
16 кастрычніка 2018 г. ЛЮСТЭРКА 13

У са дах Ін сты ту та пла да вод ства 

НАН Бе ла ру сі сён ня прад стаў ле ны 

29 ягад ных куль тур, ся род іх тра вя ніс-

тыя (на кшталт су ніц са до вых), лі я ны 

(ак ты ні дыі і ажы ны-ра ся ні кі), кус ты 

(гу мі, па рэч кі, агрэст) і дрэ вы (ча ром-

ха, ір га).

КА РЫС НАЯ 
ПРЫ ГА ЖОСЦЬ

Ад ным з прэ тэн дэн таў на со неч нае 

мес ца ў ва шым са дзе, бяс спрэч на, 

бу дзе кі зіл. Ня гле дзя чы на тое, што 

рас лі на прый шла да нас з Укра і ны, 

яна мо жа вы дат на вы рошч вац ца па 

ўсёй Бе ла ру сі. Так, у са дах Ін сты ту та 

пла да вод ства ву чо ныя ні ко лі не ме лі з 

гэ тай куль ту рай праб лем: яна цу доў на 

зі муе і па чы нае квіт нець, як толь кі сы-

хо дзіць снег. Ме на ві та за са ка віц кае 

цві цен не кі зіл па лю бі лі ланд шафт ныя 

ды зай не ры, але вар та на яго звяр-

нуць ува гу і пча ля рам. Адзін з са мых 

пер шых ме да но саў, кі зіл вель мі ра дуе 

пчо лак, якія толь кі па чы на юць аб ля-

тац ца. Яшчэ плюс у тым, што пла ды 

вы спя ва юць у кан цы жніў ня, ве рас ні. 

Як пра ві ла, да гэ та га ча су тра ды цый-

ныя ягад ныя куль ту ры ўжо ады шлі, а 

тут — та кі шы коў ны па да ру нак, пры-

чым з яго мож на ра біць усе тыя ж на-

рых тоў кі, як і з віш ні. Да та го ж кі зіл 

мо жа доў га за хоў вац ца. Ка лі яга ды 

са браць кры ху не да спе лы мі, яны мо-

гуць ка ля тыд ня «па ча каць», па куль 

гас па ды ня не пры ду мае, як упа рад-

ка ваць ура джай.

Уво сень ра дуе ві та мін ны мі па да-

рун ка мі ак ты ні дыя. Хто ад па чы ваў у 

Іс па ніі, на пэў на за ўва жыў, што ў су-

пер мар ке тах пра да юц ца так зва ныя 

мі ні-кі ві. Яны вы дат на рас туць і ў Бе-

ла ру сі. У нас ра я на ва ныя ўкра ін скія 

жа но чыя сар ты Кі еў ская буй на плод-

ная і Цу доў ная. Для іх ву чо ныя па да-

бра лі муж чын скія фор мы-апы ляль ні кі 

Ка ман дор і Пры ваб ны. Каб атры маць 

ура джай, ак ты ні дыі, як і аб ля пі се, па-

тра бу ец ца па ра. Але сён ня на рын ку 

мож на знай сці і сар ты, якія мо гуць 

абы хо дзіц ца без апы ляль ні ка. Праў-

да, як за ўва жы лі ву чо ныя, на ват са-

ма плод ныя лі я ны да юць боль шы ўра-

джай, ка лі по бач рас це муж чын ская 

фор ма.

Каб ра за брац ца, якая з ак ты ні дый 

леп шая — ар гу та ці ка ла мік та, — звяр-

та ю ся па кан суль та цыю да за гад чы ка 

ла ба ра то рыі ге не тыч ных рэ сур саў 

ягад ных куль тур Ін сты ту та пла да-

вод ства Люд мі лы ФРА ЛО ВАЙ.

— Я па ра і ла б вы рошч ваць ка ла-

мік ту. Яе мож на вы ка рыс тоў ваць у 

якас ці жы вой ага ро джы, яна не па тра-

ба валь ная, вель мі дэ ка ра тыў ная, ка лі 

па чы нае квіт нець, ліс ты ста но вяц ца 

бе ла-ма лі на вы мі. У све це ж больш 

рас паў сю джа ная ар гу та. Рас лі ны 

роз няц ца фор май ліс та, па ме рам. 

