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Տանձենի 

Տանձենի (լատ.՝ Pýarm), վարդազգիների 

ընտանիքի պտղատու ծառ է։ Հայտնի է 

մոտավորապես  60 տեսակ, մշակության մեջ՝  

5000 սորտ։ ՀՀ-ում հանդիպում է 16 (20) տեսակ՝ 

կովկասյան, սուր սղոցանման, Թախտաջյանի, 

ուռատերև, սիրիական և այլ տանձենիներ՝ 

տարածված Արագածոտնի, Լոռու, Տավուշի, 

Վայոց ձորի, Սյունիքի և այլ մարզերում: Մեծ 

թիվ են կազմում նաև տանձենու բնաշխարհիկ 

(Զանգեզուրի, խոնարհված, բարձր) 

տեսակները՝ հիմնականում Սյունիքի մարզում: 

ՀՀ բոլոր մարզերում մշակության մեջ 

տարածված է սովորական տանձենին, որն 

Արարատյան նախալեռնային, 

հյուսիսարևելյան, Զանգեզուրի, Լոռի-Փամբակի գյուղատնտեսական գոտիներում 

առաջացնում է ինքնուրույն համակեցություններ՝ տանձուտներ: Կուլտուրական 

սորտերը հիմնականում առաջացել են հետևյալ տեսակներից՝ տանձ սովորական 

կամ անտառային` Pýrus communis, որը վայրի վիճակում աճում է 

Եվրոպայում, Արևմտյան և Միջին Ասիայում, 

տանձ կովկասյան`Pýrus cavcasica, տանձ 

ուսուրիական`Pýrus ussuriensis, տանձ 

չինական`Pýrus serotina, 

ձյունատանձենի`Pýrus nivalis: Բոլոր 

սորտերն ըստ հասունացման և 

օգտագործման ժամկետների բաժանվում են 3 

խմբի՝ ամառային, աշնանային և ձմեռային: 
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Տանձենու բարձրությունը 15-20մ 

է, ցողունը՝ ճեղքվածքավոր, մուգ 

մոխրագույն, ճյուղերը՝ մոխրագույն, 

կարմրավուն կամ դեղնավուն, հարթ՝ 

ոսպահատիկներով պատված: 

Սաղարթը սեղմված, բրգաձև է, ուժեղ 

ճյուղավորված: Արմատային 

համակարգն առանցքային է, քիչ 

ճյուղավորված: Տերևները ձվաձև են, 

մուգ կանաչ, փայլուն, հարթ, եզրերը՝ 

մանր ատամնավոր: Ծաղկաբույլը 

վահանիկ է, ծաղիկները երկսեռ են, 

խոշոր, սպիտակ, երբեմն՝ բաց 

վարդագույն՝ հավաքված 

ծաղկաբույլերում (5–15-ական): 

Պտղամիսը բարձրորակ է, նուրբ, 

հաճելի համով: Սերմերը մանր են, 

սևավուն: Երկարակյաց է, ապրում է մինչև 200, ՀՀ-ում՝ 100–150 տարի: Յուրաքանչյուր 

ծառի բերքատվությունը 30–300 (երբեմն՝ 1000) կգ է:  

Պտուղները պարունակում են շաքարներ, թթուներ, աղաղանյութեր, 

A, B, C վիտամիններ:  Օգտագործվում են թարմ և վերամշակված: 

Հայաստանում մշակվում են Մալաչա, Սինի, Կարմրենի, Ձմեռնուկ, 

եվրոպական ծագում ունեցող՝ Վիլյամս ամառային, Անտառային 

գեղեցկուհի, Բերե Բոսկ, Բերե Արդանպոն, Օլիվիե դը Մեր, 

Նելիս ձմեռային և այլ սորտեր: Ինչպես նաև, որոշ տեսակներ 

նույնիսկ գրանցված են ՀՀ Կարմիր գրքում: 
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Տանձի քիմիական բաղադրությունը 

