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ПЫ ТА ЛІ СЯ —
АД КАЗ ВА ЕМ

Ці не губ ля юць сма-
ка выя якас ці та ма ты, 
ка лі збі раць іх бу ры мі, 
каб збе раг чы ад фі та-
фто ры?

Са бра ныя бу ры мі, пла ды та ма таў 
прак тыч на не губ ля юць сма ка вых 
якас цяў. У са бра ных бе ла ва ты мі, а 
тым больш зя лё ны мі, зні жа ец ца коль-
касць цук ру і су хіх рэ чы ваў, і яны тро хі 
губ ля юць у сма ку. Але гэ та лепш, чым 
вы кі нуць хво ры плод, тым больш што 
ві та мін ны са стаў іх змя ня ец ца сла ба.

Як час та збі раць са лод кі пе рац?
У пла дах пер цу са-

лод ка га, якія да сяг ну лі 
ап ты маль на га па ме ру, у 
пер шы час мя каць тон-
кая, яе на рас тан не ідзе 
на пра ця гу 6-7 дзён. У гэ ты ж пе ры-
яд у ёй ідзе на за па шван не ві та мі наў 
(асаб лі ва ві та мі ну С), су хіх рэ чы ваў, 
цук роў. На ват на воб ма цак пла ды ста-
но вяц ца больш шчыль ны мі, пруг кі мі. 
Та му, каб атры маць да стат ко ва вы со кі 
ўра джай доб рай якас ці, не рэ ка мен ду-
ец ца збі раць пла ды час цей, чым раз 
на ты дзень.

Пры больш рэд кай убор цы пла ды 
бу дуць спець, у іх бу дзе па вы шац ца 
коль касць па жыў ных рэ чы ваў, але ва-
га пло да па вя ліч вац ца не бу дзе, ура-
джай бу дзе ні жэй шы.

Муж ні ко лі не до рыць ёй 
кве так та му, што... яна 
больш за ўсё на све це 
лю біць квет кі. Але цяр-
пець не мо жа зрэ за ных. 
І ўжо на ват на во чы ёй 
не па каз вай це пры ве зе-
ных з Га лан дыі, на шпі га-
ва ных роз ны мі кан сер-
ван та мі, каб доў га за-
хоў ва лі ся. Люд мі ла лю-
біць квет кі, якія рас туць, 
і най больш тыя, якія яна 
са ма вы рас ці ла.

Спа да ры ня Куд рэй ка жы-
ве ў Ка ля дзі чах Пру жан ска-
га ра ё на. Хто з вяс коў цаў на 
сва ім пры ся дзіб ным участ ку 
са дзіць буль бу, хто зай ма ец-
ца агур ка мі або клуб ні ца мі, 
а яна амаль усю зям лю ка-
ля до ма ад вя ла пад квет кі. 
На ват у зна ё май у су сед нім 
Да бу чы не «па зы чы ла» дзве 
сот кі ўчаст ка і за са дзі ла іх 
гла ды ё лу са мі. Не, у яе так-
са ма ёсць гра да з зе ля ні най, 
цы бу ляй і па мі до ра мі. Не куп-
ляць жа пу чок пят руш кі, жы-
ву чы ў вёс цы! Але ага род — 
гэ та так, па між спра ва мі.

Га лоў нае — гла ды ё лу сы. 
Яны так пры го жа за цві та юць 
за раз роз ны мі ко ле ра мі: ад 
яр ка-чыр во на га да вы тан-
ча на-бе ла га. Га ту нак «Бе лы 
вет разь» адзін з яе лю бі мых. 
Люд мі ла ка жа, што яна ад-
дае пе ра ва гу ня яр кім по-
пель ным ад цен ням кве так. 
Лю біць тыя з іх, якія ад ра зу 
ў во чы не кі да юц ца, да якіх 
трэ ба яшчэ пры гле дзец ца, 
каб ад чуць пры га жосць. А 
ўся го на яе не вя лі кай па па-
ме ры план та цыі рас це 350 
га тун каў гла ды ё лу саў.

