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А В Т Ӑ Р Т А И.

(6-мёш хут кӑлариӑ сере).

Епёр дак кӗнекене ҫырса хуртхӑмӑр тытакансене хамӑр ку 
та ран^ен  ӗҫленӗ тух асӑрханӑ утар ёҫӗн тӗп йӗркисене кӑтартса 
парас тетпёр. Епёр 25 ҫул ытла Татан-Ллат  вёлдисенце хурт ус- 
раса вёсене тӗпӗйӗрёпе вёренсе ҫитрӗмӗр. Ҫавӑнпа вёдлепе рама- 
сем снижен каланӑ ■ҫух, епёр калани 'р н  малтан Татан-Плат вёл- 
липе унӑн- рамӗсене асӑрхаттараЕ Анцах епёр каяанипе урӑх ҫиҫ- 
темлӑ вӗллесемпе ӗҫлекенсем те усӑ курма пултараҫҫӗ, мӗншӗн 

'  тесен кирлӗ вырӑнта епӗр вӗсенр йепле ӗҫлесси ҫинрн  те кала- 
нӑ. (Хурт Мвине хӗл каҫма хатӗрденине пӑх).

Епӗр Хусанпа ВеткЗ, кбпӗрнисенр сахалах мар ӗҫленӗ, ҫа- 
вӑнпа вӗрентсе ҫырнӑ йӗркесем те пуринрн ытла ҫав вырӑнти 
утар хуҫисене усӑллӑ. А н р х  Раҫҫей респупликкинр ытти вырӑн- 
та пурӑнакансем те епӗр кӑтартннпе сийенсӗр усӑ курма пулта- 
раҫҫӗ, мёншӗн тесен епӗр— кашни уйӑхра, уйӑхӑн кашни кунбн-р 
мӗн тумаллине кӑтартса ныман, ҫулталӑкйн тӑватӑ вӑхӑр  (ҫур, 
ҫу, кӗр тата хёл) хуш ш инр мӗн тумаллине ытларах кӑтартнӑ. 
тата ҫанталӑк (ӑшӑпа сивӗ) улӑшӑннп ҫи нрн  каланӑ.

Нийепле ӗҫе те ҫынна шанса тутармасӑр, епӗр нумай дуда
р и  утарта хамӑр ӗҫлерӗмӗр. Пӗр ӗҫе темиҫе тӗслӗ туеаТп&хнӑ 
хыҫҫӑя вӗсенрн усӑллӑраххине тин ҫырса хутӑмӑр. Кайран, ҫав 
ӗҫленӗ Т)ух асӑрхаса ҫырса хунӑ майсене шурналсем, хаҫатсем ди
не кӳртсе, йе расна кӗнекесем ҫ-ӑптарса кӑлартӑмӑр та, хуртхӑ- 
мӑр тытакансем хушшине сарма тӑрӑшрӑмӑр. Ҫаптарнӑ кӗнекесем, 
а н р х  ӗҫлене пуҫлакан утар хуҫисене, ус-ӑ кӳрессе, тата ӑстарах- 
хисем те кӗнекесенр хӑйсене усӑллӑ, ку таранрн пӗлмен ӗҫҫе- 
не тупасса, епӗр ӗмӗтленетпӗр.

Ҫырупа, тата нумайӗшӗнпе куҫакуҫӑн калаҫҫа пӗлнӗ тӑрӑх, 
ҫак кӗнеке хуртхӑмӑр тытакансемшӗн пит усӑллӑ йанала' иккев.



Вӑл кёнекесӗр утара каймастпӑр, унта каланипе кирлӗ вӑхӑтра 
йалан усӑ куратпӑр, тейекен те нумай. Епӗр ӑна вырӑсла ^ӗлхе^ 
пе икӗ ҫул хушшинтде виҫӗ хут вуншар пинӗн ҫаптарса халӑх 
хушшине сартӑмӑр. Ҫав терп кёске вӑхӑтра вумай кёнеке сарӑл- 
ни— пирӗн ӗҫ усӑллине кӑтартат.

Ҫак кӗнекене пулкарсем, па.т>аксем тата ҫармӑссем хӑйсен 
'^ӗлхнсем ҫине вуҫаряӑ. Тутарсене, арменсене. латтышсене, естун- 
тсӑсене-тата хаххулсене хӑйсен ^ӗлхйеем ҫине куҫарма ирӗк па- 
тӑмӑр. К у  вӑхӑтра тутарпа хаххулсен т,ёлхн ҫиве куҫарвӑ. ӑна. 
ҫаптармалла ҫеҫ.

Кӗнекене тӗрлӗ ■ҫӗлхе ҫине вуҫарни пирӗн ӗҫ уеӑллине кӑ- 
тартса пнре савӑнтараЕ
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Куеаракантан.

Пнрён $ӑваш хуртхамӑр тытма авалах питӗ йуратнӑ. Хуртпа 
пӗрде туӑваш йа^ӗ те. Авалтарах ^ӑвашшем утарсенци тунката 
вӗдлесенҫен пыда вусё вусӗпе туртгарнӑ, теҫҫё. Кадани тёрӗс те 
пуле: ӑна астӑвакансем те пур. г1]ӑн, ҫав вӑхӑтра хуртсем валли 
ҫи.чӗҫ нумай пулнӑ. Асӑрхарах пӑхсан, ку вӑхӑтра патак ҫук 
вырӑнсен^е авад вӑрман, ҫаран ӳснӗ. Ун пек вӑрманлӑ вырӑн- 
•еент,е хадӗ те хуртсем валди ҫимёҫ пур. Ҫавӑнпа утарсене ку  вӑ- 
хиртршех вӑрмансен^е, не вёсен ҫывйхнерех тума тӑрӑшаҫҫӗ. ■

П урана киле вӑрман, ҫаран акмалди ҫёр пулса пынӑ, унпа 
пӗрле хурт ҫимёҫё те пксӗлнё. Ӗлӗкхи лавё лавӗпе пыл туртарнӑ, 
утарсещҫеи вумайӗшён йацӗпе вырӑнё ан-рх йулйӑ. Ҫапла, йери- 
пен таса уйа тӑрса йулиӑ утарсем ёлёкхи пек пыл нумай парай- 
ми пулнӑ. Хуртсен ҫнмӗҫ пуҫтарас вӑхӑ^ӗ ӑна шыраса ҫӳресе 
лртнё. Пирӗн тӗттӗм ҫӑваш нумай^ен хуртеене пулӑшайман.

Х а^хн вӑхӑтра хуртсене туяката вӗллесен^е тытнин^ен усӑ 
пит сахал, еяёр ӑна п у р т е  куратпӑр. Вӑл вӗллесем 5-10 кӗренк- 
керен ытла пыл сайра ҫул параҫҫё, мӗншӗн тесен вӑд вӗллери 
хуртсем пӗр йенрен анатҫимӗҫ пшраса, тепӗр йен^ен карас туса 

вӑхӑт иртереҫҫӗ.

Апла пулсан вӗсене ӗҫлеме вӑхат шларах паракан вӗлле- 
■семпе улӑштармалла.

Ун пек вӗллесем ку вӑхӑтра ӑстарах утар хуҫисен пур: вӗсем 
рамӑллӑ вӗллесем. Раыӑллӑ вёлле тӗрлӗ ҫиҫтемлн пур, ан^ах пу- 
рин^ен те аванраххн Титан-Плтп ҫиҫтемӗ. Рамӑллӑ вӗллери 
хуртсене, ху йепле ёҫлеттерес тетён, ҫапла ёҫлеттерме йураК Ка
рас туса вӑхӑт иргересрен ҫапнӑ карас лартас пулат. Ҫапла ту -



сан вара пирён патри, таса уйри хуртсем те хуҫисене пыл парёҫ,. 
мёншён тесен уйра та пыл ҫук мар.

Вӑл вёллесенре хуртсене йепле пӑхса усрасси снижен вёрен- 
текен кёнекесем вырӑс ^елхипе нумай, ^ӑвашла ҫырни ҫукна пӗ- 
рех. Пврӗн шухйшпа хут сахал вёреннё ҫыншӑн вырӑсла ҫырнӑ 
кёнекесем темӗнрул аван, усӑллӑ пулсан та, вӑл вёсене тёпӗйӗрӗпе 
тӑнлонаймас¥. Ҫавӑнпа епӗр ҫак кӗнекене ^ӑвагн рёдхи ҫине ку- 
ҫарса, рӑваш хушшине хуртхӑмӑра рамӑллӑ вӗллесенре тёрӗс- 
иӑхас йёркене сарас тетпёр.

Л, М. Ни кишев.



1-мӗш сыпӑк.
У т а р  ӗ ҫ ӗ н  т ё п  й ӗ р к и с е м.

Утар вӑйлӑ .тата усӑллӑ пулни— хуҫи хӑйӗн ёҫяе. аван вёлсе 
т&нинцен килет. Хуртсем хущшин^е асӑрхаса ӗҫлесен, вӗллесеяе 
иӑхвӑ цух та, вёсен йалархи пурӑнӑҫӗ сахал удшӑнат; вӗоем хаш- 
"йух ёҫлеме те пӑрахмаҫҫё. Вал пӗр йен'уен— утар хуҫл ӗҫленӗ 
т,ух хӑйне тӑппӑн тытнинрен, тепӗр йен^ея— ёҫе пӗлсе туниирен 
килет.

К у ҫ л ӑ х.
Пирён ҫурҫёр йенгр  хуртсем $ас шӑртданаҫеӗ, ҫавӑнпа вё

сен хушшинре нихӑҫап та куҫлӑхсёр ӗҫлеме кирлӗ мар. Куҫлӑхна 
ёҫлекен хӑйне сӑхасран шикленмест, ҫавӑнпа ҫапкаланса хуртсе- 
пе шӑртлантармаст. Ҫуркувнехи хӑшхӑш ёҫҫене, хуртсем йӑваш 
|у х , куҫлӑхсӑр та ирӗккён тума йура¥, ав$ах пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ 
кӑхӑтра: вӗсем ун рух тимлесе ҫӑранӑн вёҫеҫҫӗ, гата пыл илнё 
$ух— вӑйлӑ, сывӑ, тимлесе ӗҫлекен майлӑ утартавимӗн те тумаҫук

Хӑш утар хуҫисем ыратнинцен хӑрамасӑр, куҫлӑхсӑр ёҫлесе 
хӑйсене нрёккён сӑхма параҫҫӗ нулсан, вӗеен айӑпсӑр хуртсене 
хӗрхенмелле, мёншён тесен сӑхнисенцен сахаллӑшӗ ■ҫӗре йулат.

Хӑшё калаҫҫё: хуртсем пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ вӑхйтра сӑхмаҫ- 
ҫӗ. Ёҫрен тулли тавӑрӑнакан хурт пушшинрн куяё, вӑд хӑйён 
пылпа тулли хырӑмне сӑхма аваимает, мёншён тесен ҫав вӑхӑ/гра 
хуртӑн сӑлнине ӗҫлеттерекен нервӑсем ӗҫлеймеҫҫӗ, теҫ<;ё. Ҫаила 
калани пёр пенря ■ҫӑн, а н р х  утарта вёдлерен пушанса тухса 
пыл патне вӗҫекенёсем нумаййине манмалла мар. Апат патне вас- 
каса вӗҫнё ■ҫух вӗсене ҫул ҫ и н р  кашни р р с а  гӑракан йапада 
шӑртлантарат. Ун $ух вёсен хырӑмёсем ге пушӑ, ҫавӑнна та ирёк- 
кён сӑхма нултараҫҫё. Сӑмахран калӑпӑр: тёреклё утарта ныл
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вӑйлӑ иляӗ вӑхӑтра сӗрлекен хуртпа сывлӑш тулли тӑрат. Ҫав 
муеӑккӑран уйӑрӑлса кайма пит йӑвӑр. Ҫапла ёнтё— хурт катас мар 
тесен, утарта пит тӑппӑн тата куҫлӑхпа ан|ах ҫӳреме кирлӗ.

Куҫлӑхсен^ен пирён шутпа пурин^ен ытла шатӑклӑ пнртед 
хӑмӑш кӑшӑлсемие, туни аван. Ун пек куҫлӑх кунӗпе ӗҫлёсен те 
пуҫ (;инт*е пурри сисёнмест. Унӑн ҫнйёпе тӗпне ҫптсӑран, йе пир- 
тен тумалда. Пӗрмай ӗҫлесен те вал вара виҫӗ ҫулран кайа пымаст.

А л ш и ш ш е м .

Хуртхамӑр таврашён^е ӗҫленӗ'бух куҫлӑх пит кирлё, алшиш
шем Енрлё мар. Алшишшемпе ёҫлеме канҫӗр тата ' сисӳ те са- 

' халланат. Ҫипрен ҫыхса тувисемпе ҫемҫе пиртен тунисем тӑхӑи- 
сан та пылиа ^ас вараланаҫҫӗ, ҫӳхе сӑранран тунисем ӑшӗнҫе 
алӑ ^ас тарлат. ГГурин^ен ытла адшншшем кирлӗ вӑхӑтра ҫӑмӑл- 
лӑн ёҫлеме 'оараҫҫӗ.

Вӑл йӗркепе пирён хуртхӑмӑр ӗҫне иӗлекен А. М. Путлёров 
калаТ: хуртсем сӑхасран ните куҫлӑхпа внтме йурат, ан^ах ал- 
шишшене хуртсене пӑхас ёҫе на^ар пӗлекенсем ан^ах алла тӑ- 
хӑнаҫҫҫӗ, тет. Т)ӑнах та, асӑрхаса тӑппӑн ёҫлесен, хуртсем алӑ- 
сене пит сайра сӑхаҫҫӗ, ҫавӑипа хуртхӑмйр таврашён^е алшшл 
па^ тӑхӑнма кирлё мар. Тимдесев хурт сӑхмаяла мар ӗҫлеме 
'йас вӗренме йурат.

Тӗтӗмпе тӗтӗркӗц.

Тӗтӗм, вӑхӑтра тата пӗлсе тыткаласан, вёлле хур^ёсене йӑ- 
вашлантаракан (кунёлентерекен) йапаласен^ен ,$и аванни. Пс^ки 
ҫёрӗн'р, кёнекесем ҫырса т^апа тухнӑ тата хуртхӑмӑр ёҫне те 
аван пёлсе таракан, Морис. Меттерлинк тӗтӗм хуртсене йӑвашлан- 
тарса сӑхми туни ҫин^ея а* ҫапла калат: вӗллене уҫат^ен 
пёр касӑм йанӑ тӗтӗм хуртсене йӑвашлатаг; вара тӑппӑн тата 
пёргте шикленмесӗр ӗҫлесен, хуртсем сӑннисене кӑтартмасӑр 
хӑйсене ирёккён ҫаратма иараҫҫӗ.



Хуртсем, хӑшӗ калаяӑ пек. хуеине те палламаҫҫӗ, ҫынтан та 
хӑрамаҫҫё. Ан^ах вӗллене йанӑ тӗтӗм шӑршине сиссен, тата вӗл- 
лерех таппӑн, пӑлхатмасӑр ҫӳрекен алӑ мӗлкисене курсан: ку тӗя- 

^енӗя пӑхӑнмалла хӑва^ӗ тесе шухӑшлаҫеё, тёт,

Тётӗыпе ӗҫлёнё т;ух малалла кӑтартса панӑ правёлӑсене 
аеӑрхамалла:

Ӗҫлеме пуҫлаэден йалан— мал та ӗҫ йёркин^е кӑтартнинҫеи 
пуҫнр вӗллене, хуртсем з^ӗҫекеы шӑтӑкран пёрре, йе иквӗ вӑтам- 
рах чкасӑм тётӗм йамалла. Вара-—ҫурӑ, йе минут иртсен вӗллене 
уҫма Йурат. Вӑл вӑхӑтра тӗтӗмпе пӑлхаинӑ хуртсем хырӑмёсене 
пылпа тултараҫҫӗ тё, Меттерлинк каланӑ пек, сӑхмаҫҫӗ. Малта ка- 
ланине тусан, вӗлле ҫннрен ҫнйёпе ҫнтарне илме йурат. Унтан 
пӗр йен^ен м а^рне (йе внтнӗ пирне) уҫҫа, рамӑсем тӗлӗнрн, вё- 
сем тӑрӑх, анрах вӗллене кӗмелле мар^ пӗр касӑм вӑйлӑ тӗтӗм 
йамалла. Ҫав тётӗм уҫӑ вырӑна пӗтёмӗшпе хупласа. сарӑлсан аван. 
■Ҫапла тусаи, -тӗтӗм йарар^н рамӑсен хушшисемпе пуҫӗсене ҫӳ- 
лелле кӑлнрнӑ хуртсеы кайалла вёллене кёреҫҫӗ те, вара ирӗккён 
«ҫлеме йурат.

Хуртсем кайҫӗрлене пуҫласан, рамӑсем тӗлёяцен ҫӑмӑл, ыт- 
лашши пысӑк мар, а н р х  вирлӗрех касӑм тӗтӗм йамалла. Куна 
малалла та кашви рамӑ тӗлне уҫмассерен тумалла.

Тӗтӗркӗцпе вӗлле хыҫӗвр, йе айӑккин$е тӑрга тӗтӗрмелле. 
Сийен'р тӗтӗрме йурамас?: хуртсем шӑртланаҫҫӗ. Тӗтернӗ т}ух 
нӗркӗрӗсене вӑйлӑн пусса тётӗмне тепӗр ҫтена ҫумне ҫитермелле.

> Вӗлле ашне ҫӳлтен тӗтёрме йурамаст. Унӑн усси ҫук. Вал
тӗтём хуртсене вӗллерен хуса кӑларат. Вара вёсем вӗлле тавра 
шӑртланса вӗҫҫе ҫӳреҫҫӗ те, ӗҫлеме канҫӗрлеҫҫё. Хуртсем канҫӗрлен- 
ни паллӑ пулсан, кашни рамӑна вӗллерен кӑлармассерен, вёлле 
ҫине пӗрик касӑм тӗтӗм йамалда.

Кӑларсан, йе кйларнӑ, вӑхӑтра рамӑ ҫине тӗтӗм йама йура
маст. Хуртсене рамӑ ҫи нрн  хӑваламалла пулсан ан-ҫах' тӗтӗм 
:йама йурат. Кӑларнӑ рамӑ ҫнне тётӗм йанипе хуртсем тӑпалмаҫ-

V " : ■' - '
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ҫӗ: сывлӑш ҫине тухса вӗлле тӗлӗнре шӑртланса вӗсеҫҫё, тата сас- 
сисемпе ыттисене те тапратаҫҫӗ.

Хуртсене рамӑ ҫнн^ен хӑваламалла лулсан, вӗллерен кӑлар- 
нӑ рамӑна айал йентуи планкнпе вӗллери тепӗр раман ҫийёлги 
планки ҫумне ҫыпӑҫтарса тытмалла. Ун пек тунн вӗсене айалтн 
рамӑ тӑрӑх вӗллене анма пулӑшат. Малалла хуртсем вӗлленелле 
кайма тапранарен рамӑн хӑна ҫывӑх кӗтессине -пӗр вырӑна - 
айӑкран вӑйлӑ касӑман тӗтӗм йамалла. Лнт^ах ытлагаши тӗтӗм ку 

д у х  та ӗҫе пӑсма пултарат: хуртсем рамӑ ҫин^ен тӗрлӗ ҫсрелле 
вӗҫме те, утса та саланма пултараҫҫё. Пӗр ҫӗре пухӑнса айалги 
рамӑран ҫакӑнсан, вёсене йӗпетнӗ тӗкпе, йе ҫин^е хулӑпа шӑлса 
пӑрахмалла.

Вӗркӗрӗ тӗтӗркӗ^сенрн пуринрн те аваннн—Пинкам йатлӑ 
ҫын шухӑш.гаса кӑларни. Кунпа ӗҫлеме ҫӑмӑл: ӑна харах адӑпах 
тытма май пур. Вӗркӗр алӑра 'йух пуҫнӳрне— вёркё^ён айал 
йен^и хӑма ҫумӗнре, ыттиеем— ҫӳл йен^е нулмалла.

Ӗҫленӗ 'ҫух тӗтӗрк.ӗуе хӑйаккӑн тытмалла, вӗркӗр айалал- 
ла пулмалла мар. П и р и — вӗлле хӗррипе тан пулсан аван. Ҫапла 
тытсан вёркёце пуссан тухакан тетём кирлӗ вырӑна ҫӑмӑл кайат.

Тата ӗҫленӗ з;ух кнрлӗ тётӗме тётёркё'рен вӗркӗ^сене вӑй- 
лӑн пусса кӑларни аван. Пӑш, пӑш, нӑш... тутарса тӑма йура- 
ьасВ Апла тусан уҫнӑ рамӑсем тӑрӑх тӗтӗркӗр.темиҫе хут пус
са тухмалла пулаП Ҫакна манма йурамаст: вӗлле ҫин^е анрах 
мар, унӑн таврашён^е ытлашши хумханни те хуртсене шӑртлан- 
тарат те, вёсем сӑхма тытӑнаҫҫё. Ҫаплр, вара тӗтём те, хамӑр ӗҫ- 
леме нӗлмен пирки, хуртсене йӑвашлатас вырӑнне шӑртлантарат.

Тётӗм йарса ҫитерсен тӗтӗркӗ^е вӗллерен' айаккарах тытни 
аваи. Тӗтёрмен вӑхӑтра тӗтӗркӗ^ӗн тутине ҫӳлелле туса лартмал- 
ла; тухакан тӗтӗм вӑйсӑрлантӑр тесен хӑйаккӑн хумалла. Тӗтёр- 
кӗ^е вӗркӗҫӗие айалалла нихӑҫан та хума йурамаст, аила хурсан 
шдкерен тухса ӳкекен вуг хӗмё вӗраӗ^ йшне кӗрсе ӳксе ӑна 
уунтарса шӑтарма пул тара!'.

Тӗгӗркӗ^рен пуҫне, утарта ӗҫленӗ 'Бухне, шывпа алӑшӑл.ш 
кирлӗ. Вӗсент>ен пӗри— хурт сӑхнӑ вырӑна ҫума, тепёрв— шйлма
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кирлӗ' Сӑхнӑ вырӑна ҫуса йамасан, хурт лартса хӑварнӑ сӑЕӑ- 
ран тухакан шӑршӑ вёсене хытӑ шӑртлантарат. Малта калавин- 
'ҫен пуҫне шнвпа алӑшӑлли пылпа вараланнӑ алӑсеыне ӗҫленӗ 
•§ух тыткаланӑ инструментсене ҫума та кирлӗ. Вёлле ҫине тум- 
ланӑ, йе тӑканнӑ пыла та ҫийӗн^ех. ҫуса щӑлса типӗтмелле, ап- 
линех хӑварсан, вӑл вӗллене вӑрӑ танӑнма цудтара!.

Вӗллене пӑхас йӗрке.
Вӗллерен кӑдармалла рамӑна малтан йунашаррн ҫумӗн^ен 

ҫӗҫӗпе, йе ҫеклӗллӗ стамескӑпа хуллен хирсе тапратса лартак 
^айӑккалла сиктермелле. Унтан ана икӗ хӑлхпн|ея пӳрнесемпеоыт- 

са хӑйаккӑнтарах кӑларсан аван. Ҫанла ёҫлееен рамӑн айӑккпн- 
•р  планкпсем хуртсене хӗстерсе вёлермеҫҫӗ.

Тепӗр тзух хӑрах алӑ йерҫмен цирки (карас касмалла, йе 
хуртсене рамӑ ҫинцбн хӑваламалла пулат) йӑваран кӑларнӑ ра- 
мӑна пер алӑпах тытса тӑмаллаг пулах. Ун пек т,ух ҫав рамӑяа 
айалти пӗр кӗтессипе вӗллери хӑйпе йунашар раман ҫийелти 
планкине, йе вёлле ҫтени ҫнне тёкёнтермелле. Апла тумасан ха
рах алӑпа тытнӑ йӑвӑр рамӑ, асӑрхаман хушӑра,' вёллене ӳкме 
пултараЁ Вара хуртсем вӑйлӑн таправаҫҫё те, вёсене тӑплантарма 
пит те хӗн.

Рамӑ ҫнн-р карасйн куҫёсем кӑларсан та, вӗлдерн пекех, 
'ҫӳлелле пулмалла. Кӑтартнӑ йёркене рамӑн тепӗр йенне пӑхнӑ- 
’̂ ух та асӑрхамалла. Х ӑзд ух  нӑхма ҫймӑллатасшӑн рамӑна алӑ- 
семпе нкӗ хӑлхинрн тытаҫҫӗ те, ҫнйелтн нланкӑ еин|е, тӗнӗл 
ҫин^е ҫаварнӑ пек, ҫавӑркалаҫҫӗ. Капла тытсан та карасӑн ку- 
ҫӗсем тӗрӗссипех йулаҫҫӗ, атдах кува рамй нушй караслӑ, пулсан 
тнн тумалла. Кӑларнӑ рамӑри карасӗ ыыллй пулсан, малта каза
на пек ҫавйркаласа пӑхма йурамаст, мёншён тесен йӑвӑр карас 
хуҫӑлса анма пулгарат, тата пылӗ те йухеа тухат.

Рамӑна вӗллери малтанхи вырӑнне тӳрех кӳ ртсе лартма му 
рамасЁ Мадтан, кӑларнӑ т)ухнехи пек, хӑйаккӑнрах тытса хӑйӗв 
вырӑнӗн^ен пӑртак айаккарах лартмалла. Вара тин Йерипен хӑйёя 
малтанхи вырӑнне щутарса лартма йурат.



-  12

Вӗллеае епӗр вӗрентнӗ пек пйхсан ама хӗебнсе те вилмест, 
амакмасг те, тата ӗҫлекен хуртсем те шӑртланмаҫҫё.

Ӗҫленӗ Т)УХ вӗлленӗн машине (пнрве) пӗррамӑ кӗрю тух- 
малӑх ^ а х  уҫмалла, ытти вырӑн хупӑ цулмалла.

Вёлленӗн марине ҫинҫе йӑвӑҫ хӑмасен^ен сарнӑ пулсан, 
уҫӑлшше пушаннине кӳршӗ Хӑма ҫине илсе хумалла. Вара уҫӑ 
выран пӑртак ҫеҫ йулат.

Вӗлленён м а р и  таса пиртен, йе ҫилӗмленӗ ппртен (клей- 
ӑнкӑран) пулсан, ӗҫленӗ вӑхӑта саппасра тӑракан пир м а р а  кир
лё. Хуртсене п^хнӑ ■ҫух ҫийӗнр пир марана пӗр йент,ен уҫеа 
■ҫӑрка туса пымалла, саппасрине уҫнӑҫемён сарса витсе нымалла. 
Иккӗшӗн хушшинҫе, малта каланӑ пек. рамӑ 'кбрсе тухмалӑх 
уҫӑ вырӑн кирлӗ. '

Вӗллеве пӗтӗмӗшпе пӑхса тухсан, марине хупса уя ҫине 
миатер (ҫытар) хумалла, унтан ҫивиттипе витмелле. Миитерӗпе 
ҫивиттийё раыӑсеве тӑрӑх нулмалла. Урлӑ пулсан, лартнӑ р х ,  
вӗлленӗн марипе рамӑсеяе сиктерме пултарат. Вӗлдери рамӑсем 
сакруйлӑ пулсан, йулашкшрен каласа тухнӑ правёлӑсем кирлех 

те мар,

Т)ӑн йулашкнн^ен, ёҫ пӗтерсе айаккалла утарен, йӗритав- 
ра пӑхса вӗлле таврашӗ пуҫтаруллӑ йулнине асӑрхамалла.

' * 
Утарта вӗллесене вырнаҫтарас йӗрне.

Хуртхуҫи утарӗнр вӗллесене хӑй йуратнӑ пек лартма пул- 
тарат, тата х ӑ н щ х  вёллесене вырнаҫтарса дартасси утар валли 
суйласа ялнӗ вырӑнтан та килет. Епӗр шахмӑтлӑ (сигҫӗлдӗ) йӗр- 
кепе лартатпӑр; йёркесен хушши 2 цалӑш, вӗллерея вёллеЮ ар- 
шӑнта тӑрсан аван. Утартн вӗллесене темиҫе тӗслё сӑрлама йу
рат; тӗсӗсем— шурӑ, кӑвак, сарӑ, хӗрлӗ тата урӑх тёслӗ те пул- 
ма пултараҫҫӗ. Ҫавӑн пек утарта хуртсем хӑйсен вӗллисене аван 
палаҫҫӗ. Ант^ах, пирӗн утарта вӗллесене пӗр тӗслё (сарӑ) сӑрланӑ 
пулсан та епёр ама, йе ӗҫлекен хуртсем хӑйсен вӗллисене ҫухат- 
нине асӑрхаман. Пирӗн шутпа пурин^ен ытла сарӑ тёс аван.



 ̂ *
Сарӑ сӑр хаклах мар. Вӑл тёсе хӗвел те ытла ҫапмаст, тата еарӑ 
вёллесем симёс курӑк Ҫ1шт;е пит илемлӗн лараҫҫӗ.

Вӗллесене анисемпе Гвӗҫекен шӑтӑксемпе) пур йеннелле те 
ларгма йурат, ан^ах вӗлле анине кӑнтӑрпа хӗвелтухӑҫё хушши- 
не пахтарсан авантарах. Ҫапла лартсан хуртсем вӑхӑтра ёҫлеме 
тухаҫҫё, тата кӑнтӑрлахи хытӑ пёҫертекен хӗвел урнсем те веҫе- 
кен шӑтӑка тӳрӗ ӳкмеҫҫӗ. Вӗҫекеи шӑтӑкӗсемпе хӗвелтухӑҫне 
хнрӗҫ 'лартсан, ирхи хӗвел ҫутти астарнипе сывлӑш йшана'рен 
ытлашши ир' ӗҫе тухса шӑнса кӳтеҫҫӗ, йе видеҫҫё.

Вӗллесене .ҫӗр ҫине тӳрех нихӑҫан та лартма йурамаст; $ас
нурӗк туртаҫҫё, тата ӑшёсене хурткӑпшанкӑ, йе шапа йе-

« /  
вӗрлё -ррӗтрнсем кӗме пултараҫҫё. Вӗсене тёкӗсем ҫине лартнпне
ҫитмест, ан];ах' тёккнсен ҫӳллӗшӗ, пӗрик макаҫан дартсан та,
ёт;леме канлё пулсан аван. Пирён утарта вёллесем о ншг ҫӳллӗш
тӗкёсем ҫчн^е лараҫҫӗ.

Вӗлленӗя айёпе умӗ пӗр ^алӑлп талкӑшӗ тӗрлё ҫӳпёрен 
тата курӑкран та таса нулмалла. Вал вырӑна хӑйӑр сапса тӑрсан 
аван. Вара вёллене уҫмасӑр, хӑнӑр ҫнне хуртсем кӑларса пӑрах-I
нӑ йапаласент,ен вёсен ӑшӗн^е мӗн пулнине пӗлмё пула!'.

Вёлле умёнТ)И хӑйӑр ҫинуе ҫӳрёхурт пулсан, вӑл йӑва ыт
лашши иысӑккиве, не вёллере апат ҫуккипе пёлерет. Йӑва пы 
сӑк пулсан, сасартӑк кётмен вӑхӑтра килсе ҫапӑнакан сивёре, 
хуртсем ҫӳрӗхурта ёшӑтса ҫптереймеҫҫё те, каларса пӑраХаҫҫё. 
Апат ҫук пулсан та ҫапла тӑваҫҫё.

Хӑйӑр ҫпр-ҫе ама выртсан— йёллере ама ҫуккине, ӑна улӑш- 
тарнине пӗлтерет. Ҫав вырёнтах ӗҫлекен хурт виллисем пулсан, 
вёл ҫав вӗлле ҫнне асӑрхаман хгшӑра йут ҫӳрӗ кплсе кёвине, йе 
вӑрӑ тапӑнпипе кӑтартаг.

Йулашкин'вен, вёлле умӗн^е вилнӗ сӑрӑхуртсем (трутни) выр- 
таҫҫё пулсан, вӑл апат вёхӑт,ё мртсе шан^ёклӑ йышшем сӑрёхурт 
сене хуса кӑларнине пёлгерет.

Ҫапла угар хуҫи тул йеи-р падлӑсеноен хург йышӗ йеплине 
пёлсе, ӑна вӑхӑтра пулӑшма пултарат.
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Ӗҫ тумтирӗсем ҫин^ен.
V

Малалла пӑртак утарта ӗҫлекенён тумтирё ҫивҫея калама лекет.
Ӗҫ тумтирӗ киревхӑҫан та таса пулмалла. Унган— тар, туххи

тата ытти ҫав йевӗрлӗ вӑйлӑ шӑршӑ кёмелле мар.
«

Тумтирӗн тӗсё шурӑ, йё кӑвай шурӑ, пёҫермен ҫцп тёслӗ, пул
сан аван. Ана ҫума та ҫӑмӑл. хуртсем те йуратаҫҫё. Хура тӗсе, 

ҫӑмлӑ тумтире хуртсем йуратмаҫҫё: вӗсем шӑртлантараҫҫё.*

Пуҫ ҫнн^е, хӗвелтен сыхланлашвӑн, самсаллӑ картус, йе 
хёриллё шлрпке пулмалла. Вёсем те малта каланӑ тӗслё пулсан аван.

Хӗрарӑмсем утарта пулсан— вӗсевӗн те пуҫ ҫине шурӑ, йе шу- 

ратман пир калпаксем тӑхӑнмалла.

Ш урӑ тёс акӑ мӗнрен лайӑх: утарта хӗртсе пӑхакан хёвел 
айӗнт]е кунёпе ӗҫленӗ ^ух вӑл тёс хӗвеле виттӗр пеҫертме памасТ.

У тара ёҫлеме тухас умён тумтир ҫиве туххй сирпётме кирлӗ 
мар; ерех, сӑра, сухан, ыхра тата ыттн ҫаван йевӗрлӗ вӑйлӑ 
шӑршӑллӑ йапалаеа та ӑша илме йурамаст.

Вӗллери хуртсене пӑхяӑ т,ух, вӗлле тйврашёнре ытлашши 
шавлама тата 'рупкаласа ҫӳреме йурамаст: хуртсем шӑртланаҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа хурт тытаканӑн, вёллери хуртсене пӑхнӑ. т>ух, аллинр 
вуншар ппнӗн ҫеҫ шутласа кӑларма май пур, хӑйне усӑллӑ "ҫӗрӗ 
■рнсене упраса тӑма кирлине йалан астуса тӑмалла, мёншён те
сен хуртсене пӑхассн вӑйӑ мар, пит йӗркеллӗ ӗҫ пулмалла.

Каланине пурне те асйрхасан, хурт тытакан утарта р с ,  тё- 
рӗс, ҫыпҫуллӑ ӗҫлеме вӗренсе нумай хуртӑн ӗмёрне татмай, хӑйне 
ытлашшн сӑхасран сыхлат тата хӑшуух пӗтӗм утарне те кӗтмен 

инкекрен хӑтарат.

2-мӗш еыпӑк.
Хуртсене умшанникрен кӑларасси.

Хуртсене хӗллехи вырӑнтан кӑларнипе утарта ҫулда хуртсе

не пӑхас ӗҫ пуҫланса кайатт
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Хуртсем умшавникре л ар нӑ трх, кашнн утар хуҫи вёсен хӗл 
тёрёс каҫасси ҫин^ен шутласа пӑшӑрханах. Мӗншёй тесен вӑл, 
хуртсен йӑвисене аван нуҫтарса вбллесенр хӗл каҫма пыл ҫите^ 
лӗкдӗ хӑварнӑ пулсан та, хуртсем ҫура тӗрёс, пӗр сийенсӗр ту- 
х'асса шанса тӑранмасТ.

Шутласан, пӑшӑрхаяма та сӑлтав пур;. хурт хуҫи ҫулла хурт- 
пене хӑй мӗн шутланӑ ҫавна тутарат тата вахӑтра пулӑшма та 
пултарат.' Ҫавӑнпа вӗсем тӗрӗс пурӑнасса палаи шанса тӑрат. Хӗл- 
ле пурӑнӑҫ тёпёйӗрӗпе улшӑват, утар- хуҫин аллисем ҫыхӑнаҫҫё. 

*.Вӑл, вёллере пулиӑ инкеке сиссесӗн те, хуртсене пӑхса вӑхӑтра 
пулӑшаймаст. Тепёр ^ух пулӑшмата май пур, ан^ах цйрмав ну
май. Авгҫах хӗл варёное ама ӳксен ним тума та ҫук. Ҫур ҫывхарса' 
пынӑ майӗпе пӑшӑрхану (беспокойство) тата пьтеӑклават. Ҫуркун- 
не хурт хуҫн, утара ҫитмессерен, хуртсене кӑларса лартма кунсем 
ӑшӑтасса кӗтет.

Хуртсене хӑҫан кӑларса лартмалла?

Хуртсене умшанннкрен кӑларас вӑхӑта тӗрӗсснпе кӑтартса 
пама пит йӑвӑр. Пӗр вырӑнти хуртсене те кашни ҫул пӗр вӑхӑг- 
ра кӑлармалла пулмаст. Епёр хамӑр утарти хуртоене пуш уйӑхӗн 
20-мӗш кунӗн^ен ир кӑяармастпӑр, ака уйӑхӗн 20-мёш кунӗн^ен 
кайа хӑнармастпӑр. Ҫапла вара хуртсене умшанникрен кӑлӑрас вӑ- 
хӑт шӑп пӗр уйӑх пулса тӑрат. Ҫапах та епёр, нумай ҫул^ен ӗҫ- 
ленӗ хушӑра, ака уйӑхӗн 10-20-мӗш кунӗсем хушши пирӗн вы- 
рӑнта хуртсене кӑларма усӑллӑраххине сиснӗ.

Татса каласан ҫапла нула!— умшаннике кӳртессипе унтан кӑ- 

ларассине те кайарах йулса тусан аван.

Хуртсене умшаннике кайарах йулса кӳртнн акӑ мӗнтен усӑл- 
лӑ: кӗркунне вӗллере сапнӑ ҫӳрё пулмаст, хуртсем хӗлле хӑйсем 
те ытлашши ӑшпга йуратмаҫҫӗ. Ҫавӑниа хӗл пуҫламӗшӗн^е, вӑйлӑ 

'гнвӗсем пулмасан, хуртсем уҫӑ вырӑнти таса сывлӑшра пулма ум- 

шанникрин^ен ытларах йуратаҫҫё.
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Кайарах йулса кӑларни тата ака мӗнтен усӑллӑ: пёр йен- 
т;ен — пртерех кӑларса лартнӑ вӗлзесбн|и хуртсем суркуннехи ҫил- 
лӗ, сивӗ ҫанталӑкра нумай иӗтме пултараҫҫӗ, умшанникре пулсан, 
несем ӑна сисмеҫҫё, тепӗр йенрен— кӑларас вӑхӑталла вӗллере сап- 
нӑ ҫӳрӗ трллай пулат. Ҫанталӑк улшӑннппе вӑл та пётме пултартг, 
тата йулашкин^ен—еивё ҫиллё, уйар куп хӗвел астарнипе апат 
шырама тухнӑ хуртсем пётеҫҫӗ. Пирӗн йенци вырӑпта ҫуркунне 
йӑвӑҫкурӑк ҫин^е пыл пит сахал, ҫавӑнпа ӑна ӗмӗтленме те кир-~ 

лӗ мар.

Ан^ах хушӑран васкаса кӑлармалла ҫуд та килет. Хӑшҫул 
хуртсем умшанникрп сывлӑш ытда пӑрипё, йе шӑшисем трлӑн- 
нипе канҫӗрленеҫҫё. Тата тепӗр $ух, вӗллере пыл сахал пулсан 
умшаннпкре ҫитерме май ҫук пнрки апат нрӗкре памалла пулат. 
Ҫавӑн пек ҫул малта кйтартнӑ. вӑхӑт хнсепӗн-ҫен тухма та пурат.

Ҫапах та пур малта калашпгрн акӑ мӗн асӑрхаса илмелле: 
хуртсем умшанникре тӑн ларсан, ҫанталӑк ашӑтса йӑвӑҫкурӑк 
ҫин'§е апат пулат^ен лартсан та сийеп ҫук. Каллех калатпӑр: мен

зул капа йулнӑ, ҫавӑлщл аван.

Хуртсене кунӑн мӗн вӑхӑтӗн^е кӑлармалла?

Хуртсене умшанникрен каҫхинехин^ен ир кӑларни аванта- 
рах: пёр йенщен ир к&ларса лартнӑ хуртсем кадои  вӗҫҫе тасалма 
пудтараҫҫӗ. Каҫаллапа кӑларсан, хускалнйскерсене ҫёр каҫма пи- 

тӗ хӗн пулат: вӗсем тасалма васкаҫҫё.

