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Т)ӑвашеенӗк ваттиеем ҫанта ӑк ҫин^ен аеӑр- 
хаеа ка анӑ еӑмахеем.

(Ҫ ак сӑмахсене Н. И. Ашмарин пуҫтарнӑ)

1. Ерещмен карти вӗҫсен уйар пулат, тет.
2 . Суран тӳрлевнӗ вырӑн тепӗр хут ыратсассӑн йӗпе пулат,

3 . Шӑрт,ӑк мӑйан ҫисен, тырӑ пулмаст, теҫҫӗ.
4 . Хёвел тухӑҫӗпе хӗвел анӑҫ хӗрелсен йёпе пулат, теҫҫӗ.
5 . Сысна пит хытӑ ҫухӑрсан ҫумӑр пулат, теҫҫӗ.
6 . Купӑста вӑррине шӑтармасан купӑста туни хулӑн пулат.
7 . Путене н>май йурласан, тырӑ аван пулат, тет.

8 . Асамат кӗперри лапра пулсан ҫумӑр пулат.
9 . Кӑткӑсем ҫунатлансан ҫумӑр пулат.
10. Пилеш пулнӑ ҫул ыращ пулат, тет.

М А Ш И Н А  К И Р Л Ӗ  Ҫ Ы Н С Е Н Е  П Ӗ Л Т Е Р Н И .

Х усанта ак ҫак машин асем пур.

1. Ж атка Самосброска „Мак-Кормик“ — хакӗ— 1600  т.
2 . „ Сноповязалка „Мак-Кормик“ „ — 2 0 0 0  т.

теҫҫӗ.

П У Ш Т Ӑ  П Ӳ Л Ӗ М Ӗ .

Ст. Ш ихраны п /о  Чарпоси 
Ехимка Наҫтине, Сирӗн: „чем 
и как питаются растения" 
пи^етлеме йурамаст.

Кив— Ахпӳрт. „Мимпрок.,. Тыр- 
ра аптӑратакан кузька-жучок те- 
йекен нӑрӑсене халӗ алӑпа йе те- 
телпе тытса пётерм е-ҫеҫ май пур. 
Кӗркунне тарӑнрах сухаласа хӑ- 
вармалла.

8 . Сеялка: Эльворти— 11 сошн.
7

— 2 0 0  т. 
- 1 7 5  т.

Адрес: Мочальная площадь, Казӑнскш Губ. склад, с .-х . ма
ш ин и орудий.
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Т Ӑ В А Н С Е М !

' Епир, Хусан хулинтр пурӑнакансем, йалта ҫӗр ӗҫлесе 
пуранакан 'р в аш  тӑванӑмӑрсене мён т,ухлё те пулсан  
пулӑш аймӑпӑр-ш и тесе ҫак „АНА“ йатлӑ журнала кӑларма 
хисеп турӑмӑр. Пирён т,ӑваш халӑхӗ ӗҫ тёлёшен^ен ӳркен- 
мест. Мён т,ухлӗ вӑй-хӑват,ӗ ҫитет, ҫав тарант^ен ӗҫлет. 
Ирлесе тытӑнса каҫ-тарант^ен ӗҫлет те, каҫ пулсан мён 
килТ)ӗ, ҫавеа ҫырткаласа выртат. Мӗскён Т)ӑвашӑн шӑмми- 
шакки ыратат; вӑл ахлатса выртат те ҫывӑрса кайат. 
Ир пулсан, хёвел тухайман-ха, вал каллех ӗҫре. Ҫапла 
пирён т,ӑваш хӑй ӗмӗрне ирттерсе йарат. Ант,ах пӑхатӑн  
та, т,ӑваш хӑйне хӑй хӗрхенмесёрех ӗмӗрне ӗҫлесе ирт- 
терет пулсан та, пырне те тӑрана ҫийеймест, тумне те 
тумланаймаст. Мёншӗн апла-ши ха  вӑл? Ак мӗншӗн: т,ӑваш- 
сен ҫӗр сахал. Тата ҫитменнине пирӗн т,ӑваш халӑхё  
ҫав сахал ҫӗр ҫинт,е те т,ипер ёҫлесе тырӑ-пулӑ тума 
пултарсах каймаст: ӗлӗк-авал асаттесем йепле ӗҫленӗ, ҫав 
майпах ^акалашат. „Ӗлёкхи пекех ёҫлени йурамаст, кӑшт 
кӑна агрономсем вёрентнӗ майла урӑхларах ӗҫлемелле“ 
тесе каласан, „ей, авал ҫакӑн пекех ӗҫленӗ те, ҫавах  
ҫӑкӑр ҫинӗ. Халё вӑл вӗреннӗ ҫынсем хуш нӑ пек тунипе 
выҫӑ ларатпӑр" теҫҫӗ. Ҫук, тӑвансем, апла калани ^ӑн  
еӑмах мар вӑл. Вӗреннӗ ҫынсем пӗлмеҫҫӗ мар, пӗлеҫҫӗ. 
Вӗсем ҫав ӗҫ ҫинт,е тӑрса ӑна тӗплеҫҫӗ. Мёнле аван вӑр- 
лӑх тумаллине, мӗнле ҫӗре аванлатмаллине, мӗнле ак а-суха
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тумаллине, тата ыттнсене те.вёсем  темиҫе хут акса пӑхса  
тёп^енӗ. Ҫавӑнпа, тӑвансем, епир сире пирён журнал ҫине 
ҫырнӑ йапаласене вуламасӑр ан хӑварӑр, епир вёрентнине 
итлесе т,ӗре патне хурӑр, пирӗа сӑмахсем пёр хӑлхаран  
кёрсе тепёр хӑлхарач тухса ай^кайт,^ӑр, тесе тархаслатпӑр. 
Ӗлӗкхи ҫынсем вёсем ^ӑн пиртен аван пурӑннӑ пулё хал^ 
те, ан^ах весенӗн ҫӗрӗ те пирённи пек 8 йе 10  хӑлаҫ  
кӑна тивмен. Ӗлӗк халӑх а х а л  пулнӑ— ҫерӗ нумай. Халӗ 
пирӗн халӑх нумайлан^ӗ— ҫӗр сахал тивет: сахал ҫӗрӗмӗр 
те пулин ҫулсерен на^арланнӑҫемӗн на^арланат. Ҫӗр тӗ- 
лӗш ӗн^ен ҫӗнӗ йӗрке те т,ӑвашсене нумай пулӑшаймарӗ: 
Т)ӑвашӑн ҫӗрӗ ҫав ҫавэх сахал. Ант,ах ҫӗрӗмӗр сахал тесе 
пуҫӑмӑрсене ан усар-ха. Тен сахал ҫӗр ҫин^е те тӑран- 
малӑх тырӑ-пулӑ тума пулат-и? Урӑх патшалӑхсент,е, 
хӑш  тӗлте пур, ҫӗр пирӗннин^ен те еахая тивет те, ҫавах  
тӑранмалӑх та сутмалӑх та тӑваҫҫё. Епир те: тӑрӑшса 
ӗҫлесен, вёреннё ҫынсем хуш нӑ майпа туса пырсан, тата 
машина таврашӗсем туйансан, тен тӑранмалӑх та сутма- 
лӑх та тырӑ тӑватпӑр пулё. Ҫак журнал ҫинт,е тырӑ-пулӑ- 
ран пуҫне епир тата: пахт^а ҫимӗҫӗсем ҫин^ен, улма йывӑҫ- 
сем ҫинт,ен, хуртсем пӑхасси ҫинт,ен те ҫырас тетпёр. 
Ҫаксем хрест,ен пурӑнӑҫне, хреҫ^ен кил-ҫуртне тытса тӗ- 
реклӗлентерсе таракан йапаласем. Ҫавсем ҫин^ен те есир 
вуласа тӑнлама тӑрӑшӑр. Тӑнласассӑн епир хуш нӑ пек 
тӑвӑр. Вӗренёр! Вӗренни ҫутӑ— вӗренменни тӗттӗм!...

Т)ӑваш хуш щ ин^е пуранакан агрономсем, вӗрентекенсем, 
па'рш касем , тата ытти хреҫ^ен ҫыннисем те! Сире тар- 
хаслатпӑр! Ҫак „А Н А “ йатлӑ т,ӑваш журналӗ ҫинт,ен‘т|ӑ- 
ващсем хуш ш ине сарӑр! Хут пёлекеннисем пӗлменнисене 
вуласа кӑтартса тӑнлантарӑр! Ҫак журнал ^ӑващ т,ӗлхипе 
малтанхине тухат-ха . Ҫавӑнпа аванни те нумай пулё унта, 
ҫитейменни те пулё. Мён ҫитменнишён айӑпа ан хурӑр- 
сам. Унта мён те пулсан килёшмен йапала пулсан пёр 
шикленмесёр пирён пата ҫырса йарӑр. Кам ҫак журнал ҫине
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ҫырас тет, ҫавӑ ҫырнисе^е адрӗспе пирён пата йарӑр. 
Ҫак журнала пур те ҫырӑнӑр! Камӑн укҫа пурри ӑна

укҫапа пулӑщ са тӑрӑр. Пирӗн т,ӑваш журнале „А Н А “ 
вӑйлӑлантӑр, тӗреклӗлентӗр! Ҫак журнала вулакан т,ӑваш 
халӑхӗ те унӑн майӗпе вӑйлӑланса, тӗреклёленсе пырса 
ҫутта тухтӑр! Унӑн ани ҫинт,е те тырри-пулли пӗр пер- 
т,ӗрен пин пӗр^ӗ пултӑр!!!...

Журнал кӑларакан ушкӑн.

1*
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Ҫӗре ҫӗнетеееи ҫин^ен.

1. Х р е с т , е н  ӗ ҫ н е  м а й н е  п ё л с е ,  т ё п л ӗ  т у  с а  
•  т ӑ р а с  п у л а т .

Пур патш алӑхра та халӑх пурӑннӑҫем ӳссе пырат. 
Россияри халӑх малашне те ха ^ х и  майпах ӳссе пырсан, 
6 0  ҫултан пирӗя патш алӑхра ҫын икӗ хут ытла пулмалла; 
халӗ пӗр ҫын тӑранса тӑракан вырӑнта 6 0  ҫул иртсен 
икӗ ҫын тӑранеа тӑмалла пулӗ; халӗ икӗ ҫын тӑранса 
пурӑнакан вырӑн 6 0  ҫул кайа пёр ҫын ант,ах тӑрантса 
тӑнӑ. Урӑхларах каласан: ёлӗк, 6 0  ҫул кайа виҫӗ хирте 
пӗр йата 6 теҫетина ҫӗр лекнӗ пулсан, халӗ В теҫетина 
ан^ах лекӗ, 6 0  ҫул иртсен— теҫетина ҫурӑ ан^ах тивӗ.

Палӑрса тӑрат: халӗ те пӗр йат пуҫне тырӑ ӗлёкхи  
т^ хл ех илсе тӑрас тесен, тырӑ вӑйлӑрах пулма кирлӗ; 
сӑмахран каласан, 6 0  ҫул кайа кашни ҫул пӗр йат пуҫне  
2 0 0  пӑт ^ӗш  тырӑ илсе тӑнӑ пултӑр; ву 2 0 0  пӑта 4  те- 
ҫетинаран (анаран) пуҫтарнӑ пултӑр; (6  теҫетинаран ик- 
кӗшё кашни ҫул хытта йулат); халӗ й атп уҫн е виҫӗ хир
те В теҫетина ант,ах лекет пултӑр; халӗ те пӗр йат пуҫне  
2 0 0  пӑт т,ёш тырӑ кӳртес тесен, тырӑ икӗ хут вӑӑлӑрах  
пулмалла; пӗр пут,ах ӳсекен вырӑнта икӗ пут,ах ӳсмелле 
тумалла, мӗншӗн тесен 4  теҫетинаран илес тырра халӗ 2  
теҫетинаран ант,ах пуҫтармалла пулаН  малашне ҫак 2 0 0
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пӑта 2  теҫетинаран мар, пӗр теҫетинаран пуҫтармалла 
вӑхӑт та ҫитӗ. Х алӑх хутш ӑнса ӳссе пынӑҫем, тырӑ-пулӑ  
лайӑхрах пулмалла тӑвас пулат.

