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Асоб ныя сак рэ ты, звя за ныя з аб рэз кай 

са ду, сён ня чы та чам «Звяз ды» рас кры вае 

вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

тэх на ло гіі пла да вод ства На дзея КА ПІЧ-

НІ КА ВА:

— Ся род са мых рас паў сю джа ных па мы-

лак са да во даў-ама та раў мож на на зваць 

за ліш не ка рот кую аб рэз ку. Так, ка лі ад 

доб ра раз ві то га ад на га до ва га па раст ка 

па кі нуць ма лень кую част ку, мож на спра-

ва ка ваць рост не каль кіх не па трэб ных ато-

жыл каў, што за гу шчае кро ну, і на на ступ ны 

год да вя дзец ца іх вы ра заць. Ча сам доб ра, 

каб на дрэ ве бы лі роз на ўзрос та выя га лін кі. 

Не ка то рым са да во дам мо жа пад ацца, што 

дроб ныя па раст кі — ліш нія. Але, ка лі та кая 

га лін ка за кан чва ец ца квет ка вай пу пыш кай і 

яна пе рай шла ўжо ў пе ры яд пло да на шэн ня, 

лепш пупышку не ча паць, яна ўжо не бу дзе 

пе ра шка джаць.

Трэ ба ве даць пры ёмы, як аб мя жоў ваць 

дрэ ва ў рос це. Так, ка лі мы ба чым, што яно 

да сяг ну ла па трэб най вы шы ні, яго трэ ба 

па этап на стрым лі ваць. А ў вы ні ку ня пра-

віль най аб рэз кі мож на атры маць ваўч ко выя 

па раст кі — цэ лы лес по бач з каль ца вым зрэ-

зам. Роз ныя сар ты яб лынь мо гуць па тра ба-

ваць свай го па ды хо ду да аб рэз кі. Ка лі ж вы 

бу дзе це пра ца ваць з гру шай, уліч вай це, што 

ў та кіх дрэў час та атрым лі ва ец ца сціс ну тая 

фор ма кро ны, і та му, каб зрабіць яе больш 

аб' ём най, ука роч ван не ад на га до ва га пры-

рос ту заў сё ды ра бі це на знеш нюю пу пыш-

ку. На огул, кро на пла до вых дрэў па він на 

быць праз рыс тая, каб свят ло трап ля ла не 

толь кі на знеш нія га лін кі, але і ўся рэ дзі ну, 

та ды на ўсім аб' ёме за вяз ва юц ца квет ка-

выя пу пыш кі.

— І, на пэў на, та кія дрэ вы менш па-

шкодж ва юц ца ў час на валь ніц, моц на га 

вет ру?

— Са праў ды, ліш ні аб' ём — вы со кая па-

рус насць, та му час цей за ўсё вет рам і вы ва-

роч ва юц ца дрэ вы з вя лі кай кро най. Ка лі ж 

яна праз рыс тая, ве цер пра скок вае, не ўпі ра-

ец ца. Ка лі не аб ра заць сад, мы атрым лі ва-

ем не кі ра ва ныя дрэ вы, яны цяг нуц ца ўго ру, 

га лі на ван ня ня ма. Аў ксін, які ства ра ец ца ў 

вер ха він ка вых пу пыш ках га лі нак, уз мац няе 

іх рост, але пры гэ тым за ма рудж вае раз віц-

цё ба ка вых па раст каў. Ка лі ж мы ўка роч ва-

ем га лін кі, па жыў ныя рэ чы вы, якія ру ха лі ся 

ўго ру, лепш раз мяр коў ва юц ца.

