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Дух мя ная, Спа ку са, 

Ку па ла, Жні вень ская 

ра са... Ад на за дру гой 

над ра за юц ца са ка ві тыя 

груш кі, і мы сма ку ем, 

пры цэнь ва ем ся, вы бі-

ра ем. У Ін сты ту це пла-

да вод ства НАН Бе ла ру-

сі пра хо дзіць се мі нар, 

пры све ча ны сар там 

лет ня га вы спя ван ня.

Пад час та кіх за ня ткаў 

лю бы ах вот ны (хоць спрак-

ты ка ва ны са да вод, хоць па-

чат ко вец) мо жа да ве дац ца, 

як роз няц ца гру шы ко ле рам, 

фор май, па ме рам, сма кам. 

Ву чо ба пра хо дзіць у са дзе, 

дзе мож на па гля дзець, як 

рас туць дрэў цы, як на гру жа-

ны ўра джа ем, ці па шкодж-

ва юц ца хва ро ба мі. Ні дзе 

вы не атры ма е це столь кі 

ін фар ма цыі! Усё ж ву чо ныя 

ў сва іх са дах на зі ра юць за 

дрэў ца мі пра цяг лы пе ры яд. 

Гля дзяць, як тыя па чу ва юць 

ся бе ў роз ных клі ма тыч ных 

умо вах, ад соч ва юць, вы бі-

ра юць для се лек цыі рас лі-

ны, здоль ныя пры ста соў-

вац ца пад на ша на двор'е 

і най больш устой лі выя да 

хва роб. Спра бу юць ства-

рыць но выя сар ты, якія 

спа лу ча юць у са бе шэ раг 

ка рыс ных улас ці вас цяў: 

жы ву часць (ма ла дзень кія 

дрэў цы на ват спе цы яль на 

за ра жа юць роз ны мі хва-

ро ба мі), буй на плод насць, 

пры дат насць для за хоў ван-

ня, і пры гэ тым яны па він ны 

быць смач ныя. Але на ват 

на ад ным і тым жа дрэў цы 

ў адзін год мо гуць вы рас ці 

кіс лыя груш кі, а ў дру гі, ка лі 

бу дзе мно га сон ца, яно па-

ра дуе са ка ві ты мі са лод кі мі 

пла да мі. У ней кі се зон яно 

здзі віць вя лі кім ура джа ем, 

а ў на ступ ны мо жа пад мерз-

нуць і на ват за гі нуць.

У Ін сты ту це пла да вод-

ства са бра на ба га тая ка-

лек цыя сар тоў з уся го све ту, 

та му тут мо гуць пад ка заць, 

якія «за меж ні кі» ня дрэн на 

ся бе па чу ва юць у бе ла рус кіх 

са дах. Ве да юць тут і ра да-

слоў ную рас лін, пад ка жуць, 

у якіх сар тоў ад ноль ка выя 

«баць кі», па доб ныя якас ці і 

смак.

— Гэ та Чы жоў ская — рая -

на ва ны сорт. Больш устой-

лі вая да хва роб (зна чыць, 

менш трэ ба ра біць апра цо-

вак). Аку рат нень кія, та вар-

ныя пла ды. Ся род мі ну саў — 

з кіс лін кай і ка мя ніс тая. Хоць 

у доб ры год вы дае пла ды, 

якія лю дзям па да ба юц ца па 

сма ку, — зна ё міць з чар го-

вай груш кай вя ду чы на ву-

ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

се лек цыі пла до вых куль-

тур Воль га ЯКІ МО ВІЧ.

На смак пла доў мо жа 

ўплы ваць не толь кі на двор'е. 

Шмат за ле жыць ад гле бы і 

жыў лен ня, якое атрым лі вае 

дрэў ца. Са да во ды, што пры-

еха лі на се мі нар, дзе ляц ца 

сва і мі на зі ран ня мі. Прад ка-

заць, яко му ме на ві та сор-

ту бу дзе доб ра на ва шым 

участ ку, вель мі цяж ка. Так, 

у ад ных гас па да роў Прос-

та Ма рыя дае доб ры ўра-

джай і пла ды за хоў ва юц ца 

пра цяг лы час, а ў дру гіх 

дрэў ца хва рэе, гру шы ра на 

асы па юц ца, не ля жаць. Ча-

сам на ад ным участ ку пэў-

ны сорт мо жа вы дат на ся бе 

па чу ваць, а ў су се дзяў — 

не пры жы вец ца. І знай сці 

тлу ма чэн не, ча му пэў на му 

сор ту «спа да ба ла ся» ці не 

«спа да ба ла ся» рас ці ў ней-

кім мес цы, ча сам не так 

прос та — гэ та за ле жыць і ад 

раз мя шчэн ня са ду, і ад грун-

то вых вод, і на ват ад та го, 

што вы рошч ва ец ца не па да-

лёк на кал гас ным по лі ці на 

су меж ных участ ках. Мо жа, 

у вас за пло там сце лец ца 

су сед скі яд ло вец — а ме на-

ві та з та кой «дэ ка ра тыў кі» 

ў гру ша выя са ды час та пе-

ра бі ра ец ца ржа, зма гац ца з 

якой вель мі цяж ка.

