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 Факт

ПАЛЯВАННЕ НА НАВІНЫ
Дворнік, стыліст, блакітны
Крышна і брутальны Аляксандра Саладуха... Карэспандэнт «Звязды» сачыў за тым,
як моладзь Беларусі і Расіі
спрабавала за адзін дзень адлюстраваць жыццё Мінска.

мне неабходна ад 2 да
10 хвілін. Усё залежыць
ад якасці напісанага паведамлення, — гледзячы
ў манітор, прызнаецца
ўфімец Азат Сатараў.
— А табе не падаецца, што падобная аператыўная праца па спецыфіцы нагадвае работу
інфармацыйнага агенцтва?
— Наадварот. У нашых па ве дам лен нях
прысутнічае больш падра бяз нас цяў, дэ та ляў,
якія адсутнічаюць у звычайнай навіне ад інфармацыйнага агенцтва.

У штабе «Мінск-24» актыўна
абмяркоўваюць паведамленні.

Ад Брэста
да Валгаграда
У запоўненай штучным святлом гасцёўні сталічнага хостэла
шумна, як на вакзале, і пахне нядаўнім сняданкам. Стол у вялікім
пакоі застаўлены рознакаляровымі
ноўтбукамі, за люстранымі спінкамі якіх ляжаць пустыя пластыкавыя
бутэлькі і тэрмабоксы ад ежы. Карыстальнікі тэхнікі нешта актыўна
абмяркоўваюць, спрачаюцца, смяюцца, выбягаюць на двор з цыгарэтай у зубах і час ад часу замінаюць
сонным замежным пастаяльцам,
якія ўсё ніяк не могуць зразумець,
што адбываецца ў памяшканні.
Усе гэта — часовы штаб праекта
«Мінск-24», куды па электроннай
пошце, праз сацыяльныя сеткі пастаянна прыходзяць паведамленні
з усіх куткоў сталіцы. Сярод прысутных шмат моладзі, але ёсць
тут і людзі сталага веку. Напрыклад, Уладзімір ШПАК, намеснік
галоўнага рэдактара часопіса
«Русский репортёр». Ён, між іншым, не цураецца працы і нароўні
з астатнімі рэдагуе паведамленні
маладых карэспандэнтаў.
— Гэта журналісцкі, а не адукацыйны праект, — робіць акцэнт
Уладзімір Шпак. — І гэта тая журналістыка, якой мала ў Расіі. Яна
пра тое, што хвалюе звычайнага
чалавека, жабрака ці чыноўніка.
Зрэз жыцця горада за адзін дзень.
Як мне здаецца, атрымліваецца
жывая карцінка.
Спадар Уладзімір называе падобны аператыўны падыход да
працы «татальнай журналіс тыкай»: «Мы робім ужо пяты праект.
Спачатку студэнты пісалі нататкі,
рэпартажы, але ўсё было даволі
сумна. А пасля нарадзілася думка:
калі на праект прыязджае вялікая
колькасць людзей, мы валодаем
рэсурсам, якога няма ў сродкаў
масавай інфармацыі. Ніхто не
можа выпусціць на вуліцы горада
адразу амаль 200 журналістаў, як
цяпер, каб асвятляць жыццё горада. А слова «татальная» азначае,
што мы ахопліваем літаральна
ўсё. Не пэўную частку, а ўсе сферы жыцця чалавека».
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— До свед на ша га ча со піса — цікавы ўрок для маладых
беларускіх журналіс таў, якія не
могуць удзельнічаць у падобных
праектах, — дадае Віктар Дзятліковіч, спецыяльны карэспандэнт
«Рус ско го ре пор тё ра». — Мы
зыходзім з той думкі, што журна-

