
                                                    

 

 

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): 

 

 

ՈւՆԱԲԻ 

Նկարագրությունը, օգտակար հատկությունները 

 

 

 

 

 

 



Ունաբի սովորականը` Ziziphus, jujuba, պատկանում է դժնիկազգիների 

ընտանիքին։ Հայտնի է  զիզիֆուսի կամ ունաբի մոտ 80 տեսակ, Հայաստանում 

հանդիպում է 1 տեսակը՝ ունաբի սովորականը: 

Փշոտ, տերևաթափ, 3-12մ բարձրությամբ ծառ է կամ 

թուփ, ցրված կամ բրգաձև սաղարթով։ 

Բունը բարակ է` 4-10սմ, ճյուղերն անկյունավոր 

բեկված, ծռմռված են, բաց գորշագույն։ Երիտասարդ 

բույսի մոտ այդ  բեկվածքներում կան մեկական 

զույգ, ամուր, մինչև 3սմ երկարությամբ սուր փշեր, 

որոնք ծառի տարիքի հետ թափվում են։ Փշերի առկայությամբ էլ տարբերում է ծառը 

երիտասարդ է,  թէ ծեր: Տերևներն էլիպսաձև են, պարզ, 

հարթ, բնորոշ հստակ արտահայտված երեք գլխավոր  

ջիղերով,  հերթադիր են, ձվաձև, կաշվեկերպ, վերևից` մուգ 

կանաչավուն, փայլուն,  մանր ատամնաեզր, կարճ կոթունով։          

Զիզիֆուսի կամ ունաբի տարբերիչ 

առանձնահատկություններից  է այլ գույնի շիվերի 

առկայությունը, դրանց վրա են ձևավորվում տերևները: Այդ 

շիվերն ուղիղ են,  վառ կանաչ գույնի: Աշնանն այդ կանաչ 

շիվերը, տերևների հետ, թափվում են: 

Բողբոջները բացվում են ուշ, ինչը շատ 

նպաստավոր է ոչ հավասարակշռված  

կլիմայական գոտիներում աճեցնելիս: 

Ծաղիկներն աստղաձև են` 30-40մմ  

տրամագծով, երկսեռ, խաչաձև 

փոշոտվող, ծաղկաթերթերը 5-ն են, 

մանր, դեղնականաչավուն։ 

Ծաղկափթթությունները խիտ են, 

յուրաքանչյուրում կա 3-5 ծաղիկ, որոնք տեղադրված են տերևածոցերում։ Պտուղները 

մսալի են,  երկարավուն, օվալաձև կամ տանձաձև են երկարությունը 3-4սմ, 

լայնությունը մինչև 1,5սմ  ունեն 

կարմրամանուշակագույն երանգավորում, հարթ, 

լերկ մաշկով։ Կախված տեսակից` ունաբի 1 պտղի 

զանգվածը կարող է տատանվել         4-6գ-ից` մինչև 

25-30գ և ավելի։ Պտղամիսը բաց կանաչավուն է կամ 

սպիտակ, չորավուն, քաղցր կամ թթվաշաքաղցր: 

Երիտասարդ պտուղների պտղամաշկը բաց 

կանաչավուն է, նուրբ, փայլուն իսկ հասունանալիս 

դառնում են դարչնագույն: Պտուղները հասունանում են օգոստոս-սեպտեմբեր 

ամիսներին, հասունանալուց հետո թափվում են ցած: Այդ պատճառով Չինաստանում 



պտուղները չեն քաղում, այլ թափահարում են ծառերը և հավաքում թափված 

պտուղները: Բույսի անվանումն ունի հունական ծագում` ուտելի պտուղներն 

անվանել են Zizuphon,  լատիներենով՝ Ziziphus։  

Ֆրանսիայում ունաբի պտուղներն անվանում են 

Ժուժուբա, Հնդկաստանում՝ Յույուբա, Աֆղանստանում՝ 

Անաբ, Չինաստանում՝ Ցզաո, Հայերենում՝ Զսպենի։ 

Ունաբին ավելի քան 4000 տարի առաջ մշակվել է 

Չինաստանում, ինչի պատճառով բույսն անվանում են 

նաև չինական խուրմա։ Ճապոնիայում, Հիմալայներում, 

Փոքր և միջին Ասիայում այն աճում է քարքարոտ 

ժայռերի չոր, արևահայաց լանջերին: Բույսը բավականին  ցրտադիմացկուն է, 

դիմանում է մինչև -30°C-35°C ցրտերին, այդ պատճառով նա դասվում է հարմարվող 

բուսատեսակների շարքին: Ունաբի արմատային համակարգը մեծ է, ուժեղ, 

ուղղահայաց աճող և տալիս է մեծ քանակությամբ արմատային ընձյուղներ: Իր շատ 

արտակարգ չորադիմացկունության շնորհիվ, մշակվում է Հնդկաչին թերակղզում, 

Հյուսիսային Աֆրիկայում, Իրանում, ԱՄՆ-ում, Միջին Ասիայում, Կովկասում, Ղրիմի 

թերակղզում: Չինաստանում նրա բարձրությունը հասնում է 2մ, իսկ Հնդկաստանում 

3մ: Ձմեռային այգիներում կամ տնային պայմաններում աճեցնելիս, բարձրությունը 

կհասնի 1,5-2մ:  