Маг чы ма, і сам гэ ты год з 

вя сен няй і чэр вень скай за су-

ха мі і поз ні мі май скі мі за ма-

раз ка мі пад кі не са да во дам 

Бе ла ру сі роз ных не спа дзя-

ва нак. Ады хо дзіць ад стрэ су 

рас лі ны мо гуць не каль кі га-

доў. І бе ды, хва ро бы, з які-

мі вы су тык ня це ся бу ду чым 

ле там, мо гуць быць як раз 

на ступ ства мі па пя рэд ня га 

праб лем на га се зо на.

Ча сам і ву чо ным рас-

лі ны за да юць мно га за га-

дак. Воль га Аляк санд раў на 

спа чат ку за во дзіць нас на 

адзін учас так. Па каз вае, 

якія чыс тыя ліс точ кі і пла ды 

на дрэў цах. А пас ля мы пра-

бі ра ем ся праз рад вы са чэз-

ных ліп — і ад ра зу трап ля ем 

ў су сед ні сад, і тут зу сім ін-

шы ма лю нак — і пла до вая 

гніль, і ліс ты ўсе па бі тыя на 

дрэў цах ір жа вы мі ды чор ны-

мі пля ма мі. Апра цоў ва лі ся 

са ды ад ноль ка ва, але ча му 

адзін ідэа льна чыс ты, а ў 

дру гім пар ша бу я ла як ні ко-

лі і пра яві ла ся, ка лі пла ды 

бы лі зу сім ма лыя? І ад куль 

столь кі ін шых «по шас цяў», 

ка лі апра цоў кі ў са дзе ра бі-

лі ся ра зоў шэсць? «Ці до зу 

прэ па ра таў трэ ба бы ло да-

ваць боль шую? Ці трак тар 

ішоў з ін шай хут ка сцю? Ці з 

тэр мі на мі апра цоў кі не ўга-

да лі?» — ла мае га ла ву ву-

чо ная над та кой за дач кай.

А я, у сваю чар гу, ад зна-

чаю: чым больш ін фар ма цыі 

тут да юць, тым больш мне 

зда ец ца, што я ні чо га не ве-

даю. Ды і во пыт ныя са да во-

ды па га джа юц ца, што ра бо та 

з пла до вы мі дрэ ва мі — ад на 

з са мых на ву ка ё міс тых га лін 

сель скай гас па дар кі. Ну як 

пад га даць з тэр мі на мі апра-

цоў кі дрэў ад шкод ні каў, та-

го ж кля шча? Не па спе еш 

спра ца ваць на апе рад жэн-

не — і ўжо та ко га «зло дзея» 

ў са дзе не спы ніць. Важ на 

ве даць, якія до зы прэ па ра ту 

і ў які час уно сіць. Не за быц-

ца во сен ню апра ца ваць сад 

кар ба мі дам. «Аба вяз ко ва 

пе ра дай це чы та чам, што 

бя ліць дрэў цы трэ ба ўво-

сень, — про сяць удзель ні кі 

се мі на ра. — Вяс ной гэ та 

хі ба толь кі для пры га жос ці, 

як з афар боў кай печ кі пе-

рад Вя лі ка днем. І не толь-

кі ствол на метр ад зям лі 

важ на па фар ба ваць, а ўсё 

дрэў ца».

Сё ле та ў ін сты тут па сту-

пае шмат скар гаў на ржу 

гру шы, пла до вую гніль. 

На пэў на, зма гац ца з та кі мі 

бе да мі трэ ба ўжо ўсім све-

там. Бо праб ле ма яшчэ і 

ў тым, што боль шасць 

ама тар скіх са доў не аб-

ра за ец ца. А пас ля лю дзі 

скар дзяц ца, што на дрэ вах, 

якія яны не аб мя жоў ва лі ў 

рос це, усе гру шы па гні лі, не 

па спеў шы на ват вы рас ці.

Не ўба чыць ура джаю, ка-

лі не да гля даць сад, не аб ра-

заць, не га няць шкод ні каў, 

не аба ра няць ад грыб ных і 

бак тэ ры яль ных за хвор ван-

няў. А тут столь кі ню ан саў!