Тырӑ-пулӑ лайӑхрах, вӑйлӑрах пултӑр тесен, пирӗн 
хрес^енён ёлӗк авалтан пыракан ҫӗр-ӗҫ йӗркисене пӑра- 
хас пулат: ҫӗр ирӗж ^ухне аван йӗрке-ҫӗр хӗсёке килсен 
йурӑхсӑра тухат. Ҫӗр ӗҫне туса тӑрас тӗлӗш ӗн^ен пирӗн  
нимӗТ)Сем, датчансем. шведсем, финсем, белгийцӑсем. гол- 
ландцӑсем, француссем, англичансем, тата американцӑсем  
хыҫҫӑн каймалла; вёсем мёнле майпа ҫулленех лайӑх ты- 
рӑ илсе тӑнине асӑрхаса хамӑр Т)ухӑн пурӑнӑҫа ҫӗклесе 
мала йама тӑрӑшмалла. Нимӗт,сем на^ар ана ҫин^е те 
кашаи теҫетинаран ҫул.1ен 100  пӑта йахӑн тырӑ 
илсе тӑраҫҫӗ-; пӗр ҫул тырӑ пит вӑйлӑ пулни, тепӗр ҫул  
пёртте пулманни— унта ҫукпа псрех; вёсен ҫулленех тырӑ 
пӗр пекрех вӑйлӑ пулса тӑрат. Ун пек тырӑ пирён хрес- 
^ен хушшин^е хура тӑпраллӑ пит аван ана ҫин^е ан^ах, 
унта та сайра хутра, тырӑ ӑнса пулнӑ ҫулсен^е ан^ах п у 
лат. Пирӗн патш алӑхра тырӑ ӑнса пуласси пуринт,ен ытла 
ҫанталӑкран килет: ҫанталӑк сивӗ. йе уйар тӑрсассӑн, 
выҫлӑх пулат, ӑш ӑ ҫумӑр ҫукаласан— хрес^ен тырӑллӑ 
пулат; уйар ҫул та пёр пекрех тырӑ илме епир пӗлмест- 
пӗр. •

ХаМар хиртен тырӑ-пулӑ нумайтарах плес тесен, пи
рён т,и малтая ҫёре ҫёнетме, на^ар анана аванлатма, тата 
ана ҫинт,и тӑпрана менле пӗлсе ҫемҫет#ссине вӗренес п у 
лат: хирти тӑпра пит хӑватлӑ, ӗр^евлё пулсан та, ӑна 
в ӑхӑтӗщ р  сухаласа ҫемҫетмесен, тырӑ ӑнса пулаймаст; 
тепӗр йент,ен пур ёҫе те-сухине те, сӳрине те, акассине 
те, тата ыттине те, пит тӗплё, вёреннё ҫынсем каланӑ 
тӑрӑх туса тӑрсан та, ҫӗре ҫӗнетмесен тырӑ на^артан на- 
т,ар пула пуҫлат. Ку кӗнекере епир ҫёре ҫӗнетмелли ҫин- 
■^ен, на^ар анана аванлатмалли ҫин^ен калӑпӑр.
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На^ар анана аванлатас майсент,ен т,ӑвашсем пёрне, 
навус тӑкассине ант,ах пӗлеҫҫӗ. Ант,ах, пёлмен пирки на- 
вусран та усӑ нумайах кураймаҫҫӗ; хӑш  Т)ухне навус 
тӑкни— усӑ  вырӑнне сийен ант,ах кӳрет: ’р с - 'р с а х  навус 
тӑкнӑ ҫӗрте тырра ӑш ӑ тивет, йе тырӑ сайра пулат. Вал  
— навусран йепле уса нумайтарах курма пулнине пёлмен- 
тен килет. Тата хӑш  хӑш  тёлте (Самар кёпёрнин^е, Уфа 
кёпёрнив^е) халё те навуса ана ҫине такса усӑ курма 
пулнине пӗлмеҫҫӗ: кил— картинке пухӑнакан навуса пё- 
тёмпех йе вара тӑкаҫҫё, йе у к а э д а  ҫумне куналаҫҫӗ. Ана 
ҫине тёрлё порошоксем сапса лайӑх тырӑ илнине курман 
та, ун динден илтмен те. Ҫавӑнпа та, ҫӗре йепле ҫёнет- 
мелли ҫин^ен калакан кёнеке ^ӑвашсемшӗн пит кирлё; 
нат,ар анана мёнле майпа аванлатма пулнине— пур хрес- 
т,ен те витёр пёлсе тӑмалла.

2 . Т ы р ӑ  л а й ӑ х  п у л т ӑ р  т е с е н ,  ҫ ӗ р е  ҫ ӗ н е т с е
т а м  а к и р л ё .

Т)ӗрӗ курӑка, йе йывӑҫа типётсен, вёсем пит нумай  
ҫӑмӑлланаҫҫӗ: Т|ӗрё курӑкра та, йывӑҫра та шыв пур. Ти- 
пӗ вутӑ йе улӑм ҫунса кайсассӑн, вёсен вырӑнне кӑшт 
кӑна кӗл ан’р х  тӑрса йулат: вӗсентщ ытти пур йапала та 
тӗтӗм пулса сывлӑша кайат. Кӗле тем пек хӗртсен те вӑл 
ҫунма пултараймаст; ӑна пурте пӗлеҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, пур 
йывӑҫ-курӑкра та виҫӗ тёрлё йапала пур: шыв, вутра 
ҫунакан йапаласем, тата кёле кайакан йапаласем. Вутра. 
ҫунакан йапаласене вырӑсла „органические вещества" 
теҫҫӗ; вутра ҫунман, кёле кайакан йапаласене „минераль
ные вещества" теҫҫӗ.

Йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлё йапаласен^ен ҫунтарсан  
кӑмрӑк пулакан „углерод" тейекен йапалана ант,ах т,ӗрӗ 
йывӑҫ-курӑк сывлӑшран туртса тӑрат; ытти йапаласене 
пурне те ҫӗртен и лее тӑрат; вутра ҫунман, кёле кайакан 
йапаласене пурне те шывпа пӗрле тӑпраран сӑхса тӑрат-



Ҫапла ӗнтӗ, йывӑҫ - курӑкӑн йашка - ҫӑкри, унӑн  
ҫими пур те, кӑмрӑка кайас йапаларан пуҫне, тӑпрара  
пулат; йывӑҫ-курӑка, сывлӑшран пуҫне, тӑпра тӑраитарса  
пурӑнат.

Йывӑҫ-курӑк ӳснӗ ҫӗртех ҫӗрсе кайсассӑн, вӑл тӑп- 
раран илнӗ йапаласем каллах тӑпрана кайаҫҫӗ, йывӑҫ — 
курӑк ӳснӗ ҫӗртех ҫӗрее кайсан, тӑпра хӑват,ӗ кимӗлмест, 
унта йывӑҫ-курӑк ҫими кимӗлсе, сахалланса пымаст. 
Хирте, тырӑ-пулӑ акса тӑракан вырӑнта апла мар: кашни  
ҫул т,ӗш тырӑпа, улӑмпа, тата тӗрлӗ ҫимӗҫпе ана ҫинт,и 
тӑпраран епир тёрлё йапаласем илсе тӑратпӑр; ана ҫине 
навус тӑкмасан, йе ҫӗре ҫӗнетекен порошоксем еапмасан, 
вёсен вырӑнне тӑпрана нимӗн те памастпӑр. Ыраш ӑнса  
пулнӑ ҫул пӗр анаран вырса илнӗ ырашра 12 пӑта йахӑн  
кёле кайакан йапаласем пулаҫ-ҫё, пӗр анаран илнё сӗлӗре—  
10  пӑта йахӑн пулаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, ыраш хыҫҫӑн сӗлӗ 
аксассӑн, икӗ ҫул хушшин^е вёсем пёр анаран 22-п ӑта  
йахӑч кёле кайакан йапаласем илеҫҫӗ, пӗр ана ҫннТ)И тӑ- 
прара йывӑҫ-курӑк ҫими 2 2  пӑта йахӑн кимӗлет.

Пирӗн ҫакна пӗлсе тӑрас пулат: тӑпрари пур йапала  
та йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлӗ мар; пур тӑпрара та кӑшт 
та пулин хӑйӑр пур. Таса хӑйӑрта тыра-пулла ӳсме 
кирлё йапала пӗртте ҫук; ҫавӑнпа таса хӑйӑр ҫинт,е нимӗн 
те ӳсме иултараймаст. Тата, хӑш  пӗр тӑпра пӗр^ин^е 
тырӑ-пулла ӳсме кирлё йапала пулсан та, вӑл шывра 
ирӗлейменнипе ҫӗрте ахалех выртат, тырӑ-пулӑ ӑшне кӗ- 
реймест. Тёрлё Т|ӗш тырӑра— ырашра, тулӑра, сӗлӗре, 
вирте,— пирён сывлӑха тытса тӑма кирлё йапаласем пур; 
ан^ах епир вёсене пёрне те ^ӗрӗлле ҫийейместпӗр: ырашпа 
тулла малтан авӑртма кирлё; унтан ҫӑкӑр пӗҫермелле; 
вара тин тулӑпа ыраш пире ҫиме йурӑхлӑ пулаҫҫё; вире 
малтан ҫуртармалла, унтан кӗрпинТ)ен йе пӑтӑ, йе кёрпе 
пӑтти пӗҫермелле; ҫуртарман вир те, т,ёрё кёрпе те пире 
ҫиме йурӑхлӑ мар; вӗсене Т)ӗрӗлле ҫисен те усӑ  нумайах
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пулас ҫук: вёсем йуна йе ӳте кайни пулмӗ. Ҫапла, йы- 
вӑҫ-курӑка ӳсме кирлё йапаласем те путе кайт^ӑр тесен  
— пиҫнӗ пулма кирлё; йывӑҫ-курӑк ҫими пиҫни— вал шывра 
ирӗлме пултарни. Тӑпрара, шывра ирӗлекен йывӑҫ-курӑка 
ӳсме кирлё йапаласем пайтах пулсан, вал тапрана — 
пиҫнё тӑпра тейёпёр; сахал пулсассӑн— пиҫмен тӑпра 
тейӗпӗр. Пирён валли йашка-ҫӑкӑр пӗҫерме-вут кирлӗ; 
йывӑҫ-курӑк ҫими пиҫмешкӗн тӑпрара' ӑш ӑ нӳр, тата уҫӑ  
сывлӑш пулмалла. Тӑпрара тырра-пулла ӳсме кирлё йапа
ласем нумай пулсассӑн, вӑл нӳрлё, ӑш ӑ тӑрсассӑн, тата 
унйн хуш ӑкӑсен^е уҫӑ сывлӑш ҫителӗклё пулсассӑн, тырӑ 
-пулла кпрлӗ ҫиме пиҫсе тӑрат; вал шывра ирӗлекен  
пулат; тӑпра нат,ар пулсассӑн, йе вӑл хытӑ, типӗ, сйвӗ 
тӑрсассӑн, йывӑҫ-курӑк ҫими пит хуллен пиҫет; вара 
тырӑ —пулӑ выҫӑ касӑлат.

А стуса тӑрас пулат; тӑпрара ты рӑ-пулла ӳсме пӗртте 
кирлё мар йапаласем пит нумай; кирлё йапаласем пулсан  
та, шывра ирёлме пултаракан йапаласем тата та сахал- 
тарах; вёсем питрех те сахал теме пулат: тӑпран 1 0 ,0 0 0  
пайён^ен шывра ирёлме пултаракан йапаласем пёр пайран  
ытла пулмаҫҫӗ. Ана ҫинт,ен пӗр-пӗр тырӑ йе ҫимӗҫ ил- 
сессӗн, тӑпрара, шывра ирӗлекен йывӑҫ-к^рӑк ҫими тата та 
сахалтарах пулат. Хире пёр вӗҫсӗр, пёр сыпӑксӑр тёрлё 
тырӑ, йе тымар курӑк-ҫимӗҫ акса тӑрсассӑн, ана ҫине 
навус та тӑкмасан. ҫӗре ҫёнетекен порошоксем те сапмасан, 
тӑпран хӑваТ|ӗ кимёлнӗҫем кимёле пуслат, вал н а р р т а н  
нат,ара кайат; унта шывра ирӗлекен йыв.ӑҫ-курӑк ҫимӗҫӗ 
те, шывра ирёлейменни те сахалланнӑҫем сах-лланса пырат; 
тӑпра кивелсе пырат, теҫҫӗ т,ӑвашсем.