Пры аб рэ зцы ў пер шую чар гу вы да ля-

юц ца па шко джа ныя, зла ма ныя га лін кі, у 

аба вяз ко вым па рад ку — з ра ка вы мі ра на-

мі. Бы вае, ад на га до вы пры рост са гну ты — 

рас лі ны па шко джа ныя тлёй, ме дзя ні цай, 

гэ та па жа да на вы ра заць, — та кім чы нам 

мы част ко ва па збаў ля ем ся ад шкод ні каў і 

ўзбу джаль ні каў хва роб. Важ на, каб ра на бы-

ла зда ро вая: на све жы зрэз шкод ні кі не так 

са дзяц ца, як на «раз ма ча ле ны». І, ка неш не, 

ра ны ад аб рэз кі па ме рам з 20-ка пе еч ную 

ма нет ку ці больш па жа да на за ма заць са-

до вым ва рам ці фар бай.

— У адзін год на яб лы ні ба га та пла доў, 

у на ступ ны — ёй ня ма чым нас па ра да-

ваць. Ці мо жам мы кі ра ваць ура джа ем?

— Ёсць сар ты, якія пла да но сяць рэ гу ляр-

на, а ў не ка то рых — дак лад на вы яў ле ная 

пе ры я дыч насць (на прык лад, За слаў ска га). 

Аб рэз ка ў ней кай сту пе ні рэ гу люе пло да на-

шэн не. Важ на не да пус каць пе ра груз кі ўра-

джа ем. Ча сам бы ва юць спры яль ныя ўмо вы 

пры цві цен ні, за вяз ван не доб рае, і на ват 

усе пла ды мо гуць вы спець ня дрэн ны мі. Але 

дрэ ву трэ ба не толь кі вы рас ціць яб лыч кі, 

але і за клас ці квет ка выя пу пыш кі на бу ду чы 

год. Са да во дам трэ ба ве даць, што пу пыш кі 

за клад ва юц ца ў кан цы чэр ве ня — лі пе ні. Ка-

лі ж дрэ ва на гру жа на пла да мі, яму мо жа не 

ха піць хар ча ван ня, і на на ступ ны год, на ват 

пры спры яль ных умо вах, ура джаю мож на не 

атры маць. Між ін шым, дрэ ва са мо здоль нае 

скід ваць ліш нюю за вязь. Пры чэр вень скіх 

асы пан нях яму мож на да па маг чы: ліш нія 

пло дзі кі зрэ заць на жні ца мі, так са ма яны 

лёг ка «са шчоў ква юц ца» і прос та паль ца мі. 

Па жа да на, каб ад лег ласць па між яб лыч ка мі 

бы ла ка ля 20 сан ты мет раў. Да рэ чы, та кім 

чы нам мы пра цу ем і на якасць ура джаю — 

змо жам атры маць больш буй ныя пла ды.

— Гэ тай зі мой бы ло шмат ад ліг, а ка лі 

пад ма рож ва ла, не ха па ла сне гу. Ці маг ло 

гэ та ад біц ца на са дзе?

— Па куль мы не апа са ем ся за сад. У мі-

ну лым го дзе бы лі пра ва ка цыі, зва рот ныя 

ха ла ды, пад мерз лі кос тач ка выя. Най больш 

не бяс печ ныя ма ра зы ў са ка ві ку, асаб лі-

ва пас ля та го, як плю са вая тэм пе ра ту ра 

(5-8 гра ду саў) тры ма ла ся 5-7 дзён. Ёсць 

спо саб, які да па мо жа кры ху ад цяг нуць ве ге-

та цыю. Ка лі па чы нае ага ляц ца зям ля, трэ ба 

ста рац ца згрэб ці снег блі жэй да ка ра нё вай 

сіс тэ мы, каб пад дрэ вам гле ба як ма га даў-

жэй не ад тай ва ла. Ча сам так мож на вый-

граць 3-4 дні. А бы вае, што і адзін дзень 

мо жа быць кры тыч ным.

— І ўсё ж ка лі вар та пра во дзіць аб рэз-

ку, а ка лі поз на ёй зай мац ца?

— У ама та раў яна пра во дзіц ца ў кан-

цы са ка ві ка — кра са ві ку, ка лі дрэ вы спяць. 

