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Ад гла ды ё лу саў 
да па мі до раў

У рас па ра джэн ні Над зеі Іва-

наў ны не вя лі кая план та цыя ў гек-

тар-два, а звы чай ны пры ся дзіб ны 

ўчас так у пры ват най за бу до ве 

ра ён на га цэнт ра. На пят нац ца ці 

сот ках раз мя шча юц ца дом з гас-

па дар чы мі па бу до ва мі і не вя лі кі па 

вяс ко вых мер ках ага род, дзе знач-

ную част ку зай мае буль ба — ку ды ж 

без яе? У дзвюх вась мі мет ро вых

цяп лі цах, а так са ма на не каль кіх 

град ках у ад кры тым грун це і рас-

туць та ма ты.

— Па мі до ры я вы рошч ваю даў-

но, ужо га доў 30, але спа чат ку гэ та 

не бы ло та кім за хап лен нем. Са-

дзі ла як і мно гія, звы чай ныя чыр-

во ныя — для ся бе. А за хап ля ла ся

та ды гла ды ё лу са мі: у мя не іх

бы ло сар тоў 200. Ва зі ла ся я з імі, 

на пэў на, га доў 20. А по тым квет кі 

за хва рэ лі.

Пас ля На дзея Іва наў на па ча-

ла раз во дзіць лі леі і ру жы, яны

і ця пер рас туць по бач з до мам. 

І ад ной чы, шэсць га доў та му, уба-

чы ла ў ча со пі се не звы чай ныя сар-

ты та ма таў:

— Я спа чат ку па ду ма ла, што 

толь кі на поўд ні та кія мож на вы-

рас ціць, а не ў на шых умо вах. Але 

так мне яны спа да ба лі ся, што за-

ха це ла па чы таць пра іх у ін тэр нэ-

це. Ад ра зу тра піў ся ка та лог ка лек-

цы я не ра з Сі бі ры. Ну і вы ра шы ла: 

ка лі рас туць у Сі бі ры, то і ў нас

змо гуць. І ад ра зу за ка за ла 

100 сар тоў! Па мя таю, яшчэ моц-

на за сму ча ла ся, што ні чо га ўжо 

гэ тым ле там не ўдас ца па са дзіць, 

бо быў ка нец жніў ня.

За тое на на ступ ны год у На-

д зеі Куц на град ках кра са ва ла сот-

ня эк за тыч ных сар тоў. За пяць 

га доў яе ка лек цыя раз рас ла ся. 

Ужо ле тась у ёй на ліч ва ла ся 400 

сар тоў і 500 рас лін, сё ле та сар-

тоў ужо 600, а рас лін — не менш 

за 700!

— У кан цы вы сад кі я іх ужо пе-

ра ста ла лі чыць, та му, маг чы ма, 

і больш. Гэ та і са праў ды вель мі 

шмат, — пры зна ец ца жан чы на. — 

Але так атры ма ла ся: я аб мя ня ла ся 

з ін шы мі ка лек цы я не ра мі, на бы-

 ла но выя сар ты і ўсе ра ней шыя 

вы ра шы ла па са дзіць, каб сё ле та 

са браць па бо лей на сен ня і менш 

да вя ло ся са дзіць на ле та. Але ўжо

ра зу мею, што так не атры ма ец-

 ца, — смя ец ца яна.

Кож ны сорт у цяп лі цах па зна-

ча ны бір кай з наз вай, а на па мі-

до ры ў ад кры тым грун це ма ец ца 

на ват свая схе ма, за на та ва ная ў 

спе цы яль ным сшыт ку. На дзея Іва-

наў на ка жа, што ні чо га скла да на-

га ў вы рошч ван ні «эк зо таў» ня ма: 

усё гэ так жа, як і са звы чай ны мі 

сар та мі.

— Яны ні чым не ад роз ні ва юц-

ца — мо гуць рас ці на ват у ад кры-

тым грун це, ка лі ле та не ха лод нае. 

