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Նռնենի 

Հնագույն ժամանակներից Հայկական լեռնաշխարհում նռնենին մշակվում է ծովի 

մակերևույթից մինչև 1000մ բարձրության վրա: Նյութական մշակույթի հուշարձանների վրա 

մնացած հնէաբանական պեղումներից դատելով՝ Հայաստանում նռնենու աճեցման 

պատմությունը հաշվվում է 3-4 հազարամյակ առաջ: Նրա տարածմանը նպաստել են 

առանձին շրջաններում տաք կլիման և վայրի ձևերի կուլտուրականացումը: 

Հայաստանի տարածքում գտնվող Ուրարտու պետությունում նռնենին աճում էր 

այգիներում: Զանգու գետի մոտ գտնվող Կարմիր Բլուրում, պեղումների ժամանակ, 

ուրարտական շինություններում հայտնաբերվել են նռան ածխացած կեղևներ՝ սերմերի և 

ծաղիկների մնացորդներով: 

Հայաստանում նռնենու տարածվածության մասին են վկայում մ.թ.ա. 2-րդ դարում 

կառուցված Գառնիի տաճարի պեղումները: Տաճարի դրսի կողմում՝ քարերի վրա, 

փորագրված են նռնենու ճյուղեր՝ տերևներով և պտուղներով: 

Ինչպես հեռավոր անցյալում, այնպես էլ ներկայումս նուռն արժեքավոր մթերք է թարմ 

վիճակում որպես դեսերտ օգտագործելու համար: Կեղևն օգտագործում են որպես ներկող 

միջոց և դեղամիջոց ստամոքսի հիվանդությունների դեպքում: Ծաղիկներն օգտագործվում են 

գործվածք ներկելու համար: Պտուղների հատիկները և հյութը տրվում են տաք խորավածի և 

ձկան հետ:  

Հնում հայերը պատրաստում էին նռան գինի, որն իր որակով ավելի բարձր էր 

գնահատվում, քան խաղողինը: Այն բարձր ինքնարժեքի պատճառով լայն տարածում չգտավ: 

Շատ աշխատանք է տարվում պտուղներից հատիկները հանելու ու թաղանթից հեռացնելու 

համար: Բացի այդ, գինի պատրաստելու համար պահանջվում էին շաքարի բարձր 

պարունակությամբ պտուղներ, իսկ բարձրորակ մթերք ստանալու համար անհրաժեշտ էր 

գինենյութը հնեցնել մինչև 6 տարի: Վերջին տարիներին սկսել են նռան գինի արտադրել նաև 

Հայաստանում:  

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 
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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: 
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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 
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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 
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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: 
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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 
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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:  
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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 
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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: 
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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: 
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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:  
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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:  
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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:  
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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:  
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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:  
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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, 
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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:  
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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, 
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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 
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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): 
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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 միջոց 

Հասած 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: 

 

Նռան հյութը արյան համար 

Սակավարյունություն ունեցողներին խորհուրդ է տրվում 

2 ամսում, օրական 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ 

կես բաժակ նռան հյութ խմել: 2 ամսից հետո անհրաժեշտ 

է ընդմիջում անել՝ 1 ամիս տևողությամբ: Աղիքային հիվանդություններով տառապող 

մարդկանց խորհուրդ է տրվում նախքան օգտագործելը բժշկի հետ խորհրդակցել: Չէ՞ որ 

նուռը փորկապություն է առաջացնում: 

Նռան թուրմը դիմադրողականության համար 

Նռան թուրմը կարճ ժամանակում դիմադրողականությունը բարձրացնող և ամբողջ 

օրգանիզմն ամրացնող հիանալի միջոց է: Այն կարելի է լցնել 1 բաժակ տաք ջրի մեջ և մոտ 

կես ժամ հետո գոլորշու վրա եփել, ապա ստացված թուրմը թանզիֆով լավ քամել: Ջրի 

ծավալը պետք է սկզբնականի չափ դառնա: Օրական  2-3 անգամ հիսուն գրամ խմել` 

ուտելուց առաջ: 

Դիմադրողականությունը բարձրացնելու և ուժերը վերականգնելու համար՝ 1 թեյի 

գդալ չոր կեղևի վրա 1 բաժակ եռման ջուր լցնել, 15 րոպե եփել և 2 ժամ թրմել: Այնուհետև 

քամել և օրական 3 անգամ՝ ուտելուց առաջ, 1 գդալ խմել: Հաստ աղիքի հաճախակի 

բորբոքման և փորլուծության ժամանակ հիանալի բուժամիջոց է: 
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Նռան դիմակներ մաշկի համար 

Որպես դիմահարդարման միջոց` նուռը 

շատ հաճախ  է օգտագործվում. առաջին 

հերթին` մեծ քանակությամբ 

կիտրոնաթթվի պարունակության 

շնորհիվ: Նռան օգնությամբ կարելի է 

վերացնել պիգմենտացիան, բծերը, 

ազատվել բշտիկներից ու պեպեններից, 

ինչպես նաև դեմքը սպիտակեցնել: Նուռը 

նաև երիտասարդացնող միջոց է: 

Ցանկացած մաշկի համար կարելի է 

սնուցող քսուկ պատրաստել`6 գդալ թթվասերով և երեք թեյի գդալ նռան հյութով: Խառնուրդը 

քսել դեմքին, վզի և լանջաբացվածքի շրջաններում, 15 րոպե անց տաք ջրով լվանալ: 

Կորյակները հեռացնելու համար՝ անհրաժեշտ է 2 ճաշի գդալ նռան հյութը, 1 թեյի գդալ աղը և 

օճառափրփուրը խառնել իրար: Այս դիմակը դեմքի վրա պետք է պահել 2 րոպեից ոչ ավել: 

Վերջաբան 

Նուռը համարվում է մրգերի թագավոր, այն ոչ միայն յուրահատուկ է իր 

կառուցվածքով, այլ նաև հինավուրց ժամանակներից ի վեր օգտագործվել է բժշկության և 

կոսմետոլոգիայի մեջ: Նռան օգտակարությունը ընդունելի բոլորի կողմից և քննադատության 

չի ենթարկվում: Նուռը ոչ միայն համեղ միրգ է այլև ամբողջ վիտամինների և հանքանյութերի 

համալիր, քանի որ նուռը պարունակում է այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է օրգանիզմի նորմալ 

գործելու համար: 

Նուռը համարվում է աշխարհի ամենաօգտակար մրգերից մեկը, նրա մասին նույնիսկ 

հիշատակված է Աստվածաշնչում:  

 

 

 

 

Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական 

համայնքներումագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների 

բարելավում>>ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույնծրագիրը 

համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի (IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրիծրագրի իրականացման 

աջակցությամբ (UNEP): 