Сваю працу гарадскія
хранікёры пачалі ў 6 гадзін
раніцы і скончылі роўна
праз суткі.
ліст вучыцца найперш дзякуючы
практыцы, а не дзякуючы сядзенню ў аўдыторыях. Безумоўна, ёсць
абавязковы мінімум, які чалавек
павінен атрымаць ва ўніверсітэце.
Калі адштурхоўвацца ад майго вопыту (а скончыў я журфак БДУ ў
1996 годзе), найлепшыя журналісты атрымаліся з тых, хто
ставіў на першае месца
практыку, а не карпенне
над тэорыяй.
Геа гра фія «Ме ды я па лі го на» са праў ды
ўражвае. Я праглядаю
спісаныя ручкай анкеты
ўдзельнікаў, перада мной
праносяцца назвы гарадоў: Смалявічы, Іжэўск,
Маск ва, Ула дзі вас ток,
Ча ля бінск, Са ра таў,
Рыбінск, Дамадзедава,
Віцебск, Тула, Брэст... І
што цікава, расіян у гэтым спісе больш. Беларусы складаюць толькі
палову актыўных удзельнікаў.
— Хлопцы і дзяўчаты
жывуць у хостэлах, зды-

Што «друкавалася»
на сайце www.24.rusrep.ru?
9:40, ХРАМ КРЫШНЫ
У храме толькі што скончылася служба. У малітоўнай зале некалькі фрэсак з жыцця Крышны, на якіх ён адлюстраваны ў дзяцінстве і юнацтве, акружаны людзьмі ў яркіх індыйскіх касцюмах.
— Чаму Крышна блакітны? — пытаюся.
— Таму што ў Крышны ёсць выбар, і блакітны ён таму, што яму
так падабаецца, — тлумачыць Сяргей Малахоўскі, прэс-сакратар
храма.

17:00, ЗАВУЛАК КАЗЛОВА, 4А. САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ «МУСОН»
Топ-стыліст Аляксандр Кірынюк збіраецца на прэмію «Медыяперсона года» і дзеліцца сваім поглядам наконт макіяжу:
— Я крытыкую людзей, якія выходзяць без макіяжу. Я стыліст і
заўжды павінен быць на вышыні. Беларускія мужчыны баяцца нават проста нанесці ўвільгатняльны крэм. Зараз я выдаткую каля
15 хвілін на тон, 30 хвілін на сам макіяж і 25 хвілін на прычоску.
З касметыкі я буду выкарыстоўваць пудру, румяны, карэктар для
твару, цёмныя цені і туш для вачэй.
22:40, КЛУБ NEXT
Аляксандр Саладуха нацягнуў італьянскія боты, новыя штаны
і кашулю.
— Я сёння вось у такім простым абліччы, брутальным. Вось італьянскія боты. У мяне іх шэсць пар. Новыя штаны, проста кашуля, проста
гадзіннік... — кажа Аляксандр і дадае: — Жыццё выдатнае.
Сёння ў клубе NEXT Аляксандру Саладуху ўручаць прэмію «Прызнанне пакаленняў», прыдуманую спецыяльна для яго.
05:57, МІНСКІ МЕТРАПАЛІТЭН
Па выніках праекта мы зразумелі, што ўсё магчыма, і вырашылі за 24 хвіліны, якія засталіся да завяршэння «Медыяпалігона»,
асвоіць новую прафесію — спевака ў метро. Атрымалася дрэнна,
здолелі зарабіць усяго толькі 600 рублёў.

Месца працы кожнага
журналіста, фатографа
вызначыла лёсаванне.