Иккӗмёшё—  ирхине кӑларнӑ хуртсем ннйёпле те каэден вӗҫ- 
ҫе тасалмасӑр йулмаҫҫё, мёншён тесен кӑларасснне йури уйар, 
ӑшӑ кун кӑларатӑн. Каҫаллапа кӑларнисем хусканаҫҫӗ, ант,ах 
вӗҫҫе тасалма ёлкӗреймеҫҫӗ. Хйшцух йӗпесапа пулсан теыиҫе кун 
тасалмасӑр лармалла пулат. Каланннцен акӑ мӗн асӑрхамалла 
ӗнтё: хӗл каҫа^ен  тапранмасӑр ларнӑ хуртсем кӑдариа т,ух хус- 
канаҫҫӗ. Анцах хыҫгӑн вёҫҫе тасалма май . пулмасзн пит канҫӗр- 
ленеҫсӗ. Тепёр вух вёлле ӑшне пётӗмӗшпе варалаҫ.ё.



Т!щҫёмёшё—ирхи к е кӑларнӑ вӗллесен анисене пӗрерӗн уҫҫа 
вёҫтерсен, хуртсем вӗҫҫе тасалннке асӑрхама май пур. Вӗҫнин^ен 
йыш ваГьлше на^аррпне сисмс пула!'. Вара нацаррисене асӑрхаса 
васкаса пулӑшма . тытӑватӑн. Тепёр '§ух ҫав кунах та пулӑшма 
май кплет. Каҫадлапа кӑларннсене вӑл кун пулашиа май ҫук. 
Мён пур пулӑшу та вӗсемшӗн таса сывлӑт анцах, мёишӗн те
сен вӗлле анисеие <;ёр кагма уҫӑ хӑвараеҫб.

Тӑваттӑмёшё—каҫхине кӑларнӑ вӗллесенцн хуртсем прхине 
пур те пӗр вӑхӑтра вӗҫҫе тасалаҫҫё. Ҫавӑнца вёсен вӑйне хӑватне 
асӑрхама питӗ хён. Вӗсом пӗрпӗрип ҫн.ае кайма пудтараҫҫӗ; тепёр 
т,ух ҫавӑнган вӑйлӑйышсем нараррисенне пыл вӑрлас есте тапранса 
кайат. Ир кӑлармпсене пӗрерӗн вӗҫтеретӗн те, ун пек спйен пудмает.

'Йулашкипщеп пиллёкёмёшӗ'■—ирхине кӑларнӑ хуртоем вӗҫҫе 
тасалнине асархасан. хуртхӑмӑр усракан ҫын утарти ҫуркуннехи 
ӗҫсен^ен •ҫп пысйкксне тӑват те, хуҫканнӑ т)ӗрине пусарса' кили 
тавӑрӑнат. Вӑд утарӗ ҫав ҫул вӑал! тага уснчлӑ пулгӑр тесел 
кӑларнӑ вёллесенТ)!! пыл хур^ӗсзне мӗнпе пулӑлмаллине пӗлет.

Каҫаллапа кӑларнине мухтаканзем те пур. Вӗсзм калаҫҫӗ: 
хуртсем кӑларнӑ, -§ух хусканаҫҫӗ пулсан та, ир-реп тӑиланаҫҫё, теҫ- 
ҫӗ. Астӑвӑрха, малта каланине. Пёрре тапраннӑ хуртсене ҫӗр каҫ- 
ма мӗн тӑрат. Ун пек иртерех кӑларса шӑгӑксеяе тӑхгарах уҫсц 
вӗҫтерме те йурат.

Ҫапла ёвтӗ— малта кадаса тухни пётӗмёнхпе, хуртсене ум
шанникрен прхине кӑларни, каҫхине каларнинрек усӑллӑраххнне 
кӑтартат.

Хуртсене кӑларса лартас умӗн мӗн тумалла?

Пурин^ен малтан утар выранне тасатмалла. Ун вырӑлҫе йур 
нумай выртат пулсан, ӑна урапасемае, йе сӳресе.мпе ҫӳресе ирӗл- 
термелле. Йур ҫине Ёӑларма йурамаст. мёншён тесен вӗҫҫе тасал- 
нӑ ^ух йур ҫине ӳкнӗ хуртс'еы снвӗпе кӳге;ҫӗ те. вӗҫҫе хӑптрай- 
масӑр вилеҫҫӗ. Унтан ҫумне ҫыхнӑ, йе айне лартнӑ лпалуҫасеие 
ҫнрӗплетсе тухмалла: вӗсем хёл каҫат^ен сивӗпе пушанаҫҫӗ. Йулаш

У га р ӑ н  тӗп бҫйсем. 2
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книжен вёллесен вырйнӗсене нумӗрлесе тухмалла. Ҫак ӗҫе кӗр- 
кунне тусан аван.

Каланияе пурне те хурцёоемятӗн хӑрӑлпакан утар хуҫи вӗл- 
лесене умшанникрен кӑларатден нумай малтаа туса хурат. Хурт- 
хӑмара йуратакан ҫуркуннехи ӑшӑ, хӗвеллӗ кун кидте лармаст. 
Ӑшӑпа хӗвел, хуртсене вӗллерен ирӗке астарса т}ённӗ пев, ӑна 
та утара ^ӗнеҫҫё.

Кӑларса лартас йӗрке.

Ҫуркуннехи тӳдек, тата ӑшӑ кунсем ҫитсе вӑхӑт йусансан, 
ҫӳҫепе ытти ир ҫурӑлакан курӑксем ^е^еке ларсан тата велле- 
сен^е хуртсем те вӑйлӑн канҫӗрленни сисӗнсен, вӗллесене умшан- 
някрен кӑларма вӑхӑт ҫитнё вара.

Каларасса—тӳлек, хӗведлӗ ӑшӑ кун кӑлармалла. Кӑларнӑ 
кун сывлӑтри ӑшӑ Реомӳрпе 15° кайа пулыалла мар. Утарга 
хурт ҫёр йыш, йе ытларах пулсан, ирхине 6-7 сехетре кӑларма 
пуҫламалла; сахалтарах пулсан, 9-10 сехетре, йе кайарах та йу- 
раН Пёр сӑмахпа каласан. умшанникри вӗллесем кйнтӑрлапа пур 

те тулта пулсан аван.

Кӑларса лартас умён умшаннике кӗрсе вёллесенӗн анисене 
(ведекея шӑтӑкӗсене) питӗрмелле. Питӗрме хӑмапа,. улӑмпа, утӑ- 
па тата Глтти йапалапа та йурат. Хуртсем пӑ'щ>а кайса вилесрен 
хӑрамалла мар, мёншён тесен хӗл каҫатден вӑйсӑрланнӑ йыша 
вӗллери сивлӑшпа тӗрлӗ шӑтӑкҫурӑкран вёллене кӗрекен сывлӑш 

сывлама ҫитет.
Вӗҫекен шӑкӑксене тӗтгӗм ҫӗрте, хуртсене хускатмасӑр, хуп- 

малла. Хупнӑ хыҫҫйн хуртсем хёл каҫнӑ вырӑнӑн алӑкӗпе Т)ӳре- 
трхсене уҫмалла. Ҫутӑра ёҫлеме хӑйуллӑрах: тухакан вӗллепе йу- 
лаканнине ҫапӑнтарса туса тапратмастӑн.

Ҫӳлте каланине туоа ҫитерсен, кӑларма тытӑнас пулаЕ Ум- 
жаннякри мӗнпур вӗллесене пёр кунта кӑларсан аван: йулнисем, 
ыггисене к&дарнине сиосен, хусканнипе ҫӗр када'рен вӗлле ӑлпне 
варалама пултараҫҫӗ, тата вёҫекен шӑтӑк ӳмёнце ҫапӑҫҫа нумай
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'ӳкеҫҫӗ. Ҫавӑнпа йулнисен шӑтӑкӗсене ҫӗр каҫма каллсх уҫас пу
лах. Катанин^ен пуҫне тата ҫакӑ сийен пулма пултарат: тепёр
куна йулса кӑларнисем вӗҫҫе тасалнӑ. ^ух асӑрхамаеӑр малтан

« т
гухса ӗҫе кайнӑ йышсем ҫине укме пултараҫҫӗ.

Вӑллесене кӑларса лартвӑ вӑхӑтра хуртхуҫи утарӗн^е пул
малла. Вӑд вёллесеяе йерипен вырӑвбсене тёрёс' ларттарат; вӗҫе- 
кен шӑ.тӑкӗсёне уҫҫа хуртсем вӗҫҫе тасалнине асӑрхаР Йунашар 
вӗллесене харӑс уҫҫа вӗҫтермест, ун пек тусан пӗр вӗллери хурт 
тепӗр вёллене вӗҫме пултарат. Ылмашлӑ вёҫтернё $ух наррри- 

- сене (вӑйсӑррисене) асӑрхаса, хут ҫине паллӑ туса хурат. Ш ӑ- 
тӑкёсене уҫнӑ вӗллери хуртсем '§ылай'Б'§ён вӗҫмесен, вӗсене вӑй- 
сӑррисем ҫумне шутлат те, ыттисен шӑтӑкӗсене уҫат, ан^ах сай- 
рахутра вӗҫмесёр йулнисёяе те асӑрхаВ

Вёллесене умшанникрен хытӑ асӑрхаса кӑлармалла. Туртса, 
йе сётӗрсе кӑларма йурамаст. Киӑҫта ҫапйнтармасӑр алӑсем ҫин- 
^е ҫӗклесе кӑларас пулат. Ҫапӑнтарсан тусан карас хуҫ&лса анат 
те, хуртсене, тата хӑйтдух амана та айала туса вёлерет.

Тунката вёллесемпе пысӑк, йӑвӑр рамӑлла вӗллесеяе пуҫё- 
*

■сене ҫирӗп вёрепсем ҫыхса икӗ каштаран тунӑ ҫӗклемеллп (но- 
■ҫилккӑ) ҫмгҫе кӑлараҫҫӗ. Тунката вӗллене вӗренсем ҫине хураҫ- 
ҫӗ, уатан каштисем пуҫӗсен^ен иккӗн, йе тӑваттӑн тытаҫҫӗ. Ҫёк- 
лесе пынӑ ^ух, тунката вӗллери карассем ҫӗреллё касӑмлӑ пул
малла. Ӑна хуртсем вӗднӗ шӑтӑкран пӑхса пӗлме йурат. Рамӑллӑ

*
вӗллесене ҫёклемеллп ҫине тӑратмалла лартаҫҫӗ. Рам&сем ҫёкле- 

1 меллипе ҫӗклесе пыракан ҫынсене касӑмлӑ пулмалла. Каланӑ пек 
- лартсан, тата ҫӗклесе пыраканӗсем те харс, урасене пӗрпёринпе 

улӑштармасӑр утсан, рамӑсем сиккеленмеҫҫӗ.

Ку'Вӑхӑтри йышши ҫӑмӑлтарр,х рамйллӑ. вӗллесене хӑма сар- 
са тунй ҫӗклемедли ҫивце те куҫарма аван. Ан^ах малта каланӑ 
правӗлӑсене кунта та асӑрхамалла.

Тата хуртсене кӑларнӑ вӑхӑта тӗтёмлӗ тётӗркӗт; кирлӗ. Ун- 
пала хӑш^ух ҫул ҫин^е, йе умшанникрех те вӗллерен асӑрхаман 
хушӑра тухпӑ хуртсене кайаЛла хӑватамалла пудаТ Виҫё мӑшӑр



✓

ҫӗклекен 100 вӗллене 3-4 сехет хушшшг§е кӑларса лартма пул
тарат.

Епӗр кӑтартнӑ пек ӗҫлесен, кӑларнӑ хуртеен йыщӗеенрн 
нумайӗшё ҫав куиах ӗҫе кайаҫҫӗ. *

Нӑларса лартнӑ кун йепле ӗҫҫем тумалла?
Хуртсем вӑрӑм хӗл тӑршшӗн-5е, тепле телейлӗ лартсан та,, 

ҫур иенне вёллесен'ве ҫупёҫапӑ, хурт вйлли тата х ӑ п щ х  кӑвакар- 
яи те пулат. Ҫав йапаласем ҫёрниа^ен сарӑлакан йӑвӑр сывлӑз 
вӗллери таса сывлӑша пӑсса хуртсен пурӑнӑҫне йӑвӑрлатаЕ Ҫа~ 
вӑнпа ҫав тислӗке вӗлзесенрн васкаса кӑлармалла. Епёр вёлде 
тӗпӗсене -кӑларнӑ кунах, хуртсем вӗҫҫе тасалнӑ хыҫҫӑн, тасатма 
канашлатпӑр. Вӑл ӗҫе тума вӑхӑт. ытлашши йышдӑ кирлӗ мар: 
пкё мӑшӑр ӗҫлекен ларса йулакан тӗплӗ Татанӑн 100 вӗдлине 3 
сехетре тасатса тухма пултарат. ,Тасатяӑ рух пёрн— вӗллене 
каййенуен ҫёклет, тепӗри— тӗпӗн^и ҫӳпӗҫапа шӑлса кӑларат. Ху- 
11 а тӗплӗ вӗллесене тасатма канҫӗртерех, ҫавӑнпа весем вӑхӑт та 
ытларах илеҫҫӗ. Анрах 3 сехетре вёсен тӗпӗсёне те тасатса тух
ма йурат, мёншён тесен кунта кашни ҫын уйрӑм ӗҫлет. Малтанхи
кун вӗллесен тӗпӗсем тасах пулмаҫҫӗ, сапах та шултйра ҫӳпҫа- 

1
пӑран тасалаҫҫё.

Пысӑк, темнҫе.ҫёр йышлӑ утарта малта кӑтартнӑ ӗҫе тума . 
ӗҫдекен йышлӑрах кирлӗ. Тата— йерҫекен пулсан, вӗллесен тӗпӗ- 
сене тасатма кӑларса пӗтерессе кӗтмелле мар. Кӑларнӑ, вӑхӑтрах 
та вӗҫҫе тӑпалнӑ вӗллесен тӗпӗсене тасатма йура¥.

Ҫав кунах кӑларса лартнӑ хуртсене ҫӑра сахйр шывӗ па-^ N 
малла. Ӑшне садитсиловӑй кислотта йарсаш пит усӑллӑ. (7.-мёш 
сыпӑкри— „Ҫуркунне хуртсене тӑрантарассн11 йатлӑ статйана пӑх).

Малтанхи кун хуртсене апат пани ппт усӑллӑ: вёллере апат 
сахаланнӑ йышсене ура ҫине тӑрата!’, пуррисене те пӑсмаст. Кӑ- 
ларас вӑхӑталла пур вёллере те апат сахалланат, тендере нимён 
те пулмаст. Ҫитменнине вёллере сапнӑ ҫӳрӗ нумай пулат, вал пёр. 
май апат ыйтат. Вӑхӑтра апат парса пулӑшман вь^ӑ йышщем хӑш,-
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т>ух вӗллене пӑра: са' кайаҫҫӗ. Кӑларяӑ кун апат парсан. ҫавӑн 

пек инкек пулнине асӑрхаман.

Салитспловӑй кислотта хуртсен хёл каҫацен ҫӳпӗпе тулнӑ 
хырӑмӗсене тасатма пулӑшат, тата хуртсен ҫӳрӗне ҫӗртекен гни
лец тенекен ■ҫпртен сыхлат, кунсӑр пуҫне тата шӑммашакка та 
■ҫӑмӑллатат.

Сахӑр шывне (шерпете) хуртсене пама ак ҫапла хатӗрлеҫҫӗ: 
2 стаккан сахӑр, йе пыл ҫине пӗр стаккан шыв йарса вёретеҫҫё 
те, лӗп пулатден сивёнсен, лартса параҫҫӗ. Салптснловйй кислот
та тейекен емеле 10-12 кӗренкке сахӑр ҫине 1 мыскал йамалла; 
нал кашни йыша 5 крама йахӑн лекет. ИГерпете пӗрре панӑ ^ух
1—  I 1/, кӗренкке парсан ҫитет. (Тёпӗйӗрӗпе кун ҫннрн  7-мёш 
сыпӑкра: каланӑ).

Шерпете ирех хатӗрлеме тытӑнмалда, мёншён тесен унӑн 
хуртсене тӑрантарас Еӑхӑтудев, ай^ах сунӑ сёт майлӑ сивӗнмелЛе. 
Парасснне— кёленце панкӑсем ӑшне йарса йӑва сине лартса пар- 

пан аван. *
Пӗр вӑхӑтрах икё ҫӗрте ӗҫлесен, 100 йыгаа апат лартса 

тухма 2 сехетрен ытла вӑхӑт кирлӗ мар.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫёр йьЪ]а умшаиникрен кӑларса ҫав кунах ту
ма лл и ӗҫҫе-не тирпелеме 8-9 сехет вӑхӑт кирлӗ. Уйӑрса шутласан: 

Кӑларса партма . . . 3— 4 сехет 
Вӗлле тёпёсене тасатма 3 „
Апат п а м а .................  2 ,,

Пӗтӗмпе 8— 9 сехет.

Туднах та, 8-9 сехет ёҫ хушшинце хӑнӑхман шӑмӑшакӑ, алӑ- 
ура хытӑ, ҫӗмӗрӗлет; ҫав хушӑра хурт сӑннисем те ӳт ҫине 'рглай 
ларса йулаҫҫё, ан^ах вӑхӑтра тунӑ ӗҫпе хуртсен тёрекё утар ху- 
-ҫин кГшӑлве иусара!'. Малтанхи ӑшӑ,, хӗвеллё тӳлек кунах—-вӑйлӑ,* 
тасалса ҫӑмӑлланнӑ хуртсем хӗпёртесе ӗҫе тытӑнаҫҫё.



/
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3-мӗш еыпӑк.
Ҫуркунне хуртсене тӗпёйёрӗпе пӑхса тухасси.

Утарта ҫуркуннехи ӗҫҫене ирпе тёллӗ тӑвакая хуҫа хуртсем' 
кёрпе услам парасса шанса тӑрат. „Аста утар хуҫишӗн выҫлӑх (на- 
рар) ҫул ҫук“ . теҫҫӗ хуртхймӑр ӗҫне ӑста пӗлекенсем. Кашни ҫулах 
(ҫуллен) темиҫе кун та нулин хуртсем апат вӑнлӑ пуҫтарнӑ вӑ- 
хӑт килет. Пар вӑйдӑ апатсӑр ҫул кплмест. ҫавӑнпа епёр хуртсем 
йулмпррен выҫҫа вилсе пӗгнине нихӑҫан та курмастпӑр. Ныл 
вӑйлӑ иднӗ вӑхӑт хӑш ҫул пёр дкӗ ернерен те вйрӑм кнлмест. 
анрах вӑл вӑхӑта хуртсен йышӗсем вӑйлӑ пулсан, ^ав хушӑра та 
хӑйсене хёл каҫмалйх п ш  пустараҫҫё, тата хӑш ҫул хуҫана та 
услам параҫҫё. Вӑйсӑр йышсем пыл нумай ҫул та хёл каҫмалӑх 
саппас пуҫтараймаҫҫё. Бӗсеве кӗркупне хӑйсене тӑрантармалла 
дулаТ’. Ҫавйнпа— утарта вӑйлӑ йышшем анрах тытмалла: вӑл пёлсе,. 
тарӑшса ёҫлениярен килет.

Хуртхӑмӑр ӗҫӗ, ыттп ӗҫ пек те мар, пурне те вӑхӑтра ту- 
нине йуратат. Тӑтӑш утарӑн пӗр ҫулхи усламӗ— пёр кун ӗҫленин- 
рея килет; хуртсене пыл в Шлӑ- пуҫтарщТ. вӑхӑта хатӗрлеймесен, 
пӗтӗм услам пӗтет. К у  акӑ мӗнрен паллӑ: хӑшрух пёр йыш иёр 
кунта 20 кӗренкке, йе ытла та пыл пуҫтарат; тёпӗр ҫул пӗтӗм 
пуҫтарнӑ пыл 'та 20-30 кёренкксрен иртмест.

Сӑмахран калар: икӗ ҫыннӑн утарёсем йунашар тӑраҫҫӗ, 
анрах пёр пек услам иамаҫҫӗ. Пёри— утарёнрен ҫуллен услам ид
ее тӑратр тепёри— йалан хуртсем нарар, дыл ҫук, тесе йӑлӑнаг. 
Пирён шугпа вӑл акӑ мӗнрек килет: пёрн утарӗврн ӗҫҫене пӗл- 
се, тӑрӑшса тӑват, тепёри йулхавланса ӗҫлет, тата хуртсене пӑ- 

хас йёркене те пӗлмест. I

Хуртсене пӑхма ҫуркунне пртерех вӑрансан (тытӑнсан) аван. 
Утарта гуркунне тумалли ри пысӑк ёҫ иккё: пӗри — вӗллёри хурт
сене умшанникрен кӑларнӑ хыҫҫйн тёпёйёрёпе пӑхоа тухасси;. 
теаӗри— нӗллесене тасатасси. Малти ҫинрен ҫак сыиӑкра, кайран- 
хи ҫшгҫен тепёр сыпӑкра йумахлӑпӑр.
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Хуртсене кӑларса лартнӑ хыҫҫӑн малтанхи ӑшӑ кунсем вӗл- 
лесепе тёпӗйӗрӗпе иахса тухмалла. Хӗвелте Реомӳрпа 15° ӑшӑ 
пулсан, вӗллесене уҫҫа, салатса пӑхма йурат. Ку  ӗҫе хуртсем 
йепле хёл каҫнине нӗлме тӑваҫҫё. Ҫав вӑхӑтрах ама пуррипе ҫук- 
кине асӑрхаҫҫӗ, ҫӳрё сапна (ҫӑмарта хунӑ) рамӑсевв сӑваҫҫӗ, тата 
вёллере сапнас пъпи луррппе ҫуккине астӑваҫҫё. «Пӗр сӑмахпа 
кадасан— хуртсен йӑвари пурӑнаҫне тӗиӗйӗрӗпе сӑнаҫҫё.

Рамӑллй вбллеяӗн рамӗсене вёллерен пёрерӗн кӑларса пӑх- 
малла, Тунката вӗллене пйхас пулсан— аннселе айалти ҫӳлтипех 
уҫаҫҫӗ те, карасӗсене сирсе саинӑ ҫ/рре пахаҫҫё. Ҫавӑн рухнех 
тата йӑвара п ш  пуррипе ҫуккнне те асӑрхамалла. Тункага йёл- 
ленӗн малти карасёсем ҫинре пыл пулмасан, патак, йе хӑйӑ илее 
шалалла р ксе  пӑхаҫҫё. Хӑйӑ пылпа вараланнинрен вёллере пыл 

нуррипе ҫуккине пӗлме -йура?.

Ҫура тӗреклё тухнӑ йышӑн йӑва варрннре сапнӑ ҫӳрӗ ыгда- 
рах, хӗррисенре сахадтарах пула?. Карас куҫӗсене сикрӗсӗр. (йӗр- 
керен) ҫӳрӗ еапнӑ амана аван шугдаҫҫӗ. Анрах ҫуркунне пӗрт те 
снктермесӗр сапакан ама сапра. Тепӗр "§ух аван ама та куҫ сик- 
герсе сапат. Вӑл акӑ мӗнтен килет: сиктерсе хӑварнӑ куҫҫем ҫӳ- 
рӗ сапнӑ вӑхӑта тасатман пулаҫҫӗу- ҫавӑнпа вӗсене ама сиктерсе 
хйвара?. Ҫапах та епӗр ама ҫӳрӗ сапнине хытӑ асӑрхама хушат- 
пӑр, мёншён тесен ҫавнашкал амасенрен хӑшӗ шанрӑксӑр пу- 
лаҫҫӗ.

Ама иккёлснтерет пулсан, унӑн йышӗ хуяанине рылайррен 
сӑнаса пурӑнас пула?. Сӑнана хушара вӑл йыш хунасран. 
ыттн йышшенрен кайа йулсан, амана улӑшгараё пула?. Ҫур- 
кунне вӗллесене малтан салатса пӑхнӑ рух, йӑва аслӑшёпе тӑ- 
вӑрӑшме хытӑ, асйрхамалла.

Аслӑ пулсан, пёрӗклетес пула?; тӑвӑр пулсан, пӗрп^ё иушӑ 
караелӑ рамӑ лартса парас пула?. Тата-тепёр т,^х вӗллери рамӑ- 
сем пур те пыллӑ нулаҫҫӗ те, амана ҫӳрӗ сапыа вырӑн пулмаст. 
Ун пек рух пыллӑ рамӑеене идее пуш караслисене лартса парас
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пулат. Кёскенӗн каласан— йӑвара пушӑ карас амана ҫӳрӗ сапм • 
йалан ҫителӗклӗ пулмалла.

Караспа пёрле вёллере пыл та ҫнтелӗклӗ тытмалла. Вара 
ама рарйнмасйр ҫӳрӗ сапса йыша' тёреклёлентерет. Пыл сахал- 
лансанах ёҫлекен хуртсем амана ҫӳрё санма вйрахлатаҫҫё. Ҫаплч 
ёнтё— йыш Еёр май тёрӗклё тйтар тесен, вёллере пыл йалан ҫи- 
телёклё тытмалла. Вйл саппас 10 кёренккерен капа пулмалла мар.

Ҫуркуннехп ревиҫи вӑхйтёнре вёллере пыл 10 кёренккере:: 
кайа пулсан, пт.гллӑ. рамй лартса парса ҫав шута ҫнтерес пулах.

Кӑтартнй впҫе— 10 кёренкке пыл— вёллерен ытлашши пыл
ай рамӑсене кйларнй рух та катйлмалла мар.

Пылай рамйсем саппасра пулмасан, шёвё пыл (шерпет) дама 
йурат. Ана валашка йшне 3 кёренккен 'йарса парсан авйн. К  а у - 

хиве панй пыла хуртсем илсен те. плмесен те тепёр кунне ирех 
вёллерен плес пула?: пыл шйрши ыттн вёллерн хуртсене йавӑҫ- 
тарат. Ҫавӑнтан утарта хуртсем пёрпёрннпе пыл вӑрлас ӗҫ тап- 

ранма пултара?.

Пыл ҫук пулсан ҫйра сахӑр шывё парас пулат. Кёрпеленес- 
рен 10-12 кёрепенюе сахар сине пёр мыскал виннокаменнйй, й- 

лимунвйй, йе салитснловйй кислотта йамалла. Салитсиловйй кис- 
лотта йани авантарах, мёншён тесен вал кёрпелентерменнинрен 
пуҫве, хуртсене ӗҫлеме ҫӑмйллата? тата ,,гнилец'"-') тейекен рир- 
тен сыхла?.

Сахйр шывёпе шерпете ҫӑра туса ытлашши пысӑккӑн пар

сан хуртсем вӑплӑ вӗҫмеҫҫё.

Ҫуркуннехи ревиҫи вахӑтӗнре вйй ҫптнӗ таран , вёллерн 
ны-ррӑка тасатмалла. Ытлашши вараланнй рамӑсене тасисемае 
улӑштарни аван. Саппасра таса рамйсем пулмасан, йӑварисен 
пайне тӑсатма кирлё. Хуртсем вара, ыттисене хӑйсем тасатаррен, 

вёсем ҫинре ӗҫлеме пултараҫҫё.

* )  Г нилёц— кара сри  ҫурб ҫбрексн пит усал рнр.



Рамӑеем ҫин^е карас кӑвакарнӑ пулсан, ӑна кӑвакарнӑ та
ран касса пӑрахмалла, йе рамине пӗтӗмёшпех кӑларса плмелле.
' \ 1 \

Ҫуркувнехи ревиҫине (вӗллесене тёнёйёрӗпе пӑхас ёҫе) вас-
нарах тумалла. Ана тунӑ 'вух утар хуҫн хур^ӗсен вӑйхӑва^ӗпе 
вӗдлере мӗн пурнеҫукне асӑрхаса вӗсеие вӑхӑтра пулӑшма пул- 
тара'г. Кун хыҫҫӑн вёллесене тасатас ӗҫ,- мадалли сыпакра кала
на пек, тапранаТ

%
Ҫуркуннехя ревиҫи вӑхӑтёл^е вӑйсӑр, тата амасӑр йышсене 

тӗл пудма йурат. (Вӗсемпе мӗн тумаллине тӗпёйӗрӗпе 5-мӗш сы- 
накра каланӑ). '

Малта кӑтӑртнӑ пек сийевлӗ, вӑпсӑр, таха амасӑр йышшен- 
т̂ ен нуҫпе вёллесен^е сӑрӑ ангр ,х  сапакан ама,ллӑ йышшем пу.иа 
пултараҫҫӗ. Ун пек йышшен ама вырӑнне ёҫлекен хуртсемех ҫӳрӗ 
•сапаҫеӗ. Ҫав хӑйне Т)ӑл ама вырӑнне хурса ӗҫлекен хурта ,,трут- 
товкӑ” теҫҫӗ. Вёллере ама вырӑнне труттовкӑ ӗҫлени акӑ ыӗнрен 
валлӑ: вӑд карасӑн пёр куҫис темиҫо ҫӑмарта сапат; ҫӑмартисем 
хырӑмӗ кӗскипе тёпне хурайман пиркн, карас куҫӗсен ҫтенисем 
«енне ӳкеҫҫӗ тата ҫитӗнсен пур те сӑрӑ пулаҫҫё’.

Шутласан, труттовкӑллӑ йыша йусамӑ ҫӑмӑл' пек курӑнат: 
■ҫӑмарта тӑвакай ама ан^ах памалла. Лн^ах ҫавӑи пек йыша йуса-с 
ӗҫ пит йӑвӑр. Унашкал йыш такам ҫӳрб сапнине кура ҫёнӗ амана 
ларсан та йышӑнмаст, тата семрӑк ҫӑмарталлӑ карас ҫине пӑхмаст то.

Ҫапах та ун пек йыша труттовкӑран ҫӑлыа май пур.

Вӑл ӗҫ акӑ ҫапла пулма пултарай малтан труттовкӑллӑ йнш- 
■на тан вайлӑ йышӑн амине тытаҫҫӗ те, ӑна клеткӑ ӑшне хупса 
труттовкӑллӑ вӗллене лартса пӑраҫҫё. Ҫапла вара вӑхӑтлӑха вӑл 
вёллере труттовкӑ та. ама та пулса тӑраҫҫӗ. Унтан ҫав вӗллесенс 
‘вырӑнӗсемпа (пӗрип вырӑпне тепӗрне) улӑштарса лартмалла. Гап- 
ла тусан, трутювкӑллӑ йышӑн хур^ёсем таса йышлӑ вӗлле ӑшне 
вӗҫсе кӗреҫҫӗ те,, ама пусса кӑлараҫҫӗ, мӗяшӗн тесен вӑл вёллере 
ҫав вӑхӑтра ама та, труттовкӑ та пулмаст. Таса вӗллеиӗн хуртсем 
труттовкӑллӑ вӗлленс вёҫсе кёреҫҫӗ те, унта хӑйсен амине курса,



труттовкӑна вӗдереҫҫӗ, 1 г/2— 2 кунтан амана клсткӑ ӑшӗн§ен кӑ— 
ларма йурат; вӑл вара ҫурё санма пуҫлат.

Труттовкаллӑ йыша йусама каланин^ен ҫӑмӑл тата лаййхрах 

правёлӑ ҫук та.

Татах астутаратӑп: ҫуркуннохи ревиҫипе тума васкамалла. 
Мӗнт,ул т)ас тунӑ. ҫавӑн т,ул аван, мёншён тесен сийенлё н а р р  
йышшене сиссевех вӑхӑтра пулӑшша. утара йӗркене кӳме йурат.

4-мӗш еьшӑк. 
В ӗ л л е с е к е  т а с а т а с с и .

Ҫуркуннехи иккӗмӗш пысӑк ёҫ^-вӗллесене тасатасси.

Был хур$ӗсем ппт таса пурӑнма йуратаҫҫё: пӗт,ӗкҫеҫҫё ҫӳппе те- 
курсанах вёллерен илсе тухса пӑрахаҫҫӗ. Вӗллене ҫӗклесе кӑларап- 
ми йапалЙГ лексен. тата вал йапала еёрсе хӑйӗн усал шӑршипе вёл- 
лери сывлӑша пӑсат пулсан, хуртсем ӑна хӑйсен ҫилӗмӗпе шалса 
лартаҫҫӗ. Пёр хурт та тасатман карас куҫӗ ӑгдне пыл хумасху 
ама та таса куҫа ан^ах ҫӑмарта хурат. Ҫавӑнна ҫав тери нё^ёк 
хуртсене йӑва тасатма вӑйхават пит нумай кирлӗ. Ҫакна хурт 
тытакансем пур то пӗлеҫҫӗ, ан^ах ӗҫлеме нУлӑшаканӗ сахал.

Акӑ мӗне пуҫра тытмалла вёсен: темиҫе теҫетке пин хурт 
теыиҫе кун хушши тумалла ёҫе егем пӑртак вӑхӑтрах ттеа хума 
нултараБ Ҫакна лихӑган та мапмалла мар.

Хуҫп тасатман вёллесенр хуртсем йӑвисене тасатса йёрконе 
кӳрсе ернп еринпо вӑхӑт ирттореҫҫё. Ытлашши вараланнӑ пулсан, 
вёсен хӑйсен тасатма вӑй та ҫгҫтеймест. Ҫаваипа ун пок йӑвасоно 
хуртсем хӗрхенмесӗр пГфахса тухса кайаҫҫӗ.

Бит хытӑ вараланнӑ вёллесене тасатма 3/4— 1 сехет вӑхӑт 
кйрлӗ, майлӑраххине 20-.30 минутра тасатма, пулах. Вёллесене хай 
тасатакан утар хуҫм усламлӑ пулат; упӑн хур^ӗсем вӑл вӑхӑтра 

у пыл иуҫтараҫҫӗ, не ҫӳрё пӑхса ӳстореҫҫӗ.

Ир тасатнӑ йӑварп (вёллерн) йыш ҫас вӑйлӑланат, мёншён 
тесен йерҫӳлдӗ хуртсем ама вадли кирлӗ карас куҫӗсене ҫӳрӗ сап-
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ма ҫителӗклӗ хатёрлесс параҫҫё. Ҫутҫанталӑкра апат пулсан. таса 

вырӑяа хуртсем пыл хураҫҫё.

Тата вёллесен ӑшӗсене таса тытни, йыша рас вӑйлӑлатса 
шӑммашакка хӑпартса ӗҫлеттернинрец дууне, хуртсене тёрлӗ усал 
риртен хӑтарат. Таса вӗллене гнилец тейекен 1 ир кёреймост, тата 
кёве тейекеи шур хурт та сарӑлаймаст. Вараланрӑк вёллере кёве- 
пе кӗрешме пит йӑвӑр. Хӑшрух кёверен утарсем нӗтӗмпех петеҫҫб

Епёр тӗрлӗ вӑхӑтра тёрлӗ вырӑнти утарсене ентсе курнӑ. 
Вёсем хушпшгҫс кӑтартса вӗревтме, тата сӑнаса' ӗҫлеме тунисем 
те пур, аррах вӗеенре те „кӑтартмсила пы.рц,ӑкран1- нууне урӑх- 
не курман: Тивёҫлипе тасатнӑ вёлле парах ҫук. Ҫавйн рул хаклӑ. 
шутсӑр кпрлб ёҫ ҫннреи ку тарапррен пур те маний. Вӗллееене та- 
сатас йёрке ҫнирен хуртхӑмӑр ёҫне вӗрентокен кёнекесем ҫинре ку 
тарапррон еырман та. Тёрлӗ утарсене нӑхна отротсем уинре те—  
вӗллесене таса тытасся, тата вёсене йепле тасатассипе хӑҫан таса- 
тассп ҫинрец вӗрентсе каланӑ сӑмахсем сайра тёл пулкаланӑ.

У  тара' пит таса тытас тесен, веллесене тасатма вӑхӑт нумай 
кирдӗ, теҫҫё хйш утар хуҫнсем. Апла шухӑшлани тӗрӗс мар. 'Ҫӑнах 
та, утарти вёллесене иёрре тасатса йёркене куме вӑхӑт нумай 
кирлё, анрах кайран вёсем ҫу каҫаррен хййсене тасатма вахӑт 
нумай ыйтмаеуё. ГГнрёи шутпа—утарта нумай йыша йёркесёр 
тытса пылсӑр лараррен, сахалтараххине таса, йёркеллё тытас та, 

услам нумайтарах плес.

Каланнпе акӑ мӗне астутаратпӑр: утартп хуртхӑмйр тёрёс- 

тӗкел тйрасси тата уртан услам илесси, пурннрен ытла утара та
са, йёркеллё тытса усранинрен килет.

Хйшб. калаҫҫӗ: ҫу каҫаррен вёллерен тӗпне темиҫе хуррек 
шӑлса илсен ҫитёт, ыттине хуртсем хӑйсем те таваҫҫё, теҫҫё. Вӗл- 
лесенён ҫтенисене хырса тасатакан та пур. анрах ун пеккн сайра 
— теплерен ҫеҫ тӗл пудатйн. Йулташсем, апла калакансем йӑнӑшаҫ- 

ҫё! Ун пек тасатнипех ҫитмест, йна: „тасатни“  теме те йурамаст.

Хӗл каҫнӑ вырӑнтан хуртсен йавнсем пар вараланмасӑр ту- 
хаймаҫҫё: вӑл йепле хёл каҫнннрен килет. Хӗл раҫма. канҫӗр пул-



яӑ птлсан, вӗлленӗн ҫтенисем, маррийӗ, рамӗсем тата карасӗ те 
ытлашшипех варалӑнрӑк тухаҫҫӗ. Тата хӑшрух ҫав йапаласене кӑ- 
вакарни те пусса илет. Вӑл— вӗллесем нӳрё вырӑнта лариинрен. 
йе умшанникрп сывлӑш «сасартӑк улӑшӑннинрен килет. Пӗтӗм 
пыррӑка вӗллерен васкаеа кӑлармалла. Ҫуркуннехп ревиҫн хыҫ- 

•ҫӑн вёллесене тасатма рас тытӑнни аван.

Ҫуркунне вёллесене тасатас йӗрке.
Таеатнӑ вӑхӑтра вӗллесенӗя стенисене, рамӑсене. маррине- 

хорӗнри хӑмисене тата ыттнне те тасатаҫҫӗ. Вёллерен пур пы.р- 
рӑка кӑлармалла. Карас ытлашши рнведнӗ, йе варалаянӑ, йе кӑ- 
вакарнӑ пулсан, ӑна касса кӑларас пулат.

Пы.ррӑклӑ пӑярӑсем тасалмаҫҫӗ пулсан, вӗсене шывпа вӗпет- 

хгелле. Унтан нӳрелнё пыррака ҫийелтен хырса илее йӗпе тутӑр 
татӑкӗпе шӑлса йамалла. Хӗрринри хӑмасемпе марра ытла нумай 
вараланнӑ пулсан, вӗсене саваласан аван.

Ҫуркунне вёллесене пулӑшаканиа иккён тасатма ҫӑмӑл. Пу- 
лӑшаканӗ ара та пулма пултарат, мёншён тесен ӗҫ йӑвӑр мар.

Тасатас йӗрке акӑ ҫавла: малтан вёллерен хӗрринри хӑма- 
на кӑларса илеҫҫӗ. Унтан икӗ виҫӗ рамӑ каларса вӗсем ҫинрен 
хуррӗсене, 1-мӗш сыпӑкра калавӑ пек, шалалда хӑваласа кӳртеҫ- 
уӗ. Йулашкп рамӑсене вӗлленӗн пёр йенелле нуҫйарса лартмалла.

Пыррӑк иӗртте ан йултӑр тесен, хӗрринри хӑмасемпе рамӑ- 
сене хырса тасатмалла. Анрах ҫӳрё сапнӑ рамӑсене пит асӑрхаса 
тасатмалла: вӗсене кисрентерме. кутӑнпуҫӑн ҫавӑрма аурамав)', тэ
та вӗсене сивӗ ҫнл вӗресрен те сыхламалла; лартас пулсан— ра- 
мӑн айалти планккипе айӑккисенрисем ҫине анрах лартма йурат. 
Кӑвакарнӑ караса рамӑран касса илмелле. Кӑвакаряӑ ҫӑкӑрлӑ 
куҫҫене карасӑн варрннри ҫтени ҫумне ҫнтеррен хырса тасатмал
ла. Хӑйсем пушаннипе нумай вараланӑ куҫҫене те хырса тасат
малла. Пӗрӗкрех пӑнрӑсене хӑйсем те тасатаҫҫӗ.

Пулӑшакан ара ирӗке кӑларнӑ хӑмасемпе рамйсене хырса 
-ҫ.уса тасатиӑ вӑхӑтра, хурт тытакан хӑй вёллерен рамасем кӑлар-



нипе пушаннй вырӑна тасатат. Канҫӗрлесрен вйл вырӑнти хурт
сене тепёр йеннелле— ыттп хуртсем ларакан вырӑна, тӗтӗмпе хӑ- 
валаса парат.