*Բոլոր արժեքները հաշվարկված են 100 գրամի համար 

Տանձ սննդամթերքը պարունակում է ավելի շատ Բջջանյութ(Fiber) քան 

սննդատեսակների 74 տոկոսը: Հարկ է նշել, որ չնայած նրան, որ կան սննդի 

տեսակներ (26%), որոնք պարունակում են ավելի շատ Բջջանյութ(Fiber), սակայն այս 

սննդամթերքը ինքնին ավելի հարուստ է Բջջանյութ(Fiber)-ով քան ցանակացած այլ 

տարրով: Համանման ձևով այս սննդամթերքը համեմատաբար հարուստ է Վիտամին 

C, Շաքար, Ածխաջրեր և Cryptoxanthin, beta տարրերով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տանձենու սովորական պտուղը պարունակում է ճարպեր (120 մգ` 100 գ հումքի 

մեջ), որոնց մոտ կեսը միաչհագեցած և բազմաչհագեցած ճարպեր են, և չի 

պարունակում խոլեստերին։ Բարենպաստ են կալցիումի (9 մգ), մագնիումի (7 մգ), 

ֆոսֆորի (11 մգ), կալիումի (119 մգ) փոխհարաբերակցությունները, 

տանձի պտղի և տերևի եփուկներն օգտակար են օստեոխոնդրոզի և 

հոդացավերի դեպքում։ Տանձի մեջ համեմատաբար քիչ է նատրիումը 

(1-2 մգ), այն նպաստում է աղի և դժվարամարս ուտեստների 

յուրացմանը։ Պտուղը պարունակում է մոտավորապես հավասար 
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քանակի պղինձ և ցինկ (0,08 մգ և 0,1 մգ, նաև 0,17 մգ երկաթ, 4,2-10 մգ 

ասկորբինաթթու և 5 մկգ վիտամին K, որոշ տեսակներում` զգալի քանակությամբ 

ֆոլիաթթու, և այլ վիտամիններ։ 

Տանձի պտղում պարունակվում են մոտ 0,3 տոկոս օրգանական թթուներն, 

հիմնականում` խնձորաթթու), որը 2 անգամ քիչ է, քան լոլիկում, դեղձում, 2,5 

անգամ քիչ է, քան խաղողում, և ավելի քան 4 անգամ քիչ է` քան ծիրանի, սալորի, 

բալի, խնձորի մորու, սև հաղարջի պտուղների (հատապտուղների) մեջ և այլն։ Նման 

առանձնահատկության շնորհիվ` տանձը տրոհում է երիկամների օքսալատային և 

ուրատային քարերը։ 

Տանձ - GLYCEMIC INDEX 

 

 

 

Նմանատիպ բաղադրությամբ սննդամթերք՝ 

Դեղձ                                             Նուռ                                            Ծիրան  

 

 

 

 

 

 

38 

42 67 31 
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Ներոնշյալ հիմնական բաղադրամասերի գրաֆիկը 

ցույց է տալիս սննդում պարունակվող սպիտակուցների, 

ճարպերի և ածխաջրերի քանակը: Այս տարրերը մեզ 

էներգիա տրամադրող տարրերն են: Էնեգիայով 

ամենախիտը ճարպերն են: Ճարպի 1 գրամը մեզ 

փոխանցում է 9 կկալ էներգիա: Ածխաջրերի և 

սպիտակուցների 1 գրամին համապատասխանում է 

ընդամենը 4 կկալ էներգիա: Գրաֆիկի վրա կարող եք 

նաև տեսնել ջրի քանակը:  Երբ ջրի քանակը հայտնի չէ, 

շատ դժվար է գնահատել սննդամթերքի իրական սննդային 

արժեքը: 

 

 

 

 

 

 

 

Տանձի կարևոր 

չափանիշները՝ 

 

 

Ցածր Խոլեստերին  V 

Քիչ հագեցած ճարպեր V 

Քիչ նատրիում V 

Քիչ շաքար V 
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Տանձի օգտակար հատկությունները 

 

Առհասարակ առավել առողջարար են համարվում տանձի 

բուրումնավետ տեսակները։ Իսկ Հայաստանում աճող տեսակներն 

անկրկնելի են իրենց համով։ Տանձենին սովորաբար ծաղկում է 

մայիսին, ինչպես որ վարդազգիներից շատերը։ Տարբերվում են 

ամառային, աշնանային և ձմեռային տեսակները։ Աշնանայինն 

առավել բուրումնավետ և համեղ տեսակն է, պահպանվում է 2-3 

ամիս։ 

Տանձի մեջ կան այնպիսի նյութեր, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի 