У са дзе ін сты ту та пад ар гу ту на ват 

жа лез ную шпа ле ру па ста ві лі, бо драў-

ля ная пад гэ тай ма гут най тра піч най 

лі я най ла ма ец ца. Яга ды на ёй буй-

ней шыя і вы спя ва юць паз ней, чым у 

ка ла мік ты.

Та кія рас лі ны змяшчаюць ак ты ні-

дын (рэ чы ва, якое да па ма гае пе ра-

пра цоў ваць бя лок у ар га ніз ме ча ла-

ве ка) і бу дуць ка рыс ныя для ля жа чых, 

хво рых з па ру шэн нем аб ме ну рэ чы-

ваў, ця жар ных жан чын. Але трэ ба 

ве даць ме ру — ужы ваць не больш за 

сем пла доў за раз, каб не бы ло сла-

бі цель на га эфек ту. Ак ты ні дыю мож на 

ма ро зіць, ра біць фрук то вы лёд, да да-

ваць у сму зі.

Яшчэ ёсць та кі від ак ты ні дыі, як 

па лі га ма, — з гор кі мі пла да мі, па доб-

ны мі на ма лень кія пер чы кі. Апы ляль-

нік для гэ та га сор ту знай сці скла да-

на, і та му час та рас лі на бяс плод ная 

і вы ка рыс тоў ва ец ца ў дэ ка ра тыў ных 

мэ тах.

У азе ля нен ні знай шло ся пры мя нен-

не і ін шым ягад ным куль ту рам — бар-

ба ры су (з яго пла доў мож на зра біць 

доб рую пры пра ву), ка лі не (пой дзе на 

жэ ле, сок, на стой кі), шып шы не (яга-

ды мож на су шыць ці пус каць на ва-

рэн не).

СА ДО ВЫЯ ЛЕ КІ
У са дах і на ўчаст ках мож на ўба-

чыць і хе на ме лес, ці ай ву япон скую. 

На гэ тых не вы со кіх кус тах, што шы-

коў на квіт не юць, вы спя ва юць пла ды, 

якія мож на да да ваць у чай як за мен нік 

лі мо на. Яга ды так са ма су шаць, пус ка-

юць на ва рэн не, ро бяць з іх мар ме лад, 

цу ка ты.

«Ін ша зем цаў» усё час цей па чы-

на юць ся ліць на ўчаст ках лю дзі, якія 

кла по цяц ца пра сваё зда роўе. Так, 

са да во ды аца ні лі аб ля пі ху, усё боль-

шую па пу ляр насць на бы ва юць го джы 

і бруж мель. За слу гоў вае ўва гі і гу мі 

(лох мна гак вет ка вы) — госць з Да лё-

ка га Ус хо ду. Ме на ві та на ім рас туць 

ма ла дзіль ныя яга ды з вы со кай кан-

цэнт ра цы яй ан ты ак сі дан таў і бія ла-

гіч на ак тыў ных рэ чы ваў. У Япо ніі гу мі 

шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца як «жы-

выя ле кі» ад роз ных хва роб, а так са-

ма як ві та мін ная да баў ка ў дзі ця чым 

хар ча ван ні.

Вяр тае ма ла досць і шаў ко ўні ца. За 

ка рыс ныя якас ці ў ся рэд няй Азіі яе 

на зы ва юць «цар-яга дай». У асаб лі вай 

па ша не яна ў ста рэй ша га па ка лен-

ня, лю дзі ве раць, што яга да пад аў-

жае пра цяг ласць жыц ця. Шаў ко ўні ца 

змя шчае шмат жа ле за ў лёг ка за сва-

яль най фор ме. Бу ду чыя ма мач кі, лю-

дзі з ніз кім ге маг ла бі нам, аба вяз ко ва 

звяр ні це на яе ўва гу. Да рэ чы, у са дзе 

Ін сты ту та пла да вод ства шаў ко ўні-

ца — ад на з са мых ста рых рас лін, ёй 

пе ра ва лі ла за паў ста год дзя, і кож ны 

год вя ліз нае дрэ ва це шыць са ка ві ты-

мі яга да мі.

