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Праблема 
з зімастойкасцю 
вырашаная

Мы гу ля ем па са дах ін сты-

ту та і зна ё мі мся з раз на стай-

ны мі сар та мі. На жаль, не ўда-

ло ся сфа та гра фа ваць яга ды 

чор ных ма лін — яны ады шлі 

(вы спя ва юць як лет нія ма лі-

ны), за тое ўда ло ся па ба чыць, 

як та кая рас лі на «кро чыць» — 

яе га лін кі вы гі на юц ца, утва ра-

юць дзі вос ныя ар кі.

Звы чай ная чыр во ная ма лі-

на, ажы на і ма лі на чор ная — 

гэ та ўсё «сёст ры» з ад на-

го ся мей ства, а ёсць яшчэ 

і ма лі на су ніч ная (ці ты бец-

кая) і арк тыч ная (кня жа ні ка). 

І ў кож най «сяст ры» свае 

асаб лі вас ці. І хоць чор ныя 

ма лі ны — яга ды не та кія 

смач ныя, як чыр во ныя — 

больш су хія, дроб ныя, — 

вар та на іх звяр нуць ува гу. 

Усё та му, што ў та кіх пла дах 

ба га та ка рыс ных рэ чы ваў, 

у тым лі ку Р-ак тыў ных, і за-

меж ны мі ву чо ны мі да ка за на, 

што чор ныя ма лі ны па ды хо-

дзяць для пра фі лак ты кі ан-

ка зах вор ван няў.

У гэ ты час па ча лі спець 

яга ды на рэ ман тант ных кус-

тах — пры жа дан ні сю ды 

мож на пры ехаць па збі раць 

ура джай і ад на ча со ва пры-

гле дзець сар ты для ўлас на га 

са ду. У ін сты ту це вы пра боў-

ва юць рас лі ны, вы ве дзе ныя 

не толь кі ў Бе ла ру сі, але і за 

яе ме жа мі, і змо гуць пад ка-

заць, з чым мож на су тык нуц-

ца пры вы рошч ван ні за мор-

скіх са джан цаў. На прык лад, 

на вош та вам «звяз вац ца» з 

рас лі на мі, не пры ста са ва ны-

мі пад наш клі мат? Дзя ку-

ю чы пра цы се лек цы я не раў 

роз ных кра ін праб ле ма з 

зі мас той кас цю ма лін вы ра-

ша ная. Вя лі кая коль касць 

сар тоў мо жа вы дат на пе ра-

но сіць бе ла рус кія зі мы.

А ча му б не па да браць 

у са дзе куль ту ры так, каб 

све жыя яга ды вы атрым лі-

ва лі да во лі пра цяг лы час. 

Я па пра сі ла Люд мі лу Ула дзі-

мі ра ўну склас ці та кі на бор 

для па чат коў цаў. Хо ча це 

мець яга ды з кан ца чэр ве ня 

да кан ца лі пе ня, са дзі це: Ме-

тэ ор (са мы ран ні), Баль зам 

(ся рэд ні, і наз ва тут не вы-

пад ко вая — у ягад пры ем-

ны во дар), паз ней вы спя вае 

Алё нуш ка, а пас ля яе Усла-

да. Ся род лет ніх бе ла рус кіх 

сар тоў мож на зга даць жоў-

тап лод ную ма лі ну Мя до вая. 

Што да ты чыц ца рэ ман тант-

ных ма лін, ву чо ныя най перш 

ра яць вы бі раць з рэ ест ра ра-

я на ва ных сар тоў. Так, не пе-

ра бор лі вая пры вы рошч ван ні 

Ба бі на ле та, ра ней вы спя-

вае Ге ракл, паз ней — Хэ-

ры тэйдж. І для ду шы мож на 

па са дзіць Бран скае дзі ва ці 

Ру бі на выя па цер кі. Адзін з 

са мых па пу ляр ных жоў тых 

сар тоў — Аран жа вы цуд.

А вось па ажы нах се лек-

цыя па куль яшчэ толь кі раз-

ві ва ец ца, і но выя па пу ляр-

ныя сар ты з буй ны мі яга да мі 

ма юць па трэ бу ва ўкрыц ці 

на зі му. І ка лі вы га то выя гэ-

тым зай мац ца, мо жа це па-

са дзіць у ся бе та кія сар ты, 

як Торн фры, На тчэз, Чэс тар, 

наш бе ла рус кі — Стэ фан. 

Ка лі ж вы хо ча це «бес праб-

лем ныя» ажы ны, якія доб ра 

зі му юць і без укрыц ця, вы бі-

рай це Ага вам.