պաշտպանիչ ուժերը, պայքարում են դեպրեսիայի, ինչպես նաև տարբեր վարակների 

դեմ: Տանձի բաղադրության մեջ շատ երկաթ կա: Այն շատ կարևոր է արյան կարմիր 

գնդիկների վերարտադրման համար: Դրա համա 

ր էլ տանձը խորհուրդ է տրվում օգտագործել հոգնածության, գլխապտույտի, 

սրտի զարկերի հաճախության ավելացման (տախիկարդիա), ախորժակի անկման, 

բերանի անկյուններում ճաքերի առաջացման, հյուսվածքների դանդաղ  լավացման, 

նույնիսկ ցրտի զգայնության ժամանակ, որոնց բոլորի պատճառը կարող է 

հանդիսանալ երկաթի պակասը օրգանիզմում: Մեկ հատ միջին չափի տանձը 

պարունակում է վիտամին «C»-ի օրվա չափաբաժնի մոտ 10%-ը: 

Պտղամիսը և կեղևը պարունակում են 4 գ բջջանյութ, որն էլ 

նորմալացնում է շաքարի մակարդակը արյան մեջ, բարելավում է 

մարսողությունը: Տանձի մեջ գտնվող կալիումը նորմալացնում 

է սրտի և մկանների աշխատանքը: Տանձի պտուղների 

բաղադրության մեջ գտնվող օրգանական թթուները 

լավացնում են նյութափոխանակությունը, ուժեղացնում 

մարսողական պրոցեսները, խթանում լյարդի և 

երիկամների աշխատանքը: 
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Միզապարկի բորբոքման և երիկամային 

հիվանդությունների դեպքում առավել օգտակար են վայրի 

տանձենու պտուղները, որոնք չեն զիջում արջախաղողին 

(մաթուզենի) և հապալասենուն։ Այդ տեսակի պտուղները 

հարուստ են վիտամին P-ով և դաբաղանյութերով (մոտ 20 %)։ 

Տանձի թթվաշ և պինդ տեսակները ամրապնդում, 

կազդուրում են լյարդը և ստամոքսը, գրգռում ախորժակը, 

սակայն հակացուցված են տարեցների և դյուրագրգիռ 

մարդկանց համար։ Այս պտուղը բարերար 

ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա, հրաշալի 

հակադեպրեսանտ է, երիտասարդացնող հատկություն 

ունի։ Տանձի պտղամսի մեջ պարունակվող 

ասկորբինաթթուն արագացնում է վերքերի ապաքինման 

ընթացքը, իսկ տանձենու տերևներից պատրաստվում է թուրմ, որն 

օգտագործվում է սնկային և մաշկային հիվանդությունների դեպքում: 

Չորացրած, հատկապես անտառային տանձենիների պտուղները շատ 

օգտակար են գիրության, շաքարային դիաբետի, լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի 

հիվանդությունների, շագանակագեղձի բորբոքման դեպքում, այս հիվանդությունների 

բուժման համար հարկավոր է ցինկ, կարևոր է, որ տանձի մեջ նաև պղինձ է 

պարունակվում, քանի որ այդ երկու տարրերը (Cu և Zn) անտագոնիստներ են։ 

Շաքարային դիաբետի դեպքում ազնվամորու, հոնի հյութերից բացի՝ խորհուրդ 

է տրվում նաև տանձի թարմ հյութը։ Որպես դիետիկ սնունդ կիրառվում է ոչ միայն 

դիաբետի դեպքում, այլև՝ որպես նիհարեցնող միջոց։ Ինչպես նաև տանձահյութն 

օգտագործվում է սրտային, թոքային, ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում։ 

Տանձի բոլոր տեսակներն էլ ունեն կապող ներգործություն։ Սակայն, տանձը 

խորհուրդ է տրվում ուտել ճաշելուց 30-40 րոպե հետո, և քանակությունը չչարաշահել։ 
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Հայաստանում մշակվող տանձերի տեսակները 