Халё вёреннё ҫынсем йывӑҫ-курӑка ӳсме мӗнле-мӗн- 
ле йапаласем кирлине пит аван пӗлсе тӑраҫҫӗ. Ҫунсан 
кёле кайакан йапаласент,ен пуҫне йывӑҫ-курӑк тӑпраран 
тата азот тейекен йапалана илсе тӑрат. Таса шыв ҫине 
йывӑҫ-курӑка кирлё йапаласене пурне те ш ӗп-ш ӗвӗ ирёл-
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терсе йарсасеӑн, вӑл шывра пур йывӑҫ-курӑк та, тырӑ 
пулӑ та ӳсме пултарат: ҫулҫӑ кӑларат, т ^ е к е  ларат, тата 
ҫимӗҫ те пара!1. Шывра* йывӑҫ-курӑка кирлё йапаласен§ен  
пёрин^ен 'пуҫне ыттисем пур те перекетлӗ, йе ҫителӗклӗ 
пулсассӑн та, йывӑҫ-курӑк выҫӑ касӑлат: малалла ӳсме 
пултараймаст; шывра кирлё йапаласем пур те ҫителӗклӗ 
пулсан тин шыва лартнӑ йывӑҫ-курӑк сарӑлса ӳсет. 
Ҫапла тӑпрара та: йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлё йапаласем  
пур те ҫителӗклӗ пулсан, тырӑ-пулӑ ирӗккӗн ӳсме пул
тарат, пӗри ант,ах ҫитмесен те малалла ӳсме пултарай
маст. Ҫийес-ӗҫес тӗлӗшён^ен йывӑҫ-курӑк ҫы нпекех: етем 
сывлӑхне, унӑн ӳт-пӳне усрама ҫиме те кирлӗ, ёҫме те 
кирлӗ; ҫиме те, ӗҫме те ҫителӗклӗ пулсан тин етем Т)унне 
тытса тӑма пулат; ҫиме пит ирӗк пулсан та, ӗҫме шыв 
пулмасан, етем нумайах пурӑнаймаст; пёр шывпала ант,ах 
та пурӑнма май ҫук.

Ана кивелсе, на^арланса пыни— тӑпрара йе тырӑ- 
пулла ӳсме кирлё пур йапала та ҫителӗксӗр пулнин^ен, 
йе вӗсент,ен хӑш ӗ пӗри анТ|ӑх ҫителёксӗр пулнинт,ен килет. 
Хирти тӑпрара ^ас-^асах азот, фосфор, тата калий тейе- 
кен йапаласем ҫитменнипе тырӑ-пулӑ нат,ар пулат. Тырӑ 
лайӑх пултӑр тесен, ҫӗре ҫӗнетес пулат; тӑпрана йывӑҫ- 
курӑка ӳсме кирлё йапаласене парас пулат.

Йывӑҫ-курӑк ҫиминт,ен пуҫне ана ҫинт,и тӑпрара 
ҫёрӗк тӑпри пухмалла; епир пур те пӗлсе тӑратпӑр: хура  
тӑпра ҫинт,е пур тырӑ та ӑнса пулат. Тӑпран тӗттӗм  
тӗсӗ-ҫёрӗк тӑприн^ен килет: ҫӗрӗк тӑпри нумай пулсассӑн, 
тӑпра- хура курӑнат, сахал пулсассӑн, ҫуттӑн курӑнат. 
Хура тӑпрара ҫӗрӗк тӑпри пур ытти тӑпрарин^ен те ытла
рах. Х ура тӑпраллӑ ана ҫинт,е тырӑ ӑнса пулни-ҫав ҫӗрӗк  
тӑпри перекетлин^ен пит килет.

Ҫёрёк тӑпри-тёрлё йывӑҫ-курӑк йулашкин^ен пулат: 
йывӑҫ-курӑк йулашки ҫӗрсессӗн вӗтт,еҫҫӗ, ҫеп-ҫемҫе тӑпра 
пулса тӑрат. Ҫӗрӗк тӑпри шывра ирӗлмест; ҫавӑнпа вӑл
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йывӑҫ-курӑк ӑшне кӗреймест. Ант,ах, ҫӗрӗк тӑпри нӳре те 
йывӑҫ-курӑк ҫимине те питӗ аван тытса тӑрат. Тепӗр йен- 
^ен, ҫӗрӗк тӑпри ҫӗре ҫемҫетет, пӗтӗмпех ҫӗрсе кайсассӑн, 
шывра ирӗлекен йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлё йапаласене 
кайат; тата вӑл тӑпрана. пиҫме те пулӑшат: ^ул тӑп- 
рин’р  тырра-пулла кирлё йапаласене шывра ирӗлмелле 
тӑват.

Ҫапла ӗнтӗ, тырӑ лайӑх пултӑр тесен, ҫӗре ҫёнетсе 
тӑрас пулат: тӑпрана тырӑ-пулла ӳсме кирлё йапаласем  
парас пулат, тата унта ҫёрӗк тӑприне пухас пулат.

3 . Ҫ ӗ р е  ҫ ӗ н е т м е л л и  м а й с е м  ҫ и н т, е н.

Ҫӗре ҫёнетме виҫӗ май пур: вёсент,ен пӗри— анана 
хытта хӑварса ҫеремлентересси, иккӗмёшӗ— хыт суха тӑ- 
васси, виҫҫёмӗш ӗ— ана ҫине навус тӑкасси, тата ҫӗре 
ҫӗнетекен тӗрлӗ порошоксем сапасси.

а ) А н а н а  х ы т т а  х ӑ в а р с а  ҫ е р е м л е н т е р с е  
ҫ ӗ р е  ҫ ӗ н е т н и  ҫ и н ^ е н .

Ӗлӗк авал, ҫёр ирӗк щух, ҫёре ҫапла ҫёнетсе тӑнӑ. 
Пурте пӗлсе тӑраҫҫӗ: ҫерем уҫсанах, ана ҫинт,е ҫум йе 
пёртте пулмаст, йе пулсан та— пит сахал пулат. Ҫӗр 
кивелнёҫем ана ҫинт,е ҫум-курӑк йышлӑнанса пырат, тырӑ- 
пулла т,ас-Т|асах ҫум пусат. Тепёр йенден тата ҫӗнӗ ҫӗрте 
ҫӗрӗк тӑпри те ытларах пулат, ҫӗрӗк тӑприне кайакан 
тӗрлӗ йывӑҫ-курӑк йулашки те перекетлё пулат; ҫерем  
айӗнт,и ҫӗр хӑй  тӗллӗнех кӗрпекленсе кайат; ҫавӑнпа ҫӗнӗ 
ҫёре сухаласа ҫемҫетме те йӑвӑрах мар, унта тырӑ-пулӑ  
та ӑнса пулат. Ҫӗр кивелнӗҫем анана ҫемҫетме йӑвӑр- 
тарах пулат, тӑпрара тырӑ-пулла ӳсме кирлё йапаласем  
еахалланса пыраҫҫб; ӑна кура тырӑ-пулӑ та на^артан 
н а 'р р  пула пуҫдат. Ҫӗр ирёк тӗлте тырӑ на$ар пулакан  
анана хытта хӑварса ҫеремлентерсе йараҫҫӗ. Х ы ттахӑвар-
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санах ана ҫин^е тёрлӗ шултӑра шӑмӑлӑ курӑк: шур-арӑм, 
хы т-хура, цикорий тейекен кӑвак Т]ет,ек, тата йыт пырши, 
тӗрлӗ сар т ^ е к  кайат. Ҫак курӑксем пур те ҫемҫерех  
•ҫӗрте ант,ах ӳсме пултараҫҫӗ. Пыра киле ана ҫинт,и 
тӑпра хытнӑҫем хытса пырат. Ана хытнӑҫем ҫемҫе тӑпрана 
вӗреннӗ курӑксем пётсе пыраҫҫӗ; вёсен вырӑнне хытта 
вӗреннӗ, вы лӑх ^ӗрлӗх йуратакан курӑксем кайаҫҫё: мал
тан ш ур-ути, т,авка пуҫ, тӑрна пӑрҫи, унтан ҫерҫи тырри, 
метёлте, тата урӑх ҫавӑн пек курӑксем; сухалама пӑрахки  
2 0  ҫула йахӑн иртсессён хытта вӗреннӗ кӑлкан та кайат. 
Хытта хӑварнӑ ана ҫинт,е кӑлкан кайсан, вара ҫӗр ҫӗнелсе 
•ҫитнӗ теме йурат; кӑлкан кайнӑ ҫереме уҫса тырӑ акас 
пулсан, пур тырӑ та ҫӗнӗ ҫёрти пек лайӑх пулё тесе ӗмӗт- 
ленсе тӑма пулат. Хытта хӑварнӑ ана вӑрман хуш ш ин- 
Т)в пулсассӑн, йе вӑл кӑвак тӑпраллӑ пулсассӑн, ӑна вӑр- 
ман хӗрринт,е ӳсекен йывӑҫ-курӑк хупӑрлат: кӑлкан— хура  
тӑпраллӑ ҫеҫен хирте ант,ах йышлӑ ӳсет.

Хытта хӑварнӑ ана ҫинт^е вы дДх-^ёрлӗх ҫийекен 
курӑк кайсассӑн, вӑл курӑк вӑйлӑ пулсассӑн, ана ҫаран 
вырӑнне ҫӳрет; курӑк нат,ар, ҫулма йурӑхсӑр пулсассӑн, 
ана ҫинт,е выЛ)ӑх-Т)ёрлӗх кётеҫҫӗ..

Хытта хӑварса ҫеремлентерсе йанӑ ҫёр ҫёнелни мӗн- 
тен килет ши? Вӑл акӑ мёнтен кйлет.

Есир асӑрханӑ пулӗ: тырӑ на^ар пулакан ана ҫин-
т,е те хӑш -т,ухне ҫум курӑк сарӑлса ӳсет ,— кашласа ларат: 
ана ҫ ш г р  тӑпрара йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлӗ ҫимесем пул
масан, вӑл апла пулм ӗздӗ.

Тырӑ пулман ана ҫинт,е ҫум-курӑк сарӑлса ӳсме
пултарни акӑ мӗнтен килет: 1 ) ҫум-курӑксен нумайӗшин  
тымар пит вӑрӑм; вӑрӑм тымарлӑ ҫум-курӑк тырӑ-пулӑ  
тымарӗ ҫитеймен тӑпра сийӗсен^ен сӗткен туртса тӑма 
пултарат; 2 ) хӑш -пӗр йывӑҫ-курӑк тымарё шывра ирӗле- 
кен йапаласене ан |,ах  илсе тӑма пултарат; хӑш -пӗр ку- 
рӑк тымарӗ шывра ирӗлеймен йапаласене те ирӗлтерсе
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ӗмсе тӑма пултарат. Курӑнсах тӑрат: кун пек йывӑҫ-ку- 
рӑк тӑпрана питех тиркемест, ҫемҫе тымарлӑ йывӑҫ-курӑк  
ӳсеймен вырӑнта та ӳсме пултарат; 3) пӑрҫа йевӗрлӗ 
.мотыльковые растения" тейекен курӑксем хӑйсен тыма- 
рӗсем ҫин^е пурӑнакан вӗтт,еҫҫӗ хуртсем урлӑ сывлӑшран 
азот тейекен йапалана туртса тӑма пултараҫҫӗ; ытти 
йывӑҫ-курӑксем пурте азота тӑпраран ан^ах илсе тӑраҫҫӗ; 
сывлӑшра азот пит нумай, тӑпрара— питех мар; хӑш -пӗр  
тӑпрара йывӑҫ-курӑка та, тырӑ-пулла та ӳсме ҫитеймест. 
Азота сывлӑшран туртса тӑма пултаракан курӑксем— тырӑ- 
пулӑ сарӑлса ӳсеймен ана ҫин^е те ирӗккӗн ӳсме пулта- 
раҫҫӗ. Ҫерем ҫин^и курӑка ҫулса тӑрсан, вёсен тымарӗ- 
сем тӑпрара йулаҫҫё; ҫерем ҫин^е выгьӑх-^ӗрлёх кӗтеҫҫӗ 
пулсан, унӑн тирслёкё ана ҫинт,ех йулат. Ҫапла вара, хытта 
хӑварнӑ анари тӑпрара курӑксен тымарӗсем нумайлак- 
нӑҫем нумайланса пыраҫҫӗ; тӑпрара ҫӗрӗк-тӑпри пулас 
йапаласем ӳснӗҫем ӳссе пыраҫҫӗ. Хытса кайнӑ типӗ тӑп- 
рара вӗсем ^асах ҫӗрсе кайаймаҫҫӗ: хытӑ тӑпрара йывӑҫ- 
курӑк йулашкине ҫӗртекен вӗт хуртсем ӗрт,еме уҫӑ сывлӑш 
та, нӳр те ҫитеймест. Вӑрӑм тымарлӑ курӑксем хӑйсене  
кирлӗ ҫимене тӑпран айалти сийӗн^ен илсе тӑрса ҫийелти 
сийелле хӑпартаҫҫӗ; ҫавӑнпа ҫеремленсе кайнӑ тӑпран  
ҫийелти сийёнт,е йывӑҫ-курӑка ӳсме кирлё йапаласем ки- 
мӗлсе пыма мар, ӳссе пыраҫҫӗ. Ҫитменнине тата, (есир  
ӑна хӑвӑр та пит аван пӗлетӗр) ҫерем айён^и тӑпра  
выртнӑ ҫӗртех, хӑй  тӗллёнех кӗрпекленсе кайат; ӑна су- 
халас тӑвас пулсан, вӑл пӗр муклашкасӑр, ҫеп-ҫемҫе тӑпра 
пулса тӑрат. Ҫавӑнпа та, хытта йулса ҫеремленсе кайнӑ 
ана ҫӗнелет, начус тӑкнӑ ана пек аван пулат.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫӗре хытта хӑварса ҫеремлентерсе йар- 
сан, ӑна ҫӗнетме пулат. Ан^ах, ҫӗр ирӗк тӗлте ан -р х  
анана хытта хӑварса ҫеремлентерсе йама май пулат. Т)ӑ- 
нах та, хӑш -пӗр тӗлте— Самар кёпёрнинт,е, Дон ҫырми 
хӗррин^е пуранакан хусахсем  патён^е, тата ытти хӑш  
кёпӗрнесен^е те халӗ те ҫӗре ҫак майпа ҫӗнетсе тӑраҫҫӗ.
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Т)ӑвашсен хушщин^е ҫӗре ку майпа ҫӗнетсе тӑма 
йурамаст: пирӗн ҫӗр пит сахал; хамӑр анасене епир 
1 5 — 2 0  ҫула мар, 4 — 5 ҫула та хытта хӑвараймастпӑр. 
Пирӗн ҫёре ытти майсемпе ҫӗнетсе тӑмалла.