птушак. Яшчэ склалася адчуванне, што жыхары не вельмі добра
маюць кватэры, — канкрэтызуе
ведаюць свой горад. На пытанне
Раман Пратасевіч, беларус, які
пра знаходжанне пэўнай вуліцы
Усё, што робяць удзельнікі гэна грамадскіх пачатках стаў гідам
казалі, што гэта дзесьці там, адтага праекта, выклікае даволі цідля рускіх удзельнікаў па нашым
нак больш удакладніць не маглі.
кавыя пачуцці. На маю думку, трэгорадзе. — І ўсе дружна адзначаШто тычыцца працы на мінскім
ба
быць
са
праўд
ным
ра
ман
ты
кам
юць, што адаптацыя адбылася без
праекце, я не скажу, што яна адлішніх пытанняў. Мінск для многіх і нават трохі авантурыстам, каб розніваецца ад работы ў іншых
аказаўся амаль родным месцам. пераадолець тысячы кіламетраў гарадах. Усе рэспандэнты размаўад Уладзівастока да Масквы, а по- лялі са мной. Проста некаторыя
Усім тут падабаецца.
Як мне тлумачаць у штабе тым да Мінска, каб бегаць па ра- людзі на мае пытанні адказвалі
праекта «Мінск-24», месца пра- нішняй сталіцы за незадаволеным па-беларуску.
цы кожнага журналіс та, фато- дворнікам і пытацца, што за кошкі
...Увечары праца ў штабе такграфа вызначыла лёсаванне. скрабуць у яго на душы? Аднак сама кіпіць, навіны прыходзяць
Пасля таго, як рэпарцёр правёў справа не толькі ў жаданні мала- стройным ланцужком, але арганіадпаведны час на сваім месцы, дога чалавека стаць «крутым» рэ- затары ўжо могуць падвесці пердаслаў навіну ці зачытаў яе па парцёрам. Яднаюць моладзь і но- шыя вынікі, падзяліцца пэўнымі
тэлефоне, ён мог накіравацца ў выя знаёмствы, адрэналін, жадан- думкамі.
іншую кропку. Сваю працу гарад- не з нічога зрабіць нешта вялікае,
— Па першых паведамленнях
скія хранікёры пачалі ў 6 гадзін арыгінальнае, незнаёмае. Антон склалася ўражанне, што мінскія
раніцы і скончылі роўна праз су- Вінаградаў з Санкт-Пецярбурга, дворнікі рана выходзяць працаткі. Ужо ў першыя хвіліны працы напрыклад, журналістам не пра- ваць, ёсць у Мінску шмат і тых, хто
на сайце www.24.rusrep.ru з'яві- цуе, ён — інжынер-канструктар, любіць пахмяліцца. Таксама падаліся першыя нататкі, а ў другой якога вельмі захапіла атмасфе- лося, што беларусы менш скардзяцца на камунальныя службы,
Удзельнікі праекта наведалі навучальныя ўстановы, крамы, прадпрыемствы,
кавярні, спартыўныя і культурныя цэнтры. На фота — карэспандэнт сярод але ў Мінску востра стаіць прабдзетак у сацыяльна- лема аў тастаянак, — збіваючы
педагагічным цэнтры з прытулкам
Заводскага раёна г. Мінска. попел з цыгарэты, разважае Уладзімір Шпак. — Здзівіла закрытасць буйных прадпрыемстваў.
Мы нават не трапілі да тых, з кім
папярэдне здолелі дамовіцца.
Апошнія тэкс ты з'явіліся на
сайце, як і чакалася, у 6 гадзін
раніцы, калі добрая частка горада яшчэ адпачывала. «Праект
«Мінск-24» ра біўся ма ла ды мі
журналіс тамі. І ў іх расла ужо
ў тыя часы, калі ніякага Савецкага Саюза не было. У іх свой
погляд на стасункі Беларусі з
Расіяй. Яны (мы) выраслі ўжо ў
розных краінах. Ці так гэта? Мы
робім новую журналістыку. І мы
ствараем новыя стасункі паміж
краінамі — без газу і палітычФотаздымкі Надзеі БУЖАН.
нага шантажу», — у фінальным
паведамленні адзначылі ўдзельпалове дня лік наогул пайшоў ра праекта. З ім мы пазнаёмілінікі «Мінск-24». Юнацкім максіна сотні. Сярод загалоўкаў на- ся яшчэ ў штабе, а цяпер разам малізмам такі пасаж, сапраўды,
він трапляюцца і перлы кшталту з фотакарэспандэнтам едзем на крыху аддае, аднак амбіцыйная
загалоўка «Галубы ядуць гліну, заданне: неабходна коратка паве- моладзь за дзень зрабіла тое,
каб есці», аднак, па вялікім ра- даміць, што за пробка ўтварылася чаго ніхто не здолеў зрабіць дахунку, цікавых паведамленняў на стаянцы каля пасольства Грузіі. гэтуль — заканспектаваць хронітаксама хапала.
Па дарозе Антон прызнаецца: лю- ку жыцця нашай сталіцы за адзін
— На тое, каб адрэдагаваць дзі на кантакт ідуць больш ахвот- будны дзень.
Тарас ШЧЫРЫ.
адну навіну, размясціць на сайце, на, чым у Піцеры.