Ըստ 

հասունացման 

ժամկետի 

Հայաստանում 

տարածված են 

ամառային, 

աշնանային և 

ձմեռային 

սորտերը։ 

Ամառային 

սորտերը 

հասունանում են 

հուլիս-

օգոստոսին։ Դրանցից լավագույններն են՝ Վիլյամս (այլ անվանմամբ՝ Բոն Կրետեն 

Վիլյամս, ամառային Վիլյամս, ամառային Դյուշես), Կարմրատանձ, Մալաչա և այլն։ 

Աշնանային սորտերը հասունանում են սեպտեմբերին (Բյորե բոսկ, Ելենա, 

Անտառային գեղեցկուհի, Լեռնային գեղեցկուհի, Սինի ևն)։ Ձմեռային սորտերը (Բերե 

Արդանպոն, Օլիվյե դը Սերր, Ձմեռնուկ ևն), Հայաստանում դրանք կոչվում են 

պահունի, հավաքում են սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, սակայն հասունանում են 

հավաքելուց հետո, պահելու ընթացքում։ Ձմեռային սորտերը լավ են պահպանվում և 

պարունակում են մինչև 13 % շաքար։ Դրանք լավագույն աղանդերային սորտերն են։ 

Պտղի զանգվածը կախված սորտից 25-300 գ է (երբեմն՝ ավելի)։ 

Տանձի սորտերն իրենց համով և նշանակությամբ լինում են աղանդերային՝ 

փայլուն քաղցր պտղամսով և քիչ թթվաշ, հայտնի են Բերե, Դյուշես անուններով 

(ձմեռային Դեկանկա, Բերե Բոսկ, Բերե Արդանպոն), սեղանի մանրահատիկ 

հյութալի, հաճելի համ ունեցող պտղամսով, արդյունաբերական՝ 

կոպիտ և միջին համի պտղամսով, թարմ վիճակում օգտագործելու 
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համար քիչ են պիտանի, գործածվում է խոհարարության մեջ և վերամշակման 

համար։ 

 Սուխումի Դյուշես 

Սորտի ծագման մասին հավաստի տվյալներ չկան: Կուլտուրական սորտի 

պատահական սերմնաբույս է շրջանացված Վրաստանում:  

Երիտասարդ ծառերի աճը 

թույլ է, բայց հետագայում հասնում 

է զգալի չափերի: Սաղարթը 

բրգաձև է, ճյուղավորությունը 

միջին խտության: Պտղի 

մեծությունը միջինից ցածր է, 

զանգակաձև: Պտղամաշկը միջին 

ամրության է, սկզբում գորշ 

կանաչավուն, իսկ հասունացման 

ժամանակ՝ դեղնավուն: Պտղամիսը 

բաց դեղնավուն է, խոշորահատիկ, հյութալի, քաղցր, թույլ թթվությամբ և 

տտիպությամբ: Ծառերը միջին բերքատվության են: Պտուղը հասունանում է 

օգոստոսի կեսերին, պահվւոմ են երկու շաբաթ: Ծառերի ցրտադիմացկունությունը 

բավականին բարձր է, պտուղները ճյուղերին ամուր կպած են: Սնկային 

հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկուն են: Համարվում է սեղանի երկրորդ 

կարգի սորտ:  

 Բեսսեմյանկա 

Հնագույն ռուսական սորտ է, հավանաբար բազմամայա ժողովրդական 

սելեկցիայի արդյունք: Ամենաշատ տարածված սորտն է եղել ԽՍՀՄ-ի միջին գոտում: 

Բեսսեմյանկա անունն ստացել է պտուղների մեծ մասի մեջ սերմերի բացակայության 

պատճառով: Ծառերի աճեցողությունը միջինից բարձր է, սաղարթը՝ լայն բրգաձև: 

Պտուղների մեծությունը միջինից ցածր է, կարճ տանձաձև: Պտղամաշկը պինդ է, 
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կանաչ, հասուն ժամանակ՝ ոսկյա դեղնավուն, կարմրա-

դարչնագույն թշիկով: Պտղամիսը դեղնավուն է, խոշորահատիկ, 

հյութալի, քաղցր, կիսահալչող, թեթև թնդահամությամբ: Ծառերը 

միջին բերքատու են, պտուղը հասունանում է օգոստոսի 

վերջերին, սեպտեմբերի սկզբներին, պահվում է մինչև 10 օր: 

Ծառերի ցրտադիմացկունությունը բարձր է, պտուղները 

ճյուղերին ամուր են կպած: Սնկային հիվանդությունների 

նկատմամբ դիմացկուն է: 

