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«Ва неч ка», «Лі дзія», «На-

дзея», «Вік тар», «Лё лік», 

«Бія нка», «Ве ра», «Свят ла-

на», «Гаў ры іл», «Ве ра ні ка», 

«Ілья», «Ар ка дзія», «Ці мур», 

«Асоль», «Алё шань ка», «На-

за рый», «Атос», «Ара міс», 

«Чар лі»... Не, гэ та не ім ёны 

кі нош ных ге ро яў ці ма лых 

у дзі ця чым сад ку. Гэ та наз-

вы сар тоў ві на гра ду, якія па-

спя хо ва рас туць у Бе ла ру сі — 

іх я вы піс ва ла пад час вы стаў-

кі, што пра во дзі ла ся ле тась 

у Са ма хва ла ві чах.

А па ба чыць тут мож на бы ло 

яга ды, што вы спе лі ў са дах Ін сты-

ту та пла да вод ства і на ама тар скіх 

ві на град ні ках. Та ко га вы ба ру вы б 

не знай шлі ні на ад ным бе ла рус кім 

кір ма шы — больш за дзве сот ні 

сар тоў раз на стай ных ко ле раў і ад-

цен няў, па ме раў, фор маў і сма каў. 

Асоб ныя грон кі, пры ве зе ныя на 

вы стаў ку, цяг ну лі на тры, а мо жа, 

і бо лей кі ла гра маў.

Ме на ві та та кія су стрэ чы — а ла-

дзяц ца яны кож ны год — да па мо-

гуць больш да ве дац ца пра пэў ныя 

сар ты. Тут мож на, на прык лад, уба-

чыць, які шы коў ны ўра джай дае 

«Вя лес», як роз няц ца кіш мі шы 

«Кі він», «Спар та нец», «Шар ло та». 

Той, хто ро біць з ві на гра ду на поі, 

на пэў на звер не ўва гу на та кія сар-

ты, як «Дуб лян скі» (ён па ды дзе для 

бе ла га мус кат на га ві на), «Мус кат 

лет ні», «Стал кер», «Бія нка», «Ка-

бер нэ Ну ар».

А ча му не па ці ка віц ца ў ві на гра-

да раў, якія рас лі ны менш ураз лі-

выя да хва роб, лягчэй пе ра жы ва-

юць бе ла рус кія зі мы і пры якіх умо-

вах най лепш па каз ва юць ся бе?

Бу ду чым са да во дам трэ ба ўлі-

чыць шмат ню ан саў: коль кі рас лін 

вы змо жа це раз мяс ціць на сва ім 

участ ку, як бу дзе це іх да гля даць, 

ці га то вы ўкры ваць на зі му (боль-

шас ці сар тоў гэ та не аб ход на), 

як бу дзе це фар мі ра ваць рас лі ну 

(маг чы ма, жа да е це, каб яна, як 

пад рас це, ві ла ся па аль тан цы), 

дзе бу дуць раз мя шчац ца апо ры 

(лі я не без іх ні як не абы сці ся, да 

та го ж асаб лі ва ўра джай ным сар-

там спат рэ біц ца і да дат ко вая да па-

мо га, вам да вя дзец ца пад вяз ваць 

цяж кія грон кі). Важ на ўлі чыць і тэр-

мі ны вы спя ван ня. Так, ста ло выя 

сар ты не па спе юць дай сці ў ад-

кры тым грун це (каб даць ім больш 

ча су, лепш іх са дзіць у цяп лі цах ці 

звы чай ных плё нач ных пар ні ках). 

Ды і для якіх мэт вы бу дзе це вы-

рошч ваць со неч ную яга ду? Прос-

та, каб ад' ес ці ся ўдо сталь, ці каб 

зра біць сок, ві но, ра зы нкі? А ёсць 

яшчэ сар ты, якія мо гуць доў га за-

хоў вац ца, не ка то рыя — на ват да 

Но ва га го да.

На віч кам трэ ба ве даць, што 

асоб ны сорт мо жа пра да вац ца пад 

роз ны мі наз ва мі. А ча сам, на ад-

ва рот, ім ёны су па да юць у роз ных 

сар тоў.