Ка лі ж пу пыш кі на бу ха юць, рас пус ка юц ца, 

вы цяг ва ю чы аб рэ за ныя га лін кі, са да вод мо-

жа іх па шко дзіць. А на огул аб ра заць дрэ вы 

ні ко лі не поз на, мы гэ та ро бім круг лы год. 

На прык лад, для та го каб стры маць сі лу рос-

ту, прак ты ку ец ца «па праў ка» пас ля цві цен-

ня. Ка лі ўсе ак тыў ныя аў ксі ны пе ра бра лі ся 

ў верх нюю част ку па раст ка, вер ха він ную 

пу пыш ку мож на зрэ заць, і та ды дрэ ва не 

так моц на рас це. Так са ма мы пра во дзім «зя-

лё ныя апе ра цыі» з па чат ку чэр ве ня, ка лі 

па раст кі вы рас лі з па чак за па лак ці кры ху 

бо лей (сан ты мет раў 10—12). Ча сам за ўваж-

на, што ідзе 3-4 ато жыл кі, а нам столь кі не 

па трэб на для фар мі ра ван ня кро ны, ліш нія 

вы лом ва юц ца зя лё ны мі, у вы ні ку той адзін, 

які па кі да ец ца, бу дзе ле пей рас ці.

— Ці мож на ста ры за пу шча ны сад, які 

ні ко лі не аб ра за ўся, зра біць пры го жым, 

да гле джа ным?

— У нас ёсць сад 1964 го да па сад кі, мы 

тры ма ем яго не вы со кім, каб мож на бы ло 

з лес ві цай збі раць пла ды. У ста рым са дзе 

мож на ра біць ама лодж ван не ўсёй кро ны. 

З вя лі кай коль кас ці га лі нак, якія пры клад на 

ад ноль ка выя па сі ле рос ту, трэ ба пры браць 

тыя, што пе ра шка джа юць. Асоб ныя га лін кі 

мо жам пе ра вес ці на ба ка выя ад га лі на ван-

ні. Ка неш не, нель га зра заць ад ра зу вель мі 

мно га. Для та го каб ка ра ні доб ра раз ві ва-

лі ся, ім па трэб на ар га ніч нае рэ чы ва, якое 

сін тэ зу юць ліс ты. І, зра зу ме ла, у пер шы год 

аб рэз кі мы ад ра зу не да сяг нем та го эфек та, 

яко га ха це ла ся б, але ўжо атры ма ем па-

раст кі, з які мі пас ля бу дзем пра ца ваць як з 

пла да нос ны мі.

Акра мя та го, у са дзе, які не ста рэй шы за 

15 га доў, мож на пе ра пры шча піць яб лы ні. Гэ-

та ро біц ца вяс ной. За раз са да во ды прак ты-

ку юць, ка лі на ад ным дрэ ве пры шчэп лі ва ец-

ца не каль кі сар тоў, але па жа да на, каб яны 

бы лі ад на го тэр мі ну вы спя ван ня, — рап там 

спат рэ біц ца па зма гац ца са шкод ні кам. Бо 

ёсць та кія сар ты, што вы спя ва юць у жніў-

ні, і та кія, дзе пла ды зды ма юц ца ў кан цы 

ве рас ня.

— У апош ні час на бы ла па пу ляр насць 

ве ра цё на па доб ная фор ма кро ны, з чым 

гэ та звя за на?

— Ра ней ура джаю мы ча ка лі на 8-9 год 

пас ля па сад кі, і, ка неш не, за гэ ты час дрэ ву 

мож на бы ло на рас ціць кро ну, што і ра бі лі. 

Су час ныя сар ты ста лі хут ка плод ны мі, ча-

сам са джан цы цві туць яшчэ ў га да валь ні-

ку. Тут трэ ба фар мі ра ваць кро ну так, каб 

атрым лі ваць ура джай з са ма га па чат ку. 

