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НАПРЫКАНЦЫ

1 снежня 2021 г.

Што рабіць
СЁННЯ
з харчовымі адходамі зімой

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Большасць гаспадароў арганізоўвае кампоставую кучу ў самым да лё кім і не за ўваж ным
кутку ўчастка. Улетку, калі адходы, якія раскладаюцца, маюць
непрывабны выгляд і пах, гэта
цалкам вытлумачальна і даволі
практычна. А вось зімой з транспарціроўкай адходаў да пункта
збору могуць узнікнуць праблемы. Расчышчаць дарожку праз
увесь участак ужо не так проста, ды і ляжалыя адходы могуць
прыцягнуць грызуноў, птушак,
вулічных сабак. Пазбегнуць гэтых праблем можна, стварыўшы
альтэрнатыўную сістэму захоўвання харчовых адходаў на восеньска-зімовы перыяд.
Правільна абранае месца для зімовага кампаставання павінна знаходзіцца на паўночным баку ўчастка, у
цені ад будынкаў, аднак недалёка ад
дома, побач з дарожкай, якую заўсёды
чысцяць ад снегу і лёду.
Арганізаваць зімовае захоўванне
харчовых адходаў можна двума спосабамі — у бочцы і на адкрытай пляцоўцы ў снезе. У ідэале можна выкарыстоўваць абодва варыянты, увосень пачаўшы з першага, а затым паступова
перайшоўшы да другога.
Самы просты варыянт — пластыкавы кантэйнер з вечкам для захоўвання
арганічных рэшткаў. У яго можна высыпаць і зліваць рэшткі ежы, ачысткі,
мясныя і рыбныя адходы, сапсаваныя
кансервы або падгнілую гародніну.
Бак спакойна прастаіць усю зіму, а
ўвесну, калі снег растане, вы зможаце
выліць яго змесціва ў асноўную кампоставую кучу.
Чаму не варта рабіць гэта зімой?
Вадкасці, якія замярзаюць на паверхні

Месяц
Апошняя квадра
27 лістапада.
Месяц у сузор'і Шаляў.
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Брэст —

кучы, утвораць ледзяную скарынку,
што істотна затрымае пачатак вясновага выспявання кампосту.
Кантэйнер можна замяніць звычайнай пластыкавай ці металічнай бочкай, напрыклад, той, у якой улетку вы
настойваеце арганічныя ўгнаенні ці
назапашваеце дажджавую ваду для
палівання. Каб не пэцкаць саму бочку і
не мець праблем з выцяканнем вадкасцяў, устаўце ў яе шчыльны смеццевы
мяшок (аб'ёмам 200-300 л). Калі прыйдзе вясна і кампоставая куча растане,
вы зможаце вылажыць у яе змесціва
бочкі.
Другі спосаб таксама даволі просты, хоць і запатрабуе большай колькасці пакетаў. Пастаўце на кухні невялікае вядзерца (аб'ёмам да 5 л), у
якое можна ўставіць біяраскладальныя пакеты, і адпраўляйце харчовыя
адходы туды. Калі пакет запоўніцца
на 3/4, завязвайце яго і выносьце на
холад.
На абгароджанай пляцоўцы ў ценя вой част цы ўчаст ка склад вай це
пакеты адзін на другі. У халоднае
надвор'е яны хутка пазамярзаюць,
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год — у будынку бібліятэкі Віленскага ўніверсітэта
адбылося афіцыйнае адкрыццё Віленскага музея старажытнасцяў. Заснаваны
ў 1855 годзе А. П. Тышкевічам. Асабістыя
калекцыі музею перадалі браты Тышкевічы, У. Сыракомля, А. К. Кіркор, Т. Нарбут, Ф. Багушэвіч і іншыя.
У канцы ХІХ ст. у фондах музея знаходзілася больш за
12 тысяч экспанатаў: старажытныя рукапісы, інкунабулы
і рэдкія выданні XV—XVІІІ стст., багатыя калекцыі зброі,
слуцкіх паясоў, карэліцкіх габеленаў, графікі, скульптуры, партрэтаў магнацкіх родаў і гербаў беларускіх гарадоў. Прадметы былі сістэматызаваныя па калекцыйнай
прыкмеце, што адпавядала дасягненням экспазіцыйнай
практыкі тагачаснай Еўропы.
год — выйшаў на экраны першы беларускі
мастацкі фільм «Лясная быль» (рэжысёр
Ю. Тарыч, паводле аповесці М. Чарота «Свінапас»).
год — нарадзіўся Валянцін Мікалаевіч
Малышаў, заслужаны архітэктар БССР.
Скончыў Ленінградскі інстытут жывапісу, скульптуры і
архітэктуры імя Рэпіна. З 1958 года працаваў у інстытуце «Белдзяржпраект», у тым ліку быў галоўным архітэктарам. Асноўныя работы: у Мінску — Палац спорту, кінатэатр «Кастрычнік», генплан акадэмгарадка па
вул. Жодзінскай; конна-спартыўны манеж у Ратамцы
пад Мінскам, серыя буйнапанэльных жылых дамоў для
Гродна, Гомеля, Брэста, Бабруйска; санаторыі «Беларусь» у Друскінінкаі і Юрмале.
год — нарадзіўся (в. Брылькі Валожынскага раёна) Якаў Валянцінавіч Радына,
беларускі матэматык, член-карэспандэнт НАН Беларусі,
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Аў тар
каля 150 навуковых прац па функцыянальным аналізе,
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