І зу сім не аб вяз ко ва са-

дзіць роз ныя сар ты ў роз ных 

мес цах, рас лі ны не бу дуць 

шко дзіць ад но ад на му. Хі ба 

толь кі лет нія і рэ ман тант ныя 

ма лі ны лепш раз вес ці па 

ўчаст ку, бо до гляд, аб рэз ка 

тут роз ныя. Так, пер шыя да-

юць пла ды на двух га до вых 

па раст ках, а ў дру гіх ура джай 

збі ра юць з «ма лад ня ку».

У лет ніх ма лін больш 

шкод ні каў і хва роб, яны мо-

гуць зі ма ваць на ато жыл ках 

і на дру гі го д пра яў ляц ца.

А рэ ман тант ныя ма лі ны 

ў адзін год да лі ўра джай — і 

мы скош ва ем іх на зем ную 

част ку. Яга ды на іх чыс тыя,  

бо, ка лі рас лі на квіт нее, ма-

лі на вы жук пай шоў у зі моў-

ку, ад кла даць яй кі ня ма ка-

му. Праб ле мы мо гуць быць 

толь кі з шэ рай гніл лю пла-

доў, асаб лі ва пры па ні жа ных 

асен ніх тэм пе ра ту рах. Трэ ба 

свое ча со ва збі раць яга ды, 

мож на зра біць укрыц цё ад 

даж джу.

Ягад ныя спа ку сы
Ад на з «фі шак», якую сён-

ня пра па ну юць са да во дам, — 

ма лі на выя дрэ вы. Да стат ко-

ва бы ло пры ду маць ці ка вую 

наз ву, за пус ціць ма сіў ную 

рэ кла му — і лю дзі ўжо за па лі 

на «цу да-рас лі ну». На са мрэч 

та кія пра мас та я чыя ма лі ны 

не трэ ба спя шац ца са дзіць 

на сва ім участ ку — яны па-

тра бу юць вы со ка га аг ра-

фо ну: угна ен няў, па лі ваў, іх 

трэ ба са дзіць у аба ро не ных 

ад вят роў мес цах, аба вяз ко-

ва ўкры ваць на зі му. Інакш 

з та кой дрэ ва па доб най (ці, 

як яшчэ мо гуць па да ваць на 

рын ку, штам ба вай, ці ма лі-

ны ін тэн сіў на га ты пу) рас лі-

ны вам не са браць доб ра га 

ўра джаю. А ці га то выя вы 

да ліш ніх тур бот і вы дат каў? 

Ды і пры шча пі це звы чай-

ныя ма лі ны — яны пач нуць 

моц на ад га лі ноў вац ца і вы 

атры ма е це тое ж «ма лі на вае 

дрэў ца». На огул так зва ныя 

«ма лі на выя дрэ вы» не та-

кая ўжо і на ві на. Яшчэ ў 80-х 

га дах ра сій скі се лек цы я нер 

зай меў на сен не з шат ланд-

скай во пыт най стан цыі і па чаў 

вы ка рыс тоў ваць атры ма ныя 

рас лі ны ў сва ёй пра цы. У вы-

ні ку вы веў шэ раг бяс шып ных 

сар тоў пра мас та я чых ма лін, 

па мер ягад на якіх ураж ваў, 

вось толь кі куль ту ры ака за-

лі ся больш ураз лі вы мі да ха-

лод на га на двор'я.

Час та пра па ну юць праз 

ін тэр нэт са джан цы за ка пей-

кі. Але бы вае, што пад та кую 

«ак цыю» ама та рам уцюх ва-

юць смец це — рас лі ны з рас-

кар ча ва най ста рой план та-

цыі. Гэ та як са ста рэ лую жан-

чы ну браць за муж і ха цець 

ад яе дзя цей. І доб ра, ка лі з 

та кі мі рас лі на мі вы не за не ся-

це на свой учас так хва ро бы і 

шкод ні каў. Па са дач ны ма тэ-

ры ял па ві нен быць якас ны!

Важ на пад рых та ваць 

для бу ду чых «га да ван цаў» 

гле бу, зра біць яе ана ліз, 

аба вяз ко ва трэ ба ве даць 

уз ро вень грун та вых вод, 

па пя рэд ні каў, якія на ёй 

пра ца ва лі. Так, фер ме рам 

мо гуць да стац ца зем лі, за-

рос лыя ін ва зій ны мі ві да мі і 

на ват за бру джа ныя шкод-

ны мі рэ чы ва мі. На прык лад, 

у са вец кі час на па лі сы па лі 

дуст і ін шую хі мію, якая маг-

ла на за па швац ца ў гле бе. 

Так, у ад на го з гас па да роў 

на ўчаст ку сох лі ма лі ны, ха-

ця ні хва роб ні шкод ні каў там 

не бы ло. Вы свет лі ла ся, што 

ў спя кот ны пе ры яд рас лі ны 

шу ка лі віль гаць і іх ка ра ні 

дай шлі да ніж ніх сла ёў, дзе 

быў аку му ля ва ны гір бі цыд.

