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Зра зу ме ла, у пер шую чар гу 

трэ ба пра віль на па да браць на сен-

не, бо, на прык лад, тыя ж сар ты 

пер цаў, што па спя хо ва вы рошч-

ва юц ца на поўд ні, у Бе ла ру сі з яе 

ка рот кім і не заў сё ды цёп лым ле-

там мо гуць і не вы спець.

— Се лек цыя ў лю бой кра і не вя-

дзец ца па за наль ных прын цы пах. 

Ка лі браць, на прык лад, та ма ты 

ці агур кі, у на шых умо вах больш-

менш пры ста са ва ны мі бу дуць сар-

ты поль скія, цэнт раль ных рэ гі ё наў 

Ра сіі. Сар ты ай чын най се лек цыі 

ад роз ні ва юц ца пры ста са ван нем 

да ўмоў вы рошч ван ня — у плё-

нач ных цяп лі цах ці ў ад кры тым 

грун це, — за ўва жае за гад чык 

ла ба ра то рыі па слё на вых куль-

тур кан ды дат бія ла гіч ных на вук 

Ле а нід МІ ШЫН. — Важ на ўліч ваць 

і тып гле бы ў сва іх гас па дар ках, 

уз ро вень аг ра тэх ні кі (як час та 

гас па да ры бу дуць пад сіл коў ваць 

рас лі ны, якія эле мен ты вы ка рыс-

тоў ваць). На прык лад, я гля дзеў 

ар ты кул, ство ра ны для ня мец кіх 

ага род ні каў. Там вы ка рыс тоў ва-

юц ца ін шыя ўгна ен ні, прэ па ра ты, 

якіх у нас на огул мо жа не быць. 

І іх сар ты ў на шых умо вах ся бе бу -

дуць дрэн на ад чу ваць. У Аме ры цы 

вель мі раз ві тая вы твор часць та-

ма таў, ама та ры га ня юц ца за раз-

на стай нас цю пла доў па ко ле ры і 

фор ме. Але аме ры кан скія та ма ты 

ў нас у адзін год мо гуць даць доб-

ры ўра джай, а пас ля на пра ця гу 

трох-ча ты рох га доў — пра валь ны. 

Бе ла рус кія сар ты, як ка жуць, «зо-

рак з не ба не ха па юць», але ста-

біль на па га дах да юць ня дрэн ны 

ўра джай.

Вар та спы няц ца на ай чын ных 

сар тах і та му, што яны ўстой лі выя 

ме на ві та да на шых хва роб. На-

прык лад, у Бе ла ру сі іс нуе дру гая 

ра са кла дас па ры ё зу, якая прак тыч-

на не су стра ка ец ца ў Ра сіі і ў Поль-

шчы. Толь кі вы рошч ва ю чы наш 

сорт, мож на атры маць куль ту ру, 

устой лі вую да гэ та га вель мі гроз-

на га за хвор ван ня, якое ў цяп лі цы 

мо жа зні шчыць та ма ты за тры-ча-

ты ры дні, а прэ па ра таў па аба ро не 

ад яго яшчэ да во лі ма ла.

Вя лі кая па мыл ка — ад ра зу са-

дзіць шмат на ві нак. Так мож на за-

нес ці мно га хва роб, ад якіх па зба-

віц ца цяж ка ці на огул не маг чы ма. 

На прык лад, бак тэ ры яль ны рак, які 

за во зіц ца з паў днё вых рэ гі ё наў Еў-

ро пы, мо жа іс на ваць у гле бе да 

10 га доў.

— Ча сам ага род ні кі ра юць 

адзін ад на му вы ка рыс тоў ваць 

больш ста рое на сен не, маў ляў, 

ін фек цыя гі не пры пра цяг лым 

за хоў ван ні.