Արևելքում ունաբին անվանում են «Կյանքի ծառ» և 

մշակում են բուժիչ նպատակներով: Ունաբիի 

օգտակար և բուժիչ հատկությունների մասին 

արևելքի բժիշկները տեղյակ են եղել  դեռևս 4000 

տարի առաջ: Չինաստանում ասացվածք կա                   

«Նա, ով միշտ ուտում է զիզիֆուս,  բժիշկներին չի 

դիմում»: Տիբեթի բժշկությունում զիզիֆուսն  

ամենաարժեքավոր դեղաբույսերից մեկն է: Բացի Տիբեթի բժիշկներից  զիզիֆուսի 

տերևները ծառի կեղևը արմատները և պտուղները լայնորեն օգտագործվում են 

Եվրոպական, Ասիական երկրների ժողովրդական բժշկության մեջ: Ունաբի 

պտուղներում պարունակվող ասկորբինաթթուները, հեշտ յուրացվող շաքարները, 

սպիտակուցները, հանքային աղերը, պեկտինները, վիտամինները, 

միկրոէլեմենտները և այլ ակտիվ նյութերը, դարձրել են նրան արժեքավոր սննդարար 

մթերք: Չինական բժշկությունում, այս պտուղները, հնագույն ժամանակներից 

օգտագործվել են որպես թարմացնող, հանգստացնող, միզամուղ և սեդատիվ միջոց: 

Այն օգտակար է շաքարային դիաբետով, հիպերտոնիայով, ավիտամինոզով, 

սակավարյունությամբ տառապող մարդկանց: Ֆարմակալոգիայում ունաբին 

օգտագործվում է կենսաբանորեն ակտիվ հավելումների արտադրության մեջ:  



Չորացված պտուղներով սնվել են վանականները, ճգնավորները, 

ճանապարհորդները, անապատներ հաղթահարողները: Չինաստանում բարձր են 

գնահատել, նաև, բույսի ամուր 

փայտանյութը:  Ունաբին երկարակյաց ծառ 

է, կարող է ապրել 300 տարուց ավելի, 

սակայն պետք է հիշել, որ նա կարող է 

ակտիվ բերքատու լինել առաջին 40-50 

տարիներին:  Ունաբի թփերը, ծառերը, 

թեքություններում և ձորակներում տնկվելով, 

լայն շառավիղով տարածված, 

մազածածկված արմատային համակարգի 

շնորհիվ գերազանց ամրացնում են գրունտը և կանխում են հողի էրոզիային 

ենթարկվելը, սողանքների ի հայտ գալը և փլուզումները:   

Հայտնի են ունաբի  մոտ 400 ենթատեսակներ, որոնց պտուղները տարբերվում 

են արտաքին տեսքով, գույնի երանգավորումով, համով, քիմիական բաղադրությամբ։ 

Բույսը տարածված է Միջերկրական ծովի ափերին, Միջին Ասիայում, 

Պարսկաստանում, Չինաստանում, Մոնղոլիայում, Ավստրալիայում, Բրազիլիայում, 

Անդրկովկասում։  ՀՀ  բնական պայմաններում հանդիպում է  հյուսիսարևելյան և 

կենտրոնական շրջաններում, Վայոց Ձորում, ստորին լեռնային գոտիներից մինչև    

1000մ բարձրության վրա` չոր, քարքարոտ թեքություններում։ Բույսի պտուղներն 

ուտելի են թարմ և չոր վիճակում, պատրաստում են մուրաբա, ջեմ, հյութ, գինի, 

կոմպոտն, մարինադն և այլն։ 

Բույսի աճն ու զարգացումը կախված է լույսի քանակությունից, 

անբավարարության դեպքում բերքատվությունն էապես տուժում է: 

Երաշտադիմացկուն է, դիմանում է շոգին։ Շատ հետաքրքիր է ունաբի  բուսաճական 

շրջանը։ Ունաբի վեգետացիան սկսվում է ուշ: Ծառի առաջին տերևները սկսում են 

բացվել մայիսի վերջերին։ Ծաղիկները բացվում են հունիսին, պտուղների 

հասունացման շրջանը սկսվում է սեպտեմբերին և 

շարունակվում է մոտ մեկ ամիս։ Զիզիֆուսը 

փոշոտվում է խաչաձև, միջատների, մեղուների  

միջոցով, ինքնափոշոտումը հնարավոր է, սակայն չի 

ունենում էական նշանակություն: Ծառը տերևաթափ է 

լինում դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։ 

Հասուն մրգերի պտղամիսը պարունակում է 

սպիտակուցներ, ճարպեր, օրգանական թթուներ, 

ածխաջրեր, թթուներ, C և P խմբի վիտամիններ, 

բետտա կարոտին, ինչպես նաև B1, B2 և B5 խմբի վիտամիններ: Հանքային նյութերից` 

կալցիում, ֆոսֆոր, կալիում, երկաթ, մագնեզիում, կոբալտ և մեծ քանակությամբ յոդ: 



Տերևներում, բնափայտում և արմատներում մեծ քանակությամբ ալկալոիդներ 

և օրգանական թթուներ կան: Բուժիչ հատկությամբ  օժտված են պտուղները, 

տերևները, սերմերը, բողբոջները, արմատները և բնափայտը: Հատկապես թարմ 

վիճակում օգտագործելիս ստանում են ամենալավ 

արդյունքը:  

Հիմնական արժանիքը  դա համեղ և 

օգտակար պտուղներն են, հասունանալուց հետո 

դրանք դառնում են շատ քաղցր: 

