 բ) իգական սերմնային ծաղիկներ, որոնք լավ զարգացած են և բեղմնավորվելուց հետո 

տալիս են սերմեր. 

 գ) իգական ամուլ (անպտուղ) ծաղիկներ, որոնք թույլ են զարգացած, ունեն 

թերզարգացած սպի, որն ընդունակ չէ ընդունելու ծաղկափոշի: Թզենու այդպիսի ծաղիկներ 

ունեցող ծաղկաբույլերն առանց փոշոտման դառնում են պտղաբույլեր և չեն թափվում. 

 դ) իգական գալլակիր ծաղիկներ՝ ուղիղ կարճ սռնակով և բավականին լայն սպիով: 

Սերմնարանը միաբուն է, սերմ չտվող, որտեղ իր ձվերն է դնում և զարգանում թզենու փոշոտիչ 

պիծակը՝ բլաստոֆագը. 

 ե) երկսեռ ծաղիկներ: Հազվադեպ են պատահում թզենու ծաղկաբույլերում:  

  

Թզենու բիոլոգիական մի քանի առանձնահատկությունները 
 

 Թզենին բազմամյա բույս է, կյանքի տևողությունը հասնում է 60-70 և ավելի տարիների: 

Բազմացվում է տարբեր եղանակներով՝ կտրոններով, անդալիսով, արմատային մացառներով, 

պատվաստով և սերմերով: Արդյունաբերական նպատակների համար բազմացման 

ամենատարածված եղանակը կտրոններով բազմացումն է: Թզի պատվաստումը հազվադեպ է 

կիրառվում, քանի որ պատվաստացում պատվաստակալին վատ է կպչում: Սերմերով 

բազմացումը կիրառվում է սելեկցիոն աշխատանքներում՝ նոր սորտեր առաջ բերելիս: Թզենու 

ծաղկաբույլերը գոյանում են անցյալ տարվա միամյա և ընթացիկ տարվա աճող շիվերի վրա: 

Կտրոնով տնկած թզենին մեծ մասամբ սկսում է պտղաբերել տնկելու երկրորդ տարին, 

հազվադեպ առաջին, հենց տնկելու տարին: Լրիվ պտղաբերումը լինում է 7-9-րդ տարիներին: 

Գարնան հյութաշարժման սկզբից մինչև ուշ աշուն գոյանում են ծաղկաբույլեր: 

Ծաղկաբույլերի ծաղկումը սկսում է, երբ դրանք հասնում են մոտավորապես 1.5-2 սմ 

մեծության, դառնում են փայլուն, առաձգական մաշկով, կողավոր և արձակում են ուժեղ, 

մեղրի յուրահատուկ հոտ: Այդ ժամանակ փափկում է թզի միջուկը, վարսանդները կանգնում 

են ուղիղ, սպիները լինում են կանաչ, փայլուն, զմյութնական թզի «աչքերը» բացվում են: 

Թզենու ծաղիկները գտնվելով ծաղկաբույլի ներսում՝ քամու և միջատների միջոցով ազատ 

փոշոտվելու հնարավորությունից զուրկ են: Ծաղկաբույլերում փոշոտումը կատարվում է 

թզենու հատուկ փոշոտչի – բլաստոֆագ կոչվող պիծակի միջոցով: Բլաստոֆագը շատ փոքր 

միջատ  է (0.1-.015 սմ երկարությամբ), հասարակ աչքով թույլ նշմարելի: Բլաստոֆագը տարվա 

ընթացքում ունենում է երեք սերունդ: Այդ սերունդների զարգացումն ընթանում է թզենու 

ծաղկաբույլերի բոլոր երեք սերիաների զարգացման հետ միաժամանակ: Այսպիսով, 

բլաստոֆագի կյանքն անխզելիորեն կապված է թզենու պտղաբերման և, գլխավորապես, 



ծաղկաբույլերի մեջ եղած ծաղիկների զարգացման և ծաղկման հետ: Ուրիշ պայմաններում 

բլաստոֆագը չի ապրում:  

 Թզենու գոյություն ունեցող բոլոր սորտերը կարելի է մոտավոր կերպով բաժանել 

երկու հիմնական խմբերի՝  

1. Կապրիֆիկացման կարիք ունեցողների և  

2. Առանց փոշոտման պտղաբույլեր առաջացողների  

Կապրիֆիկացիայի կարիք ունեցողների 

թվին պատկանում են թզենու լավագույն չոր միրգ 

տվող սորտերը, օրինակ՝ Սարի-լոբը, Կալիմիրնան 

և այլն: Սորտերի մեծ մասը առանց փոշոտման 

տալիս են հասուն պտղաբույլեր, բայց վերջինների 

սերմերը լրիվ չեն զարգանում և ցանքի համար 

պիտանի չեն լինում: Այդ խմբին պատկանող 

սորտերը բազմանում են միայն վեգետատիվ 

եղանակով, օրինակ՝ կտրոններով:  

Կապրիֆիկացիայի կարիք չունեցող մի 

քանի սորտեր (օրինակ՝ Կադոտա սորտը և այլն) փոշոտման դեպքում տալիս են լավագույն 

որակի, ծլունակ սերմերով պտղաբույլեր:Թզենու միջին բերքատվությունն է՝ 10-15 տարեկան 

ծառինը՝ 50-60 կգ,  15-25 տարեկանինը՝ 80 կգ,  25 տարեկանից բարձրինը՝ 125 կգ (երբեմն 300 

կգ): Թզենու բերքատվությունը կախված է շատ պատճառներից, որոնցից կարևոր 

նշանակություն ունի ծառի աճեցողության ուժը: Ամենից բերքատուն են այն սորտերը, որոնք 

ունեն երկար շիվեր՝ 11-15 միջհանգույցներով, մեծ քանակությամբ պտղաբողբոջներով 

(օրինակ՝ Կադոտան, Դալմաթիկան, Բրունսվիկը և ուրիշները): Այդ պտղաբողբոջները տալիս 

են հասուն պտղաբույլեր, իսկ գագաթնային պտղատու բողբոջները մնում նե թերզարգացած 

վիճակում մինչև հաջորդ տարվա գարունը:  

   

Թզենու սորտերը 
 

 Կան թզենու երկու հարյուրից ավելի սորտեր, նրանք տարբերվում են իրարից ինչպես 

մորֆոլոգիական, այնպես էլ բիոլագիական և ապրանքա-տնտեսական հատկանիշներով: 

Առանձնապես տարբերվում են ըստ պտղաբույլերի մեծության, կշռի, ձևի, գույնի, պտղամսի 

որակի և այլ բազմաթիվ հատկանիշներով: Գոյություն ունեցող ասորտիմենտի մեջ կան 

սորտեր, որոնք պիտանի են թե՛ թարմ վիճակում գործածելու և թե՛ այնպիսիները, որոնք 

պիտանի են տարբեր տեսակի վերամշակումների համար: Թզենու սորտերը բաշխվում են մի 

շարք խմբերի ըստ ծաղիկների հատկանիշների, նրանց փոշոտման բնույթի, պտղաբույլերի 

կազմվելու, այսինքն՝ ըստ սորտերի վերաբերմունքի դեպի կապրիֆիկացիան: Թզենու 

սորտերի մեծ մասի պտղաբույլերը կազմավորվում են առանց փոշոտման:  

 Ահա թզենու հիմնական խմբերի և սորտերի բնութագիրը:  

 Կապրիֆիկ: Այս խմբի թզենիները, ինչպես արդեն մատնանշվեց, տալիս են երեք տիպի 

ծաղկաբույլեր՝ պրոֆիկներ, մամմոններ և մամմեներ: Ծաղկաբույլերն ունեն արական և 

գայլակիր ծաղիկներ: Բլաստոֆագի բացակայության դեպքում ծաղկաբույլերը չեն զարգանում: 

Այդ տիպի սորտերը փոշոտիչներ են կապրիֆիկացիա պահանջող թզենու համար: 

Պտղաբույլերը ուտելի չեն: Այդ խմբի պատկանում են «Կապրի № 3», «Դեղին փոշոտիչ» և այլ 

սորտերը:  

 Զմյուռնական: Տվյալ խմբի բույսերն իգական սեռի են, սերմնային իգական ծաղիկներով: 

Ծաղկաբույլերը սերմեր են զարգացնում փոշոտվելու դեպքում: Չբեղմնավորված 

ծաղկաբույլերը սովորաբար լիովին թափվում են: Բեղմնավորվելիս ստացբում են բարձր 

որակի չոր միրգ տվող պտղաբույլեր:  



 Սորտերն են՝ Զմյուռնական, Կալիմիրնա և այլն:  

 

 Սովորական: Ծառի բոլոր գեներացիաների ծաղկաբույլերն ունեն իգական ծաղիկներ, 

որոնք տալիս են առանց կապրիֆիկացիայի հասունացող պտղաբույլեր:  

 Այս խմբի սորտերը գոյացնում են անկորիզ պտղաբույլեր, որոնք շատ արժեքավոր 

են պահածոներ պատրաստելու և թարմ վիճակում օգտագործելու համար:  

 Սորտերն են՝ Ադրիատիքական, Միսսիոն, Կադոտա և այլն:  

 

 

 

 Բացի մատնանշած խմբերից, գոյություն ունեն և այլ, անցողիկ տիպի խմբեր, որոնց 

սորտերի մեծամասնությունը արդյունաբերական նշանակություն չունի: Հայաստանում 

տարածված թզենու սորտերը քիչ են ուսումնասիրված: Դրանց վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

թեկուզ ոչ լրիվ տվյալները ցույց են տալիս, որ 

հանրապետությունում գոյություն ունեն վերևում հիշած երեք 

խմբիէ ինչպես Կապիֆիկի, Զմյուռնականի, Սովորականի 

սորտերը: Ղափանի և Մեղրու շրջաններում հայտնաբերված 

է բլաստոֆագ պիծակը, որն ասում է այն մասին, որ այդ 

այստեղ կան թզենու Զմյութնական խմբի տեղական սորտեր: 

Թզենու տեղական տեսականին աչքի է ընկնում իր 

ցրտադիմացկուն և, ընդհանարպես, դիմացկուն 

հատկությամբ, բայց հասուն պտղաբույլերը միջակ որակի են, պտղամիսը խոտահամ է, 

չորացրած պտուղը բարձրորակ չէ: Թզենու տեղական սորտերի հիմնական բերքը ստացվում է 

ընթացիկ տարվա շիվերի վրա, ինչպես Կադոտա, Մագնոլիա, Վիոլետ դը լա Ֆրետտե և այլ 

սորտերի մոտ: Այսպիսով, տեղական սորտերի մոտ անցյալ տարվա միամյա շիվերը ցրտից 

վնասվելու դեպքում՝ բերքը շատ չի իջնում: Տնտեսական նպատակների համար թզենու 

սորտերը ընտրելիս, պետք է առաջնորդվել նրանով, որ սորտերն ըստ օգտագործման 

նպատակների բավարարեն հետևյալ պահանջներին. 