Мінчане
не ведаюць свой горад?

11:00, ЗАГС ЛЕНІНСКАГА РАЁНА
— У ЗАГСе ёсць магчымасць за 130 тысяч беларускіх рублёў змяніць прозвішча, — кажа начальнік гэтай установы Юлія Аляксандраўна
Скірпічнікава. — Мяняюць пераважна немілагучныя прозвішчы: Казёл,
Баран, Таракан. Ведаеце, на нас аднойчы падалі ў суд за агучванне
прозвішча ў СМІ. Ідуць мяняць яшчэ па рэкамендацыі астролагаў, якія
падобным чынам раяць людзям пазбегнуць няшчасця.
13:10, АЭРАДРОМ «БАРАВАЯ»
Урадавы самалёт Як-40, які належаў кампаніі «Белавія», перавезлі на аэрадром, дзе ён стане экспанатам Музея авіяцыйнай
тэхнікі. Раней на гэтым самалёце ляталі члены ўрада і прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь.

Ганна Шарснёва, магістрант з
Екацярынбурга, адзін з ветэранаў
«Медыяпалігона», удзельнічала
ва ўсіх праектах.
— Раніцай я сустрэла японскіх турыстаў. Экскурсавод мне
сказаў, што іх уражвае чысціня,
пра сто ра бе ла рус кай ста лі цы.
Каб ім было больш свабодна, яны
ўпяцёх замовілі пяцідзесяцімесны
аўтобус! — усміхаецца Ганна. —
А мяне ў цэнтры вашага горада
на пруж вае вя лі кая коль касць

www.belinvestbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2013 г.
Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»
№ п/п

Наименование статьи

Символ

2

3

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

Пункт
пояснительной
записки
4

(в миллионах белорусских рублей)
2013 год

2012 год

5

6

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11

895 496,0
5 181,1
2 199 718,2
887 562,0
2 221 850,2
14 401 111,9
736 853,3
34 613,4
1 275 886,9
4 550,2
148 961,4
22 811 784,6

1 064 027,5
5 090,1
1 277 104,1
496 722,2
950 752,9
11 386 165,2
664 977,1
18 260,3
949 631,6
4 716,8
245 157,2
17 062 605,0

1201
1202
1203
1204
1205
1206
120

385 159,1
2 977 550,4
15 500 557,9
1 376 305,3
284 646,6
20 524 219,3

373 956,8
1 738 167,7
11 734 218,5
1 215 926,4
216 641,8
15 278 911,2

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

567 408,4
0,1
90 277,9
920 911,7
708 967,2
2 287 565,3
22 811 784,6

567 408,4
0,1
52 588,4
661 813,8
501 883,1
1 783 693,8
17 062 605,0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2013 года

 Крымінал

Наименование банка: ОАО «Белинвестбанк»
Пункт
пояснительной
записки
4

(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

Символ

1

2

3

У лясным масiве на тэрыторыi Мядзельскага раёна дзяржiнспектары аховы жывёльнага i раслiннага свету разам з супрацоўнiкамi
мiлiцыi падчас рэйду затрымалi двух мясцовых жыхароў, якiя займалiся вытворчасцю самагону. У парушальнiкаў канфiскавалi 400 лiтраў
брагi, апарат дэманцiравалi. А работнiкi Мазырскай мiжрайiнспекцыi
пры праверцы двух лесавысечак у Мазырскiм доследным лясгасе
выявiлi факт нарыхтоўкi драўнiны без дазвольных дакументаў. Пералiчылi пнi: «адсутнiчала» 155 дрэў.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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2011
2012
201
2021
2022
202