Сё лет няе бы ло даждж лі вае, але ж 

вы рас лі! Лю быя па мі до ры не

лю бяць даждж лі вае на двор'е. Ад 

ліш няй віль га ці рас лі ны заў час на 

па чы на юць хва рэ ць. Вось ле тась 

да ся рэ дзі ны ве рас ня на град ках 

бы ла пры га жосць, а сё ле та вы гляд 

ужо не той, хоць ура джай усё роў-

на атры маў ся доб ры.

Кло па ты з лю та га 
да ліс та па да

Да рэ чы, жан чы на пры зна ец ца, 

што ў яе ня ма мэ ты вы рас ціць вя-

ліз ны ўра джай. Па мі до ры для яе — 

больш чым прос та пла ды.

— Ка лі трэ ба вы рас ціць мак сі-

маль ны ўра джай, та ды вар та па са-

дзіць гіб ры ды. Мае ж сар ты мо гуць 

даць менш пла доў, але бя руць сва-

ім асаб лі вым знеш нім вы гля дам і 

сма кам. Я вы рошч ваю та ма ты для 

ду шы.

Ува гі да ся бе гэ тыя рас лі ны па-

тра бу юць дзе вяць ме ся цаў у год. 

І ўвесь воль ны час На дзея Іва наў-

на ад дае ім. Па мі дор ныя кло па-

ты па чы на юц ца з лю та га, ка лі на 

пад акон ні ках з'яў ля юц ца пер шыя 

сло і кі з ра са дай. Да рэ чы, толь кі 

сяў ба на сен ня зай мае ледзь не 

ме сяц — за кан чва ец ца ў ся рэ дзі-

не са ка ві ка. Па куль да ся ва ец ца 

апош няе, пер шае ўжо вы рас ла і 

про сіць пе ра сад кі ў боль шую па су-

дзі ну. Вы сад ка ж ра са ды ў цяп лі цы 

і ад кры ты грунт зай мае ўво гу ле 

больш за ме сяц: стар туе з ся рэ-

дзі ны кра са ві ка і за кан чва ец ца ў 

кан цы мая. А клі мат паў ноч на га 

рэ гі ё на ня рэд ка ўно сіць свае ка-

рэк ты вы.

— «Пер ша пра ход цаў» я сё ле та 

вы са дзі ла 14 кра са ві ка, укры ла іх 

да дат ко ва спан бон дам на ўся ля кі 

вы па дак. Па шчас ці ла, што вяс на 

бы ла цёп лая, та му ні чо га страш-

на га не ад бы ло ся. У цяп лі цах скон-

 чы ла вы са джваць у па чат ку мая. 

А з 10 мая са дзі ла ў ад кры ты грунт. 

На пя рэ дад ні зда рыў ся та кі лі вень, 

што ўсё ў ага ро дзе пла ва ла. Але 

ад ну град ку 10 мая я ў гу ма вых 

бо тах усё ж па са дзі ла.

Муль чы ра ван не, пад вяз ка і аб-

рэз ка, па ліў, збор на сен ня і ўра-

джаю па сар тах — кож ная апе ра-

цыя па до гля дзе вы ма гае вя лі кай 

пра цы і ча су. А ад па чыць мож на з 

ліс та па да, ка лі гле ба пе ра ка па на 

і цяп лі цы пад рых та ва ны да на ступ-

на га го да.

— У мя не толь кі тры ме ся цы ў 

год — ліс та пад, сне жань і сту дзень — 

«бес па мі дор ныя», — жар туе На-

дзея Іва наў на.

Па рад сар та вых 
«ягад»

Жан чы на ўжо 38 га доў пра цуе 

ў Бе шан ко віц кай ра ён най біб лі я-

тэ цы, ця пер яна за гад вае ад дзе-

 лам аб слу гоў ван ня і ін фар ма цыі. 