1. Չորացման համար: Պտղաբույլերը պետք է լինեն խոշոր, նուրբ և բաց գույնի մաշկով, 

առանց վնասվածքների, ծառի վրա լավ թառամող:  

2. Պահածոների համար: Պտղաբույլերը միջին մեծությամբ, հաստ մաշկով, համաչափ 

դեղին գունավորումով, մսալի, անկորիղ, ամբողջական միջուկով (օրինակ՝ Կադոտա): 

3. Թարմ գործածության համար: Պտղաբույլերը խոշոր, վնասատուներից և 

հիվանդություններից զերծ հաստ մաշկով, արտաքին գեղեցիկ տեսքով, նուրբ, հյութալի և 

քաղցր միջուկով, բավարար թթվությամբ և արոմատով:  



4. Սուրճի համար: Բոլոր սորտերը, գերադասություն տալով մուգ գունավորում և 

զարգացած սերմեր ունեցողներին, որոնք բովելիս տալիս են բուրավետ և հաճելի 

արտադրանք: Սորտավորման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել թզենու սորտային 

առանձնահատկությունները. այն պտղաբույլերը, որոնց խոռոչները լիքը չեն, իսկ «աչքերը» 

բաց են, սովորաբար չորացնելու համար անպետք են: Մի քանի սորտերի մոտ, առատ 

փոշոտման դեպքում, պտղաբույլերի վրա գոյանում են ճեղքվածքներ, դա հետևանք է այն 

բանի, որ համեմատաբար թույլ զարգացած ծաղկակալի ներսի պատերի վրա պտղաբույլերի 

վրա մեծ քանակությամբ սերմնարաններեն զարգանում: Մի շարք սորտերի պտղակոթունը 

թույլ է կպած շիվերին. այդպիսի դեպքում պտղաբույլը թեթևակի չմշկվելիս պոկվում և 

ընկնում է: Ուշահաս, այսինքն՝ աշնանային շրջանում հասունացող պտուղներ ունեցող 

սորտերը չեն կարող օգտագործվել բարձրորակ չոր թուզ ստանալու համար: Հայաստանի 

կլիմայական պայմաններում թզենու կապիֆիկացիա պահանջող սորտերի լայն 

արտադրական մասշտաբներով մշակությունը հնարավոր է առաջին հերքին՝ Մեղրու շրջանի 

ցրտից պաշտպանված տաք վայրերում, ընդորում կայուն բերք ստանալու համար, երբ ձմռան 

սառնամանիքներից ցրտահարվել են միամյա շիվերը նրանց վրա ձմեռող բլաստոֆագների 

հետ միասին, անհրաժեշտ է ապահովել իգական բույսերի արհեստական փոշոտումը: Դրա 

համար սավառնակներով կամ երկաթուղով պետք է ներմուծել կապրիֆիկի ծաղկաբույլեր 

(մամռի մեջ) այն շրջաններից, որտեղ թզենին չի ցրտահարվել (օրինակ՝ Ադրբեջանից, 

Թուրքմենստանից, Վրաստանից): Ծայրահեղ դեպքում աշնանը՝ սառնամանիքներից առաջ՝ 

պետք է հավաքել կապրիֆիկի ծաղկաբույլերը և ձմռան ընթացքում մինչև գարունը պահել 

մամռի ու ավազի մեջ՝ պահեստներում կամ նկուղներում: Հայաստանում թզենու լայն 

սորտափորձարկումը թերի է անցկացրած, ուստի և նոր սորտեր ներդնելու գործում առաջին 

հերթին պետք է կանգ առնել միայն կապրիֆիկացիա չպահանջող սորտերի վրա: Պետք է նշել, 

որ անհրաժեշտ է մշակել ոչ միայն արդյունաբերական սորտեր (չորացնելու, թարմ վիճակում 

սպառելու, վերամշակելու համար), այլև այնպիսիները, որոնք ընդունակ են ընթացիկ տարվա 

շիվերի վրա մեծ բերք տալու, որպեսզի թզենու ցրտից վնասվելու դեպքում էլ, 

այնուամենայնիվ, ապահովված լինի տվյալ տարվա բերքը: Մշակության համար մեծ 

ուշադրության է արժանի Զմյուռնական Սարի-լոբ կոչվող սորտը, որը 120 տարի սրանից առաջ 

Կովկաս է ներմուծել Շավրովը: Բարձր բերքատու է, խոշոր, վնասատուներից և 

հիվանդություններից չվնասվող պտղաբույլերով: Թարմ վիճակում գործածելու համար 

հիանալի հատկություններ ունի, չորացրածն էլ շատ ընտիր որակի է: Սարի-լոբը 

կապիֆիկացիա է պահանջում: Այդ սորտի մշակությունը լիովին հնարավոր է Մեղրիի 

պաշտպանված տաք վայրերում: Հայաստանի մերձարևադարձային շրջանների համար դեռ չի 

ուսումնասիրված և համապատասխան ստանդարտային սորտեր չի ընտրված: Սակայն պետք 

է նշել, որ առաջին հերթին ամենամեծ ուշադրության են արժանի հայկական սորտերը, որոնք 

հարմարվել են և դառել դիմացկուն՝ միջավայրի անբարենպաստ պայմաններին: Ստորև 

ներկայացված են Հայաստանում տարածված և հետաքրքրություն ներկայացնող թզենու մի 

քանի սորտերի նկարագրությունը:  

Կադոտա: Մերձարևադարձային բոլոր 

շրջանների համար հանձնարարվող սորտերից մեկն է: 

Գործածվում է թարմ վիճակում, պահածոներ 

պատրաստելու և չորացնելու համար: 

Կապրիֆիկացիա չի պահանջում: Վաղահաս է, 

բերքառատ, վեգետացիայի ընթացքում պտղաբերում է 

երկու անգամ, տալիս է լավորակ պտղաբույլեր: 

Վերջիններս միջին մեծությամբ են, ոսկեդեղին, 

սպիտակ միջուկով, մինչև 28% շաքարի 

պարունակությամբ: Չորացնելիս տալիս է 22% ելանք: 

Չորացրած պտուղների մեջ մոտ 60% շաքար կա:  



Ադրիատիքական (Ադրիատիքական Սպիտակը): Կադոտալի նման հանձնարարվում է 

մերձարևադարձային բոլոր շրջանների համար: 

Կապրիֆիկացիայի կարիք չի զգում: Պտղաբույլերը 

միջին մեծությամբ են կամ խոշոր, կլորավուն, «աչքը» 

փակված չի, մաշկը բարակ է, արևի տակ դեղնավուն, 

միջուկը կարմիր, կամ սպիտակ՝ մանիշակագույն 

ջիղերով: Պտղաբույլերը խոնավ հողերում թթվում 

են, չորացրած պտղաբույլերը՝ անհամասեռ, բաց 

գույնի, դարչնագույն միջուկով: Մակերեսը՝ թույլ 

կնճռոտած, ներսում մեծ քանակությամբ սերմեր: 

Սորտը բերքառատ է, արագ աճում է, լավ 

խնամքի դեպքում սկսում է պտղաբերել չորրորդ 

տարուց:  

Բրունսվիկ (Չապլա): Պտղաբույլերն օգտագործում են թարմ 

վիճակում, պահածոներ պատրաստելու, հազվադեպ՝ չորացնելու 

համար: Պտղաբերում է տարեկան երկու անգամ և առանց 

փոշոտման: Բերքառատ է, բավականին ցրտադիմացկուն, 

պտղաբույլերը միջին մեծությամբ, դեղնավուն-դարչնագույն, 

մանուշակագույն երանգով, թարմ վիճակում պարունակում են 

մինչև 19% շաքար: Չորացնելիս տալիս են մինչև 40% ելանք:  

 

 

 

Արմավային (Ներապոլիտանական արմավայինը): Օգտագործում են չորացնելու և 

պահածոներ պատրաստելու համար: Փոշոտում չի պահանջում, ուշահաս է: Պտղաբույլերը՝ 

տանձաձևից կլոր ձևի, խոշոր, դեղին-կանաչավուն, շատ քաղցր: Չորացնելու դեպքում տալիս 

են 40% ելաք: Լաճ է աճում Սյունիքի մարզում, հատկապես Մեղրիում: 

 

 

Դալմաթյան: Պտղաբույլերը պիտանի են 

թարմ վիճակում գործածելու համար: 

Կապրիֆիկացիա չի պահանջում, վեգետացիայի 

ընթացքում տալիս է երկու առատ բերք, միջահաս է, 

պտղաբույլը խոշոր, բաց կանաչ գույնի, քաղցր 

(շաքարի պարունակությունը 20%-ից ավել): 

Չորացնելիս տալիս է 30%-ից ավելի ելանք:  

Ղրիմի 158 (հուլիսյան): Սորտը փոշոտում չի 

պահանջում, բերքառատ է, վաղահաս: 

Պտղաբույլերը խոշոր են, մուգ կարմիր գույնի, 

շաքարի մեծ պարունակությամբ, պիտանի են թարմ 

վիճակում գործածելու համար:  

 

 