Але не трэ ба за бы вац ца і на куль-

ту ры, якія ўжо даў но вя до мыя на шым 

са да во дам: бу зі ну, глог, аро нію чар на-

плод ную. На жаль, да гэ та га ча су ма-

ла ў са дах гра на та вай ра бі ны (атры-

ма най у вы ні ку скры жоў ван ня чыр во-

най і чор най). Яна па ні жае ўзро вень 

ха лес тэ ры ну ў кры ві (рэ ка мен ду ец ца 

ўжы ваць па пяць-сем ягад што дня), 

не ка то рыя лю дзі спе цы яль на яе ма ро-

зяць. З'я ві лі ся на рын ку і но выя сар ты 

ір гі (ча сам яе на зы ва юць бе ла рус кі мі 

ра зы нка мі), у тым лі ку ніз ка рос лыя, 

пры ста са ва ныя да ме ха ні за ва най 

убор кі. І на ват тра ды цый ныя па рэч кі 

сён ня мя ня юц ца. Доб рая на ві на для 

лю дзей, у якіх ёсць алер гія на цём ныя 

яга ды: мож на вы рошч ваць і зя лё ныя 

па рэч кі (з за кры ты мі ва чы ма па сма ку 

іх не ад роз ніць ад чор ных).

Ся род на ві нак — ма лі ны су ніч ныя 

(яшчэ іх на зы ва юць ты бец кі мі, нек тар-

ны мі). Яга ды вы ка рыс тоў ва юць для 

ўпры гож ван ня пі рож ных і ў лі кёр най 

пра мыс ло вас ці.

Вы пра боў ва лі ву чо ныя і ма лі ны 

арк тыч ныя — кня жа ні ку. Яна прый-

шла ў ка лек цыю з Но ва сі бір ска га 

ба та ніч на га са ду. Але, як па ка за ла 

на зі ран не, — бе ла рус кі змен лі вы клі-

мат (то цёп ла, то ма ра зы, то за су ха) 

для рас лі ны — стрэс.

ВІ ТА МІ НЫ 
КРУГ ЛЫ ГОД?

Сён ня мож на па да браць куль ту ры 

для са ду так, каб яга ды на іх вы спя-

ва лі з мая па каст рыч нік, а ці маг чы-

ма «ві та мін ны пе ры яд» зра біць яшчэ 

больш пра цяг лым? Су час ныя тэх на-

ло гіі да зва ля юць пла на ваць ура джаі. 

На прык лад, мож на раз лі чыць па сад кі 

су ніц так, каб атры маць све жыя яга-

ды ў пэў ным ме ся цы (хоць у са ка ві ку, 

хоць у лю тым). Зра зу ме ла, тут звы-

чай ныя ўмо вы не па ды хо дзяць, сён ня 

ва ўсім све це на зі ра ец ца пе ра ход на 

вы рошч ван не ягад ных куль тур у аба-

ро не ным грун це, ту нэ лях, у цяп лі цах 

з ацяп лен нем. Важ на за га дзя пад-

рых та ваць па са дач ны ма тэ ры ял. Як 

пра ві ла, та кія са джан цы з за кры тай 

ка ра нё вай сіс тэ май за хоў ва юц ца ў ха-

ла дзіль ні ках, у пэў ны час пе ра но сяц-

ца ў цяп лі цу, дзе абу джа юц ца і да юць 

ура джаі пад спла на ва ныя ча ла ве кам 

да ты. У Бе ла ру сі так са ма бу дуць пра-

ца ваць у гэ тым кі рун ку.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

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

МА ЛА ДЗІЛЬ НЫЯ ЯГА ДЫ
Якія но выя куль ту ры вар та па ся ліць у са дзе?

Ак ты ні дыя. Хе на ме лес.

Кі зіл. Шаў коўні ца.