І вя до масць не толь кі ў ама тар скіх

ко лах, але і ся род звы чай ных ага-

род ні каў да яе прый шла дзя ку ю чы 

вы стаў цы «Па рад та ма таў», якую 

яна ла дзіць у чы таль най за ле. Сё-

ле та прай шла ўжо пя тая па лі ку. 

Над зеі Куц уда ло ся за ах во ціць і 

сва іх ка лег-біб лі я тэ ка раў: на пры-

ся дзіб ных участ ках яны так са ма 

вы рошч ва юць эк за тыч ныя та ма ты, 

а по тым дэ ман стру юць ура джай і 

дзе ляц ца во пы там. Пры чым што-

год у 2-3 сар тоў пла ды вы рас та юць 

ва гой больш за кі ла грам. Сё лет ні 

год стаў вы клю чэн нем: са мым вя-

лі кім быў 970-гра мо вы та мат сор ту 

«За гад ка пры ро ды».

А па гля дзець на цу да-ўра джай 

пры яз джа юць лю дзі на ват з ін шых 

га ра доў. Сё ле та, на прык лад, на 

вы стаў цы ў Бе шан ко ві чах па бы-

ва лі ўдзель ні кі ві цеб ска га клу ба 

квет ка во даў-ама та раў, пе рад які мі 

На дзея Іва наў на гэ тай зі мой вы-

сту пі ла з лек цы яй.

— Па чы на лі мы ў 2015 го дзе: 

усе вы ста ві лі тое, што вы рас ці лі. 

Бы ло та ды ўся го ка ля 40 сар тоў, — 

ус па мі нае жан чы на. — А сё ле та — 

237, яны за ня лі дзевяць ста лоў. 

Сар ты, якія бы лі ра ней, я не вы-

стаў ля ла, іх ужо ба чы лі на вед валь-

ні кі. Ста ра ла ся прад ста віць на він кі. 

Усіх на вед валь ні каў па пя рэдж ваю, 

каб за піс ва лі наз вы сар тоў, якія 

спа да ба лі ся, — каб по тым пры жа-

дан ні на быць.

Са ма На дзея Куц мо жа доў га рас-

каз ваць пра эк за тыч ныя наз вы:

— Гэ та «Ле та ка хан ня» — пры-

го жыя «па ла са ці кі», — гар тае 

яна фо та здым кі на ма ні то ры. — 

А вось «Сяр жант Пэ пер», да рэ чы, 

сорт на зва ны ў го нар зна ка мі та га 

аль бо ма гру пы «Бітлз» «Ар кестр 

клу ба адзі но кіх сэр цаў сяр жан та 

Пэ пе ра». Та кія ці ка выя сар ты вы-

ве дзе ны ў ЗША. Там іс нуе кі ру нак 

се лек цыі ама тар скіх сар тоў і асоб-

на вы вод зяц ца сар ты для фер мер-

ства. Ама тар скія менш ура джай-

ныя і горш за хоў ва юц ца. Яны ў 

гэ тым пла не та кія да лі кат ныя: ты-

дзень па ля жаць — і псу юц ца. Вось 

«Чыр во ны ву галь», гэ та «Сі бір ская 

пан тэ ра», по бач «Цём ны тыгр» — 

усе з ан та цы я нам (піг мент, які аб у-

моў лі вае чыр во ную, сі нюю, фі я-

 ле та вую афар боў ку пла доў).

«Фла рэн цій ская пры га жу ня», 

«Ша хе ра за да», «Чор нае сэр ца 

Брэ да» — ра ман тыч ныя наз вы 

ўпры гож ва юць і па ке ці кі з на сен-

нем, аку рат на рас кла дзе ныя па 

ка ро бач ках. Мно гія ама та ры на-

бы ва юць яго ў Над зеі Іва наў ны. 