— Хі ба вы не ве да е це 
ле ген ду пра з'яў лен не гла-
ды ё лу саў? — здзіў ле на 
гля дзіць на мя не пру жан скі 
квет ка вод. — Дык слу хай-
це: ка лісь ці ў ста ра жыт на сці 
двух ра боў, якія бы лі вя лі кі мі 
сяб ра мі, пад стра хам смя рот-
най ка ры пры му ша лі біц ца на 
шпа гах. Па яды нак быў за ду-
ма ны на па це ху пра ві це лю, а 

пе ра мож цу абя ца лі сва бо ду. 
Юна кі вый шлі на по ле бою, 
уз ня лі кож ны сваю зброю, 
але не змаг лі яе пры мя ніць. 
Ад на ча со ва яны ўватк ну лі 
шпа гі ў зям лю і аб ня лі ся. Іх 
за бі лі. А на мес цы, дзе бы лі 
шпа гі, вы рас лі вы со кія рас-
лі ны з кры ва ва-чыр во ны мі 
квет ка мі. Так з'я віў ся гла ды-
ё лус, яго яшчэ час та на зы-
ва юць шпаж ні кам, квет кай 
гла ды я та раў. Але на са мрэч 
ні чо га ва яў ні ча га ў гэ тых 
квет ках ня ма. На ад ва рот, 
яны вель мі пры го жыя, на ват 
пя шчот ныя і мі лыя.

Люд мі ла так са ма вы-
рошч вае лі леі. Але яны не 
та кія лю бім чы кі, як гла ды-

ё лу сы. Па ра цві цен ня лі лей 
ужо прай шла. Хут ка на сту-
піць се зон збо ру «ўра джаю». 
Зна чыць, трэ ба бу дзе вы коп-
ваць цы бу лі ны, сар та ваць, 
пе ра бі раць. На огул ра бо та 
квет ка во да цяж кая. Як яна 
са ма вы зна чы ла: ме сяц па-
сад кі, ме сяц пра пол кі, ме сяц 
вы коп ван ня. Ас тат няе до гляд 
рас лін, апра цоў ка і за ха ван-
не на сен ня. Аг ра тэх ні ка і 
куль ту ра зем ля роб ства ў 
Люд мі лы Куд рэй кі (яна пра-
цуе па аду ка цыі) ста яць не на 
апош нім мес цы.

Дзя цін ства Лю ды нель-
га на зваць бяз воб лач ным і 
шчас лі вым. Ка лі па мер ла ма-
ма, ёй споў ні ла ся толь кі пяць 

га доў. Дзяў чын ку фак тыч на 
га да ва ла і вы хоў ва ла ба бу-
ля. Яшчэ ў школь ныя га ды 
яна па лю бі ла ва зіц ца з рас-
лі на мі, коль кі ся бе пом ніць, 
неш та экс пе ры мен та ва ла на 
ба бу лі ных град ках. У стар-
шых кла сах на яе аса біс тай 
гра дзе рас ло не каль кі дзя-
сят каў га тун каў па мі до раў. 
Яна вы піс ва ла на сен не па 
по шце, куп ля ла ў звы чай ных 
кра мах. Та ды ба бу ля і ска-
за ла: «Быць та бе, дзі цят ка, 
аг ра но мам». Лю да па сту пі ла 
ў Гро дзен скі сель ска гас па-
дар чы ін сты тут, па спя хо ва 
скон чы ла яго. Па пра ца ва ла 
і па спе цы яль нас ці. За хап-
лен не квет ка мі прый шло 

паз ней, ка лі ўжо зай ме ла 
сваю сям'ю, ка лі на ра дзі ла ся 
да чуш ка. Спа чат ку гэ та бы лі 
не вя лі кія град кі. З ча сам кве-
так ста на ві ла ся больш. Бы ло 
ці ка ва пра ца ваць з роз ны мі 
га тун ка мі, экс пе ры мен та-
ваць. Та ды і прый шло ра зу-
мен не, што хо бі мо жа стаць 
яе ра бо тай, якая пры ня се ка-
пей ку ў сям'ю.