Կալիմիրնա: Չորացնելու համար լավագույն սորտն է, որը 

կարելի է օգտագործել նաև կոնսերվացնելու և թարմ վիճակում 

գործածելու համար: Սորտը փոշոտում է պահանջում, 

պտղաբերում է տարեկան մեկ անգամ, բերքառատ է, 

պտղաբույլերը ուշ աշնանը հասնող, խոշոր, համարյա կլորավուն, 

ոսկեդեղին, քաղցր վարդագույն միջուկով: Նպատակահարմար է 

Մեղրիում աճեցնելու համար:  



Սարի-լոբ (Զմյութնական №2): Սորտը փոշոտում է պահանջում, տալիս է լավ որակի 

չոր արտադրանք (ելանքը մոտ 30%), ուշահաս է, պտղաբերում է տարեկան մեկ անգամ: 

Պտղաբույլերը՝ միջին մեծությամբ, կանաչավուն-սերուցքագույն, պարունակում են մինչև 17% 

շաքար: Այս սորտի աճեցումը նույնպես բարենպաստ է Սյունիքի մարզի համար:  

 

Դեղին փոշոտիչ: Դիմացկուն է երաշտին և սառնամանիքներին, լավ փոշոտիչ է 

կապրիֆիկացիա պահանջող սորտերի համար: Ծաղկաբույլերը խոշոր են, առատ 

ծաղկափոշով:  

 

Ուզբեկական դեղին (դեղին թուզ): 

Պիտանի է չորացնելու և թարմ վիճակում 

գործածելու համար, կապրիֆիկացիա չի 

պահանջում, բերքառատ է: «Ամառային» 

մերձարևադարձային պայմաններում 

(օրինակ՝ Ուզբեկստանում) լավ է տանում 

ձմեռային թաղումը: Պտղաբույլերը միջին 

մեծությամբ են (42 գրամ), կլորավուն 

տափակացած, բաց վարդագույն և քաղցր 

(15% շաքար) միջուկով: Չոր թզի ելանքը 

կազմում է 24,4%: Չոր թուզը 

պարունակում է 56% շաքար: 

Նպաստավոր պայմաններ առկա են Արարատյան դաշտավայրում:  

 Քյուրդեշա: Սյունիքի մարզում օգտագործվում է մուրաբա պատրաստելու համար. 

գործածվում է նաև թարմ վիճակում: Տեղական 

լավագույն սորտերից մեկն է: Կարպրֆիկացիա չի 

պահանջում, բերքառատ է, պտղաբերում է 

տարեկան երկու անգամ, ցրտադրմացկուն է: 

Պտղաբույլերը մասսայաբար հասունանում են 

օգոստոսի վերջերին և սեպտեմբերի ընթացքում, 

չորացնելիս տալիս են ցածրորակ արտադրանք: 

Թուզը խոշոր է, կանաչ գույնի, քաղցր (շաքարը՝ 

15%): Լավ է աճում Հայաստանի 

մերձարևադարձային բոլոր շրջաններում:  

 Ուշադրության են արժանի նաև Բուժեղոտ 

(մանուշակագույն), Մոխրագույն Թուզ, Ղրիմի №26, 

Մեդովի, Սարի-Խանլարի և այլ սորտերը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ՀԱՏԱՊՏՈւՂՆԵՐ 
 

ԵԼԱԿ 
 

Ելակը առողջարար և բավականին համեղ 

հատապտուղ է, որը սիրված է ինչպես երեխաների, 

այնպես էլ մեծահասակների կողմից: Ելակը 

մշակվում է Հայաստանի Հանրապետության գրեթե 

բոլոր մարզերում: Բուսաբանական տեսանկյունից 

ելնելով՝ ելակը պատկանում է վարդազգիների 

ընտանիքին: Այսօր մեզ հանդիպող ելակները 

չիլիական և հյուսիսամերիկյան ելակի 

խաչասերման արդյունք են համարվում: Ելակները 

ազմամյա բույսեր են: Գոյություն ունեն ելակի 

մոտավորապես 20 տեսակներ: Ունեն հինգ թփանի սովորական ծաղիկներ, հիմնականում 

սպիտակ երանգով:  

Ելակի պտուղները պարունակում են մարդու օրգանիզմի համար կենսաանհրաժեշտ 

նյութեր, ինչպիսիք են՝ 

շաքարներ    8-11% 

օրգանական թթուներ  1-1,5% 

վիտամին    A, C 

երկաթի հանքային աղեր 

ֆոսֆոր, կալիում, կալցիում  

արոմատիկ նյութեր 

 

Մաքսիմալ բերք ստանալու համար ելակի արմատները չպետք է լինեն 3 տարեկանից ավելի: 

Բույսի արմատների ծերացման հետ մեկտեղ նվազում է հատապտղի աճը, բերքը, ինչպես 

նաև չափերը: Ընտրության հարցում կարևոր է ելակի առողջ և եռանդուն սածիլներ ընտրելը: 

Այն պետք է ունենա առողջ ծաղիկ և ամենաքիչը 3 առողջ, լրիվ զարգացած տերևներ: Կարևոր 

է նաև արմտիքի առկայությունը:  

 

Ելակի մշակման հիմնական ժամանակահատվածը 
Ելակի մշակման համար հիմնականում ամենալավ 

ժամանակահատվածը սկսվում է հուլիսի կեսերից և 

ավարտվում օգոստոսի վերջին: Քանի որ այդ 

ընթացքում օրերը տաք են, հաճելի և բույսերի 

համար բարենպաստ պայմաններ լավ են աճի 

համար: Բույսերը ձմեռում են չոր ծղոտի կամ 

կուտակված հողածածկի տակ և առաջին պտուղները 

տալիս են դրան հաջորդող ամռանը: 

Գտնվելու վայրը և հողաթմբի ձևավորումը 

Ելակը հիմնականում աճում է հատկապես շատ 

արևոտ վայրերում և փխրուն, հումուսով հարուստ 

հողերում: Տվյալ տարածքը ինչքան շատ արև է ստանում, այնքան ավելի քաղցր և համեղ է 

լինում պտուղը: Տարածքը պետք է քամուց պաշտպանված լինի, բայց որոշակի քամու 

առկայություն անհրաժեշտ է, քանի որ անձրևային տեղումներից հետո ինչքան հնարավոր է 

բույսի սաղարթը պետք է արագ չորանա որպեսզի հիվանդություններ չառաջանան: 



 

Խոնավ հողի առկայության դեպքում բույսի մոտ կարող է միանգամից արմատային 

հիվանդություններ առաջանալ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է հողը փխրեցնել կա՛մ 

համապատասխան մշակմամբ, կա՛մ կանաչ գոմաղբի օգնությամբ, կա՛մ ելակը աճեցնել նեղ, 

մոտավորապես 20սմ բարձրությամբ մարգաթումբերով փխրուն ավազի և հումուսի 

խառնուրդով: Մշակումից հետո ելակը իր բերքատվությամբ հիմնականում աչքի է ընկնում 

մշակման երկրորդ և երրորդ տարում: Դրանից հետո պետք է մարգաթումբը փոխել և 

փոխարինել այն նոր երիտասարդ սածիլներով:  

Լավ բերքատվության համար հիմք է 

հանդիսանում հողի ճիշտ մշակումը.   

 անհրաժեշտ է հողը խորը փորել եղանի 

միջոցով  

 յուրաքանչյուր մ²-ի համար ավելացնել 4-5լ 

հումուս կամ փտած տերևներից առաջացած 

պարարտանյութ:  

Ինչպե՞ս պաշտպանել ելակը 

հիվանդություններից և 

վնասատուներից 

 
Հողային վնասատուների առկայությունից խուսափելու համար պետք է հատկապես 

ուշադրություն դարձնել, որ հողաթմբում առնվազն 4 տարի ելակ չաճեցվի: Հողային 

վնասատուների վառ օրինակ են համարվում կլոր որդերը: Ծեր և հիվանդ տերևները պետք է 

հողաթմբի մշակման ժամանակ անպայման կտրել մկրատով, քանի որ կարող է առաջանալ 

օրինակ մոխրագույն բորբոս հիվանդությունը: Բույսի տերևները չպետք է պոկելէ դրանից 

կարող է բույսը վնասվել: Ելակի լվիճների, տերևակեր վնասատուների, սղոցոների դեմ 

պայքարելու համար տնկարկները պետք է սրսկել ֆուֆանոնի 0,15% կամ ֆոսբեցիղի 0,06% 

էմուլսիայով: Իսկ ելակի տերևների սպիտակ և գորշ բծավորության դեմ պայքարելու համար 

անհրաժեշտ է սրսկել 1% բորդոյան հողուկ: 

 

 



Ինչպե՞ս ճիշտ տնկել ելակը 
Հողաթումբի մշակումից 2 շաբաթ հետո կարելի է արդեն ելակները տնկել: Շարքերի միջև 

հեռավորությունը պետք է լինի ամենաքիչը 60սմ, որպեսզի հնարավոր լինի պտուղները 

հանգիստ հավաքել: Բույսը պետք է այնքան խորը տնկել, որ կենտրոնական հատվածը մնա 

մակերեսի կենտրոնում: Հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել, որ արմատը 

տեղադրվի ուղղահայաց և լավ դիրք ունենա հողում: Այն չպետք է թեքված վիճակում լինի: 

Տնկելուց հետո երիտասարդ ելակները խոնավության կարիք ունեն: Անհրաժեշտության 

դեպքում պետք է այն առատ ջրել: Բացի դրանից պետք է միշտ հետևողական լինել և 

տարածքը մաքրել մոլախոտերից: Արմատները չվնասելու համար պետք է կանոնավոր 

կերպով աշխատել բրիչով: 

Որպեսզի ելակները լավ ձմեռեն և հաջորդ տարի ինեն բերքատու, անհրաժեշտ է ուշ աշնանը 

նորից պարարտացնել: 