Вӗлленӗн ҫ-ав панне тасатсассан, унта тасатнӑ хӑхапа ра- 
мйсено куртсе лартат. Уятан каллех 3-4 рамӑ кӑларса идее мал
та калакӑ пек тӑват.

Ҫапла— Йӑвара пулнӑ рамӑсенӗн ҫуррине, йе ытларах тасат- 
са вӗлленӗа таса пайне тепёр хут лартсан, хуртсене ҫав йевне 
хӑвалат те, вёлленён тепӗр йенне йулнӑ рамӑсене, маррана, хёр- 
ринрп Хймана тата ьптине те.кӑтартнӑ йёркепех тасатаВ

'Гасатнӑ Лыш Татан вӗллинре ултӑ рамӑ ҫинре анрах лар- 
сан, ӑна вёлленён пёр йенне пуҫтарса лартас пулат. Нарартарах 
йыша ӑшӑ тума вёлле варрине туса икӗ йенрен хӗрӗнри хӑма- 
семпе картласа лартмалла.

Ытлашши нумай вараланнӑ вӗллеве тасатма вӑхӑт йышлӑ 
кирлӗ пулсан, хуртсене вӑйлӑ тата нумайррен канҫӗрлес мар тесе, 
вӑхӑтлӑха саппасра таракан таса вӗллене куҫараҫҫё. Ун пек т,ух 
вӗллери ҫурӑллӑ ра.мӑсене тасатсан ҫитет, ыттисене саппасра тӑ- 
ракансенрен лартса пама йурат. Манерлё утар гушӑ вёллепе ра- 
мӑран татӑк тӑмаст.

Таеатнӑ вӗлленён тёпне ёҫ пӗтсен ҫав кунах шӑлса кӑлараҫ- 
ҫё, анрах тасатнӑ хыҫҫӑн 1 '/2— 2 сехетрен малтан йурамаст. Каҫ 
иулае умён ҫеҫ тасатнӑ вӗллесенӗн тёпӗсене тепӗр кунне тнн шӑл- 
са кӑлармалла. Ҫав хушӑра рамӑсене тасатнӑ рух, тапраннӑ хург- 

•  еем тӑпалаҫҫё, тата тасатнӑ рух карас куҫӗсем ӑшне кӗрсе ӳкнӗ 
ҫӳпӗсене уранне кӑларса пӑрахма та ёлкёреҫҫӗ. Тасатнӑ вӗлле^ӗн 
тӗние хыҫҫӑнах шӑлса кӑларма тата ак.ӑ мёншён йурамаст: та- 

? сатнӑ вӑхӑтра вӗлле тӗпне хурт вумай анат. Шӑлса кӑларнӑ рух 
вӗсем вилме пултараҫҫӗ.

Кашни вӗлленён тӗнне хырса татасатса йёпе тутӑр татӑкӗ- 
пе шӑлса кӑлармалла. Вёллене ҫӳлелле ҫӗклесен,*) малтан канҫёр

*) К у н т а  Татанйн  ларса йулакан  тёплб вӗллене илнб. Ы тт и  вӗллесенйв 

тйийсене йенле май квлет, ҫапла тасатас пулат.
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* пирки тасатмасйр хӑварпӑ вырӑнсене те шӑлт тасатас пулат. Вал 
вырӑнсем акӑ ҫаксем: вёҫекен шатӑк, вӗлленӗн ҫтеиийем, тӗпӗпе 

ҫыпҫӑннӑ вырйн т. ыт.

Пӗр кун хушшинде пулӑшакан икё ада пулсан, Татанӑн вӗл- 
лнне 12 тасатма: пула!.

Малтан тасатнӑ хыҫҫӑн пӗрикё кун кртсен, вӗдлесенӗн тӗ- 
нӗсене тепӗр хут шӑлса кӑлармалла, мёншён тесен хуртсем ҫав 
вӑхӑтра ййвнсене пӗтӗмӗшпе тасатаҫҫӗ, ҫавӑнпа вёлле тӗпӗяде 
ҫӳпёҫапӑ каллех йышла пулат.

Ҫуллапа кӗркунне вёллесене таса тытасси.

Малта каланӑ пек тӗапипе тасатнӑ хыҫуӑн, хуртсене вёлле 
ӑшне таса тытма ҫӑмӑл пула!', кайран ӳкнё ҫӳпёҫапа вёсем вёл
лере пёртте тӑратмаҫҫё. Ҫапла вара малалли вӑхйтра вёллесене 
тасатма кирлех те мар, тӗпӗсене те сайрахутра андах шӑлса кӑ- 

лармалла.

Андах вёлленён машине кашни пӑхмассерен тасатмалла. Ҫа- 
вӑнпа ӑна ҫӳхерех, 2V, вершук сарлакёш хӑмасенден тусан авап. 
Малта кӑтартнй сарлакёш хӑма 4-Г>-рен те ытла каймас!. Килти 
пиртен, йе ҫилёмпе хытарнӑ пиртен тунӑ мадда тасатнӑ дух ҫё- 
тӗлет тата рамӑсем хушгпине усӑнса анса ытлашши вараланат, 
ҫавӑнпа вӑл питех те аван мар.

Вёлленён мадднне кашни пӑхмассерен тасатни акӑ мбырен 
усӑллӑ: пёр пенщсп—рамӑ хушшисене шӑлнӑ, караспа ҫилӗм хуп- 
на 'дух хуртсене хӗстерсе вёллерме пултараҫҫё; иккгмёшё— хасат- 
ман мат,да рамйсем ҫннде ҫыпҫӑнса выртмаст. Хӑмасем хушшинде 
те ҫурӑкшӑтӑк хӑварат. Хуртсен вёсене ирёксёр караспа, йе ҫи- 
лёмпе тата ытларах шӑлса лартмалла пулат; виҫҫӗмёшс—тасатман 
мадда вёлле ӑшне йапӑхтара!, унта хйшдух кёве те пулма пул- 
тара!. Шутласан— ййвйҫ мадда пурпнден те ырри, йна тасатма 
та ҫӑмӑл, вйхӑт та нумай кирлё мар. Урӑх йапаларан тунӑ мад- 
дасем те тасатма вӑхӑт ытлашши нумай ыйтмаҫҫё, андах ййвйҫа 

ҫйтмеҫҫӗ.



Хашё епӗр каланине ҫураҫмасӑр: ма'рана тасатма кирлех те 
зшр, мёншён тесен хуртсем тасатнӑ вырӑна каллех караспа ҫи- 
лӗм шӑлаҫҫё, теҫҫё.- Маздаяа вёлле ҫин-рн илнё т,ух ҫӗмӗрёлнӗ
караспа ҫилӗм хупнӑ т,ух та ёлӗкхи вырӑна ларсан, вӗсем кала-

*.
ни тёрӗс пулнӑ пулӗрӗ, ант,ах ӗҫденё вӑхӑтра йӑвари рамӑсем 
партак та пулса урӑх, вырӑпа сикеҫҫӗ, ҫавӑнпа малтанхи вырӑ,- 
на пулман муклашкасем хуртсене хӗстерсе вӗлермесен те, кан- 

ҫсрлеҫҫӗ.

Каланивден акӑ мӗн курӑнах: вӗллене тасатман м ар а н а 'хуп- 
сан йулнӑ нйтӑкҫурӑка хуртсем каллех ҫёнӗ карассем туса тул- 
тараҫҫё. Йулашкин-ҫён йӑвӑҫ, йе пир м ац а  пит йапӑхат. Ҫакна 
•спёр пур те курса. Ку пьирӑксӑр утар ҫукпа пёрех.

'Ҫулла вёллесене сайрахутра ан§ах тасатмалла, тата ҫӳпӗ 
тулсан, тёпӗсене тепле шӑлса кХлармалла.

Кӗркуане хуртсен йӑвисене хӗлкаҫма пӗ^ёклетсе пуҫтарнӑ 
!)ух вӗллене ҫӳпёҫапӑ тӑканмасӑр пулмаст. Ҫав ҫӳппеҫаппа мал
танхи ӑшӑ, уйар тата ҫилсӗр кун вӗллесен тёпёсен^ен шӑлса кӑ- 
лармадла. Шӑлса кӑлармасан ҫав ҫӳнҫап хӗлкаҫма вёллерех йулма 
пултарат, мёншён тесен кёркуннехи сивӗ ҫанталӑкра анат та сахал 
пирки хуртсем вёллесенҫен сайра вӗҫеҫҫё, ҫавӑнппа ҫӳпёҫаппа хай- 
сем тасатма ӗлкӗреймеҫҫӗ.

Ку ӗҫе пёр кунта туса пӗтермелле. 100 вӗлленён тӗпне шӑл- 
са кӑларма вӑхӑт 4-5 сехетрен ытла кнрлӗ мар.

Ҫапла ёнтӗ—ҫуркунне вёллесене пӗрре аван тасатсассйн, ҫу- 
па кӗр хушши утар хуҫи ҫав ёҫе тепёр хут тумаст. Хуртсем йер- 
ҫӳллӗ вӑхӑтра пыл ытларах пуҫтараҫ.ҫё, ҫурӗ пйхса ӳстересҫӗ та
та вёллерн ыттн ӗҫе те тӑваҫҫӗ. Пурннҫен ытла хуртсене тӗрлӗ 
трф^бр йермест. Ҫитёдёклӗ пуҫтарнӑ-пыл, хуртсем апат патне нр- 
тен илсе каҫт,ен вӑйлӑ вӗҫни тата таса тытнӑ утарӑн илемё—ху- 

ҫине савӑнтараҫҫӗ.
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5-мӗш еыпӑк.

Йышшене пӗрлештерессипе вӑйлатасси ҫин^ен.

Утарта нуринцен ытла ҫуркунне, хӑш^ух ҫулла тата сайра
хутра кёркунне йышсене пӗрлештермелле, йе вӑйлӑлатмалла пу
лат. Ку  ёҫ ҫине хурт усракавсем тӗрлӗ пӑхаҫҫӗ: пӗрисем—вӑйсар- 
йышшене ҫуркунне вӑйлӑлатмалла, ҫавӑнпа нарррисене пӗрлеш- 

термелле, йе вӑйлӑ йышран - ҫӳрӗллӗ рамӑ илсе лартса памалла. 
теҫҫӗ. Тепӗрисем — тӑрӑиша пӑхсан вӑйсӑр йыш та вӑйлӑланат... 
ҫавӑнпа ҫуркуине пӗрлештерме кнрлӗ мар, тееҫӗ. Вӗсен шу^ӗпе 
хуртла, йе ҫӳрӗпе вӑйлӑдатни усӑсӑр, мӗншӗн тесен вӑйлӑ йышӑн 
х у р р  хӑйӗн вырӑнце усӑ, нумайтарах кӳрет.

Пирӗн шутпа иккӗшӗ каланинт,е те тДнӗ пур, ан^ах икӗшб- 
те пӑртак йшӑшаҫҫӗ: пӗр т}ух ирӗксӗр пӗрлештермелле, йе вӑй- 
лӑлатмалла пулат те, унран усӑ пулат; тепӗр ^ух ҫавна туни усӑ 
та, сиӑен те кӳмест. Ҫапла, йулашкнн р  ктланӑ нек цух, пӗрлети- 

терме, йе вӑйлӑлатма кирлӗ мар.
\

Ҫуркунне йышшене пӗрлештерсе, йе урӑх майпа вӑйлӑла- 
тас йӗрке.

Хёлкаоа'рен кӗркунне вёллене йулнӑ хуртсенҫен пайӗ вилет.. 
Тепӗр 'бух пит нумай ӳкет те, йыш ҫура нарар тухат: вӑл—пу- 
рпн^ен ытла хуртсем йапӑх хӗлкаҫнннт1ен кнлет.

Вёллесене тӗпёйӗрӗпе малтан пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн, утарта 
кашни йыш&н вӑйӗхӑва^ё палӑрат. Вӗсем хушшин^е ҫапла йыш- 

шем пулма пултараҫҫӗ:

1) вӑйсӑр, а н р х  ҫамрӑк (виҫӗ ҫултан ватӑ мар), ҫӳрӗ авав 

сапакан амапа;

2) вӑйсӑр тата ватӑ, ҫӳрӗ н а р р  сапакан амапа;

3) вӑйсӑр тата амасӑр;

4 )  вӑйлӑ, а н р х  амаеӑр.



Вӑйсӑр, анҫах ҫамрӑк, ҫӳрӗ аван сапакан амаллӑ йышшемпе 
маллала каланӑ пек тумалла.

Вӗллере ӗҫлекен хурт ҫителӗклё— икё виҫӗ рамӑ ҫпвре, йе
2-3 рамӑ. хушшнне йышӑнса тӑрах пулсан, унашкал йышшене 
пӗрлеиперме тума, йе вӑйлатма кнрлӗ те мар. Аван амапа вӗсем 
пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑта хӑйсеыех тӗреклӗленео ё. Анрах вӑл йыш- 
шен йӑвисене ӑшӑ тытмалла: йӑванйн сине те, айӑккисене те. 
ҫытарсемпе ху.иламалла.

Ёҫдекен хуртпа ҫӳрӗ хушӑннӑ ҫемӗн тата ҫанталӑк та аван.. 
ашӑ тӑрсан, ун пек йӑвана йерипен сарма йурат. Вӑрахӑн сар- 
нине ҫитмест: малтан йыш вӑрах тага нарар хунанӑ пек курӑнат, 
анрах пӑртак пӑл илсен ӑшӑра хӑвӑрт йусанаг.

Плрӗн алӑра ҫавӑн пек йыш вумай йусаннӑ. Ҫуркунне 2-3 
рамӑ ҫинре ларнӑ ҫамрӑк, \аван амаллӑ йыш пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ, 
вахӑта йуоанса ҫнтет те, ҫуркунне тёреклӗ пулва йыгапа тан ус
лам нарат.

Ёҫлекен хуртсем пӗр хушӑра ҫеҫ тата унта та пушшӑн аирах 
лараҫҫё пулсан. вал йыш хӑй ёссён вййланаймасЁ Ама аван пул
сан вӑл йыша ӗҫлекен хурт парса вййлӑлатас пулат, мёншён тесск 

-сахал хург ҫӳрӗ ӑшатса ҫнгёнтерелмест.

Ӗҫлекен хурт парса (вӗҫтерсе) вӑйлӑлатас йёрке акӑ ҫаплаг 
вййсӑр йыша вӑтам, ытла вӑйлӑ мар йьцнпа улӑштарса. ларта«,ҫё_ 
Аирах улӑштараррен вӑйсӑр йышӑн амине клеткӑ ӑшне хупмал- 
ла: йут хуртсем ӑна касса пӑрахма пултараҫҫӗ; йыш ытла нарар 
пулмасан, хупмасан та йурат. Ҫапла тусан вӑтам йышйн вёҫекен 
хуррӗ вӑйсӑр вёллене вёҫҫе кёрет те, вӑл йыш тӗреклӗлеяег. 
Пӗрикё кунтан амана кзеткӑ ӑшёнрен кӑларма йура1\

Малта каланӑ, пек вӑйсӑр йыша вӑйлӑдатма акӑ мӗншӗя 
вӑтам йыш илмелле: вӑйлӑ йышӑн вӗҫекен хуртне— сапнӑ ҫӳрё са- 
хал, нарар’ йыша вӑйлӑлатма пӗтӗмӗшпе илни усасӑр, мӗншёге 
тесен апла тунипе— 1) вӑйлӑ йышӑн амине ҫӳрӗ сапма ракартга- 
ратпӑр, 2) вёллерн сахалланса йулва хурт нумай ҫӳрӗне пӗгёмёш-

Утарӑн тӗп ӗҫёсек. 3



пе ӑгаӑтса ҫитереймест. Вара вёсен рен пайӗ шӑнса пӗтме пулта 
раВ Ҫитменнине ҫуркунке ҫаяталӑк та иёр пек ашӑ тӑмасЁ

Иккӗмёшпе виҫҫӗмӗш тӗелё вӑйсӑр ватӑ амаллӑ, йе амасар 

йышшене малалла калааӑ пек. йусамалла.

Ӗҫлекея хурт ҫителӗклӗ тата амасем те саппасра пулсан, 
вёсене (амасене) ҫав сийенлё йышшене памалла. Аирах вӗллери 
ватй амана малтан тытса нлмелле. Саппас амасем пулмасан, оав- 
нашкадг йыша вӑйсӑр, анрах амаллӑ йыпша пӗрлештерес пулах. 
Ҫапла тусан вӗсем аптӑрамаҫҫӗ вара.

Тӑвасса ҫапла тумалла: вӑйсӑр, нарар амаллӑ (амине мал
тан тытса илеҫҫё), йе амасӑр йыша пӗрлештермелли, вёлле нат- 
не вӗллипех ҫӗклесе пыроа лартмалла. Ҫвклесе пынӑ врл.тере I 1/ . - 1-' 
кӗрепенкё, йе ытларах хурт пулсан, тепёр вёллерн амана клеткӑ 
ӑшне хупмалла, кӑтартнӑ виҫерен сахалтарах нулсан, хупмасан та 
йурат. Унтан пёрданекен вёллерн ҫӳрӗлле рамӑсене пурне те те
пёр вёллене лартса памалла. Рамӑсем ҫннри, тата вёллерн хурт
сене те ҫав вӗлленех шӑлса тӑкмаллаг

Анрах пёрлештереррен икё вёллерн хурта вёҫекен шӑтӑкӗ- 
сенрен хыта тӗтӗрмелле. Ҫапла туяипе вӗллесенри тӗрлӗ шӑршӑ 
пётет те, хуртсем пӗрне пӗри касма парахаҫҫӗ.

Пӗрлеяиернӗ хыҫҫӑн тепӗр кунне амана клеткӑ ӑшёнрен 

кӑларма йурат.

Пӗрлештернр йышӑн хуррёсем хӑйсен вӗллине тупаймасӑр 
жӳршӗ вёллесене саланррӑр тесе, унӑн выранне нимӗн те лартмаҫҫӗ.

Йулаишгарен 4-мӗш йышши— вӑйлӑ, анрах амасар йышше
не. йе саппас ама, йе ҫӳрб саннӑ пӗрикё кунхи ҫӑмарталлӑ карас 
ама пусса кйларма лартса памалла.

Хйшӗ— ҫавнашкал йышшене йусама та тӑмаст, амасӑр йыш- 

ихеые еуркуннех пӗрлештерни аван, утартн катӑлнӑ шута йанӑ 
ҫӳрёсемне хушма йураТ, теҫҫё.

Каланипе ҫураҫмалла мар, мёншён тесен ҫура амасӑр тух- 

нӑ йышшем апат (пыл) вӑйлӑ илнӗ вӑхата снстермесӗр йусанаҫ-
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ҫӗ те. хӑйсем ваяли пыл ҫителёклб пуҫтараҫҫӗ-; хуҫине те услам 
сайра мар аараҫҫӗ. Ан-дах ҫӳрӗ ианй пышран услам сайра плетён. 
-Ҫапла ӗнтӗ амасӑр йышшене йусанинден утара сийен ҫук: йыш 
катӑлмас!, пӑртак та пулсан услам пула!’.

Амасӑр йышшене пӗрлештернинден: 1) утарта Йыш катӑлат, 
Й) ҫулла- йанӑ (тухнӑ) ҫӳрӗсемяе шут тулат, анцах ҫтрӗ кйларнӑ, 
тп.пгтшем хуҫана услам параймаҫҫӗ.

Йышшене ҫулла вӑйлӑлатасси.

Ҫӳрӗ уйӑрма талратнй вӑхӑтран хурт тытаканшан ҫу пуд- 
тана!. Хысҫӑнах пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт килет. Майла утарта 
хуртсене, кӗвеке хушнӑ пек, тӗрӗс пӑхса тӑрсан, ҫав вӑхӑта пур 
йыш та ҫителӗвлӗ вӑйлӑ пулмалла. Андах ун пек сайра пулат. На? 
надаррисем пулмасан та, утарти мён пур йыш пёр пек вӑйлӑ ни- 
хӑҫан та пулаймаст. Саванна хйшё: йышшене утарёпе вӑйран та- 
наштарма кирлё, теҫҫӗ.

Хуртхймӑр ҫинден калакан кёнекесем хушшпнде йышшене 
■ҫулда танаштарасси ҫинден вёрентсе ҫырнисем те пур. Анда£ 
$урт тытакан ҫав кёнекесем хушна пек ӗҫлесен, услам вырӑнне 

синен (наклат) идет, мёншён тесен надаррисем вӑйлисем шутӗн- 
дея тӗреклӗленеҫҫӗ. Ҫавӑнца акӑ мёне астуса тӑмалла: пӗр вӑйлӑ 
йыш икӗ надар, вӑйлӑ йышпа ҫеҫ танашакан йыптран услам ну
май пама пултара!. Утарта ҫав вӑхӑтра тецлехутрэ, дӑнах та 
вӑйсӑр йышшем пулсан, вёсене вӗҫекен хуртпа, йе ҫӳрё сапнй 
рамӑ парса вӑйлӑлатнн усӑсӑр, мёншён тесен вӑйлӑ йышгаӑн гав 
вӑхӑтра пӗр хурт та пит хаклӑ: вӑл вырӑнӗн-де уса нумайтарах 
курет.

Хӑшдух тата ҫапла пулат: пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ вӑхӑт. кайа- 
рах йулрипе макаҫӑлсене вӗллесем ҫине дас лартмалла пулай
маст. Андах вӗллесенде сапнӑ, ҫурӗ туллийех пулат. Ун пек дух 
ашрӑн ҫ.укран ама ҫӳрӗ сапма ан дарӑнтӑр тесе, вӑйлӑ. вёллерен 
пӗрикӗ рамӑ тухас патне ҫитнӗ хуртсемпе илсе ҫӳрӗ сахал сапна 
жёллене пама йурат. Ҫапла тусан, пыл вӑйлӑ илес вӑхӑдден, вай-
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лӑ вёллерн ама та пур рамӑна ҫӑмарта хурса тухаймастх Кёе~ 
кенӗн каласан— амана ханасланса ёҫлеме иушӑ иырӑн йалан дулат.

Ҫӳрӗллӗ рамӑсене ытлашши н а р р , сапнй ҫӳре сахал йыш
шене пама кцр.пӗ мар; вйтам, сапнӑ ҫӳрӗ ҫителӗклӗ йышшеае ҫеҫ 
памалла. Малта каланиве астуса, вӑйлӑ 9-11 рамӑ ҫине ҫӳре 
еапнӑ веллерен 5 — 6 рамӑ, ҫин^е ҫӳрӗ пуррипе ан^ах пама йурат,.
3-4 рамӑ ҫингҫе ҫеҫ пулсан— йурамаст.

Кӑларса нлнӗ рамйсем вырӑнне— пуш караслӑ рамйсем па
малла, не ҫаптарнӑ ҫёнӗ карас пама йурат. Вара амана каллех: 
хавасланса ҫӳрӗ сапма вырӑн пула!'.

Тата, малта каланӑ пек, вӑйлӑ вёллерен тухас патве еитнӗ- 
< ӳрёллё (хуртлӑ) рамӑсене ҫеҫ илни акӑ мӗирен усӑллӑ: макаҫан 
лартма вӑхӑт ҫитмен гшрки ҫӗнӗрен тухнӑ ытлашши хурт вёлле
ре усӑсӑр тӑвӑрла?.*).

Халӗ ёнтӗ малта каланинрен акӑ мӗи курйнат: вӑйран пур> 
те пёр пек нултдар тесе йышшене танаштарлпшрен усӑ ҫук, сийе» 
пур. Тата нацар йышшене, ҫӳлте каланвн^ен пуҫне, ҫуркунве сап
нй ҫӳрӗпе вӑйлй йышшен шутбн^ея тӗреклӗлетме йурат. ан^ах ку  
ӗҫе вӑйлисен ҫӳрё ытлашши пулсан ҫеҫ тумалла.

Йышшене кӗркунне пӗрлештересеипе вӑйлӑлатасси ҫинт,ен..
Кӗркунне те утарсен^е нумай йышшем сайра мар вӑйсӑрла- 

наҫҫё. Ун валли йӳтӗм те нумай: пуринцен ытла вӑл хуртсем ҫӳрӗ 
йарас ӗҫе'йӗркелемен утарсен^е пӗр йыш темиҫе хут ҫӳрӗ йанӑ 
хыҫҫӑн пулат, тата ҫулла ҫанлалӑк сасартӑк улӑшвипе апат (пыл 
пустарма кайнӑ хуртсем нумайӑн пётнинцси килет.

Ҫавӑн пек -§ух вӑйсӑрланса йулнӑ йышшене нӗрлештерме 
йураТ', тата ҫӳрӗ хушма апат пани те усӑллӑ.

Кӗркунне йышшем пит на"рр, икӗ хушӑра та пушшйн анрах 
лараҫҫё иулсан, вӗсене пӗрпёрннпе пёрлешгервннрн ырри ҫук-

*) ХЛш’дух макаҫ&ясеве апат вӑйлӑ илвй вйхӑт ҫитет/ден тс лартмялла 
пулат, мӗншйн тесен— утарта пур йыш та пбр пек вӑйлӑ пирки ҫӳрбллб рамй- 
сен е пийҫта та вӑларма май пулмасТ. А ма ҫӳрӗ сапма р к а р а * . Аит,ах ун пеькм  
сахал йытлӑ утарта~ҫеҫ пулат. нумай йышлӑ утарта вййейр йыш йалан тупйнат..



Анрах хуртсем 3— 4 хушӑра, йе тата ытларахра пулсан, хёл анан 
каҫаҫҫё. Ҫуркунне те аван пӑхсан, вёсем малта калана пек, вӑй- 
лисенрен капа йулмаҫҫё. Сапах та вӑйсӑртарах йыпипен ййвнсене 
хёлкаҫма ӑшӑрах пуҫтарса хӑвармалла. Вёллерн пушӑ вырӑнсене 
улӑмпа, утӑпа, мӑкпа йе тата ытги йаналапа тултармалла, ҫ-инв 
ҫытар (мннтер) хумалла. Тата ҫав вёллесене ирёкре хӑварма йу- 
рамасТ, умшаннпке лартмалла. Вӗсем 7— 10 кӗрепенкё пылпа хёл- 

«аҫма йултараҫҫё.

1896-97 суд хуртсем ваяли апат сахал пудрё; 'ҫнтменнине 
■епёр, ҫӗнӗ утарта йышщем хушас шутпа, кашни йышранпа пӗрех 
сӳрӗ уйӑртӑмӑр. Ҫавйнца пирӗн хуртсем хӗле ппт нарар кӗрӗҫ. 
Вӗллесенре саппас 8-17 кёрепенкёрен ытла йулмарӗ. Вӑтамӗпе 
айугласан -кашни пыша 12 кӗренкке пыл декеррё. Ҫапах та вё
сен Х1'Л аван каҫрӗҫӗ, ҫулла вӑйлӑ йышеемзе тан ёҫлерёҫ.

Хӑшё каланине ёяенесшӗнех мар пулсан, ӑна епӗр тата те- 
нёр ӗҫре кӑтартӑпар. Кгтӗр утарта амасем кӑларма кашни ҫул 
«пок.иж» йатлӑ пёрӗк вӗллесем тытатнӑр. Вёсенрен хӑпше 7— 10 
хӗрепенкӗ пылна хӗдкаҫма хӑваратпӑр. Ҫавеем хушшинрен ӳкекен 
•сайра пулах, нумайӗшӗ хёл аван каҫаҫҫӗ.

Пӗтёмёшпе каланиврен акй мён тухат:
Ҫуркунне вӑйсӑр. анрах аван амаллӑ йышшеп вӗлдисене вы- 

рӑнёсемпе улӑштарса пёҫекен хуртпа вӑйлӑлатмалла.
Вӑйсӑр тата нарар амаллӑ, йе пар амасӑр йышшене, пама 

саппас ама пулмасан, ыттисемпе пёрлештермелле.
Вӑйдӑ, аврах амасӑр йышшене ама, йе сапнӑ ҫамрӑк ҫӳрё 

памалла.
Ҫулла: вӑйсӑр йышщене вӑйлисен сапнӑ ҫӳрипе тереклӗлет- 

мелле. Ҫапла туни иккӗшне те усӑллӑ: нарарри вӑйлана¥, тӗрек- 
лин амнне ҫӳрӗ сапма вырйн пушанат.

Кӗркунне: ннт вӑйсӑр, тата амасӑр (саппасра ама пулмасан) 

йышшене пёрлештермелле.
Вӑйсӑр, анрах аван амадла, йыш лене 3— 4 рамӑ синре те 

хӑварма хӑрамалла мар.



6-мӗш еыпӑк.

Хуртсене тунката вёллерен рамӑллӑ вёлле ӑшне куҫарасси.

Ҫӗнё утар ту на цух, йе тункаталлӑ хуҫайствӑран рамӑллӑ 
хуҫайствӑна куҫае пулсан, хуртсене тункатаран рамӑллӑ вёллене 

хӑваламалла (куҫармаллаТ пула!'.

Хуртсене хӑвалас ёҫе, еуркунне нртерех тумалла. Вӑл вӑхӑт- 
ра вёллере сапнӑ ҫӳрӗ те, пыл та сахал, ҫавӑнпа ёҫлеме ҫӑмӑл- 
тарах. Каланпнҫен пугне— ир хӑваланӑ хуртсем пыл вӑӑла илн& 

вӑхӑтден хӑйсен йӑвисене йӗркене куме, карас Т)ӑсма тата вӑй- 

дӑланма та ӗлкёреҫҫё.

V Хуртхӑмӑр ӗҫӗ ҫин^ен „вёрентсе ҫырнӑ хӑшхӑш кенекесем 
ҫин$е хуртсене ҫ.ӳре парсан 20 кунтан хӑвалама канашлаҫҫӗ, 
мёншён тесен вӑл вдхӑтра вёллере сапна ҫӳрб- сахал. теҫҫӗ. Ан- 
'^ах—=1) вӑл вӑхӑтра вёллере ҫурё сахал пулсан та ныл ҫуркун- 
нехин'|;ен нумай пулах; 2) кашни вӗлле ҫӳрӗ памаст тата о> ҫаи- 
ла кайа йулса хӑваласан, хӗле кёрсрен" хуртсем йӑва туса тё- 

реклёленеймеҫҫё.

Хӑвалас умён малалла каланй ӗҫҫене тум;лла. Iункатараи 

куҫарма (х&валама) тутланӑ пыша малтанхи кун уҫҫа п&хмалла; 
кирлё пулсан, йӑвари караса тёпне 1г/2 шит ҫитми касса нлсе, 
нушӑ вырӑн тумалла. Вӑл вырӑп, хӑваланӑ т>ух, хуртсене пуҫта- 
рӑнма кирлё. Каланин§ен пуҫне вӗлленӗн ҫтенисемпе тёпён’р  шӑ- 
тӑкҫурӑка асӑрхамалла. IIулсан вӗсене самаскӑпа шӑлмалла; шӑл- 
масан унта ӗҫлекен хуртсем, тепер |>ух ама та кёрсе лараҫҫӗ те, 
ӗҫлеме канҫёрлеҫҫӗ. Самаскӑ— сӳятсрмен исвёспе ант,ах сыснӑ &т& 
ёне нӑхне ҫурмалла илсе ҫӑрсан— аван пулат. Каланӑ, йапаласен- 
т,ен тунӑ самаскӑ шӑлнӑ (сӗрнӗ) хыҫҫӑн 'ҫас хытат, ҫуркаланмаст 

тата уйӑрйлса та ӳкмесг.

Тунката вёлле тӑнӑ вырӑна, рамӑллӑ вӗлле лартма, ша.уҫа- 
сем ҫапса, йе тенкел лартса выр&н тумалла. Кӑна хуртсене х5-
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валарен малтанхи куя тусан аван, мёншён тесен хӑвалас умён 
ҫеҫ тума тыт&нсан, хуртсем пӑлханма пултараҫҫӗ.

Ҫӗнёрен дартнӑ вӗлленӗн вӗҫекен шӑтӑкӗ кивё вёлленӗнне 
ҫӳллӗшӗн^ен пӗр тӗле килмелле. Лпда пулмасан. пӗр вырӑнпа кивӗ 
вӗллене вӗҫме вӗреннӗ хуртсен пайё ҫёнӗ вӗлленӗн шӑтӑкне 'ре 
тупаймасӑр урӑх вёллесене салавма пултарат. Ҫӗнӗрен ларшй 
вӗлленӗн вӗҫекен шӑтёкӗ киввинпе тая нултӑр тесе, унӑн ҫул- 
лӗшне патакпа вивҫе танаштараҫҫё: иатакӑн ҫӳл пуҫӗ (тӑрри) ки

вё вёлленӗн вӗҫекен шӑтӑкӗпе тан пулмалла.

Хӑваланакан вёлленёя ҫёртен тӗрлё ҫӳллёшре вӗҫекен шатӑк 
темиҫе пулсан, хӑвала^ен темиҫе кун малган, и1ӑтӑксен§ен пёрне 
уҫӑ хӑварса, ыттисене пурне те хупмалла. Уҫӑ йулнӑ тӑтйк ҫӗнё 
вёллейён вёҫекен шӑтӑкёпе тан пулмалла. Виҫеллё шӑтӑк пулма
сан, хӑвалащен виҫӗ кун малтан туяката вӗлленӗн пур шатӑкӗее- 

не те - хупса ҫёнӗ вӗлле шӑтӑкӗ ҫӳллӗшӗнҫе. тӑмпа шӑлйӑ вырӑнтан 
— анара, йе ҫтенара ҫёиӗ шӑтӑк шӑтармалла.

Хуртсене хӑвалас рамӑллӑ вӗллене те малтанах хатӗрлемел- 
ле. Т)ӑн малтан вӑл вӗллепе асархаса йёркене кӳмелле. Уитан 
унӑн варрине ҫапнӑ, йе пушӑ караслӑ 3-4 рамӑ лартмалла. Рама- 
сене пӗрпёринпе тёксех лартмалла мар. РаАйсем йышӑннй вырӑн, 
йӑвана айӑккинри хӑмисемпе картлаоан, 7-8 рамӑ ҫин^е ларакан 
вӑтам йыш вырӑнё т,ухлӗ пулмалла.

Хйвалассине— ӑшӑ, тӳлек. хӗвеллӗ куи 1 1 -пе 3 сехет хушшин- 
т,е, хургсем вӑйлӑ вӗҫнй вӑхӑтра хӑваламалла. Хӑвалас ӗҫ ҫапла 
иуҫланат: малта каланӑ пек, хӑваланакан вёлле патне хатӗрленӗ 

ҫёнӗ вӗлле илсе пыраҫҫӗ.

Унтан хуртсене хӑваласа кӑлармалла тунката вёлленӗн урай- 
нв шӑлаҫҫё, мёншён тесен хӑваланӑ $ух кутӑн ҫавйрсан, вӗлле 
ӑшӗнце пулнӑ ҫӳпӗҫапӑ йавана лекме пултараг. Малалла ҫав вӗл- 
ленён вёҫекеи шӑтӑкёсене пурне те нитёреҫҫё те, ларнӑ вырӑнтан 
айаккалла илсе кайаҫҫӗ, вырӑнне рамӑллӑ вӗлле лартаҫҫӗ.

Рамӑллӑ вёлленӗн вӗҫекен шӑтӑкӗ внҫнӗ патак тӑррипо тан 

пулмалла. Ҫ&пда тусан ӗҫе кайвӑ хуртсем ҫӗнӗ вӗлдене пуҫтарӑ
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наҫ-ҫё. Пушанакан всллене, малта каланӑ пек, темиҫе пусӑм айӑк- 
калла—йе тӗмӗ, йе карта, йе, ҫурт хы;не илсе кайса лартсан аван, 
пла тусан ӗҫденӗ %ух хургсем канҫёрлемеҫҫё. Лн$ат вырӑнне 

лартиӑ ҫӗнӗ вёллепе йунашар та хӑварма йурат: бҫрен тавӑрӑна- 
кан хуртсем сӗрленё сасӑна илтсе кавс йӑвана лекеҫҫӗ те, кӳршӗ 
вёллесене саланмаҫҫё. Ҫапах та епёр ҫак ёҫе кашни ҫынна хар- 
пӑрхӑй йуратнӑ пек хума канашлатпӑр.

Хӑваланакан вӗллене кутӑн ҫавӑрса, сиккелемсе ӳкми, ҫирӗп 
лартмалла. Вёллене, кутӑн ҫавӑрсан, айалла нулпӑ пуҫён^ен патак- 
сем ае шаккама тытӑнмалла. Малтанхи хут пӗрикӗ минут шакка- 
сап раранмалла. Кӑна хуртсем ӑна кбрсе иыл ёҫме ҫапла тумал
ла. Пӑртакран каллех вӑйлӑн тата виттёртерех шаккама тытӑн- 
малла, а а р х  ытла хытӑ ҫапма йурамаст: карас ҫёмёрӗлме пултарат.

Шакканипе тапраннӑ хуртсем патак сассянрен ҫӳлелле тарса 
урайӗнр пушӑГ вырӑна ҫӑмха пулаҫҫӗ. 2-3 минут шаккасан, вӗл- 
ленён айалти аннне (халӗ вӑт ҫӳлте) нйргфк уҫҫа хуртсем айал- 
тан ҫӳлелле кайнине, асӑрхама йураг. Дван. хапараҫҫӗ пулсан, 
хӑнкҫух ытти хуртсем хупшшн’&е ҫийелтен, хуртсен ҫурӑмӗсем 
ҫинт,е, утса иыракан амана та курма май пулат. Курсан, куҫран 
ҫухатма кирлё мар: хуллен ҫун^ӗсенрн , йе кӑкӑрӗнцсн тытса 
ама хупмаллн клетка Гшше хупмалла, Унтан, хйвалас ӗҫе айакра 
тӑваҫҫӗ пулсан', клеткӑри амана ҫӳрё пуҫтармалли кунтӑ ӑтне 
парса, ҫӑмхана пуҫтараннӑ хуртсене йерипен ҫавйнтах ӑса ӑса 
йамалла. Аснӑ т,ух айалтан ҫӳлелле ӑсмалла, ҫӑпалине ҫтсна дум- 
ие перӗнтерме кирлё мар: хуртсем хёсӗнсе вилеҫҫӗ. Ҫӗнӗ вёллепе 
йунашар ёҫлеҫҫӗ пулсан, клегкӑри а^ана тӳрех вӗллене парса 
хыҫҫӑн хуртсене, малта каланӑ пек, вӗллене аса аса йамалла. 
Хӑпг^ух хуртсем пуҫтарӑннӑ ҫӑмха ӑсмалӑх пысӑк, ан^ах ама 
тытман пула¥. Ун  пек §ух амана тытасса кбтмесӗр хуртсене кун- 
тӑ ӑшне каланӑ йӗркепе пуҫтармалла. Тӑлӑпт ӑснӑ хуртсемпе 
ама та кунтӑна лекет. Вара ӑна кунтӑрах, йе кунтӑран вӗллене 
аса ӑса йанӑ -&ух тытса клеткӑ ӑнше хупмалма.

Малалла— шакассипе хуртсене ӑса ӑса илесси вӗсем ҫӑмхана 
пуҫтарӑннин^ен килет. К у  вӑхӑта шаккавӑ г!,ух вёленён айалти
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аннне (хале ҫӳлти) илмё те йурат, мёншён тесен ҫӳлелле хӑпарнӑ* 
хуртсем вёллерен вёҫҫе тухса вӗреннӗ кйвӗ вырӑна тавӑрйнаҫҫӗ 
те, рамӑллӑ вёллене кёрсе унтах йудаҫҫё. Ан-дах ҫӳлелле на^ар 
хӑпараҫҫё пулсан, вёлленён ҫӳлти анине (халё айалти) уҫҫа хурт
сене ҫӳлелле иӗтёмпё хӑваламалла. шаккама, та ррӑнмалла мар.

Шаккассине вёлленён айал пайне ан^ах шаккама йураг, 
мёншён тесен вёлленён пуҫенце (айалта) кирекхӑҫан та хурт Ларах. 
Вӗсем самайрен пёр вырӑнтан шаккасан тин ҫӳлелле тапранаҫҫӗ.

Ш акканӑ сасӑ ҫӳлерех илтӗнсен, вӗсем кайалла тавӑрӑнма 
та пултараҫҫӗ. Вӗсене тенёр хут тапратса кӑларма нӑрӑр. Ант,ах 
пӗрро ҫӳлеллс тапраннӑ хуртсем хыҫҫӑн хӑралама ыйтмаҫҫё. Пӗр 
•сймахпа каласан, пӗтём вёлле тӑрйх шаккани— хуртсене тӑнран 
йарса ҫулне ҫётерттерет. Ҫавӑнпа айалтан. вӗлле пуҫён^ен ҫеҫ, 

•ҫапни йе шаккани усаллӑ.