Та ды яна ад вя ла прак тыч-
на ўвесь свой пры ся дзіб ны 
ўчас так пад квет кі. Ця пер 
па ін тэр нэ це мож на хут ка 
спі сац ца з ка лек цы я не ра мі-
квет ка во да мі з роз ных кра ін, 
да ве дац ца пра на він кі ў сва-
ёй га лі не. Так у Ка ля дзі чах 
ста лі з'яў ляц ца са мыя пры го-

жыя — ад кла січ ных да зу сім 
эк за тыч ных — гла ды ё лу сы 
і лі леі. Кож ны год ка лек цыя 
аб наў ля ец ца, да паў сот ні 
га тун каў вы бра коў ва ец ца. 
Аказ ва ец ца, да лё ка не кож-
ная па тра ба валь ная квет ка 
рас крые сваю пры га жосць на 

на шай зям лі. Та му, на прык-
лад, пра га ланд скія, раз рэ-
кла ма ва ныя га тун кі Люд мі ла 
на ват га ва рыць не хо ча. Га-
лан дыя — ма лень кая кра і на, 
і мно гія там тэй шыя квет ка во-
ды тры ма юць свае план та цыі 
ў Аф ры цы. А ка лі пры вез ці 
да нас рас лі ну, якая ўзрас ла 
ў аф ры кан скім клі ма це, то 
не трэ ба быць спе цы я ліс там, 
каб зра зу мець, як «за су муе» 
яна на на шай зям лі. Ка лі не 
за гі не ад хва роб, то бу дзе 
мар нець ды чах нуць. Так што 
ў нас трэ ба раз во дзіць квет-
кі, за гар та ва ныя ў па доб ных 
з на шы мі шы ро тах.

Ця пер за га ды ра бо ты ў яе 
з'я ві ла ся шмат сва іх сак рэ-

таў і на пра цо вак, пра ве ра ных 
ча сам. Каб не шко дзі ла квет-
кам пус та зел ле, гла ды ё лу сы 
лепш са дзіць у гле бу, верх ні 
слой якой па кры ты рач ным 
пяс ком. Сё ле та яна за маў ля-
ла пя сок аж у Брэсц кім рач-
ным пор це, ад туль пры вез лі 
вя лі кі гру за вік. Та му ні дзе ў 
ра дах і па між ра доў не ві даць 
не па трэб ных рас лін. І толь кі 
пры го жыя роз на ка ля ро выя 
квет кі гла ды я та раў па чы на-
юць сваё цві цен не. Ці каў лю-
ся, ці пра дае Люд мі ла Куд-
рэй ка бу ке ты. Вель мі ма ла, 
— ад каз вае яна. — Ка лі б 
по бач быў вя лі кі го рад, мож-
на бы ло б гэ тым зай мац ца. 
У на шай пра він цыі асаб лі вых 
рын каў збы ту ня ма. Ну хі ба 
толь кі вось пад 1 ве рас ня». 
Га лоў ны за ро бак бу дзе зі мой, 
ка лі яна ад пра віць па по шце 
сва ім клі ен там на сен не. А да 
гэ та га трэ ба пе ра браць 20 
ты сяч цы бу лін ад ных толь кі 
гла ды ё лу саў — ад ным сло-
вам, ня лёг кая пра ца. Але 
гэ тую ра бо ту Люд мі ла вы-
кон вае з за да валь нен нем, 
бо гэ та і яе хо бі. З усім яна 
спраў ля ец ца са ма. Му жу, 
ін жы не ру сель гас прад пры-
ем ства, асаб лі ва ня ма ка лі 
да па ма гаць. Толь кі як трэ ба, 
ска жам, пе ра араць зям лю ці 
пад вез ці боч ку з ва дой. Доч кі 
(ста рэй шай 13, а ма лод шай 6 
га доў) за хап лен не ма ці асаб-
лі ва не па дзя ля юць. А яна і не 
на стой вае, лі чыць, што ні чо га 
дзе цям на вяз ваць не вар та.