— У Юра тэ га лін кі за-

круч ва юц ца, як у Ку дзес ні-

цы, і, ка лі ня пра віль на аб-

рэ заць, мож на па зба віц ца 

ўся го ўра джаю. Шмат за-

ле жыць ад фі зі я ло гіі сор-

ту. Звы чай на мы аб ра за ем 

ад на га до выя па раст кі, але 

ў асоб ных сар тоў пу пыш кі 

мо гуць раз мя шчац ца ме на-

ві та на іх, ча сам у па чат ку 

ато жыл ка, а бы вае — і на 

кан цы, — расказвае Воль-

га Аляк санд раў на. — Ся род 

вар тас цяў мас коў ска га сор-

ту Вя ле са мож на зга даць, 

што дрэ ва ся рэд ня рос лае з 

пры го жы мі та вар ны мі пла-

да мі, але ў асоб ныя га ды іх 

трэ ба пад вяз ваць. Спа ку-

са — ура джай ная, ужо на 

двух га до вым дрэў цы ўсё 

бу дзе ўве ша на. Рас лі на 

за кла дае мно га пу пы шак, 

і, ка лі не пра рваць за вязь, 

груш кі драб не юць. Як усе 

лет нія сар ты, доў га за хоў-

вац ца не бу дзе, ка лі ж па-

клас ці ў хо лад, мо жа і ме сяц 

пра ля жаць.

Пры вы ба ры са джан цаў 

аба вяз ко ва ўліч вай це, на 

якім яны пры шчэ пе. Ка лі вы 

хо ча це ба чыць у са дзе не-

вы со кія дрэў цы (на прык лад, 

та кія вы рас та юць, ка лі пры-

шчэп — ай ва), будзь це га то-

выя, што з усё больш паў та-

раль ны мі за су ха мі да га дзіць 

дрэў цам вель мі цяж ка.

Ця пер най больш за па-

тра ба ва ныя поз нія сар ты. 

І ву чо ныя вя дуць се лек цыю 

ў гэ тым кі рун ку: Бе ла рус кая 

За вея мо жа за хоў вац ца не 

горш за Кан фе рэн цыю. Сён-

ня ба га та сар тоў, якія да ля-

жаць да Но ва га го да. Так, 

ня даў на ра я на ва ны ста ра-

жыт ны фран цуз скі сорт Бэ рэ 

Лю ка, ство ра ны шэ раг поз-

ніх сар тоў на асно ве Бал гар-

скай пры га жу ні, вар тыя ўва гі 

не ка то рыя ўкра ін скія і мал-

даў скія сар ты. І дзіў на, ча му, 

ка лі іс нуе столь кі цу доў ных 

сар тоў роз на га тэр мі ну вы-

спя ван ня, лю дзі звяр та юц ца 

ў сад па ча ран кі са ста рэ лых. 

Ну які сэнс сён ня вы рошч-

ваць Дзю шэс лет ні — пла-

ды ў яго дроб ныя, ус ту пае 

ў пло да на шэн не на дзя ся ты 

год, да хва роб ня ўстой лі вы. 

Ча сам лю дзі каш ту юць ней-

кія пла ды на рын ку, а пас ля 

за га ра юц ца вы рас ціць у ся бе 

та кое ж. Але дзе га ран тыя, 

што пла ды, якія вы ку пі лі, ад-

но сяц ца ме на ві та да пэў на га 

сор ту? А вы па ці ка ві лі ся, дзе 

вы рас той пра дукт? Ка лі на 

поўд ні — ці вар та ры зы ка-

ваць і са дзіць у ся бе цеп ла-

люб нае дрэў ца? Яно мо жа 

пад мерз нуць і як след больш 

бу дзе па шкодж вац ца хва ро-

ба мі, пла ды з яго не бу дуць 

ля жаць.

Трэ ба ве даць, пры якой 

тэм пе ра ту ры за хоў ваць гру-

шы і ў які час збі раць іх. Роз-

ныя сар ты вы спя ва юць не-

ад ноль ка ва, ды і год на год 

тэр мі ны «га тоў нас ці» на ад-

ным і тым жа дрэў цы не вы-

трым лі ва юц ца. Так, сё ле та 

гру шы ў са дах са спе лі знач-

на ра ней. Зда ва ла ся, яшчэ 

зу сім ня даў на бы лі шчыль-

ныя — мі ну ла па ру дзён і 

толь кі па спя вай зды маць. 

З ча сам вы са мі зра зу ме е-

це, як па ды сці да кож на га 

сор ту, каб не пры па зніц ца 

і не са браць гні ля кі, — улі-

чыць фор му, па мер пла доў, 

па каш та ваць, па гля дзець, 

яко га ко ле ру ў іх сем кі...