 
 գնելուց անմիջապես հետո բույսը տնկել 

 սածիլները դնել ջրի մեջ, որպեսզի այն լավ ներծծվի 

 մշակել պարարտանյութով 

 շատ խիտ չտնկել 

 շարքերի հեռավորությունը 60սմ 

 շարքում բույսերի հեռավորությունը 30սմ 

 արմատները չճզմել 

 լավ ջրել 

 նպատակահարմար է ջրել առավոտյան և երեկոյան 

 տարածքը մաքրել մոլախոտերից և կանոնավոր կերպով հողաթումբը փխրեցնել 

Ապացուցված է, որ ելակի պտուղները օգնում են երիկամի և լյարդի մաքրմանը, համարվում 

են նաև միզամուղ: Վայրի ելակի տերևներից պատրսատված թեյը օգտակար է փորլուծության 

դեպքում: Այն կարելի է օգտագործել թարմ և վերամշակված վիճակում: Ելակից սովորաբար 

պատրաստում են մուրաբաներ, ջեմեր, պովիդլո, ինչպես նաև ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային 

խմիչքներ:  

 

 

 

 

 

 



ԱԶՆՎԱՄՈՐԻ                                        
Ազնվամորին դասվում է ամենահամեղ 

հատապտուղների շարքին, որը կարելի է այգում 

մշակել: Ազնվամորու մշակումը այդքան էլ բարդ չէ, և 

բույսը մեծ խնամք չի պահանջում: Չնայած որ ոչ բոլոր 

այգիներում կարելի է հանդիպել ազնվամորու թփեր: 

Նրանք այդքան էլ հայտնի չեն, այդ պատճառով նրանց 

կարելի է հիմնականում այգու մեկուսի անկյուններում 

տեսնել: Ազնվամորին տարածված է Գուգարքի, 

Ստեփանավանի, Դիլիջանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի և 

այլ շրջանների անտառներում: Հիմնականում աճում է 

թփուտներում, անտառներում, բացատներում, 

քարքարոտ վայրերում: 

 

 ազնվամորին պետք է տնկել արևոտ տեղերում 

 կիսաստվերոտ կամ լրիվ արևոտ տարածքը իդեալական է նրա համար 

 նպաստավոր է, երբ տարածքում կա քամու առկայություն 

 կլիմայի նկատմամբ բույսը դիմացկուն է 

Ազնվամորի մշակելը այդքան էլ բարդ գործընթաց չէ: Հիմնականում կարևոր է հողի 

նախապատրաստական աշխատանքները, հաճախ օգտագործում են տարբեր շրջանակներ 

ազնվամորու յուրաքանչյուր սորտերի համար: 

 

Այսպիսով՝ անհրաժեշտ է 
 

 արմատային տարածքը խորը փխրեցնել 

 խուսափել թանձրացումից 

 տարածքը մաքրել մոլախոտերից 

 մշակել շարքերով 

 շարքերի միջև հեռավորությունը  1,25-1,50սմ 

 բույսերի միջև հեռավորությունը  40-50սմ 

 կտրատել երկար և վնասված արմատները  

 կարճացնել ճյուղերը 30-50սմ 

 բույսը լավ ջրել, մոտ 2-3 ժամ թողնել ջրի մեջ 

 ցանկապատին մոտ տնկելու դեպքում անպայման տարածություն պահել  

 10 տարի օգտագործվող ազնվամորու թփերը փոխարինել նորերով 

Ազնվամորու ճիշտ ջրում և պարատացումը                                                                        
Հողը միշտ պետք է խոնավ լինի հատկապես նոր տնկած ազնվամորու արմատները պետք է 

ամեն օր ջրել մինչև բույսի լրիվ աճելը, դրանից հետո շաբաթվա ընթացքում մեկանգամյա 

ջրումը բավական է պետք է օգտագործել քլորիդ չպարունակող պարարտանյութեր, 

յուրաքանչյուր մ² տարածքի համար օգտագործել 50գ պարարտանյութ տարեկան 2 անգամ 

պարարտացնել. ապրիլին՝ բերքատվության լավացման համար, իսկ հունիսին՝ ծաղիկի աճի 

բարելավման համար  

 

Ինչպե՞ս ճիշտ էտել ազնավամորին 
 

Ազնվամորին էտելիս հատկապես կարևոր է չվնասել բույսի ճյուղերը: Բույսը վնասվելու 

դեպքում կարող է հողի մեջ հիվանդության հարուցիչներ ներթափանցել:  

 նախապես պետք է հատել թուլացած ճյուղերը  



 ճյուղերը պետք է կտրատել ժամանակին, քանի դեռ նրանց բարձրությունը չի հասել 

20-30սմ 

 որքան հնարավոր է բույսը կտրել խորը 

  հին ճյուղերը հաճախ վարակի աղբյուր են հանդիսանում հիվանդության 

հարուցիչների համար 

 աշնանային ազնվամորու արմատները խորը կտրել՝ մակերևույթին թողնելով միայն 

3սմ  

Աշնանային ազնվամորու ցողունները բերքատվությունից անմիջապես հետո կամ վաղ 

գարնանը պետք է մինչև մակերևույթային մակարդակը կտրատել: Ազնվամորին 

ցրտադիմացկուն է: Այն դիմանում է ցանկացած եղանակային պայմանների առանց որևէ 

պաշտպանական միջոցների: 

 

Ինչպե՞ս բազմացնել ազնավամորին 
 

Ընդհանրապես շատ պարզ է ազնվամորու բազմացումը: 

Այն կարելի է կատարել մի շարք եղանակների 

օգնությամբ. 

 

վեգետատիվ բազմացում ընձյուղի միջոցով 

բույսի հողի մեջ իջեցման միջոցով 

բազմացում սերմերի միջոցով 

 

Բազմացում ընձյուղի միջոցով 
Նոր ցողուն ստանալու համար լավագույն միջոց է 

հանդիսանում ընձյուղի միջոցով բազմացման մեթոդը: 

20-30սմ ընձյուղները երևան են գալիս մայր ցողունի կես 

մետր հեռացնելուց հետո: Աշնանը` տերևաթափից հետո, 

բահով կարելի է պարզապես կտրել և տնկել մեկ այլ 

վայրում: Բազմացման այս եղանակը հնարավոր է նաև 

գարնանը: Ամեն դեպքում նախապատվությունը տրվում 

է ընձյուղը աշնանը կտրել, քանի որ այն արմատակալվում է և արդեն հաջորդ տարի սկսում է 

եռանդուն աճել: 

 

Բազմացում ցողունի իջեցման միջոցով 
Յուրաքանչյուր ցողունի իջեցումը հողի մեջ շատ բույսերի մոտ փորձված բազմացման միջոց է 

հանդիսանում, այդ մեթոդը կիրառելի է նաև ազնավամորու դեպքում: Այս մեթոդը հնարավոր 

է կիրառել ամբողջ տարվա ընթացում: Անհրաժեշտ է առանձին ցողունները աղեղնաձև 

իջեցնել հողի մեջ և մի փոքր հատված ծածկել հողով: Երբ ցողունը տերևակալվում է, պետք է 

դրանք նախապես համապատասխան մակերեսում հատել, այլապես հողի հետ շփման 

արդյունքում կարող է շատ հեշտությամբ վարակներ առաջանալ: Հողի մեջ իջեցված ցողունը 

արմատակալվում է հողում: Այն կարելի է աշնանը կամ գարնանը արմատակալման դեպքում 

կտրել և ցանկացած վայրում վերատնկել: Աշնանային ազնվամորու ցողունները 

բերքատվությունից անմիջապես հետո կամ վաղ գարնանը պետք է մինչև մակերևույթային 

մակարդակը կտրատել: 

 

 

 

 



Ազնվամորու հիվանդություններ  
Եթե ազնվամորու համար ընդհանուր տարածքը իդեալական չէ և շատ խոնավ, ապա կարող 

են հաճախ տարբեր հիվանդություններ առաջանալ, հիմնականում՝ վարակային 

հիվանդություններ: Երկուսն էլ կարելի է կանխել 

դիմացկուն սորտեր ընտրելու դեպքում: 

 
կարմիր արմատային հիվանդություն – այս հիվանդության 

հետևանքով կարող է ամբողջ ազնվամորու թփերը 

վերանալ: 
 

ցողունային հիվանդություն – կապույտ-մանուշակագույն 

բծեր, որոնք շատ արագ են տարածվում: Նրանք պտուղ 

չեն տալիս: Այս հիվանդությունը կանխելու համար 

չպետք է շատ ցողունների առկայություն: Վնասված 

ցողունները նպաստում են հիվանդությունների 

առաջացմանը: 
 

դեղին տերևները վկայում են մագնեզիումի պակասի 

մասին: Դրա դեմ օգնում է հատկապես մագնեզիում 

պարունակող պարարտանյութը:           
 

Վիտամիններ և հանքանյութեր 
 

Ազնվամորին հարուստ է այնպիսի վիտամիններով և հանքային նյութերով, ինչպիսիք են՝ 

վիտամին A, B, C, կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում: 

Ստորև ներկայացվում է 100գ ազնվամորու մեջ պարունակվող վիտամինների և 

հանքանյութերի քանակությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բույսի պտուղները հիմնականում օգտագործում են բուժման նպատակով: Պտուղները 

հավաքվում են լրիվ հասունանալուց հետո: Ազնվամորու պտուղները օգտագործում են թարմ 

վիճակում: Նրանցից ստացվում է բարձրորակ մուրաբա, կոմպոտ, օշարակ, մարմելադ, կիսել, 

կվաս: Պտուղները լայնորեն օգտագործվում են նաև հրուշակեղենի, լիկյորի, օղու 

արտադրության մեջ: 

 

 

 

 

 

 

 

ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ 

 

100գ-ի համար 

 

Վիտամին C  

 

25մգ 

 

Վիտամին A 

 

0մգ 

 

Վիտամին E 

 

0,91մգ 

 

Վիտամին B1 

 

0,02մգ 

 

Վիտամին B2 

 

0,05մգ 

 

Վիտամին B6 

 

0,08մգ 

 

ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐ 

 

100գ-ի համար 

 

Նատրիում 

 1,3մգ 

 

Երկաթ 1մգ 

 

Ցինկ 0,4մգ 

 

Մագնեզիում 30մգ 



ՄՈՇ 
 

Մոշենին պատկանում է վարդազգիների ընտանիքին, 

ցեղակից է ազնվամորուն, քարամոշին և ճահճամոշին: Այն 

տարածված է Սյունիքի, Տավուշի և Լոռու մարզերում: 

Աճում է թփուտներում, գետերի, առուների, ջրանցքների 

ափերին, անտառների և ճանապարհների եզրերին: 