Па куп ні кі праз сац сет кі звяр та юц-

ца з усёй Бе ла ру сі: і з Брэсц кай, 

і з Гро дзен скай, і з Го мель скай 

аб лас цей.

— Ця пер сар та выя та ма ты па-

пу ляр ныя. Па-пер шае, яны вель мі 

смач ныя. Па-дру гое, мно гім на да-

ку чы лі ма лень кія чыр во ныя па мі-

до ры і хо чац ца па спра ба ваць вы-

рас ціць штось ці ін шае.

Для па шы рэн ня ўлас най ка лек-

цыі сар ты На дзея Куц за каз вае і 

на бы вае ў Ра сіі. У кож ным па ке ці-

ку ўся го пяць зяр ня так. Але ўзы хо-

дзяць звы чай на ўсе.

— Я са джу кож ны сорт толь кі па 

ад ным зяр нят ку. Мож на рас лі ну зла-

маць вы пад ко ва, вось та ды — бя да. 

Пры хо дзіц ца ўка ра няць — яна вы-

рас це і дасць ура джай, але паз ней.

Жан чы на сціп ла ка жа, што 

ні я ка га асаб лі ва га во пы ту ў раз вя-

дзен ні не мае і пра цяг вае ву чыц ца 

на сва іх па мыл ках. У воль ны час 

вы ву чае пуб лі ка цыі ў ін тэр не це, 

дзе дзе ляц ца до све дам лю дзі з 

аг ра на міч най аду ка цы яй.

«Шка да зры ваць 
пла ды»

Ура джай, хоць і не з'яў ля ец ца 

мэ тай, але што год скла дае не-

каль кі сот няў кі ла гра маў, з'ес ці 

якія ад на му, вя до ма, не пад сі лу. 

У сям'і жан чы ны — ад на дач ка 

Але на, якая жы ве ў Док шы цах і 

да ма ці на вед ва ец ца толь кі ў вы-

хад ныя. Ра ней па мі до ры На дзея 

Іва наў на пра да ва ла на рын ку. Але 

пры зна ец ца, што ча су на гэ та заў-

сё ды шка да. Ды і па куп ні кі са мі 

пры хо дзяць да до му. Ас тат няе ідзе 

на за га тоў кі. Толь кі со ку сё ле та 

вы ціс ну та 30 літ раў — спра ва за-

ня ла цэ лы ты дзень. За круч вае 

жан чы на і са ла ты, кет чу пы, со у-

сы, ад жы ку.

За хап лен не не столь кі пры но-

сіць пры бы так, коль кі па тра буе 

вя лі кай пра цы:

— Ка лі па лі чыць пра цоў ныя вы-

дат кі, на пэў на, і не трэ ба бы ло б 

гэ тым зай мац ца, — ка жа На дзея 

Іва наў на. — Гэ та ж кож ны дзень: у

пяць я пры хо джу да до му, бу тэр-

б род зра бі ла — і хут чэй на ага род. 

Пра цую, па куль не сцям нее. Але 

па-ін ша му я ўжо не ма гу. Ра ні цай 

уста ла, пай шла да па мі до раў, па-

гля дзець, як там спра вы, — і доб-

ры на строй ад ра зу з'яў ля ец ца. 

Лю бу ю ся імі і ка лі за цві лі, і ка лі з 

кве тач кі пер шы яб лы чак за вя заў-

ся. На ват ка лі толь кі ўзы шлі — гля-

дзіш на ма лы шоў і ра ду еш ся, як і 

пас ля, ка лі вы рас та юць пры га жу ні. 

Сё ле та ад на цяп лі ца бы ла за ня тая 

цал кам эк за тыч ны мі па мі до ра мі, я 

не маг ла там зні маць ура джай — 

мне шка да зры ваць пла ды.

Але на КРА ВЕЦ,

г. п. Бе шан ко ві чы.

ТА МА ТЫ ДЛЯ ДУ ШЫ