— Гэ та міф. Бак тэ рыя дае спо-

ры, якія мо гуць за хоў вац ца дзе-

ся ці год дзя мі. За той час, па куль 

яна за гі не, на сен не стра ціць ус хо-

 джасць. Так, цы бу лю, са ла ту мо жна 

за хоў ваць не бо лей за 2-3 га ды,

пер цы, бак ла жа ны, та ма ты — не 

больш як 3-5 га доў, агур кі — 5-6 

га доў, а па стар нак на огул мо жа 

за год стра ціць па сяў ныя якас ці. 

Мно гае за ле жыць і ад умоў за хоў-

ван ня на сен ня, важ на, каб не бы ло 

рэз кіх хі стан няў тэм пе ра тур і каб 

па вет ра за ста ва ла ся су хім. На ват 

на ся ко мыя за вод зяц ца ў ім толь кі ў 

тым вы пад ку, ка лі яно мае ней кую 

сту пень віль гот нас ці.

Не трэ ба за бы вац ца і пра тое, 

што сар ты тры-ча ты ры га ды за хоў-

ва юць свае якас ці, а гіб ры ды трэ ба 

на бы ваць што год. Іс нуе мер ка ван-

не, што, ка лі з апош ніх са браць 

на сен не, з яго ні чо га не атры ма ец-

ца. На са мрэч гэ та не так. Адзін з 

дзе ся ці гіб ры даў бу дзе на дру гі год 

да ваць доб ры, цал кам пры стой ны 

ўра джай. Але ка лі аў та ры пры ства-

рэн ні сор ту вы ка рыс та лі стэ рыль-

ную фор му, то ў дру гім па ка лен ні 

на кож ныя тры звы чай ныя рас лі ны

бу дзе вы па даць ад на стэ рыль ная — 

бяс плод ная. Зра зу ме ла, мож на

ры зы ка ваць, экс пе ры мен та ваць, 

збі ра ю чы сваё на сен не, але мэ та-

згод ней усё ж гіб ры ды на бы ваць 

што год, каб мець доб ры ўра джай.

— Ці мож на па ра іць для вы-

рошч ван ня ня во пыт ным ага-

род ні кам ін дэ тэр мі на нтныя па-

мі до ры?

— Для вы рошч ван ня вы са ка-

рос лых та ма таў трэ ба пры трым-

лі вац ца не каль кіх умоў. Пер шае, 

што важ на, — якас ная ра са да па-

він на быць у ста дыі бу та ні за цыі 

да мо ман ту вы сад кі. Па-дру гое, 

на та кіх рас лі нах трэ ба вы да ляць 

усе па сын кі. Ка лі яны вы рас та юць 

больш за сем сан ты мет раў, страч-

ва ец ца ўра джай насць. Ка лі на огул 

не зай мац ца па сын ка ван нем, за-

мест нар маль ных па мі до раў 

вы рас це га рох. Важ ны эле-

мент — пад корм кі асноў ны мі 

эле мен та мі (іх трэ ба зра біць 

3-4 за ле та) і ўня сен не мік ра-

эле мен таў (раз на ты дзень 

апырс кван нем па ліс тах у 

вя чэр ні час). Вы са ка рос лыя 

та ма ты да юць 10—15 кі ла-

гра маў з мет ра квад рат на-

га. Акра мя та го, яны больш 

пра цяг лы час пла да но сяць, 

а ў ніз ка рос лых па тэн цы ял 

мен шы, рас лі ны ра ней па чы-

на юць па шкодж вац ца.

Дэ тэр мі на нтныя, ці ніз ка-

рос лыя, па мі до ры па тра бу юць 

мен ша га до гля ду і сіл ка ван ня, у лю-

бым вы пад ку ней кі ўра джай вы бу-

дзе мець. А ка лі не за бу дзе це ся на 

пад корм кі, ён бу дзе да во лі вя лі кі.

— Што трэ ба ўліч ваць пры 

вы ба ры грун тоў для па сад кі ра-

са ды?