На огул на сён ня ў Бе ла ру сі рас-

це ка ля ты ся чы сар тоў і гіб ры даў. 

І се лек цыя не ста іць на мес цы. 

Ак тыў на над вы вя дзен нем но вых 

фор маў пра цу юць на шы бліз кія 

су се дзі — Ра сія і Укра і на. Ро бяць 

свой унё сак у гэ ту спра ву і ама та-

ры, яны ж спры я юць пра соў ван ню 

но вых сар тоў на наш ры нак.

На на він ках мож на ра біць біз-

нес — асаб лі ва апан та ныя ві на гра-

да ры ча сам га то вы за на шу ме лыя 

сар ты вы клас ці і пад сот ню до ла-

раў, і гэ та пры тым, што яшчэ невя-

до ма, як ся бе гэ тая рас лі на на да-

лей па ка жа. Не ка то рыя ама та ры 

пры зна юц ца, што ча сам ім да во-

дзіц ца па збаў ляц ца ад тых рас лін, 

якія не апраў да лі на дзей. На вош та 

тры маць кус ты, якія да юць дрэн-

ны ўра джай (аль бо ў іх дроб ныя 

ці кіс лыя яга ды, ці яны моц на хва-

рэ юць), ка лі на гэ та мес ца мож на 

па са дзіць ін шыя — больш пра дук-

цый ныя і ўстой лі выя.

Да рэ чы, у Мін ску пры Па ла цы 

ве тэ ра наў пра цуе клуб ві на гра да-

раў. Тут мож на атры маць ба га та 

роз най ін фар ма цыі, якая да ты чыц-
ца вы рошч ван ня со неч най яга ды, 
аб мя няц ца кан так та мі і за мо віць 
на бу ду чы ню ўпа да ба ныя рас лі ны 
(ча ран кі). Са чы це і за аб вест ка мі 

Ін сты ту та пла да вод ства ў Са ма-

хва ла ві чах: на се мі на ры, лек цыі, 

май стар-кла сы вар та за ві таць 

не толь кі па чат коў цам, але і во пыт-

ным са да во дам. Тым больш што 

на та кіх су стрэ чах вас за вя дуць не-

па срэд на ў са ды (яны пры зна ныя 

на цы я наль ным зда быт кам кра і ны), 

і вы на ўлас ныя во чы ўба чы це, 

як пра яў ля юць ся бе канкрэтныя 

раслі ны. Са мі з се ка та рам паў-

дзель ні ча е це ў аб рэ зцы ла зы вяс-

ной, а ўво сень змо жа це прос та з 

кус тоў пра дэ гус та ваць яга ды. Да-

рэ чы, ві на град ні кі ін стыту та зай-

ма юць паў та ра гек та ра. У ка лек-

цыі больш за 500 сар тоў! Ву чо ныя 

га да мі на зі ра юць за тым, як па вод-

зяць ся бе «пе ра ся лен цы» з ін шых 

кра ін і мо гуць пад ка заць, з які мі 

за мор скі мі сар та мі ві на гра ду лепш 

мець спра ву.

— Тое, што вы жы вае ў нас, 

тым больш бу дзе рас ці і ў пры ват-

ні ка, — ка жа на ву ко вы су пра цоў-

нік ад дзе ла се лек цыі пла до вых 

куль тур Ін сты ту та пла да вод-

ства НАН Бе ла ру сі Ула дзі мір 

УС ЦІНАЎ.

На ват укрыц цё апош нім ча сам 

ву чо ныя ро бяць умоў нае — два га-

ды за пар не вы ка рыс тоў ва лі са ло-

му, аб мя жоў ва лі ся вяд ром пі ла він-

ня на асно ву кус та. Спра ва ў тым, 

што ві на град нік да гля дае ўся го 

па ра ча ла век, і гэ та на тры ты ся-

чы «га да ван цаў». На ту раль на, не 

кож ная рас лі на атрым лі вае столь кі 

ўва гі, як трэ ба. А ві на град — куль-

ту ра кап рыз ная, але чым больш ёй 

да га джа еш, тым больш яна дзя куе 

ўра джа ем.