Са дзім?
Ці ве да е це вы, што ажы-

ны бы ва юць ку ма ні кі (гэ та 

кус ты, да якіх мы пры звы-

ча і лі ся) і ра ся ні кі — як пра-

ві ла, бяс шып ныя лі я ны, пад 

якія спат рэ бяц ца шпа ле ры. 

Ме на ві та на дру гіх вы рас та-

юць буй ныя яга ды. Ра ся ні-

кі і больш да лі кат ныя. Яны 

мо гуць зі мой па цяр пець ад 

хо ла ду, але са мае крыўд нае, 

ка лі пас ля ўда лай зі мы пу-

пыш кі на рас лі нах па шкодж-

ва юц ца зва рот ны мі за ма раз-

ка мі, та му з та кой куль ту ры 

па вяс не лепш не спя шац ца 

зды маць спан бонд.

Ра ся ні ка, як і ма лі на 

чор ная, не дае ка ра нё вых 

ато жыл каў, а мно жыц ца 

дзя ку ю чы ўка ра нен ню вер-

ха лі нак сва іх доў гіх га лі нак 

(так зва на га пуль ба ван ня). 

І жні вень — са мы час для та-

кой апе ра цыі. Пры кме тай 

та го, што ва шы рас лі ны га-

то выя да та кой пра цэ ду ры, 

бу дуць лы сыя па раст кі (на 

вер ха він ках ліст драб нее 

ці сы хо дзіць, і са ма га лін ка 

па чы нае згі бац ца, утва раць 

«пет лі»). Трэ ба пры ка паць 

вер ха він кі, да каст рыч ні ка 

рас лі на ўжо змо жа даць ка-

ра ні. Пе ра но сіць но вую рас-

лі ну на па ста ян нае мес ца 

лепш вяс ной. На огул ажы-

ны лепш са дзіць па вяс не — 

у іх бу дзе ба га та ча су, каб 

асво іц ца і пад рых та вац ца 

да зі моў кі. Асен няя па сад ка 

для ма ла дой рас лі ны — ужо 

сур' ёз нае вы пра ба ван не, 

на ват пры ўкрыц ці яна мо-

жа не пе ра жыць зі му.

У той час як ма лі ну чыр во-

ную са дзяць на ад лег лас ці ў 

паў мет ра па між кус та мі, ку-

ма ні ку — 0,7 мет ра, ма лі не 

чор най па трэб на не менш за 

метр, а ра ся ні кам, якія лю-

бяць рас кід ваць свае га лін кі, 

мо жа не ха піць і двух. Вы-

дат на, ка лі ў вас ёсць маг чы-

масць па са дзіць гэ тыя куль-

 ту ры і ў больш прыдатнае 

асяроддзе. Усё ж на ад ным 

мес цы яны мо гуць жыць ка-

ля дзе ся ці га доў. Пры за гу-

шча ных па сад ках яга ды на 

кус тах бу дуць не так хут ка 

вы спя ваць, а ў дажд лі вае 

на двор'е па шкодж вац ца 

шэ рай гніл лю. І най леп шая 

пра фі лак ты ка тут — пра рэ-

джван не кус та. Трэ ба вы да-

ляць не па трэб ныя, сла быя, 

не раз ві тыя ато жыл кі, ад якіх 

ура джаю не да ча ка еш ся.

Ча му б ма лі ны не вы ка-

рыс таць як дэ ка ра тыў ны 

эле мент на га зо не: па са дзіць 

кус ці кі, на якіх бу дуць спець 

яга ды роз ных ко ле раў?

Ка лі вам па трэб ны вялікі 

ўра джай, зра зу ме ла — леп-

шы для па сад кі стуж ка вы 

спо саб. Ка лі ж у вас праб-

ле мы з зям лёй, мож на зра-

біць тран шэю, па клас ці ту-

ды ўрад лі вую зям лю (важ на 

за га дзя вы ра шыць пы тан ні 

з гле бай, знай сці пе ра гной, 

па се яць сі дэ ра ты).

Трэ ба ўліч ваць, што ма лі-

на і ка лю чая ку ма ні ка мно-

жац ца ка ра нё вы мі ато жыл-

ка мі і па сту по ва бу дуць за-

 ва ёў ваць но выя тэ ры то рыі. 

Каб стры маць рас паў за нне 

ма лі ны, лю дзі ча сам укоп ва-

юць шы фер і да ха вае жа ле-

за, але рас лі ны з ця гам ча су 

мо гуць пра бі вац ца і праз іх. 

