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УГНАЕННЕ З ЯЕЧНАЙ
ШКАРЛУПІНЫ

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

Яечная шкарлупіна здаўна
прымяняецца як угнаенне.
У яе аснове — лёгказасваяльны
карбанат кальцыю (92—95 %)
і важныя для развіцця раслін
мікраэлементы: калій, крэмній,
магній, фосфар і іншыя.
На падкормку такім угнаеннем
у любым выглядзе ўдзячна
адклікаюцца ўсе расліны:
цыбуля, морква, вішня, парэчкі,
ліставая салата, паслёнавыя
культуры, кветкі.

Ужыванне ў агародзе
Шкарлупіну выкарыстоўваюць як у
здробненым выглядзе, так і ў выглядзе
настою. Але варта ўлічыць: чым драбнейшыя кавалачкі яечнай шкарлупіны,
тым лягчэй рэчывы з яе засвойваюцца
раслінамі. Таму сабраны матэрыял у
большасці выпадкаў рэкамендуецца
ператвараць у муку.
Высушаную яечную шкарлупіну
здрабняюць у мясарубцы, ступе або
кавамолцы.

Ахоўны сродак
ад хвароб і шкоднікаў

Дрэнаж
для расады і кветак
Стоў ча ную шкарлу пі ну такса ма
можна дадаваць у ёмістасці для расады і вазоны ў якасці дрэнажу.
У гэтым выпадку шкарлупіну не
здрабняюць у парашок, а толькі злёгку расціскаюць.

Каранёвая падкормка
для агароднінных
культур
Сухую шкарлупіну ад 4-5 яек здрабняюць да парашкападобнага стану.
Затым заліваюць кіпенем і накрываюць вечкам, пасля чаго даюць настаяцца на працягу 5-7 дзён. Пры гэтым
атрыманую сумесь штодня перамешваюць. Затым вадкасць разводзяць
вадой 1:3 і паліваюць ёй расаду перцаў, баклажанаў, буракоў і іншай агародніны і караняплодаў.

Сродак для паляпшэння
структуры глебы
Па ра шок з яеч най шкар лу пі ны
змян шае кіс лот насць гле бы і разам з тым сіл куе рас лі ны. Для гэта га звы чай на вы ка рыс тоў ва юць
1-2 шклян кі здроб не най шкар лу піны на квад ратны метр. А ка лі грунт
вельмі моц на закіслены, то ўносяць
больш — да 1 кг на квадратны метр.
Пры восеньскай перакопцы ўчастка
шкар лу пі ну гру ба га па молу змешва юць з глебай. Гэта ро біць зямлю
больш рых лай і па ляп шае до ступ
па ветра.
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год — нарадзіўся (в. Грабаўка, цяпер у Гомельскім
раёне) Канстанцін Юльянавіч Канановіч,
беларускі ўрач, вучоны ў галіне санітарыі і
эпідэміялогіі. Арганізаваў першую ў СССР
Гомельскую санітарна-эпідэміялагічную станцыю (1922).
Аўтар навуковых работ па арганізацыі аховы здароўя,
санітарна-эпідэміялагічнай справе і оталарынгалагічных
хваробах.
год — пачатак усеагульнай забастоўкі ў
Мінску. У адказ на «курлоўскі» расстрэл і
рэпрэсіі пачынаюць забастоўку служачыя коннай чыгункі
ў Мінску, неўзабаве забастоўка перакідваецца на майстэрні Мінскага аддзялення Маскоўска-Брэсцкай чыгункі,
пасля да іх далучаюцца працоўныя майстэрняў ЛібаваРоменскай чыгункі.
год — нарадзіўся Фёдар Кузьміч Папоў,
удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (пасмяротна). На фронце
з 1942 года. Вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра ў
Брагінскім раёне. У пачатку кастрычніка 1943 года пад
моцным агнём ворага ў ліку першых пераправіўся праз
раку, уварваўся ў траншэю ворага, захапіў ручны кулямёт і асабіста знішчыў 23 гітлераўцаў. Загінуў у баі ў
1943 годзе.
год — у Мінску адкрыты для наведвальнікаў
Літаратурны музей Максіма Багдановіча.
Музей з'яўляецца цэнтрам збору, захоўвання, вывучэння,
папулярызацыі творчай спадчыны класіка беларускай
літаратуры. Экспазіцыя сінтэзуе жыццёвы шлях паэта і
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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.