Հասունացման նախնական շրջանում ունաբի 

պտղի համը նման է խնձորին, հասունանալուց 

հետո պտուղը փափկում է, իսկ համով հիշեցնում է փյունիկյան արմավի պտուղը 

(խուրմա)։ Ունաբի պտուղն ունի մանրէասպան, վերքամոքիչ, արյունը մաքրող, 

խորխաբեր, թույլ լուծողական, սրտի աշխատանքը լավացնող, միզամուղ, սեռական 

կարողությունը բարձրացնող հատկություններ, ավելացնում է կերակրող մայրերի 

կաթը։ Պտուղների մեջ հայտնաբերված են նյութեր, որոնք ամրացնում են սրտի 

մկանները: Ամեն օր զիզիֆուսի մի քանի պտուղ ուտելով կարելի է ամրացնել 

իմունիտետը, օրգանիզմը ստանում է կալցիում, մագնիում, երկաթ, ծծումբ և 

օրգանիզմի համար անհրաժեշտ այլ էլեմենտներ: Իր օգտակար հատկություններն 

ունաբը կարողանում է պահպանել ցանկացած տեսքով՝ հում, եփած, տապակած, 

չորացված, ապացուցվել է, որ իր բուժիչ հատկությունները ջերմային մշակումից չեն 

ոչնչանում: Ունաբի բուժիչ հատկությունները թույլ են տալիս օրգանիզմը 

երիտասարդացնել, մաքրել վնասակար տոքսիններից: Ունաբը նպաստում է 

օրգանիզմում խոլեստերինի մակարդակի իջեցմանը և ավելորդ հեղուկի հեռացմանը: 

Լավացնում է ախորժակը, օրգանիզմին տոնուս տալիս: Ունաբին բարձր է 

գնահատվում` որպես հիպոտենզիվ` ճնշումը կարգավորող դիետիկ սնունդ: Արևելքի 

երկրներում հիպերտոնիայով տառապող մարդիկ պարզապես չկան։ Բոլոր նրանք, 

ովքեր խիստ սննդակարգով են ապրում, դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս օգտվել 

ունաբի սննդարար հատկություններից և ուտել ամեն օր: Զիզիֆուսի օգնությամբ 

բուժում են աղե-ստամոքսային տրակտի հիվանդությունների մեծ մասը: 

Ատամնացավի և լնդերի բորբոքային պրոցեսների դեպքում դեպքում օգտագործում 

են, որպես ցավազրկող միջոց: Պտուղների եփուկն ընդունում են կապույտ հազի 

ժամանակ: Մրսածության ժամանակ ունաբի տերևներից պատրաստում են եփուկ և 

ընդունում պտուղների հետ միասին: Բժիշկները խորհուրդ են տալիս այս մթերքն 

օգտագործել, որպես թրոմբոզների դեմ պրոֆիլակտիկ միջոց: Ունաբը լավ մաքրում է 

արյունատար անոթները, տոնուս տալիս և ամրացնում:  Ունաբի հիմքով 

պատրաստված քսուքները,  եփուկները կիրառում են մաշկային պրոբլեմների 

ժամանակ և բուժում են բորբոքված վերքերը, ոչ խորը կտրվածքները, քերծվածքները: 

Ունաբի կորիզներից ստացված յուղը հզոր և անփոխարինելի միջոց է 

կոսմետոլոգիայում:  

 



Սննդային արժեքը 

100 գրամ թարմ զիզիֆուսն ունի մոտ 79 կկալ, դա կազմում է օրվա պահաջի 4%  

Սպիտակուցներ    1,2գ 

Ճարպեր     0,2գ 

Ածխաջրեր     20,23գ 

Հագեցած ճարպաթթուներ  0,03գ 

Չհագեցած ճարպաթթուներ  0,01գ,  

Օմեգա - 3, Օմեգա - 6, որոնք պատասխանատու են օրգանիզմի վերականգնողական 

հատկությունների համար էլաստինի և կոլլագենի սինթեզին: Չհագեցած 

ճարպաթթուների անբավարարությունը հանգեցնում է տարիքային 

փոփոխությունների սաստկացմանը: 

Մոնո - չհագեցած ճարպաթթուներ  0,02գ 

 

Վիտամիններ (100 գրամում) 

Վիտամին A (Ռետինոլ)    2մկգ    

Վիտամին B1 (Թիամին)    0,02մգ  

Վիտամին B2 (Ռիբոֆլավին)  0,04մգ  

Վիտամին B5 (Պանտոտենային թթու) 0   

Վիտամին B6 (Պիրիդոքսին)  0,081մգ  

Վիտամին C (Ասկորբինաթթու)   69մգ  

Վիտամին PP (Նիացինի համարժեք)  0,9մգ 

 

Հանքային տարրեր (100 գրամում) 

Կալցիում      21մգ  

Մագնիում     10մգ 

Նատրիում     3մգ 

Կալիում     250մգ 

Ֆոսֆոր     23մգ 

Երկաթ     0,48մգ 

Ցինկ      0,05մգ 

Պղինձ     73մկգ 

Մանգան     0,084մգ 

Ունաբը հակացուցված է հիպոտոնիկներին, քանի որ իջեցնում է արյան 

ճնշումը:  Պարունակում է բազմաթիվ ամինաթթուների շարք, առանց որոնց անհնար 

է իմմունային համակարգի աշխատանքը և ամինաթթուներ որոնք պահպանում են 

ԴՆԹ-ի ստրուկտուրան: Այդ ամինաթթուների կոմպլեքսում մտնում են արգինին, 

լիզին, գլուտամինային թթու, ցիստեին, ֆենիլալանին, տրիպտոֆան, ասպարագինի 

թթու, գլիցին և ևս 12 միացություններ: Առանց դրանց օրգանիզմը չի կարող ստեղծել 

նոր սպիտակուցներ: 