 

 Լեռնային Գեղեցկուհի 

Այս սորտը ստացվել է Գյումրիում, Անտառային գեղեցկուհի և Միչուրինի Բերե 

ձմեռային սորտերի տրամախաչումից: Շրջանացված է Հայաստանի լեռնային 

գոտում: Ծառը միջին աճեցողության է, սաղարթը բրգաձև, ճյուղավորությունը խիտ: 

Պտուղը միջին մեծության է, կլորավուն կամ կարճ տանձաձև: Պտղամշակը բարակ է, 

միջին ամրության, հիմնական գույնը դեղին, հասուն ժամանակ՝ դեղնա-ոսկեգույն, 

մուգ կարմրավուն գունավորումով: Պտղամիսը սպիտակ է, մանրահատիկ, առանց 

քարային բջիջների, հյութալի, քաղցրա-թթվային դեսերտային համով: Ծառերի 

բերքատվությունը միջինից բարձր է, 

պտուղները հասունանում են 

սեպտեմբերի կեսերի, պահվում են 40-

50 օր:  

Ծառերն ունեն բարձր 

ցրտադիմացկունություն, պտղի 

միացման  ամրությունը ճյուղին միջին 

է, սնկային հիվանդությունների 

նկատմամբ դիմացկուն է: 
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 Մալաչա 

Ժողովրդական սելեկցիայի հնագույն հայկական սորտ է, լայն տարածված է 

Հայաստանի ցածրադիր գոտիներում, Ադրբեջանի, Նախիջևանի 

շրջանում և մասամբ Վրաստանում: 

 Ծառը միջին աճեցողության է, սաղարթը բրգաձև, 

ճյուղավորման խտությունը՝ միջին: Պտուղը շշատանձաձև է, 

միջին մեծության: Պտղամաշկը ամուր է, դեղնականաչավուն, 

հասուն շրջանում՝ դեղնա-ոսկեգույն, արևի կողմում՝ թույլ 

գունավորումով: Պտղամիսը դեղնավուն է, նուրբ, 

հյութալի, յուղային, հալչող, քաղցր, ունի լավ բուրմունք և 

հիանալի դեսերտային համ: Ծառերի բերքատվությունը 

Գյումրու բարձրավանդակի պայմաններում միջակից 

ցածր է, պտուղները հասունանում են սեպտեմբերի 

առաջին կեսերին, պահվում են 15-20 օր:  Ծառերն ունեն միջին 

ցրտադիմացկունություն, պտղի միացման  ամրությունը ճյուղին միջին է, սնկային 

հիվանդությունների նկատմամբ դիմացկուն է: 

 Անտառային Գեղեցկուհի 

 

Պատահական սերմնաբույս է, գտնվել է Բելգիայում՝ XIX դարի սկզբներին, 

լայնորեն տարածված է Արևմտյան Եվրոպայում, հյուսիսային 

Ամերիկայում: Բարձր ցրտադիմացկուն սորտերից է: 

Ծառերի աճեցողությունն ուժեղ է, սաղարթը լայն 

բրգաձև, ճյուղավորման խտությունը՝ միջին: 

Պտղի մեծությունը միջինից բարձր է՝ 

ձվատանձաձև: Պտղամաշկը բարակ է, պինդ, 

կանաչադեղնավուն, հասուն շրջանում՝ ոսկյա-

դեղնավուն, վառ կարմրավուն գունավորումով: 
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Պտղամիսը դեղնա-սպիտակավուն է, մանրահատիկ, հյութալի, յուղանման, 

քաղցր, ունի հիանալի դեսերտային համ, ուժեղ բուրմունք: Ծառերի բերքատվությունը 

բարձր է, պտուղները հասունանում են սեպտեմբերի առաջին կեսին, ամրությունը 

ճյուղին միջինից ցածր է: Պահվում է 2-3 շաբաթ: Ժամանակին հավաքելու դեպքում 

(հասունացումից 10 օր առաջ) դիմանում է տեղափոխումներին: 