Ама тытса хуртсенцен ҫуррине ытларах ктуттӑ ӑшне йарсан, 
йулнисем тухасса кӗтыесӗр, йаварп караса касма тытӑнас пула !

Ама тытаццен карас касма "хӑрамалла, мёншён тесен касна 
цух вӑл ҫӗҫё айне пулса аманма, йе вилме пултарат. Ант,ах тепёр 
§ух ама хуртсемпе пӗрле тухмасӑр йӑва тӗпёнце пытанса ларат 
те, вара нрёксёр йна тытат^ен йӑвари караса касмалла пула!

Караса, май кплнё таран, пысӑк татӑкӑн ҫйвӗц ҫёҫӗне кас
малла. Каснӑ татӑксем хутпТпинце ҫӳрёллё, пьгллӑ тата пушӑ ка
рас пулсан. кашни тӗслине пысӑк тирӗк, йе такана ҫине расна 
хсмалла. Пуринцен ытла ҫӳрёллӗ караса асӑрхаса тыткаламалла. 
1,'ун тивӗҫлё ӑша пулмасан, йе ёҫе тытӑнсан сввё ҫил вӗрме тап- 
ратсан, ҫӳрёллӗ караса, йӑваран касса кӑларнӑ ҫемӗн, ашӑ ҫурта 
идее кайас пула! Вара унта тин вӗсемпе малалла мён тумаллине 
тума й ура ! Тата ҫӳрёллӗ караса, касса кӑларсанах, ним ҫине 
хуратден таса, темиҫе хут хуҫлатнӑ ҫемҫе пир ҫине' хурсан аван, 

ҫнйелтен те пнрпех витме йура!

Нӗтём йӑвана касса кӑларнӑ вӑхӑта вёллере хурт нумайах 
йулмаст, вёсене кунтӑна ӑсса .йама та ҫймӑл. Анцах йалан пӗр 

иск пулмаст.



Тӗпёр Т)Ух велленен ҫтенисем ҫинце хурт цылай йулат тата 
вёсене ӑеса илме те канҫӗр пулах. Ун пек цух еапла тумалла: 
малтан ҫӗр ҫине цӑпта дрогожа), йе шӑналӑк еарса ун сине тун
ката вӗллене анипе айалалла хураҫҫӗ. Унтан вӗллене пӗр пуҫӗн- 
цен самай ҫёклесе хыта пӑрахаҫҫё. Вара хуртсем сарнӑ йапала 
ҫине*цёгёренипе хӑйсемсх тухса ӳкеҫҫӗ те, вёсене дуҫтарма кал

лех ҫӑмӑл пулах.
Малалла пушаннӑ вӗллене. ӑшне пёр хурт та ан кӗтӗр тесе. • 

ҫирӗп питӗреҫҫё. Пнтӗрмесен утарта вӑрӑ ӗҫӗ тапранса кайма пул- 
тарат: пыл шӑршине йавӑҫна хуртсем малтан пушӑ вёллене таса- 
таҫҫӗ, хыҫҫйн кӳршӗри вёллесене те тапӑнма ӳркенмеҫҫӗ. Ҫит- 
меннине тата ҫуркунне пур вырӑнта та апат ҫнтелӗклӗ пулмасУ, 
ҫавӑнца хуртсене вёллерен вӗллене хӑвалас ёҫ те хӑшцух апат- 
сӑр вӑхӑтра пулма пултарат.

Хӑвалсеяцен (дуплянка), хулӑран г.ыхса тунӑ вӗллесенцен 
(сапетки), каскасенцен (колоды лежаки)-тата ытти тёрлӗ саланакан 
вӗллесенцен те, пёр самахпа каласан пуринцея те, хуртсене ха
ва л о  ёҫе малта каланӑ пекех тулалла.

Хӑвӑлтан хӑвалас йӗрке.

Кутӑн давӑрса лартнӑ хӑвӑлӑн тӑррине(кутне) пирпе хӑм- 
нӑллӑ ҫыхаҫҫӗ те, кутӗицен шаккама тапратаҫҫӗ. Ш акканӑ ҫемӗн 
хуртсем сӳлелле хӑпарса пир ӑшне пуҫтарӑнаҫҫӗ. Тата тепӗр тӗс-, 
лӗ: хӑвӑл ҫине хӑвӑл, йе хӑвӑл вырӑнне кунтӑ, пе арца лартаҫҫӗ. 
'Унтан икӗ йапала ҫыпӑҫиа вырӑна пирпе ҫирёппӗн ҫыхаҫҫё те, 
хуртсене айалтан ҫӳделле патакпа шаккаса хӑвалаҫҫё.

Хӑвӑл вӗллери хуртсенцен ҫуррй йахӑн ҫӗнё вёллене куҫҫан, 
тата амана та тытсан, йӑварп караса касма тытӑнаҫҫӗ. Анцах 
йалан та искех хавӑл вёллене касса ҫурмалла пулах, ҫурмасав 
унӑн ӑшӗнцен карас касса кӑларма май ҫук.

Хуларан ҫыхса тунӑ вӗллепен хӑвалас йӗрке.

Хулӑран ҫыхса тунӑ вёллерен хуртсене шаккаса хӑвалама 
май ҫук, мёншён тесен вал вёлленён ҫтенисене тӑмпа шӑлнӑ. Ҫа-



вӑнпа йӑварн караса хур"§ё мӗнӗпех йернпен касса кӑларса ҫёнӗ 
вёллене лартмалла. Вёсен ҫумве ытти вёҫекен хуртсем пӗвёккӗн 

хӑйсемех ҫыпӑҫаҫҫё вара.

Кутӑн ҫавӑрса лартнӑ, саппеткӑн хуртсем хӑваламаллн ҫӗ- 
нӗ вёлле патентах ҫтениеене сӳтмелле, мёншён тесен вёлле ӑшёк- 
■р хёреслесе ҫыхнӑ хулӑсем карас касма ■дараҫҫё.

Тата саппеткӑ хуртсене хӑваламалла ҫёнӗ вёлле Гшне выр- 
наҫма пултара"? пулсан, хӑвалат^ен темиҫе кун малтан ӑна ҫёнӗ 
вӗлле ӑшне лартма йурат. Ҫапла тусан хуртсем тӳрех оӗне вёлле 
ӑшне вёҫме вёренеҫҫӗ.

Иаска вӗллерен хӑвалас йӗрке.
Малтан хуртс^е  касканӑн пушӑ пайне тӗтёмпе хӑваламал- 

ла, унтан ҫёнё вёллене ҫӑпалапа ӑса ӑса йамалла.

Йӑва пӗтӗм касканӑн ӑшӗн^е вырнаҫса тӑра!' пулсан, хурт
сене пушатмасӑрах карас касса кӑларма йурат.

Хуртсене куҫармалла ҫёнӗ вёлленён тёпё айалалла уҫӑлат 
пулсан, ӑна малтан майласа ҫёр ҫине хунӑ каска вёлле ҫияе тёп- 
не уҫҫа лартмалла. Унтан ӑшве хуртсене тӗтёмпе хӑваламалла. 
Ӗҫ ӑисан, хуртсем ҫёнӗ вёллене ҫӑмӑдлӑн куҫаҫҫӗ.

Тата хӑпгҫух, тётёмпе хӑваласан, каска вӗлле ҫине майласа 
хунӑ хӑма, не кункӑра тйрӑх та хуртсем ҫӗнё вёллене вӗҫекен 
шӑтӑкран ҫӑмӑллӑн куҫаҫҫӗ. Ант;ах малтан ҫёнё вёлленён рамӗсем 
ҫине 3-4 ҫйпала хурт ӑсса йарса ҫийелтен вишелле. Кун пек 
'§ух ҫёнё вёллерн хуртсен сасси куҫма пулӑшат: еӑрланӑ сасӑ ди
не хургсем хавасланса кайаҫҫё.

Йулапшш$ен—хуртсене хӑвалас ӗҫе кашни вёлленён ҫисте-

мё хӑй майлӑ тума х у ш а !
*

Саланман вёллерен касса кӑтарнӑ карассене ҫӗнё вёлленён 
рамёсем ӑшне вырнаҫтарас йёрке ҫапла: малтан 4-5 пушӑ рамӑ 
нлсе вёсен ҫӳлтипе айалти 'планкисем ҫнне тул йен|ён. пёр пек 
хушӑ хӑварса, 5 —8-шар кӗске вётӗ пӑта ҫурра таран куртсе 
ҫапса тухмалла. Ш тасен хушшине курӑс, ҫинҫе хӑйу пек цӗрсе,
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йе шпакат, йе ҫинҫе пралук кармалла. Асанна йапаласенрн, 
машшинӑ ҫапнӑ караса рамӑ ӑшне вырнаҫтарнӑ ■ҫух тыткалакан, 
тӑхлан ӑшне р к н ӗ  пралук пит аван.

Карнӑ р х — пралукӑн, йе курӑсӑн, йе тата ытти папаланӑн 
пӗр вёҫне ҫӳлти планкӑн пӑтинрн ҫыхмалла, унтан тул йеяӗпе 
рамӑ урлӑ антарса айалти пӑтаран ҫаклатмалла, тата вӗҫӗсене 
пуринне те кайалла ҫавӑрӑаса ҫыхмалӑх хӑвароа татмалла.

Малалла— пёр йекҫен каркал анй. рамӑна ҫеткипе айалалла 
хурса, унӑн ӑшне хуртсене хӑваланй вёллерен касса кӑларнӑ ка- 
рассене вырнаҫтармалла. Унтан татнӑ пралуксенӗн вӗҫёсене ҫӳл- 
ти планкӑн пӑтисенрн хунлаштарса ҫыхмалла. Ҫапла вара карас 
икӗ йенрн те каркаланӑ клеткӑ ӑш ӗяр пулса тарат. Вырнаҫ- 
тарнӑ вӑхӑта карас айне. ҫав ёҫ ралли йатарласа тунӑ, хӑма ху- 
рас пудат. Йулашкинрн хатӗр рамӑна сётел еикрн , сыхлӑха хӑ- 
минех ҫӗклесе, вӗлле ӑшне васкаса памалла.

Касса кйларнӑ карассене рамӑ ӑшне вырнаҫтарнӑ ҫух ма
лалла кӑтартнӑ правелӑсене асӑрхамалла. Рамӑ, ӑшне вырнаутар- 
нӑ карас у н р н  вёллере ларнӑ майлӑ пулмалла, тата тепёр тӗслӗ 
каласан— карасӑн куҫӗсем ҫӳлелле сӗвек пулма кирлё. Васкаса 
ӗҫленӗ :§ух хӑшӗ асӑрхӑймасӑр карассене рамӑ ӑшне кутӑн, йе 
айаккӑн лартаҫҫё. Тӗрёс ларманннне пӗлме ҫймӑл, касна карасӑн 
хӗррине ҫеҫ пӑхмалла: тёрӗс ларнӑ карас куҫӗсен ҫтенисем ҫӳлел- 
ле еёвек пулаҫҫӗ.

Рамӑ йшне малтан ҫӳрёллӗ карас выряаҫтармалла. Выряаҫ- 
тариӑ р х ,  ҫӳрӗллӗ карас^ан ҫёмӗрёлтӗр тесе, карас аяне хунӑ 
хӑма ҫине 3— 4 хуг хуҫланӑ пир хурсан аван. Рамӑри йулнӑ пу- 
шӑ. вырӑнсене пуш караспа тултармалла. тфн айал йенне пыллӑ 
карас лартмалла. Тата • йӑвӑр караса айаларах, ҫӑмӑллине ҫӳлӗрех 
лартма тӑрӑшмалла. Карас хушшасем питё пулсан аван. Кивелсе 

.хуралнй караса рамӑ ӑшне лартмалла мар: вӑл йурӑхсӑр. Ҫапла 
тусан. вӑтам тунката вёллерен Татан-Плат вӗллин 3— 4 рамине 
вырнаҫтармалӑх карас тухат.
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.Малта каланй пек караспа тулта'рнй рамӑсене ҫӗнӗ вёлленён’ 
варрине лартмалла. Тата вёсен ҫумне пёрре, йе ытларах унцен 
вёллере пулна пушӑ, йе машшивӑпа сапнӑ караслӑ рамйсем ларт

са памалла.

Пушавакан вёллерен пыл пёртте тухмасан, саппасран пёр 
пылла рамӑ памалла. Тамара таран пыл пулмасан, 2-3 кёреиенкё 
ҫйра шерпст, Йе сахар ишвё памалла. Г Мал ал ли сыпӑкра пӑх).

Ййва пуҫтарӑнса ҫитсен, тата хуртсем те вал таран^ен кун- 
тара тйрае.ё пулсан, малтан ҫӗнӗ вёллене клетка ӑшӗн^н амана 
памалла: хыҫҫйк кунтӑри хуртсене сӑпалапа ӑса ӑса вӗллене ҫӳл- 
тен йамалла, а н р л  кункӑра тӑрӑх вӗҫекен шйтӑкран та йама 

йурат.

Тепӗр кунне амана клеткӑ ӑшён^ен кӑларма йуратх

Хуртсем тата карассене рамӑеен планкисем ҫумне сыпӑҫтар- 
нӑ пулсан, вёсем ҫйн^ен карас ҫыххисене те илме йурай

Каланӑ йёркепе ӗҫлесен, хуртсене вёллерен вӗллене куҫарас 

(хӑвалас) ёҫ йвӑҫлӑ нуль¥.

Т)ӑн йулашкин'§ен епёр хуртсене кӗркунне хйваласси ҫннрн  
икӗ вш ӗ сӑмах каласа парас тегпӗр. Кӗркунве хуртсене нушасӑр 
хӑвалама кнрлӗ мар, мёншён тесен вёсем хёле кӗререн ҫӗнӗ йӑ- 
вапа паллашса, ӑна йёркене кӳрсе ҫнтеренмеҫҫӗ. Тат^ хӑваланӑ 
(куҫарнӑ) йыш ытла на^ар пулоан, йе хӑвалана -ҫух ама ҫухалсан 
тусан, утар хуҫи те вӑхӑт пртнӗ пиркп хур§ёсене нулӑшаймаст. ХЙ- 
валамалли йыш валли ытти вӗллесенцен пыллӑ рамӑсем илме май 
пулсан, саппасра ама пулсан тата тунӑ ӗҫусйллӑ пуласса та шан
са тӑрсан, кӗркунне хӑвалама та йура?, анцах вйл ӗҫе ҫурла 
уйӑхӗн 15-мӗш кувён^ен кайа хаварма йурамасТ. Хамӑр кӑтарг- 
на вӑхӑтрая каоран стёр хӑвалама хушмастпӑр.

»
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7-м^ш еыпӑк.
Хуртсене тӑрантарасси.

Хуртсене тёрӗс тӗкел усрас тесен, тата кирекхӑҫан та вёл
лере апат ҫителӗклӗ пулгӑр тесен, вӑхӑгӑн— сапиаслӑха, йе ҫпекку- 
^атси йӗркипе ҫитермелле нулат.

Тӑрантарасснне ҫулталӑкйн тӗрлӗ вахӑтӗн^е тататӗрлӗ май- 
па тӑрангарма йураЕ Епӗр малтан тӑрантармалли йапаласене 

-цӑхӑпйр, унтан хӑҫан- тата йепле тӑрангармаллине асӑрхӑпӑр.

Хуртсене тӑрантараҫҫӗ: 1) пылла, 2) сахӑрпа тата 3) ҫӑ- 
вӑхпа, ҫӑмартапа, сӗтпе тата ытти йапаласемпе те.

Пылпа тӑрантарас йӗрке.
Хуртсене тӑрантарма рамӑри караҫлӑ пыл аван, ант)ах шӗ- 

вӗ ныл та иама йурат. Йулашкин'вен кӑтартни шывпе хутшӑнат 
ҫавӑнпа ӑна «пыл шерпещё», теҫҫё.

Пама йуранӑ апатсен-ҫен пыл— аванни, мёншён тесен ӑна 
хуртсене тӗн:§е хӑй парат, тата хуртсен орканисӑмӗ те ӑна хӑ- 
нӑхнӑ; ан’!>ах хӑш^ух цыла сахӑрпа улӑштарни усламлӑрах: пыл 
сахӑртан хаклӑ, тата усӑллӑрах та. Каланин^ен пуҫне таса пыл, 
йе шерпет хӑйен тутлӑ, айакка сарӑлакан шӑршипе (асӑрхамасӑр 
тӑксан тусан) утара вӑрӑ йаваҫтарма пултарат. Вӑрӑ ан йавӑҫ- 
тӑр тесен, вёллене пыл пан^ 'рух пит асӑрхаса ӗҫлемелле: тавраш- 
не тӑкматума, йе пыдлӑ алӑпа вёллене варадама кирлё мар. Са
ванна, асӑннӑ инкек ан пултӑр тесе, пыла вёллене ҫӗркаҫма ҫеҫ 
памалла: каҫ пулса утарта хуртсем вӗҫме тӑплансан лартмалла- 
ирех. хуртсем вӑйлӑ вӗҫме пуҪлатудев, кӑларса илмелле. Панӑ апа- 
та хуртсем йышӑвман пулсан та ҫаплах тумалла.

Шыв хушман таса пыла хуртсене \пама кирлё мар: вӑл ыт
ла ҫӑра. Таса ныл ӑшне 1/ь, йе 1/,  пай шыв хушмалла. Ҫавнаш- 
кад апата „ҫӑра шерпети теҫҫӗ. Тата пӗр стаккан пыл ҫине икӗ, 
йе виде стаккан шыв хутӑгатарнӑ апат пулаЕ ӑна „шӗвё гиерует'1
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■геҫҫё. Икӗ тӗслӗ шерйетне те вут ҫп н р  пылла шыва хутӑлп ирӗл- 
терсе хатёрлеыелле. Хатӗрленё шериете хуртсене вӗрилде пама 
йурамаст. параден, а н р х  еунӑ сӗт йевӗрлӗ, еивӗтмедде.

Щерпет ӑшне те салптсиловӑй кислоттана сахар шывӗ, ӑнх- 

не йанӑ |ул  йамалла.

Хуртсене апат парас тӑвас пулсан ҫакна хытӑ асӑрхамалла: 
йут утарти пылпа хуртсене нихӑҫан та тӑрантарма кирлӗ мар, 
мёншён тесен -„гнилец14 тейекен р р е  ҫӑмӑллӑн йертме пултарат.

Мёншён те пулса хуртсене йут утарти пылпа тӑрантармалла 
пулсан. -ӑна малтан %  сехет шывпа ҫурмалла хуташтарса вӗрет- 
мелле. Ҫапла тунӑ хыҫҫӑн тин пылри тёрлӗ $ир йертекен йапа- 
ласем пӗтме пултараҫҫӗ. Лнцах ӑна вӗренӗ •ҫу» хуралса, хӑйён 
тӗрлӗ ырӑлӑхне пӗтересрен хытӑ асӑрхамалла: вёренё 'вух пылтан 

шраме,.т/‘ пулма пултарат,

Лартса пана рамӑрн пыл вёллере нумайлӑха йулмалла пул
сан, пыл с ни'50 пикете уҫмаҫҫӗ: хуртсем кирлё таран хӑйсемех 
уҫҫа илеҫҫӗ. Пыллӑ рамӑна хуртсене тасатса илме ан^ах вӗлдено 

лараҫоӗ пулсан, дыл ҫинти пн-ҫете уҫҫа, рамӑна йӑва айӑккине 
лартса памалла. Ӑшӑ цух хӗрёнр хӑма хыҫне те пама йурат, 
ан’р х  хуртсене тухма ҫул тумалла. Каланӑ пек лартса панӑ пыл
ла рамӑсене хуртсем гр с  тата аван тасатаҫҫӗ. Хслле, йӑва уҫма 
май ҫук гвух, рамари пылан пёр йен^и ппцетёсене ҫёҫӗпе уҫҫа, 
йӑвари хурт ҫӑмхи ҫине хурса памалла. 1Тёр йённе тасатсан, те
пёр йенне те уҫҫа пама йурат. А н р х  нквӗшӗнце те рамӑна уҫнӑ 

йенёсемпе айалалла хумалла.

Сахӑрпа тӑрантарас йӗрке.

Хуртсене сахӑряа, кирлё пулсан, кнрекхӑҫан та тӑрантарма 
йурат. ('ахӑр шӑ-ршипе йут хуртсене павӑҫтармаст, тата.пылран 
йӳнтерех те. Ҫак йен§ен пӑхсан сахар пылран пахарях. Ҫапах та 
кёркунне, хёлле валли саппас хума, хуртсене сахйр яушасӑр па
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ма кирлё мар. Пёр май сахӑрпа тӑрантарни тепёр -дух сийенг 
те курег ).

Сахӑра шерпет туеа, шӗветсе канфеткӑ пек хытарса тата. 
катӑкӑн та пама йураП

Сахар шерпетяе виҫё тӗслё пӗҫереҫҫд: еӑра, вӑтам тата шёвё.

Ҫӑрине пӗҫер.ме нкё стаккан катӑклӑ, йе хӑйӑрлӑ сахӑр.
пёр стаккан шыв илмелле. Вӑтамне пё;ерме сахарна шыв сурмал-

*
ла илмелле. Шёввп сине нкё стаккан шыв, пёр стаккан сахӑр 
йамалла. Йулӑшкнне шёвёрех пӗҫерме те йурат: пуринден ытла 
ӑна ҫпекку.датси тума ҫнтериӗ лух памалла. Вӑл апат хуртсене 
ҫуркуннехи шёвё апата астутарса уӳрс ытларах сапма хават пара I .

Шерпет пӗҫернӗ дух сахӑра верп шыв ӑшне йарсан аван. 
тата хуран тӗпне ан ҫунтӑр тесе ирёлсе пётеуденех пер май пӑт- 
ратмалла.

Ҫӑра шерпете нумай (йышлӑ) псҫерсе темнее кун усрамалла 
пулсаи, тепёр хут ан сахӑрлантӑр тесе, ун ҫине пӑртак виннока- 
меннӑй, йе лнмоннӑй кислотта йамалла. Кнслотта виҫи пёр кёре- 
пенкӗ сахӑр ҫине 5 крам. йе 12— 15 керенкке сахӑр ҫине— 1 

мыскал пулмалла.

Хуртсене кӗркунне памалли ҫӑра (сахӑр) шерпете лимонная., 
йе виннокаменнйй кислотта йамасар иёсерме йурамаст, мёншён 
тесен вал хёлле карас куҫссем ӑгаёнде сахӑрланма пултарат. 
Лсйннй кислоттасене тата ҫуркунне ҫеҫ шерпет сине йаракан са- 
лигсиловӑй кпелотгана та вут снижен антарнӑ вёрн шерпет ҫпне 
йамалла Вуг ҫинде ҫакӑнса таракан савйта йарсан ҫав кислотта- 
сем кӑпӑкпа тухса тарма пултараҫҫё, тата салитснловӑй кислотта 

енвённё шериёт ӑшӗнде лрёлмест.

Кислоттасем йарса пӗҫернё шерпете лутит тунӑ тимӗр йе- 
вӗрлӗ йаналаран тунӑ саватсенде те нумайа хйварма йурамасН

*) Всткӑ тулин^е 1899-мбш ҫул тухнӑ хаҫат ҫумҪнди „Хуртхймӑр1 ш урна-

дёд ] О, у ], 12} вумбрСсенде'дапнЗ, И . фупарскийСн „Хуртсене сахарна тлран-

тарасси .' оинден калана стаМ ана вуласа пӑх.



пӑсӑлат. П&сӑлнӑ шерпетпе тӑрангарсан сапнӑ ҫӳрӗ пётет. Ҫа- 
вӑнпа вӗҫернӗ шерпете кӗленр, йе тӑм савӑтсёнр усрамалла.

Сахйртан канфеткӑ еапла пӗҫереҫҫӗ. Малтан катӑклӑ саха
ра (хӑйӑрли сук пулсан анг§ах илмелле) шывпа ҫурмалла шутласа, 
вӗри шыв ӑшне йарса ирёлтермелле. Ҫурӑран кайарах идеен, ну- 
май'вен вӗретмелле иулат; ытларах идеен, шывӗ пӑспа р е  тухса 
пётет те, сахӑр тӗпне ҫунса ларма пултарат. Пёрре ҫуисан, те
мей таранден вёретсен те, сахӑртан канфеткӑ йевёрлё йапала 
пулмаст; ҫитменнине унашкал апат хуртсене сийен кӳрет.

Канфеткӑ тума сахӑр шывне Vа, йе 3/4 сехет хушши ҫӑмӑл 
вут ҫинце, ҫунасран пёр мал пӑтратса вёретмелле. Канфеткӑ пул- 
нине пӗлме-вӑхйтӑн шерпет ӑшне вёҫне йёпетнӗ патак, йе хӑвӑд 
ҫавӑрнӑ хут р к с е  пӑхмалда. Т)икнӗ йапаласем ҫ8Н'§е ҫыпӑҫнӑ 
шерпет ҫурхах пек шӑнсан, канфеткӑ пиҫнӗ пулат. Вара ҫав 
шерпете йелпеке, йе тарӑн ршӑксем ҫине тӗпне йбпетво хут 
сарса йамалла. Хулӑмӑшне кӑмӑла килнё пек тума йурат. Ҫапла. 
йарса тухнӑ шерпет ршӑксем ӑшӗнр, т,ул хӑма лек, ҫас шӑнат, 
тата тухасса та ҫӑмӑллӑн тухат, мёншён тесен хут ҫумне ҫыпӑҫ- 
мас¥. А н р х  ҫыпӑҫҫан та нимён те мар: канфеткӑна. йӑва (ине- 
хунӑ ^ух, хутне ҫӳлелле туеа хума лураУ.

С а х ӑ р  ^ у с т и .
Сахӑр 'вусти гума 4 пай тӳнё сахар, йе путрӑ (сахӑр ҫӑна- 

хё), 1 пай пыл илмелле. Пылне маллан шывсӑр ӑшӑтеа ирёлтер
мелле, унтан сахӑр ҫӑнӑхёпе хутӑ.штарса цуста тумалла. Мал ал л а 
<;ав 1 уста пӗрикӗ талӑк тӗкӗнмесӗр тарат. Ҫав вӑхӑтра вӑд иЯр- 
так шёвелет. Шӗвелсен ӑна тепёр хут путрӑиа типерех парарен 
хытармалла. Йулаш кинрн ҫапла хатёрлесе сёркрех татӑкӑн Бак
лана 'вуетаца шӑлапир ӑшне рркесе хуртсен йӑвн ҫине хурса па
малла. Хурарен шыва р ксе  кӑларсан аван. Хуртсем вара ҫав 
апата пир виттӗр аван илеҫҫё.

Сахӑра катӑкӑн тата V ,, йе 3/4 вершук хулӑмёш ҫурнӑ ка- 
сӑкӑн пама йура^. А н р х  ӑна йӑва ҫине йӗпетсе хурса парсан аван.

Утарӑн тёп ӗҫёсеи. 4 4
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Хуртсене сахӑрпа тӑрантарма вёрентнӗ хыҫҫӑн, епёр тата ҫӗр 
улминрн пулакан пылаклӑ '„паттоккӑ“ тейекен йапалапа тӑранта- 
расси ҫинцен виҫӗ тӑватӑ сӑмах калас тетпёр. Хӑшхӑш утйр ху- 
ҫисем пӗлтернё тйрӑх хуртсене паттоккӑпа тӑрантарнинрн сийен 
ҫук. А н р х  епёр вёсем пӗлтернипе ҫураҫмасӑр паттоккӑпа хурт
сене тӑрантарма канашламастпӑр. Паттоккӑ хуртсене усӑллӑ ла
пала мар, мёншён тесен унӑн ӑшӗн^е пур „текстргтӑ“ тейекен ҫи- 
лӗмлӗ йапала хуртсен хырӑмне пӑсат.

Ҫулла, тӑтӑш тасалнӑ вӑхӑтра, паттоккӑ хуртсен хырӑмне 
пӑса¥ пулсан; хӗлле, пёрт те тасалман вӑхӑтра, пушшех йурамас^. 
Хёлкаҫма паттоккӑ панӑ йышсем сахал ҫура тухаҫҫӗ.

Хуртсене пелоклӑ, тата ытти йапаласемпе тӑрантӑрас йӗрке.
Пелоклӑ йапаласемпе— ҫӑнӑхпа, ҫӑмартапа, сӗтпе хуртсене 

сайра а н р х  тӑрантармалла иудат. Вӗсен^ен р  лайӑххи— ҫӑнӑх. 
Шерпетне хутӑштарнӑ ҫӑмартапа сёт цас йӳҫҫе пӑсӑлаҫҫӗ. Ҫӑнах- 
па та ҫуркунне ҫеҫ тӑрантармалла, ашҫах тӗн^е ҫуркунне пат; 
апатсӑр пулмаст, ҫр,вӑнпа хуртсене ҫӑнӑхпа тӑрантармалла ҫул 
сайра килет. Тӑрантарма:— вӗтӗ ыраш ҫӑнӑхӗшҫен аванни ҫук.

Ҫӑнӑха хуртсене ак ҫапла ламалла: кивӗ карас, йе караслӑ 
рамӑ илсе уяӑн пӗр й е н р  куҫёсене ҫӑнӑх тулли тултармалла. 
Утар пысӑк (аслӑ) пулеан, ҫавӑн пек^ карас нумай хатёрлеме ки- 
лег. Унтан ҫав карассене, хуртсене йавӑҫтарма шӗвӗ пцлпа пӗ- 
рӗхсе, ӑҫта та пулса, утартан айаккарах, хӑма, йе хун ҫине ларт- 
малла. Пылпа сирпётес вырӑнне, апатлӑ карассем ҫине пыллӑ ка
рас татӑкӗсем те хурса тухма йурат. А н р х  ҫак апата вёллесем 
таракан утарта хурса тухма йурамаст: вӑрӑ ёҫӗ пуҫланса кайма, 
пултарат. Пыл ш&ршипе хуртсем малтан ҫӑнӑхлӑ карассем ҫине 
вёҫеҫ.ҫӗ, хыеҫӑн кӳршӗри веллесене те тапӑнма пултараҫҫӗ.

Утарти хуртсене пурне те харӑс тӑрантарас йӗрне.

Хӑш, утар хуҫи кашни йыша расна анат парса вӑхӑт ирте- 
рес мар тесе, утарти пӗтӗм хурта харӑс тӑрантарма шухӑшлат.
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•Ҫавӑн пек $ух апата пнсӑк еаьӑса— валашкана, йе пи-рене йареа 
хурса памалла. А н р х  ун]пек тӑраятарма утар тавра виҫӗ ҫухрӑм 
хушши йут хуртсем пулмасан а н р х  йурат.' Пысӑккӑн, пурне те 
пана апата утартан 100 пус&м айӑкка— ҫурт, карта, йе йӑвӑҫҫен 
хӳттнне лартса памалла. Ҫывӑха тата уҫӑ вырӑна лартсан, утар
та вӑрӑ ёҫё тапранма пултарат. Лартса панӑ апата илсе пётерсен, 
утар тавра апат шыранӑ цух, вӑйлӑ хуртсем гӑАсӑр йышсене 
тапӑнма пултараеҫӗ.

Каланин^ен пуҫие харӑс тӑрантарни тата акӑ менрен аван 
мар: лартса панӑ апатран вӑйлӑ йышсем на^аррисен^ен ытларах' 
илеҫҫӗ. Вёсен, пуринрн ытла тунката- вёллесен^е, ахал, те апат 
вӑйсӑррисенрН нумайтарах (йышлӑрах) пулат. Сапла вара вӑй- 
•ӑррнсем наррринех йулаҫҫё, вӑйлисем ытлашшипе тёреклӗленеҫ- 

ҫӗ. Кёскенӗн каласан, харӑс тӑрантарни— хуртсене тивӗҫлипе ,пу- 
лӑшмаст.

Малалла, хуртсене кашни тӑрантарнин хӑйён уссп пуртан, 
тӑрантарас ӗҫе-епӗр виҫӗ майа уйӑратпӑр: 1)ҫуркунне тӑрангарас- 
•си. 2) ҫпекку^атси тума, йе ҫӳрӗ хупша тӑрантарасси тата 
.3) кӗркуннепе хӗлле тӑрантарасси.

Ҫуркунне тӑрантарасси.

Ҫуркунне хуртсене умшанникрен кӑларнӑ хыҫҫ.ӑн, ӗлкёрсен 

•ҫав кунах апат памалла. Кӑларасса, малта каланӑ пек, ҫанталӑк 
йусанса хӗвелте К-па 15° ӑшӑ пулсан кӑларма йурат.

Васкаса панӑ апат питӗ усӑллӑ, мёншён тесен нртерех панӑ 
апат— ҫав куяах, каҫаллапа панн— тепёр кунне хуртсене вӑйлӑн 
вёҫ-ме хӑват парат. Ку акӑ мёнрен. паллӑ: умшанникри хуртсем 
кӑларса лартнӑ хыҫҫӑн, тулта хёлкаҫнисем— малтан вӗҫҫе тасалнӑ 
хыҫҫӑн, вӑйлӑн тата тимлесе ӗҫе тытӑнаҫҫё. А н /рх  тимпе пӗрле 

апат ыйтӑвӗ те хӑпара¥. Кунтан кун хутшӑнакан ҫӳрӗне ҫитерме 
апат ытларан ытла кирлё пулса пырат. Вёллере кӗркуннехи саппас 
сахалланат. Тата пирӗн Раҫҫей респупликкин ҫурҫӗр йешр хушй- 
ра вал вӑхӑтра хуртсем валлн сайра ҫул апат ҫителӗклӗ пула*



Ҫавӑнпа хурт,ёсене вӑхӑтра. апат павӑ утар хуҫи ҫеҫ хуртсем 
апатсӑр аптӑрамасеа шанса тӑма пултарат.

Ҫуркунне хуртсене'ҫӑра ҫахар терпене йыш цуҫне I 1/*— 2 
кӗрепенкё памалла. Пёр кёрепенкё шерпет ҫине 5 крам еалитеи- 
ловӑй кислотта хурсан аван. Йышлӑн пёҫернӗ '§ух 10-12 кёрепен
кё ҫине 1 мыекал шут,ӗ хумалла. Вёллене лартса панӑ шерпет, 
ан'^ах сунӑ сёт пек, ӑшӑ пулмалла.

Ҫуркунне паракан шерпет тӳрех апата кайат, саванна вал 
тара пулмалла. Ана шӗвё, йе вӑтам ҫӑра тума йурамас*. Пулаш- 
кинт,е асӑннӑ вӑтам ҫӑра, йе щёвё шерпет те вӑхӑтра усӑллӑ, ан- 
■ҫах вёсем ҫин^ен хӑйсен вырӑнёнр калӑпӑр. Салитсиловӑй кис-- 
лоттава шерпет ҫпне сахӑр тепӗр хут сахӑрланасран йамалла: 
пурпнцен ытла вӑл хуртсен хырӑмӗсене хӗл каҫа^ен  тулнӑ ҫупӗ- 
ҫаппа аван тасатса кӑларат. Шериете ҫав емелсӗр панӑ хуртсем 
кӑларса лартнӑ хыҫҫӑн нуыапран тин тасалаҫҫӗ, емелпе панисем. 
кӑларнӑ, хыҫҫӑя тепбр кунне, нумайа кайсан— виҫҫёмёш кун тасал
ма ^арӑнаҫҫӗ, тата ӗҫлессе те тимлерех ӗҫлеҫҫӗ. Каланивҫен пуҫ- 
не салитсиловӑй кислотта хуртсене „гнплед“  тейекен рир йересрен 
сихлат.

Шерпет ҫине салнтсиловӑй кислотта хурса тӑрантарнин^ен 
усӑ пуррине епёр Пурнашрн хуртхЗмӑр ёҫӗ ҫинрн  вёрентекен 
ш кулӑраА.М . Путлёрӑвӑн веренекенӗ пулвӑ А .Е . Проттопоповран 
илтсе. Хамӑрта 25 ҫул хушши парса тӑрса, ытти хуртхӑмӑр тыта- 
кан ҫынсене те пама канашлаоа: никамран та усӑ ҫук тенпне 
илтмен.

Ҫуркуннехи малтан лартса панӑ апат, кунне 1/4 кёрепенкё 
шутласз, 6— 7 куна ҫитмелле. Ҫав хушӑра утарти вёллесене тёпейӗ- 
рӗпе пӑхса тухса кашни йышӑн саппас мӗн^ул пуррнне пӗлме 
йурат. Мёншён те пулсан, ҫанталӑк пӑсӑлвипе, Йе йерҫмен пирки, 
кӑларса лартнӑ хыҫҫӑн хуртсене ерне хушшин^е нӑхса тухма май 
килмесен, тепӗр хут ҫӑра (сахӑр) шерпетпе тӑрантарас пулат. Виҫи 
малтанхийех— 11/2— 2 кӗрепенкӗ йыш луҫне, йулат ан^ах салит- 
силовӑй кислотта хумалла мар.



Хуртсем лартса панӑ апата нлнипе илменнин^ен кашни 
йышӑн вӑйхӑватяе асӑрхама йурат. Идмен, йышаяман апат— йыш 
.вӑйсӑррцяе, йе йӑва таса маррине катартат. Тереклё йышсем, 
'Хӑйсен саппас нумай пулсан та, панӑ апата ■ҫас илсе пӗтереҫҫӗ. 
Ҫапла ӗнтё панӑ апата пӗртте. йе пӗтёмӗшпе хуртсем илменнн 
— вёсен апат ҫителӗклине кӑтартмаст. Анҫах тепёр т(ух мӗн те 
пулса канҫӗрленӗ пирки илеймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа канҫӗрленӗ йападасе- 
ве сирме тӑрӑпшалла. Вӗсем ҫаксем: апата хуртсем ларнӑ ҫӑмха- 
ран апӑккарах лартсан,. вӗсем ун патне сивӗ пирки пыраймаҫҫё; 
йе анат йанӑ клев/уе анинҫ ҫыхнӑ пир ыглашши; тппсен апацё 
сӑрхӑнми пулат.

Тӗпӗйӗрӗпе пӑхса тухсӑ кашни вёллере пыл ыӗнт)улне пӗлсен, 
малалла сапоас сахад йыпхсене аш рх тӑрантармалла. РСашни 
йыгаӑн саппасне 10 кӗрепенкӗрен кайа тыгма йурамаст, мӗнгаӗн 
тесен ама ҫӳрӗ сапма цакарат.

Тарантарма пьилӑ рамӑсем саппасра пулмасан, кашни вёл- 
лери саппаса 10 кӗрепенкӗ таран сахӑр шерпецё пареа ҫитермелле.

Вёллесене саппасран танаштарса тухнӑ хыҫҫӑн тендере апат 
пулсан (пуррнпе ҫуккине контроляӑн вёлле катартат), хуртсене ма
лалла тӑрантармд кирлё мар.

‘ Анҫах тендере апат па^ сук, йе сахал пулсан: йна каллех 
контроЛ)Нйй вёлле катартат, сахӑр шерперпе тӑрантарма •ҫарӑн- 
малла мар. Кашни 5 —7 куна I 1/.,— 2 кёрепеНкё шерпет лартса 
тӑмалла. Малалла кайнӑҫем тӑтӑшрах (вӑхӑтне кёскетсе) памалла, 
мёншён тесен ййвара кунран кун нумайланнӑ ҫӳрӗ апат йышлӑ- 
ран йышлӑ ыйгат. Ҫапла тарантарас йеркене тендере апат пулац- 
5ен, пулмасан— ҫнеакул,атси йёркнпе тӑрантарма пуҫла^ен, цӑс- 
малла.

Ҫуркунне, малта калаиӑ пек, хуртсене тӑрантарса тӑни— кати- 
ни йышӑн хӑватне тытса тӑрса, ҫӳрӗне тивӗҫлё ӗрҫетме пулӑшат.

Кӗскенӗн каласан, ҫуркунне хуртоене тӑрантарни акӑ мёнре 
тӑрат: 1) сахӑртан вӗретсе тунӑ шерпете салитсиловӑй кнслогга 
хушса кӑларса лартнӑ хыҫҫӑнах памалла. Вёллесене тёпёйӗрёпе



трс нӑхса тухаймасан, апат тата памалла, анҫах шерпет ӑшне 
салитстловӑа кислотта йамалла мар; 2) пыллӑ рамйсем, йе шер
пет лартса парса веллерн саппаса 10 кё репен коме ҫитермелле тата
3) ҫӑра шерпетпе— тендере апат в улажен, пулмасан— спекку.^атсн 

ч йӗркипе тӑраптарас вӑхӑт пуҫланарен тӑрантармалла.