2 045 979,3
1 468 425,4
577 553,9
461 777,9
85 079,1
376 698,8

1 940 140,4
1 533 005,1
407 135,3
339 072,5
59 562,5
279 510,0

203

774,5

2 150,2

204
205

4 310,4
54 739,7

198,4
94 214,9

П'яны вадзіцель збіў насмерць
чалавека... на тратуары
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Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль (убыток)

206

32 257,1

14 656,0

207
208
209
210
211
212
2

62 169,5
86 181,9
686 270,4
105 190,0
278 886,4
31 588,7
247 297,7

80 357,2
89 300,6
520 380,1
78 425,2
208 002,9
28 263,4
179 739,5

У лес хто па самагон, хто па дровы

Жудаснае здарэнне адбылося на скрыжаванні вуліцы Ленінградскай
і Партызанскага праспекта ў Брэсце. П'яны вадзіцель на «Аўдзі» спрабаваў перастроіцца ў іншы рад, імчаў на чырвонае святло, але не справіўся з кіраваннем, выскачыў на тратуар. На бяду, там стаялі дзяўчына і
мужчына. Дзяўчына адскочыла ўбок, а 34-гадовы мужчына — не паспеў.
Удар быў такой сілы, што з чалавека нават зляцелі красоўкі. Малады
чалавек памёр на месцы. А кіроўца паехаў далей як нічога ніякага. Усё
гэта бачыў вадзіцель іншай машыны. Ён паехаў за віноўнікам, перакрыў
дарогу яго аўтамабілю і ўтрымліваў да прыбыцця міліцыі. У крыві ліхача
зафіксавана 2,3 праміле алкаголю.
Яна СВЕТАВА.
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Председатель Правления

А.А. Лысюк

Главный бухгалтер

А.Н. Сырокваш

Отчет ОАО «Белинвестбанк» размещен на официальном сайте банка:
http://www.belinvestbank.by/bank-profile/key_performance_indicators/nsfo/quarterly_report_belinvestbank/
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, выдана Национальным банком Республики Беларусь 03.06.2013 г.
Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк». УНП 807000028.

«СЭКАНОМЛЕНАЕ» ЗДАРОЎЕ
Па звестках сталічнай санэпідслужбы, па стане на пачатак гэтага тыдня ў сталіцы
прышчэпкамі ад грыпу былі
ахоплены ўжо 353 тысячы
мінчан.
Летась ад грыпу былі прышчэплены 665 тысяч жыхароў
Мінска (або 35,3% насельніцтва),
у тым ліку больш як 505 тысяч
працуючых мінчан. На шэрагу
сталічных прадпрыемстваў быў
забяспечаны высокі ўзровень
імунізацыі работнікаў.
Так, на Мінскім аў тамабільным за вод зе, Мін скім за водзе колавых цягачоў, Мінскім
падшыпнікавым заводзе, РУП
«Бел мед прэ па ра ты», Мін скім
мя са кам бі на це, ААТ «Камволь», СААТ «Камунарка», ААТ

«Крыніца», ААТ «Керамін», ЗАТ
«Атлант» імунізацыяй супраць
грыпу было ахоплена 40 і больш
працэнтаў калектыву. Даследаванні эфектыўнасці імунізацыі,
праведзеныя на мінскіх прадпрыемствах, паказалі прамую
залежнасць паказчыкаў захвараль нас ці ад коль кас ці прышчэпленых.
Так, зніжэнне ў 2012 годзе
колькасці прайшоўшых вакцынацыю супраць грыпу на Мінскім гадзіннікавым заводзе з 21% да 8%
прывяло да росту на прадпрыемстве захваральнасці з часовай
стратай непрацаздольнасці на
22,5%. У той жа час у выніку павелічэння колькасці прышчэпленых на Нацыянальнай кінастудыі
«Беларусьфільм» з 22 да 35%