— У мі ну лым го дзе бы ло шмат 

скар гаў на роз ныя грун ты. Вы твор-

цы не заў сё ды за хоў ва юць якасць 

на на леж ным уз роў ні. Мож на бы-

ло б па рэ ка мен да ваць тор фа грунт 

«Дзві на», у яго да да юц ца вап на, 

азот, фос фар, ка лій і на ват мік ра-

эле мен ты. І на пер шы час пры вы-

рошч ван ні се ян цаў і ра са ды сіл ка-

ван ня там ха пае. Не ка то рыя дач-

ні кі хо чуць сэ ка но міць і да да юць 

да тор фу гле бу з ага ро даў. Та кая 

зям ля мо жа змя шчаць вель мі мно-

га ін фек цый і рас лі ны (на сен не) 

мо гуць з-за гэ та га за гі нуць. Та му 

ка лі і браць зям лю, то лепш з мес-

ца, дзе не рас лі ні ага род ныя куль-

ту ры, ні буль ба. Гэ та мо гуць быць 

ле са па сад кі, ляс ныя ма сі вы.

— Ка лі на сен не мо жа не ўзы-

сці?

— Пры чын мо жа быць не каль кі. 

На прык лад, ад сут насць дэз ын фек-

цыі. Ка лі на сен не не афар ба ва нае 

і на ўпа коў цы не па зна ча на, што 

яго апра ца ва лі, на ім мо-

гуць быць ін фек цыі, ча сам 

на ват не асаб лі ва агрэ сіў-

ныя. Але ў па ка ё вых умо-

вах, за трай ным шклом (а 

за раз ва ўсіх ста яць шкло-

па ке ты) рас лі ны аслаб ле-

ныя, та му та кая ін фек цыя 

мо жа стаць не бяс печ най. 

Най больш рас паў сю джа-

ны спо саб дэз ын фек цыі — 

у ад на пра цэнт ным рас тво-

ры мар ган цоў кі (30 хві лін). 

Не раз ліч вай це на во ка — 

ча сам лю дзі гля дзяць, 

каб рас твор быў сла ба ру жо ва га 

ці ін тэн сіў на га ко ле ру. Стан дарт ны 

па кет 4 гра мы трэ ба раз вес ці на 

0,4 літ ра ва ды. Да лей на сен не пра-

мы ва юць і за моч ва юць у ва дзе.

Пры трым лі вай це ся тэм пе ра ту-

ры — да з'яў лен ня ма са вых ус хо-

даў яна па він на быць 25 гра ду саў 

(для пер цаў да 27). Ка лі яна вы-

шэй шая ці ні жэй шая, гэ та ада б'ец-

ца на ўсхо джас ці на сен ня. Мож на 

по бач па клас ці звы чай ны бы та вы 

тэр мо метр.

— Якая па він на быць кіс лот-

насць гле бы, каб на сен не ў ёй 

не за гі ну ла?

— Для та ма таў, пер цаў і бак ла-

жа наў най больш па ды хо дзіць рН 6. 

Час та на па ке тах грун тоў па зна-

ча юць кіс лот насць ад 3 да 8, ад 4 

да 7, гэ та да зва ляе пра даць лю бы 

грунт, і вы не змо жа це вы ка заць 

ні я кіх прэ тэн зій. Звяр ні це ўва гу на 

тое, што змя шча юць грун ты. Па-

жа да на, каб эле мен ты хар ча ван-

ня — азот, фос фар, ка лій — бы лі 

пры клад на ў роў ных су ад но сі нах.

— Якія асноў ныя па мыл кі пры 

вы рошч ван ні ра са ды?

— Важ на ўліч ваць роз ні цу 

дзён най і нач ной тэм пе ра тур. 

Ап ты маль ныя ўмо вы, ка лі днём 

22—23 гра ду сы, а ўна чы 17—18. 