Хуртсене ҫпекку^атси йӗркипе тӑрантарасси.
Услам илме ӗмӗтлевнӗ утарта, пыл вӑйлӑ илиӗ вӑхӑт.а, каш

ни вӗлле вёҫекен хуртпа вӑнзӑДпуйан) шулмалла, тата тӗриё вӑ- 
хӑтра сапнӑ ҫӳрв те саппасра нышлӑ пулмалла. Малта кӑтартнй 
пек йыш ушат вӑхӑтӗн^е пыл нумай пуҫтарат; унӑн ныл шыранӑ 
вӑхӑтра нумайӑн пӗтнё хурт ҫитӗнсе тухвипе хутшӑнса тӑрат.

✓ Вӗллере, кӑларса лартнӑранпах, пгр пек ҫителӗклё саппае 
тӑрсан, тата тендере те мён те пулин илмелӗх пулсан, хурт йышӗ 
ӑшӑ ҫанталӑкра, вёллер.е яушӑ вырӑн та пулсан, хӑйее хӑй аван 

. вӑйлӑланат.

Ан^ах каланӑ пек ҫул сайра килет, ҫавӑнпа хурт усраканӑн 
хурт,ёсене пулӑшма йалан сыхӑ тӑрас пула*. Мензул васкаса пу- 
лӑшатӑн. ҫавӑн ■ҫул аван пула*, мёншён тесен вӑйлӑ йыш ҫӑмӑл- 
лӑн хата вӑй хуша*; унӑн ҫӳрӗ тӑрантараканӗ те, ӗҫе вӗҫекенӗ 
те ытларах. Тепӗр ^ух йыш хушӑнассн (вӑйлӑланасси) ама гӑмар- 
та нумай хунин^ен те килет.

Хӑш йыш, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтуҫен, нумай мадтан вӑйлӑ- 
ланса ҫитет, ан^ах тендере апат пӗртте пулмас*. Ҫаван пек 
йышӑвне, апат вӑхӑ^ен пёр май тӑрантарса тӑнин^ен пуҫне, 
вёллере саппас та ҫителсклӗ тытмалла пула*. Унсӑрӑн ама ҫӳрӗ 
сапма Дакара*, йе па^ пӑрахат. Ҫав йыш пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ. 
вӑхӑта вӑйлӑ пулат, анл;ах ҫӳрӗ ҫукран пыл вӑйлӑ пуҪтарнӑ вӑ- 
хӑтра 1,ас нартрдана*. Тата утарта малта кӑтартнив^ен те мал- 
тарахран вӑйлӑланнӑ йыш пулсан, вӑл пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑ^е- 
нех, нацарлана*; сапнӑ ҫӳре те пулмасан ҫав йыш ҫине шанма ҫук.

Ӗҫ йӗркине ӑста пелмесёр пёр май тирпейлӗ пӑхса тӑман 
утарта ҫӳлте калана пек ннкек тӑтӑш пулма пултара*. Ӑна 1901-
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мӗш ҫулхи ҫу аван кӑтартат. Епёр пурӑнакал вырӑнта ир килнӗ 
ӑшӑ ҫур хуртсене аван ёр^етсе вӑйлӑлатрӗ. Ан-ҫах аоат вӑйла 
илнӗ вӑхӑдонех— ҫумӑрсар, шӑрӑхтӑнӑ малалли вӑхӑт ӗмӗте татрӗ: 
*ҫав вӑхӑтра апат тӗя§ёре пулмарӗ те. ҫуркуннепе вӑйлӑ хуртсем 
пыл вайлӑ илнӗ вӑхӑтрҫенех на^арлана пуҫларӗҫ. Вӗллесент^е пур 
саппас йышлй ҫӳрӗне тӑрантарнӑ ҫёре кайрӗ. Вара амасем, апаг 
ҫук пирк^, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт киледен нумай малтан ҫурё 
сапма парахрёҫ. Ҫитменниие ҫав ҫул пыллй вӑхӑт та нацар кил^ё: 
куш ан кун наррланса пынӑ йышсем хӑйсене хёл каҫмаллӑх та 
апат пуҫтаранмарёҫ. Ҫавӑн пек пу.тҫӗ 1901-мӗш ҫулхп ҫу— хурт
сене ларантарман утарсен^е. Анҫах раснах урӑх тӗслӗ пулт>ӗ 
ҫавӑ ҫу, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑ^ен, хуртсене нӗр май асӑрхаса 
апат парса тӑнӑ утарсен^е.

ХаДӗ пётӗмӗшие каланин^ен акй мён курӑнат: пыл вӑйла 
илнӗ вӑхӑта йышсем вӗҫекен хуртпа та, сапнӑ еӳрӗпе те йышлӑн 
пулмалла. Гуркунне. апат ҫук вырӑнсенҫе хуртсене ҫпеккул,атси 
йӗркине тӑрантарса йышлӑлантармалла.

Тендере апат ҫук вӑхӑгра та, хуртсем пё^ёккӗн те пулин пёр 
май апат илсе тйрсан, ама ҫӳрё тивӗҫлӗ сапса тӑрат. Вара ҫавнаш- 
кал йыш пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑта хуртпа та, ҫӳрёде те пуйан 
иулса хуҫана услам нумай парат.

Ҫнеккул,атси йёркипе, йе ҫӳрӗ ҫинеу-хуртсене пыл вӑйлӑ илнӗ 
вӑхӑдон 40-50 куя малтан тӑрантарма пуҫламалла. Хӑҫан тӑрап- 
тарма пуҫламаллине— ҫанталӑк йепле тӑнин^ен тата малтанхи ҫул- 
сем ёҫленин^ен пӗлме йураЕ Ҫӗнё утар хуҫи йулташсен^ен ыйтса 
пёлме пултарат. Вӑл вӑхӑта пуринҫеи ытла тухнӑ сйрӑсем. тёрбс 
кйтартаҫҫё. Сӑрӑ тухсан, ҫӳрӗ йарас вӑхӑт еывхарат. Хӑш ҫул 
пӑртак маларах, хӑш ҫул кайарах ҫӳрӗпе пӗрле пыл вӑйлӑ нлиё 
вӑхӑт та килет. Ҫавӑнпа пёр ерне, йе 10 кун малтан тйрантарма 
тапратни пӑсмасЕ Нртерех ҫитернн— кайа йулнин^ен ававрах: 
вӗсем иртерех вӑйланаҫҫӗ те, услам нумай параҫҫё.

Ҫапла ёнтӗ ҫпекку.!,атси йӗркипе тӑрантарас ӗҫе иыл вӑйлӑ 
илнӗ вйхӑ^ен 40— 50 кун малтан пуҫламалла. Кашни йыша кун



сиктерсе 7 4— У», кёрепенкё шёвё шерпет парса тймалла. Контрол,- 
вӑй вёлле тёнзере апат еуккиае катартат (систерет) пулсан, ва
там шерпет (шывпасахара ҫурмалла вӗретсе туни) 1/2, йе 1 кёре- 
пейкёмер кашни кун, йе кун сиктерсе памалла.

Хуртсене кӗркуннепе хӗлле тӑрантарасси.

Ҫу каҫа-рен хуртсем хӑйсене хёл каҫмалӑх апат пуҫтарай- 
ман пулсан, вёсене кёркунне тата хӑнгҫух хёлле те тӑрантармалла 
пулат. Хӗлле ҫапах та сайра тӑрантаратӑн. Хуртсемшён вашават 
(рӑрӑшакан) утар хуҫи хур’рсене хёлле апат памалла ту мает, вал 
хёл каҫмалӑх кёркуннех апат парса хураУ 

4 Хуртсен хӗлкаҫма апат ҫитменни— утарта йыш хущас тесе
ёсленӗ т>ух тӑтӑш килет. Ҫӳре кӑларнипе (уйӑрнипе) вӑйсӑрланнӑ 
хуртсем, кӗтмен вӑхӑтра килнӗ апат сахал ҫул, хёл каҫмалӑх сап- 
пас пуҫтараймаҫҫё. Ытларах пыл илес тесе ӗҫленӗ утарта апат 

сайра ҫитмест.

Саппас ҫитмелле мар ҫул вӑасӑртарах йышсене пӗрлешгер- 
ме йурат, ан 'рх, йыш хушас тесе ёҫденӗ -ҫух, апла туни усӑсӑр: 
ҫу каҫа-рен йыш хушас тесе ӗҫлени ахалех пётет. Епӗр пӗлет- 
пӗр: 3 рамӑ ҫин^е хӗлкаҫнӑ йышсем те, аван пӑхсан, тепӗр ҫул 

вӑйлисемпе танашаҫҫӗ.
Йыш хушас тесе ёҫленӗ утарта малтанхи ҫудсен^ен йулнӑ 

пыл пулмасан, ҫӗнё пыл сайра пулат. Ҫавӑнпа, йыш шутне катас 
мар тесен, кёркунне _ хуртсене ҫара (сахӑр) ше]шетне тарантар- 
малла*пулаЕ 3— 5-шер кӗрепенкӗн парса кашни йышӑн саппасне 

20— 30 кёрепенкене ҫитермелле.

Апатне пёцӗккён мар пысӑккӑн памалла. Пысӑккӑн парсан 
вӑхӑт сахал иртет. Тата пёзӗккӗн панӑ апата хуртсем ҫпеккула- 
тси йӗркипе тӑрантарнӑ, вӑрӑнне хурса, амана ҫӳрӗ пышлӑн хур- 
тарма хӗтӗклеҫҫӗ. Асӑрхамалла: кӗркуннехи ҫурӗ усӑсӑр.

Шерпет ӑапе сахӑрланасран кёркунне те, малта каланӑ пек, 

кислотта хумалла.
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Тёнцери малалла пулас апат ҫиве шанцӑк пӗтсен, вӑл утӑ 
уйчхӗн ҫурринце па.тлӑ, ‘хуртсене хӗллехп саппас валли апат па
ма пуҫлас пула?.

*
Хёлле хуртсене пыл та. сахӑр та пама йурат. Татнӑ пыла 

прёлтерсе кормушка, йе кленке савӑг ӑшне йарса ййвари хург- 
сек ҫамхи тёлне лартмалла. Пыллӑ рамӑ пулсан, пёр йенци пи- 
цетёсеие уҫҫ.а, ҫытар айне рамйсем сине, хуртсем ҫӑмхаланса ларнӑ 
■теле хурса памалла.

Салатма май сук тунката вӗллесенце акӑ ҫапла тӑрантар* 
малла: малтан икё ана хущшинци савӑла кӑларса илмелле, унтан 
ҫӳлтн анана уҫ-ҫа, пулнӑ пушӑ вырӑна шёвӗ мар апата хурса, 
йе лартса памалла. Лицах тепёр тёслё те пама йурат: малтан вёл
ленён айалти анппе уомадла, унтан пыллӑ кормушкӑна карас ҫум- 
не тёксе лартса памалла.

Пулашкинцен— хӑвӑлти, йе хуларан ҫыхса туна вёлдери ху
ртсене тӑраитармалла пулсан, вёллесене кутӑн ҫавӑрса лартса пы
ла, йе ҫӑра сахӑр шерпетне вӗҫӗнци пушӑ карас кур с  ем ӑшне 
йарса памалла. Ҫавӑн цухнех карассене снрсе вёсем хушшине 
хуртсем ҫывӑхнерех хытй апат та Гсахйртан тунӑ кӑвфет, сахӑр 
путрипе ҫӑрса тунй пашалу тата ытти те) хурса пама йурат.

Сахара хёлле ҫӑра шерпет туса, пйл панӑ пек, кормушка 
ӑшне йарса лартса памалла. Анцах шёветмесёр те пама йурат. 
Хыт.ӑ апага ҫытар айне, рамйсем сине, хуртсем ҫӑмхаланса лар- 
нӑ теле хурса памалла. , ✓

Пыллӑ рамӑсене те. кормушкӑна та хёлле ййвана (шала) 
лартса пама йурамаст: хуртсем хытӑ пӑлхаима пултараҫҫӗ.

Кормушкӑсем (апат памалли савӑтсем).
Кормушкӑсенцен аваннн— икӗвиҫё кёрепенкё кёрекен варени 

тыткаланӑ кленце савйт. Кӗленце кормушкӑ цӑнах та пур йенцен 
те аван, тата ӑна тыткалама та канлё: 1) вал пит йӳн, аптеккӑ- 
■сенце ӑна вӑрҫӑццен 5— 6 нуса сутаццӗҫ; 2) ӑна ҫума ҫӑмӑл, ҫа- 
вӑнпа таса тытма йурат; 3) тӑрантарас ӗҫ— цас, канлён, тнрпейлӗ



тӑвӑнат, тата 4) ӑ,на йӑва тӗлне. хуртсен ҫывӑ^не, лартса пӑма 
май пур. Вӑл кормуткӑрая . хуртсем хелле те, ҫуркунне те апат 
аван илеҫҫӗ. Ытти ҫиҫтемлӑ— Татанӑя, Ҫвпентарӑн кормушкисен- 
рен идме канҫёртерех, * мёншён тесен вёсем патне йӑваран— йе 
ҫӳлелле хӑпармалда, йе айалалла анмалла, пулат. Сивӗ вӑхӑтра 
йӑваран айаккалла унӑрӑлнӑ хурт кападлӑ тавӑранаймаст. Кӗленре 
кормушкӑсенрен, каласан, апат тӳрех хуртсен ҫӑварЛе йухат.

Кӗленре кормушкӑсенрен ҫапла ҫитермелле: анрах суна'сёг 
йевёрлӗ сивӗнсен, шерпете щшккӑсем ӑшне йарса тухмалла, унтан 
ҫийелтен сайра (шалатка) дирпе ҫыхса/хуртсене лартса памалла. 
Пирне крахмал ӑшне гр ксе  хытарнӑ пулсан, малтан ҫуса ҫемҫет- 
мелле.

Панккӑсене ҫыхма йӗпетнӗ, анрах малтан шывне пӑрса йух- 
тарнӑ пир кирлёл Уяашкад пир панккӑ ҫумне ҫирӗп ҫыпӑҫат тата 
унпа ҫыхма та карлӗ. Туртса ҫыхма ҫинт,е каятӑра, йе ҫип ил
мелле. Вал ҫирӗп, туртсан та татӑлми пулсан аваи. Кантӑрана, 
ҫыхнӑ 1 ух, панккӑ тавра икӗ хут ҫавӑрса илсе туртса салтмалла 
ҫыхмалла. Ҫине витнӗ пир хытӑ туртӑнса тӑмалла, унсӑрӑн шер
пет' витгӗр йухат. Ҫапла хатӗрленӗ хыҫҪ&н тпн, шерпетлё панккӑна 
йӑва тӗлне ҫытарта пур шӑтӑкран лартса пама йурат.

Лартнӑ рух кёленре кормушкана питӗ хӑвӑрт кутӑн ҫавӑр- 
малла. вӑрах ҫавӑрсан тӑкӑнат. Ҫапла- лартнӑ кормушкӑран хурт
сем шерпете аван илеҫҫё. * -

Шерпет ҫӑра пулсан, вёллене лартарен, кормушкӑн ҫийел- 
тен ҫыхнӑ пирне вӑйлӑ йӗпетмелле. Йӗпетмен пир виттӗр ҫӑра 
шерпет йухмает: сахӑрланса ларат.

Шёвӗ шерпет нанӑ рух панккӑ ҫ и н р  пире йӗпетме кирлӗ

мар.
Панккӑна ҫыхнӑ пир хыта туртӑнса тарах пулсан, шерпет 

панккӑ ӑшёнрен нихӑҫан та йухса тухмаст. Вӑрҫӑррен пит аван 
кёденре кормушкӑсем, Трупниккӑв ҫиҫтемё^сутма пуҫланӑздё. Ҫав 
кормушкӑсен тӗпб шӑтйк. Вёсен ӑшне, вӗлле ҫинцен нлмесёрех, 
темнҫе .хут та шерпет йарса пама йурат.



Пайан лартса нанӑ кормушкйсене ыран, нумайа йулсан та, 
виҫҫӗмӗш кун кайалла илмелле. Илмесея, хуртсем пирёсене касса 
шӑтараҫҫӗ те, вёсем вара телре ҫыхма йурӑхсӑр пулаҫҫӗ.

Панккӑсем ҫин§и пирсене салтса илет^ея шывпа йӗпетмелле: 
унсӑрӑн вӗсем, сахӑрпа хытнӑскерсем, ҫурӑлаҫҫӗ.

Тата кормушкӑсем тулашёсене сахӑрпа варалама кирлӗ мар: 
кӑткйсем йавӑҫаҫҫӗ.

Кёленре кормушкӑсен ырӑлӑхё ҫумӗн^е ҫапах та пӗр пӗуӗк 
сийен иур: вёсем $ас ҫӗмӗрдеҫҫё. Ангр х  ҫав пёцӗк сийен савӑта 
титкалаканран килет— унта кормушкӑ айӑплӑ мар. Тирпейлӑ тыт- 
каламасан, ытти йапаларан тувӑ кормушкӑсем те, р с  йурӑхсӑра 
тухаҫҫё: ҫӗмӗрлеҫҫӗ, тутӑхаҫҫӗ, аи^ах хӑйсем кӗлен^е кормушкӑран 
нумай хаклӑ.

Теиӗр т)ух хӑшӗ кормушка вырӑнне пуш карас илеҫҫӗ те, ун 
ҫцне сирпӗтмеллипе шерпет тулгарса, хуртсене лартса параҫҫӗ. Ҫап- 
ла паии— пысӑккӑи панӑ ^ух аван. Каланӑ пек хуртсене тӑрантар- 
ма ҫӑмӑл, ҫавӑнпа ӑна асӑрхамалла.

8-мӗш еыпӑк.
Х у р т с е н е  ш ӑ в а р а с с и .

Ҫӗр ҫиш р ытти цӗрӗ ^унсем пекех хуртсем те ӗҫме ыйтаҫҫӗ. 
Пуринҫен ытла вӗсене шыв ҫӳрӗ кӑларнӑ вӑхӑтра кирлӗ. Вӑл акӑ 
мёншён апла: хуртсен ҫӳрӗ тӑрантарнӑ ҫӗре ҫӑкӑр (перка) кайат’. 
Перканӑн кашни пӗртрт нумай вётӗ пӗр^ӗрен пулнӑ, Ҫав пёрцӗ- 
сем шӳсе ҫурӑлсан тип вёсонуек ҫӳрӗсем валли ҫпмӗҫ тухат. Ӳтар 
хуҫисен ҫавна хытӑ астуса, ҫӳрё ҫитённё вӑхӑтра вёллесем ҫывӑхён^е 

• шыв ҫителёклӗ тытмалла. Вӗҫекен хурт сахал пулсан, шыв вёллене 
памалла,

Латуткасен'^е, ҫурт таврашёя'р тасамар вырӑнсенҫе, шыв 
лупашкисен^е тата ҫырмаҫатрара хуртсем шыв илнине пур те 
курнӑ. Ҫавӑн тёрлё тасамар внрӑнсене ларнӑран, хуртсем унта 
ытти ҫёрте ҫук пыл тума пит кирлё йапала илеҫҫӗ пулё тесе шут-
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лаҫҫӗ хёптӗ. Анрах йулашкн вёхӑтра хуртсен пурӑнӑҫне пёлее- 
шӗн тӑрӑшса ӗҫлекенсем акӑмӗн асӑрханӑ: ҫав тӗрлё таса мар 
вырӑнсене хуртсем нуша пирки анрах лараҫҫё; вӑл вырӑнсем шыв 
нлнӗ рух ларма аван тата шывӗ те унта ӑшё. Таса шыв парсан, 
вёсем таса мар вырӑнсенрев шыв илме пӑрахаҫҫё.

Утар хуҫисем хуррёсене таса шыв пама пёргге тӑрӑшмаҫҫӗ. 
Ш ыв тупас ёҫ хуртсемшён тут ҫӑмӑлли, шыв пур ҫёрте т̂ е пур, 
теҫҫӗ вёсем. Анрах апла шугланн тёрёс мар. Пысёк, йе пёрёк 
ҫырмасенрен шыв илме канҫӗр: кашни пӗрӗкхум хурга ҫапса илсе 
пётерме пултарат. Куна нурте асӑрханӑ пулё. Тата ҫырма шывне 
хуртсем йуратсах та илмеҫҫӗ: вёл кирекхӑҫан та сивё. Хуртсен 
пыл хырёмне сивё шыв йурамаст. Пёвесемпе кӳлӗсенре таракан 
шыв йшёрах, аврах вёсен те хёррисем хуртсене ларма канҫӗр. 
Куята та хуртсене хум нутарат. Ҫапла шутласаа ҫёрсе таракан 
ларакасенрея пуҫне хуртсем шыв илмелли вырён йулмаст те. 
Савёяпа вёсен ҫав тёрлё таса мар вырӑясенре ирбксӗр иккёлен- 
мелле пӳрӗк пуҫтармалла пулса тӑрат.

Пур те пӗлетпёр: сёрсе, йӳҫҫе таракан ларака— пур усал ри- 
рсн пуҫламёшё. Шутласан— хуртсем те ҫав ларакасенрен тёрлё 
йерекен усал рирсен пуеламёшёсене вёллесене илсе кӳртеҫҫё.

Гулте каланине пурне те, вырёна хурса, кашни хурт усракан 
ҫыннӑн утарёнре хуртсене шыв памалли вырӑн тумалла. Ана 
тума та ытлашши йёвёр мар, тата расхут та нумай тухас ҫук,

Хуртсене шыв памалли, йе шёвармадли вырӑнсем: 1) шыв 
илме канлё, 2) ӑшӗнри шыв ёша тата 3) кирекхёеан та таса 
пулмалла.

-Малта калана пек пулррёр тесен, вёсен малалла кӑтартнӑ 
пек пулмалла: катка, йе пирке илсе ёна тенкел, йе урӑх йапала' 
сине лартмалла. Ҫёрпе тенкел хушшн аршён, йе пёртак ытларах 
та пулма пултараН Пирки, йе катки тёпне айал йенрен шётарса 
пйкёпа пптёрмелле тумалла, Унтан шӑтӑк тёлне хёма хурса 
унён пёр вёҫне ҫёр ҫине, тепёр вёҫне тенкел ҫинё тёкӗнтермелле. 
Шывлӑ каткана— уҫё, анрах, ҫил тивмен, кӑнтӑрла телёнри хёвел
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урисем у’кекей вырӑна лартмалла. Пӑккине пётёмӗшпе кёлармасӑр 
шыва ҫип пек йухтаракап тусан аван. Тата шыв сасартӑк йухса 
авасран. хӑми.ҫине урлӑ картсем— ҫапса, йе картса тумалла Ҫап- 
ла ӑсталаса туяӑ хӑма тӑрйх шыв ранах та сасартӑк йухса 
анаймаст, тытӑнрӑкдӑ йухат. Вара тин хуртсем хёвелпе ӑшӑннӑ шы
ва йуратса илеҫҫӗ.

Ш ыв айёяри хӑмана таса тытмалла, ҫавӑнпа ӑна кашни кун 
шуткӑпа ҫусан аван. Каткари шыва нӑсӑларрен тытма йурамасТ: 
кашни кун улӑштармалла. Ҫав вӑхӑтрах каткине те ҫумалла,

Хӑш утар хуҫнсем каткари шывӑтне пӑртак тӑвар йама ка- 
нашлао.ҫӗ. Вӗсем асӑрхапнипе— тӑвар нанӑ шыва хуртсем тата йу
ратса ӗҫеҫҫӗ. Куна епӗр те пӑсмастпӑр. Витре шыв ӑшне 
пӗр ывҫӑ, тӑвар йама йураН

Хуртсене гаӑвармалли савӑт урӑх йевӗрлӗ те пулма пулта- 
раН Тарӑн вӑлашка, ран ӑшне пама йурат. Анрах хуртсем путас- 
ран, ҫийеле удӑм, йе мӑк хумалла. Малта калана пек йухман 
савӑтри шыва улӑштармалда, йышлӑ тӑрсан— вӑл пӑсӑла?, ҫитмен- 
ннне хуртсем те варалаҫҫё.

Хӑшрух сивӗ ҫиллӗ тата йапӑх ҫанталӑкра хуртсене шыв 
вёллене лартса пани"усӑллӑ. Вёллере шыв пулсан хуртсем вёлле
рен тухмаҫҫӗ; сук пулсан ирёксёр тухса тепёр рух хайсен пуене 
хурагҫё. Ҫитменнине вёллесене шыв пама пит те ҫӑмӑл: 1) хурт
сене апат панӑ кормушка ӑшне йарса пама йурат; 2) кормушка 
мёншён те пулса кӑмӑла вилмесен, вӗҫекен шӑтӑкран вёллене пу.р- 
верисатторпа тӳрех сирпётме йураН Вёллерн шыва курса, ана 
илме (ёҫме) тапрагсан, хуртсем вёллерен тухма рарӑнаҫҫё. Ҫапла 
тунипе утар хуҫн нумай хурта вилёмрен ҫӑлаН

Йӑлӑнса калатӑп: утарсенре хуртсене шӑвармалли вырӑясем 
тума тйрӑшӑр, йапйх ҫанталӑкра вёллесене шыв парйр. Ӗҫлени 
аха.р ҫухалмё: утар усламё ытларах пуле.
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9-мӗш сыпӑк.
Хуртсене ҫӑмӑллӑн пӑхас йӗрке.

Хуртсен йӑвисене пӗлсе вӑхӑтра пӑхни, хуртхӑмӑр ӗҫне ну
май малалла йарат. Ытлашшн , хут тата вырӑнсӑр пӑхни— пёх- 
манняпе дёрех усӑсӑр. Ҫавӑнпа хуртсене йепле тата хӑҫан пӑхас- 
сине пысӑк ӗҫ вырӑнне хумалла.

Ку таранренех, тепӗр рух хуртхӑмӑр ӗҫне йста пӗлекенсем 
те: саданакан вёллесене тӗппипе пӑхни усӑсӑр, пӑхсан та— сай- 
рахутра. унсӑрӑн иртмедле, мар рух, анрах пӑхмалла, теҫҫӗ.

Каланипе ннйепле те ҫураҫмалла мар. Вӗсем каланӑ пек 
анрах ӗҫлесен, саланман туяката вӗллесенре асаттесем ёҫленё 
йӗркерен инҫех кайаймӑпӑр.

Тунката вӗллесенре, тӑтӑш пӑхма май ҫук пирки, хуртсем 
йӑвара мӗн тунине пӗлмелле мар пулсан, саланакан рамӑллӑ вӗл- 
лесенре вӗсем мӗя туяине пӗлме тӑрӑшмалла. Рамӑллӑ вёлленён 
тунката ҫумӗзре уйрӑмӗпе рапӗ те— ӑна пӑхас тенё вӑхӑтра са
латса пӑхма йуранинре аврах тӑра?.

Ытлашнш тӑтӑш тата вӑхӑтеӑр йӑвасене пӑхни те хуртсене 
нумай сийен кӳрет. Сӑмахран калар: ҫӳрӗ хупнӑ вёллене -вӑхӑтсӑр 
салатса пӑхсан, вӑл вёллерен ҫӳрё хурт тухса тара?. Тапратакан 
хурт хуҫисем кӑна иур те курвӑ пулӗ. Пыл вӑйлй илнӗ вӑхӑтра, 
хуртсемшӗн кашни минуттӑ хаклӑ рух, ытлашши хут йӑва салат
са пӑхни усӑсӑр, мёншён тесев^сашни пӑхмассерен епёр вёсен 
ӗҫлее вӑхӑтне илетпӗр, тата пирӗн хыҫҫӑн вӗсем йӑвана йёркене 
кӳрсе самай вӑхӑт иртереҫҫӗ.

Хӑшӗ, асӑрхамасӑр, вёллесене ама сӑрӑпа ҫыйӑҫма тухнӑ вӑ- 
хӑтра салатса пӑхма тытӑнаҫҫё. Ун пек рух вӗллееене пар тӗкӗн- 
ме йурамаст: ҫамрӑк ама ҫухалма пултарат. Кайалла тавӑрӑнсан 
вӑл уҫҫа салатнӑ хӑйён вӗллине паллаймаст.

Ҫапла— вӗллеоене кирлё вӑхӑтра пӑхни ҫеҫ хуртсене усӑллӑ. 
Ку пур йенрен те лайӑх курӑнат. Мӑлалла епёр йӑвасене салатса 
лӑхнӑ рух йалан асӑрхамалли правелёсене кӑтартса парас тетпӗр.



Хуртсене дӑхас (ревиҫи тӑвас) ӗҫе хурт усракансем икӗ пайа 
уйӑраҫҫӗ: пӗри—гтӗпӗйӗрёпе йӑвана салатса пӑхасси, тепёри— ҫӑ- 
мӑллӑн. кирлӗ вӑхӑтра, пӑхасси. Тӗпӗйёрӗне ҫулталак хушшинре 
яккӗ пӑхмалла: иёрре— ҫуркунне, тепре— кёркунне.

Вӑхӑтӑн уйӑрсан, ревнҫи тӑвас ӗҫ ваҫҫе уйӑрӑлат: пӗрне—  
ҫуркунне, тенӗрие— ҫулла, виеҫӗмӗшне— кёркунне тумалла.

Хуртсене ҫуркунне пӑхасси.
Тӗпёйӗрӗпе хуртсене ҫуркунне пӑхасси ҫинрен епӗр 2-мёш

сыпӑкра каларӑмӑр, ҫаванпа кунта ҫуркунне ҫӑмӑллӑн (кирлё вӑ-\
хӑтра) пӑхасси ҫинрен анрах ка.^тпӑр.

Утар ҫуркунне хуҫаран нумай вӑйхӑват, тӑрӑшса -Тҫлессе 
ыйтат. Ҫултадӑкри пӗтём услам— хуртсене пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑ-•' '"V 'р,.. • • • “
та аван хатӗрленинрен килет. Вёллере, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑта, 
вӗҫекен хуртпа ҫӳрӗ мӗдруд нумай, вӑл йыж ҫавӑнрул ныл нумай 
пуҫтарат. Ҫапла кирлӗ вӑхӑта хуртсен йышӗсем вӑйлӑ пулсан. 
утар услам нумай парат. Калинине асӑрхаса йышсен вӑйне хӑ- 
ватне тёрёс у’стерме тӑрӑшматла: раракан пулсан, ӑна вӑхӑтра 
сирмелле. Йыш хӑватлӑланҫа тёреклёленме— йнва йалан ҫителӗклё 
аслй пулмалла. Тепёр тёслё каласан, йт.тш хӑватне кура Пава ас- 
лӑшё пулмалла. Вара ама валли ҫӳрӗ сапма пушӑ вырӑн та Ш- 
вара йалан ҫителӗклӗ пулма пултарат.

Анрах йӑва виҫине тёрёс кӑтартса пама йӑвӑр. Ӑна хӑнӑх- 
вӑ, куҫ ҫеҫ асӑрхама пултарат. Йӑва валли нысӑкланса пӗрӗклен- 
ме йӳтӗм те нумай. Сёмах ран: вёлле системе, сывлӑшри ашӑна 
сивё, вёллери ' саппас пылпа' йышӑн вӑйӗ. ҫав вӑхатра тёнрере 
пур апат тата урӑх та пудма’Култарат. Ама ҫӳрӗ (ҫӑмартар хавас- 
лааса хурасси ҫӳлтв суса тухнӑ йӳтёмсеарен нумай килет.

Йӑва виҫине ҫуркуннехи пысӑк ревиҫн вӑхӑтёнре тӗрӗс асӑр- 
хаса хӑварсан, малалла йыш хушӑннӑ майӗпе пӗрер рамӑн хушса 
сармалла. Ҫанталӑк ӑшӑтса йыш вӑйлӑлансан тин 2-шер рамӑн 
сарма йурат. Йӑвана калана пек аслалатас пулсан, хуртсене 
самай ҫӑра пӑхмалла пулса тӑрат.



Епӗр хамӑр ҫуркуине кашни йыша ернере пӗрререн кайа 
пӑхмастпӑр. Анрах ҫанталӑк ӑшӑ тӑрсая тата тёнрере татӑлма- 
сӑр пӑртак та пулса апат тӑрсан, йе ҫӳрӗ ҫине ҫитерсен, хуртсе
не тӑтӑшрах, кашнн 4— 5 кунра пӗрре пӑхас пула?; Ҫанталӑк си
вё тӑрсан, сайрарах— 9-10 кунра пӗрре пӑхеан та ҫитет.

Пӑхнӑ рух пуринрен ытла йӑварн ҫӳрӗне рамӑсен шутне 
хытӑ асӑрхаматла: нумай пулсан, рамӑсене кайалла илмелле; са
хал пулсан, хушмалла. Тепӗр тӗслӗ каласан— йӑва аслӑгаӗпе шут- 
ланмалла. Кӑтартнӑ пек ёҫлесен— вӑйлӑ, аваи тата сийенсӗр йыш- 
сене ҫур тӑршшӗнре, кӑларса лартнӑ вӑхӑтран пуҫласа пыл вӑй- 
лӑ илнӗ вӑхӑта ҫитеррен, 5-рен 8-ра ҫитеррен пӑхмалла.

Сийенлё— амасӑр, труттовкӑллӑ, кӗвелле йышсене ҫарарах 
пӑхас пула?, анрах вӑхӑтсӑр антӑратма кирлӗ мар. Сӑмахран: 
амасӑр йыша, ама кӑларма ҫӳрӗллӗ карас панӑ пулсан, ӑна йы- 
шӑнса ама хуранёсем хунипе хуманнине пёлме тепӗр куннех пӑх- 
малла. Малалла— ама пусарӑнса тухнине, вӑл сӑрӑпа ҫыпӑҫма ту.х- 
сан кайалла тёрӗс кӗнине тата ҫӑмарта хума пуҫлаяине аеӑрхама 
пахмалла. Кӗверен те расрас пӑхннпе анрах хӑтӑ.тма май пур.

Хуртсене ҫулла пӑхасси.
Ҫу вӑхӑтӗнре хуртсене пӑхас (тӗрӗслес) ёҫе икё пайа уйӑр- 

малла: а) ҫӳрӗ йанӑ (уйӑрнӑ) рух, у) пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтра,

Ҫӳрӗ йашӑ вӑхӑтра, йыш хушао тесе ӗҫлекен утарта, ревиҫн 
тунӑ рух пуринрен ытла ама хуранӗсене асӑрхамалла, Ҫанталӑк 
аван пулсан, ама хуранне пиретленӗ йыш ҫав кунах, кайа пул
сан— тепӗр кунне ҫӳрӗ кӑларат. Ҫапла пиретленё ама хуранё йыш 
ҫӳрё йама хатӗрне кӑтарта?. Хурт тытакан хӑйсен ирёкӗпе туха
кан ҫӳрӗсене ытларах сава? пулсан, ама хуранӗсене вёллере кур- 
санах, тухмалла ҫӳрӗсем ан тарррӑр тесе, ҫывӑрмасйр вёсем ту- 

хасса хуралла?.

Хуртсене хӑйсен ирёкӗпе уйӑрӑлма паман утарти вӗллесенре 
пиретленё, йе пи^етлеме хатӗрленӗ ама хуранӗсене курсан, унаш- 
кал йышсене уйӑрас пула?.
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Ҫӑмарта хурсан хуртсем ама хуранне 9-мӗш кун пи^етле^ҫё. 
Ҫав вӑх-ӑта асӑрхаса илес тесен, ҫулла та, ҫуркунвехи пек, хурт 
йышӗсене кашнн 7 кунтан пӑхса тӑмалла.

Ҫулла т а ,  к а т н и  пӑхмассерен, йӑварн йыш вӑйхӑвэтне асӑр- 

хамалла. Кирлё пулсан пушӑ, йе пыллӑ карас пама йурат.

Ҫӳрӗ йанӑ йыша ҫав кунах пӑхмалла. Пӑхнипе вӑл йыш 
вӑйхӑватне тата йепле йулнине пӗлме йураТ’. Хупнӑ ҫӳрёне, хуп- 
сан 2— 3 кунсӑр таиратма (пӑхма) йурамаст: вырӑнсӑр пӑхнп ҫӳ- 
рӗне кайалла кӑларат.

Хупвӑ, хыҫҫӑн тепёр кунне каҫаллапа ҫӳрӗ йышӑн амине 
клеткӑн ӑшён^ен кӑларма йурат. Ҫавӑн т>ухах, рамӑсене кӑлар- 
ыасӑр ҫӑмӑллӑн сиктерсе, карас йӑвана ӳкнине укменвнне асӑр- 
хамалла. Кирлӗ пулсан— рамй хушса памалла, ытлашши пулсан 
кайалла нлмелле. Анҫах куя каҫалла йеннелле сулӑнса хуртсем 
вёҫме тӑпланмасӑр ҫак ӗҫе тума йурамаст: ҫӳрё йыш вӗҫҫе тухма 

пултарат. \
Лартсаи 3— 4 кунтан ҫӳрӗ йыша тёнпнпех пӑхма й ура ! М а- 

лалла пӑхас тӑвас тесен, малта вӗрентнӗ йӗркепе п&хцалла.

Йыш хушас тесе ӗҫлекен утарта, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтра. 
хуртсене малта каланӑ пек пӑхмалла. Пыл ытларах илес тесе ёҫ- 
лекен утарта хуртсене макаҫӑнсем ларта^ен анрах пӑхма йураг>. 
Малалла пӑхма пӑрахмалла. Тёнт,ере апат аван тӑнӑ вӑхӑтра 
контрол>нӑй вёлле пыл пысӑккӑн (темиҫе кӗрененкейӗн) хушӑннине 
катартат' пулсан, йӑвара пушӑ вырӑн ҫитедёклё тытмалла. Йӑвана 
2— 3-шер рамӑн лартса аслӑлатма йура¥, ҫӳрё шӑзасран хӑра- 
малла мар. Ҫанла тусан тнн, ҫӳрё сапма та, ныл хума та вёллере 
вырӑн ҫителёклӗ пулма пултарат. Ан^ах вӑйлӑ йышсен йӑвнсем 
вӑнлӑ аиат вӑхӑтне рамӑсемпе тулли пулаҫҫӗ, ҫавӑнпа макаҫӑн- 
сем ларта'рен ревнҫи иккӗрен ытла тума май ҫук.

Макаҫӑн лартнӑ йыш пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтра пур рамӑсем 
ҫннт)е те ёҫлемелде. Вӗдлери рамӑсен^ен 2/„ пайӗ ҫӳрӗ айён$е

Утарӑн тёп ёҫСсем. 5



пулмалла. Татан вӗллин^е гӳрӗ 7— 8 рамӑ ҫпн^е пулмалла, ӗҫле- 
кен хург пур рамӑсен хушшине витмелле.

Макаҫӑнсем лартарен пур йыша пӑхса тухса вӗллери ама 
хуранӗсене касса илмелле.. Ревиҫи тунӑ '§ух амана ҫӳрё сапма 
йӑвара вырӑн сахалке асӑрхасан, вӑл йышӑн пӗрикӗ ҫӳрӗллӗ ра- 
мине кӑларса илсе вӑйсӑртарах йыша лартса парас пулат; вы- 
рӑияе пуш караслӑ, рамӑсеы памалла. Ҫапла тусан ҫав йыш ҫӳрё 
йамас¥, мӗншён тесея ама валли туарйнмасӑр ҫӳрӗ сапма вырӑн 
пулай

Макаҫйя лартсан пыл хума вырӑн кирек хӑсан та нумай 
пу.та^, тата йӑвара ҫӳрӗ сапма та вырӑн пушанат, мёншён тесен 
хуртсем ҫӳрӗ тухса пушаннӑ карас куҫӗсене пурне те пыл 

хумаҫҫӗ.

Макаҫӑн лартнӑ вёллесене пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑт нртмесӗр 
пӑхмалла мар. Ан^ах ыакаҫӑн лартнӑ йыш ҫӳрӗ йарсан пӑхмалла. 

пулат.

Утарта ищи хушас мар тесе, тухвӑ ҫӳрене амашӗ ҫнне йа- 
рас тесен, ’ вёллерн ама хуранӗсене пурне те касмалла тата 2-3 
ҫӳрӗллё рамӑ, кӑларса илмелле. Вара вал йыш ҫав ҫул токех ҫӳрӗ 
йамаст. Уйӑрӑлса тухнӑ ҫӳрӗ пит вӑйлй, 10-12 кёрешенкё таран 
пулсан, амӑшӗ йулгӑ вӗллена ҫамрӑк пит>ётдемен ҫӳрӗпе ҫӑмартал- 
лӑ, рамӑсем 2— 3 ҫеҫ хӑвармалла; ыттисене пурне те кӑдарса плсе 
вӑйсӑр йышсене памалла. Ҫапла туна хыҫҫӑн хуртсем урӑх уйӑ- 
рӑлма шутламаҫҫӗ.

Утарта вӑйсӑр йыш па-§ пулмасан, темнее вёллерен кЗларса 
илнӗ ҫурӗллӗ рамйсене пёр вёллене пуҫтарса лартса, ҫнне икӗ внҫё 
вёллерен тухса пӗр ҫёре пӗтӗҫнё ҫӳрӗсене лартмалла.