там было зарэгістравана зніжэнне захваральнасці на 10,5 працэнта.
Уліч ва ю чы, што эка на мічныя стра ты ў су вя зі з ад ным
выпадкам захворвання на грып
складаюць суму, эквівалентную
280 долараў і 240 долараў — у
сувязі з ВРЗ, было падлічана,
што вак цы на цыя пра цу ю ча га
на сель ніц тва ста лі цы да зволіла сэканоміць каля 10,9 млн
долараў.
Такім чынам, на кожны ўкладзены ў вакцынацыю долар быў
атрыманы эканамічны эфект у
эквіваленце 11,2 долара. А ўвогуле папярэджаная эканамічная
шкода была ацэнена ў Мінску ў
23 млн долараў.
Надзея НІКАЛАЕВА

НА ТЭРЫТОРЫІ СНД
АДШУКАЛІ «ДАЎЖНІКОЎ»
За тры дні правядзення міждзяржаўнага
спецыяльнага комплекснага мерапрыемства «Вышук» на тэрыторыі нашай краіны
ўдалося затрымаць 330 злачынцаў, знайсці
191 чалавека з тых, што прапалі без вестак,
і 697 даўжнікоў па грамадзянскіх справах, а
таксама апазнаць 12 целаў.
Паводле звестак упраўлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных спраў, у
Брэсце, напрыклад, быў затрыманы мужчына, які
11 гадоў таму атрымаў хабар і знаходзіўся ў міжнародным вышуку.

Доўгі час падазроная асоба хавалася на тэрыторыі Казахстана, аднак на днях злачынца
наведаў у Беларусі сваякоў. У Мінску разам з
маскоўскімі праваахоўнікамі затрымалі грамадзяніна Расіі, які абвінавачваецца ва ўчыненні
ў сябе на радзіме наўмыснага нанясення цяжкіх
пашкоджанняў, якія абумовілі смерць па неасцярожнасці. А ў Маскве ўдалося «ўзяць» беларуса,
якога шукалі магілёўскія праваахоўнікі за крадзеж
у буйным памеры.
Святлана БАРЫСЕНКА



«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».
Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ, тэл. 287 18 27.
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КУМБЕРЛЕНД —
ЧОРНАЯ МАЛІНА
Сорт чорнай маліны, які атрымаў назву Кумберленд, быў выведзены ў ЗША і вядомы
ўжо больш за сто гадоў.
Гэтая ягадная культура вылучаецца асабліва
высокім ураджаем і ўстойлівасцю да замаразкаў,
яе ягады таксама называюць ажынападобнымі малінамі.
Маліна Кумберленд уяўляе сабой шматгадовы
паўкуст з неглыбокай каранёвай сістэмай. Каранёвых парасткаў чорная маліна не дае. Куст фарміруюць даволі тоўстыя і доўгія парасткі. Часам яны
дасягаюць 3 метраў у даўжыню! Яны пакрытыя
шыпамі і васковым налётам. Лепш за ўсё для вырошчвання гэтага сорту падыходзяць лясная глеба
і чарназём.
З-за адсутнасці каранёвых атожылкаў, чорная
маліна Кумберленд размнажаецца іншымі спосабамі: укараненнем верхавін парасткаў; з дапамогай гарызантальных адводаў; зялёнымі чаранкамі;
часам — насеннем.
Падчас завязвання і паспявання ягад патрабуецца ўмераны паліў. Важна пазбягаць застойных
водаў, бо куст гэтага не пераносіць. Чорная маліна
вельмі ўстойлівая да розных хвароб і шкоднікаў.
З куста пры правільным доглядзе можна збіраць
да 6 кг ягад!
Ягады круглявай формы, даволі буйныя, чорнага колеру з шызым налётам. На смак яны салодкія,
сакавітыя, маюць водар і прысмак ажын. Ягады
доўга не абсыпаюцца. Яны выдатна захоўваюцца
на працягу доўгага часу.