Ка лі мы аб ра за ем дрэ ва, вы клі ка ем да дат-

ко вы рост, та му што па ру ша ны су ад но сі ны 

па між над зем най част кай і ка ра нё вай сіс-

тэ май, а вось раз віц цё, якое ха рак та ры-

зу ец ца пло да на шэн нем, пры гэ тым кры-

ху ад цяг ва ец ца. Пры ве ра цё на па доб най 

кро не прак тыч на ўсе га лін кі па кі да юц ца, 

трэ ба толь кі па збя гаць сі ту а цый, ка лі яны 

рас туць вель мі шчыль на ці фар мі ру ец ца 

вост ры ву гал, і са чыць, каб не бы ло кан-

ку рэн та цэнт раль на га пра вад ні ка. Па коль кі 

нам трэ ба асвят лен не на ўсю кро ну, та му 

мы фар мі ру ем яе так, што зні зу яна шы рэй-

шая, а да вер ху па сту по ва зву жа ец ца.

— Мя ня юц ца і схе мы па сад кі...

— Ра ней вы рошч ва лі на се мя вой пры-

шчэ пе, а сён ня з'я ві лі ся кло на выя, якія 

па сі ле рос ту бы ва юць су пер кар лі ка выя, 

кар лі ка выя, паў кар лі ка выя. Се лек цы я не-

ры ства ра юць сар ты, але па двой мо жа 

паў плы ваць на іх сі лу рос ту. За да ча на-

ша га ад дзе ла вы зна чыць ап ты маль ную 

схему па сад кі для кож най сор тапа двой най 

кам бі на цыі. І сён ня ў ра дзе па між дрэ ва мі 

мо жа быць метр-паў та ра, а па між ра да-

мі — 3,5-4 мет ры. Ужо ства ра юц ца цэ лыя 

пла до выя сце ны. Зра зу ме ла, гэ та ўплы-

вае і на фар мі ра ван не дрэў. У су час ных 

са дах аб рэз кай мы за да ём ап ты маль ную 

фор му кро ны для на шых кан крэт ных умоў. 

Так і ў са да во даў-ама та раў: ка лі ўчас так 

не вя лі кі, ім трэ ба па ста рац ца «за піх нуць» 

яб лы ню ў пэў ную пра сто ру. Пры жа дан ні 

мож на «рас цяг нуць» дрэ ва ўздоўж ага ро-

джы ці да рож кі, за даць яму лю бую фор-

му, на ват «зіг заг». На огул дрэ ва доб ра 

пад па рад коў ва ец ца. На прык лад, ка лі ўсе 

га лін кі на ім рас лі ў адзін бок, мы мо жам 

асоб ныя з іх на кі ра ваць ту ды, ку ды нам 

трэ ба: пры вя заць да ко лі ка ў па трэб ным 

кі рун ку, вы ка рыс таць пры ём з пе ра во дам 

на пу пыш ку, аб рэз кай вы клі каць рост ма-

ла дых ато жыл каў.

— Атрым лі ва ец ца, кро ну мож на змя-

няць не толь кі аб рэз кай, але і фі зіч ным 

уз дзе ян нем?

— Так, мож на ра біць рас цяж ку, пры вяз-

ваць га лін кі шпа га там, вы ка рыс тоў ваць гру-

зі кі ці раз на стай ныя ін шыя пры ста са ван ні, 

на хі ляць да шпа ле ры. На тра вя ніс тых ато-

жыл ках мо гуць спат рэ біц ца і пры шчэп кі. Да-

рэ чы, ад на хі лу за ле жыць утва рэн не пла доў. 

Так, га лін кі, раз ме шча ныя га ры зан таль на, 

хут чэй ус ту па юць у пло да на шэн не, а вер-

ты каль ныя імк нуц ца да рос ту.

— Як вы зна чыц ца з вы шы нёй дрэ ва?