Ծաղիկները սպիտակ են, ծաղկման ժամանակաշրջանը 

երկարատև է և ծաղկում է անհավասարաչափ: Մոշը 

տարածվող հատապտուղ է բարձրությունը հասնում է 

50սմ-ից մինչև 300սմ ծաղկման շրջանը հունիս-օգոստոս 

յուրաքանչյուր ցողունի վրա ունի առանձին ծաղիկներ պտղի գույնը կապույտ-սև 

համադրությամբ կան փշավոր և անփուշ սորտեր կարելի է տարբերել փաթաթվող և ուղիղ 

աճող սորտեր կիրառելի են ինչպես հատապտուղները, այնպես էլ տերևները: 

 

Մոշենին պարունակում է՝ 
ջուր     88%        

սպիտակուց    1,4% 

ճարպ    0,5%  

օրգանական թթու   2,3% 

նիացին    1,6մգ 

վիտամին K    0,4մգ 

վիտամին A    0,3մգ 

վիտամին C    5մգ 

վիտամին E    1մգ 

Ինչպե՞ս ընտրել մոշենու համար ճիշտ վայր 
 

Մոշենու մշակման համար իդեալական վայր է համարվում սառը քամուց պաշտպանված և 

չափավոր արևոտ տարածքը: Կիսաստվերոտ վայրը նույնպես կիրառելի է: Չափից շատ 

արևը, ինչպես նաև շատ ստվերոտ տարածքը օգտակար չէ մոշենու մշակման համար: 

Պատշգամբում մոշենի աճեցնելու համար անհրաժեշտ է բույսը ուղղել դեպի արևելք և 

արևմուտք: Օգտակար կարող են լինել նաև դիրքը դեպի հարավ, միայն ծածկի առկայության 

դեպքում: Մոշենու համար նպաստավոր են արևոտ մինչև անգամ կիսաստվերոտ վայրեր 

նրանք պետք է ցրտից և քամուց պաշտպանված լինեն ինչքան շատ է արևը, այնքան ավելի 

համեղ է պտուղը տան ամենալավ տեղակայման վայրն է համարվում հարավային մասը հողը 

պետք է ջրանցիկ, ինչպես նաև կիրով և ազոտով հարուստ լինի 

 

Ջրում և պարարտացում 
Մոշենին սիրում է թեթևակի խոնավ 

հողատարածք: Տևական չորության դեպքում 

անհրաժեշտ է հաճախակի ջրել այն: 

Սովորական եղանակային պայմանների 

դեպքում չպետք է լրացուցիչ ջրել: Իսկ ամանի 

մեջ տնկված մոշենու դեպքում պետք է հաճախ 

ջրել, հնարավորության դեպքում միայն 

անձրևաջրով: Հողատարածքը անհրաժեշտ է 

պարարտացնել տարվա ընթացքում միայն մեկ 

անգամ՝ պարարտացնելով հատուկ 



պարարտանյութի կամ գոմաղբի միջոցով: Մոշենու մշակման դեպքում ջրումը շատ կարևոր 

է: Բույսերը, որոնք բավականաչափ ջրային պաշար են ստանում, ամռանը և աշնանը 

բավականաչափ և մեծ չափերի մրգեր են տալիս: Խորհուրդ է տրվում բույսերը թեթևակի 

խոնավ հողատարածքում պահել: 

  

Մոշենու էտում 
    Մոշենու թփերը պետք է կանոնավոր 

կերպով կտրատել, այլապես նրանք 

կվայրիանան և պտղատվությունը 

կվատանա: Գարնանը սովորաբար 

կտրատում են ծեր ճյուղերը մինչև խոր 

արմատը: Նոր աճած   ճյուղերից 

թողնում են 4-5 ճյուղ, այնպես որ 

մնացած ճյուղերը կարողանան 

բավականաչափ լույս ստանալ: Մոշենին 

վաղ շրջանում կտրատելու դեպքում 

կարող է բույսի մոտ սառչելու վտանգ 

առաջացնել: Մոշենու կտրատումը շատ 

պարզ է, բայց այն կախված է ընտրված 

սորտի տեսակից: Ամեն դեպքում այն պետք է իրականցվի մաքուր և սուր գործիքների 

օգնությամբ, մոշենուն հասցվող վնասներից խուսափելու համար: 

                

Ուղիղ աճող մոշենու կտրատում 
 

Ուղիղ աճող սորտի դեպքում կտրատումը իրականացվում է գարնանը՝ ամենաուշը ապրիլ 

ամսին: Երիտասարդ ճյուղերի դեպքում հեռացվում է միայն գագաթային հատվածը: 

Կտրատման այս ձևը մոշենուն տալիս է խիտ աճ, ինչը հետագայում առատ բերք է 

ապահովում:  

 

Փաթաթվող մոշենու կտրտում 
Մոշենու մշակման համար փաթաթվող սորտեր կիրառելու դեպքում պետք է դրանք երկու 

անգամ կտրատել կարճ ժամկետում: Առաջինը իրականացվում է ամռանը, երբ մոշը դեռ խակ 

է, սակայն արդեն տեսանելի: Տվյալ դեպքում բոլոր բեղիկները հնարավարինս մինչև հատակը 

կտրատվում են, որոնք բերք չեն տալիս: Բեղիկների կտրատումից հետո մոշենու թուփը սկսում 

է շատ լավ աճել:  Մոշենու կտրատման երկրորդ շրջանն իրականացվում է բերքահավաքից 

անմիջապես հետո, այսինքն՝ ուշ աշնանը: Սովորաբար կտրատման ճիշտ 

ժամանակահատվածը համարվում է 

օգոստոսի վերջը: Այդ ընթացքում մի 

փոքր կտրատվում են պտղատու 

բեղիկները: Ընդհանուր թփուտի մեկ 

երրորդը պետք է մաքսիմալ կտրտվի: 

Բազմացման մեթոդներ 

բազմացումը սերմերի միջոցով 

Մոշենու բազմացումը սերմերի 

միջոցով բավականին բարդ է, քանի որ 

բազմացումը մինչև բողբոջում կարող 

է երկու տարի տևել: Հազվադեպ 

դեպքերում տևում է  4-6 շաբաթ: 

Սերմեր ստանալու համար պետք է մի 



քանի ամսվա համար սառեցման-խոնավ մշակման ենթարկել: Դրա համար պտուղները 

թողնում են ջրում 5 ամիս ներծծվել, այնուհետև խմորվել: Տնկում են այն հատուկ տարրաների 

մեջ և դնում զով սենյակում: Այն պետք է հավասարաչափ խոնավ մնա և չչորանա:շ Առաջին 

բողբոջները երևալուն պես պետք է տեղափոխել սենյակային ջերմասստիճանին 

համապատասխան տաք վայր: Չորս շաբաթ անց բողբոջները այնքան կմեծանան, որ կարող են 

փոքրիկ ամանների մեջ առանձին տնկվել: Սկսած 20սմ բարձրության հասնելուց երիտասարդ 

բույսերը կարող են այգում կամ հատուկ ամանների մեջ տնկվել: 

  

Բազմացումը տնկիների միջոցով 
 

Ավելի արագ է տեղի ունենում տնկիների միջոցով բազմացումը: Տնկիները պետք է ունենան 5-

10սմ երկարություն և առնվանզն 2-3 բողբոջ: Այն տեղադրում են հողի մեջ և պահպանում 

խոնավություն: Քանի որ տնկիները ջերմության և օդի խոնավության կարիք ունեն, պետք է 

ամանները կիսաթափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակով ծածկել կամ տեղափոխել ջերմոց: 

Մինչև արմատակալվելը որպես կանոն տևում է 3-4 շաբաթ, ինչը կարելի է թարմ տերևների 

կազմը ճանաչել: Որպեսզի բույսը դանդաղ ընտելանա նոր շրջապատի պայմաններին, հանում 

են պոլիէթիլենային տոպրակը: Երիտասարդ բույսերը ջրում են, եթե պոլիէթիլենային 

տոպրակը արդեն հանված է, կարող են տնկիները մեծ ամանների մեջ տնկվել և դանդաղորեն 

դրսի կլիմային հարմարվել: Ամռանը նրանց կարելի է հանգիստ դրսում թողնել, իսկ աշնանը 

կարելի է բույսերը այգում՝ իրենց վերջնական հատվածում տնկել: 

 

 

 

ՀԱՂԱՐՋ 

 
Հաղարջենին համարվում է կոկռոշազգիների 

ընտանիքի ներկայացուցիչ: Հայաստանում 

հանդիպում է վայրի տեսակը՝ հիմանակում 

Եղեգնաձորի, Ախուրյանի, Արթիկի, Սևանի 

ավազանի, Զանգեզուրի, Լոռու, Շիրակի 

տարածքներում: Հաղարջենին տարածված է 

անտառներում, թփուտներում, ժայռաճեղ-քերում, 

կիրճերում: Իսկ սովորական հաղարջենին 

աճեցվում է գրեթե բոլոր մարզերում: Մշակվում են 

հիմանկանում սև և կարմիր հաղարջենիների 

ներմուծված տեսակներ: Հաղարջենու Ախուրյանի և հայկական տեսակները բնաշխարհիկ են. 

գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: Սև և կարմիր հաղարջները տարբերվում են իրենց համային 

տեսակներով, չնայած որ բուսաբանական տեսանկյունից նրանք իրար շատ մոտ են և նրանց 

խնամելու ձևերը կարելի է համատեղել. 