Սերմը պարունակում է բույսին բնորոշ սապոնինների խումբ, գլյուկոզա, 

քսիլոզա և այլ շաքարներ։ Սերմն ունի հանգստացնող, թույլ լուծողական 

հատկություններ։ 



Տերևը պարունակում է թմրեցնող նյութեր, ունի խորխաբեր և հիպոտենզիվ 

հատկություններ, կարգավորում է սրտի ռիթմը։  

Հետաքրքիր է իմանալ 

 Որ տերևները պարունակում են թմրեցնող նյութ - զիզիպին և ծամելիս` համի 

որոշ ռեցեպտորներ բլոկադայի են ենթարկվում ու կաթվածահար լինում: 

Մարդը չի զգում քաղցր և դառը համերը, իսկ զգայունությունը աղի և թթու 

համերի հանդեպ լիովին պահպանվում է։  

 Ունաբին գտնվում է աշխարհի լավագույն դեղաբույսերի հնգյակում: Նրա 

պտուղները հզոր կենսաբանական ակտիվ միջոց են սիրտ – անոթային 

համակարգը պարզապես իդեալական վիճակում պահպանելու համար, 

ինչպես նաև կարգավորում են արյան մեջ շաքարի մակարդակը:  

 Արևելքում Ունաբին հայտնի է «Կյանքի ծառ» անունով: Չինաստանում, միջին 

Ասիայում, Միջերկրական ծովի երկրներում, Անդրկովկասում հնագույն 

ժամանակներից մշակել են որպես բուժիչ բույս: Չինացիներն ու 

Ճապոնացիները հաստատում են, զիզիֆուսի մշտական առկայությունն իրենց 

ճաշացանկում երկարացնում է կյանքն առնվազն քսան տարով: Չինացիները 

նաև պնդում են, որ եթե մարդը շաբաթվա մեջ գոնե 5 անգամ օգտագործի 

ունաբի պտուղներ, նա կապրի 100 տարի և երբեք չի հիվանդանա: 

 Լեռնային շրջաններում, հումուսով ոչ հարուստ հողերում  աճած ունաբի  

պտուղները համարվում են ամենաօգտակարը:  

 Երբ ծաղիկները դեռ կոկոնի ֆազայում են, ունաբի տերևները հարուստ են 

լինում C վիտամինով: Դեռևս հնագույն ժամանակներում չինացիները դրանցով 

կերակրել են շերամի որդերին և ստացել են բարձրորակ մետաքսի թել: 

 Չի կարելի մեքենա վարելուց առաջ ուտել ունաբ, այն ունի քնաբեր 

հատկություն:  

 Ծառի կեղևն ու  արմատները պարունակում են մինչև 9 % դաբաղանյութ, որն  

օգտագործում են կաշվե և մետաքսե կտորները ներկելու համար: 

 Եթե պետք է գիշերն անցկացնել դրսում, ապա  զիզիֆուսի թփի տակ կարելի է 

հանգիստ քնել: Օձերը զիզիֆուսի ծառին և թփին չեն մոտենում: 

 Բարձր է գնահատվում նաև ունաբի փայտանյութը: Այն իրենից ներկայացնում 

է  կարծր և խիտ, սերտ փայտատեսակ, վառ դեղին գույնի, կարմիր միջուկով:  

Օգտագործում են պատրաստելու համար երաժշտական գործիքներ և այլ 

արժեքավոր փայտյա իրեր: 

 Մահմեդականների մոտ կա լեգենդ, համաձայն որի զիզիֆուսն աստվածային 

ծագում ունի, նրանք համարում են ունաբի թփերը մինչ այժմ աճում են 



դրախտում  և ամեն մի տերևի վրա մարդու անուն է գրված: Ռամադանի 

օրերին Ալլահը թափահարում է ծառը և եթե անվանական տերևն ընկնում է, 

մարդը, մինչև հաջորդ ռամադանը, չի ապրի: Թուրքմենիայում զիզիֆուսին 

երկրպագում են, որպես սրբազան ծառ:  

 

Ունաբի բոլոր սորտերին, իրենց հասունացման ժամկետներով, կարելի է բաժանել 

երեք խմբի 

 Վաղահաս - պտուղները հասունանում են սեպտեմբերի վերջ հոկտեմբերի 

սկիզբ 

 Միջին - պտուղները հասունանում են հոկտեմբերի կեսերին 

 Ուշահաս սորտեր - պտուղների հասունացումը ձգվում է հոկտեմբերի վերջից 

մինչև հունվարի սկիզբ 

Նաև սորտերը բաժանվում են, ըստ պտուղների չափի 

 Փոքր պտուղներով սորտերը - մեկ պտղի քաշը 5գ պակաս է  

 Միջին  -  մեկ պտղի քաշը կազմում է մոտ 5-10գ 

 Խոշորապտուղ - մեկ պտղի քաշը 10գ ավել է 

Ամենատարածված սորտերն են՝ 

 «Յա Ցզաո» - չինական սորտ է, ուժեղ, լավ սաղարթավոր ծառ է, Պտուղները 

փոքր և միջին չափի են, միջին քաշը 4,4 – 7,6 գրամ: Պտուղների տեսքն 

օվալաձև է, երկարավուն, վերևի մասը թեթևակի սրված:  Պտուղները քաղցր են 

հյութեղ, մի քիչ թթվաշությամբ:  