Парашком са шкарлупіны прыпудрываюць расаду раслін для засцярогі
ад чорнай ножкі, а ўнясеннем гэтага
сродку ў глебу засцерагаюць карані
раслін ад нашэсця кратоў.
Акрамя таго, яечная шкарлупіна —
надзейны сродак барацьбы з мядзведкай. Для гэтага шкарлупіну перамолваюць, дадаюць сланечнікавы алей і
закопваюць паміж радамі высаджаных
раслін. Пасля такога «пачастунку» насякомае-шкоднік гіне.
Можна прос та здрабніць яечную
шкар лу пі ну да па раш ка па доб на га
стану і пасыпаць вакол раслін у агародзе.
А яшчэ насыпаная пад раслінамі
шкарлупіна перашкаджае нашэсцю
смаўжоў, якім не падабаюцца шурпатыя паверхні.
Яечная шкарлупіна нават у вялікай
колькасці не наносіць шкоды раслінам. Таму такую бюджэтную і карысную падкормку можна класці ў лункі
непасрэдна перад пасадкай любых
культур. Проста насыпце невялікую
жменю — і вашы зялёныя гадаванцы
адгукнуцца бурным ростам і выдатным ураджаем.

яго духоўны свет. Унутранае ўбранне музея выканана ў
стылі «мадэрн». Уся экспазіцыя пабудавана на глыбокім
сімвалізме і адлюстроўвае пэўны перыяд жыцця класіка,
які цесна звязаны з асобнай тэмай яго творчасці і пераклікаецца з цыкламі вершаў зборніка «Вянок».
год — кіраўнікі Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і Украіны ва ўрадавай
рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы падпісалі пагадненні аб дэнансацыі дагавора аб стварэнні Саюза ССР
ад 1922 года і аб стварэнні Садружнасці Незалежных
Дзяржаў.
год — нарадзіла ся Ма рыя
Сцюарт, будучая каралева
Шатлан дыі (1542—1567),
прэтэндэнтка на англійскі
прастол.
год — нарадзіўся Леў Барысаў, савецкі і расійскі акцёр
тэатра і кіно, народны артыст РФ.
год — Гітлер упершыню пастанавіў перайсці да абароны на ўсіх участках савецкагерманскага фронту.
год — Міхаіл Гарбачоў і Рональд Рэйган
падпісваюць у Вашынг тоне бестэрміновы Дагавор аб ліквідацыі ракет сярэдняй і малой далёкасці.
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Месяц
Маладзік 4 снежня.
Месяц у сузор'і Блізнят.

Перад выкарыстаннем шкарлупіну
рэкамендуецца прагрэць у духоўцы.
Гэта дапаможа кальцыю хутчэй «перайсці» ў глебу.

Паляпшэнне ўсходжасці
насення
Каб хутчэй з'явіліся парасткі, пасеянае насенне зверху неабходна пасыпаць тоўчанай шкарлупінай. Гэта
будзе садзейнічаць з'яўленню моцных
і здаровых раслін.

СЁННЯ
Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.15
9.12
9.05
8.53
9.29
9.21

16.48
16.30
16.38
16.43
17.05
17.14

7.33
7.18
7.33
7.50
7.36
7.53

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля,
Кузьмы, Паўла, Пятра,
Рыгора, Сямёна.
К. БЕЗЗАГАННАГА
ЗАЧАЦЦЯ
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ
ПАННЫ МАРЫІ.
Лаўрэнціі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Размаўляюць дзве замужнія сяброўкі.
— Дзе зараз твой муж?
— Гуляе з сабакам.
— А твой?
— Гуляе, сабака.

— Каханы, ці не час табе
пазнаёміць мяне са сваімі
роднымі?
— Нават не ведаю, як
быць. Дзеці зараз у цешчы,
жонка ў камандзіроўцы.

Да баць коў ня вес ты
прыйшлі бацькі жаніха.
— Ваша дачка ўмее штонебудзь рабіць?
— Ой, не кажыце!
— А ваш сын?
— Ой, і не пытайцеся!

— Каха ная, перастань
плакаць! Што здарылася!?
— Мае бацькі супраць нашага вяселля.
— Ну не плач жа! Дурніца, не хвалюйся, ну знайду
я сабе іншую нявесту!
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ФРАНСУА ВАЛЬТЭР:
«Толькі слабыя здзяйсняюць злачынствы:
моцнаму і шчасліваму яны не патрэбныя».
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