 

 Հաղարջենիները պետք է արևոտ հողատարածքներում տնկել, հումուսով հարուստ 

վայրերում և հնարավորինս հավասարաչափ կիսախոնավ հողերում: 

 Եթե արևոտ հողատարածքները նախօրոք զբաղված են, կարելի է նաև հաղարջենիները 

ստվերոտ մասերում տնկել, սակայն պտուղները քաղցր համ չեն ունենա: 

 Հաղարջենիները տնկելիս պետք է այնքան խորը տեղադրել հողի մեջ, որ նրա արմատները 

գտնվել մոտավորապես 5սմ հողի մեջ, այսպես բույսը պաշտպանված կլինի սառելուց: 

 Կարմիր հաղարջենու դեպքում թփերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1,5-ից մինչև 2մ, 

իսկ սև հաղարջենու դեպքում՝ նույնիսկ 2,5մ: 

 



 Ինչքան մեծ է լինում տարածությունը, այնքան ավելի հեշտ է հետագայում թփերի 

կտրտումը: 

 Հաղարջենու տնկման ամենալավ ժամանակահատվածը համարվում է վաղ աշունը կամ 

վաղ գարունը: 

 Հաղարջենին կարելի է դասել առողջ և պարզապես հեշտ մշակվող թփերի շարքին: 

 Ամեն դեպքում պետք է ուշադրություն դարձնել հաղարջենու բավականաչափ ջրելուն: 

 Տարբեր սորտերի հաղարջենիներ իրար կողք տնկելիս ծաղիկների մոտ արագ փոշոտում 

տեղի կունենա: 

Բերքատվությունից հետո ինչպե՞ս ճիշտ էտել հաղարջենու 

թուփը 
Կարմիր և սպիտակ հաղարջենին առատ բերքատվությամբ աչքի է ընկնում աճեցման երկրորդ 

և չորրորդ տարում: Չորրորդ տարուց արդեն բերքատվությունը սկսում է նվազել: 

Բերքատվությունից հետո ամեն տարի անհրաժեշտ է երկրորդ և երրորդ հիմանական ճյուղերը 

կտրատել: Կարևոր է այն հանգամանքը, որ ճյուղերը և մնացած կտորներն ամբողջությամբ 

հեռացվեն: Քանի որ պտղատու ճյուղերը շատ ամուր են, կտրատելիս պետք է հատուկ մկրատ 

կամ ծառի սղոց օգտագործել, ճյուղերը չվնասելու համար: 

 

Ինչպես ճիշտ տնկել և բազմացնել հաղարջենու թփերը 

Հաղարջենին տնկում են բավականին խորը: Այդ պատճառով 

խորհուրդ է տրվում բույսի կտրատումն իրականացնել 

նախքան թփի հողի մեջ ամրապնդվելը: Նախապես պետք է 

հավելված կետից կտրատել բոլոր թույլ և վնասված ճյուղերը: 

 

Մնացած ճյուղերը կտրատել մինչև սկզբնական երկարության 

մաքսիմալ կեսը: 

 
Բույսը տնկելու համար ընտրել այգու արևոտ, բայց ոչ չոր վայր: Չնայած հաղարջենին աճում է 

նաև կիսաստվերոտ վայրերում: 

 

Արմատների փունջը պետք է հանել հատուկ տարրայից: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է 

փխրեցնել կողային մակերեսը և մատների օգնությամբ փափկեցնել ներքևի հատվածը: 

 

Արմատային հատվածը պետք է այնքան խորը տեղադրել 

հողի մեջ, որ մակերևույթը ամենաքիչը երեք մատ 

խորությամբ հիմքի մակարդակում գտնվի: Խորը 

արմատների միջոցով առողջ թփերը հիմնական թփերի 

հիմքի վրա կազմում են բուն արմատային հատվածը: 

 
Հաղարջենու թուփը տնկելուց հետո պետք է հողը 

ոտքերով ամուր սեղմել և բույսի շուրջ բոլորը ձևավորել 

ջրելու համար: 

 

Տնկումից հետո անհրաժեշտ է ջրել. խոնավություն սիրող 

հաղարջենին մոտավորապես 10լ ջրով: 

 

 

 

 



Ջրելուց հետո խորհուրդ է տրվում ավելացնել օրգանական պարարտանյութ կամ գոմաղբ: Այն 

պահպանում է խոնավություն և կրճատում է հողում ջրի գոլորշիացումը: Պարարտացնելիս 

ապահովվում է ար և ծաղկում: 

 

Հաղարջենին կարելի է օգտագործել թարմ և վերամշակված վիճակներում: Կարմիր և սև 

հաղարջենուց կարելի է պատրաստել մուրաբա, ջեմ, հյութ, կոմպոտ և այլն: 

 

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ 
 

Բանջարեղենի 

ցանքատարածությունները կազմում 

են ընդհանուր վարելահողերի 19.3%-

ը: Աճեցվող բանջարեղենի 

տեսակները տարբերվում են՝ 

կախված տեղադիրքից: Այսպես, 

լոլիկը, վարունգը, պղպեղը, սմբուկը, 

ձմերուկը ավելի տարածված են 

ցածրադիր գոտիներում (Արարատի և 

Արմավիրի մարզեր), մինչդեռ 

կաղամբը, գազարը և բազուկը` 

բարձրադիր շրջաններում: 

Բանջարեղենի հիմնական 

տեսակներն են կարտոֆիլը, լոլիկը, 

վարունգը, սոխը, կաղամբը, սմբուկը, 

պղպեղը (քաղցր և կծու) և ձմերուկը: 

Բացի բանջարեղենի այս 

տեսակներից մեծ տարածում ունի նաև բազուկի, գազարի, ծաղկակաղամբի, սխտորի և 

տարատեսակ կանաչեղենի մշակությունը: Վերջին տարիներին համեմատաբար կայուն է 

կանաչեղենի (համեմ, սամիթ, սամիթ, թարխուն, ռեհան, մաղադանոս) արտադրությունը: Թեև 

քիչ քանակությամբ, սակայն մշակվել են նաև ոլոռ, սոխ շալոտ, ծաղկակաղամբ: Հայաստանում 

վերջին տարիներին աճեցվող բանջարեղենի տեսականին աստիճանաբար ընդարձակվում է 

(բազմազան տեսակներ են մշակվում), իհարկե դեռևս ոչ մեծ ծավալներով և նախատեսված են 

հիմնականում թարմ սպառման շուկաների համար: Բանջարեղենի նոր տեսակներից են չերի 

լոլիկը, բուլղարական և ամերիկյան պղպեղներ, չինական կաղամբ, բրուսելյան կաղամբը, 

մարինադի վարունգը և այլն: Վերջին տարիներին լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի և վարունգի 

ցանքատարածություններն ընդլայնվել են, հատկապես ջերմոցային վաղահաս սորտերի 

օգտագործման և ձմռան ցորենից հետո կատարվող ցանքերի շնորհիվ: Բանջարեղենի 

արտադրության ընդլայնմանը նպաստող գործոններից մեկն էլ վերամշակող 

արդյունաբերությունն է: Հայաստանում բանջարեղենի ընդհանուր ցանքատարածությունները 

կազմել են 23.5 հազ. հա, որից միայն Արմավիրի ու Արարատի մարզերի 

ցանքատարածությունները միասին կազմում են ընդհանուրի 62.1%-ը 

(համապատասխանաբար` 34.8% և 27.3%): Դա բացատրվում է հիմնականում Արարատյան 

դաշտավայրի կլիմայական պայմաններով, որը բարենպաստ է մշակաբույսերի այնպիսի 

տեսակների համար, ինչպիսիքն են լոլիկը, վարունգը, սմբուկը, պղպեղը և այլն, և հաճախ 

բարենպաստ սեզոնը կարող է երկարաձգվել` ֆերմերներին երկու անգամ ցանք կատարելու 

հնարավորություն տալով: Չնայած բանջարեղենի ընտրված տեսակները մշակվում են նաև այլ 

շրջաններում, սակայն առավել սահմանափակ քանակությամբ` հիմնականում սեփական 

սպառման համար:Նրանց հաջորդում են Գեղաքունիքի մարզը (7.1%), Լոռու մարզը (5.6%), 

Շիրակի մարզը (5.5%) և Կոտայքի մարզը (5.1%): Ընտրված մարզերի միջև Կոտայք, 



Գեղարքունիք, Արարատ, Վայոց Ձոր և Սյունիք (Արմավիր, Արագածոտն, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ) 

բացահայտ առաջատար է Արարատի (Արմավիրի) մարզը, որն ապահովում է լոլիկի 

ցանքատարածությունների 52% , վարունգի 18%  և բանջարեղենի այլ տեսակների 

(հիմնականում սմբուկ, պղպեղ)` 30% : Սյունիքի (Տավուշի) մարզն առաջատար է լոբու 

(ներառյալ կանաչ) ցանքատարածությունների մեծությամբ` երկրի ընդհանուր 

ցանքատարածությունների 21%-ով (36.5%-ով): Գազարը մեծամասամբ արտադրվում է 

Կոտայքի մարզում (Շիրակ)` ընդհանուր ցանքատարածությունների շուրջ 22%-ը (37%-ը), իսկ 

սխտորի արտադրությունը կենտրոնացած է մեծամասամբ Գեղարքունիքի (Լոռու) մարզում, 

որը բացարձակ առաջատար է այս խմբում` ընդհանուր ցանքատարածությունների 21%-ը 

(18%-ը): Բանջարեղենի այս կան այն տեսակի չափաքանակից/նախատեսվածից 

արտադրությունը որևէ մի մարզում պայմանավորված է տվյալ մարզի կլիմայական 

պայմաններով:  
 

Բանջարեղենի ընտրված տեսակների արտադրության պոտենցիալի գնահատման համար 

պետք է հաշվի առնել երկու գործոն. 