Պտղամիսը կանաչ է իսկ մակերեսը կարմրա  

դարչնագույն: Այս սորտի գլխավոր առավելությունը 

բարձր բերքատվությունն է, որը կազմում է մոտ    

140ց, մեկ հեկտարից: Այս սորտը համարվում է 

միջին հասունացող, ինչը երբեմն խանգարում է 

բույսին աճեցնել ցուրտ շրջաններում: Պտուղներն 

ուտում են թէ՛ թարմ վիճակում, և թէ՛ պատրաստած 

մուրաբայի, կոմպոտի, ջեմի տեսքով: 

 «Տա-յան-Ցզո» - նույնպես չինական սորտ է, նաև 

անվանում են   «Չինական 1»: Համարվում է լավագույն 

խոշորապտուղ, բերքառատ սորտերից մեկը: 

Վաղահաս սորտ է, մոտավորապես Սեպտեմբերի 

վերջում պտուղները հասունանում են: Պտուղների 



քաշը կարող է կազմել 18-50գ: Պտուղների տեսքը մի փոքր երկարավուն է, 

տանձաձև: Մակերեսը կարմրա – դարչնագույն է, մաշկը բարակ է փայլուն: 

Պտղամիսը շատ քաղցր է, մի փոքր ալյուրանման և չորոտ: Ուտում են թէ՛ 

թարմ, թէ՛ մշակած:  

  « Չինական 2 » - Համարվում է գերազանց խոշորապտուղ սորտ: Հասունացման 

ժամկետներով միջին  է: Պտուղների  քաշը 

կազմում է մոտ 10-25գ: Ունեն օվալաձև, մի փոքր 

ձգված տեսք: Պտղի մակերեսը մուգ կարմիր է, 

նույնիսկ շագանակագույն, պտղամիսը՝ կանաչ 

գույն է, փխրուն, փափուկ և շատ հյութալի: 

Պտուղները քաղցր են, մի փոքր, հաճելի 

թթվաշությամբ: 

 « Սինիտ » - Միջին չափի պտուղներով,  քաշը 

կազմում է մոտ 5-6գ: Կլեպն ամուր, փայլուն, 

պտղամիսը կրեմանման: Համարվում է 

վաղահաս սորտ, պտուղները հասունանում են 

Սեպտեմբերի սկզբին:  

 «Կոկտեբել» - ամենախոշորապտուղ սորտն է, մեկ պտղի քաշը կարող է հասնել 

50գ: Պտուղները կլորավուն են, փոքր 

թմբիկներով բաց շագանակագույն կլեպով, 

կանաչավուն պտղամսով, միջին փափկության, 

հյութալի և քաղցրաթթվաշ: Պտուղները 

հասունանում են հոկտեմբերի  վերջ: Աչքի է 

ընկնում բարձր բերքատվությամբ, 12 տարեկան 

ծառը կարող է տալ 81կգ բերք: 

 «Հարավային» - վՎաղահաս սորտ է, պտղամիսը 

փխրուն, մի փոքր ալյուրանման: Տեսքը երկարավուն 

է, օվալաձև, հիմքի մոտ մի փոքր լայնացած: Պտղի 

մակերեսը բաց դարչնագույն է, համը՝ 

քաղցրաթթվաշ: Բերքատվությունը բարձր է, մեկ 

հեկտարից հավաքվում է մոտ 140ց:  

 «Սովետական» - այս սորտը ստեղծվել է Տաջիկստանում: Համարվում է 

խոշորապտուղ, բարձր բերքատվությամբ, մեկ պտղի քաշը միջինում կազմում է  

մոտ 11-20գ: Պտուղների տեսքը երկարավուն է, կլեպը՝ բաց դարչնագույն, 

պտղամիսը խիտ է և հյութալի, շատ քաղցրաթթվաշ: Միակ թերությունը 

պտուղները կարող են ճաքել ծառերի վրա:     

   



  100գ չորացված պտուղներում կալորիականությունը կազմում է 254կկալ: 

Այսպիսի բարձր սննդայնությունը բացատրվում է շաքարի բարձր պարունակությամբ 

(իր քաշի մոտ մեկ երրորդը):  

Ունաբին  բազմանում է սերմերով, արմատային մացառներով և անդալիսով 

(նորատունկ ճյուղերով): Սերմերով բազմացնելու համար օգտագործում են փոքր 

պտուղներով սորտերը, խոշորապտուղ սորտերի սերմերը ցածր ծլունակություն 

ունեն: Պտուղները հավաքում են լավ հասած վիճակում: 

Պտղամսից մաքրած զիզիֆուսի սերմերը տաքացնում են 

արևի տակ, կամ մեկ  օր պահում +17+24°C  ջրում: 

Նախապատրաստական այս գործողությունը կատարում 

են, երբ օդի ջերմաստիճանը հաստատվում է +20°C և 

բարձր: Սերմերը ցանում են տաքացած հողում: 