Ҫапла утарта ирӗксӗр ытлашшн йыш пулса тӑрат. Ҫавӑи
пек йышсем утарти йыш шугне хушаҫҫӗ пулсан та, весенней си-*
йен ҫук. Вайлӑ пулса вёсем ытти йышеемпе тан услам параҫҫӗ.

Ныл вӑйлӑ нлнё вӑхӑтра, макаҫӑнсем лартарен, кашни йы- 
шӑн йӑвине пӗракӗ хутрая ытла пӑхмалла пулмаст.



Макаҫӑнсене пӑхасси— тӗнт,ери апатран килет. Тендере апат 
нумай пулат. Хуртсем кашни кун темиҫешер кёрепенкё пыл пуҫ- 
тараҫҫӗ. Ш утпа макаҫӑнра малалла пуҫтарнӑ пыла хууа вырӑн 
ҫук пек туйӑнат. Вара макаҫӑна пӑхма йурат.

А н |ах  пӑхнӑ ^ух макаҫӑна салатма кирлё мар: ҫийелтен, 
йе пёрпк рамӑна сиктерсе иӑхнипех ҫитет. Пыл пур рамӑ ҫин^е 
те курӑнат: ӑна хӑш рамӑсем гинт;е пи^етдеме те тыгӑннӑ, ая^ах 
пы.т вӑйлӑ пуҫтарнӑ вӑхӑт иртмен пулсан, пӗрӗмёш макаҫӑн ҫине 
иккӗмӗшне лартма йураК

Макаҫӑнсене кӑтартиӑ йӗркепе пӑхсан, хуртсем пӑлханмаҫҫӗ 
тата ӗҫлеме те пӑрахмаҫҫӗ. Ҫапла ӗҫлесен— кашни минут та хак- 
лй ^ух. усӑсӑр вӑхӑт иртмест.

Макаҫӑн рамисем ҫине 'рсман (куҫламан) машшинӑ ҫапнӑ 
ҫёнӗ карас карнӑ пулсан, вӗсене хуртсем тӗрёс туӑснине асӑрха- 
малла. Ҫавӑнпа малтанах макаҫӑнсене кашни кунпа пӗрех нӑхмал- 
ла. Пӑхнӑ %ух тӗрӗс т;ӑсман карассене йусаса пани аван.

Хуртсене кёркунне пӑхасси.
Кёркунне хуртсене йулашки хут 'тӗпӗйӗрёпе пӑхату^еи, ҫӑмӑл- 

лӑн пӗрикӗ хутран та ытла пӑхмалла пудмасК

Малтанхи хут— макаҫӑлсене илнё хыҫҫӑнах пӑхмалла. Ҫав 
хут пӑхнӑ цух йыш вӑйхӑватне асӑрхамалла тата вӗллери пыла 
шута илсе ытлашшине кӑларса илмелле. Ан^ах нумайёшӗ— йӑвари 
пыла кёркунне вёллесене тӗпӗйӗрӗпе ревиҫи туса йӑвасене хӗл 
жаҫма пуҫтарнӑ ^ух илеҫҫӗ. Каланипе епёр те килӗшетпӗр, мён
шён тесен кӗркуннехи ревиҫи вӑхатӗа^е ытлашши пыла илме 
канлӗрех; вӑл вӑхӑта вёллере хурт сахалланса йулат, тата ытлашши 
лыллӑ рамӑсене илсе йӑвана аха^ те пӗ^ӗклетнелле иулса тӑрат.

Кӗркуннехи пысйк ревиҫине пурин^ен ытла ҫурла уййхӗи 
иккӗмёш пайӗн^е тумалла. Тепле—пыл вӑйлӑ идее вӑхӑтра апат 
сахал пулнӑ пирки йышсем на'ррланса йулсан, сайра— урӑх йӳ- 
тёапе те вӑйсӑрлансан, ҫурла уйӑхӗн пуҫламӗшёнце тума йурат. 
А н 'рх  ҫурла уййхӗя иккёмӗш пайён^ен кайа хӑварма йурамаст,
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мёншён тесен хуртсем маладла йӑвисене хӗл каҫма пуҫтараҫҫӗ, 
Тепёр тӗслӗ каласан, пур шӑтӑкҫурӑка ҫилӗмпе пгӑлса, лартаҫҫӗ_ 
Кӗркуннфш хуртсене ревиҫп тӑвас ёҫ авӑн уйӑхне йулсан, ытла 
кайа пула¥. Кӗркуннехп пӗпесапа хуртсене йӑвнсене пуҫтарма па- 
мас¥. Йулашкннрен— ревпҫи тунӑ рух вёллере тӗл пулнӑ сийене- 

1 те йусама кавҫӗр пулат.

Кӗркуннехи пысӑк ревиҫнне— хёле кӗрекен йышӑн вӑйхӑватне, 
ама ырӑлӑхне тата йӑвара пыл пуррипе ҫуккине асӑрхама тӑваҫҫӗ.

Кӗркуннехи ревпҫпре пурпнрен ытла амана курма тӑрӑш- 
малла. Анрах йёркеллё сапнӑ ҫурӗ ама аваннине кӑтартат пулсан, 
курмасан та йурат. Курсан, вйл сийенлнпе спйенсёррипе асӑрха- 
малла: йурӑхсӑр ама карас тӑрӑх утнипренех паллӑ. Ҫу каҫаррен 
вумай ама^пӑсӑлаВ Хӗлкаҫма— сывӑ, тӗреклӗ амасене анрах хӑвар- 
малла. Пӗрмай карас тӑрӑх ҫӳресе аманӑн уринри рёрнисем йака- 
лаҫҫӗ те, ӑна карас ҫинре нарар тытакан пулаҫҫё. Вӑл— утнӑ т,ух 
расрасах вӗҫерӗнсо аннинрен паллӑ. Ҫавнашкал амана йурӑхсӑр 
шутламалла. Пӗр урин рӗрнн йакалнӑ, пулсан та, йурӑхсӑра ху
малла. Ҫавнашкал амасем хӗлле, асӑрхаман хушӑра ҫӑмхаран тух
са ӳксен, хӑпараймасёр вилеҫҫё те, йыш амасӑр тӑрса йулат. Кӗс- 
кенён каласан— ҫӳлте кӑтартна пек йурӑхсӑр амасене, ҫӳрё на
рар (сахал) сапаканӗсене тата ватӑлнисене саппасра тӑракан ама- 
семпе улӑштармаллӑ, хёлкаҫма хӑварма йурамаст.

Икӗ рамӑ та витеймен, ытлашши вӑйсӑр йышсене хӑйсем пек 
вӑйсӑррисемпе пёрлештерсе пӗр йыш тӑвас пулат. Анрах вӑйсӑр 
йышсён амисем аван пулсан, тата усрасах та килсен, хёлкаҫма 
хӑварма йураТ, анрах ӑшӑ вырӑна лартмалла,

Татман пулсан, ревиҫн вӑхӑтӗнре йӑвари ытлашши пыла тат- 
маллла. Ҫавӑн рухах ытлашши ватӑ, виттӗр пӑхсан курӑнман, ху- 
ралса кайнӑ караслй рамӑсене улӑштарас пулат.

Тепёр рух ррвисипе пӗрле йӑвасене те хӗлкаҫма пуҫтармалла- 
гулат. (14-мӗш сып. пӑх.) Вара ҫав ҫул ревиҫипе иёрле хуртсене 
тӑхас ӗҫ пӗтет.
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Ним кӑ.ттӑксӑр вӑйлӑ йыша ҫу каҫарреи §—12 хут пӑхмалла' 
пула?, анрах пыт вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт иртерех килсен, еахалтарах 

та пӑхмалла килет.

Ҫакӑнта каланӑ пек пӑхсап, хурт тытакан утарти хуррӗ- 
сен пурӑнӑҫне йалан пӗлсе тӑма пултарат. Вӑл кирдӗ вӑхӑтра 
анрах пӑхнигте, ыглашши хут пӑлхатмасӑр. ёҫ вӑхӑтӗнре хуррӗсене 

ёҫрен уйӑрмас?.

Йулашкинрен акӑ мёне асгуса тӑмалла: ытлашши хут туна . 
■ҫуркуннехи ревиҫи макаҫӑнсене иртерех, пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт 
пуҫламёшенре лартма нрӗк парса, малалла тӑвас ревиҫиҫеврен хӑта- 

рат. Ҫапла ёнтӗ— утарӗнре пёлсе тата тӑрӑшша ӗҫдекен утар хуҫин 
хуррёсем ҫуркунне иртервх вӑйлӑланса апат нумай вӑхӑтра пыл 
йышлӑ пуҫтараҫҫӗ. Пуҫтарнӑ пыл—утарӑн усламё.

10-мӗш еыпӑк.
Вӗллесенр кивӗ йӑвасене улӑштарасси.

Йӑвари карас ҫӳрӗ темисе хут кӑларнӑ хыҫҫӑн вӑхӑрӗпе ва- 
тйлса тӗксӗмленет. Ҫӳрӗ мӗнрул нумай тухнӑ, ҫавӑнрул вӑл тёттём- 
рех пула?. Вӑя акӑ мёншён апла: карас куҫӗнре пулнӑ кашни 
хурт, пиретленнё вӑхӑтра ҫӑмхаланнӑ, хййӗн ҫийӗнри пурҫ&н кӗ- 
иине тухас умӗн хывса пӑраха?. < Ҫав кёне карас куҫӗ ӑшнех йу- 
лат те, унӑн ҫтенине хулӑмлатат. Кунран пуҫне шурӑ хурт вӑхӑ- 
тёнри тасалнӑ йапала та куҫ тёпнех ларат.

Ҫапла 4-5 ҫул хушши пёр май ҫӳрӗ кӑларнӑ карас виттӗр 
пӑхса курӑнми пула?. Тата нумайранпа йулса пынӑ кӗпепе тӗп- 
не ларнӑ тасалнӑ йапала (пӑх) карас куҫне пӗрӗклетсе ӑшӑхла- 
таҫҫӗ. Йулаткинрен вӑл карас ҫӳрӗ кӑларма пар йурӑхсӑр пулса 

тӑра?. Вара хуртсем ҫав карасӑн куҫӗсене шӑлса лартаҫҫӗ те, 
вӑл путӑктӑ, шӑтӑклӑ ҫтена йевӗр.тё йапала пулса тйра?.

Караса вёллере ытла ватӑларрен хйварма кирлӗ мар. Вӑл, 
хёйне хуртсем йуратса йышӑнман пирки, вёллере усӑсӑр вырӑн 

илсе тара?. Хуртсем йышӑнма пар пӑрахман пулсан та, унӑн тӑ_ 
шӑрланнӑ куҫӗсенрен вӗтӗ хуртсем анрах тухаҫҫӗ. Пурӑнсан ҫав
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хуртсен йӑхё пӗлеймиррен улӑшӑнма (вӗтелме) пултарат. Ҫавӑнпа—- 
хӗвелте пӑхсан кивелниие виттӗр курӑнми пулнӑ караслӑ рамйсе- 
не кашни ҫул улӑштарса тӑмалла.

Саланман вёллесенри кивелнӗ карассене ҫӗнетес йёрке урӑх- 
ла. Ҫавӑнпа малалла 'каш нн тӗсдӗ вёллерн карассеие ҫӗнегесси 
ҫинрен расна калӑпӑр.

Пыл хуракан макаҫӑври карас пӑсйлмаст те, ватӑлмаст *ге. 
Ҫавӑнпа улӑатармасӑр увпа нумай ҫул усӑ курма йурат. Сӑмах- 
ран: пирӗн утарти макаҫӑнсем улӑгатармасӑр 20 ҫул ытла ёҫлеҫҫё, 
карасӗсем ҫапах та ҫӗнё пекех.

Тунката вӗллесен^и йӑвасене ҫӗнетесси.
Тунката вёллесенрн йӑвасене ҫуркунне иртерех ҫӗнетмелле. 

Ку  ӗҫе ҫуркуннехи ревиҫи хыҫҫӑнах тусан пнт аван. Вӑл вӑхӑт- 
ра йӑвасенре ҫӳрӗ пит сахал. Тата мён рул ир ҫӗнетнӗ, йыщ ҫа- 
вӑн рул ир йусанса вӑйа кӗрет. Вӑл пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхатра ыт- 
тн вӑйлӑ йыгасемпе тан ёҫлет.

Тунката вӗллесенр йӑвасене икӗ тӗслӗ ҫӗнетме май пур: 
пёр тӗсли— йӑвана, пётёМёшпе харӑс ҫӗмӗрмелле; тепёр тӗслн— па- 
йӑн ҫӗмӗрсе кӑлармалла, Ӗҫлекенсем хушшинре пёрре тытса харӑс- 
ҫӗнетекен сахал, мёншён тесен йӑвари караса пётёмёшпе ҫӗмерсе 
кӑларсан, кивё, йурӑхсӑр караспа пёрле ӗҫлеме йурӑхли те дёмё- 
рёлсе тухаг. Вара хуртсен пӗтӗм йӑвари караса пёр ҫул хушпшн- 
ре рӑсмалла пулса тӑрат.

Лӑвана пӗтёмёшпе1 ҫёнетнӗ рух хуртсене вёллерен вёллене 
хӑваланӑ рухнехи пек ӗҫлемелле Тепёр тӗелӗ каласан— йӑва 
ҫёнетмеллп йьипа иуш, йе ҫапнӑ карас ҫыпӑҫтарнӑ пушӑ вёллене 
куҫармалла.

Карас ҫыпӑҫтарас ёҫ ҫаила тӑвӑнат: малтан пушӑ вёллене 
кутӑн ҫавӑрса лартмалла. Унтан карас касӑкӗсене савӑтра ирёл- 
тернё карас ӑшне риксе вёллҫнён марри ҫумне анана тӑрӑх уы- 
пӑҫтармалла, Караспа варас хушши 30 милиметр (3/4 вершук) пул-

*) 6-мбш сыпӑкри—хуртсене хӑвалае ӗҫ& пӑх.
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„малла. Ҫапнӑ карас ҫыпӑҫтарае пулсан, карас листнсене вёлле 
м ац и  ҫумне (халё айалта) анава тӑрӑхла тсксе машшинкйпа, йе 
■̂ ей кашйкёпе прёлвб карас Йамалла. Карас шӑнса тёреклёленсен—- 

Ггава хатёр.
Караса анана тӑрӑх (айӑккён) ҫыпӑҫтарни ӗҫленё '{)ух канлӗ,
Йӑва ҫӗнетнӗ ’рух тунката веллерен касса кӑларнӑ карае- 

сене суртламалла. Ҫӳрёллӗ карас касӑкёсене вёллёне йӑва айне 
хурса парас пулах. Сӳрё тухса пётсен вёсене кайалла кӑларса 

илмелле.
НкЕёмбш майпа, пайшерӗя йӑва еёнехво йёрке ҫапла пу

лах: малтал йӑванӑя пёр пайно (айалтине, йе ҫӳлтине) касса 
кӑлармалла. Хӑш пайне каемал.шне куӳ кураК Йӑванӑн ҫултд 
иайне касса кӑларвӑ -ҫух, хургсея ӗҫлеме канҫёрлёсрен, вёллене 
айаккарах и.тсе кайса даргмалла. Вырӑнне вёҫҫе ки^екен хурт

сене пуҫтарӑнма вӑхӑтлӑха пуш вёлле лартса памалла. Ҫак ӗҫе 
кӑнтӑрла, хуртсем вӑйлӑ вӗҫнӗ вахӑтра, 11— 3 сехет хушшин^е 

тумала.
Айӑкка плнё вёллене, хуртсене вёллерен вёллене хӑвала- 

нӑ рухнехи пек, кутӑн ҫавӑрма йурамаст. Малтан тӑнӑ пек лартса 
хуртсене вёлленён ҫӳлти пайӗнҫен айалти пайне тётёмпе хӑвала- 
са антармалла. Хӑвалавӑ вырӑнта хуртсем сахаллансан, ҫав вы- 
рӑнтн пётём караса ҫӳрё ҫӗмёрмесёр, пысӑк касӑкшерён касса 
кйларас пулат. Каснӑ •ҫух ама аманасран хытӑ сыхланмалла, мён
шён тесен вӑл еав вӑхӑтра ҫӳлте пулма пултарат. Малалла— тун- 
катана хӑйӗн малтанхи вырӑнне лартса, ҫӳрёдлб карас касӑкёсе- 
не вёлленён айал пайёнци тӗкёнмен карас ҫумне хурса йамалла. 
Ҫӳрёллӗ караса вёлленён ҫул пайёнҫн карассем ҫумне хурса пама 
йурамаст. Вӑл унта хуртсене йава ҫавӑрма канҫёрлет, тата ӑна 
вёсем тенёр хут ҫыпӑҫтарма пултараҫҫё. Вара.ҫав карас татӑкёсс- 

не ҫӗнӗрен касса илмелле пула!.
Йӑванӑн айал пайён^н карасёсене улӑщтарнӑ -ҫух, вёллене 

вырӑнӗн^ох хӑвармалла. К у  ҫух вёҫекен хуртсем ёҫлеме канҫ.ёр- 

лемеҫҫӗ, мёншён тесен вёсем вё.Ленён ҫӳл пай не пуҫтарӑнма пул- 

тараҫҫё



Ҫӗяетес йёрке кунта та малтн йевёрлех: малтан хуртсене 
вёлленён айал найёнрен ҫӳл пайне тётёмпе хӑваласа йамалла. 
Касса кӑларнӑ ҫӳреллё карассене, малтанхи пек, анрах 1/г — 1 вер- 
шук хушӑ хӑварса карас айне лартса памалла. Хӑварнӑ хушӑ 
лартса панӑ ҫӳрӗллё карас татӑкӗсене йӑва ҫумне ҫынӑҫтарма 
памасг, тата ҫӳл йенрен йӑва рйсма та вырӑн тӑваК

Йӑва ҫӗнетнӗ вӑхӑтра тёнрере пӑртак апат пулсан (пуррп- 
пе ҫуккине контрскрнӑй вӗлле катартат"), ҫӗнелнё йӑвари йыша 
апат пама кпрлё мар. Апат пар ҫук, йе ытла сахал пулсан (конт- 
рорнӑй вёлле 1!± кёрепенкёрен кайа кӑтартсан), ҫӑра сахӑр шы- 
вё (2 ст. сахӑр, 1 ст. шыв), йе-пыл шерперё кашни йыша 5— 10 
кёрепенкё таран пысӑккӑн памалла. Ҫакна тендере апат пулар- 
рен малалла та парса тӑмалла.

Апат пулмас&н, йӑва ҫёнетнӗ йышсем йӑвисене рйс рӑсай- 

маҫҫё.

Йӑвасене малта каланӑ пек ҫӗнетсен, хуртсем йӑванӑн кас
са иднӗ пайне ҫёнӗрен рас туса лартаҫҫӗ то, пыл вӑйлӑ илне вӑ- 
хӑта тӗреклёленме ёлкӗрсе, ыттп йышсемпе тан ӗҫлеҫҫӗ.

Ҫӳлте кӑтартнинрея пуҫне йӑвасене тата урӑх майпа ҫӗнет- 
ме йурат: пӗр ҫул йӑвари карасӑн ҫуррине, тепӗр ҫул йулнӑ пай- 
пе касса кӑларас пулат. Карассене урлӑ касма йурамаст, тӑршӑ- 
нӑн касмалла. Вёллесене те кутӑн ҫавӑрса лартма кирлӗ мар, 
мёншён тесен йӑвари карас вёлленён ҫӳд пайие анрах йышӑнса 
тӑрат. Ёҫленӗ рух тӗтём кирлё. Йӑвасене ҫапла майпа ҫӗнетсен, 
хуртсем пушӑ вырӑна ҫёнӗ карас рас рӑсаҫҫё. 'Гата вайдӑ йыш
семпе услам тан параҫҫӗ.

Рамӑллӑ вӗллесен^и йӑвасене ҫӗнетесси.
Саланакан, рамӑллӑ вӗллесенри йӑвасене пӗтӗмӗшпе ҫӗнетме 

май ҫук, мӗншӗн тееен унашкал вӗллесенри рамйсем пёр май ул- 
шӑнаҫҫӗ. Самахран: пыл илнӗ рух, йӑвасене хӗл каҫма пуҫтарнӑ 
рух, амасйр йышсене ҫӳрӗ панӑ рух, нарар йышсене ҫӳрёпе вӑп- 

лӑлатнӑ рух тата ыттн вӑхӑтра та.



Ҫапла рамӑллӑ вӗдлесем кивелнӗ караслӑ рамӑсене тӗрлӗ 
майпа илнипех гӗнелсе. гшраҫҫё. Ҫавйнпа— кёркунне нылпа ыт
лашши рамӑсене вёллерен кӑларса илнё '§ух тата хуртсене хӗл- 
каҫма пуҫтарнӑ ^ух ййваран пур кннелнё караслӑ рамӑсене кӑ- 
ларса илме тӑрӑшмалла. Тепӗр Т)ух кӑлармалла ра.мӑсем ҫин^е 
ҫӳрӗ пулнӑ пнрки, йе йава ӑшӑрах пултӑр тесе (кивелнӗ карас 
гнн-це хуртсем хӗл аван каҫаҫҫӗ) вӗсене Пӑварах хйвармалла пу
лат. Ун пек 'вух вӗсене «ҫ//рё' ушкӑнёи» хёррине лартса хӑвар- 
малла. Ҫапла тусан ҫуркуннехн реви^и вӑхӑтӗнҫе, ҫӳрӗ сахӑл зух, 
хёллене хӑварнӑ кивелнӗ рамӑсене каларса илме ҫӑмӑл.

Кӑларса илмелли кнв караслӑ рамӑ ҫин^е пыл пулсан, ӑна 
лылёпвх илсе, пылне машшинӑ ҫинце уйӑрмалла. Пылне хуртсене 
нарас' тесен, карае ҫшт-р нитщӗсене ҫёмёрсе йӑва айӑккине, йе 
хӗрринр хӑма хыҫне лартса памалла. Тасатнӑ пушӑ рамӑна кӑ- 

дарса илме пурат.

Тепёр ■ҫух ытлашши ватӑ. ав-рх ҫийӗн^е ҫӳрё пур рамӑна 
малалла вёллере хӑварас мар тесе, хуртсем вӗҫне вӑхӑтрах кӑлар- 
са илмелле пулат. Уя пек рамӑсене малтан ҫӳрӗ ушкӑнӗн айӑк- 
кнне кӑларм^лла. Ҫӳрӗрен тасалнӑ ыайӗпе хёрпнелле, ама гӑмар- 
та хуман вырӑна сиктерсе пымалла. Ҫӳрёрен тасалсан, вӑл хӑйех 
хӗряе тухса лара¥. Вара ӑиа кӑларса илме те нураУ

Ҫапла майпа саланакан рамӑллӑ вӗллесен-ҫе ҫу каҫа-рен пёр- 
икӗ рамӑран та ытла улӑштармалла пулмаст, мёншён тесен вӗ- 
-сем кёркунне ватӑлнӑ караслӑ рамӑсене вёллерен илнӗ т}ух хӑйсе- 

мех улӑшӑнаҫсӗ.

11-мӗш сыпӑк.
Амасене нӑларассипе улӑштарасси.

Майлӑ утар саппас амасемсӗр пурӑнма пултараймасУ Хурт- 
-сене тӗрӗс пӑхса усрас тесен, утарта саппас амасем кирекхйҫан 

та пулмалла.

Йыш амасӑр тӑрса йуласси— хёлле те, ҫулла та пулма пудта- 
ра!-. Уп валли йӳтӗм (причина) нумай: Тата аха.^ те утарта ҫам-
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рӑк амаллӑ йышсене тытса усрани ан^ах усӑллӑ. Виҫӗ ҫу ҫӑмар- 
та тунӑ хыҫҫӑн ама ватӑлат. Вӑд ҫӑмарта сахалтарах тума пуҫ- 
лат. Ҫавӑнпа ӑна 4-мӗш ҫула хӑварма кирлӗ мар, ҫу пуҫдамёшӗь- 
•рх улаштармалла. Мёншён те пулса ала нртерех ҫӑмарта тума 
туакарсан. ӑна виҫӗ ҫул тула'рен улӑштарас пулах. Амасене вйхӑт- 
ра, ытлашши ватӑлма намасӑр, улӑштарса пырсан анг§ах утартп 
йышсем пыл вӑйлӑ нлнё вӑхӑта тӗреклӗ пулса хуҫана услам ну
май параҫҫӗ.

Каланив'!,ен пуҫне саппас амасем ҫӳрӗ йартарнӑ 'цух кирлӗ. 
Саппасра амасем пулсан, вӑйлӑ йышсене иртерех уйӑрма йураг. 
Ир уйӑрнӑ йышсем апат вӑхӑтне вӑйлӑланма ӗлкӗрсе пыл ҫителек- 
лё пуҫтараҫҫӗ. Тата пыд вӑйлӑ илнӗ ьӑхӑт вӑрӑы килсен, хусана 
та услам параҫҫё. Ҫапла— хатӗр ама ҫине тунӑ ҫӳрӗсем т)ас вайла- 
наҫҫӗ. Ама хуранӗ, йе сапнӑ . ҫӑмарта ҫине тусан, ама пусса 

—- кӑларма вӑхӑт г§ылай кирлё. Ҫавӑнпа вӗсем пыл вӑйлӑ илвӗ 
вӑхӑта вӑйлӑланса ҫитеймесӗр апат сахал пуҫтараҫҫӗ.

Хйшё; ама каларма йӑвӑр, мёншён тесен тӗрлё хатӗр, вёлле 
туйанма укҫа нумай кирлё тата $ӑрмав та нумай, теҫҫӗ. 'Ҫӑнах та ч 
шутлама йурат: 100 йышлӑ утар валли ама кӑлараканӗ 30 йыш 
кирлё, тесе. Ан^ах апла шутлани тёрёс мар. Саппасра ҫителӗклӗ 
амасем тытас тесен, укҫатенкӗ нумай кирлё мар, тата вӑйхӑват 
та ытлашши нумай каймаст.

Кунта пире амасене вумайӑн сутма кӑларасси ҫин^ен кала
ма вуша ҫук, ун ҫпн-йин расна, урӑх варӑвта калӑпар. Ҫацах та 
астумалла: йулашки 10— 12 ҫул хушшин'р вӑл ӗҫ ҫёнӗ ҫулпа ну
май малалла кайрё. Ун валли расна пё'вёк вёлле тата тёрлёрен 
ытГи кирлё хатёрсем те шутласа кӑдарвӑ.

Кӑмӑла килсен, вӑл ӗҫ Ҫин^ен вёрентекен кёнекесемпе пал-' 
лашас пула!’. Епёр ку сыпӑкра айакри услам хыҫҫӑн каймасар, 
хамёр хушӑри утарсенр: ун ҫинт)ен расна вёренмесёр, ытлашши 
укҫатенкӗ такакламасёр. амасем кӑларас йёрке ҫив$ен калаҫӑпӑр.
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Амасене кӑларасси.
Саппас амасене „пуклеус“ тейекен пёт>ёк вёллере пурӑнакан 

ҫемйесенре кӑлараҫҫӗ. Нуклеус ӑшӗнт,е иквиҫ рамӑран ытла выр' 
наҫаймасг. Амасенех расна ппттомниксея^е, йе ҫавӑн йеверлӗ йапа- 
ласем ӑшӗнре те кӑлараҫҫё. Ан^ах ҫав хатёрсемпе ӗҫлеме укҫа- 
тенкӗ йышлӑрах тухат тата $ӑрмав та нумай. Ку пёр май, тата 
тепёр майпа— малта асӑниӑ йапаласене алла тытмасӑр, хуртсем- 
йалан пурӑнакан вёллесевцех амасене кӑларма йурат. Вал вёлле- 
сен^е ама кӑларма пит те капле: хуртсене тепёр вёллене хӑвалас- 
тӑвас хуйхи ҫук.

Тата, кирлё пусан, амасем кйларакан вёллене йӗркере ёглекен 
вёлле те тума йурат. Йулашкин^ен кӑтартнӑ майпа амасене кӑла- 
рас йёрке укҫатенкё нумай ыйгмаст, ҫавӑнпа епёр малалла саван 

ҫинт;ен халаплӑпӑр.

Ҫуркуние ҫанталӑк йусанса ӑшӑ, тӳлек кунеем уитсен, епӗр 
пурӑнакан вырӑнта ҫу уйӑхӗн ҫуррин^е амасем пусарма тытӑнма 

йурат.

Ӗҫ пуҫламӗшӗнре петӗм утартан пӗрре, йе иккӗ вӑйлӑ, ӗҫ^ен 
йыш суйласа плсе, ӑна амасем кӑларма каеӑмламалла. Амасене 
асӑннй пек йышсен^ен пусарса кӑларнипе утарти пӗтӗм хурт 
йӑхне аванлатма йурат. Ҫапла ӗҫлСсен темиҫе ҫул хуАшш це у гар
та л)ӑнах та суйласа илнӗ ӗҫцсн йышсем ан-§ах пулса тӑраҫҫё.

Хуртхӑмӑр ӗҫис вихтёр пӗлсе тӑрайман утар хуҫисем вӑйлӑ 
ӗҫлекеи йышсен амисене тытса илме хёрхенсе, амасем кӑларма 
нат;ар йыщсене суйласа илеҫҫӗ. Ҫапла тунипе вӗсем пысӑк йӑнӑш 
тӑваҫҫӗ. Ҫакӑнта: „мӗи акнӑ, ҫав шӑтатА йе „улмуҫҫинрен улми 
айӑкка ӳвмест“ , тенӗ ваттнсем каланӑ сӑмахсене астуса тамалла. 
Малта каланӑ пек ёҫлесен, вёсем пӗлсех утарӗсенҫи иышсен ырӑ- 
лӑхне закараҫҫӗ.

Амасем кӑларма суйланӑ йышсен амисене тытса илнипе енӗр 
вӗсене ама хуранӗсем хуртаратиӑр. Малалла—^ӑснӑ ама хуранё- 
сендеп §и пысӑккисемпе маттурисене хӑварса, тӗрӗс мар тунисем-

.1
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пе пӗ^ёккисене касса илмелле. Вара йулнӑ ама хуранёсенр хурт
сем амасем пусса кӑлараҫҫӗ. Амасем тухатлен 3— 4 кун малтан ҫав 
хурансене, малалла кӑтаргнӑ пек. хатёрленё саипас вёллесене 
лартса памалла. Ҫав вӗллесенҫе тухса ҫӳрӗ амасем сӑрӑпа пёр- 
лешеҫҫё.

Амасем кӑларма суйланӑ вӗллесен^ен кӑларса илнӗ амасемне 
урӑх вӗллесенҫи ватӑ амасене улӑштармасан, йе амас1р йышсене 
лартса памасан, тата ҫӳрё уйӑрнӑ ҫӗре те илмесеи, вӗсене ҫурё 
амасене усракан саппас вӗллесенех вӑхӑтлӑха лартмалла.

Пӗрёк, ама сахал кирлё утарта вӑйлӑ йышсен амиҫене тыт
са илсе амасем кӑларма кирлё мар. Вӑйлӑ вёллесенре ама хуранё- 
сем хурасса кӗтсе, курсанах саппас йышсене касса илсе памалла. 
К у  ёое тума ама хупакан клеткӑсем (йёпсесем) а н р х  кирлё.

Саппас йышсене ҫапла хатӗрлемлле: илмелле, ытти вёллесем 
пек, пушӑ вёлле. Унтан ама хуранёсем хунӑ вёллерен пёр хуранлӑ 
тата ҫӳрӗллӗ рамӑна ҫийён-р хуррсемпех пушӑ, вёллене куҫарса 
лартмалла. Ҫавӑатах пӗр вӑйлӑ вёлленён нкӗ рамӗ ҫ и н р  х у р р - 
сене силлемелле; 5— 6 кёрепенкё туртакан пыллӑ рамӑ лартса па
малла. Тата йулашкинрен, хурт йышлӑ пек курӑнсан, тепёр пуш 
караслӑ рамӑ памалла. Ҫӗнӗ вёллере ама хуранӗпе ҫтрёллё рамӑ 
йӑва варринре пулмалла. Малалла— ҫапла майпа цулса т&нӑ. п ӗ р к  
йӑвана икӗ йенрн  хёрринр хӑмасемпе картласа вёлле варне ту
малла. Сивё пулсан хӗрӗир хӑмасем хыеӗнр пушӑ вырана утӑ, 
йе урӑх йапала тултармалла, рамӑсем ҫийе ҫытар витмелле. Мал
танхи кунсенр ҫӗнӗ йӑвари ҫамрӑк хуртсем айӑкка вӗҫеймен 
пирки шывсӑр аптӑраҫҫё, ҫав&нпа вёллене вӗҫекен шӑтӑкран шыв 
пёрӗхсе памалла. Хӑйсем апат патне вӗҫмё тапратсан, памасан 
та йурат.

Епёр ку тарашрен амасен йӑхне аванлатасси ҫи нрн  халап- 
ларӑмӑр, малалла сӑрӑсем ҫине куҫӑпӑр.

Ҫакна манмалла мар: сӑрӑ хуртсемсӗр утар пулма пултарай- 
масг. Сӑрӑсем пулмасан, амасем хӗсӗр йулма пултараҫҫё. Куита:
..мён йкиӑ ҫавӑ ш ӑ т а т тенӗ ваттисем каланӑ халап пит вырӑна
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килет. ^авӑнпа амасене вйтме те аван. ӗэден йышрн сӑрӑсем 
кир.р.

Вӗсене ҫуркунне нртерех ҫапда кӑлармалла: иртнӗ ҫул сӑрӑ 
тухнӑ пуш караслӑ рамӑна илсе вӑйлӑ,, ӗҫрн  йышӑн йӑви варрн- 
на лартса памалла. Ы гги вӑйсӑр тата ӳркеаерех ӗҫлекен вӗлле-' 
се н р  сӑрӑ ҫӳрӗсене касса парахмалла. Ҫапла тусан а н р х , ырӑ 
тата ёҫцен йӑхран тухнӑ амасем хӑйсен йевёрлӗ йышра тухнӑ 
сӑрӑсемпе витӗнме цултараҫҫӗ.

Сӑрӑ пулмалли ҫӳрӗсене тӗрлӗ майпа пӗтерме йураВ пыл 
вӑйлӑ пляӗ вӑхӑдон сӑрӑ карасёсене рамӑсем ӑ т ё в р н  каса каса 
нлмелле, апрах вёсене малтанах вёллене лартманни авантарах. 
Кӑтартвӑ вӑхӑтра карас касса кӑлармасан, сапнӑ сӑрӑллӑ еӳрёне 
ҫеҫ вӗтерви иулйшмаст, мёншён тесен ама ҫав вырӑна каллех 
сӑрӑ пудакан ҫӑмарта хурат.

Ацат вӑйлй вӑхӑтра сӑрӑллӑ карас пиррсе не  касса илме 
йурат. Каснӑ $ух пиртпе пӗрле сӑрасен куҫӗсем касӑнса тӑкӑна! - 
ҫӗ те, вӗсём пӗтеҫҫӗ. Пиртлемевнине гаывпа пӗрехее пӗтерме йу
рат. Пётнӗ сӑрӑсем карас куҫӗсенрх йулмаҫҫӗ, вӗсене хуртсем 
туда кӑлзрса нӑрахса вырӑнӗсене выл тултараҫҫё. ^апла вара ама 
вӑл вырӑна терех ҫӑмарта хураГшас'Е

Сӑрӑсем илме ӗмӗтленнӗ йышсел йӑвиеенр сапнӑ сӑрӑ ку- 
рӑвни, аяасем кӑларма вӑхӑт ҫитннне систерет. Ҫав вахӑтран 
пуҫласа амасем калармаллн йышсене суйласа илме йурат. Вӑл 
амасем.тухнӑ вӑхӑта утарта сӑрӑсем те пулаҫҫӗ.

100 йышлӑ утар валли ама кӑларакан саппас йыш 10 пул
сан ҫнтет. Ҫу каҫацг§ен кашни йыш 2— 3 амаран кайа памапт.

Ама хуранб вуннӑ пултӑр тесен, нумай икӗ вӑйлй йышӑн 
амисене тытса илмелле пулат. Малтанхи ҫуртах утарта саппас 
йышсен ш у р  тулсан, малалли ҫулсем ӗҫлеме ҫӑмӑл вара, мёншӗа 
тесен кёркуннепе катӑляисен, йе малтанхи пек йёркерн вёлле пулни- 
сен вырйнне а н р х  хушса тӑмалла пулат. Ҫапла майпа ёслесен, 
утара ним снйен кумесёр, утарта ҫителӗклӗ шут саппас ама тыт
са тйма Йурат.



Саппас йышсем ҫ.у хушшин^е аван йусанеа, 4— 5 рамӑ гин^е 
хӗле кёреҫҫӗ. Вёсем хёл те аван иртереҫҫӗ. Пурин^ен ытла ҫур- 
кунне утара пысӑк усӑ тӑваҫҫӗ, мёншён тесен ҫав йышоен ами- 
Ьемпе ватӑлнӑ, ҫӑмарта сахал тӑвакан амасене удӑштарма йурат, 
тата хёлле ама ҫухалнӑ йышсене ҫӑлма май пур.

Амасене улӑштарасси.
Ама 2— 3 ҫул хушши ан^ах ҫӳрӗ аван сапат. Сайра, малтанхи 

ҫул сахал сапнй пулсан, 4-мӗш ҫ.ул та аван санат. Црллёкёмёш 
ҫул пёр ама та ҫӳре аван сапаймаст. Вёсем вӑл ҫул внлеҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа— хуртсене кӗнеке ҫин^е вӗрентнӗ пек пӑхса тӑракан утар
та ытларах ҫӳрӗ сапакан амадлӑ, вӑйлӑ йышсем ан^ах тытас те

сен, амасене 3 ҫултан ытла усрамадла мар.

Хӑш  утарта ама ҫуралнӑ ҫула теграт ҫине г.ырса пыраҫҫё. 
Ан^ах ҫапла паллӑ туса пыни те ама миҫе ҫул хушши ҫӳрӗ сап- 
нине тӗрӗссипе кӑтартаймаст. Сӑмахран: 1920-мӗш ҫулха ама ҫур- 
кунне ҫуралнӑ пулсан, пӗтӗм ҫу ҫӳрӗ сапнӑ; кӗркуннерехпе тип 
ҫуралнӑ пулсан, сахал сапнӑ. Ҫавӑнпа ҫуркунне ҫуралнӑ амана 
1922-мӗш'ҫулӑн вӗҫӗн^е, йе 1923-мӗш ҫулӑн пуҫламӗщӗш§е; кёркун- 
нехине— 1923-мӗш ҫудӑн вӗҫён'§е, йе 1924-мӗш ҫулӑн пуҫламӗ- 

шӗн^е тин улӑштармалла пулат'.

Каланин^ен шутласая, ама ҫуралнӑ ҫула ант|ах мар, вӑл мӗн 
вӑхӑтра ҫуралнине те—упӑхне; май килсен, ҫурӗ сапма пуҫханӑ 

куна та паллӑ туса хумалла,

Ама ҫӳрӗ сапнине хытӑ асӑрхаса тӑрсан, ӑна улӑштарас 

вӑхӑта пӗлсе тӑма ҫӑмӑл.

Кёркунне ҫӳрӗ нат}ар сапнӑ амасене тата хӗлкаҫҫан ҫур пуҫ- 
ламёшӗн^е на^ар сапаканӗсене—ҫуркунне улӑщтармалла.

Улӑштарма саппас йышсен хӗлкаҫнӑ амнсене илмелле. Вё
сен вырӑнне хӑйсене хатӗрленӗ ама хуранӗсем, йе тытса илнӗ 

амасем парас пулат.
Саппас йышрн амасем ҫӳрӗ сапма пуҫласан, вӗсемпе ҫав вӑ- 

хӑта ҫӳрӗ сапасран на^арланнӑ амасене улӑштармалла. Илнӗ

х " '



амасем вырӑнне саппас йышсене ама хуранёсем лартса пама йу- 
рнт. Ҫав вйхӑгалла ҫӳрӗллӗ ^ама хуранӗ кашни вӑйла вӗллерех 
пулах, ҫавӑнпа амасене тыта тыта нлсе ама хуранёсем хуртарма 
кирлӗ мар. Ҫапах та ама хуранӗсене вӑйлӑ, ӗҫрн йышсенрн ан

р х  илмелле.

Ҫапла— саппас йышсеп'ре тухса сӑрӑра ҫыпӑҫнӑ амасене ва- 
тӑлнисене улӑштарнӑ ҫӗре плсе тӑмалла, вырӑнне ҫурӗллӗ ама 
хуранёсем парса тӑмалла. Ан§ах саппас йыш ҫӗнёрен тӑвас пул- 
С1Н, ама хуранёсем хунӑ йышӑн хуранлӑ райисеяе пётӗмӗшпе 
кӑларса илмелле. Унтан <;ав рамӑсенр пӗр ҫӳреллӗ ама хуранне 
карасӗпе виҫӗ кӗтеслӗн, шӗвёр майӗпе айалалла, касса кӑларса 
плсе ҫӗнӗрен тӑвас тенӗ саппас йыша, малтан ҫавӑн пек тунӑ 
рамӑри шӑтӑка лартса памалла Тухса ӳкесрен шӑрпӑксемпе тыт- 

тармадла.