Мож на ра біць да свеч ван не (ве ча-

рам на 2-3 га дзі ны), каб атры маць 

доб рую ра са ду. За раз з'я ві ла ся 

мно га лям паў для аква ры у маў, 

якія ма юць спе цы яль ны спектр 

для рас лін. Та кія лям пы мы вы-

ка рыс та лі ў ін сты ту це, быў доб-

ры вы нік. Важ на пры трым лі вац ца 

стэ рыль ных умоў, не вы рошч вай-

це ра са ду на кух ні, дзе за хоў ва ец-

ца буль ба, дзе па вет рам мож на 

за нес ці роз ныя ін фек цыі. Вель мі 

доб рыя вы ні кі, не вы тлу ма чаль ныя 

на ву кай, дае па ліў ра са ды і рас лін 

у цяп лі цы даж джа вой, та лай ва-

дой. Яна ва ло дае сты му лю ю чы мі 

здоль нас ця мі, рас лі ны доб ра на 

яе рэ агу юць.

— Ра са да пе ра рас тае, а на-

двор'е, як, на прык лад, пра цяг-

лая ха лод ная вяс на ў мі ну лым 

го дзе, не да зва ляе пе ра ся ліць 

рас лі ны ў пар нік. Што зра біць, 

каб за па во ліць рост ра са ды?

— Трэ ба рэз ка па мен шыць тэм-

пе ра ту ры. Ні ў якім ра зе яе нель га 

за ця няць, эфект бу дзе толь кі гор-

шым. З бія ла гіч ных прэ па ра таў, 

якія да зва ля юць ра са дзе пас ля 

вы сад кі ў ад кры ты грунт ці цяп-

лі цу лепш пры жыц ца, ка рыс ным 

бу дзе эпін, апырс квай це рас лі ны ў 

вя чэр ні (ці вель мі ран ні) час, каб на 

іх не бы ло апё каў. Ка лі та ма ты пе-

ра рас лі, гэ та не бя да. Яны са дзяц-

ца пад на хі лам на лю бую глы бі ню, 

да юць ба ка выя ка ра ні. Ка лі ра са да 

не да стат ко ва вы рас ла ці па жаў-

це ла з-за па ні жэн ня тэм пе ра тур,

мы рэ ка мен ду ем пры мя няць 

0,2-пра цэнт ны рас твор ма ча ві ны (кар-

 ба мід). Гэ ты пры ём вяс ной бу дзе 

доб ра сты му ля ваць рост і та ма таў, 

і пер цаў, і бак ла жа наў. Праз ты-

дзень пас ля па сад кі трэ ба зра біць 

пад корм ку комп лекс ным угна ен-

нем. Не трэ ба ба яц ца ўгна ен няў. 

Рас лі на — не ча ла век, усё без раз-

бо ру не есць, вы бі рае толь кі тое, 

што ёй трэ ба, ас тат няе за ста ец ца 

ў гле бе. Вось ча му рэ ка мен ду ец ца 

праз 4-5 га доў вы ка ры стан ня мя-

няць раз мя шчэн не цяп ліц.

— Якія самыя распаўсюджа-

ныя за хвор ван ні раслін?

— Перш за ўсё — фі та фто ра. 

Зма гац ца з ёй у цяп лі цы да стат-

ко ва прос та. Мож на вы ка рыс тоў-

ваць пра ве ра ныя прэ па ра ты, якія 

не пра ні ка юць унутр рас лін, — гэ та 

бія ла гіч ны прэ па рат фі та спа рын, 

бар дос кая су месь і аза фос па леп-

ша ны. На но сіць іх трэ ба звер ху і 

зні зу ліс та. У апош нія га ды ў су вя-

зі з ра ней шай ак ты ві за цы яй фі та-

фта ро зу (што звя за на з вы рошч-

ван нем ран няй буль бы) у цяп лі цах і 

ад кры тым грун це мы рэ ка мен ду ем 

пер шыя апра цоў кі ра біць, ка лі пла-

ды та ма таў да сяг нуць ад на го сан-

ты мет ра ў дыя мет ры. Што да ты-

чыц ца кла дас па ры ё зу, фу за ры ё-

зу, тут трэ ба на бы ваць устой лі выя 

сар ты. На шы вы са ка рос лыя сар ты 

як раз вы зна ча юц ца ўстой лі вас цю 

да гэ тых за хвор ван няў.