аднак на выпадак адлігі нядрэнна было б засыпаць кожны наступны пласт
снегам.
Захоўваць пакеты можна як на вуліцы, так і ў хляве ці іншым памяшканні,
што не ацяпляецца, аднак у другім выпадку неабходна пакласці на падлогу
пласт плёнкі ці іншага гідраізаляцыйнага матэрыялу.
Калі прыйдзе вясна, пакеты трэба
будзе адвезці ў кампоставік, загрузіць
у асобны адсек і перамяшаць віламі.
Пакеты, якія сталі кволыя на марозе,
парвуцца, і іх можна будзе выдаліць,
а арганіку пакінуць для пераправання.
У гэты ж адсек адпраўляецца змесціва
бочкі для кампаставання.
А яшчэ можна ў канцы восені выкапаць канаўку на адной з найбольш
блізкіх да расчышчанай дарожкі градак: прыкладна метры два даўжынёй,
30 см шырынёй і 30-40 см глыбінёй.
Усю зіму можна выкідваць туды ачысткі. Гэтай канаўкі хопіць на ўсю зіму.
Вясной закопваем канаўку. Атрымліваецца ўгноеная градка пад агуркі, радыску і да т. п. І ніякага перацягвання
смецця. А ўраджай які добры!

дыферэнцыяльна-аператарных ураўненнях і тэорыі абагульненых функцый. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — амерыканскі школьны
настаўнік Джэймс Нэйсміт,
каб заняць вучняў у час перапынку, прыдумаў
гульню баскетбол.
год — забойства
ў Ле нін гра дзе
партыйнага кіраўніка горада
С. М. Кірава. Забойства Кірава
паслужыла нагодай для пачатку масавых рэпрэсій у СССР.
год — нарадзіўся
Георгій Канстанцінавіч Жукаў, вядомы савецкі военачальнік, Маршал
Савецкага Саюза, чатырохразовы Герой Савецкага Саюза. У 1926—1931 гадах выкладаў ваенна-дапрызыўную
падрыхтоўку ў БДУ, у 1930—1936-м камандаваў кавалерыйскімі дывізіямі ў Мінску і Слуцку, у 1938—1939
гадах займаў пасаду намесніка камандуючага кавалерыйскімі войскамі Беларускай ваеннай акругі. У час
Вялікай Айчыннай вайны быў намеснікам Вярхоўнага
галоўнакамандуючага, распрацоўваў планы найбольш
буйных аперацый, кіраваў прарывам блакады Ленінграда, дзеяннямі войскаў у Курскай бітве, вызваленнем
Беларусі, Вісла-Одэрскай аперацыяй, узяццем Берліна.
У 1945 годзе прымаў Парад Перамогі. У 1955—1957-м —
міністр абароны СССР.

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.05
9.01
8.55
8.44
9.19
9.12

16.52
16.35
16.42
16.46
17.09
17.17
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ПУБЛІЙ СІР:

«Вар'ят той, хто, не ўмеючы кіраваць сабой,
хоча кіраваць іншымі».

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.

прыём рэкламы

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

Iмянiны
Пр. Мікалая, Платона,
Рамана.
К. Наталлі, Эдмунда,
Элігіума.

Фота Настассі ГРУК.

ЗАЎТРА

1891

1934

7.47
7.34
7.47
8.02
7.50
8.05

УСМІХНЕМСЯ
У кафэ заходзіць мужык.
— Можна мне кавы?
— Калі ласка, ваша кава.
— Выбачайце, я перадумаў, а можна каву памяняць на піва?
— Няма праблем, вось
вам піва.
Выпівае
піва, ідзе на
выхад.
— Мужчына, за піва заплаціце!
— Я ж за
яго вам каву
аддаў.
— Ну, тады
заплаціце за
каву!
— А кавы я
не піў.

— Я зусім не супраць, каб
было нават крыху лепш!
Ніколі не замінай жонцы фарбавацца, інакш чужыя жонкі будуць падабацца табе больш.
Калі б у печані былі рукі,
яна б задушыла горла.

—
Чаму
заў сё ды ўсё
павінна быць
так, як вы хочаце?

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by
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