Вырошчванне
Каб маліна добра расла трэба, перш за ўсё,
падрыхтаваць глебу. Выбіраць участак для вырошчвання лепш сонечны, але абаронены ад ветру. Маліну нельга саджаць на тым жа ўчастку, дзе
раслі бульба ці таматы. Саджанцы варта высаджваць на адлегласці двух метраў адзін ад аднаго,
бо маладыя парасткі вельмі доўгія. Пасадачная яма
павінна быць не глыбей за 50 см, а ў шырыню не
больш за 60 см. Перад высадкай яму запаўняюць
перагноем, дадаюць драўняны попел (прыкладна
4 шклянкі).
Гэтай маліне для сілкавання велізарнай колькасці завязі, якая ўтварылася, неабходны падкормкі. Як толькі пачынаюць утварацца першыя ягады,
падкормліваем настоем каравяку або птушынага
памёту. Каравяк разводзім у суадносінах 1 вядро
каравяку на 6-7 вёдраў вады, а птушыны памёт
— на 16—18 вядзёр і туды ж дадаём 50 г суперфасфату і адзін літровы слоік попелу. Пад кожны
куст даем па вядры падкормкі і адразу ж паліваем
4-5 вёдрамі вады. Другую падкормку робім такім
жа настоем, калі ягады пачынаюць налівацца і павялічвацца ў памерах. Абавязковая падкормка і
падчас збору ўраджаю. Гэтую, трэцюю, падкормку
робім пасля першага збору, таксама спалучаючы
з палівам. Падчас паспявання ягад і збору ўра-

джаю нельга дапускаць высыхання глебы: ягады
драбнеюць.
Кумберленд добра размнажаецца насеннем і
ўкаранёнымі верхавінамі парасткаў. Маладыя парасткі звычайна да канца ліпеня дасягаюць даўжыні 2—3 м і дугападобна схіляюцца да зямлі.
Верхавіна, дасягнуўшы паверхні глебы, утворыць
булавападобную галоўку і ўкараніцца, ператвараючыся да тэрміну восеньскай пасадкі ў саджанец
з добра развітой каранёвай сістэмай. Верхавіны,
якія ўкараніліся, на вышыні 20—30 см можна аддзяліць секатарам ад асноўнага куста і саджаць
на новае месца. Калі каранёвая сістэма да тэрміну
пасадкі аказалася слабай, то яе да вясны можна
пакінуць на месцы, не аддзяляючы ад куста, або
перасадзіць на градку на дарошчванне.
Пры насенным размнажэнні насенне адразу пасля збору ўраджаю высейваюць на загадзя падрыхтаваную градку на глыбіню 2—3 см, добра мульчыруюць перагноем, торфам або пілавіннем і ўмерана
паліваюць. Увесну ўсходзіць каля 40—60% насення.
З'яўленне ўсходаў можа працягвацца ўсё лета. Насенне можна сеяць і вясной, але для гэтага патрабуецца доўгая (150—180 дзён) стратыфікацыя.
Адным з асноўных захадаў догляду, які забяспечвае багаты ўраджай, з'яўляецца спосаб фарміравання куста. Як толькі маладыя парасткі бягучага года дасягнуць даўжыні 1,2—1,5 м (гэта
адбываецца прыкладна ў канцы чэрвеня), трэба
прышчыпнуць верхавіну. Пасля выдалення верхавіны сцябло пачынае разгаліноўвацца і з'яўляюцца
бакавыя парасткі па ўсёй яго даўжыні. З гэтай працэдурай спазняцца нельга. Чым раней выдаляюцца
верхавіны, тым раней з'яўляюцца бакавыя парасткі
і тым лепш выспяваюць.
Другое абразанне робім позна ўвосень, адначасова з выдаленнем двухгадовых парасткаў, якія
адпладаносілі. Усе бакавыя атожылкі, якія да гэтага часу дасягаюць даўжыні 1—1,5 м, кароцім,
пакідаючы кожны даўжынёй 30—50 см. Прыводзім
ў парадак і самі кусты: у кожным кусце пакідаем
10—12 штук самых магутных парасткаў, астатнія
выдаляем, выразаючы ля самай зямлі. На зіму парасткі куста прыгінаюць да зямлі. Ранняй вясной іх
неабходна падняць, выдаліць паламаныя і падвязаць. Цвіце маліна на пачатку чэрвеня.

