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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Андрэя, Васіля, 
Глеба, Івана, 
Канстанціна, Мікалая, 
Паўла, Пятра, Яўгена.

К. Тэклі, Багуслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.57 19.05 12.08

Вi цебск — 6.47 18.55 12.08

Ма гi лёў — 6.47 18.55 12.08

Го мель — 6.44 18.51 12.07

Гродна — 7.13 19.20 12.07

Брэст — 7.14 19.21 12.07

Месяц
Маладзік 17 верасня.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
— Ну ча му ты мя не да 

ўсіх раў ну еш?

— Та му што дзе ці ў нас 

вель мі пры го жыя і ра зум-

ныя...

— Я та кі лі чу, што ты не 
ма еш ра цыі!

— Ой! Я ця бе пра шу! Пе-
ра лі чы...

— Ты жон цы здрадж-

ва еш?

— А ка му ж яшчэ?

— Ма рын ка, ты — як ку ля!
— І што: трап ляю ў сэр ца, 

б'ю па ка шаль ку і вы но шу 
мозг?

— Ды не-е-е, прос та дур-
ні ца...

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  311 17 44, маркетынгу  — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2851.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

22 верасня 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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1890 год — на ра дзіў ся (ця пе-
раш ні Ля ха віц кі ра ён) Фё-

дар Ві кенць е віч Са кун, вя до мы ма рак-
пад вод нік, удзель нік Пер шай су свет най, 
Гра ма дзян скай, са вец ка-фін лянд скай і 
Вя лі кай Ай чын най вой наў. Уз на га ро джа-

ны дву ма ор дэ на мі Ле ні на.

1895 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Кі ры ла віч Мі ро-
наў, удзель нік ба раць бы за за цвяр джэн не 

са вец кай ула ды ў Бе ла ру сі. З 1916-га вёў рэ ва лю цый ную 
ба раць бу ў Гор ках, з 1917-га ўдзель ні чаў ва ўста ля ван ні 
са вец кай ула ды ў Го рац кім па ве це. З 1918-га — стар-
 шы ня Го рац ка га па вя то ва га вы кан ка ма, удзель нік па-
д аў лен ня контр рэ ва лю цый на га мя ця жу ў Гор ках, раз гро му 
бан даў у па ве це. З 1922-га — стар шы ня Го мель ска га 
гу берн ска га са ю за спа жы вец кай ка а пе ра цыі і член губ-
ка ма РКП(б).

1943 год — вой скі 13-й ар міі Цэнт раль на га 
фрон ту вы зва лі лі пер шы ра ён ны цэнтр 

Бе ла ру сі — га рад скі па сё лак Ка ма рын. Больш за 20 
ча ла век, якія вы зна чы лі ся та ды, бы ло прад стаў ле на да 
зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

1993 год — Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пры няў па ста но ву аб вы дан ні Бе ла рус кай 

эн цык ла пе дыі ў 18 та мах.

2015 год — но вы комп лекс па гра ніч на га па ста 
«За ба лаць» на ўчаст ку Лід ска га па гра ніч-

на га атра да ад кры ты ў Во ра наў скім ра ё не.

1905 год — у го ра дзе Карль стад па-
між Нар ве гі яй і Шве цы яй бы ло 

пад пі са на па гад нен не аб ска са ван ні швед-
ска-нар веж скай уніі (1814—1905 га доў) і пры-
знан ні Шве цы яй не за леж нас ці Нар ве гіі.

1920 год — на ра дзіў ся Мі кі Ру ні, аме ры кан скі 
ак цёр, ула даль нік двух «Ос ка раў». За не се-

ны ў кні гу рэ кор даў Гі не са як рэ кард смен па пра цяг лас ці 
ак цёр скай кар' е ры — 92 га ды.

1930 год — на ра дзіў ся 
Рэй Чарльз, аме-

ры кан скі джа за вы спя вак, пі я ніст, 
кам па зі тар. Ула даль нік 17 прэ мій 
«Грэ мі» і ін шых прэ стыж ных му-
зыч ных уз на га род. Яго імя ўклю-
ча на ў за лы сла вы рок-н-ро ла, джа за, кант ры і блю за.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Іван Іва на віч Крас ко, ра сій-
скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі. Зды маў ся ў філь мах «Ра сія ма ла дая», «Эс кад рон 
гу сар ля ту чых», «Мы з бу ду чы ні» і ін шых.

П'ЕР БА МАР ШЭ:

«Дзе ня ма сва бо ды кры ты кі, там лю бая 
па хва ла не мо жа быць пры ем най».