Հիմնականում օգտագործվում է թարմ վիճակում: Ծառերն ունեն 

բարձր ցրտադիմացկունություն, հողի նկատմամբ 

պահանջկոտ չեն, բայց լավ են աճում բերրի, փուխր 

հողերում: Սակայն այս սորտն ունի երկու էական թերություն՝ 

պտուղը և տերևները շատ ուժեղ վնասվում են քոսից և 

պտուղները հեշտությամբ թափվում են: 

 

 Հեղինե 

Ստացվել է Անտառային գեղեցկուհի և Միչուրինի բերե ձմեռային սորտերի 

տրամախաչումից: Շրջանացված է Հայաստանի լեռնային և նախալեռնային 

շրջաններում: Տարբեր միկրոգոտիներում տարվում են արտադրական 

փորձարկումներ:  

Ծառերը միջին աճեցողության են, լայն կլորավուն սաղարթով, մասամբ կախ 

ընկած ճյուղերով: Պտուղը կլորավուն է կամ բութ տանձաձև, միջինից բարձր: 

Պտղամիսը պինդ է, կանաչա-դեղնավուն, հասուն շրջանում՝ մուգ-կարմրավուն 

ծածկույթով, որը զբաղեցնում է պտղի կեսը: Պտղամիսը սպիտակ է, 

մանրահատիկ հյութալի, յուղային, ունի միջին 

բուրմունք, թթվաքաղցրավուն, դեսերտային 

համ: Ծառերի բերքատվությունը բարձր է, 

պտուղները հասունանում են սեպտեմբերի 

վերջին տասնօրյակում և պահվում 60-70 օր: 

Հիմնականում օգտագործվում են թարմ 
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վիճակում: Պտղի միացման ամրությունը ծառին միջինից բարձր է: Ծառերն 

ունեն բարձր ցրտադիմացկունություն: Լավ են տանում ջերմաստիճանի 

տատանումները, որը բնորոշ է լեռնային շրջաններին: Սնկային հիվանդությունների և 

պտղակերի նկատմամբ դիմացկուն են:  

 

 Միչուրինի բերե ձմեռային 

Ստացել է Ի. Վ. Միչուրինը՝ ուսուրիական տանձենու 

սերմնաբույսը ծաղկման առաջին տարում խաչասերելով Հարավային 

Ռոյալ սորտով: Ստացված սորտը իր մեջ զգալիորեն համատեղել է 

նախնիների լավագույն հատկանիշները: Ծառերի աճեցողությունը միջինից բարձր է, 

սաղարթը՝ լայն, բրգաձև, նոսր, որոշ չափով կախ ընկած ճյուղերով: Պտուղը միջին 

մեծության է, կարճ տանձաձև, պտղամաշկը պինդ, բաց կանաչավուն, հասուն 

շրջանում՝ գորշ, մուգ կարմրավուն գունավորումով: Պտղամիսը սպիտակ է, 

խոշորահատիկ, կիսահալչող, հյութալի, տտիպ, ունի թույլ բուրմունք, 

գինեքաղցրավուն համ: Ծառերի բերքատվությունը միջինից բարձր է: Պտուղը 

հասունանում է հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում: Պտղի միացման ամրությունը 

ճյուղին ուժեղ է: Պտուղը պահվում է 30-40 օր: Ծառերը բավականին 

ցրտադիմացկուն են, բունն ունի համեմատաբար թույլ 

դիմացկունություն: Պտուղները քիչ են վարակվում քոսով և 

պտղակերով: Համային հատկանիշները շատ 

փոփոխական են, կախված են տարվա 

օդերևութաբանական, ինչպես նաև 

հողային պայմաններից: Որոշ 

տարիների ստացվում են բարձր 

որակի խոշոր պտուղներ, իսկ երբեմն էլ 

պտուղները լինում են մանր, անհամ, տտիպ, 

պտղամիսը կոպիտ, մեծ քանակությամբ քարային բջիջներով:  
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  Պտուղների հասունության աստիճանը 

Ճիշտ ժամանակին բերքահավաքի կազմակերպումը նպաստում է որակով 

բերքի ստացման և պահպանության ժամանակ կորուստների նվազմանը: 

Նպաստավոր հասունացման փուլում բերքահավաք կազմակերպելիս, առանց 

լրացուցիչ ծախսերի կարելի է 

ստանալ տանձենու մինչև 24 

տոկոս հավելյալ բերք:  