Карысныя ўласцівасці
Ягады сорту Кумберленд не толькі смачныя,
прыгожыя і маюць незвычайны для малін колер,
але і валодаюць карыснымі лячэбнымі ўласцівасцямі. Вітамін P, які змяшчаецца ў ягадах, умацоўвае
сценкі сасудаў. У іх ёсць антацыяны, якія ўмацоўваюць капіляры і якія аказваюць супрацьсклератычнае дзеянне. Маліны Кумберленд багатыя на
вітаміны, вугляводы, арганічныя кіслоты.

НАРЫХТОЎВАЕМ... ЛІСЦЕ
Лісце — гэта не толькі залог высокіх ураджаяў усіх агароднінных, пладова-ягадных,
дэкаратыўных і нават пакаёвых раслін, але
і выратаванне ад любых (!) лютых маразоў
будучай зімой.

Ліставы кампост
У розных дрэў і кустоў далёка не аднолькавы
хімічны састаў лісця. Пры тым, што ўсе змяшчаюць карысныя макра- і мікраэлементы, маюцца
і спецыфічныя дабаўкі, адны з якіх стымулююць
расліны, іншыя прыгнятаюць. Лістота, якая перапрэла, з адных дрэў шкодная, з іншых — карысная
для садовых раслін.
Лепш не збіраць у лесе лістоту пад бярозамі,
асінамі, дубамі, а ў садзе — пад яблынямі, вішнямі і малінай. У той жа час асабліва карыснае лісце
ясеня, чырвонай рабіны, бузіны, чырвонай і белай
парэчак, ліпы і клёна. Усю гэтую лістоту варта нарыхтоўваць.
Дарэчы, пасля поўнага (трох-, чатырохгадовага)
перагнівання адмоўнае ўздзеянне любога лісця
цалкам нейтралізуецца.
Гатовы ліставы перагной не толькі ўгнаенне,
ён валодае высокай вільгацяёмістасцю. Таму ён
не толькі не горшы, а лепшы за торф! Прытым
непараўнальна багацейшы па колькасці пажыўных рэчываў.

Ліставую зямлю абавязкова трэба дадаваць у
пасадачныя ямы і лункі (пры пасадцы любых дрэў
і кустоў, кветак, агародніны), а яшчэ — у вазоны
(пры перасадцы хатніх раслін і вырошчванні агародніннай і кветкавай расады на падаконніку, дзе
пры залішняй сухасці паветра любая глеба хутка
перасыхае).

Мульча з лістоты
Тоўсты слой апалага лісця — ці не лепшы варыянт мульчыравання. Мульча — свайго роду
ахоўны пласт зямлі. У лесе, дзе ён «складаецца»
натуральным чынам, заўсёды — без усякіх іншых
мінеральных і арганічных угнаенняў — дастаткова
сілкавання і добрая рыхлая глеба. Усе дрэвы і кусты растуць як найлепш і ніколі не вымярзаюць.
Слой з сухога лісця павінен быць даволі тоўстым — не менш за 30 сантыметраў. А яшчэ таўсцейшым пластом (да 50—60 сантыметраў) хаваем
вінаград, ружы і іншыя цеплалюбныя кусты. Накрытыя такім чынам расліны ніколі і не вымерзнуць, і не
падапрэюць. Толькі з адным «але»: калі перакласці
іх да таго ж і свежым яловым лапнікам — яго калючкі адганяюць грызуноў. Увесну лістоту або так
і пакідаем на градках і ў прыствольных кругах, што
дапамагае захоўваць вільгаць і ў пэўнай ступені
душыць пустазелле, або збіраем і адпраўляем у
кампосную кучу.