в ) Х ы т  с у х а  т у с а  ҫ ӗ р е  ҫ ӗ н е т н н .

Ана ҫине пӗр сыпӑксӑр, кашни ҫул тырӑ акса тӑр- 
■сан, унта тырӑ ӑнсах пулаймаст; тырӑ ҫине тырӑ акни 
килӗшменнине пур хрест,ен те пёлсе тӑрат. Ана ҫине пӗр 
вёҫӗмсӗр тырӑ акса тӑрсан анана сухаласа ҫемҫетме питӗ 
хён: вӑхӑт ҫитмест. Сухапа сӳре нат,ар пулнине тырӑ- 
пулла ҫум курӑк пусат. Ҫавӑнпа пирён йен^е пӗр ик-виҫӗ 
тырӑ акса илсессӗн, анана сухаласа ҫемҫетме ирӗкрех  
пултӑр тесе ӑна хытта хӑвараҫҫӗ; пӗр икӗ-виҫӗ уй ӑх  хуш - 
шинт,е хы тӑ-суха тӑваҫҫӗ.

Хыт сухана пӗлсе тусассӑн, (есир ӑна витӗр пӗле- 
тёр) тырӑ лайӑхрах пулат. Хыт суха тунӑ хы ҫҫӑн тырӑ- 
пулӑ лайӑхрах пулни-тӑпра пиҫсе тӑнинт,ен калет: хыт 
сухана иртерех туса анана т,ипер ҫемҫетсен, вӑл нӳр пит 
аван тытат.

Ана ҫемҫе те, нӳрлӗ те пулсассӑн, тӑпрара йывӑҫ- 
курӑк йулашкине ҫӗртекен вёт хуртсем пит хытӑ ӗрт,есе, 
ш ултӑрарах ҫёрӗк тӑприне ҫӗртсе йараҫҫё те йывӑҫ-курӑк  
ҫимине йурӑхлӑ тӑваҫҫӗ. Тепёр йен^ен, тӑпра нӳрлӗ, 
ҫемҫе, ӑш ӑ тӑрсан, 1)ул тӑпринт,и тырӑ-пулла ӳсме кирлӗ 
йапаласем шывра ирӗлекен пулаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, хыт су 
хана пӗлсе тусассӑн, тӑпрара, шывра ирӗлме пултаракан  
ты рӑ-пулӑ ҫими ӳссе тӑрат. Т)ипер сухаласан, хура пу- 
сӑра вӑл ҫимене туртса тӑракан ҫум-курӑк пулмаст. Ҫа- 
вӑнпа та хыт суха тунӑ хыҫҫӑн тырӑ тасарах та, вӑйлӑрах  
та пулат. Вёреннё ҫынсем пёрре акӑ мӗн сӑнаса пӑхаӑ: 
пӗр ана ҫинт^е ултӑ ҫул хушшин'де вӗҫӗмсӗр ыраш акса 
тӑнӑ, ҫавӑнтах, тепӗр ана ҫин^е ыраш хыҫҫӑн тулӑ акса
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тӑнӑ; тулӑ хыҫҫӑн анана хытта хӑварса тӑнӑ; ҫапла вара 
иккӗмёш ана ҫинт,е ултӑ ҫул хуш ш ин^е 2  хут ыраш,
2  хут тулӑ акса илнӗ. Ултӑ ҫул хуш ш ин^е пирвайхи ана 
ҫинт^ен 5 7 8  пӑт, иккӗмӗшӗ ҫинт,ен— 5 1 2  пӑг ^ӗш  илнӗ.

Вӑтамӑн шутласан, вӑл— пирвайхи ана ҫинт,ен ҫуллен  
9 2  пӑтшар хытта хӑварса тӑни ҫинт,ен— 1 2 о  пӑтшар т,ӗш 
тырӑ илсе тӑнӑ пулат. Ку сӑмахсене вуласанах анана  
хытта хӑвармалла мар пек туйӑнат; ант,ах, т,ипертерех 
ш ухӑш ласан, ку т,исласент,ен те анана хытта хӑварнин  
усси палӑрӗ. Т)ӑнах та, пирвайхи ана ҫине 6  хут акнӑ, 
иккӗмӗшӗ ҫине 4  хут ант,ах акнӑ; кашни ана ҫине ҫуллен  
вуншар пӑт вӑрлӑх акса тӑнӑ пулсан, пирвайхи анаран  
ултӑ ҫул хуш ш ин^е вӑрлӑхран ытлашши 5 1 8  пӑт илнӗ, 
иккӗмӗш анин^ен— 4 7 2  пӑт иляӗ; пирвайхи анаран иккӗ- 
мӗшӗн^ен 41  пӑт ытлашши илнё. Ун вырӑнне пирвайхи  
ана ҫинт,е ӗҫ те ытларах пулнӑ: ун ҫин^е ултӑ ҫул хуш - 
шин^е 2  хут суха, 4  хут сӳре, 2  хут вырса ҫаиассине  
ытла тунӑ. Ҫак ытлашши ӗҫсемшӗн 41  пӑт ’̂ ёш  тырӑ 
панӑ пулат. 41  пӑтш ӑн кам пёр анана икё хут сухалё,, 
4  хут сӳрелӗ, 2  хут вырё, 2  хут ҫапӗ? Хыт сухине ирте- 
рех тусан, икё ҫул иртсен п ёр— хытта хӑваракан ана  
ҫин^ен те вӗҫёмсӗр, пёр кантармасӑр ыраш акса тӑнӑ ана  
ҫ т г р  т,ухлех тырӑ пуҫтарма пулат.

Ҫапла ёнтё: хыт суха тунин усси, вӑл ҫӗре ҫӗнетсо  
тӑни паллӑ ӗнтӗ. Ан^ах хыт сухин усси нумайтарах пул- 
тар тесен, ӑна иртерех, вӑхӑтлӑ тумалла.

г. А н а  ҫ и н е  н а в у с  т а к с а ,  т а т а  т ё р л ё  п о *  
р о ш о к с е м  с а п с а  д ё р е  ҫ ӗ н е т е с с и  ҫ и н т) е н.

Тӑпрана ты рӑ-пулӑ ҫимипе пуйтарса та ҫӗре ҫӗнетме 
пулат. Ҫӗре ҫӗнетекен йапаласене пурне те вырӑсла 
„удобрение" теҫҫӗ. Вӗсентрн хӑш ӗ пӗри— тӑпрара тырӑ- 
пулӑ ҫимине йышлӑлатат; вӗсент,е йывӑҫ-курӑка ӳсм е
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кирлё йапаласем пур. Кун пек йапаласене вырӑсла „пря
мые удобрения" теҫҫӗ. Есир астӑватӑр пулё: хирти тӑпрара 
^ас-^асах йе азот, йе фосфор, йе калий тейекен йапаласем  
ҫителӗксӗр пулаҫҫё. Тӑпрана тырӑ-пулӑ ҫимипе пуйтаракан  
йапалара ҫак виҫӗ тёрлӗ ҫиме те пулсассӑн, ҫёре ҫёнетекен  
йапалана вырӑсла „полное удобрение" теҫҫё. Вӑл— ку йа
пала тӑпрана пур йенден те пуйтарнине пӗлтерет. Ҫёре 
ҫӗнетекен йапалара виҫӗ йапаларан: азотран, фосфортан, 
тата калийтен, пӗри, йе иккӗшӗ ан^ах пулсан, ӑна вы- 
рӑсла „неполное", йе „одностороннее удобрение" теҫҫӗ. 
Вӑл сӑмахсем— ҫёре ҫӗнетекен йапаласем тӑпрана пёр  
йенден ант,ах пуйтарнине пӗлтереҫҫӗ; вӗсем тӑпрана пӗр  
йент,ен ант,ах тӳрлетеҫҫӗ. Хӑш -пӗр ҫёре ҫӗнетекен йапа
лара тырӑ-пулла ӳсме кирлё йапаласем пӗртте ҫук; вёсен 
усси-тӑпрана ҫемҫетни, йе ана пиҫме пулӑшни. Ун пек 
ҫӗре ҫӗнетекен йапаласене вырӑсла „косвенные удобре
ния" теҫҫӗ.

(Малалла тата пулат).

Тетӗшрп Учит. Сем. Наставн. О. Андреев.
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Тырӑ лайӑхрах пултӑр теееесӗн, мӗнле 
вӑрлӑх акмалла?

Пирӗн хрест^ен- 
сен тырӑ акса тӑвас 
ёҫре пёр йапала пур, 
ӑна хуҫисем аванта
рах астусассӑн, вӑл 
йапала, нумай укҫа 
тӑкмасӑрах, ытла
рах тупӑш  п ар ӗ-эдӗ. 
Вӑл ӗ ҫ — ырӑ пёр- 
^ӗллӗ тырӑ тӑвас- 
си, тата— акмашкӑн 
азан тухӑҫл ӑ  вӑрлӑх 
хатӗрлесси.

Х р е с ^ е н с е м  а н и с е м  ҫ и н е  н а т, а р в ӑ р л ӑ х
а к а ҫ ҫ ё.

Ку тарант,т,ен хрес^енсем нат^ар тырӑ тӑват^ӗҫ, мӗн- 
ш ён тесен— акмалли вӑрлӑха авантарах тӑвассине вӗсем 
сахал аса илетэдӗҫ.

Х ӑш -хӑш  кӗпӗрнесент,е земски управсем кашни ҫул 
тырӑ-пулӑ ҫин^ен хыпарсем пухаҫҫӗ. Хрест,ен акакан 
вӑрлӑхсене пухса, вӗсене сӑнаса пӑхаҫҫӗ. Вал вӑрлӑхсене 
сӑнаса пахнӑ та, вӗсем: на^ар, выҫӑ, вӗтӗ, курӑк-вӑрриллӗ 
пулнй, шӑтма— нат,ар шӑтнӑ; тата вӑл тырӑ ӑшӗн^е ҫынна 
сийен тӑвакан йапаласем те пулнӑ.

Ҫапла, Владимир кӗпӗрнинт,е хрес^ен ырашне сӑнаса 
пӑхса, ак мӗн тупнӑ: 1) вӑл ыраш акма йурӑхсӑрах пул- 
нӑ, шӑтма на^ар пулнӑ, ҫитменнине тата ытла курӑк вӑр- 
риллӗ пулнӑ. Авӑн ҫапнӑ 'йухне ҫак курӑк вӑррисене
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л айӑх вӑрлӑхран пӗртте уйӑрман. 2 )  Тырӗ ӑшӗн^е ыраш  
амӑшӗ темён т,ухлӗ пулнӑ, ӑна ҫухатмашкӑн нимӗн те 
туман. (Ы раш-амӗшӗ питӗ сийенлӗ йапала,— ӑна нумай
тарах ҫисессӗн, пӗтӗ выЛ)ӑх хырӑм пӑрахат). 3 ) Акас умён  
вӗсем вӑрлӑха на^ар алланӑ, хӑш ё тата алламан та, ҫавӑн- 
па вӗсем, анисем ҫинт,е курӑксене пётерес вырӑнне, тата 
ытларах курӑк шӑтма пулӑшнӑ.