 Կան պտուղների 

հասունացման հետևյալ փուլերը՝ 

 Բերքահավաքային  

 Սպառողական  

 Ֆիզիոլոգիական  

Երկարատև պահպանման 

համար պիտանի են տանձենու աշնանային և ձմեռային սորտեը, որոնց պտուղները 

հավաքում են ոչ լրիվ հասունացած վիճակում՝ բերքահավաքային հասունացման 

փուլում: Բերքահավաքային հասունացումը տարբերվում է պտղի ամառային, 

աշնանային և ձմեռային սորտերի մոտ:  

Հայտնի փաստ է, որ խակ պտուղներն ավելի ինտենսիվ են շնչում և ծախսում 

պահեստային նյութերը, մյուս կողմից պտղի դիմադրողականությունը լրիվ չի 

կազմակեպվում, որի պատճառով վաղաժամկետ հավաքված պտուղները ենթակա են 

տարբեր հիվանդությունների և մանրէաբանական փչացումների իսկ 

հասունացածները, չնայած ունենում են լավ ապրանքային տեսք, պահպանության 

ժամանակ արագորեն գերհասունանում են և կորցնում իրենց ապրանքային տեսքը, 

ինչպես նաև սպառողական մյուս հատկությունները: Այդ պատճառով էլ 

հասունության աստիճանի ճիշտ որոշումը կարևոր նշանակություն ունի բերքի 

որակի պահպանման գործում:    
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Ընդհանրապես պտուղների մեկ հասունացման փուլից դեպի մյուս 

հասունացման փուլին անցնելու ճշգրիտ պահը որոշելը դժվար է: Սակայն, 

գոյություն ունեն բերքահավաքի ժամկետը որոշող մի քանի 

հատկանիշներ որոնք թույլ են տալիս բերքահավաք կատարել օպտիմալ 

ժամկետում, նվազագույի հասցնելով որակական և քանակական 

կորուստները: Պտուղների մոտ բերքահավաքային հասունացումը 

որոշում են հետևյալ հատկանիշներով. 

 Բերքահավաքային հասունացման սկզբում պտուղները հասնում են սորտին 

բնորոշ մեծության, ձեռք են բերում սորտին բնորոշ գունավորվածություն: 

 Պտղի մաշկը և պտղամիսը դառնում են ավելի փափուկ: 

 Որոշ սորտերի պտուղներ ձեռք են բերում տվյալ սորտին բնորոշ համ և բույր: 

 Պտղակոթը հեշտությամբ անջատվում է պտղաշիվից և այլն:  

 Կարևոր է հասունության աստիճանը որոշելիս հաշվի առնել նաև պտղաթափի 

երևույթը: 
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Բերքահավաք 

 Բերքահավաքը ամենապատասխանատու աշխատանքներից մեկն է և սխալ 

ժամկետում կատարելու հետևանքով տեղի են ունենում 

զգալի կորուստներ: Բացի ճիշտ ժամկետը որոշելուց, 

չափազանց կարևոր են նաև պտուղները քաղելու 

տեխնիկան, բեռնման և բեռնաթափման, փոխադրման 

աշխատանքները: Այս ամենից մեծապես կախված է 

պտուղների հետագա պահունակությունը: 

 Բերքահավաքը պետք է սկսել առավոտյան շաղն 

անցնելուց հետո, որովհետև արգելվում է պտուղները քաղել խոնավ, ցողը վրան 

վիճակում: Ցանկալի է պտուղների քաղը սկսել ներքևի ճյուղերից, աստիճանաբար 

բարձրանալով վերև, այնուհետև քաղել սաղարթի ներսի պտուղները, որպեսզի 

պտուղները քիչ թափվեն: Պտուղները պետք է քաղել պտղակոթի հետ միասին, քանի 

որ պտղակոթի պոկված մասը կարող է բորբոսասնկերի թափանցման ուղի 

հանդիսանալ: Քաղված բերքը պետք է առավել զգուշությամբ դատարկել արկղերի 

կամ դույլերի մեջ, արպեսզի բարձրությունից իրար վրա ընկնող պտուղները 

վնասվածքներ չստանան:  
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Տանձի պահպանման տեխնոլոգիան 