Йумай ҫултурн ӗҫденё хушӑра епёр ку ёҫре акӑ мён сӑнаса: 
ама кӑдарма ҫӳрёллӗ пиртлемен хурансем пиртлееисешрн аван- 
тарах. Пи^етленисем хушшинҫе пӑсӑлниеем пулаҫҫё. Пӑсӑлни акӑ 
мгнрен килет: пиртленё хуранта пулас ама пӗр вӑхӑтра тапран- 
масӑр выртат. Ҫав вӑхӑтра кам та пулса ӑна "ртретсен, йе сивё 
лексен вал путланат. Пулас ама пӑсӑлннне р с  сисме ҫук. мёншён 
тесен вал пи^етленё хыҫҫӑн 8 кунтан тнн хуранне сӑхай сӑхман 
ама пӑсӑлнӑ пулах. Ҫапла вара тепӗр •ҫух пит хаклӑ вӑхйт пус
туй иртет. Пнрглемен ама иӑсӑлнп паллӑ: хуртсем ӑна п а р х  пн- 
ртлемеҫҫӗ.

Ҫӳрӗллӗ ама хуранне вырӑнтан вырӑна куҫарнӑ $ух пит 
асӑрхаса ҫӗклесе ҫӳремелле, асӑрхамасан вӑл нацаерах пётме 
пултара!’. Ӑна вёллере ларнӑ майлӑ ҫеҫ тытмалла; силлеме, йе 
ҫавӑркадама кирлб мар. Сивб ҫилтен картлас пулаГ.

Саппас йышсем хеле йулашки хут тухнӑ, амасемпе, йе неп- 
лисем йуднй ҫавсемпе кёреҫҫӗ. Па^ амасӑр, сарӑпа ҫыпӑеман 
амаллӑ тата икё рамӑна та витеймен вӑйсӑр йышсене хӑйсем пек 
вӑӑсӑр, анцах амаллӑ саппас йышсемпе пёрлештермелле.



Каланинт,ея акӑ мӗн курӑнат: амасене виҫӗ ҫултан ытла ус- 
рама кирлӗ мар; впҫё тӳперен яӗр тӳпине' кашнц ҫул улӑштарса 
пымалла. Ҫапла ӗҫлесен, кашни саппас йышӑн шухпа ҫӳллен 3 
ама кӑлармалла. Авгҫах ӗҫре урӑхларах пула?: пер йыш 4— 5 ама 
кӑларат, тепёри 1— 2 ан$ах кӑларат. Тата тепӗр $ух ама ватӑлнӑ 
йышсем сисмен хушӑра амасене хӑйсемех улӑштараҫҫё.

Хӑшё: ама ҫитёнсе ватӑлнине асӑрхаса ҫитерме ҫук, ҫырса- 

пыни те сахал пулӑша?, теҫҫе.

'Еӑнах та, утарта ҫителӗклӗ асӑрхаса ёҫлемесен, ама улӑшан- 
нине сисмесӗр йулма, темиҫе хут улӑшӑннӑ амана пер ама тесе 
шутлама йурат. Тӗрёс ӗҫлесен, асӑрхамасйр йулма май ҫук.

Йӑвасене уйӑх, йе ытларах вӑхӑт салатса пӑхман пыл вӑй- 
лӑ илнӗ вӑхӑтра амасем улӑшӑннине сисмесёр те йулма пула?.. 
Пыл вӑйлӑ нлвӗ вӑхӑт пуҫламӑшне вӗлдесен§е ■ҫӑнах га ватӑ ама
сем пулаҫҫӗ; иртсен пӑхатӑн, вёллере ҫамрӑк ама. Пйха^цен ан- 
1)ах удӑшӑннӑ амана унан йӑварп ёҫӗ катартат: Ёӑвара сапва 
ҫӳре пур вӑхӑтри те пулмаст, тӗрӗс сӑхса тухнӑ ама хуранёсем 
пулаҫҫӗ. Ҫав паллӑсем пулмасан, амана тӗсӗн^ен пйхса та пӗлме 
йурат. Ҫамрӑк ама ваттин^ен Ҫивӗврех ҫӳрет, увӑн хырӑмё ватӑ 
амавӑн иек карас тӑрӑх сётӗрбвсе пымаст (йӑтӑнса пырат). Тата 

вӑл ҫӑмлӑрах.

Йулашкнн'рен, ама улӑшӑннине малалла килнӗ ҫу аван кй- 
тарта?: ватӑ ама ҫӳрӗ нарар сапа?, ҫӗве ама хӑй ёмёрӗн иккё- 
мӗш ҫулӗв^е ҫӳрӗ пит аван сапа?. Кӑтартнӑ паллӑсем пулсан, ама 
хӑш ҫул улӑшӑннине йӑнӑшмасӑр паллй туса хума йураг.

Амасене улӑштарас йӗрке.

Амасене ҫапла йӗркепе улӑштармалла.

Малтан ҫӗнӗ ама парас тенё йышан ватӑ амине тытса пл~ 
мелле. Пӗрикӗ кун иртсен, хуртсем хӑйсен тӑлйхлӑхне (ама ҫукки- 
не) сиссен, вӗсене ҫёнӗ амана клеткӑ ӑшне хупса лартса памалла. 
Ан$ах лартса параден клеткйне лартас тевё вӗллери пылпа ва-
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раламалла (сӗркелемелле). Ҫапла тунипе амаллӑ клеткӑ ҫав вёлле 
шӑршине илет те. вара хуртсем ӑна йышӑнмасӑр вӑрҫмаҫҫӗ.

Ама лартнӑ клетка таса пулмалла, ҫавӑнпа ӑна ёҫе кӳрте^- 
^ен вӗрп шывпа ҫунн аван. Тепёр цух клеткӑ тасах мар тата шӑр- 
шӑллӑ пулсан. хуртсем амана йышӑнмасйр вӗлереҫҫё. Ҫавӑн йевӗр- 
Лӗ инкек ан пултӑр тесен, ама хупмалли кдеткӑсене пит таса 
тытмалла. Епёр хамӑр утарта, ёҫ тапранас умён, кашни ҫул пур 
кдеткӑеене те шывра вӗрететпӗр. Хыҫҫӑн, таса тутӑр татӑкӗпе шӑл- 
са типётсе, вараланасран, йе тусан ларасран витсе усратпӑр. 
Пёрре тытнӑ клеткӑна хыҫҫӑн ҫуса хуратпӑр.

Ларгса панӑ амана тепёр нунне клеткӑ ӑшӗнрен кӑлармалла. 
Кйдара'рен клетка шӑтӑкне караспа ҫӳхенён картламалла. Вара ’ 
хуртсем питёрнё шӑтӑка кӑшласа уҫҫа амана хӑйсем кйлараҫҫӗ.

Тата тепёр рух амана ҫӗрё пек шӑтарса тунӑ йӗпсене хупаҫ- 
ҫё. Ҫав йёпсенёнве те пёр пуҫне ларнӑ пылпа, йе сахӑр •ҫустипе 
(7-мӗш сыпӑкра—хуртсене тӑрантарассипе —  пӑх) питӗрмелле. 
Хуртсем сав пыла, йе |устана пӗт}ёккӗн плсе пырса амана хӑйсе- 
мех кӑлараҫҫё.

Ан-ҫах кнрекӑҫтан кӑларсан та, тухнӑ 1>ух хуртсем амана 
йепле йышӑнвине'' асархамалла. Вӗсем ама патнелле ■ҫёлхисене 
т;ӑсаҫҫӗ пулсан, ӑна апат параегӗ. Вӑл амана йуратса йышӑннн- 
не кӑтартат. Хуртсем клеткӑ тӑрӑх шӑртланса г§упаҫҫӗ пулсан. 
вӑл амана йуратманнине пӗлтерет. Клеткӑ ӑшне лексенех, вёсем 
амана касса пӑрахма пултарасҫё. Ун пек -ҫух хуртсене ама пат
не йама йурамаст. Каланин^ен пусне ун пек йыша виттёр.пахса 
тухма кирлё. Пӑвара т;ӑснӑ ама хуранёсем пулсан, вёсене касса 

гйкмалла. Тата трутговкӑ пуррипе ҫуккпне хытӑ. асархамалла. 
Пӑхнӑ хыҫҫӑн ҫав йыша хытӑ тӗтӗрмелле. Вара тепёр кунне тин, 
хуртсем клеткӑ тӑрӑх шӑртланса цупма пӑрахвӑ пулсан, амана 
кӑларма йурат Ҫав вӑхӑта та хуртсем шӑртланма рӑрахман пул
сан, амана кайалла илсе хуртсене тепёр нкё кунлӑха амасӑр хй- 
вармалла. Ҫав вӑхӑг пртсен, ййвана тепёр хут вйхмалла. Ама

УтарПи тёп ӗҫёсем. 6
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хуранёсем пулсан, вӗсене касса илсе амана тепёр хут малта ка
лана пек памалла. Ҫапла тунӑ хыҫҫӑн нумайрен амасӑр пурӑн- 
нӑ йыш хӑйӗн тӑлӑхлӑхне сиссе, тата ҫӳрӗ те сахалланннне кура, 
панӑ амана 'хавасланса йышннат.

Малта кӑтартнӑ правелӑсене вырӑва кӳртсе ёҫлесен, ама 

лартса парас ӗҫе сайра икё хут тӑватӑн.

Ку вӑхӑталла хурт тытаканеен$ен хӑшӗ—лартса пара'рен 
амасене йӗпетме хушаҫҫӗ. Клеткӑри амана 111— 1/.2 минунтӑ шыв- 
ра тӑратиӑ, хыҫҫӑн йёшшех карас ҫине кӑларса йамалла. Вёсем 
калана тарах—йёпе амана хуртсем йуратса йышӑнаҫҫӗ. Кал'ани- 
пе епёр те килёшетпёр, мёншён тесен йӗпеннӗ аманӑн малтанхи 
шӑрши пӗтет; типнӗ ҫӗре хупнӑ вёлленён шӑрши ҫапат.

Амана клетка ӑшӗн$ен карас ҫине йёпетмесёр те йама йу- 
ра?, аш§ах хуртсем йышӑннине асӑрхамалла. Хуртсем— шӑртлан- 
масӑр, амана хисеплесе, вӑл пырас ҫул ҫин-ҫен пӑрӑнса иырсан, 
хушйран ■ҫӗлхисене те ун патнелле $йссан, амана йышшӑннй пал 
лӑ, Хирбҫеҫҫӗ лулсан, клеткӑ ӑшне хупмалла.

Утарти амасӑр йышсене пама саппасра ан 'рх тухнӑ амасем 
пулсан, вёсене клетка ашне хупмасӑр, вӗҫекен шӑтӑкран тӳрех 
вёллене йама йурат. Ама йара^ен талӑк йахӑн хуртсем амасйр 
пулнӑ пулсан, ҫамрӑк амана хавасланса йышӑнаҫҫӗ. Йулашки йср- 
ке пурин^ен ытла амасене саппас йышсене лартса панӑ |у х  аван.

I
1 2 - м ё ш  с ы п а н .

Ҫ ӳ р ӗ й а н и.
Вата, вайдӑ йыш вӑхӑцӗпе икке уйӑрӑлат. Кивё вёллерен 

уйӑрӑлса тухнй йыша „ҫӳрё' йыш " теҫҫё, яырӑннех йулнине „амӑ- 
шӗ“ теҫҫӗ. Хай ирӗкепе тухнӑ ҫӳрёне „патуралънӑй рой“ теҫҫӗ; 
хурт тытакан хӑй уйӑрса тусан „ искуствепнай рой'1 теҫҫӗ.

Ҫӳрӗ йыш хӑй ирӗкӗпе уйӑрӑлни.
Ҫӳрс йарас вӑхӑпга кӑтартакан паллӑсем. Хуртсем вӑйлӑ 

хуяанипе йӑва тӑвӑрдавса лыра?, сапнӑ ҫӳрё (ҫймарта) ҫӳрё йар-



-сан та, ҫӗнё ама хура^ен  ҫатесеӗн, туйӑнат; саппас пыл- тулӑх 
пулат, тата тендере те апат пулма пуҫланат, вара хуртсем ҫӳрӗ 
уйӑрма пултараҫҫё.

Ҫӳрӗ уйӑрац^ен, нумайах та мар малтан, хуртсем— тухас ҫӳ- 
рӗпе вӗҫмелле ватӑ ама вырӑнне йулмалли ҫёнё амана ӳстерме 
хурансем 'ҫӑсаҫҫс, тата ҫӗнё амасемпе ҫыпӑҫма кирлё сӑрӑсене те 
кӑлараҫҫё. Ҫапла, вӗллере сӑрӑсемпе ама хӳранӗсем курӑнни— ду
ре йарас вӑхйт ҫывхарнине тӗрёс кӑтартат.

Ватӑ амапа тухакан малтанхи ҫӳрӗне (йыша.) „малтанхи. йе 
первайхи йыш“, теҫҫӗ. Вӑл вёллери ама хуранёсея^ен пӗрне те 
пулин шгҫетленӗ кун, кӑнтӑрла— 10-2 се?ет хушшин$е туха¥. Ан- 
■ҫах сивӗ, йе ҫиллё ҫанталӑк ӑна тухма канҫӗрлесен, вӑд вара, ама 
хуранне пи^етленӗ хыҫҫӑн. темиҫе кун иртсен тин тухма пултарат. 
Тепӗр Т)ух ҫӳлте каланӑ пекех пулат. Малтанхи тухас вӑхӑтра, 
10-2 сехет хушши, ҫанталӑк йурӑхсӑр тӑраН Иртерех— 10 сехет 
.умён, йе каҫпарах— 2 сехет хыҫҫӑн, ҫанталӑк йусана! Ун пек ^ух 
„малтанхи йыш“ ирхине 8 сехелуря, йе каҫхине 2 сехет „иртсен 

самайран та тухат.

Пёр вӗллеренех малтанхи хыҫҫӑн тухнӑ ҫӳрӗ йыша „ иккӗмёш“  

теҫҫӗ; тата тухсан, вӗсене „ поройкӑ“ теҫҫӗ.
Ҫамрӑк, сӑрӑпа ҫыпӑҫман амаллӑ иккӗмӗшсемпе поройкӑсем 

тӑтӑш ирхине— 8 сехе^'ден, йе каҫхине— 2 сехет хыҫҫӑн тухаҫҫӗ.
Ҫӳрӗ йанӑ вӑхӑт йалан ҫёртме уйӑхӗн ҫурршг$е, тендере 

лӑртак апат пур в&хӑтра, пуҫланат. Ытларах— пыл вӑйлӑ илнӗ вӑ- 
хӑт пуҫламӗшӗпе пӗрлешет. Ан$ах пирӗн вӑтам Раҫҫейри хуртсем 
иртерех т е -ҫ у  уйӑхӗн 20-мӗш кунӗсен$ех тухма пуҫлаҫҫӗ.

Ҫӳрӗ ир тухни ҫур ӑшӑ килнин^ен тата тӗн^ере апат пулса 
йышсем иртерех вӑйлӑланнин^ен килет.

Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт иртнӗ ҫӗре хуртсем те ҫӳрӗ йама 
пӑрахаҫҫӗ. Вӑд в&хӑт хӑш ҫул утӑ, уйӑхӗ пӗте^ен пыра¥, тепӗр 
■ҫух— ҫурла уйӑхӗн ҫуррин^е пӗтет. Ан^ах йулашки пек сайра пулат.

Тӗн$ере апат нумай пирки хуртсем кашни кун вёллене теми- 
ҫешер кёрепенкке пыл ҫӗклеҫҫӗ пулсан, ҫӳрӗ уйӑрма вӑйлӑ апат
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вӑхӑфӗ цртеэден нумай малтан -ҫарйнаҫҫӗ. Вёсем пыл. пуҫтарас 
шухӑшпа ҫӳрӗ уйӑрасси онв^ен манаҫҫӗ. Анат сахал пирки 'вёл
лере пыл сахалӑн хушӑнат пулсан, ҫӳрӗ йарас ёҫ вӑрама кайат. 
Тӑтӑш ҫӳрб йарас ӗҫе '§арма та йӑвӑр иудат. Ун ҫинт;ен малалла- 
калӑпӑр.

Ҫурӗ тухнипе ӑпа пуҫт арассиВёлдесен'р ама хуранёсем. 
вурӑнма пуҫласанах, прхине 8 сехетрен тапратса каҫли 4 сехете 
ҫите^ен, утарта малтапхисем тухнине ҫывӑрмасӑр сыхламалла. 
Нккёмёшсемпе порайккӑсем тухяине— 6 сехет ирхен пуҫласа 
6 сехет каеден сыхламалла.

Ҫӳрӗ йанӑ вӑхӑтра утарта малалла кӑтартнӑ йапаласем алӑ 
айӗнце хатӗр тӑмалла: '{ёртнё тӗтёркӗТ), йӑвӑҫ, йе хурӑн .хуппин- 
■§ен тунӑ ӑскӑрсем, ҫӳрӗ пуҫтармалли кунтӑсем. ама хупмалли. 
клетЕӑсем, сӗтел ҫине сармалли «сватхерт» пек хунӑ сардака пир, 
тата 'ҫӑртӑкпа шыв.

Ҫӳрӗ тухнӑ вӑхӑта вӗлле ҫывӑхӗн^е ҫынсем ытлашши пулса 
тӗркёлтегни аван мар: ҫ.ӳрёне тёрёс тухма каадёрлет. Хурт ты та
кая ӑн хӑйӗн вёлле айӑккине, шӑтӑкран тухакан хуртсем хӑйне 
аван курӑнмалла тӑрса, ан^ах канҫёрлемесӗр, ама тухнине сых
ламалла. Малтанхипе тухакан амасене курма ҫӑмӑл: вёсем тул- 
лискерсем шӑтӑкран ҫйвӗэдӗн тухаймаҫҫӗ, тата тухсан та еыв~ 
лӑша 'ҫас вӗҫҫе ӳкеймеҫҫё.

Малтанхипе тухакан амана пят курма тӑрӑшмалла: Вал ва- 
хӑлса ҫунаттисем кёскелнипе вёоеймест. Курӑк ҫине уксен, ҫухал- 
ма пултарат. Ҫавӑнпа куреӑ амана вёҫекен шӑтак умёнри хама 
ҫинценех тытса илсе клетка ашне хупмалла.. Малалла— тухнаҫӳрӗ 
ӑҫта сырӑннине ан^ах асӑрхамалла.

Амана тытса- клетка ӑшне хупнй пулсан, кунтӑ ашне лартса 
сырӑнакан -хуртсем патне илсе пырса ҫакмалда. Хуртсем сырӑнса 
тӑпалсан, вӗсеие кунтӑ ӑшне пуҫтарма йурат. Тата ама кунтй 
ӑшӗн^е пулсан, хуртсем кунтӑка хӑйеемех хавасланса кӗредҫё.

Сырӑннӑ вырӑнти хуртсене айалтан ҫӳлелле йсмалла: ҫӑм- 
хари хуртсем пудӗеемпе ҫӳлелле лараҫҫё. Кунтйка пӗрмай уҫӑ, 
тытмалла, вара хуртсем кунтӑна хӑйсем кёреҫҫё.



Амана тытман пулсан, тухнӑ ҫӳрёне сырӑнса ҫӑмха пулма 
'зӑхӑт памалла. Таврара сырё.нмасӑр пӗҫекен хурт сахаллансая, 
сырӑннӑ ҫӑмхана -цӑртӑкрая шывпа сирпӗтмелле. Айаларах сы- 
рӑнна птдсан, мнлӗкае те пӗрхӗтме йурат. Куна акӑ. мёншён ту
малла: йёпеннё хуртсем тяпе^ея  айаккалла саланмаҫҫӗ, вара 
вӗеене куптӑна пуҫтарма ҫӑмӑ.т. Снрпётесснне—пёр ҫӗре пуҫтарӑн- 
-са ларца хуртсене н_ӳретмвшкӗн ҫӑмӑллӑн ' ан^ах сиряӗтмелле. 
Ытлашши. ттмлац-ҫен йёпетсен. шыв пуснипе йӑвӑрланнӑ хуртсем 
ҫӗре татйлса анма пултарлҫҫӗ. Вӗсем ҫӗр ҫинцон тиимесӗр те ҫу- 
лелле улӑхаймаҫҫӗ, тата курӑк ҫине мӗне таталса ансан пуҫтарма 
та канҫёр. Ҫавӑнпа нихӑҫан та ытлашши йӗпетме кирлӗ мар.

Ҫӳрӗ, пуҫтариӑ Т)ух ама курӑк ҫнне ӳксе ҫухаласран, хуртсем 
сырӑннӑ йӑвӑҫ айне сарлака пир сармалда. Пир ҫине ӳксен те 
тупма ҫӑмӑл.

Иуҫтарнӑ ■ҫух кирлё пур йапалана хатёрлесе ҫитерсен, сы- 
рӑнса ҫӑмха пулнӑ хуртсене сӑпалапа (ӑскӑ^па) ӑса ӑса кунтӑ 
ӑшне йама.тла. Пуҫтарма канҫёр вырӑна сырӑнна пулсан, хуртсене 
кунтӑ ӑшне тӳрсх тётӗмпе хӑвалама йурат; пёцёк турат ҫин^ён 
■силлесе ан^ах илмелле. /

Ан-уах ҫӳрӗ пуҫгарас ӗҫ Малая иӗр пек килмест. Хӑш$ух ама 
кунтӑна Т)ТС лекег. Ку хуртсем куятӑ ӑшне р с  куҫнин^еа паллӑ. 
Тепӗр ■ҫух ама кунтӑ ӑшне лекмест те, ҫапах та хуртсем кунтӑ, 
Гшне вӗҫеҫҫӗ. Йулашки хутрн пек ■ҫух вӗсем кунтӑри хуртсен 
сас-сн ҫине ҫеҫ вӗҫеҫҫӗ. Ҫавӑнпа, ама ҫухалса йуласран, уйӑрӑлса 
тухяӑ ҫӳрӗ йыша пӗтӗмӗшпе пӗр хурт йулмнрен пуҫтарнӑ хыҫ- 
-ҫйн, сырӑннӑ вырӑнпа айала сарнӑ пир ҫинце амана тӗплён шы-

I

рамалла. Ҫук пулсан, кунтӑна тӗттём тата сулхӑн вырйна илсе 
жайса лартмалла. Сивё вырӑяа лартма йурамасХ

Иуҫтарса лартнӑ хыҫҫйя сехет йахӑн вӑхӑт иртсен, кунтӑри 
хургсене итлесе пӑхмалла. Хуртсем тӑпнӑн, пӗртте шавламасар 
ларни— кунтӑра ама пуррине пӗлтерет.

Иккӗмёшсемде тата поройккйсемпе тухакан амасене тухнӑ, 
$ух тытма йӑвӑр: вӗсем хӗсёрскереем пнт ҫивӗ§ пулаҫҫӗ. Х&нгҫух
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ҫав ҫӳрӗ йышсен темиҫешер ама пулат. Нумай амаллӑ ҫӳрӗ йыш
сем кунтӑ ӑшён^е тӑппӑн лармаҫҫӗ, тӑтӑш вӑйлӑ шавлаҫҫб; тата 
§арӑнсан та, пӑртак сӗртӗнсенех, тепёр хут шавлама (с&рлама) 

тапратаҫҫё.
Ҫавӑн пек ҫӳрё йышсен ытлашши амиеене вёллене лартиа 

■§ух тытса илмелле.
' Амасӑр йышсем те кунтӑ. ӑгаёнҫе тӑппӑн лармаҫҫӗ.

( 'Црё йыша вёллене лартасси (хупасси). ■ Ҫ-ӳрё йыша каҫал- 
лапа, хуртсем вӗҫме -ррӑнсан, дартни аван. Ун -{ух хуртсем вёл
лене шӑртланмасӑр кёреҫҫӗ тата вӗҫҫе те саланмаҫҫё.

Ан^ах пуҫтарнӑ ҫӳрӗ нумай пулсан, хуртсене лартас (хупасм 
ӗҫе иртерех тапратмалла. Пайанхи ҫурёне лартмасӑр ырана хӑ- 
варма йурамасЕ Пыл пуҫтарн-ӑ вӑхӑтра вӗсемшӗн каиши кун 

хаклӑ гӑрат.
Ҫӳрӗ йыш хупма малтан вӗдле хатӗрлемелле, Унтан унӑн 

ӑшне, ҫӳрӗ йӑвӑрйшӗнҫен шутласа, кирлё таран рамӑсем ларт- 
малла. Виҫӗ крепенкӗ туртакан йыш валли 4 —  5 рамӑ, тӑватӑ 
кӗрененкё туртсан— 5— 6 рамӑ кирлӗ*).

Лартнӑ рамӑсенг§ен пӗри сапнӑ ҫӳрёллӗ пулмалла: вара хуп- 
нӑ йыш кайалла тухмаст, тепӗри—ныллӑ, пылӗ 5 кёрепенкё йа- г 
хӑн пулсан ҫитет; ыттисем пуш караслӑ пулсан аван, ан^ах пуш 
караслӑ рамӑсем ҫук пулсан, машшинӑ ҫапнй карас та йурат. 
Пушй карас, лартнӑ хыҫҫӑн ҫийӗн^ех, амана ҫӑмарта хума кирлё; 
машшинӑ ҫаннӑ караса ҫӗнӗ йышри хуртсем йуратса ^асма ты- 
тӑнаҫҫӗ.'Пыллӑ рамӑсем пулмасан, ан^ах лартнӑ ҫӳрӗ йыша 5 кё
репенкё <;йра сахӑр шывӗ, йе пыл памалла.

Тендере ҫителӗклӗ апат пулсан, вёллене апат памасан та 
йура^, мёншён тесен хуртсем тепёр куннех ӗҫе кайаҫҫё. Хурт ты- 
такансен^ен хӑшё— ан^ах лартнӑ ҫӳрё йыша апат пама хушмаҫҫӗ. 
Вёсен шу§ёпе ҫёне йыш панӑ пылтан дул дине саппас илсе вёл
лерен тухса кайма пултарат. Памасаи, выҫӑ хуртсем кайалла тухса 
кайаймаддё, Епёр хамӑр лартвӑ ҫӳрӗ йыша хыҫҫӑнах апат парах- 
пӑр, анҫах ҫӳлте каланине те вырӑна хуратпёр.

*) Епёр кунта Татан-ГГлат вбллин» и етп й р .
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Пуҫтарвӑ ҫӳрб йыша вёллене вӗҫекен шӑтӑкран лартмалла, 
ан^ах рамӑсем .ҫине ҫӳлтен тӳрех силлесе те лартма йураЕ Вёҫе- 
кен ш&тӑкран лартма канлӗрех: хуртсем шӑртланмаҫҫӗ тата салан- 
са та вӗҫмеҫҫё. Вӗҫекен шӑтӑкран ытларах ама тып^ан цух ларт

малла.

Ама тытнӑ. пулсан ҫӳрё йыша рамӑсем ҫине ҫӳлтен тӳрех 
силлеме йурат. Апла йӗркепе ёҫлесен, ҫӳрё хупас ёҫ •ҫас пулат. 
Ку  йӗркепе ытларах пуҫтарнӑ ҫӳрӗ йыш нумай |у х  лартмалла, 
мёншён тесен вёҫекен шӑтӑкран лартаС йёрке вӑхат нумай илет.

Вӗҫекен шӑтӑкран ҫӳрӗ йыша ҫапла йёркепе лартмалла: 
малтан вёлленён вӗҫекен шӑтӑкё умне ййвӑҫ хӑвӑзӗн^ен, йе х!ма- 
сен'вен тунӑ кункйрана уҫ ! вӗҫӗпе тӗксе лартмалла. Хӑмаран ту
нг! кункӑранӑя тӑршӗ 5— 6 шит, урлйшӗ 11/г— 2 шит пулма пул- 
тараЕ Унӑн икё йенӗпе иӗр пуҫне 14, вершу к ҫӳллӗш плавкй- 
семпе ҫапса картламалла, Ҫӳрӗ лартнӑ 'бух кункӑранӑн планкӑ ҫап- 
ман вӗҫӗ вӗҫекен шӑтӑк умении хӑма ҫин^е, тепёр вӗҫӗ нкё ша.|- 
•ра лартса тун ! пуҫелёк днн^е пулмалла. Пуҫелӗкӗн ҫӳллӗшӗ вё- 
ҫекен шӑтӑкран V, вершу в ҫӳллӗрех пулсан ҫитет.

Малалла, ҫӳлте каланӑ пек, кунтӑри хуртсене айалтан ҫӳ- 
лелле ӑса ӑса кункӑра ҫнне, шӑтйкран ч/,— % аршӑн анӑккарах 
хурса, шӑтӑкалла тӗтӗмае хӑвалаыалла. Ҫанла тусан хуртсем вӗл- 
ленелле кайнӑ 1ух ама курма ҫӑмӑл. Курнӑ амана клеткӑна тыт
са хупса, йӑва варрипе лартса памалла. Ҫапда тунӑ хыҫҫӑн хурт
сем вёллене ама патне хййсемех.хавасланса кайаҫҫё.

Каймасӑр йулнисене йҫкй-ра шйтӑк умнех йара йара парса, 
хыҫҫён тӗтёмие хаваламалла. Вӗҫекен шӑтӑк умӗнци хӑма пысӑк 
пулсан, кункӑрана илсе турех ҫав хӑма ҫине ӑса ӑса йама та 

йура¥.

Тепёр кунне каҫхине, шӑп талӑкран, амана клеткӑ ӑшӗн- 
т,ен кгиарас пулат. Ҫав хушӑра ҫӳрӗ йыш йгЧвапа паллашса ҫитет 
то, кайалла вёҫҫе тухмасТ’.

Ҫӳрё йышпа ватӑ ама (хӑйӗн) тухнӑ пулсан, !на  клеткӑран 
т}'рех карас ҫине кӑларса йама йураВ Ав^ах мёншён те пулса
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хӑйпе тухнӑ ама улӑшӑввӑ пулсан, ӑна, мал та каданӑ пек, асӑрт ' 
хаса кӑлармалла. Клеткӑран, йе йспсерен ама тухмалли шӑтӑка 
ҫӳхенӗя караспа питӗрсе хуртсене хӑйееяе кӑларма памалла 
(11-мӗш сын. Амасене ■кӑларас йӗркене пӑх).

Ҫӳрӗ ййша тунката вёллене те рамӑллӑ вӗллене лартнӑ йёр- 
веаех хупмадла. Малтан тунката вёлленён айалти анине илсе, унӑн 
кутне куякӑра тӗксе лартас пулат. Унтан клетка ӑшне хупвӑ

I
амана йӑва варрияе выряаҫтарса, хуртсене вётлетӗпне тӳрех аса 
ӑса йама йурат. Вӑхӑт пулсан ҫапах та кункӑра тӑрӑх лартиине 

ҫитмест.
Ҫӳрӗ лартас умен тунката вёллене вӗри шывпа ҫуса тасат

малла. Типсен карас ҫыпӑҫтармалла:. Ларгнӑ хыҫҫӑн ҫӳрӗяе 5 кё
репенкё ҫӑра сахӑр шывӗ, йе пыл памалла

Хурт тытакан хуртсене ҫӳрӗ хӑй йартарни.
Хуртсем хӑйсеы ҫтрё йалан вӑхӑтра уйӑрса тӑрсан, тата 

уйӑрнӑ ҫӳрӗсен шу'§6 те ҫлпелёклӗ пулса пырсан, хурт тытакан 
нихӑҫан та хур^ӗсене ирёксёрлесе уйӑрас сук. Л и р х  калана пек 
сайра, пулат: тӑтӑш вӑрӑммӑн килнӗ йӗпесапа, йе сивӗ— ҫӳрё 
уйпрма хатӗрленнӗ йышсенех ҫав ӗҫе тума '§арат.

Йьип ытларах хушасшӑн ӗҫлекен утарта хуртсем ҫӳрб уйӑр- 
ма пӑрахни— ӗмётденяӗ ӗмӗте татат, тата малтанах шутласа хунӑ 
ӗҫ йбркине те салатаЕ Каланӑ пек ан пултӑр тесен, хурт тьГта- 
канӑн хуртрсене ҫӳрӗ йышсем хӑйӗн ирёкёпе уйӑрттарма йалан 
хатӗр тӑмалла. Унран снйен ҫук: ҫӳрӗ уйӑрттарма хатӗрленё йыш
сем, ҫав вӑхӑта ҫанталӑк йусансан, хӑйсем те ҫӳрӗсем уйӑрма 
пултараҫҫӗ. Каланин§ен пуҫне, хурт тытакан ҫӳрӗсене хӑй уйӑрсан, 
хӑйсен ирӗкӗпе тухакан ҫӳрӗ йышсене хурал тӑрса вӑхӑт иртмест. 
Ҫӳрв йанӑ вӑхӑт икӗ ернерен кайа пымаст; хӑш ҫул уйӑх, уйӑх 
ҫурӑ тӑрат. Ҫав вӑхӑтра утарта пӗр ҫын татӑдмасӑр хурал тӑмал- 
ла. Пӗ'5ӗк утаршӑя хурал хакла лараЕ Йулашкин^ен, хурт тыта
кан пӗтӗм утартан суйласа илнӗ вӑйлӑ, ёҫ^ен йышсене ан§ах ҫӳ- 
рӗ уйӑргтарма пултарат. Ҫапла туяипе вӑл хуртсен йӑхне аван- 
лата^’ тата угар усламне те хапартат.
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Хӑй ирёкӗпе тухнӑ ҫӳрӗ йышпа уйӑрнӑ ҫурӗ йыша пуҫтарса 
лартма вӑхйтпа ррм ав пёр некех кирлё пулсан. тата вӗсем ӗҫлес- 
рен те, вӑйхӑватран та пӗр пекех пулаҫҫӗ пулсан, хуҫа х&й уйӑр- 

н ӑ йыша ытларах хапӑл тумалла.

Малалла—мёнле майсемпе уйӑрасси ҫин^ен кала'рен, йепле 
йышсен^ен ҫӳрӗ илме йуранипе, йеилисене ҫӳрё уйӑрма хатёрле- 
меллц ҫинрн темиҫе сӑмах катӑпӑр.

Асӑрханнпе— пур йыш та пёр пек ӗҫлемест. Тепёр йыш, 
шутдасан, пур йен§еи нӑхсан та, апат ытларах пуҫтармалла пек. 
а н р х  хйтмпр'н вӑйсӑртараххисенрн сахал нуҫтарат. Ҫапла пул- 
ма йутём те нумай: кирлё вӑхӑтра пыл пулмаст, ама ҫӳрӗ н а р р  
сапат. йӑва тӑвӑр пулах тата урӑх та пулма пултарат. А н р х  
вӑл тӑтӑш— йыш ёҫрннипе кахаллив^ен те килет. Ҫаванпа хурт 
тытакансем пётём утарти йышсене, тӑвӑҫлӑх йенрн  пӑхса, икке 
уйТраҫҫё. Вӗсенрн пӗрисем ҫуллен хуҫана услам аван парса тӑ- 
раҫҫё, тепёрисем— ҫудлен пыл сахал иуҫтарса хуҫана услам па- 
раймаҫҫё. Еаланинрн шутласан, ёҫрн, ҫуллен услам паракан йыш- 

-еенрн. ан’рах ҫӳрёсене илмелле.

Йышсене ҫӳрӗ уйӑрма хатӗрлес ӗҫе ҫуркхнве иртерех пуҫ- 
ламалла. (7-мӗш сыпӑвра „Хуртсене тӑрантарассп!!— пӑх).

Малтан кӑтартса ҫырнӑ пек ӗҫлесен, 0— 7 ернере йышсем 
вӑйланса ҫитсе ҫӳрёсем уйӑрма хатёр пулаҫҫӗ. Вара, хӑйсем уйӑ- 
рӑлса тухма ёлкӗреймесен, вӗсене уйӑрма та йурат.

А н р х  уйӑрмалла йышӑн хур§ӗсем вёллерн пур рамӑсен 
хуш ш инр  туллн лармалла, сапнӑ ҫӳрӗ, Татан вӗллинр, 7 — 8 ра- 
мӑран кайа пулмалла мар.

Йышсене ҫӳрё уйӑрма хатёрлесе ҫитернё вӑхӑта амасемпе 
сӑрӑсене те хатӗрлемелле. У н  ҫи н р н  иртнё сыпӑкра каланӑ.

Ҫӳрӗ йыш уйӑрас йӗрке нумай. а н р х  ҫӑмӑлли тата кӑткӑс 
маррп вёсен§ен пӗрре а н р х . Вал—хуртсене ама, йс ҫӳрӗ ҫине 
вёҫтерсе уййрасси.

Вӑл йӗркепе уйӑрсан ӗҫ йалан усӑллӑ нулат. Ҫавӑнпа епӗр 
ун ҫин§ен ыгларах ҫыратпӑр.
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Вӑл акй мӗнре тӑрат: пёр вёллерн вёҫекен хуртсене тепӗр 

вёлле ҫине вбҫтермелле.

Ҫяне вёҫтерес нӗркепе— ҫӳрӗсенв ҫуллахн ӑшӑ, тӳлек кун 
хуртсем вӑйлӑ вёҫнӗ вӑхӑтра, 10—4 еехет хушшнн^е уййрмалда.

Уйӑрма тапрата^ен, уйӑрас йыш валли вӗлле хатёрлес пу
ла?. Хатӗрленӗ вӗлле ӑшне пёрре, йе иккӗ пыллӑ рамӑ лартмал
ла. Пылӗ вунӑ кёрепенкёрен кайа пулмалла мар. Ҫавантах иккӗ 
киҫҫӗ пуш, йе машшннӑ ҫапнӑ. караслӑ рамӑсем памалла. Пыш- 
лӑ пулсан, пыллӑ рамӑна амӑшӗ ларнӑ вбллеренех илме йурат;. 
ҫув пулсан, саппас рамӑсенрен илсе памалла. >нта та, кунта та 
ҫук пулсан, ҫӳрӗ йыша уйӑрнӑ хы.ҫҫӑн ҫӑра сахӑр шинӗпе вӑй- 
лӑн тӑрантарас пула?.

Ҫяне вёҫтерсе ҫурӗ уйӑрас ӗҫ икӗ тӗслӗ: 1) вӗҫен хуртсем 
ама ҫане вёҫеҫҫӗ, 2) сапнӑ ҫӳрӗ ҫняе вёҫеҫҫӗ. Иккӗмӗш йёркепе 
вёҫтерсе уйӑрсан, хуртсен ама кӑлармалла пулат.

Кӗскенӗн каласан, ҫӳрӗ уйӑрас ёҫ акӑ мёнре тӑра?: ҫӳрӗ 
уйӑрса идее тенё йышӑн ҫӳрёпе пыллӑ рамӑсене икӗ пайа уйӑр- 
малла; ама ҫине вӗҫтермелле пулсан, ӑна та тытса илмелле. Ан- 
$ах ҫӗнӗ вёлле валли ҫӳрё сапнӑ рамӑсене ҫурӑран кайарах: 
7-рен 3, 9-тан 4 илмелле. Ҫа^ рамӑсем ҫипрг ҫӳрӗсем тухас пат
не ҫитнӗ, йе пицетленӗ пулмалла, мёншён тесен вӗсене лартвӑ, 
вёллере ҫав вӑхйтра пуртепе пӗрех вӗҫекен, ватӑ хурт пулат. 
Вӗсем ҫурӗ пӑхса ӳетерме пултараймаҫ.ҫё.

Ҫӳрё ҫине вӗҫтернӗ т)ух, вӗллене ҫӳрёллӗ ама хуранӗ пама
сан. лартса панй ҫӳрӗллӗ рамӑсенря пӗрин ҫинт;е ҫамрӑк ҫӳрӗ- . 
сем — икӗ виҫӗ кунхп ҫӑмартасем пулмалла. Унсӑрӑн ҫӗнӗ йыш 
ама кӑларма пултараймаст. 'Гата ҫакна асра тытмалла: рамӑсем 
ҫннтрт ҫамрӑк хуртсене кайалла силлесе хӑварма йурамаст5. Ҫапла 
ҫёнӗ вёллере 7 —  9 рамӑ пулса тӑрат: 2— ныллӑ, 2 —  3 караслӑ. 
ыттисем ҫӳрӗллё пулаҫҫӗ.