ТЗул-хула (Нижегородски) кӗпӗрнинт,е хрест,ен сӗлли 
пёр пӑтавкка (мера) 2 5  кӗрепенкӗ ант,ах туртнӑ; аван, 
тутӑ сӗлӗ пулсан 3 2 — 8 5  кӗрепенкӗ туртмалла, авантараххи  
4 0  кёреп. те туртат. Ҫавсенӗнех пёр пӑтавкка тулӑ 4 5  кӗ- 
репенкё туртнӑ; аван тулӑ пулсан 5 0 — 52 кӗр. туртмалла. 
Аван ыраш пӗр пӑтавкка 4 8  кӗр. тарант^ен туртат; вё
сен ырашё 4 3  кёреп. ант,ах туртнӑ.

Вӑл кӗпӗрнере тырӑ выҫӑ ант,ах та мар-ха, тата 
усал курӑк вӑрриллӗ пулнӑ. 'Бул-хулари выставкара кӑ- 
тартмашкӑн, Губернски Управа хрес^енсем акакан вӑрлӑха  
пухнӑ. Ҫав вӑрлӑхсем выҫӑ, курӑк вӑрриллӗ пулнӑ. Ҫур- 
тырри вӑрлӑхӗсем ытларах та курӑк варриллӗ пулнӑ; йури  
курӑк вӑрри хутш ӑнтарнӑ пулӗ-тесе каламаллах пулнӑ.

Пирӗн хрест,енсем на^ар вӑрлӑхпа акасса акаҫҫӗ те, 
ваттисем каланине манаҫҫӗ. Вӗсем каланӑ: „на^ар вӑрлӑ- 
хран  ырӑ йӑх пулас ҫук“ . „Мӗн акӑн, ҫавна вы рӑн“. 
„Вӑрлӑхне кура-улми“— тенё вёсем.

Нумайёшё хӑйсен анисем ҫине алламан, тасатман 
вӑрлӑхсем акаҫҫӗ. Х ӑш ӗ тата-алламан, вӗтӗ вӑрлӑхпа ак- 
нӑшӑн пёр сийен те пулмаст, уншӑн тырӑ пулмасӑр тӑ- 
маст-тесе ш ухӑш лаҫҫӗ. Ыттисем тата: тырра кайашӗпе 
(хӳрипе), йе аллант,ӗкӗпе аксан тырӑ лайӑхрах пулат; хура- 
тулла тата кайашӗпе акмалла, теҫҫӗ.

Хамӑр пӗлмен пирки, аса илмен пирки, епир хамӑра  
нумай сийен кӳретаёр: пирӗн тырӑ на^ар, пасарта та 
ӑна хак памаҫҫё; пирён анасем ҫине курӑк пусса илнӗ. 
Тырӑ аксассӑн та, ӑна ҫум пусса илет-те вара акнӑ вӑр-

2
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лӑх ахалех сайа кайат. Т)И пысӑк сийен— тырӑ нат,ар пул- 
ни. Ҫав сийене хуллен-хуллен пётерме майсем пур.

Т а с а  в ӑ р л ӑ х п а  а к м а л л а.

Тасатнӑ вӑрлӑхпа аксан, анасем ҫин^е кирлё мар 
курӑксем сахал ш ӑтаҫҫӗ. 'Бӑн,— кирек мёнле таса вӑрлӑх  
аксассӑн та, ана ҫин^е курӑк тухмасӑр пулмаст. Вӑл  
курӑксем: сил вӗҫтерсе килекен курӑк вӑррисент,ен ш ӑ- 
таҫҫё. Тата, хӑш -хӑш  ҫӗрте ана йӑранӗсене сухаламасӑр  
хӑвараҫҫӗ; ҫав йӑранта ӳсекен курӑк вӑррисем ана ҫине 
ӳкеҫҫӗ те, вара анана курӑк п усса  илет. Ҫавӑнпа ана 
йӑранне сухаламасӑр хӑварас пулмаст. Ана ҫинт,е курӑк 
ӳсет пулсан, ӑна, вӑрри пулавден, .пӗтерес пулат. Хӑш  
курӑксем ӗлӗк тӑкӑнса йулнӑ курӑк вӑррисен^ен ш ӑтса  
тухаҫҫё. Ытти курӑксем—лавуспа (тирслӗкне) пынӑ курӑк 
вӑррисен^ен ӳссе тухаҫҫӗ. Тата ытти курӑксем -  тымартан 
ш ӑтса тухаҫҫӗ.

Ҫапах та, ана ҫин^и курӑк, тасамар вӑрлӑх акнӑран, 
нумай ш ӑтат.

Вӑрлӑхпа пӗрле мӗн ^ухлӗ курӑк вӑрри акнине, пире  
ак мӗн кӑтартат: Х усан кӗпӗрнин^е хрест,ен акакан вӑр- 
лӑха сӑнама тесе пухнӑ. Ҫав вӑрлӑх хуш ш ин^е курӑк  
вӑрри ак мӗн т,ухлӗ пулнӑ:

1 кӗрепенкӗ ыраш ӑшӗнт^е 9 0 0  курӑк пӗр^и.
1 „ сӗлӗ „ 1 4 0 0
1 „ пӑри „ 2 0 0 0

Ҫапла ӗнтӗ, пёр десятина (пӗр ана) ҫине 10  пӑт  
ыраш акас пулсан, унта 3 6 0 ,0 0 0  курӑк пёрт,и акӑнат; 
ҫав ана ҫинех 14  пӑт сӗлё аксан, 7 8 0 ,0 0 0  курӑк пӗрТ)И 
акӑнат; виҫӗ пӑт пӑри аксан, унпа пӗрле 2 4 0 ,0 0 0  курӑк  
акӑнат.

Мускав кӗпӗрнинт,е, Волоколам уйесӗнт,е мукаҫейри  
тырӑсен^ен, кашни тырӑран, пӑртак п ухса сӑнаса пӑхнӑ. 
Ҫав вӑрлӑхсене сӑнасан, ак мён ш утласа кӑларнӑ: уйесри
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хрест,енсем кашни ҫул хӑйсен анисем ҫине, ыраш хирне 
1 2 ,5 0 0  пӑт курӑк варри акнӑ; ҫур-тырри хирне 2 1 ,0 0 0  
пӑт; йётён хирне 2 0 0 0  пӑт; пӗтёмпе 5 5 ,5 0 0  пӑт курӑк 
вӑрри акнӑ.

Ҫавӑн пекех, Владимир кӗпӗрнин^е, пётӗм кӗпӗрнерен  
вӑрлӑхсем пухса сӑнанӑ та, пӗр кёрепенкӗре 2 0 ,9 3 0  пӗрт,ӗ 
ыраш йулнӑ, 3 ,4 4 8  нӗрТ|ӗ тёслӗрен курӑк вӑрри пулнӑ.

Ав йепле епир акакан тырӑ вӑрӑллӑ? Ҫавӑн хыҫҫӑн, 
епир тырӑпа пӗрле ҫум та ёрт,етместпёр-и вара?

Акнӑ тырра ҫум аптӑратнине кирек кам та пӗлет. 
Ҫум ант^ах ш ӑтса тухнӑ тырра кирлӗ ҫӗр сӗткенне, нӳрӗ- 
лӗхне илет, ҫавӑнпа тырӑ т,ирлесе нат,арланса ӳсет; хӑш  
^ухне ҫум мён пур тырра хупласа лартат. Х рес^енш ён- 
хирти усал курӑк-инкек вӑл; ӑна ана ҫинт,е ҫумламалла, 
пасара, йе армана илсе кайат,т,ен. ӑна авантарах алламал- 
ла. Ҫавӑнпа, акавден, тырӑ вӑрлӑхне питӗ лайӑх тӑрӑш са  
алласа тасатмалла.

Акмалли вӑрлӑхра пёр курӑк вӑрри те ан пултӑр.

А к м а— ш у л т ӑ р  а, й ӑ в ӑ р  т у р т а к а н  в ӑ р л ӑ х -
п а  а к м а л л а .

Ш ултӑра, йӑвӑр туртакан вӑрлӑх акнипе вӗтӗ ҫӑмӑл 
вӑрлӑх акни пёр мар.

Ш ултӑра вӑрлӑх аксассӑн, тырӑ ытларах пулат, п ёр 'р  
те авантарах пулат. Вӗтӗ, ҫӑмӑл вӑрлӑх аксан, апла мар.

Пёр^ӗ, тымар йаравден, ҫӗртен те, сывлӑшран та пёр 
ҫимёҫ те илмест, мёншён тесен, курӑк ҫӗртен тымаррипе 
сӗткен илет, ҫӳлҫисемпе сывлӑш туртат,

Ҫавӑнпа, тымар кӑларавден, ҫӳлелле у с е ч е н ,  пӗр^ӗ 
хӑй ӑшӗнтр! йапалапа ан^ах тӑранса пурӑнат. Тутӑ шул- 
тӑра пӗрт,ӗ варрин^е ҫимӗҫ ҫителӗклӗ, ҫавӑнпа та вӑл 
пёр’йё $ас ш ӑтса тухат. Акнӑ тырӑ $ас ш ӑтса тухса са- 
рӑлни аван. Вара, ун пек к а л д а  ытти шӑтакан ҫумсене 
хӑй хупласа илсе, вӗсене ҫитӗнме памаст. Вӑйлӑ к а о д а

2*
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сивёрен те хӑрамаст, уйар пулсассӑн та аптӑрасах кай- 
маст; тёрлё хурт-кӑпш анка та аптӑратаймаст. К ал да , акса- 
нах, лайӑх ш ӑтса тухса сарӑлсан, тымаррине аван йар- 
сан, вара тырӑ пулё, тесе калама та ӗмӗт пур. Ҫавӑнпа, 
ш ултӑра, тутӑ вӑрлӑхпа акас пулат.

Малалла, шултӑра вӑрлӑхпа вӗтӗвӑрлӑх акса, вӗсене 
сӑнаса пӑхнине калӑп.

Х усан кёпӗрнин^е, пӗр хутӑрта, сӑнаса пӑхма-тесе, 
ана ҫине икӗ тӗрлӗ вӑрлӑх акнӑ. Пӗр вӑрлӑхӗ-ш ултӑра, 
тутӑ пулнӑ; тепӗр вӑрлӑхӗ-вӗтӗ, выҫӑ пулнӑ. Пӗр четверт 
(тырӑ виҫи) ш ултӑра вӑрлӑх 1 0  пӑт та 2 0  кӗрепенкӗ 
туртнӑ; выҫҫи— 8  пӑт та 2 8  кӗреп. Ҫав вӑрлӑхсемпе— тутӑ 
варлӑхпа 1 десят. акнӑ, выҫҫипе те 1 дес. акнӑ. Икӗ ани 
те пёр пекех пулнӑ; пӗр вӑхӑтрах, пёр пекех ӗҫлесе акнӑ. 
Тыррине пухса ҫапсан, ш ултӑра вӑрлӑхпа акнӑ ана ҫин- 
$ен  1 2 2  пӑт тухнӑ, выҫӑ вӑрлӑхпа акнин^ен 8 4  пӑт ан- 
т,ах тухнӑ. Ш ултӑра тутӑ вӑрлӑхпа акнӑ ана ҫинт,ен 
3 8  пӑт ытларах тухнӑ. Ҫур-тырри аксассӑн та ҫавнашка- 
лах пулнӑ: тутӑ вӑрлӑхпа акнӑ сӗлӗ 2 8  пӑт ытларах 
тухнӑ; у р п а — 16  пӑт та 18  кӗреп. ытларах тухнӑ.

А к м а - ш ӑ т а р а х  п а р а к а н  в ӑ р л ӑ х п а  
а к м а л л а.

Вӑрлӑх, ш ултӑра тутӑ пулнӑран пуҫне, тата пурте 
шӑтакан пулмалла. Ш ӑтман вӑрлӑх акни— ӑна ҫӗре пытарни 
ант,ах пулат, унӑн пёр усси те пулмаст. Нат,ар вӑрлӑхра 
шӑтман пёр^ӗсем нумайтарах; ш ӑтсассӑн та вӗсем ҫинҫе, 
вӑйсӑр ш ӑтса тухаҫҫӗ, ҫавӑнпа вӑйлӑрах шӑтнӑ пӗр^ӗеем  
вӗсене айала хӑвараҫҫӗ. Ҫавӑн пек на^ар, шӑтман вӑрлӑх 
ак азден , вӑл вӑрлӑха урӑх кирлё ҫӗре йарсан усси ну
майтарах пулӗт^ё.