На заметкуНа заметку

ВОСЬ ТА КАЯ ПА ХУ ЧАЯ 
ЗЕ ЛЯ НІ НА РАС ЦЕ Ў НАС!

З го ду ў год на сва іх дач ных сот ках мы вы рошч ва ем 

та кую цу доў ную рас лі ну, як лю біс та. І вы ка рыс тоў-

ва ем яе пры ма ры на ван ні і за сол ках агур коў. Смак і 

во дар — не паў тор ныя. Су се дзі і сяб ры ў за хап лен ні 

ад на шых хат ніх на рых то вак, у якія мы да да ём ліс точ-

кі лю біс ты. Так са ма ёй доб ра пры праў ляць пер шыя 

і мяс ныя стра вы.

Вы рас ціць лю біс ту змо жа на ват дач нік-па чат ко вец. 

Я па ра іў бы ага род ні кам па се яць на сен не ў ве рас ні — каст-

рыч ні ку ў ад кры ты грунт — і ўсхо ды вы атры ма е це ўжо 

ран няй вяс ной.

Ве дай це так са ма, што для доб ра га рос ту лю біс ты най-

леп шы ва ры янт — за це не ная град ка з глі ніс тай ці тар фя ной 

гле бай. А вось на ад кры тым со неч ным мес цы рас лі на ча сам 

жаў цее, яе на зем ная част ка мо жа за гі нуць. Увіль гат няць 

гле бу трэ ба ўме ра на, бо лі шак ва ды мо жа пры вес ці да 

хва роб і ад мі ра ння ка рэн ня.

Зра зу ме ла, гле бу пад рас лі ну трэ ба ўзба га ціць по пе-

лам, су пер фас фа там, пе ра гно ем, ма ча ві най і вы спе лым 

кам пост ам.

Сак рэ ты фа со лі

Ці ве да лі вы, што фа со ля — чэм пі ён па коль кас ці бял ку? 

А цынк, на які яна ба га тая, ста ноў ча ўплы вае на вуг ля вод ны 

аб мен. Чыр во ная фа со ля са дзей ні чае на ват па ху дзен ню. 

Та му я рэ ка мен дую мно гім яе са дзіць.

Ка лі ў вас фа со ля дрэн на рас це, яе трэ ба аба вяз ко ва 

пад корм лі ваць мі не раль ны мі ўгна ен ня мі (20 гра маў су пер-

фас фа ту і 10—15 гра маў ка лій ных угна ен няў на 10 літ раў 

ва ды). Пас ля пад кор мак рас лі ну трэ ба доб ра па ліць і па-

рых ліць гле бу. Пры не да хо пе віль га ці ніж нія ліс ты мо гуць 

за сы хаць, а стру кі бу дуць дрэн на рас ці.

А яшчэ цу доў на кус ты фа со лі апуд ры ваць по пе лам.

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ.

«Ты ад но за пом ні, бра це, 
са «Звяз дой» — 
цяп лей у ха це!»
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Гэ та мы да та го, што дня мі ў рэ дак цыі «Звяз ды» ад быў ся 

чар го вы ро зыг рыш — цеп ла вен ты ля та раў Nоrmаnn і элект-

ра ка мі на Еlесtrоluх.

Як вы ра шаў ся іх лёс, даў нім чы та чам рас каз ваць не трэ ба, 

ня даў нім — хі ба «праз кос ку». Та кім чы нам, кож ны, хто афор-

міў пад піс ку на «Звяз ду» на чац вёр ты квар тал аль бо дру гое 

паў год дзе гэ та га го да і прэ тэн да ваў на вый грыш, мог за поў ніць 

не вя ліч кую карт ку-ку пон (яны дру ка ва лі ся і ў час но вай пад-

піс ной кам па ніі, вя до ма ж, бу дуць дру ка вац ца па пят ні цах) — 

і да слаць яго на ад рас га зе ты. Тут, у рэ дак цыі, усе атры ма ныя 

карт кі рэ гіст ра ва лі ся і сар та ва лі ся з тым, каб га ран та ваць атры-

ман не пры зоў у кож най воб лас ці і го ра дзе Мін ску.