 

Տվյալ մշակաբույսերի աճեցման համար անհրաժեշտ բնակլիմայական պայմանները 

 

Գյուղատնտեսական նշանակության հողային ռեսուրսների առկայությունը՝ ըստ տեսակի, ըստ 

ոռոգման առկայության և այլն: 

 

Բանջարեղենի  տեսակները կարելի է դասակարգել երկու հիմնական խմբերում 
 

 Ջերմասեր և խոնավասեր մշակաբույսեր, որոնց սերմերը սկսում են ծլել 120C-ից ոչ պակաս 

ջերմության պայմաններում, իսկ աճի ու զարգացման համար լավագույնը 220C-ից բարձրն 

է: Այս մշակաբույսերի աճը կանգնում է եթե ջերմային պայմանները չեն 

համապատասխանում: 

 Մշակաբույսեր, որոնց սերմերը սկսում են ծլել 2-40C ջերմաստիճանի պայմաններում, իսկ 

մշակաբույսը աճում և զարգանում է 10–200C ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր 

ջերմաստիճանը արգելակում է մշակաբույսի աճը:  

Ելնելով վերը նշված դասակարգումից՝ կարելի է ասել, որ լոլիկը, վարունգը, պղպեղը, սմբուկը 

և այլ տեսակները պատկանում են առաջին խմբին, որոնց արդյունաբերական արտադրության 

ծավալները կենտրոնացած են հիմնականում Արարատի ու Արմավիրի մարզերում: Սա չի 

նշանակում, որ այս տեսակները հնարավոր չի աճեցնել այլ մարզերում (հաճախ լոլիկը 

հավաքում է դեռ չկարմրած՝ տնային պայմաններում մարինադի և պահածոների այլ 

տեսակների համար): Արարատի ու Արմավիրի մարզերում տարվա ընթացքում արևային օրերի 

թիվը բավականին երկար է և միջին ջերմաստիճանը բարձր՝ բանջարեղենի նշված տեսակների 

մեծածավալ արտադրության համար (հաճախ երկու ցանք տարվա ընթացքում): 

Երկրորդ խմբին պատկանող բանջարեղենի տեսակները (սխտոր, գազար) սովորաբար 

մշակվում են ավելի անբարենպաստ բնակլիմայական պայմաններում, որն ունեն 

Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի, Շիրակի մարզերը:  

 

 

 

 

 

 



ԼՈԼԻԿ 

 
Հայաստանում լոլիկը մշակվում է 

բոլոր կլիմայական գոտիներում, 

բայց նրա 

արդյունաբերական/առևտրային 

մշակումը կենտրոնացած է 

հիմնականում Արարատի ու 

Արմավիրի մարզերում, որտեղ 

գտնվում են հանրապետության 

բանջարեղենային պահածոների 

խոշոր գործարանները: Լոլիկի 

սերմը հող գցելուց մինչև 

պտուղների հասունացումը տևում է 

80-120 օր` կախված սորտից, 

կլիմայական պայմաններից և մշակման եղանակից: Լոլիկը աճի ու զարգացման համար, 

բանջարային մի շարք այլ բույսերի համեմատությամբ, ավելի տևական բարձր ջերմաստիճան և 

շատ լույս է պահանջում: Արարատյան դաշտում վեգետացիայի ամբողջ ժամանակաշրջանում 

լոլիկը պետք է ջրվի 16-18 անգամ: Սակայն լոլիկը չի սիրում հողի գերխոնավություն, որի 

դեպքում նրա արմատները տուժում են օդի պակասությունից: Լոլիկը մշակվում է 

հիմնականում սածիլներով, որոնք Արարատյան դաշտավայրում աճեցնում են 

արհեստականորեն տաքացվող ու արևային ջերմոցներում և բաց գրունտի սածիլանոցներում, 

նախալեռնային գոտում աճեցնում են տաքացվող արևային ջերմոցներում, իսկ լեռնային 

շրջաններում` միայն տաքացվող ջերմոցներում: Լոլիկի տնկումների համար դաշտը պետք է 

նախապատրաստել հետևյալ կերպ. Լոլիկին հատկացված հողը վարել աշնանը` միաժամանակ 

հող մտցնելով օրգանական պարարտանյութեր` հեկտարին 30-40 տոննայի հաշվով, և 

ֆոսֆորական ու կալիումական պարարտանյութերի 60-65%-ը: Լոլիկի սածիլները հող են 

դրվում ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում (գարնանացան), ավելի շատ մայիս ամսվա 

սկզբին, քանի որ ապրիլ ամսին հնարավոր են կարկտահարության դեպքեր: Վարը դնելուն 

զուգընթաց պետք է դաշտը քաղհանել բույսերի պահանջից: Արարատյան դաշտավայրի 

պայմաններում վեգետացիայի ամբողջ ժամանակաշրջանում լոլիկի դաշտը պետք է ջրել 16-20 

անգամ: Լոլիկի բարձր բերք ստանալու համար կարևոր նշանակություն ունի բույսերի 

սնուցումը վեգետացիայի ընթացքում: Սնուցման համար հարկավոր է լայնորեն օգտագործել և´ 

օրգանական, և´ հանքային պարարտանյութեր: 

Լոլիկի մշակության գործընթացում մարզային որևէ առանձնահատկություն չկա. լոլիկի 

առևտրային բերքը ստացվում է Արարատի ու Արմավիրի մարզերից, իսկ այդ մարզերի 

կլիմայական պայմանները նույնն են: Իսկ այն մարզերում (նախալեռնային գոտու), որտեղ 

լոլիկն աճեցվում է փոքր քանակությամբ, հիմնականում տնային սպառման և որոշ 

քանակությամբ մանրածախ վաճառակետերում/շուկաներում վաճառքի համար, լոլիկի 

մշակության գործընթացը և բերքատվությունը որոշակի փոփոխություններ են կրում: 

Նախալոռնային գոտու բանջարեղենի մշակման վեգետացիոն շրջանը բավականին կարճ է, 

բերքատվությունը` գրեթե կրկնակի անգամ ցածր: Գրեթե նույն ժամանակահատվածում 

սածիլված մշակաբույսը (մայիս ամսվա կեսերին) բերք սկսում է տալ օգոստոս ամսվա սկզբից 

մինչև հոկտեմբեր ամսվա սկիզբ (2 ամիս), մինչդեռ Արարատյան դաշտավայրում լոլիկի 

բերքահավաքը կատարվում է մոտ երեք ամիս: 

 

 

 

 



ՎԱՐՈւՆԳ 
 

Վարունգի կարճ վեգետացիոն 

շրջանի շնորհիվ այն մշակվում է 

կլիմայական բոլոր գոտիներում: 

Արարատյան դաշտում 

վեգետացիայի ընթացքում ջրվում 

է 10 անգամից ավելի, 

նախալեռնային և լեռնային 

գոտիներում` ավելի քիչ: Եթե 

վարունգին նախորդող մշակովի 

բույսին օրգանական լրիվ 

պարարտանյութ չի տրվել, ապա 

վարունգի դաշտի 1 հեկտարին 

պետք է տալ 30-40տ կանոնավոր հասունացած գոմաղբ: Վարունգի սերմը սերմը դնելուց մինչև 

հասունություն տևում է 50-60 օր: Արարատյան դաշտի պայմաններում վարունգը ցանվում է 

գարնանը և ամռանը, իսկ նախալեռնային և, մանավանդ, լեռնային գոտիներում` միայն 

գարնանը: Վարունգի հողի մշակման դեպքում կատարվում են նույն ագրոտեխնիկական 

միջոցառումները, ինչ լոլիկի դեպքում: Վարունգի դաշտի քաղհանն ու փխրեցումները պետք է 

ավարտել հիմնականում մինչև առաջին պտուղների տեխնիկական հասունացումը: 

Վեգետացիայի շրջանում վարունգը պետք է 2-3 անգամ քաղհանել և 1-2 անգամ փխրեցնել: 

Բացի այդ` անհրաժեշտ է 2 անգամ սնուցել օրգանական կամ հանքային պարարտանյութերով. 

առաջին անգամ պետք է սնուցել վարը դնելու ժամանակ, իսկ երկրորդ անգամ` բերքը 1-2 

անգամ հավաքելուց հետո: Վարունգի բերքը պետք է հավաքել հաճախակի (2-3 օրը մեկ 

անգամ), չթողնել, որ պտուղները շատ մեծանան, կորցնեն իրենց որակը:  

 

ՏԱՔԴԵՂ (ՊՂՊԵՂ) 

 
Տաքդեղը ջերմասեր բույս է և ունի երկար 

վեգետացիոն շրջան: Մինչև պտուղների 

տեխնիկական հասունացումը տևում է 

80-160 օր` կախված սորտից 

(Արարատյան դաշտավայրում պղպեղը 

շուտ է հասունանում` 80-90 օրվա 

ընթացքում): Արարատյան դաշտի 

պայմաններում տաքդեղը ջրվում է 15-18 

անգամ: Տաքդեղը մեզ մոտ մշակում են 

բացառապես սածիլելով: Մեկ հեկտարի 

համար անհրաժեշտ է 40.000-55.000 հատ 

սածիլ կամ 200-400 գրամ սերմ Տաքդեղի 

ագրոտեխնիկական միջոցառումները գրեթե նույնն են ինչ լոլիկինը: Վեգետացիայի ամբողջ 

ընթացքում տաքդեղը 3-4 անգամ պետք է քաղհանել և 2-3 անգամ փխրեցնել: Տաքդեղի բարձր 

բերք ստանալու գործում կարևոր նշանակություն ունեն նաև վեգետացիայի ընթացքում 

կատարված սնուցումները` նվազագույնը երեք անգամ: Սածիլումից 60-70 օր անց սկսվում է 

տաքդեղի առաջին բերքահավաքը (Արարատյան դաշտավայրում 50-60), և շարունակվում 

մինչև աշնան առաջին ցրտահարությունը: Տաքդեղի բերքը պետք է հավաքել պտուղների 

տեխնիկական հասունացման ժամանակ, այսինքն` կանաչ վիճակում` պարբերաբար` 3-4 օրը 

մեկ անգամ: 



ՍՄԲՈւԿ 

 
Սմբուկը ջերմասեր բույս է, 

սերմերը սկսում են ծլել 130C-ի 

պայմաններում, իսկ աճի ու 

զարգացման համար 

լավագույնը 24-280C-ն է: 

Արարատյան դաշտի 

պայմաններում վեգետացիայի 

ամբողջ ժամանակաշրջանում 

սմբուկը ջրվում է 16-18 անգամ: 

Մեկ հեկտարի համար 

անհրաժեշտ է սմբուկի 35.000-

50.000 հատ սածիլ կամ 150-350գ 

սերմ: Տեղի սմբուկ մշակողները 

օգտագործում են հիմնականում սեփական սերմացու, որի 1կգ-ը ստացվում է 200կգ ընտրված 

սմբուկից: Սմբուկի սածիլների ցանքի ժամկետները և աճեցման եղանակները, հողի մշակման, 

պարարտացման, նախացանքային մշակման, սածիլման եղանակի և դաշտի 

ագրոտեխնիկական միջոցառումները նույնն են, ինչ որ տաքդեղինը: Սմբուկի մշակման 

ընթացքում կարևոր նշանակություն ունեն ժամանակին կատարված քաղհանն ու փխրեցումը: 