Хрес§енсем на^ар шӑтман вӑрлӑх акса хӑйсене н у
май сийен тӑваҫҫё.



А Н А 23

Мускав кӗпёрнин^и Волокалам уйесён^е пур мукаҫей  
кӗлетёнт,и тырӑран пӑртак илсе, вӑл йепле шӑтнине сӑнаса  
пӑхнӑ. Ҫав вӑрлӑха ҫӗр ҫине акнӑ та, виҫӗ ернетурн  
сӑнанӑ. (Ҫав акнӑ пӗрт,ӗсем шӑтсан, ак мӗи курӑннӑ: 
1 0 0  пёрт,ӗ акнӑ сёлӗрен 7 6  пӗрт,ӗ ан^ах шӑтнӑ, 1 0 0  пёрт,ӗ 
ырашран 8 7  шӑтнӑ. Ш утласассӑн, ҫав Волоколам уйесӗн- 
■р хрес^енсем пёр десятина ҫине 3  пӑт та 3 8  кӗрепенкӗ 
сӗлӗ, ы раш — 1 пӑт та 2 4  кӗрепенкӗ ахалех акаҫҫё. Ҫав лу- 
ш а акнӑ ты рӑ— шӑтман вӑрлӑх. 1 9 0 2  ҫулта Владимир 
кёпёрнинт,е пӗтӗм кёпӗрнерен вӑрлӑх ш ӑтнӑллӑха хыпар 
пухнӑ, вара ак мӗн шутласа кӑларнӑ: 1 0 0  пӗр^ӗрен 8 7  
пӗрТ)ӗ ан^ах шӑтаканни пулнӑ.

Мӗн т,ухлӗ вӑрлӑх ҫав кӗпӗрнере сайа кайат!
Ҫав йапала пёр кӗпӗрнере ант,ах мар, пур ҫӗрте 

те пур.
Х ӑш -хӑш  вырӑнта шӑтман пӗр^ӗсем тата ытларах 

пулнӑ: ҫав Владимир кӗпӗрнинт,ех Холщов йатлӑ йатла 
вӑрлӑха сӑнаса пӑхнӑ та— 1 0 0  пӗр^ӗрен 2 6  пёрт,ё ш ӑта- 
канни пулнӑ; Сенго-Озеро йатлӑ йалта 1 4  пӗр^ӗ шӑтнӑ; 
Борщовка йатлӑ йалта. 4 пӗрт,ё андох шӑтнӑ.

Ҫавӑн пек вӑрлӑхпа аксан, йепле тырӑ пулӗ?
Тырра ш ӑтарса пӑхмасан, хрес^енсем ҫавӑн п ек в ӑр - 

лӑхпа та акма пултараҫҫӗ. Пур ҫӗрте те ҫавӑн пек шӑт- 
ман вӑрлӑх аксан, мён т,ухлӗ сийен пулат.

'Бул-Хула (Нижний) кӗпӗрнин^е ҫав шӑтман тырӑ. 
пӗтём кӗпӗрнере ак мён 'йухлӗ пулнӑ:

Ыраш 7 5 0 ,0 0 0  пӑт, сӗлӗ 8 5 0 ,0 0 0  пӑт шӑтман.
Ҫавӑн Т)ухлӗ тырра укҫана хурсассӑн, вӑл пӗр мёл- 

йун тенкӗ ытла пулат.
Кирек мӗн пулсассӑн та, аван вӑрлӑхпа аксассӑн, 

ӑна ана ҫине сахалтарах акмалла: епир халӗ вырӑнсӑр 
ытлашши акатпӑр.

Вӑрлӑха тасатса аксассӑн, унӑн кайашӗ урӑх ҫӗре 
й ур ё-р ӗ .



24 А Н А

Тырӑ акат^ен, вӑрлӑха шӑтарса пӑхас пулат. Ш ӑ- 
тарса пӑхни питӗ усӑллӑ; вӑл ак мӗншён: сӑмахран, пӗр 
десятина ҫине Ю пӑтран кайа ыраш акмалла мар. Хрес- 
^ен ҫав 10  пӑта акат. 1 0  Псӑт вӑрлӑх хушшинт,е 3  пӑт 
шӑтман тырӑ пулнӑ пулсассӑн, ҫын вара 7 пӑт ант,ах 
акнӑ пулат, унӑн 3  пӑт,ӗ ахалех ҫӗре сапӑннӑ пулат. 
Вара тырӑ та сайра пулат; тырӑ тухасса та кӗтмелли ҫук.

Вӑрлӑха ш ӑтарса пӑхма ҫӑмӑл, ан ӳркен кӑна.
Пёр-пӗр савӑт ҫине (ҫӗрӗк ҫӑпата та йурат) тӑпра  

хумалла та, ӑна тикӗслесе, ун ҫине ш ӑтарас вӑрлӑха, 
пӗр суйламасӑр илсе, ӑна лартса тухас пулат. П6рт,ӗпе 
пӗрТ|ӗ хуш ш и пӗр ҫур пурне сарлакӑш пултӑр. Акнӑ тырӑ 
ҫине пӳрне хулӑнӑш  ҫӗр витмелле те, ӑна вара йӗпетсе, 
кӗҫҫе витсе, ӑш ӑ ҫӗре лартмалла (вӗри ҫӗре йурамаст). 
Ш ӑтарма-вӑрлӑхран суйламасӑр 1 0 0  пёр^ё ш утласа илес 
пулат.

Пӗр 2 — 3 кунтан ҫав пӗр^ёсем ш ӑтса тухаҫҫӗ.
Х ӑш  пӗр^ӗсем 5 — 6 кунтан тин ш ӑтаҫҫӗ.
Ш ӑтса тухнӑ пёр^ёсене ш утласа пӑхсан, вара 1 0 0  

пӗрТ)ӗрен миҫе пёрт,ӗ шӑтни паллӑ пулат. 1 0 0  пӗрт,ӗрен 
9 0  пёрт,ӗ ш ӑтнӑ пулсан, ӑна вара аван вӑрлӑх теме 
йурат.

(Малалла тата пулат). И. Ткаченко.

Куҫарнӑ Пр. Иванов.
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Ҫӗре йепле ӗҫлемелле.

Хрест,ен ҫыннисем суха тума тытӑнсан: мӗншён епир 
ку ҫӗре сухаласа ҫӳретпёр-ш и тесе ш ухӑш ласах та кай- 
маҫҫӗ, ант,ах кун ҫинт,ен ш ухӑш ласа пӑхма кирлех те 
Булат, мёншӗн тесен ^ас-^асах тырӑ-пулӑ пуласси суха  
тунӑ тӑрӑх килет.

Пур курӑк-ҫимӗҫ те: ыраш, сӗлё, хура тулӑ, тата 
ы ттисем .те тӑранса пурӑнса ӳсеҫҫӗ те ҫимӗҫ кӳреҫҫё; 
ҫавӑнпа вӗсене тӑранса пурӑнмалли йапаласемпе шыв 
питӗ кирлё иулаҫҫӗ. Ӗҫсе-ҫиме ^арӑнсан етем те выҫлӑхпа 
ӑш ҫуннипе т,ас вилсе кайма пултарат, ҫавӑн пекех ку- 
рӑк-ҫимӗҫе те апат кирлё. Вӑл апата вёсем хӑйсем тымар- 
рисемпеле ҫӗрӗн ҫийелти сийӗсен^ен турта-турта илеҫҫӗ. 
Ҫавӑ ҫийелти сийӗн^е курӑк-ҫимёҫе кирлё йапаласем пур, 
ант,ах пур те вёсем пёр пек мар: вӗсен^ен хӑш ӗ-хӑш ӗ  
тырра-пулла, курӑк-ҫимӗҫе тӳрех йураҫҫё, вёсем вара ӑна 
ҫӑмӑллӑнах ^ӗртсе ӳстереҫҫӗ; хӑш ё-хӑш ӗ тата курӑка-ҫи- 
мӗҫе йурат пулсан та, вёсем ирёлме пултарайман пирки, 
вӗсемпе курӑк тӑранма пултараймаст. Т)ӑнахах та, курӑк 
таврашӗн шӑлӗ ҫук-ҫке. Ш ӑлсӑр ватта сухари парсан  
ӑна вӑл йӗпетмесӗр ҫиме те пултараймаст. Ват ҫын сухари  
ҫийес тесен, ӑна шыва т,иксе ҫемҫеттерет те тин ҫийет. 
Ҫавӑн пекех курӑк та: ӑна кирлё йапаласене ҫӗртен ҫӑ- 
мӑл илмелле туса пам асан, ирӗлтерсе памасан, хӑй  тӗллён  
нимӗн те тума пултараймаст.

Вёреннё ҫынсем, тата нумайёшё ҫӗр ӗҫне лайӑх пёлсе 
тӑвакан ҫынсем курӑка кирлё йапаласене йурӑхлӑ тӑвас 
тесе, питӗ нумай ш ухӑш ласа пӑхнӑ. Ку тӗлтен вӗсем ҫёр 
ёҫне тёрлёрен майпа та тукаласа пӑхнӑ, ку ёҫш ӗнех н у
май вӑхӑт та, укҫа та пӗтерсе пӑхнӑ та, кайран-кайран  
тин тырй-пулӑ, курӑк-ҫимӗҫ, йывӑҫ-тавраш лайӑх ӳсесси  
аки-сухин^ен те нумай кирлине пӗлнӗ. Вёсем сухапа та, 
^алӑш  пуҫёпе те, тимӗр акапа та, тарӑнрах та, ӑшӑкрах
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та сухаласа, тӗрлёрен сӳрепе сӳресе те пӑхнӑ та, мёнле 
тусан лайӑхрах-ш и тесе шутланӑ. Вара вёсем пурин^ен  
лайӑхраххине акӑ ҫапла тусан пулнине сиснё.

Курӑк-ҫимӗҫе кирлё йапаласем йурӑхлӑрах та, нумай
тарах та пултӑр тесен, ҫӗре тарӑнрах сухаламалла; ҫур- 
тырри валли кӗр-куннех ш ӑнтас умён сухаласа хӑвармалла; 
ҫӗртмене ҫӗртме уйӑхӗпе ҫу уйӑхӗн^е, йе тата ака уйӑхён- 
||е , ҫӗр типет^ен туса хӑвармалла. Тата сӳрене те пӗлсех  
сӳремелле, ҫӗре тусан пек пула’р е н е х  ватмалла мар, 
апла тусан вӑл пӗрре ҫӑмӑр ҫусассӑнах хуп  пек хытса' 
ларма пултарат.

Кӑна тата тепӗр тёлтен те каласаг тӑнлантарма пулат: 
етем ҫийесси килсен ҫӑкӑртан ҫӳхе ^ӗлӗ касса ҫисен тӑ- 
ранаймаст, унӑн тата ҫийесси килет, ^ёллине вӑл пӗр виҫё 
пӳрне хулӑннӑш рех касса илсен тӑранат те, ҫисе те йарай- 
маст; ҫавӑн пекех курӑк-ҫимёҫ те тарӑнрах сухаласан, 
ҫӗртен нумайрах вӑй илет те, вӑйлӑрах та ӳсет, ҫимӗҫне, 
т,ӗшшине, пӗртрше те самӑртарах туса парат.

Ан^ах сухана тарӑнлатнӑ ^ухне пӗрре сухаланӑ т,ух- 
нех хӑвӑрт ытла тарӑн сухалама йурамаст, тимӗр 
акана ёл ӗш п гҫен  ҫур С/а), йе пӗр (3 )  вершок тарӑнрах 
йарайса пымалла. Малтан 2 верш, тарӑнӑш  сухаланӑ  
пулсан, тарӑнлатма тьггӑнсан 2  верш. ҫурӑ йе 3  верш, 
тарӑнӑш сухалас пулат. Тепре сухаланӑ 'вухне вара В верш., 
йе З ’/г верш, тарӑнӑш  сухалас пулат.

Сухалассине тимёр акапа сухаласан аванрах: вал 
ҫёре ытлашпшрех ҫемҫетсе (кӑиӑшлантарса) пырат; курӑк  
ҫимӗҫшён ҫакӑ та питӗ кирлё йапала: курӑк етем пекех  
сывлаеа пурӑнат, унӑн тымаррисем те сывлаҫҫӗ, ҫавӑнпа 
вёсене те сывлӑш кирлё. Вӑл сывлӑш ҫӗр кӑпӑш ӑн-кӑпӑ- 
шӑн пысӑк кан:аш касӑр вӗтӗ тӗпрент,ӗклӗ тӑрсан пулат.