— Га лоў нае, каб вам бы ло зруч на. Ка лі 

ў гас па дар цы ёсць лес ві ца, пло даз ды маль-

нік, — дрэ ва мо жа быць і да ча ты рох мет раў. 

А вось ра біць яго вы шэй шым ня ма сэн су. 

Па спра буй яшчэ ад туль да стаць яб лык — 

яго мож на толь кі стрэс ці, але па шко джа ныя 

пла ды не бу дуць за хоў вац ца.

— Што са да во ду яшчэ трэ ба ра біць 

ран няй вяс ной?

— У аба вяз ко вым па рад ку трэ ба па бя-

ліць дрэ вы. На со ней ку ка ра ўдзень на гра-

ва ец ца, а ўна чы — на ад ва рот, на дрэ вах 

мо гуць з'я віц ца трэ шчы ны. Ка лі ж дрэ ва 

па бе ле на, сон ца на яго не так уз дзей ні чае. 

А вось пер шыя апра цоў кі ад шкод ні каў пра-

вод зяц ца ў кра са ві ку, ка лі ся рэд не су тач ная 

тэм пе ра ту ра ста біль на пе ра хо дзіць за плюс 

пяць, ідзе на бу хан не пу пы шак, вы ла зяць 

ка зюль кі, раз ві ва ец ца пар ша. Пры ніз кіх 

тэм пе ра ту рах прэ па ра ты не пра цу юць. Нао-

гул, чы тай це ін фар ма цыю на эты кет ках, там 

пра пі са ны ўсе рэг ла мен ты.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЯК КІ РА ВАЦЬ ДРЭ ВАМ?
ВЕС НА ВАЯ АБ РЭЗ КА Ў СА ДЗЕ

Ча сам пра ца ў са дзе на гад вае са праўд нае ча раў ніц тва. Ча ла век мо жа за да ваць 

дрэ вам роз ную фор му, кі ра ваць ура джа ем і на ват за пус каць рос та выя пра цэ-

сы: на прык лад, сва ім умя шан нем «на рас ціць» га лі нак там, дзе бы ло го ла. Ма ла 

хто ве дае, што на па раст ках акра мя бач ных пу пы шак ёсць і так зва ныя спя чыя, 

якія пры сты му ля цыі мо гуць «вы стра ліць», зда ва ла ся б, на пус тым мес цы. Але 

перш чым вы бі рац ца ў сад з се ка та рам, не па шко дзі ла б па бо лей да ве дац ца 

пра бія ла гіч ныя за ко ны, звя за ныя з рос там пла до вых дрэў. Да рэ чы, ка рыс ныя 

па ра ды са да во ды-ама та ры мо гуць атры маць ад ву чо ных Ін сты ту та пла да вод-

ства НАН Бе ла ру сі — па су бо тах для ўсіх ах вот ных пра во дзіц ца ву чо ба (са чы це 

за аб вест ка мі на сай це ўста но вы), пад час якой вы ў тым лі ку тра пі це на прак-

тыч ныя за ня ткі ў са дзе. Тут вы на свае во чы ўба чы це, якія га лін кі і на якую даў-

жы ню вар та аб ра заць, да ве да е це ся, як дрэ ва мо жа ад рэ ага ваць на ва шы дзе-

ян ні і як па сту по ва за да ваць фор му кро не.

Ка рыс ныя па ра ды са да во ды-ама та ры 
мо гуць атры маць ад ву чо ных 
Ін сты ту та пла да вод ства НАН 
Бе ла ру сі — па су бо тах для ўсіх 
ах вот ных пра во дзіц ца ву чо ба (са чы це 
за аб вест ка мі на сай це ўста но вы), 
пад час якой вы ў тым лі ку тра пі це 
на прак тыч ныя за ня ткі ў са дзе.

За да ваць фор му дрэ ву мож на 
і пры да па мо зе ад гі бан няў шпа га там.

Пра ца з па раст ка мі ў пер шы і дру гі год.

Ура джай за ле жыць ад раз мя шчэн ня га лі нак.