Хут кі кам пост у мяш ках
Уво сень за клад ва ем, 
а вяс ной уно сім на град кі

Кам пост — да ступ нае, ка рыс нае, 

эфек тыў нае ар га ніч нае ўгна ен не, 

якое за да валь няе па трэ бу рас лін у 

мік ра эле мен тах і па жыў ных рэ чы вах, 

па ляп шае струк ту ру гле бы і яе ха рак-

та рыс ты кі.

Ро біц ца кам пост прак тыч на з лю бых 
рас лін ных рэшт каў (пус та зел ле, ку хон-
ныя ачыст кі, ско ша ная тра ва, бац він не 
ага род ні ны, тон кія га лін кі). Толь кі пра-
 віль ны кам пост спее не менш як 1-2 
га ды, што мо жа здац ца за над та доў-
га. Але іс ну юць тэх на ло гіі пад рых тоў-
кі «хут ка га» кам пос ту ў мяш ках. Ка лі 
ўзяц ца за за кла дан не та ко га кам пос ту 
во сен ню, то да вяс ны вы атры ма е це 
паў на вар тас нае ўгна ен не.

За і су праць
У ад роз нен не ад тра ды цый на га спо-

са бу ства рэн ня кам пос ту гэ ты, пра -
грэ сіў ны, ме тад хут ка га кам па ста ван-
ня мае прак тыч на ад ны толь кі плю сы. 
Эка но міц ца час — вы дат нае ўгна ен не 
бу дзе га то ва ўжо праз 2-3 ме ся цы, 
та ды як «звы чай ны» кам пост спее не 
менш як год.

Для ства рэн ня кам пост авых скрынь, 
ям або куч не трэ ба ад во дзіць асоб ную 
пля цоў ку. Пры не аб ход нас ці мяш кі з 
кам пост ам мож на прос та пе ра нес ці ў 
ін шае мес ца, вы зва ліў шы тэ ры то рыю, 
на прык лад, для да дат ко вых гра дак.

Не трэ ба рэ гу ляр на пе ра ла пач ваць 
кам пост авую ма су ў пра цэ се яе па спя-
ван ня, да стат ко ва не каль кі ра зоў пе ра-
вяр нуць мяш кі з бо ку на бок (а мно гія 
абы хо дзяц ца і без гэ та га).

У мяш ках кам пост не раз мы ва ец ца 
даж джа мі.

Кам пост з мя хоў атрым лі ва ец ца 
больш чыс ты. У мяш ку не за вя дуц ца 
но выя, пры ўне се ныя звон ку, шкод ні кі 
і не з'я вяц ца да дат ко выя на сен не і ка-
ра ні пус та зел ля, за не се ныя, на прык-
лад, вет рам у той час, ка лі ста рыя ўжо 
рас кла лі ся.

Ся род вель мі ўмоў ных мі ну саў мож-
на на зваць той факт, што да вя дзец ца 
на быць спе цы яль ныя мяш кі. Ды яшчэ, 
ма быць, той мо мант, што ў вы пад ку 
пад рых тоў кі хут ка га кам пос ту вель мі 

па жа да на за клад ваць увесь ма тэ ры ял 
для бу ду ча га ўгна ен ня ад на ра зо ва, каб 
ён пе ра гніў ад на ча со ва.

Як пры га та ваць
Спат рэ бяц ца мяш кі, рас лін ныя 

рэшт кі, па ра ка рыс ных да ба вак і тро хі 
со неч на га мес ца на ўчаст ку.

Мяш кі вар та браць з цём на га ма тэ-
ры я лу. Па ке ты не па він ны быць ма лень-
ка га аб' ёму — інакш кам пост у іх бу дзе 
вель мі хут ка пе ра сы хаць, а тэм пе ра-
ту ра ўся рэ дзі не не да сяг не па трэб ных 
вы со кіх па каз чы каў. Звы чай на рэ ка-
мен ду юць мяш кі ёміс тас цю 120-250 л.

Ма тэ ры ял мяш ка па ві нен быць до-
сыць шчыль ны. Не ка то рыя абы хо дзяц-
ца шчыль ны мі по лі эты ле на вы мі чор-
ны мі смец це вы мі па ке та мі, але лепш 
на быць мяш кі са шчыль на га ма тэ ры я лу 
(для бу даў ні ча га смец ця і бы та вых ад-
хо даў, для збо ру во сень ска га ліс ця).