Што важ на яшчэ — не па срэд ны лёс па да рун каў для 

пад піс чы каў вы ра ша лі та кія ж пад піс чы кі. Пры нам сі, на 

гэ ты раз імі ака за лі ся жы ха ры ста лі цы су жэн цы Люд-

мі ла Яў ге наў на і Мі ка лай Ся мё на віч Сі да рэ ві чы, а так-

са ма пры пе вач ні ца, аў та рка мно гіх вер шаў, «вя сё лых і 

праў дзі вых гіс то рый» Лю боў Мі хай лаў на Чыг ры на ва (на 

здым ку). Ме на ві та яны (да рэ чы, вель мі пры го жыя лю дзі!) з 

ча роў на га звяз доў ска га ка пе лю ша і вы цяг ну лі шчас лі выя 

ку по ны. Чые? Чы тай це:

ЦЕП ЛА ВЕН ТЫ ЛЯ ТАР NОRMАNN ВЫЙ ГРА ЛІ:

Ула дзі мір Іва на віч Ся маш ка, г. Брэст;

Мі ка лай Якаў ле віч Кар по віч, г. Ві цебск;

Іна Вік та раў на Ка ва лё ва, г. Го мель;

Яў ген Сця па на віч Тал ка ні ца, г. Грод на;

Лі дзія Фё да раў на Ба ра дзен ка, в. Чыр во ная Сла ба да 

Са лі гор ска га ра ё на Мін скай воб лас ці;

Ган на Сця па наў на Ту ні ло віч, г. Глуск Ма гі лёў скай 

воб лас ці;

Ва лян ці на Ся мё наў на Ёрш, г. Мінск.

СУ ПЕР ПРЫЗ — ЭЛЕКТ РА КА МІН ЕLЕСTRОLUХ — 
ВЫЙ ГРАЎ

Іо сіф Бра ні сла ва віч Паў ка лас з в. На ва сёл кі Ма ла-

дзе чан ска га ра ё на Мін скай воб лас ці.

Він шу ем шчас ліў чы каў! Тым жа, ка му на гэ ты раз уда ча 

не ўсміх ну ла ся, ска жам: не крыў дуй це — вы ж ні чо га не 

стра ці лі... Маг чы ма — на ват над зеі, што на ступ ны раз...

Ён — бу дзе! І хут ка. З які мі пры за мі? Па куль сак рэт. 

Са чы це за га зе тай.
АФІ ЦЫЙ НА.

Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Са «Звяз дою» не за мерз-
неш!» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі 
дом «Звяз да» (УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

Рэ клам ная гуль ня «Са «Звяз дою» не за мерз неш!» за рэ гіст-
ра ва на Мі ніс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 27.08.2018 г. 
(па свед чан не № 3366) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь з 5 ве рас ня па 31 снеж ня 2018 го да ўключ на ся род пад піс-
чы каў га зе ты «Звяз да» на чац вёр ты квар тал або дру гое паў год дзе 
2018 го да. Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 120 пад піс чы каў. Пры за вы 
фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя дзен ня рэ клам най 
гуль ні і атры ман ня пры зоў: 8 (017) 263 66 73.

На спеў час, ка лі яб лы ням і па рэч кам да вя дзец ца па цяс ніц ца: 
сён ня дзя ку ю чы ак тыў най ра бо це се лек цы я не раў на рын ку 
з'я ві ла ся ба га та эк за тыч ных на ві нак, пры чым ня звык лыя ра ней 
для нас яга ды вы дат на пры ста са ва ныя да бе ла рус кага клі мату. 
Мно гія з іх не пе ра бор лі выя — не па тра бу юць асаб лі ва га до гля ду, 
не хва рэ юць (ай чын ныя шкод ні кі не пра яў ля юць ці ка вас ці да та кіх 
на ві нак). Эк зо ты ўпры го жаць лю бы ўчас так: вяс ной па ра ду юць 
друж ным цві цен нем, ле там укры юць аль тан кі, а ўво сень 
ад дзя чаць гас па да рам ка рыс ны мі пла да мі.