Յուրաքանչյուր պտղատեսակ սառնարային պահպանության դնելիս գլխավոր 

և վերջնական նպատակը պահպանության վերջում որակյալ, լավ ապրանքային տեսք 

ունենալն է: Տանձի պտուղները նվազագույն 

կորստով և բարձր որակով պահպանելու համար 

շատ կարևոր է իմանալ տանձի պահպանման 

տեխնոլոգիան և 

առանձնահատկությունները:  

 Տանձի պտղակեղևն ավելի նուրբ է, 

քան խնձորինը: Հետևաբար տանձի 

պտուղները անզգույշ լինելու դեպքում 

ավելի շատ են մեխանիկական 

վնասվածքներ ստանում: 

 Տանձի պտուղները ծատ զգայուն են ջերմաստիճանային պայմանների 

նկատմամաբ: 

 Տանձի պտուղներից ջրի գոլորշիացման ինտենսիվությունն ավելի բարձր է, 

այդ պատճառով էլ  հարաբերական խոնավությունը պետք է պահել 90-95%-ի 

սահմաններում: 

 Տանձի պտուղների մեկ այլ առանձնահատկություն էլ այն է, 

որ դրանց պտղամիսը սկսում է փափկել սերմնաբնի 

շրջանում: Հետևաբար շատ կարևոր է դրանց 

ջերմաստիճանի իջեցումը հնարավորին 

չափ արագ, որպեսզի սերմնաբնի 

շրջանում ջերմաստիճանը արագ իջնի 

նպաստավոր սահմանների:  

Տանձի պահպանման ջերմաստիճանը 

տատանվում է -1-+20C սահմաններում 

հիմնականում 0-10C, իսկ հարաբերական 

խոնավությունը՝ 90-95%-ի սահմաններում: 
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Պահպանության վերջում տանձի 

ուշահաս սորտերի մի մասի պտուղները 

ձեռք են բերում սորտին հատուկ գույնը, 

համը, բուրմունքը: Սակայն հիմնական 

մասը ցածր ցածր ջերմաստիճանի տակ 

չի հասցնում հասունանալ և մնում է 

խակ, իսկ պտղամիսը կոշտ: Այդպիսի 

պտուղները վաճառքի հանելուց առաջ 

անհրաժեշտ է ենթարկել կարգավորող 

հասունացման: Տանձի խակ պտուղները 

հնարավոր է սպառողական 

հասունացման հասցնել սենյակային 

պայմաններում 1-20 շաբաթ պահելով: 

Այն մեր հանրապետությունում 

ամենատարածված մեթոդն է: Չնայած այս մեթոդը բնական կորուստների 

ֆիզիոլոգիական հիվանդությունների և մանրէաբանական փչացումների մեծ 

տոկոսի պատճառով անընդունելի է: 

 Կարգավորվող հասունացման կարելի է ենթարկել նաև մի քանի օրում և 

ավելի քիչ որակական կորուստներով: Դա կատարվում է հատուկ խցերում: Այս  

դեպքում պտուղների հասունացումը տևում է 3 օրից ոչ ավել և ապահովում են 

մրգի բարձր որակ: Այդ նպատակով էլ սառնարանային տնտեսություններում 

նախատեսված է լինում 20-25-ից մինչև 100տ տարողությամբ հատուկ խուց: 

Այս խցերում կարգավորվող հասունացումը իրականցնում են թթվածնի բարձր 

պարունակության, ածխաթթու գազի ցածր քանակի կամ լրիվ բացակայության, 

համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանի և էթիլենի որոշակի 

քանակության առկայության պայմաններում: Նշված 

գործողությունները կատարելուց հետո 3-րդ օրը 

ստուգվում է պտուղների հասունության աստիճանը, 

և եթե այն համարվում է բավարար, խցի 

ջերմաստիճանը նորից իջեցնում են մինչև 3-40C: Այս 
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գործողության նպատակն է ֆիքսել պտուղները  տվյալ հասունացման 

փուլում, որպեսզի հնարավոր լինի հանել վաճառքի, ինչպես նաև կանխել 

գերհասունացումը:  

 Տանձի պահունակության վրա կարող են ազդել մի շարք գործոններ, 

ինչպիսիք են՝ հողակլիմայական պայմանները, ծառերի պատվաստակալը և 

էտը, պարարտացումը, ինչպես նաև ոռոգումը: 

 

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): 