Ҫавӑн пек сийе сывлӑш т,асах кёрсе кайат те, шыва 
та вӑл аван тытса тӑрат; шывсӑр-мӗнсӗр курӑк таврашӗ 
пулайманнине такам та пӗлсе тӑрат.
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Ҫёре аван ӗҫлени питӗ кирлине епир акӑ ҫакӑ тӗлтен  
те курма пултаратпӑр.

1917-м ӗш  ҫулта пирӗн уйесра пӗтӗм ҫёртме уйӑхӗпе  
тата утӑ. уйӑхӗ пуҫламӑш ӗн^е пӗр ҫӑмӑр та пулман пекех  
пулТ)ӗ. Ҫӑмӑр ҫукаланӑ пулсан та, вырӑнӗ-вырӑнӗне ан- 
^ах. Ш ӑрӑх вӑйлӑ тӑнипе тырӑ-пулӑсем аптӑра пуҫларӗҫ. 
Вырӑнӗ-вырӑнӗпе сӗлӗ ҫӳллӗшӗ тӑватӑ вершукран кайа 
мар пулнӑ; ыраш пуринт,ен ырӑ тӗлсент,е те аршӑн ҫурӑ  
( Р /2 арш .) ҫӳллӗш  ант,ах пулнӑ. Ун ^ух хрест,енсем уй- 
сент,е тырӑсене курса хуйхӑрса ҫӳренӗ. Ҫав тӗлтен Х у- 
санти Сельс.-хозяйственное училищан уйӗсент,е сӗлӗ \ гЫ 
аршӑптан кайа мар, тата ыраш етемрен те ҫӳлӗ пулнӑ.

Ҫавах та, вӑл вырӑнта та ҫӑмӑр, пирӗн Ядринский 
уйесри пекех пулнӑ; ҫӗрӗ те нат^ар пулнӑ.

Мӗнтен пул^ӗ-ш и ӗнтӗ ку *икӗ тёрлё йапала? Ку ӗҫ 
ҫӗре тӗрлӗрен тунӑ (тирпеленӗ) тёлтенех пулнӑ, иккен. 
Унта, фермара кирек хӑҫан та тимӗр акапа сухаланӑ тата 
сухалассине те В«/а, йе 4  верш. тарӑннӑшлӑ сухаланӑ. 
Ҫур-тырри валли кӗркуннех сухаласа хӑварнӑ; ҫула  
пулсан вара уйа кайса тырӑ-пулӑ ҫине п ӑхса савӑнса ҫӳ- 
ренӗ; ӑна уйар та хӑруш ӑ мар, мӗншӗн тесен аки-сухи  
лайӑхран ҫӗр-шыва та, курӑк-ҫимӗҫе кирлё йапаласене те 
йышӑнса йулнӑ. Ҫавӑнпа вара тырӑ-пулӑ унта кирек 
хӑҫан  та пирён хрес^енсен^ен аван пулат.

Хрест,ен ҫынни пёр тесеттин ҫинт,ен СО пӑт ыраш пу- 
хат пулсан, унта 1 0 0  пӑт, йе пётёмпех 1 2 0  патт,енех 
п ухса  илеҫҫӗ.

Ҫӗре мёнле ёҫлесе тӑмалли ҫинт,ен ш ухӑш ласа пӑхни  
канҫӗрлемест тени тӗрӗсех те вара. Ун ҫин^ен тата ыт
л арах пӗлес тейекенён агроном патне кайса калаҫмалла; 
агроном уйа та кайса пӑхӗ, май килсен усӑллӑ сӑмах- 
сем те калама пултарё.

Агроном патне кайма инҫетрисен тата акӑ ҫакна 
манмалла мар:
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1) Сухалассине тимёр акапа тата тарӑнрах сухала- 
малла.

2 ) Ҫур-тырри валли кёр-кунне сухаласа хӑвармалла 
та, ун хыҫҫӑн сӳремелле мар.

3) Ҫӗр ыраша ӳстерме кирлё йапаласемпе шыва ха- 
тӗрлесе хутӑр тесе ҫӗртмене иртеререх туса пӑрахмалла.

4 )  Ҫула ҫӗртмене пёр-икё хут пёр вершок, йе вершок 
ҫурӑ тарӑнӑшӗ (курӑк пӗтгёр, ҫӑм тасалтӑр тесе, тата 
хытса ан лартӑр тесе) сухаласа пӑрахмалла.

Нимён ёҫлемесӗр.-х ҫӗр хӑй тӗллӗнех усӑ кӑтартса 
тӑманнине, тата пур ӑсӑпа тунӑ ёҫ те хӑй  хакне та нине- 
пӗлсех тӑмалла.

Уби участкийён Агрономӗ А. Троицкий.
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Пах^а ҫимӗҫӗеем ҫин^ен. Купӑета
Пахт,а ҫимӗҫӗсент^ен етеме т,и кирли, Т)И Усӑлли ку- 

пӑста. Ант^ах пирӗн т,ӑвашсем купӑстана нумайёшё ӳстере  
пӗлмеҫҫӗ. Аван купӑста ӳстересси мёнрен килет-ши? Акӑ 
мӗнрен: вӑрлӑхран, ҫӗрӗн^ен, тата п ӑха пӗлнин^ен килет. 
Купӑста вӑрлӑхё нумай тӗсли пур. Ант,ах пур те пёр пек  
мар; хӑш  купӑста вӑрлӑхӗн^ен аван йешшӗ купӑста пулат, 
хӑш ӗн^ен наТ)ар. Пирён Хусан кӗпӗрнипе Т)ӗмпёр кӗпёрни- 
шӗн хисеппеле Т)И аван пулаканни „Брауншвейский" йатлӑ 
купӑста. Ҫавӑнпа епӗ малалла „Браунгавейский“ купӑстана 
йепле майпа ӳстересси ҫинт,ен калас тетӗп.

Купӑстана ӳстернӗ Т)ух икӗ вырӑнта ӳстереҫҫё: мал
тан пураскара (разсадник, пан^а, тӳтел): унтан йӑран ҫинт^е. 
Пураскана купӑстана ака уйӑхӗн 1 — 10  кунёсент,е акаҫҫӗ. 
Ҫуркунне купӑстана сивӗ пӗтерет, ҫавӑнпа купӑста пурас- 
кине ак ҫапла тусассӑн пит аван. Малтан ҫёр ӑшӑнсанах  
ҫӗре алтса шӑтӑк тумалла. Ш ӑтӑкин сарлакӑшне 1*/2 арш ., 
тӑрӑш ш ӗне 3  аршӑн, тарӑннӑшне 1 — 1 1/г арш, алтмалла. 
Ҫав шӑтӑка витерл лаш а навусне (тирслӗкне) тултармалла. 
Навусне хунӑ ^ух лавпа пырса тӳнтермелле мар; лав 
ҫинт,ен тимӗр сенӗкпе илсе шӑтӑка йӗркипе силӗ-силӗ 
хурса пымалла. Ҫакӑнта каланӑ пек хурса пымасан, шй- 
тӑкри навус ^ас хӗреймест. Ҫапла шӑтӑка навус тултар- 
сассӑн, ӑна таптаса пусарса тухмалла. Ҫав навус шӑтӑкра 
пӗр-ик-виҫ кун хӗрсе тӑрат. Унтан вара ун ҫине хӑмасем-
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н е, йе урӑх т,ӑмӑр йывӑҫпа карса вырӑн тумалла та, тӑпра 
хумалла. Тӑпра вакрах нсӑпӑшрах), ҫерем а й ӗ н р  тӑпра 
пулсан аван пулат. Тӑпра саркаласа хурсан тата купӑста  
вӑррине акат,т,ен пёр-ик кун тӑмалла. Ҫав вӑхӑтра навус 
хӗрсе ҫитет. Тӑпри вара айалтан навуспа ӑшӑнат, ҫӳлтен  
хёвелпе. Ҫакӑнтан кайран ҫак пураскана купӑста вӑррине 
акма йурат. К упӑста вӑррине хӑш ё ш ӳтерсе акаҫҫӗ, хӑш ӗ  
шӳтермеҫррех. Ман хисеппеле ҫакӑн пек ӑш ӑ пураскана 
ш ӳтерсе ак ни 'те сарӑпламаст. Ант,ах хӑш ӗ: ш ӳтерсе акнӑ 
купӑста сивӗпе аптӑрат теҫҫӗ. Пураскана акнӑкупӑста 1 0 -1 4  
кун хушшйнТ|ех ш ӑтса тухат. К упӑста вӑррине акнӑ $ухне  
пит йывӑ та. ытлашши сайра та акма йурамаст. Йывӑ 
пулсан, ш ӑтса тухсанах пӗр пӗрне усме т,араҫҫӗ. Ытла 
сайра пулсан, купӑстасем сивӗпе аптӑраҫҫӗ. Йӗрсем туса» 
аксан пит аван. Й ӗрӗсене пураскана урлӑ май тумалла. 
Пёр йӗрӗнт,ен тепёр йёрӗ хуш ш и вершук пулсан т,ухӑ 
пулат. Ҫав йӗрсем ҫине купӑста вӑррисене пёрт,ӗн перт,ӗн 
пӑрахса пымалла. Верш ука иккӗ, йе виҫӗ пёрт,ӗ пӑрахсан  
т,ухӑ пулат. Пӗр^ӗн пӗрт,ӗн пӑрахса тухсан йӗрё ҫине тӑпра 
витмелле. Тӑпрана вӑрӑсем ҫине ытла хулӑн витме йура
маст, мёншӗн тесен хулӑн тӑпра айёнт,ен купӑста шӑтсан  
ҫӗмӗрсе тухаймаст. Вӗреннӗ ҫынсем хисеп тунипе пур 
вӑрлӑха та вӑрлӑхё хулӑннӑш  иккӗ витмелле теҫҫӗ. Ку- 
пӑста вӑрлӑхне ҫапла акса тцлрапа витсе тухсассӑн, хӑма  
татӑкӗпе ҫӗрне лӑплантарса пусарса тухмалла. Ҫапла ту- 
сассӑн, вӑрлӑхсем ҫумне ҫёр аван ҫыпҫӑнат те, вӑрлӑхсем  
т,ас тымар йама пуҫлаҫҫӗ. Купӑста вӑррине аксассӑн мӗн 
ш ӑти^^енех шыв сапса нӳрлӗ тӑратас пулат. Шывне ытла 
сивӗ шыв сапма йурамаст, мӗншӗн тесен сивё шыв ҫӗре 
сивӗтет те вӑрлӑхсем т,ас ш ӑтаймаҫҫӗ. К упӑста сапмалли  
шыва малтан ирхине ӑсса стайкана (шетнике) тултарса 
лартас пулат. Вӑл вара унта хӗвелпе ӑш ӑнса кӑш т.сы в- 
лӑш  ҫавӑрсан сапма тиркемест. К упӑста ш ӑтса тухса ик- 
виҫ ҫулҫӑ кайсассӑн пёрре, йе икӗ хутт,ен ҫав вырӑнах
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кӑлареа лартсан аван пулат. Вы рӑслаӑна „пикировка" теҫҫӗ. 
Пикироват тунӑ 'вухне купӑстана кӑлараҫҫӗ те, ҫӗрне ҫем- 
ҫетсе ҫав вырӑнах лартаҫҫӗ. Варрин^ен тӳрӗ ӳссе кайнӑ 
тымарне татса лартсан пит аван, мӗншён тесен купӑстанӑн  
варрин-р тымарне татни вырӑнне айаккинт,ен темӗн Т)ухлӗ 
тымар кайат. Ҫав тымарсем ҫӗртен купӑста валли кирлё 
ҫимӗҫсене нумайтарах илеҫҫё те, вара купӑста паттӑртарах 
та хытӑрах та ӳсе пуҫлат. Купӑстана пикироват тунӑ т,ух 
каҫпала, хӗвел аннӑ т,ух кӑларса лартас пулат. Вара каҫ- 
пала лартнӑ купӑста ирхиневден ш анмасӑрах ларат те, 
пӗр-ик-виҫ кунтан ӳсе пуҫлат. Ҫапла вӑл хӗвел к у р и л е н  
тымар илнипе, кӑларса лартнине сисмен пек пӗр трфле- 
месӗрех ирттерсе йарат. Кӑнтӑрла хӗвелте кӑларса лартнӑ 
купӑста ш анса кайат те, ӳсес Еӑхӑтне нумай 'р р л есе  
ирттерет.