Վեգետացիայի ընթացքում անհրաժեշտ է քաղհանել 3-4 անգամ: Սածիլը բերքահավաքը 

սկսվում է 85-95 օր հետո (իսկ Արարատյան դաշտում ավելի շուտ`65-75 օր հետո) և 

շարունակվում է մինչև աշնան ցրտահարությունները յուրաքանչյուր 3-4 օրը մեկ: Բերքը պետք 

է հավաքել պարբերաբար` 3-4 օրը մեկ անգամ: Հայաստանում մեկ հեկտարից ստացվում է 

միջինը 30-40տ միջին բերք: Կան սորտեր, որոնք Արարատյան դաշտում տալիս են մինչև 70տ 

բերք:  
 

ԳԱԶԱՐ 
Գազարը քիչ ջերմություն պահանջող 

բույս է: Նրա սերմերը սկսում են ծլել  

3-40C ջերմության պայմաններում, իսկ 

նոր ծլած բույսերը հեշտությամբ 

դիմանում են  3-40C ցրտերին: 

Գազարը լավ է աճում բերրի, փուխր 

հողերում, ինչպես նաև լեռնային 

սևահողերում: Գազարի ցանքերը 

պետք է պարարտացնել հանքային 

պարարտանյու-թերով: Մեկ 

հեկտարում նախատեսված է ցանել   

8-16կգ սերմ` նայած ցանքի ձևին: 

Գազարի սերմերը ծլում են ցանքից    

8-12 օր հետո: Ծլելուց հետո գազարի 

մշակման հիմնական աշխատանքներն են նոսրացումը, քաղհանը, փխրեցումը, սնուցումը և 

ոռոգումը: Գազարի բարձր բերք ստանալու համար մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել 

ցանքաշրջանառությանը, հողի հաճախակի փխրեցման և քաղհանի աշխատանքների վրա: 

Գազարի մեկ հեկտարից ստացվում է 20-60տ բերք, Կոտայքի մարզում մինչև 70տ, իսկ Շիրակի 

մարզում`մինչև 30տ: Գազարի սերմը ցանելուց մինչև բերքահավաք տևում է 120-150 օր: 

Կոտայքի մարզում, մասնավորապես Արամուս գյուղում, որը մասնագիտացած է գազարի 



մշակության մեջ, գարնանը` ապրիլ-մայիս ամիսներին ցանում են գազարի սերմերը, 

հոկտեմբեր ամսից սկսում բերքահավաքը մինչև նոյեմբերի սկիզբ: Այստեղ գազար մշակողները 

պարարտանյութերի տեսակների հողին տալիս են ազոտական պարարտանյութ հիմնականում 

մեկ անգամ, այն էլ մշակման վաղ փուլում, քանի որ այն գազարի որակի վրա անբարենպաստ 

ազդեցություն է թողնում: Գազար մշակողները հիմնականում օգտագործում են սեփական 

սերմացու` 30կգ գազարից ստանալով 2 կգ սերմ: Որպես սերմացու դաշտում թողնում են 

ամենաբարձրորակ բերքը, որոնցից սերմեր ստացվում են արդեն երկրորդ տարում: 
 

ՍԽՏՈՐ 

 
Սխտորը ցրտակայուն բույս է, 

այն սկսում են ծլել 2-30C-ում: 

Սխտորը լավ բերք է տալիս 

օրգանական նյութերով 

հարուստ, մոլախոտերից ազատ 

կառուցվածքային հողերում: 

Սխտորին թարմ գոմաղբ տալ 

խորհուրդ չի տրվում, որովհետև 

այդ դեպքում երկարաձգվում է 

վեգետացիան և սխտորը չի 

հասունանում: Հայաստանում 

սխտորը մշակում են 

ձմեռնամուտային տնկումներով: 

Մեկ հեկտարի վրա կտնկվի 250-

350 հազար պճեղ, որի համար 

կպահանջվի միջինը 2.5-3 տոննա սխտոր: Սխտորը ձմեռնամուտին պետք է տնկել այն հաշվով, 

որ պճեղները արմատակալեն, բայց չծլեն, երբ դրսում լինի 5-80C կայուն ջերաստիճան, 

այսինքն` կայուն սառնամանիքները սկսվելուց 2-3 շաբաթ առաջ: Ձմեռնամուտին տնկված 

սխտորը, լավ օգտագործելով աշնան, ձմռան և վաղ գարնան տեղումների ջրերը, սկզբնական 

շրջանում ոռոգման կարիք չի զգում, սակայն հետագայում` մայիս, հունիս ամիսներին 5-6 

անգամ ջրում են: Բացի ջրելուց` վեգետացիայի ընթացքում սխտորը պետք է 2-3 անգամ 

քաղհանել ու փխրեցնել և դաշտը միշտ մաքուր պահել մոլախոտերից: Սխտորը համարվում է 

հասունացած, երբ տերևները չորացել են և պառկել: Մեկ հեկտարից ստացվում է  4-7տ սխտորի 

բերք, կան մարզեր, որտեղ ստացվում է մինչև 14տ բերք: ՀՀ-ում սխտորի մշակությունը 

տարածված է հիմնականում Սյունիքի, Գեղարքունիքի մարզերում:  

 

ԿԱՐՏՈՖԻԼ 

 
Կարտոֆիլը համարվում է կարևորագույն 

կուլտուրաներից մեկը Հայաստանում: 

2010թ-ին կարտոֆիլի 

ցանքատարածությունները կազմեցին 

շուրջ 28.3 հազ. հեկտար, որից ստացվեց 

մոտ 481.1 հազ. տոննա բերք (ներառյալ 

սերմացու և ապրանքային): Կարտոֆիլի 

ցանքատարածությունները 2010թ 

նույնպես ավելի քիչ էին 2009թ համեմատ 

11.5%: Վաղահաս կարտոֆիլի համար հիմնականում օգտագործվում էոռոգվող հողը, տաք 



կլիմայական գոտում, հիմնականում Արարատյան դաշտավայրում, մինչդեռ կարտոֆիլի 

հիմնական ցանքատարածությունները գտնվում են Լոռվա, Շիրակի և Գեղարքունիքի 

մարզերում: 

 

ԲՈՂԿ 
Բողկը կաղամբազգինների 

ընտանիքի միամյա և երկամյա 

բանջարաբույս է։ Այն մշակվում է 

ամենուրեք։ Օգտագործվում 

թարմ վիճակում։ Բողկը երկամյա 

բույս է, իսկ ամսաբողկը՝ միամյա։ 

Բողկերն ամբողջ վեգետացիայի 

շրջանում համաչափ 

խոնավություն են պահանջում։ 

Բողկը ցանում են հուլիս-

օգոստոս ամիսներին, իսկ 

ամսաբողկը ցանում են կամ վաղ 

գարնանը՝ մարտին, կամ 

աշնանը՝ սեպտեմբերին։ Բողկի 

համար լավ նախորդներ են 

հացահատիկները, վաղահաս 

կաղամբը, վարունգը, վաղահաս կարտոֆիլը, դդմիկը, կանաչ լոբին։ Աշնան անձրևներից և 

ցրտահարություններից առաջ պետք է կատարել բողկի բերքահավաք, անհրաժեշտ է 

արմատապտուղները մաքրել փռերից և պահել նկուղներում։ Ամսաբողկինը՝ պարբերաբար, 

տեխնիկական հասունացման շրջանում 30-40 օր հետո։  
 

ՍՈԽ 
Սոխը մշակվում է 

կլիմայական բոլոր 

գոտիներում և 

օգտագործվում գրեթե բոլոր 

կերակուրների մեջ։ Սոխը 

շատ պահանջկոտ է հողի 

բերրիության նկատմամբ։  

Սոխի համար լավագույն 

հողերն են կավավազային, 

ավազակավային և 

հեղեղատների հողերը։ Լավ 

նախորդներ են 

հանդիսանում վարունգը 

(գոմաղբային 

պարարտացում ստացած), դդմիկը, վաղ կարտոֆիլը, վաղահաս կաղամբը, պոմիդորը և 

աշնանացան հացաբույսերը։ Գլուխ սոխն ունի մշակման երկու եղանակ՝ միամյա և երկամյա։ 

Միամյա մշակման համար ցանքից առաջ սոխը թրջում են մեկ օր՝ 2-3 անգամ` փոխելով ջուրը։ 

Չորացնում են թրջած սերմերը մինչև որ հասնի սորունության և ախտահանում։ Միամյա 

մշակման ժամանակ գլուխ սոխը լավ է  հասունանում և ավելի վաղ ու բարձր բերք տալիս։  

Նախալեռնային գոտում սածիլները աճեցնում են ջերմոցներում 50-60 օրում՝ ցերեկը 15-18oC, 

իսկ գիշերը  6-10oC ջերմաստիճանային պայմաններում։ Մեկ հեկտարին պահանջվում է 300-

500 հազար սածիլ։  Երկամյա մշակման ժամանակ առաջին տարին ստանում են մանր սոխ-



սևոկ։ Հաջորդ տարին այն տնկելով ստանում են ապրանքային գլուխ սոխ։ Մեկ հեկտարի վրա 

տնկում են 250-600 հազար սոխուկ (4-15ց սևոկ)։ Ամռան առաջին կեսին սնուցուն են և ջրում։ 

Բերքահավաքը կատարում են, երբ տերևները սկսում են պառկել և սոխուկների վրա չոր 

թեփուկներ են առաջանում։  
Կանաչ սոխը ամռան-ձմռան ամիսներին ջերմատներում և վաղ ջերմոցներում արագ աճեցվող 

մշակաբույս է։ Սոխուկները տնկում են իրար կպած և ծածկում են 2սմ հաստության 

բուսահողով։ Մեկ քառակուսի մետրում տնկման նորման է 10-12կգ։ Վաղ ջերմոցներում սոխը 

աճեցնում են առաջին մշակումով։ Ապրիլին սոխը պատրաստ է։ 

 
 

 

 