Ծլունակությունը կարելի է բարձրացնել, եթե ցանքերը 

ծածկեն պոլիէթիլենային թաղանթով: Ցանած եղանակով 

ունաբիի սերմնաբույսը սկսում է պտուղներ տալ 2-3 տարեկան հասակում:  

  Զիզիֆուսի սերմնաբույսը կարելի կլինի պատվաստել, երբ բույսի արմատի 

վզիկի հաստությունը կկազմի 6-10մմ և բողբոջները դեռ քնած են:  Զիզիֆուսը կարելի 

է բազմացնել նաև փայտացած շիվերով, երբ վեգետացիան դեռ չի սկսվել՝ մայիս 

ամսին: Պատվաստումը կատարում են կեղևի կողային կտրվածքում՝ թեք սեպով: 

Որպես կանոն, պատվաստում են խոշորապտուղ 

սորտերի շիվերը կամ բողբոջները: Եթե պավաստում են 

բողբոջով, ապա դա անհրաժեշտ է կատարել ամռանը: 

Այգեգործների մեծ մասը նախընտրում է ստուգված 

արդյունավետ եղանակը՝ խոշոր սորտերի շիվերը 

պատվաստված ունաբի մանրպտուղ տնկիներին:   

Եթե օգտագործվում են խոշորապտուղ ունաբի տնկաշիվերը ապա 

պատվաստումը կատարում են գարնան վերջում կամ սեպտեմբերին: Պատվաստված 

զիզիֆուսը բավական արագ ամրանում է և սկսում մեծանալ:  

 Բացի սերմերով բազմացնելու եղանակից ունաբին կարելի է աճեցնել 8-12սմ 

երկարությամբ արմատային տնկաշիվերից: 

Դրանք տնկում են ուղղահայաց, հողի մակերեսի 

հետ հավասար: Եթե կան արմատային 

ընձյուղներ, դրանք գարնանը առանձնացնում են 

և աճեցնում: Զիզիֆուսը բազմանում է նաև 

նորատունկ ճյուղերով՝ անդալիսով: Զիզիֆուսի 

սորտերի մեծ մասը խաչաձև փոշոտվող են, դրա 

համար պետք է տնկել իրար հարևանությամբ 2-3 

ծառ, առատ բերք ստանալու համար: Ունաբին 

մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել մեկ առանձնահատկություն՝ Բույսի 



արմատները տարածվում են հողի մակերեսին մոտ, դրա համար խորը փորում – 

փխրեցումն անթույլատրելի է, կարելի է փխրեցնել միայն հողի վերին շերտը:  

Բերքատվությունը բարձրացնելու համար 3 տարին մեկ հողին տալիս են, մեկ ծառի 

հաշվով,  5-6կգ փտած գոմաղբ կամ բիոհումուս: 

Տաք տարածաշրջաններում կարելի է մշակել գործնականորեն բոլոր սորտերը, իսկ 

ցուրտ  ռեգիոններում պետք է աճեցնել 

վաղահաս չինական սորտերը: Դրանք են՝  

Կոնֆետային, Սինիտ, Խուրման, Յա Ցզաո:  Նաև 

պետք է հիշել, որ հարկավոր է տնկել առնվազն 

երկու տնկի, որպիսի բույսերի փոշոտումը տեղի 

ունենա նորմալ:    

Գարնանը ունաբի տնկելու համար ընտրում են 

թեք տարածքների հարավ-արևմտյան կողմերը, 

ներքևի հատվածներում, միջանցիկ քամիներից 

պաշտպանված տարածքները և որտեղ 

հասանելի են արևի ճառագայթները: Բույսերը 

պետք է հեռու լինեն իրարից առնվազն   3-4մ: 

Տնկաշիվերի համար փոսերը պատրաստում են 

նախապես: Խորությունը և տրամագիծը պետք է լինի 1մ: Հողը հարստացնում են 

հանքային պարարտանյութերով և գոմաղբով: Երիտասարդ տնկաշիվերը հողում 

շատ խորը չեն տեղադրում, բավական է լինում 10սմ խորությունը: Տնկելուց հետո 

առատ ջրում են, և կատարում ցանքածածկում ցանկացած օրգանիկայով: Այսպես 

բույսն ավելի արագ կընտելանա նոր տեղում:  Այն շրջաններում, որտեղ հաճախակի 

են ցրտահարությունները, խորհուրդ են տալիս աճեցնել ունաբիի թփանման, 

ցրտադիմացկուն սորտերը: Այդ սորտերը կարելի է տնկել մարտից մինչև մայիս կամ 

հոկտեմբերից մինչև նոյեմբեր: Որպիսի արմատակալումը տեղի ունենա լավագույն 

կերպով, խորհուրդ են տալիս կատարել հողի 

ցանքածածկում հնձած, երիտասարդ բույսերով, 

փայտի սղոցուկով: Ցանքածածկելիս հողին 

պարբերաբար տալիս են  օրգանիկ գոմաղբ: 

Տնկիները չեն դիմանա աղակալված և ծանր 

հողերում: Բույսը պետք է ժամանակին ջրվի, 

ստանա պարարտանյութեր, մոլախոտերը 

պետք է հեռացվեն: Ջրում են ոչ հաճախ և քիչ 

քանակությամբ, հատկապես, եթե շատ երկար 

ժամանակ անձրևներ չեն եկել: Հողի չափազանց 

չորանալը կվնասի ունաբին և կահնգեցնի շատ 

քիչ բերքի: Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ չափից շատ խոնավությունը 