— На якія сар ты ага род ні кам 

трэ ба звяр нуць ува гу, ка лі яны 

пой дуць па на сен не?

— З но вых я па рэ ка мен да ваў 

бы гіб рыд пер ца Май стар, які спа-

лу чае ран няс пе ласць, пра дук цый-

насць, мае да стат ко ва тоў стую 

сцен ку — 5-6 мі лі мет раў; у гіб ры да 

Кін жал буй ныя ко ну са па доб ныя 

пла ды яр ка-жоў та га ко ле ру. У нас 

ра я на ва ны два сар ты бак ла жа наў 

Па це ха і Ку лон (апош ні мае грон-

ка вы спо саб цві цен ня, ка лі ў па-

зу се зна хо дзіц ца не ад на квет ка, 

а не каль кі), ка лі іх ня ма ў про да-

жы, лепш вы бі раць гіб ры ды. Мно-

гія сар ты бак ла жа наў, якія сён ня 

пра да юц ца, па хо дзяць з паў днё-

 вых рэ гі ё наў і ў на шых умо вах 

бу дуць па ку та ваць з-за не да хо пу 

цяп ла. З вы са ка рос лых та ма таў 

вар тыя ўва гі Ве жа і гіб рыд Кам-

форт, з ся рэд ня рос лых — гіб рыд 

Бум. З ніз ка рос лых ска ра спе лых 

рэ ка мен ду ем Па жар, Агат, Ізум-

руд, яны ад роз ні ва юц ца доб рым 

на сы ча ным сма кам, зна ё мым нам 

з дзя цін ства. У но вых сар тах гэ та-

га мо жа і не быць. З уль тра ран-

ніх та ма таў на за вём Лі пень 

з пла да мі 50—60 гра маў, 

што доб ра для цэль нап лод-

на га кан сер ва ван ня, і Кро ху 

з пла да мі па 2 сан ты мет ры, 

іх зруч на фа са ваць у дроб ную 

та ру. У кры тыч ных умо вах мі-

ну ла га го да пры ніз кіх нач ных 

тэм пе ра ту рах Кро ха ся бе доб-

ра ад чу ваў на ват у ад кры тым 

грун це. Сорт не па тра буе па-

сын ка ван ня. Кус ты яго не вя лі-

кія, і гэ та адзін з са мых ран ніх 

та ма таў, што ство ра ны ў нас і 

на шых су се дзяў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фота Ле а ніда МІ ШЫНА.

КА ЛІ АГА РОД ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З ПАД АКОН НЯ...

На ву коў цы ра яць, як вы рошч ваць ра са ду ў хат ніх умо вах
На За ха дзе вы твор цы пер цаў, бак ла жа наў і та ма таў на бы ва юць 

га то вую ра са ду ў спе цы яль ных комп лек сах, што зай ма юц ца яе 

вы рошч ван нем. Не так прос та ства рыць для яе спры яль ныя ўмо вы. 

Трэ ба пры трым лі вац ца пэў най тэм пе ра ту ры, за бяс печ ваць свят-

лом і да та го ж улі чыць тэр мі ны так, каб яна «вы спе ла» да мо ман ту 

вы сад кі ў цяп лі цы ці ад кры ты грунт. Важ на не пе ра рас ціць ра са ду. 

Але і «не да гон» ада б'ец ца на ўра джаі, мы на ват мо жам яго і не да-

ча кац ца: па куль рас лі ны ра за ўюц ца, ужо бу дзе ка нец ле та.

Дык што трэ ба ўлі чыць ама та ру, які хо ча вы рас ціць доб рую 

ра са ду ў хат ніх умо вах? Па па ра ды вы праў ля ем ся ў Ін сты тут 

ага род ніц тва НАН Бе ла ру сі.

Ку лон.

Май стар.Кін жал.

Бум. Кам форт.


