
Отглеждане на Нар

Произход и разпространение. Нарът (Punica granatum) е известен като културно
широколистно растение отдавна. Идва от Иран и централна Азия. У нас нарът е
застъпен слабо и се отглежда поединично предимно от любители.

  

Разстояние на засаждане: (За качествен овощен посадъчен материал свържете се с
нас- http://www.razsadnik- elit .com )
Нарът се засажда на разстояния 4х3 или 4х4 метра(около 65-70 бр./дка.). Плодовете на

нара съдържат около 12 % захари, витамини и киселини и имат отлични вкусови
качества. Могат да се преработват в много ценни сокове, сиропи и вина. Издържат
добре на транспортиране и могат да се съхраняват 1 – 2 месеца. Поради дългия си
период на цъфтеж и голямо количество едри и красиви цветове нарът се използва и
като декоративно растение.

БОТАНИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ: Нарът е храст или малко дърво с
гъста корона. Корените му са добре развити и достигат 3 – 4 метра дължина. Нарът е
склонен да образува много коренови издънки, които могат да се използват за
размножаване.Листата са кожести и сравнително малки. Цветовете му са двуполови,
едри и красиви, червени. Плодовете имат закръглена форма,твърде едри и средното им
тегло варира от 200 до 1000
грама.Отвън плода има кожеста обвивка, която предпазва вътрешната част, в която се
намират малки зърна, състоящи се от семка и сочна обвивка. Нарът стъпва в
плододаване през втората-третата година. Цъфтежа започва в края на май и
продължава около 70 дни. Нарът живее 70 – 80 години.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИМАТ И ПОЧВА: Нарът е топлолюбиво растение. Вирее добре

в местата с мека зима, където температурата през зимата не спада под – 15-17 градуса,
лятото е топло, а есента суха и дълга. Понася сравнително леко горещините и
засушаванията през лятото. При валежи под 500 – 600 mm през вегетационния период
трябва да се напоява. Най – подходящи за отглеждането на нарът са песъчливо –
глинестите, дълбоки, водопропускливи и богати с хранителни вещества почви.
Неподходящи за нарът са тежките и засолени почви.
Встъпва в плододаване още на 2-3 година след засаждане,и добивите от дърво

достигат до 70-80 кг. При използването на този текст посочете източника: (Овощен
разсадник "ЕЛИТ"- 
http://www.razsadnik-
elit
.com
)

  

Тагове: Отглеждане на Нар засаждане поливане садене резитба пръскане овошки сорт
сортове производство дръвчета цена цени обяви разсадник разсадници дърво
продавам разсад плодни дървета овошни дръвче овощни дървета храст търсене
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посадъчен материал,търсене растителна защита.
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