նույնպես հակացուցված է ունաբիին, դրա համար ջրում են խիստ դոզավորված: 

Ավելին՝ հունիս ամսին, ծաղկման և պտղագոյացման ժամանակ, բույսին պետք է 

չորություն: Վեգետացիայի սկսվելուն զուգահեռ սկսում են զիզիֆուսին սնուցել, 



սեզոնի ընթացքում 2 անգամ: Հիմնականում օգտագործում են   «Կրիստալոն»  ջրում 

լուծված, 15-20գ 10լ ջրին: Բերքի ձևավորվելուց սկսած պարարտանյութի քանակն 

ավելացնում են, հավելելով նաև հանքային պարարտանյութեր: Ունաբի բույսին 

պետք է զերծ պահել մոլախոտերի 

հարևանությունից: Ձմեռվա սկզբին երիտասարդ 

տնկիներին բուկլից են անում, իսկ վերին հատվածը 

փաթաթում են: Մեծահասակ բույսերը  հատուկ 

պաշտպանության կարիք են ունենում, եթե ձմռան 

ընթացքում ջերմաստիճանը կարող է իջնել -35°C-ից 

ցածր: Երբ ծառը դառնում է 2 տարեկան, 

անհրաժեշտություն է առաջանում ձևավորել 

սաղարթը: Հիմնականում ծառի սաղարթին տալիս են բաժակաձև տեսք: Հետագայում, 

ծառի աճելուն և ձևավորվելուն  զուգահեռ, պարբերաբար կատարում են ճյուղերի 

սանիտարական էտումներ:  

Ունաբի սերմնաբույսերը սկսում են պտուղ տալ սերմը ցանելուց հետո 4-5 

տարի անց: Արդյունավետ, բերքառատ շրջանը սկսվում է 10-15 տարեկանում: Դրա 

համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս, ունաբին աճեցնել արդեն պատրաստի 

տնկիներից: Ճիշտ խնամքի և  արմատների ընտելանալուց հետո, կարող են հենց 

առաջին տարում բերք ստանալ: Զիզիֆուսը ուշ է ծաղկում, ինչը թույլ է տալիս 

խուսափել գարնանային հնարավոր ցրտահարումներից: Ծաղիկները մեծ 

քանակությամբ են, շատ անուշ, 

քաղցր բույրով, ինչով էլ գրավում 

են միջատներին, մեղուներին: 

Զիզիֆուսի ծաղիկներից ստացված 

մեղրը նույնպես ունի բուժիչ 

հատկություններ: Ծաղկում է ոչ 

միաժամանակ և այդ շրջանը 

կարող է տևել մինչև 60 օր: Սա իր 

հերթին անդրադառնում է 

պտուղների հասունանալու վրա, 

ինչը նույնպես կատարվում է ոչ 

միաժամանակ: Լավ, բարենպաստ 

եղանակներին բերքահավաքը կարող է ձգվել մինչև Հոկտեմբերի վերջը (սկսում են 

Սեպտեմբերին): Եթե աշնանը անձևները շատ են լինում բերքը հավաքում են ոչ լրիվ 

հասունացած և թողնում, արդեն քաղած վիճակում, հասունանա: Չորային աշնան 

դեպքում չեն շտապում հավաքել, որովհետև ինչքան երկար են մնում ճյուղերին և մի 

փոքր էլ թառամում, այնքան ավելի համեղ են դառնում: 



Որպես կանոն, ունաբին լավ է դիմակայում հիվանդություններին և 

վնասատուներին: Պտուղները հասունանում են Սեպտեմբերի վերջին, Հոկտեմբերի 

սկզբին: Մշակելու համար նրանց քաղում են, երբ 

պտղի մակերեսի երեք քառորդը մուգ գույնով է 

ծածկված: Թարմ վիճակում օգտագործելու համար, 

հավաքում են լիովին հասունանալուց հետո: 

Զիզիֆուսի պտուղները կարելի է երկար ժամանակ 

չհավաքել, թողնել ծառերի վրա չորանա, քանի որ 

պտուղների վրա մոմանման շերտ չկա, դրանք արևի 

տակ հեշտ են չորանում, հետո թափ են տալիս: Դրա 

համար կիրառում են ինքնատիպ «սանրներ» իրարից 

մեկ սանտիմետր դասավորված ատամներով: «Սանրում են» ճյուղերից, պտուղները 

թափվում են նախապես պատարաստ պոլիէթիլենային թաղանթին: Մեկ ծառից բերքը 

կարող է կազմել մինչև 30կգ:  Չորացված 

պտուղները պահպանվում են 2 տարի և ավել:  

Թարմ և չորացված պտուղները հաջողությամբ 

կիրառում են մրսածությունը բուժելիս, 

երիկամների, լյարդի, ստամոքսի և սրտի 

պրոբլեմների դեպքերում:  

Ապացուցված է, զիզիֆուսը բուժում է նույնիսկ 

սկզբնական ստադիայում գտնվող տուբերկուլեոզը: 

Իր օգտակար հատկությունների շնորհիվ, շատ 

հաճախ, զիզիֆուսին համեմատում են ժենշենի կամ 

էլեուտերոկոկկի հետ: Ընդ որում լեռնային, ոչ 

հարուստ, չորային պայմաններում աճած բույսը պարունակում է ամենաշատ 

քանակությամբ  օգտակար բաղադրիչներ: Ապացուցված է, որ հումուսի բարձր 

քանակությամբ հողերում զիզիֆուսի բուժիչ հատկությունները զգալիորեն նվազում 

են: 