Се мі на ры, дэ гус та цыі, 

май стар-кла сы ву чо ныя 

пра вод зяць па роз ных куль-

ту рах. На асоб ных за ня тках 

мож на зна ё міц ца так са ма з 

сак рэ та мі до гля ду роз ных 

куль тур — на прык лад, зу-

сім ня даў на тут рас каз ва лі 

пра аку лі роў ку рас лін, а кож-

ную вяс ну лю дзей ча ка юць 

на прак ты ку мы па аб рэ зцы 

пла до вых, кос тач ка вых, ві-

на гра ду. Са чы це за аб вест-

ка мі на сай це Ін сты ту та 

пла да вод ства (bеlsаd.bу). 

Пры яз джай це па ве ды — не 

па шка ду е це.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

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

Хто на паў Хто на паў 
на Прос та Ма рыю?на Прос та Ма рыю?
ВЫ БІ РА ЕМ САР ТЫ ГРУШ

Апоў на чы на лі нію 102 па сту пі-

ла па ве дам лен не аб тым, што 

на ста ліч ным пра спек це Ра ка-

соў ска га га рыць са лон аў та-

ма бі ля Rеnаult. Су пра цоў ні кі 

Ле нін ска га РУ УС Мін ска, якія 

не ад клад на зрэ а га ва лі на сіг-

нал, па га ра чых сля дах за тры-

ма лі пад паль шчы ка.

Па ін фар ма цыі ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма, ім ака заў ся ра ней су дзі мы 

61-га до вы муж чы на. Ён рас тлу ма-

чыў, што па сва рыў ся са сва ёй бы-

лой су жы цель кай і вы ра шыў ёй ад-

помс ціць. Пад уз дзе ян нем ал ка го лю 

муж чы на з да па мо гай ка ме ня раз біў 

ба ка вое шкло і за паль ніч кай пад па-

ліў ся дзен ні. Пас ля та го як по лы мя 

аха пі ла са лон аў та ма бі ля, муж чы на 

ўцёк. Але да лё ка сыс ці не атры ма ла-

ся — зла мыс ні ка за тры ма лі.

Вар та ад зна чыць, што кан цэнт-

ра цыя ал ка го лю ў вы ды ха ным па-

вет ры ў пад паль шчы ка скла ла ка ля 

трох пра мі ле. Вя до ма, што ра ней 

муж чы на пры цяг ваў ся да кры мі-

наль най ад каз нас ці за па гро зу 

за бой ствам, пры чы нен нем цяж кіх 

ця лес ных па шко джан няў сва ёй су-

жы цель цы.

Дзе ян ні зла мыс ні ка мо гуць быць 

ква лі фі ка ва ныя як на ўмыс ныя зні-

шчэн не або па шко джан не ма ё мас-

ці, здзейс не ныя агуль на не бяс печ-

ным спо са бам, аль бо якія па цяг-

ну лі пры чы нен не шко ды ў буй ным 

па ме ры. Фі гу рант мо жа атры маць 

мак сі маль нае па ка ран не ў вы гля-

дзе па збаў лен ня во лі тэр мі нам да 

дзе ся ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У ад ной з вё сак Шчу чын-

ска га ра ё на ад быў ся кра-

дзеж з ха ты. Пры чым 

зла мыс нік браў усё, што 

мож на бы ло лёг ка ўзяць, 

аб са лют на не кі ру ю чы ся 

прын цы па мі ло гі кі.

Ра ней су дзі мы муж чы на 

1972 го да на ра джэн ня ся род 

бе ла га дня праз акно за лез у 

ха ту ад на вяс коў ца. Гас па да ра ў 

жыл лі не бы ло, та му ня про ша ны 

госць ад чу ваў ся бе воль на.

Як па ве дам ляе УУС Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма, па да зра ва-

ны не шу каў неш та кан крэт нае, 

а браў што ўзду ма ец ца. З ха ла-

дзіль ні ка гра ма дзя нін да стаў літр 

ва рэн ня і ча ты ры кі ла гра мы мя са 

ін дыч кі. У да да так да пра дук таў 

хар ча ван ня зла мыс нік пры ха піў 

з ра зет кі элект рыч ны трай нік і 

за рад ныя пры ла ды для ма біль-

на га тэ ле фо на.

Не ўза ба ве мес ца зна хо джан не 

па да зра ва на га ў здзяйс нен ні кра-

дзя жу бы ло ўста ноў ле на, вы кра-

дзе нае кан фіс ка ва нае. Зла мыс-

нік па спеў па каш та ваць толь кі 

ва рэн не. У да чы нен ні да яго за-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва па 

ар ты ку ле «Кра дзеж».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

Пад па ліў аў то, бо ка ха ная яго кі ну ла

Скраў ін дыч ку, ва рэн не і трай нік