Не здзіў ляй це ся, ка лі по бач з 

ві на град най ла зой уба чы це ру-

жы — тут іх спе цы яль на са джа-

юць, каб не пра пус ціць «ата ку» 

муч ніс тай ра сы. На ру жах хва ро-

ба пра яў ля ец ца на 2—3 дні ра ней. 

А зна чыць, па куль яна не па шко-

дзі ла ві на град ні кі, мож на па спець 

пра вес ці ад па вед ныя апра цоў кі.

У Ін сты тут це пла да вод ства 

абы хо дзяц ца мі ні маль най коль-

кас цю прэ па ра таў. Вяс ной у кра-

са ві ку па спя чай ла зе ро біц ца 

вы ка ра няль ная апра цоў ка (аза-

фо сам, мед ным ку пар ва сам, 

бар дос кай вад ка сцю). Дру гая 

апра цоў ка (комп лекс ная ад не-

са праўд най і са праўд най муч-

ніс тай ра сы) пры па дае на ка нец 

мая — па ча так чэр ве ня пе рад 

цві цен нем. Яе су мя шча юць с па-

за ка ра нё вы мі пад корм ка мі. Трэ-

цяя — пас ля цві цен ня (лі пень), 

чац вёр тая — у каст рыч ні ку ці 

пас ля за ма раз каў (3—5%-ным 

рас тво рам ма ча ві ны, са лет ры), 

яна да па ма гае зні шчаць спо ры 

грыб коў.

Тра ды цый ныя ж ві на град ні кі ў 

пра мыс ло вых маш та бах апра цоў-

ва юц ца ка ля 20 ра зоў за се зон.

Ула дзі мір Ус ці наў дзе ліц ца 

сва ім сак рэ там — яму ўда ло ся 

раз жыц ца ча ран ком уні каль на га 

сор ту япон скай се лек цыі «Рым скі 

ру бін» (Ruby Roman). Рас лі на пры-

жы ла ся, але пло да на шэн ня трэ ба 

да ча кац ца ў на ступ ныя га ды. Ці-

ка ва, як яна пра явіць ся бе — вя-

до ма, гэ та му «скар бу» па трэб ны 

цяп ліч ныя ўмо вы. На сён ня та кія 

«ру бі ны» — ад ны з са мых да ра гіх 

сар тоў у све це. Грон кі пра да юц ца 

ад 700 еў ра. Кож ная яга да (яна 

па ме рам з мя чык для пінг-по нга) 

штам пу ец ца.

Ка лек цыю ві на гра ду ін сты тут 

па чаў за клад ваць 10 га доў та му, 

пры чым рас лі нам «да ста лі ся» да-

во лі бед ныя зем лі, але ву чо ныя 

ба чаць цу доў ныя вы ні кі і да каз ва-

юць, што гэ та паўд нё вая куль ту ра 

са праў ды сён ня вы дат на ад чу вае 

ся бе ў Бе ла ру сі. Мы маг лі б за-

бяс печ ваць рын кі пры го жы мі, са-

лод кі мі яга да мі. Вар та сур' ёз на 

па ду маць і пра раз віц цё тэх ніч-

на га ві на гра дар ства, тым больш 

што ў су вя зі са змя нен ня мі клі-

ма ту «кла січ ным» ві на гра дар скім 

кра і нам ста не ця жэй вы рошч ваць 

со неч ныя яга ды.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЯК 
НЕ ЗА БЛЫ ТАЦ ЦА 

Ў ІМ ЁНАХ?
Шу ка ем свой сорт ві на гра ду

Ула дзі мір УС ЦІ НАЎ зна ё міць з «со неч най» ка лек цы яй. На вы ста ве ў Са ма хва ла ві чах.

Коль кі за ва жыць та кая грон ка?

Ру жа-«ін ды ка тар» пад каз вае, ка лі трэ ба апра цо ў ваць ві на град ні кі.

Ві на град — куль ту ра 
кап рыз ная, але чым больш 
ёй да га джа еш, тым больш 
яна дзя куе ўра джа ем.
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