          Չինական ավանդական բժշկության ցանկում ունաբին անվանվում է Սուան 

Ցզաո Ժեն ու լայնորեն կիրառվում է 

անքնության պատճառները վերացնելու 

համար: Սերմի սպիրտային մզվածքը 

երկարացնում է քնի ժամանակը:  

Չինական բժշկությունն օգտագործում է 

ունաբի պտուղների եփուկը. 50գ պտուղը 

եփում են  500մլ ջրի մեջ: Ունաբիում 

պարունակվող սննդային մանրաթելերն  

ակտիվացնում են աղիների պերիստալ-

տիկան: Քրոնիկ փորկապությամբ տառապող 

հիվանդների 84%-ի կյանքի որակը զգալիորեն 

լավացել է: Ունաբի պտուղների կանոնավոր օգտագորնելու դեպքում ամբողջ 



օրգանիզմում բջիջները երիտասարդանում են, ազատվում են տոքսիններից, 

ռադիոնուկլեիդներից, ծանր մետաղներից: Լյարդը սկսում է աշխատել ավելի լավ, 

նորմալանում է լեղու արտադրումը, օրգանիզմից հեռացվում է ավելորդ հեղուկը: 

Հատկապես այն մարդկանց, ովքեր տարել են ծանր ինֆեկցիոն հիվանդություններ, և 

գտնվում են ռեաբիլիտացիայի փուլում, նրանց  նշանակում են զիզիֆուսի պտուղեր, 

արագ կազդուրվելու, օրգանիզմը վերականգնելու համար: Զիզիֆուսն ամրացնում է 

նյարդային համակարգը, ունի հանգստացնող ազդեցություն, իսկ որոշ դեպքերում՝ 

օրինակ՝ գյխացավի կամ ատամնացավի ժամանակ կարող է դառնալ ցավազրկող: 

Պտուղների եփուկով բուժում են շնչուղիների բոլոր տեսակի հիվանդությունները՝ 

ֆարինգիտ, լարինգիտ, կապույտ հազ, բրոնխիտ, հևոց, տրախեիտ: Չորացված 

զիզիֆուսը վաղուց է հայտնի, որպես չոր հազի դեմ բուժիչ միջոց: 500մլ ջրում 

ավելացնում են 10 հատիկ, թույլ կրակի վրա եփում են մոտ 20ր, հետո թողնում 30ր 

թրմվի: Ստացված հեղուկը խմում են մեկ քառորդ բաժակ, օրը 3 անգամ: Ծառի կեղևի 

եփուկն ունի գերազանց հակասեպտիկ, բակտերիցիդ, վերքամոքիչ հատկություն և 

կիրառվում է մաշկի հիվանդություններ և վնասվածքներ բուժելու համար: Չինական 

բժշկությունում ծառի կեղևի միջոցով դադարեցնում են արյունահոսությունը: 

Հատկապես գնահատված է 

դիարեան շատ արագ բուժելու 

հատկությունը: Զիզիֆուսը 

կարողանում է օրգանիզմից 

դուրս հանել վատ 

խոլեստերինը, արյան 

անոթները մաքրել, ամրացնել: 

Պտուղներն ավելացնելով 

սովորական թեյի մեջ, և մեղրի 

հետ խմելով ազատվում են 

անքնության պրոբլեմից: 

Սերմերը նույնպես օգտակար 

են, նրանցից պատրաստված 

թուրմն օրական 2-3 անգամ 

ընդունելով բուժում են գլխապտույտը, տախիկարդիան: Արմատներով 

պատարաստած եփուկն, ուտելուց առաջ 2 ճաշի գդալ խմելով կպահպանի 

մարսողական խանգարումներից, իսկ արդեն սկսված դիարեան կբուժի:  Զիզիֆուսի 

պտուղներն օգնում են նորածին երեխաների մոտ դեղնախտը բուժելիս: 

Հիպերտոնիկներին խորհուրդ են տալիս օրը 3 անգամ ուտել 20 հատիկ չորացված 

կամ թարմ զիզիֆուս, առնվազն 3 ամիս: Կերակրող մայրերին, կաթի պրոբլեմներ 

ունենալու դեպքում, տալիս են պտուղներից պատրաստված եփուկը: Դեմքի մաշկի 

բորբոքային պրոցեսների, բշտիկների, պզուկների դեպքում պատրաստում են 

հատուկ քսուք՝ 1 մաս թարմ տերևներին խառնում են 5 մաս ձիթայուղ, դնում են 

կրակին հասցնում համարյա եռալու աստիճան (+90°C), և կրակն անջատում: Թողնում 

են 10 օր,  հետո քամում են և օգտագործում որպես բուժիչ քսուք, մաշկի ամեն 

տեսակի, այդ թվում նաև թարախային, բորբոքումների դեպքում:  



Յոդի պարունակությամբ զիզիֆուսը զիջում է միայն ֆեյխոային, իսկ վիտամին 

C-ի քանակությունը, պտուղների պահպանման ընթացքում, գնալով ավելանում է: 

Միջին Ասիայում չորացված պտուղները մանրացնում, դարձնում են փոշի և 

ավելացնում են թխվող հացի խմորին, այդպես հացն ավելի երկար է մնում թարմ:  

   Փշեր ունենում են զիզիֆուսի ոչ սորտային բույսերը: 

 

 

 