Сы ра ві най для бу ду ча га кам пос ту 
мо гуць быць лю быя рас лін ныя рэшт кі, 
пры ця ру ша ныя ага род най зям лёй, — 
вы па ла тае пус та зел ле, ско ша ная тра-
ва, аб лом кі га лін і ка ры, ага род нін нае 
бац він не, рэшт кі са да ві ны, аб рэз кі па-
пе ры і кар до ну. Не ка то рыя ага род ні кі 
на ват уклад ва юць у мяш кі для кам пос-
ту не вя лі кія ка вал кі зня та га дзёр ну, 
стра ся нуў шы з ка ра нёў ліш нюю зям -
лю, — за не каль кі ме ся цаў дзё ран вы-
дат на па спя вае пе ра апра ца вац ца.

Ня ўда лым вы ба рам для хут ка га 
кам пос ту бу дуць лу пі на цыт ру са вых і 
апа лае ліс це бя гу ча га се зо на, якія доў-
 га пе раа пра цоў ваюц ца, а так са ма аб рэз-
кі веч на зя лё ных рас лін і ка рэн ні шмат-
га до ва га пус та зел ля. Яшчэ за па во ліць 
пра цэс кам па ста ван ня мо гуць рэшт кі 
кус тоў та ма таў і буль боў нік.

Ка лі пе ра бе ра це з азо таз мя шчаль-
ны мі рас лі на мі ў кам пост авым мяш ку, 

на прык лад, з рэшт ка мі ба бо вых, на 
вы ха дзе мо жа це атры маць пра дукт 
з за ліш не рэз кім амі яч ным па хам за-
мест нейт раль на га гле ба ва га. У ідэа-
ле бак тэ ры ям, якія ро бяць кам пост,
прый дуц ца да спа до бы су ад но сі ны 
азо ціс тай і вуг ля ро дзіс тай сы ра ві ны ў 
пра пор цыі 1:30.

Важ на са чыць, каб ма тэ ры ял, які 
за клад ва ец ца ў мяш кі для кам пос ту, 
быў зда ро вы — усе за ра жа ныя і хво-
рыя рас лін ныя рэшт кі трэ ба спа ліць, 
каб не да пус ціць рас паў сюдж ван ня 
хва ро бы.

З пра дук таў жы вёль на га па хо джан-
ня ў бу ду чы кам пост да пу шчаль на да-
да ваць толь кі тро хі пту шы на га па мё ту 
і пе ра прэ ла га (ні ў якім ра зе не све жа-
га!) гною. 

Каб кам пост вы спя ваў хут чэй, не аб-
ход на да даць у кож ны мя шок літ ро вы
сло ік драў ня на га по пе лу і жме ню 
амі яч най са лет ры.

Не ка то рыя ага род ні кі так са ма да-
 да юць у бу ду чы кам пост бія гу мус, 
ЭМ-прэ па ра ты, рас твор гле ба вых бак тэ-
рый і да т. п. для па ве лі чэн ня коль кас ці 
пе ра пра цоў чых мік ра ар га ніз маў у ёміс-
тас ці. На са май спра ве пры на яў нас ці ў 
мяш ку рэшт каў гле бы гэ та ра біць зу сім 
не аба вяз ко ва — у ага род най зям лі па-
трэб ных мік ра ар га ніз маў да стат ко ва.

Усе плас ты склад ні каў у мяш ках 
шчыль на ўтрам боў ва юць, а са мі мяш-
кі моц на за вяз ва юць або гер ме тыч на 
за мот ва юць скот чам — гэ та важ на! 
Па пя рэд не, ка лі зда ец ца, што зы ход-
ная ма са атры ма ла ся за ліш не су хой, 
пе рад за крыц цём мяш ка яе мож на 
злёг ку ўвіль гат ніць. Да дат ко выя ад ту-
лі ны для аэ ра цыі ў мяш ках ра біць ня ма 
не аб ход нас ці.

Ра бо та па пад рых тоў цы хут ка га 
кам пос ту амаль скон ча ная — за ста ец-
ца толь кі раз мяс ціць мяш кі на ўчаст ку 
(па жа да на на со неч ным мес цы) і за-
быц ца пра іх на 2,5-3 ме ся цы.

Па скан чэн ні па зна ча на га ча су вы 
па він ны атры маць у мяш ках друз лы 
чыс ты пе ра прэ лы кам пост, пры дат ны 
аб са лют на для лю бых мэт: муль чы ра-
ван ня гра дак, вы рошч ван ня ра са ды, 
угной ван ня па ка ё вых кве так і ага род-
ных рас лін.
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