Люд мі ле да стат ко ва та го, 
што яна зай ма ец ца лю бі май 
спра вай, ро біць жыц цё мно гіх 
і мно гіх лю дзей тро хі пры га-
жэй шым. «Толь кі што па тэ ле-
фа на ва ла жан чы на з ін шай 
воб лас ці і шчы ра дзя ка ва ла 
за квет кі, ска за ла, што і на-
да лей бу дзе за маў ляць толь кі 
ў мя не. Та кія вод гу кі да юць 
сты мул пра ца ваць да лей».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,
фо та аў та ра.

Пру жан скі ра ён
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Стыль жыц цяСтыль жыц ця  ��

БЕ ЛЫЯ ВЕТ РА ЗІ ЛЮД МІ ЛЫ КУД РЭЙ КІ
350 га тун каў гла ды ё лу саў і 120 га тун каў лі лей вы рошч вае на сва ім пры ся дзіб ным участ ку
ама тар-квет ка вод з пру жан скай вёс кі

Га лоў ны за ро бак 
бу дзе зі мой, ка лі яна 
ад пра віць па по шце 
сва ім клі ен там на сен не. 
А да гэ та га трэ ба 
пе ра браць 20 ты сяч 
цы бу лін ад ных толь кі 
гла ды ё лу саў...

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Не сак рэт, што ў па чат ку жніў ня 
ўра джай насць агур коў у цяп лі цах 
зні жа ец ца. Асаб лі ва ак ту аль на гэ та 
ў су вя зі з ма са вым на быц цём цяп-
ліц з по лі кар ба нат ну: вы дат ка ва ныя 
не ма лыя срод кі, і хо чац ца атры-
маць ад да чу ў вы гля дзе пра цяг ла-
га па ча се збо ру агур коў. Ці мож на 
па доў жыць пло да на шэн не?

У зні жэн ні пло да на шэн ня ві на ва тыя 
як на ту раль нае ста рэн не рас лін да гэ-
туль, так і се зон нае па ні жэн не тэм пе-
ра ту ры па вет ра, асаб лі ва ў нач ны час. 
Як зма гац ца з гэ ты мі з'я ва мі?

Мож на пра вес ці ама лодж ван не агу-
роч ных рас лін з да па мо гай рас тво ру 
ма ча ві ны (20 г кар ба мі ду на 10 л ва ды). 
У жніў ні доб ра да па ма гае пра доў жыць 
пло да на шэн не і па за ка ра нё вая пад-
корм ка ўгна ен ня мі з мік ра эле мен та мі 
(з раз лі ку 1-2 г на 1 л ва ды). Дзя ку ю чы 
та кім пад корм кам па чы на юць на рас-
таць но выя ліс ты і пле ці, сты му лю ец ца 
ўтва рэн не ма ла дых за вя зяў і пла доў.

Пло да на шэн не ў жніў ні па сту по ва 
ссоў ва ец ца да вер ха він рас лін, пле ці 
ага ля юц ца, спаў за юць са шпа лер. Апус-
ціў шы рас лі ны са шпа ле ры, аго ле ныя 
ніж нія част кі агу роч ных пле цяў аку рат на 
згорт ва юць у ко ла і пры сы па юць звер ху 
зям лёй, змя ша най з пе ра гно ем. Лепш 
гэ та ра біць да па лі ву — та ды рас лі ны 
не та кія да лі кат ныя і менш траў мі ру-
юц ца. Вель мі ка рыс на пе ры я дыч на да 

ка ра нёў пад сы паць све жую зям лю, пе-
ра мя ша ную з пе ра гно ем. Гэ та не толь кі 
пе ра шка джае ага лен ню ка ра нёў, але і 
спры яе на рас тан ню но вых.