Зра зу ме ла, ёсць сар ты, якія 

да юць ня мно га ато жыл каў, 

але і ім па трэб на пра сто ра. 

Та му вы бі рай це пад ма лі ны-

ажы ны та кія мес цы, дзе рас-

лі нам бу дзе кам форт на і дзе 

вы ім бу дзе це ра ды.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Руп лі вым гас па да рамРуп лі вым гас па да рам  

ЧА МУ АЖЫ НЫ НЕ КО ЛЮЦ ЦА, 
А МА ЛІ НЫ ХО ДЗЯЦЬ?

Сак рэ ты но вых сар тоў
Пры жа дан ні сён ня мож на вы рас ціць ма лі ны 

роз ных ко ле раў — чыр во ныя, жоў тыя, фі я ле та выя, 

чор ныя, ры нак пра па нуе са да во дам і мно га 

раз на стай ных сар тоў ажын, у тым лі ку з яга да мі 

даў жы нёй з па чак за па лак. Вось толь кі 

ці трэ ба спа ку шац ца на та кія эк за тыч ныя на він кі? 

Па спра бу ем ра за брац ца ра зам з за гад чы кам 

ла ба ра то рыі ге не тыч ных рэ сур саў ягад ных куль тур 

Ін сты ту та пла да вод ства Люд мі лай ФРА ЛО ВАЙ.

178 ра гу ляў з су сед ня га ўкра ін ска га сель-

гас прад пры ем ства прый шлі праз мя жу на 

па шу ў Сто лін скім ра ё не ў ня дзе лю ве ча рам. 

Ці то па сту хі ў пра мым сэн се пра спа лі, ці то 

ка ро вы ў адзін мо мант за ха це лі па каш та ваць 

за меж най тра вы і ху цень ка па бег лі на бе ла-

рус кі бок, ця пер не вя до ма. Толь кі па меж ны 

на рад аператыўна за ўва жыў факт не ле галь-

на га пе ра хо ду мя жы жы вё лай у на прам ку 

Га ра дзі шча — Ніж ні Це ра бя жоў.

Па куль ка ро вы елі тра ву і зна ё мі лі ся з бе ла рус-

кі мі ра гу ля мі («не ле га лы» хут ка змя ша лі ся са сто-

лін скім стат кам), вар та выя мя жы пра ін фар ма ва лі 

сва іх ка лег і вы зна чы лі план дзе ян няў.

Як па ве да міў афі цый ны прад стаў нік Пін ска га 

па гра нат ра да Мі ха іл БУТ-ГУ СА ІМ, на на ступ ны 

дзень у рам ках ра бо чай су стрэ чы пас ля вы ка нан ня 

пэў ных па меж ных фар маль нас цяў ка роў за бра лі іх 

гас па да ры. Да рэ чы, гэ та не пер шы вы па дак, ка лі буй-

 ная ра га тая жы вё ла з су сед няй кра і ны пры хо дзіць на 

Сто лін шчы ну. Га ды два та му мя жу пе рай шлі 38 укра ін -

скіх ка роў. Та ды іх так са ма пе рад алі су се дзям.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Не ча ка ныя гос ціНе ча ка ныя гос ці  

У Бе ла ру сі тра ва смач ней шая?
Цэ лы ста так ка роў прый шоў з Укра і ны ў Сто лін скі ра ён

Які вак зал най пры га жэй шы?
Бе ла рус кая чы гун ка пад вя ла вы ні кі што га до ва га рэс пуб лі кан ска га агля-

ду са ні тар на га ста ну і доб ра ўпа рад ка ван ня чы гу нач ных вак за лаў. 

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, ся род па за клас ных пер шае мес-

ца за няў вак зал стан цыі Брэст-Цэнт раль ны. Ён ува хо дзіць у лік пом ні каў 

ар хі тэк ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з'яў ля ец ца дзей ным «му зе ем мар му ру 

пад ад кры тым не бам». У маі бя гу ча га го да яму споў ні ла ся 132 га ды. Дру гое 

мес ца пры су джа на вак за лу стан цыі Мінск-Па са жыр скі.

Ся род вак за лаў І кла са пер шае мес ца пры су джа на вак за лу стан цыі 

Ор ша-Цэнт раль ная, на дру гім — вак зал стан цыі Грод на. Ся род вак за лаў 

ІІ кла са пе ра мо гу атры маў вак зал стан цыі По лацк, дру гая прэ мія пры су-

джа на вак за лу стан цыі Пінск. Пе ра мож цам ся род вак за лаў ІІІ кла са пры-

зна ны вак зал стан цыі Кры чаў, дру гая прэ мія да ста ла ся вак за лу стан цыі 

Лу ні нец.

Упер шы ню такі што га до вы конкурс ад быў ся ў 2001 го дзе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