(Малалла тата пулат)
Т. Коновалов.
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Датчанеем хӑйсен ӗниеене йепле ҫитер- 
ее тӑни ҫин^ен.

1) Дания— хрес^ен патш алӑхӗ; унта ҫӗр пӗтёмпех  
хрест,ен аллинт,е; унти халӑх Раҫҫейри пек ҫёр ӗҫӗпе  
ант,ах пурӑнат; хапрӑксемпе савӑтсем ҫук тенӗпе пӗрех  
унта. Датчанеем тырӑ-пулӑ акса тӑвас ӗҫе питё аван пёлсе 
тӑраҫҫё; ҫавӑнпа унта йаланах тырӑ пирӗннинт,ен икӗ 
виҫё хут_ авантарах пулса тӑрат. Ант,ах вёсем т,ӗш тырӑ 
сутса мар, вы ^ӑх-^ёрлӗх усраса, пурин^ен ытла сӑвакан 
ёне нумай усраса пуйса кайнӑ, ёне нумай усрани вӗсене 
питё ҫӗклет. Ҫавӑнпа вӗсем сӑвакан ёнене йепле ҫитерсе 
усрасан усӑ  нумайтарах пулнине питӗ аван пӗлсеутӑраҫҫӗ.

Малалла епӗ ҫав датчанеем хӑйсен ӗнисене йепле 
тӑрантарса тӑни ҫинт,ен калӑп.

2 )  Пур ӗнене те пӗр тан ҫиме пама йурамаст.
Есир пур те витӗр пӗлсе тӑратӑр: пур ёне те пӗр

тан сӗт памаст; хӑш ё ытларах, хӑш ё сахалтарах парат; 
пур ёне те хӑш  т,ухне сётне антарарах парат^тепӗр т,ухне 
^акарат. Есир пӗлетӗр— ёне сӗт парассийӗ ҫитернинт,ен 
те питӗ нумай килет: ӗнене авантарах ҫитерсен, вӑл сӗтне 
те нумайтарах парат, ҫиме нат,артарах пулсан, ёне сётне 
те ^акарат. Ҫавӑнпа та вырӑссем: ёне сётне парассн унӑн  
$ӗлхи вёҫӗнт,е, теҫҫӗ. Тата кйна та пёлсе тӑмалла: ёне 
сӗт парасси димерен ант,ах мар, ёне йӑхӗн^ен те нумай 
килет; ёне йӑхё нат,ар пулсан, ӑнӑ тем тёрлё дитерсен



те, вал сётне нумайах параймё. Пур ёне те пӑруласанах  
сётне нумай парат; унтан, пёр виҫ-тӑват уйӑх иртсен, 
сётне 'ркарнӑҫем  ^акарса пырат. Хӑвӑр ш ухӑш лӑр ӗнтӗ: 
пур ёнене те пёр пек ҫитерни тёрёс пулё-и вал? Икё ёнерен  
пёри кунне 2 0  путылка (пёр витре), тепӗри виҫӗ путылка 
сёт парат пулсан, паллӑ ёнтё: нумайтарах сёт паракан  
ёнене ҫиме те нумайтарах кирлё, сахалтарах параканнине 
ҫиме те сахалтарах кирлё. Т ата— икё ёне пёр тан сёт 
парсан та, вӗсент,ен пёри пысӑк, тепёри пёт,ёккё пулсан, 
вӗсене ҫиме те пёр тан пама кирлё мар: пысӑк ёнене ҫаме 
те нумайтарах кирлё, пё^ёккине сахалтарах кирлё; пёт,ёккё 
ёнене тӑрантарас апат пысӑк ёнене тӑранма кирлё т,ухлё 
ҫиме парсан, вӑл ӑна ҫисе йараймаст; ытлашши ҫимене 
ахалех таптаса навуса (тирслӗке) йарат. Ҫак сӑмахсент,ен  
паллӑ: пур ёнене те пёр тан ҫиме пама кирлё мар: хӑш не 
нумайтарах, хӑш не сахалтарах пама кирлё.

Хӑш  хрес^ен тата: „сӑвакан ёнене тутлӑ ҫпме ӳстер- 
нӗҫем вӑл сётне ӳстерсе пырат", теҫҫӗ. Ант,ах апла ка- 
лани тёрёсех мар вал: хӑш  'вухне ёнене ҫиме сахалтарах  
пама тытӑнсан та, вал сётне антарарах парат. Акӑ мён- 
рен килет вӑл. Ҫими тутлӑ пулсан, ёне тем Т)улӗ ҫийет; 
унӑн хырӑмне ӑна кирлинт,ен ытлашши ҫиме те нумай кё- 
рет. „Хырӑмӗ тутӑ, куҫӗ-вы ҫӑ“ тенӗ пек, ӗнене тутлӑ апат 
парсан. вӑл т ӑ р а ш щ е н  ан^ах мар, ытларах та ҫийет. 
Ӗне питӗ нумай апат ҫисен, хырӑмӗн ҫимене ҫемҫетсе ирсе 
йуна йамашкӑн хӑват (сёткен) ҫитеймест, ҫавӑнпа вара 
ытлашши апат ёнешӗн пӗр усӑсӑрах пӗтет, харама кайат. 
Ҫитменнине тата' ёне питӗ нумай ҫисен, унӑн хырӑмӗ сарӑ- 
лат те сывлама канҫӗрлет. Ӗне ирӗккён сывлаймасан сёт
не ^акарма тытӑнат. Ҫапла ӗнтӗ ёнене питё хытӑ ҫитерсен  
т е  усӑ  вырӑнне сийен курма пулат. Ҫавӑнпа та ҫиме 
сахалтарах пама тытӑнсан та, ӗне хӑш  т,ухне сётне н у
майтарах пама тытӑнат.
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Ҫак сӑмахсент,ен паллӑ ӗнтӗ: ӗне сёт ытларах патӑр  
тесен, ӑна пӗлсе виҫеллё (хиееплё) ҫитерес пулат: апаг  
ытлашши парсан та, сахал парсан та, ёне сётне т^акарат. 
Ана ҫитерессе— вал кунне мён т,ухлё сёт панине кура, 
тата унӑн пӳне-хапине (йӑвӑрӑшне) пӑхса виҫеллӗ ҫите- 
рес пулат. Ҫапла тӑрантса тӑрсан ан^ах, епир ёнене тӗ- 
рӗс ҫитеретпёр", теме пулат.

Ӗнене ӑна мён тивёҫлине ант,ах парса тӑрантарса 
тӑрас тесен, пирён: 1) тёрлё хӗсёр ёнене мӑнтӑрлатмасӑр, 
на^арлатмасӑр усрама мӗн т,ухлӗ апат кирлине пӗлмелле;.
2 )  пур ҫиме те вы ^ӑх-^ӗрлёхе пёр пек тутӑ тытмаст; 
ҫӑнӑх утӑран тутӑрах, утӑ улӑмран тутӑрах тытат; ҫа- 
вӑнпа тӗрлӗ вы.^ӑх ҫимӗҫ тутлӑхне пӗлес пулат; выЛ)ӑха 
тутӑ тытас тӗлёш рен тӗрлӗ ҫимӗҫе пӗр пёринпе танлаш- 
тарма май тупас пулат; 8 )  тата: ӗне пӗр кӗрепенкӗ, й& 
пёр путылка сёт ытларах патӑр тесен, ӑна ҫиме мӗн 
т^ухлӗ ытларах памаллине пёлес пулат; урӑхла каласан: 
ӗнене панӑ ҫимерен мӗн 'бухлӗ ҫиме сӗте кайнине пёлес  
пулат. К у йапаласене пурне те пӗлеймесен, сӑвакан ӗнене 
мӗн т,ухлӗ ҫиме пама тивӗҫлине те пӗлеймӗпёр епир.

(Малалла тата пулат).
О. Андреевъ.



Хуеан кӗпернин^е тырӑ-пулӑ мӗнле ӳсни  
ҫин^ен.

Й алсен^ен пӗлтернӗ тӑрӑх, Хусан кӗпӗрнин-ве тырӑ - пулӑ 
аван ӳсет , Ыраш шӑркана ларнӑ вӑхӑтра ҫанталӑк пит аван 
тӑнӑ. Ы рашсем аван. С ӗлӗ малтанах пит аван пуг.ман; халӗ 
сӗлӗ те аван тесе  ҫы раҫҫӗ. Ытти ҫур-ты ррисем те, курӑксем те  
аван. Хӑш -хӑш  тёлтен  йӗтӗнпе ҫӗр-улми аванах усм еҫҫӗ тесе  
ҫыраҫҫӗ. ---------------

П Ӗ Л Т Е Р Н И .
Х усанта Т)ӑваш вӗренекенсен „Услам" йатлӑ потребитель* 

ское общ ество уҫӑлат. В ӗренекенсен^ен  пай укҫи 10 т. 
вступная плата 1 т. илеҫҫӗ. Ытти пайа кӗрес тсйекенсем  
21 т. тулемелле.

Адрес: Казань; Усп. ул. д. Афанасьевой. Редакция чув. 
газеты „Канаш ". П отребительском у общ еству учащ ихся.

Х усанта авӑн уйӑхӗн 2 0  кунён^е '§ӑвашсен пуп-тавраш ӗ- 
семпе ытти прихутри Т}ӑвашсенӗн пухӑвӗ пуҫтарӑнмалла.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь .
Х у с а н  к ё п ё р н и н ' в е  и ю л ӗ н  ( у т ӑ  у й ӑ х )  1 5  к у-  
н ӗ ^ Ъ е н (ҫ ӗ н ӗ х и с е п )  т ы р ӑ  —  п у л а  м ӗ н л е  ӳ с н и

ҫ и н Т) е н.

Ҫак вӑхӑтра ты рӑ-пулӑ м ӗнле ӳсн и  ҫин-вен 51  вулӑсран  
ҫырса й анӑ. Ҫав ҫы русем  тӑрӑх акӑ мӗн палӑрат:

У гӑ  уйӑхӗн  п уҫл ам ӗш ӗн ^ е ҫум ӑр ҫум ан , ҫан талӑк  ш ӑрӑх  
тӑнӑ пирки хӑш -хӑш  у й еср е  ҫур ты рри лайӑх ӳсей м ен .

Ҫак йулашки кунсен^е ҫумӑр ҫунӑ вырӑнсен^е кал^а 
тӳрленме пуҫларӗ.

Ы раш а 11 вулӑсран питӗ лайӑх, 8 4  вулӑсран  лайӑх, 
4 вулӑсран пы рат т е с е  ҫы р аҫҫӗ.

К ун ум ён  п ӗл тер н ё т,ухне сӗл ӗ  лайӑх т е с е  ҫы рат^ ӗҫ. Х алӗ  
унтан на^арланнӑ т е с е  ҫы р аҫҫӗ.

С ӗл е 5 вулӑсран питӗ лайӑх, 2 5  вулӑсран лайӑх, 
19 вулӑсран пырат 1 вулӑсран на^ар т е с е  ҫы р аҫҫӗ .

Ы тти ҫуртри ҫи н хен  те пёр пек ҫырма.ҫҫӗ.
Л айӑх тесе  ҫырнисем хуш ш ин^е на^ар тесе  ҫырни те  

тупӑнкалат.
Ҫак йулашки кунсен^е ҫунӑ ҫумӑрпа курӑк тата лайӑх- 

лан'бё тесе  ҫы раҫҫӗ.
С ел .-х о з . бю лл. №  5.

Саратов кӗпӗрнин^е тырӑсем лайӑх тесе  ҫы раҫҫӗ.



О Г Л А В Л Е Н И Е .

ТЗӑвашсенён ваттисем  ҫанталӑк ҫин^ен асӑрхаса кала 

сӑмахсем.

П уш тӑ пӳлӗмӗ.

Машина кирлӗ ҫы нсене пӗлтерни.

Тӑвансем! (ста-ҫйа).

Ҫ ӗре ҫӗнетесси  ҫинтэен.

Тырӑ лайӑхрах пултӑр тесессӗн , мӗнле вӑрлӑх акмалла. 

Ҫ ӗре йепле ӗҫлем елле.

Пах-ҫа ҫим ӗҫӗсем  ҫин^ен . К упӑста.)

Д атчанеем хӑйсен ӗнисене йепле ҫи терсе тӑни ҫи н ^ ен . 

Хусан кӗпӗрнин^е тырӑ-пулӑ мӗнле ӳсни ҫин^ен. 

П ӗлтерни.

Б ю ллетень.

Издание Казанскаго Чуваш. Огд. по Нар. Образованию.

Редактор Христофоров.