У жніў ні, у су вя зі з се зон ным па ні-
жэн нем дзён ных і асаб лі ва нач ных тэм-
пе ра тур, рас лі ны па чы на юць горш па-
глы наць па жыў ныя рэ чы вы. Асаб лі ва 
не бяс печ ныя нач ныя па ні жэн ні тэм пе-
ра ту ры ні жэй за 10 °С. Агу роч ныя рас-
лі ны пры гэ тым не гі нуць, але іх рост і 
пло да на шэн не пры пы ня юц ца. Ка лі ёсць 
ве ра год насць та ко га рэз ка га зні жэн ня 
нач ной тэм пе ра ту ры, не ка то рыя ага род-
ні кі па кі да юць для гэ тай мэ ты ў цяп лі-
цах вяд ро ці боч ку з га ра чы мі ка мя ня мі. 
Ёміс тасць пры гэ тым з мэ тай па жар най 
бяс пе кі на кры ва юць веч кам і кант ра лю-
юць, каб да га ра ча га жа ле за не да ты ка-
лі ся га ру чыя ма тэ ры я лы цяп лі цы.

АГУ РОК: ДРУ ГАЯ МА ЛА ДОСЦЬ

Вель мі крыўд на, ка лі ка чан ка пус ты рап там трэс ка ец-
ца і ў рас ко лі ны за ла зяць смаў жы, ву се ні.

У ран няй і ся рэд ня спе лай ка пус ты ка ча ны трэс ка юц ца, 
як пра ві ла, з-за не раў на мер на га па лі ву. Гэ так жа, да рэ чы, у 
па доб най сі ту а цыі па вод зяць ся бе і ка ра няп лод ныя куль ту-
ры, буль ба, та ма ты.

Ча сам ад ліш ку ва ды ў рас лі ны рвец ца ліс це, бо між жыл-
ка вая тка ні на па чы нае пры па ступ лен ні ва ды ўзмоц не на 
рас ці, а жыл кі ад ста юць у раз віц ці.

З'яў лен ню рас ко лін на ка ча нах звы чай на па пя рэд ні чае за-
су ха і ба га ты па ліў. Та кое маг чы ма, ка лі, на прык лад, пас ля 
«вя лі кай су шы» прой дуць моц ныя даж джы або ага род нік, пры-
мчаў шы ся на да чу на вы хад ныя, не вы пус кае з рук лей ку.

У за со лач ных га тун каў ка пус ты па доб ная праб ле ма мо жа 
быць вы клі ка на не толь кі ліш кам ва ды, але і рэз кі мі пе ра па-
да мі дзён най і нач ной тэм пе ра тур або пе ра спя ван нем. Так 
што за трым лі вац ца з убор кай ка ча ноў не вар та. Спе ласць 
вы зна ча юць па ста не верх ніх ліс тоў: ка лі яны зме няць ко лер, 
на ды шоў час зды маць ура джай. Бо на ват устой лі выя да 
та кой з'я вы га тун кі і гіб ры ды не змо гуць больш за 20 дзён 
стрым лі ваць на ціск вер ха він най пу пыш кі, якая рас це.

Ад нак не каль кі стры маць рост рас ко лі ны, ка лі ка чан толь кі 
па чаў трэс кац ца або па спеў, мож на. Трэ ба аб ха піць яго ру-
ка мі і рэз ка па вяр нуць яго на 180°. Та кая пра цэ ду ра аба рве 
част ку ка ра нёў, а зна чыць, ва ды ў ка чан бу дзе па сту паць 
менш. Тыя ка ра ні, што за ста лі ся, да зво ляць ка пус це да-
спець.

ТРА ШЧЫЦЬ ПА ШВАХ
КА ПУС ТА...