Малалла ҫӳрӗ уйӑракан вёлленён вёҫекен шӑтӑкне питёрсе 

ӑна 20 —  30 пусам айакка кайса лартмалла. Вырӑние, малта ка
лана пек, хатёрленӗ вёллене нлсе пырса лартас пула?. Ҫёнӗ вёл-



ленӗн веҫекен шӑтӑкӗ киввинпе тан, пӗр вырӑна килмелле. Ҫапла 
хатӗрленӗ хыҫҫӑн, ҫӗнӗ вӗлленӗн вӗҫеьен шӑтӑкне уҫмалла. Вара 
пуҫтарӑннӑ хуртсем ҫавӑнгах унӑн ӑтпле вёҫҫе кёме тапратаҫҫё.

Хӑш^ух амаллӑ ватӑ вӗллене тепӗр вӑйлӑ йышлӑ вӗлле вы- 

рТнне лартатӑн. Вара ‘2 йышран пӗр ҫӗнӗ йыш пулса тӑрат. 
Ҫакӑн пек ҫӗнӗ йыша вӗҫекен хуртсене ҫӳрё ҫине вё.терсе тунӑ 
'£ух, ама кивё вёллене йулат. Иккӗмӗш вырё.нта вёҫҫё кёнӗ хурт
сем амана ан вӗлер^ёр тесе, ӑна клеткӑ, йе йӗпсе &шне хумалла. 
Сапнӑ ҫӳрӗрен ҫуррине ытларах: 7-рен 4 рамӑ, 9-тан 5. йе 6 ил
се лартмалла. Тата, малта каланӑ пекех, пиртленӗ, йе тухма вӑ- 
х$т ҫитнӗ ҫӳрӗллӗ рамӑсене илмелле.

Уйӑрнй хыҫҫӑн тепӗр нунне вӗҫтерсе тунӑ ҫамрӑк йышсене 
те, ваттясене те (вӗҫтернисен -йулашки) пӑхса тухас пулат. Пӑхяӑ 
§ух вёллере асӑрханӑ пур йӑнӑша тӳрлетмелле. Йышран ( пысӑк- 
кипе иӗ^ӗккин^ен) шутласа йӑвари рамӑсене йе хушас, йе катас 
пулат:. Хуртсем рамӑсен пур хушшисене те витсен аван, ай§ах 
тӑвӑррӑн лармалла мар.

Амана клеткӑ, ӑшӗн-ҫен ҫӳрӗ , уйӑрнӑ ■ хыҫҫӑн тепӗр кун каҫ- 
хияе асӑрхаса кӑлармалла. Каларащен ама тухмаллн шӑтӑка 
ҫӳхенӗн караспа шӑлсан аван. Ҫ.апла хӑвар.аӑ амана, кӑмӑла кил- 
сен, хуртсем хӑйсемех шӑтарса кӑлараҫҫӗ.

Ама ҫине вёҫтерсе тунӑ ҫӳрӗ йышпа сапнӑ ҫӳрё ҫине вӗҫ- 
терсе тунӑ йыш хушшинце уйрӑмӗ сахал. Ҫапах та ама ҫине 
вӗҫтернё йыш хуртсем хӑйсен ирӗкӗпе кӑларнӑ ҫӳрӗ йыиша пёр. 
майлӑрах.

Ант>ах ӗҫре акӑ мӗн сисӗяет: ама ҫине-вӗҫтерое тунӑ ҫурё 
йышсен'вен хӑшӗ амана клеткӑран кӑлареанах вёллерен вёҫҫе 
тухса кайаҫҫӗ. Ҫакӑ пурин'бен ытла ҫав вӑхӑта хуртсем хӑйсеи 
ирӗкӗпе уйӑрӑлма хатӗрленнин^еа иулат. Ҫавӑниа, уйӑрнӑ ҫӳрёсем 
тухса ан кайцӑр тесен, сапнӑ ҫӳрӗ ҫине ытларах вӗҫтерме тӑрӑш- 
мадла. Вӗсем шан$ӑоӑрах. Шутлаеан ҫӳрб уйӑрас ӗҫ ытлашши 
пысӑк пек мар. Калани $ан та пулёцӗ, малалла §ӑрмав пулмасан, 
ан^ах уйӑрнипех ӗҫ пӗтмест.
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Ҫӗнёрен пулнй йышсем те. ваттисем те малалла'-рглайрен 
упрасса (асӑрхасса) ыйтаҫҫӗ. Вӗҫекен хурт ҫук вёллесене саинй 
ҫӳрӗ валли шыв кнрлё. Вӗллери ҫамрӑк хург икӗвиҫӗ кун шыв 
патне па"б вӗҫеймест. Ҫавӑнпа каҫхисене вӗҫекен шӑтйкран вёллене 
шыв пӗрӗхмелле. Хуртсем хӑйсем апат патне кайма пуҫласан,- шыв 
пама прахма йурат.

Ама пусса кӑларакан ҫӗне йыша пит хытй асӑрхамалла. Вал 
йыш пурӑнакан вёллере, уйарсан икӗвиҫӗ кунтан, темнее ама 
хуранӗ пулма пултара?. Вёсем пур те, карас хёррпсен^с мар, 
варрин'59 пулаҫҫӗ. Ама хуранёсеяе пурне те пи^етлесен, пӗрне— ■р 
лаййххине суйласа хӑварса, ыгтисеие ҫӗмёрмелле. Ытлашши ама 
хуранӗсене ҫӗмӗрмесен, темиҫе ама сасартйк тухса, ҫав вёллерен 
иккбмёш тухма пултарат. Ҫав вӑхӑтра иккёмёш тухни усӑсйр.

Ама тухеан, малалла вӑл ейрйпа въадама тухннне аейрха- 
малла. Выл^аыа тухнй ама ҫухалсан (вӑл пула?), тйлйха йулнӑ 
йыша саппас амасен'ден пёрне. йе урйх вёллере тухнӑ амана па

рас пулат.

Ама пусса кйларма 2 ерне, йе ытларах вахт г кирлё. Ҫӳрӗ 
йанй, йе уййрнӑ вӑхӑтран иуҫласа, ҫӗнб амарая ёҫлеме йурйхлй 
хуртсем тухарен , 5 ерне, не ытларах вӑхӑт иртет. Ҫав хушйра 
кашни кун катйлакан йыш пӗ-ҫӗккёнех вӑйсӑрланса йулма пулта
ра?. Ҫавйнпа, йыш ытла ан вййейрдаатйр тесен, ҫавӑн пек вёл
лесене вйхйрпе ҫитёнсе ҫигнӗ ҫӳрӗллӗ рамйсем парса тӑмалла. 
Рамисене— йе ватӑ, хййне уййрса нлнӗ амаллй вёллерен, йе ҫӳрӗ 
ытлашши пур вёллерен илес пула?.

Ҫӳрӗ (йышсем) уййрвй р х ,  саппасра пур амасем пит уейл- 
лй, мёншён тесеп нкё вёллене те ама пама йура?. Бёр вёллере 
ватй ама пула?, тепёрее— саппасран кайа?. Ҫапла вара уййрнй 
йышсем пккёшё те пёр пек ӗррсе р с  вӑйлӑланаҫҫё.

Утара пысӑклатасшӑн ытлашши ҫунмасан, нкё висё вёлле
рен вӗҫтерсе пёр ҫӗнё йыш тума йура?. Ӑна тума нккё, йе ыт
ларах йышран ентёнсе ҫитнӗ ҫӳрӗллӗ рамйсем 3-шер илсе, мал
тан хатёрлеаё вёллене лартмалла. Вёсен ҫумнех пёр рама пушй



караспа, те,пёре— пылпа парас пула*. Пыле 10 кёрепенке йахӑн 
пулмалла. Унтан ҫав вёлленех саппасрая, йе вёллерен илнё ама
на клетка Зшёнт,е парса, ана пёр вӑйлӑ вӗлле вырӑнне лартмал
ла. Ҫапла туна ҫӗнӗ йыш вӑйхӑватран та, ӗҫлесрен те ҫӳрё 1а- 
ман йышран йулмаст.

Малта каланӑ пек йыша ҫӳрӗ ҫине вӗҫтерсе тусан, вёллене 
пушӑ, йе машшинӑ ҫапнӑ, караслӑ рамӑ пама кирлё мар. Ун  вы- 
рйнпе ҫӳрӗллӗ рамйсем памалла, а н р х  вёсем хушшинре ҫамрӑк 
ҫӳрёллӗ (ҫӑмарталлӑ) рамӑ пулмалла. Вал— ама пусса кйларма 
кирлг. Малалла пӑхасси -  ҫулте каланийех йулат.

Казани ҫумне тата ҫакна хушмалла: ҫӳрӗ уйӑрса каларнӑ 
вёлле амӑшӗ ларнӑ кнвӗ вёллепе пёр тёслё пулсан, аш рх ёҫ те- 
лейлӗ -пула*. Урӑх тёслӗ пулсан, ёҫрен тавӑрйннӑ хуртсем вӗллё- 
не паллаймас&р утарӗпе саланаҫҫӗ.

Ануах х ӑ н щ х  тулашӗпе те пулса пӗр тӗслё мар вёллене 
ҫ.ӳрӗ унӑрмалла пула*. Ун пек $ух ҫапла тумалла: кивё вёллерн 
рамӑсене х у р р  мёнӗпе ҫӗнӗ вёллене куоарса лартмалла, тата са- 
вӑктах вёллене йулнй йулашки хуртсене те ӑса ӑса йамалла. Ҫап- 
ла тунӑ хыҫҫӑн тин, ҫёнӗ вёллерен ҫӳрӗ уййрма тытйнма йурат. 
УМрасспне малалла кӑтартвй йёркепе тумалла: ҫӳрёллӗ рамӑсе- 
не кайалла кивё вёлле йе кӑларса лартмалла, ан'рах вёсем ҫин-ре 
.таракан хуртсене ҫӗнё вёлленех шӑлса хӑвармалла. Ҫӗвӗ вёлле
нех ҫамрӑк ҫӑмарталлӑ рамӑ хӑварма кирлё. Ҫапла ҫёнӗ вёллере 
пӗтӗм ҫӳрёрен ытларах пайӗпе пӗтём вӗҫмен ҫамрӑк хурт пулса 
тйрат. Малалла ҫав вёллене пӗтём ӑшӗшр йапалипе 20-30 пусӑм 
айӑкка плсе кайса ҫёнё вырӑва лартас пулах. Ҫурӑран кайарах 
йулнӑ ҫитӗннӗ ҫӳрёпе амаллӑ кивё велле малтанхи вырӑнах Му
ла*. Унӑн ӑшнех пётӗм вёҫекен хурт пуҫтарӑнса йула*.

Амана ҫӗнӗ вёллене парсан, ҫӗнё вёллене ҫ.ӳрӗ сахалтарах 
йула*, киввине ытларах кайа*.

Ҫапла уйПрнй ҫӳрёне ,,отводок" теҫҫё, ан^ах вйл, малта ка 
лана пек, вёҫтерсе тунй ҫӳрӗсен^ен вумай уйрӑм мар: вӗллесем 
ант>ах вырӑнӗсемпе улшӑнаҫҫӗ.



Ҫӳрӗ йама ^арасси.

Утара ӗметленнӗ таран сарсан .(пысӑклатсан), тепӗр тӗслӗ—• 
утарти йышсен шу-ҫӗ тулса вырӑнти апатпа танашшан, йыш ху- 
шаошӑн ӗҫлеяӗ хуҫайствӑ ҫин^ен пыл хуҫайстви ҫине куҫма йу
рат. Ку  тёслӗ ӗҫе: утар пыл сине ӗҫлет, теҫҫӗ хурт тытакансем.

Тунката вӗллеллӗ утарсен§е, вёллесене салатса пӑхма май 
ҫук пирки, хуртсене. ӗмӗтленнӗ пек ӗҫлеттерме канҫӗр, мёншён 
тесен хурт тытакан хӑй те хур^ӗсемпе тёи$е ирӗкне нӑхӑнса тарах.

Рамӑлла вёллесен^е пурӑнакан хуртсем хуҫа ирёкӗн^ен са
хал тухаҫҫӗ. Хурт тытакан мён тутарат, вёсем равна тӑваҫҫӗ.

Хурт тытакансен ш урп е— ҫӳрӗ йаман йыш, йанинрн пыл 
йышлӑрах парат. Вал йёркепе хурт тытакансем хуш ш инр сӑмах 
ҫавӑрӑнӑшӗпе хушӑнса пулнӑ халап та пур: „ҫӳрё нанӑ йышран 
пыл ёмӗтленмелли ҫук“ , теҫҫӗ вӗсем. Ҫ-авӑнпа хурт тытакансем 
пур те вӑй ҫитнӗ таран хуррсене ҫӳрӗ йама ррасш ӑн тйрӑшаҫ- 
ҫӗ. Ҫапла ирӗксёрех хуртсене икӗ тӗслӗ хуҫайствапа усрамалла 
йӗрке пулса тӑрат. А н р х  вӑтам хуҫайствӑпа та ӗҫлеме йураВ ун 
р х  ҫур утар пыл тӑват, ҫуррн ҫӳрё хушат.

Пыл ытларах илесйшн ёҫлекен утарта ҫӳрёне хавасланмад- 
ла мар: ҫӳрӗ хуҫа илес услама пӗроетет. Ҫавӑнпа— пыл ытла
рах илесшӗн ӗҫлекен утар хуҫисем хуррсене ҫӳрӗ йама пӑрах- 

тараҫҫё; вӑтам утарсенр ҫӳрРсене сахаллатма тӑрӑшаҫҫӗ.

Тепӗр ■ҫух ҫӳрӗ хушасшӑн ҫеҫ ӗҫленӗ утарта та, ҫӳрӗ йани- 
не пӑрахтармалла пула?, мёншён тесен хуртсем ҫӳрӗ йарас ёҫ 
йӗркерен туха^. (Хуртсем ҫӳрӗпе аташни— пӑх).

Йӑвара— пыл хума та, ҫӳрӗ сапма та пушӑ вырӑн ҫителӗк- 
лӗ пулсан, тата сапнӑ сӑрӑ ҫӳрӗсемпе р с н ӑ  ама хуранёсем пул
масан, хуртсем ҫӳрӗ йама шутламаҫҫӗ те. Ҫавӑнпа йӑвана вӑхйт- 
ра— рамӑсем хушша, йе макаҫӑн лартса сарса пымалла; сйрӑ сап
на рам&сене кӑлара кӑлара илмелле, йе сӑрӑсене, малта каланӑ 
пек, пӗтермелде; тата ернере пёрре ^ӑснӑ ама хуранӗсене карса 
илмелле.
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Хуртсем вёллере ытла нумай пулмасан, ама хуранёсене кас

са кӑларма йӑвӑрах мар. Л прах вёсем йышланса кайса, вёллерн 
пур рамӑсене те ҫӑранӑи витеҫҫӗ пулсан, пӑхнӑ рух ама хуранб- 
сем асӑрхамасӑр та йулаҫҫӗ. Каланинрен пуҫне, апат вӑйлӑ илнё 
вӑхӑтпа ҫӳрӗ йанӑ вӑхӑтра вёллесене ытлашши тӑтӑга пахни усӑ- 
оӑр, мёншён тесен пыл пуҫтармалла хаклӑ, вйхӑт аха.р (усӑсӑр) 
нртет тата салатса пӑхнӑ йӑвана малтанхи йӗркене кӳме те ры

дай вӑхӑт кнрлӗ.

Ун рух ҫӳрӗ тьттмалли хатӗрпе, вӗҫекен шӑтӑк умне, ама 
тухасран ҫапакан „ганнемановская решетка“  та усӑсӑр. Вӗсем 
хуртсене анрах пӗтереҫҫӗ. Ҫавӑнпа, хуртсене ҫӳрӗ уйӑрма урӑх 

майпа пӑрахтарни аван.

Вӑл май ахӑ, мӗнре тӑрат': пыл вӑйдй илес вӑхӑт умён йӑва- 
сене аслӑлагма манмалла мар. Ҫавӑнпа апат пуҫламӗшӗнрех вӑй- 
лӑ. йышсене макаҫӑнсем лартса памалла (13-мӗш сыпӑкри— пыл 
вӑйлӑ илне вӑхӑтри ӗҫҫене пах). Тата, ҫӗмӗресшӗн йатарласа 
н&хман рух та, ама хуранӗсене ҫӗмӗрмелле, йе касса илмелле.

Вӑхӑт ҫитяӗ пирки утарти йышсенрен хӑшӗ ҫӳрӗ уйӑрсан, 
ӑна пуҫтарса каҫхине амӑшё ҫине йамалла. Аирах куяпах ҫитмест. 
•Ҫӳрё уйӑрнӑ. йыша, ҫӳрё тухна хыҫҫӑн, тӗпӗйӗрӗпе пӑхса тухмалла. 
Вӑл вӑхӑтра йӑвара хуртсем сахал, ҫавӑняа пӑхма ҫӑмӑл. Ама 
хуранёсем пулсан, нӗрре йулмиррен касса илмелле. Малалла, уйӑ- 
рӑлса тухнӑ ҫӳрӗ тайнинрен шутласа, амӑшӗнне ҫӳрӗллӗ рамӑсе- 
не кӑларса илмелле. Ҫӳрӗ йыш мёнрул йӑвӑр, ҫавӑнрул ҫӳрӗ ытла
рах илес -лулат. Вӑтам ҫӳрӗ рух, сапнӑ, ҫӳрӗрен ҫуррине илме 
йурат.Ҫӳрӗ йыш 10— 12 кёрепенкё туртсан, ҫурӗллӗ рамӑ тӗслёх 
иккӗ, виҫҫӗ анрах хӑварас пудй .

Ҫав кӑларса илнӗ ҫ/рёллӗ рамӑсене нарартарах йыгасене 
парса вёсен вырӑнне пушӑ, йе ҫапнӑ караслӑ рамӑсем памалла.

Утарта, кӑларса илнӗ ҫӳрӗлдё рамӑсейе лартса нама, вӑйсӑр 
йышсем ҫук пулсан, вёсен ҫине вӑйлӑ йыш хуррӗсене вӗҫтерсе 
ҫӗнӗ йыш тума йурат. Анрах пысӑк утарсенре вййсӑр йышсем



йалан нулма пултараҫҫӗ, Ҫавӑнпа кӑларса илве ҫӳрёсем валли те 
йалан вырӑн п/лма пултарат.

Каҫхине, малта каланӑ пек, уйӑрӑлса тухнӑ ҫӳрӗ йыша, амӑ- 
шӗ ҫиие лартнӑ т,ух, амана клегкӑ ӑшне хупмалла мар. Малтан 
пулман пулсан, ҫав йыша макаҫӑн лартса парас пулат. Ҫапла ту
на хыҫҫӑн ҫӳрё йыш кайалла тухмаст. Хуртсем пур те пӗрле тям- 
лесе ӗҫлеме тытӑнаҫҫё.

Хурт ӑсти— Срепренски—ҫӳрӗне тухма ■ҫарас ӗҫе тата улӑш- 
тарнӑ. Вӑл тухвӑ ҫӳрёне кайалла амӑшё ҫине лартма хушмаст, 
тепёр ҫӳрӗ йанӑ йыш сине лартма хущаЕ Вӑл пёлтерннпе— кала
на пек ту сан, лартнӑ ҫӳрӗ кайалла тухмас^. Вал епёр ёҫленӗ 
майа ант,ах улӑштарнӑ, ҫапах та епёр унӑн йёркине мухтатпӑр. 
Ҫавӑнпа кайалла тухакан ҫӳрёсене вӑл кӑтаргнӑ пек лартма ка- 
нашлатпӑр. Епёр ку таран^ен хамӑр шутласа кӑларнӑ йёркепех 
ёҫлетпӗр, ант;ах ҫурё кайалла тухнине курман.

Тунката вёллерен ҫӳрӗ сапнӑ карассене кӑларса'- илме тата 
ама хуранёсене касса кйларма май ҫук. Ҫавӑнпа вӑл тёрлё вӗл- 
лесен'би йышсене ҫӳрӗ йама 'ҫарас ӗҫ те урӑхларах.

Вёлле тулашӗшр паллӑсем: сйрӑ тухса вӑл кунтан куя йыш- 
лӑланса пыни, хуртсем ӗҫе кайма кахаланни, вӗсенҫен хӑшӗ ҫул 
ҫи н р н ех  апатсӑр тавӑрӑнни, хуртсемпе сӑрӑсем яумайӑн тухса 
вымани ҫӳрё р с  тухасса систереҫҫӗ пулсан, хуртлӑ вёллеве анн- 
пе кайалла ҫавӑрса вырӑнне пушӑ вёлле лартмалла. . Гартнӑ^вёл- 
лесем ҫурймӗсемпе тӗкӗшше тйраҫҫё. Ҫапла тунӑ хыҫҫйн, хурт
сен пайё пушӑ вёллене вёҫҫе кӗрет. Малтанхи вӗллерех йулнӑ 
ҫамрӑк хуртсен ҫӳрӗ йарас - шухЧш пётет. Вара вёсем ама хура

нёсене хӑйсемех пӗтереҫҫӗ.

Икё виҫӗ кунтан пушӑ вёллене илсе малтанхи вёллене хйй 
вырӑнне ҫавйрса лартмалла. Ҫапла туна хыҫҫйн, хуртсем каллех. 

кивё йӑвана пуҫтарӑнаҫҫё.
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Хуртсем ҫӳрӗпе аташни (роевая горячка)

Апат нат,ар пулсан, хуртсем пыл сахал хунипе, Щвара ама 
валли ҫӳрӗ хума пушӑ вырӑн нумай пула'?. Ҫавӑн пек т;ух йыш—• 
хуртпа вййлй, пылпа нат,ар пулса тӑрат. Вӑрӑ хуртсем, сашас 
ҫуккине кура, выҫӑ вилесрен ]путран тухса уйӑрӑлма тапратаҫҫё.

Малтан вӑйлӑ йышшем, унтан вӑтам хатёрленнисем ҫӳрӗ 
йараҫҫё. Йулашкнн'вен, тӑтӑш тухнӑ ҫӳрёсеп пёр май утарта йал- 
тӑраса таракан сассн илёртниие пак хатӗрленмен, вӑйсӑр тата 
ама хуранё хуман пыгашем те ҫӳрӗ йама тытӑнаҫҫё. Вӑйлӑ йыш- 
шем—хуртсӑр, пылс&р тӑрса йулаҫҫӗ. Малта каланӑ пек хуртсем 
уйӑрӑлнине вырӑсла „роевая горячка'' теҫҫӗ, т,ӑвашла хуртсем 
ҫӳрспе аташни“ теме йураТ

Хуртсем ҫӳрёпе аташна ӗҫпе вӑрсма пит йӑвӑр. Ӑна пёр 
майпа ант,ах карма стай пур. Тухакан ҫӳрӗсене сыхласа тцтса 
амӑшӗ сине лартмалла, тата лартнӑ ■ҫух ҫӳррён амиве тытса 

илмелле.

Лшҫах ҫӳрёне кайалла ларта^ен, йӑвана тӗппипе пйхса. 
унта пёр ама хуранё ан^ах хӑвармалла. Икё виҫе кунтан каллех 
пӑхмалла. Пулсан, ҫёнӗрен ■ҫӑснӑ ама хуранёсене пурне те касса 
илмелле. Ҫапла тусан, ҫӳрӗпе аташнӑ вӑхӑт нртнӗ ҫёре вёллере 
пёр ама ан^ах пулат те, хуртсем уйӑрӑлма нӑрахаҫҫё.

Тытса илнё амасен^ен аваннисене саппас йышшем" туса ус- 
рама тӑрӑшмалла, мёншён тесен тытса илвисем вырӑнне тухвисем 
хйшкух вӑйпа тухсан телейлё тавӑрӑнаймаҫҫӗ. Саппас амасем; 
йавнашкал йышшене пама кирлё лулаҫҫё.

Утарӑн тёп ёҫёсем. 7
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13-мӗш еыпӑк.
П ы л  в ӑ й л ӑ  и л н ӗ  в ӑ х  ӑ т. 

Унӑн вӑхӑ^ӗпе вӑрӑмёшӗ.

Ирхи ҫуртан пуҫласа хурт тытакан пӗтӗм вЗйхӑват>ӗпе утар- 
не пыл 'вӑйлӑ илвӗ вӑхӑта хатӗрлеме тӑрӑшат. Ҫав вӑхӑтра вёл
лере вӗҫекен хурт та, ҫӳрӗ те йышлӑ пулмалла, мёншён тесен 
ҫапла хатӗрленӗ йышшен^ен ан^ах услам кӗтме май пур.

Т}ӑнах та, вёллере мӗн ^ул хурт йышлӑ, ҫавӑн т,ул уйа апаг 
патне кайакан нумай. Кашни ытлашшн хурт вёллене ытлашши 
пыт кӳрет. Ҫав вӑхӑтра вёллере пёр хурт та ытлашши йулмаст, 
йерҫӳллисем пур те пыл пуҫтарма кайаҫҫӗ.

Ҫӳлте каланин^ен вёллерн кашни ытлашши хурт мён туни 
курӑнат. Сӑмахран калар: вёллере 10 кёрепенкё хург̂  Весенней 
ҫурри— 5 кёрепенкё пыл пуҫтарма канат. Ҫав вёллерех 15 кёре- 
пенкё пыл пулнӑ пулсан, вёллерн ёое тума—тасатма, еӳрёне апат 
пама малтанхи цухдӗ хӑварсан, ёҫе 10 кёрепенкё хурт кайат.

К у  —  малтанхин^ен икё хут ытла. Ҫавӑнпа 10 кёрепенкё 
хурт пыл та икё хут ытла илсе килет. Шутласан —  хуртсен шут>ё 
пёрре ҫурӑ хут а н 'р х  хушӑн^ӗ, пыле нкё хут хӑпар^ӗ. Каланин- 
т)ен каллех пыл пуҫтарнӑ вахӑтра кашни хурт мён тӑни аван 
курӑнат. Ҫавӑнпа утарта вӑйлӑ йышшем андох тытмалла, мёншён 
тесен вёсем а н р х  услам пама пултараҫҫё.

Тата, каданинрн пуҫне, пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑта кашни вёл- 
дере тёрлё вӑхӑтри ҫӳрё саппасӗ ҫителӗклӗ пулмалла. Ҫӳрӗ сап
пас ӗҫленӗ вӑхӑтра катӑлнӑ хуртсен шутне тултарса тӑрат. Пурин- 
р н  ытла хурт пыл вӑйлӑ пуҫтарнӑ вӑхӑтра пётет. Ытлашнш 
тимлесе ӗҫлеаиие вёсен вӑйхӑвар сахаллана!’, пӗрмай вӗҫҫе ҫуна- 
'ҫӗсем шӑтса пӑсӑлаҫҫӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, хуртӑн пӗтӗм орка- 
нисмӗ паррланса ҫитет те, вӑл вара ҫул ҫи нрх  вӑхӑтсӑр вилет. 
Урӑх йапаларап та нумай пётет. Сӑмахран: вӑйлӑ ҫилтен, вӗҫен 
кайӑкран, тйвӑлтан, вййлӑ ҫӑмӑртан тата урӑх йапаларан та. Ҫа-



вӑнпа пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑта вӗллере ҫӳрёпе вӗҫен хурт нумай 

пулнине ҫитмест.
Мён йапала вӑд — пыл вайлӑ илнӗ вӑхӑт, хата вӑд хӑҫан 

пуҫланат?
Ҫур, ҫу тата кӗр пуҫламӗшӗнр хуртсем апат дуҫтарнӑ вӑ- 

хӑт темиҫе те килет. г1)ӑ.н малтан хуртсем (пылпа ҫӑкӑр) ҫуркун- 
нехи иртерех ҫурӑлакан 'ҫерксемпе йӑвӑҫҫеи оннрн апат (пылпа 
•ҫӑкӑр, нлеҫҫӗ. Йӑвӑҫёсем ҫаксем: йӑмра, ҫӳҫе, шӗшкӗ тата урӑх 
та. Кусем хыҫҫӑн ҫырла тёммиеемпе ҫимӗҫ кӳрекен йӑвӑҫҫем ҫин- 

г,ен илеҫҫё.
Асӑннӑ ’р^ексемпе йӑвӑҫҫем ҫурӑлса иртсен, хуртсене валлн 

тендере аиат пит сахал йулат. }  йра тага ҫарансем ҫин ҫура- 
лакан ^е-цексем антрах хуртсе'йе апат пӑртак параҫҫё.

Малалла —  ҫёртме уйӑхӗн ҫуррин$е, тепӗр цух 'вылай кайа- 
рах вӑрмансент,е ҫӑка ҫурӑлат. Унпа нӗр вӑхӑтрах тата ҫавӑнтах 
варианта) тёрлёрсн курӑксем —  кипрей, спирса, таволга тата урӑ- 

хӗсем те ҫурӑлаҫҫӗ. Ҫарансем ҫинт;е — шурӑ рвкапуҫ тата юыл 
уйӑракан курйксен^ен урӑхсем тӗ; уй се нр — утмӑлтурат, пастер
нак, тёрдӗрен ҫумлӑ. курӑк; ҫавӑнтах тыраран — хуратулӑ, вырӑ— 
нан —  ыттисем те ҫурӑлаҫҫӗ. Асӑннӑ нӑвӑҫкурӑксем ҫурӑлнӑ 
вӑхӑтра пыл ]]ылай нумай уйӑрса хуртсене апат йъшлӑ параҫҫӗ. 
Вырӑнӑн пёр йыш кунне 20 кёрепенкё пыл пуҫтарма пултараТ. 
•Ҫав тёр-лӗ апат нумай пуҫтарнӑран, вӑл вӑхӑта: ,,хуртсем пыл 
(апат) вӑйлӑ пуҫтарнӑ вӑхӑт“ , теҫӳӗ. Пирён патра ҫав вӑхӑт 
•ҫӑка ҫурӑлнин§ен пуҫланат. Вӑл ҫӗрхме уйӑхӗн 20-мӗш кунӗн^ен 
тапратса утӑ уйахӗн 1,-мӗш кунёцен тӑрат.

Пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑтӑн вӑрӑмӗшӗ пёр вырӑнта та тӗрлӗ 
килет. Хамӑр утарта епёр пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхйт 0 кунран 50 куна 
снге'рен нынине асӑрханӑ.

Пыл* вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтӑн пуҫламӗшне хуртсем вӑйлӑ пулсан, 
вӑл вӑхӑт кӗске кнлсен те, хуртсем пыл ҫителёклӗ пуҫтарма ӗд- 
кёреҫҫё. Кӗеке килсер, вӑл вӑхӑт апатпа пуйан килет. ВӑЙсӑр 
йышшем пыл вӑйдӑ илнӗ вӑхӑт вӑрӑм кидсен те ытлашпш пуҫта-



раймаҫҫӗ. Вӑрӑм ьплнё ҫул' вал вйхӑт апатпа вӑтам ант,ах кндет.. 
Каланннт,ен утар га вӑйлӑ йышшем аш рх тытмалли каллех вилтёр 

курӑиат.

Пыл вӑйлӑ нлнӗ вӑхӑт иртсен. тендере апат сахалланат; пул
сан та „щ кскӑ"  йатлӑ курӑк ҫитӗннӗ вырӑнта ан§ах пулат. Уп 
ҫин^ен хуртсем пыл авӑн уйахён-ҫе те илеҫҫё.

Хуртсем пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑтра тумалли ӗҫҫем. .
Пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑт ҫнтнё тӗле, кашни йыша тӗппипе пӑх- 

сатухса, вёллере тумалла ӗҫе малтан туса хурас пулат. Ӗҫ вӑхӑ- 
тён1>е вёллене салатса-пӑхса хуртсене 'ррмантарнн— вёсене ёҫрен 

уйӑрса пыл пуҫтарма -ррат.

Калачинрн пуҫне. пыл вӑйлӑ, илнӗ вӑхйт пуҫланнӑ тёле, 
кирлӗ таран, макаҫӑнсем хатӗрлемелле. Макаҫӑнсене апат пуҫлан- 
нӑ кунах вёллесем ҫине лартни аван, мёншён тесен кашни сик- 
терсе хӑварна кун пыл катат. Пурин^ен ытла апат вйхӑ$ё кёске 
киднӗ рух <;ак ёҫе тума васкамалла.

Макаҫансене ларта^ен. кашни вёллене салатса пӑхса, ййва- 
ри ама хуранёсене пурне те касса илмелле. Пӑхнӑ т>ух макаҫӑн 
лартмаллипе лартмалла марӗ курӑнат. Йӑвари рамйсем еинт,е ьи- 
ҫӗ тӳперен икё тупи (-’/з) сапвӑ ҫӳрӗ пулсан, тата хуртсем пур 
рамӑсен хугашпсене те витсе лараҫҫӗ пулсан. вёлле сине макаҫан 
тин лартма йурат.

Вёллере хуртпа ҫӳрё сахал пулсан макахён лартма йурамаст,. 
мёншён тесен хуртсем унта куҫмаҫҫё, пысӑклатнӑ йӑва амана у у -  
рӗ сапма 'ракарттараг. Астах мар хурт тытакансем тӑтӑш мака- 
ҫӑнсене васкаеа лартаҫҫё. Хуртсем макаҫӑна хӑпармасан, йӑлӑч- 
са ыйтаҫҫӗ: хуртсене ыакаҫана хӑпартас тесен, мӗн тумалла Ба
ра? теҫҫё.

Вӑл ыёту ҫине акӑ мён калӑмалла: вёлле ҫине, кирлё мар 
])ух, лартма йурамаст. Макауӑн лартнипе ййва аслӑланат тата 
пӑртак уҫӑла? (спвӗнет). Пӑва ытлашши ан сивёнтёр тесен, мака- 
<(ӑн ҫинҫе те йалан ҫытар тытмалла. Ан-§ах хурт тыгакансекҫен
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иумайёшӗ ҫӳлте калайине вырӑна хумаҫҫӗ. Тата хӑш утарта акӑ. 
йепле вӗллесем тӗ.т пулма йурат: вӗлде ҫине макаҫ&н лартсан, 
ҫытар хума вырӑн йулмаст, мёншӗи тесо-н ҫытарта ҫи витти хупӑн- 
маст. Ҫавӑн пек вёллесене тӗрӗс ӗҫлемен. Пулсан, вёллесене утар- 
тан пар айаккалла илмелле. Хуртсем, ҫавӑн пек ыакаҫӑнсене куҫ- 

ҫан та, тимлесе ӗҫлемеҫҫё. .

Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт апатран тулӑх пулсан, лартнӑ хыҫ- 
ҫӑн 5— 7 куитан макаҫӑнсене пӑхмалла. Пӑхнӑ рух макаҫӑна са- 
латма кирлё мар, пыл пуррипе ҫуккине пӑхса илме хӗрӗнри пӗр- 
икӗ рамана сиктерннпех ҫнтет. Макаҫӑнрн пур рамйсем ҫинрё те 
пыл курӑнат пулсан: варрннри рамӑсене пиретленӗ,' хӗррннрисене 
тӗпне анрах пёрёхнё пула*, вӗлле ҫине ҫавӑнтах нккёмӗш мака- 
ҫӑн лартса пама йурат. Лартмасан теграт ҫнне паллй (5) туса 
хӑвармалла. Пилёк— пккӗмӗш макаҫӑн лартмаллине кӑтартат. 
Макаҫйнра пыллӑ рамӑ ҫурри ытларах пулсан, тетра* уине 4 лар
тас пула*. Апат пёр пек тӑрсан, 4-па паллй -туна вёлле ҫнне 
2-мӗш макаҫан хӑҫан лартса памаллине пблмешкёя, вёсене "2— 3 
кунта пёрре пӑхмалла. Макаҫӑнри рамӑсён ҫурри анрах пыллӑ 
пулсан, тетрат ҫине 3 лартмалла: ҫуррннрен те кайа пулсан, 
2 лартмалла; пӗрӗхнӗ анрах пулсан, 1 лартмалла.

4, 3, 2 тата 1-пе паллй тунӑ пур макаҫӑнсене тс, апатран 
шутласа, 3-7 кунтан каллех пӑхса тухас пула*. Пӑхыассерен ҫё- 
вӗ хак тумалла. Кун хыҫҫӑн кнрлё вырӑна макаҫансем лартмал- 
ла. Пар пыл ҫук макаҫйнсене, хуртсем йӑваран куҫманннсене, йе 
сахал куснисене 0 лартса паллй туса вёллесем ҫннрен илмелле, 
мёншан тесен вӑл макаҫӑнсене йе ир лартнӑ, йе пар лартмалла 

пулмаи.

Иккӗмӗш макаҫӑнсене малтан лартнисене пӑхна хыҫҫӑн, йе 
тепёр кунне парас пула*. Иккёмӗш макаҫӑна первайхи айне ларт
малла. Вара нкксмёш пушй карасла макаҫӑн пӑва ҫине пула*' 
первайхи— пылли иккӗмӗш макаҫйн ҫнне лара*.

Пушпшне тулли айне ака мёншён лартмалла: 1) ййвапа пер
вайхи макаҫйн хушшинри пушӑ рам^сене курсам, хуртсем тимлесе
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ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ; 2) первайхи макаҫӑнри тулли пыла хуртсем ш г- 
■ҫетлесен, ӑва илме канлё те, ҫӑмӑл та, мёншён тесен пи^етленё 
пыл ҫпнце ларма йуратман пирки унта хурт сахал пулат, тата 
пуррисем скссе те йулаймаҫҫӗ.

Тепёр Т)ух пыл ватам аврах илнё вӑхӑтра пккӗмӗш мака- 
ҫӑвсене тултарасса ёяётлевме май пулмас!, авт^ах первайхи ма- 
каҫӑн пылпа тулнӑ пирки малалла пуҫларас пыла хума та вырӑн 
пулмаст. Ҫавӑп пек грух первайхи макаҫӑпран 2-3 вггҫетленӗ пыл- 
лӑ рамйсем кйларса илсе, вырйнне пушӑ, йе машпшнӑ, ҫапнӑ ка- 

раслӑ рамйсем лартса памалла.
Первайхи макаҫӑнсене пыл тултарса пнретлесеп вёлле уни

жен илмелле. Тата хыҫҫӑн иккӗмӗт макаҫӑнсене тӗрӗслесе, малта 
каланӑ пек, хак туса тухмалла. Вёсея^ен хӑшӗ те пулса паллӑ 
(5) илсен, уиӑн айяе З-мӗш макаҫӑтг лартса пама йурат.

Виҫҫӗмӗш макаҫӑнсем апатпа ытлашшп пуйан вырӑнсенре 
ав'.§ах ларӑнма пултараҫҫе. Апат вйхӑ^ё вӑрӑм килсен, ун пек вы- 
рӑнсен^е 4-мӗш макаҫӑп, йе тата ытларах та лартма йурат. А в -
4]ах епӗр хамӑр ӗҫленё хушӑра 3 макаҫйнран ытла лартса курман.

Макаҫӑна лартвӑ рамйсем уйсна карасран пулсан, макаҫӑн- 
сене хак тунӑ 'ҫухнехп пек пахсан снтет. Тепёр тёслё— ытлашши 
ҫӑра пӑхМа кирлё мар. Ангр х  ыакаҫӑври рамйсем машшинй сап
на ҫӗнӗ карасран пулсан, лартнй хыҫҫӑнах вӗсене ҫӑрарах пйх- 
малла; хйшт,ух кашви кун пӑхса тёр ус г§ӑсман карассене пусамал- 
ла пулат. Вёллере тёрёс ,р сн ӑ  караслӑ рамйсем а н р х  пулни аван.

Макаҫӑнсено лартнӑ машшинй ҫапнй караслй рамйсен хуш-- 
ши 36 миллиметртан, йе 7» вершукран кайа йулма кирлё мар.. 
Карас 'вйссан, рамйсен хушшнне аслйлатма та йурат.

Аила пулсан, карас куҫёсем тарӑнрах пулаҫҫӗ. Вара йӑвараш 
макаҫйна асӑрхамасйр куҫнӑ ама тарйн куҫҫеяе ҫӑмарта ху.ма. 
пултараймаст. Тата рамӑсен хушши аслйрах (ытларах) пулсан,. 
карас. та хулӑврах пулат. Хулйп карасрн ныла: „ царски“  теҫҫё. 
Вӑл пыл, карасёпех сутас пулсан, хаклӑрах хӑраг.

Макаҫӑн рамисене шултӑра куҫлн (сӑрӑ) караспа т^ртнк 
аван. Шултйра куҫлӑ карасран машншнй ҫпнре пыл аван йтхат_



Тата йухтармасӑр, карасӗпех сутас пулсан та, вал хаклйраха 
кайаН

Хурт тытакансен^ен хӑшб макасӑна темнҫе рӑмӑпа анцах 
лартса, пӗрёккён хушпза пыраҫҫӗ. Вӗсон ш урпе ҫапла тусая, 
хуртсем макаҫӑва хаваславса хӑпараҫҫӗ. Пирён шутпа апла ӗҫ- 
ленлнрн ытлашши уса ҫук, мёншён тесен хуртсем макаеӑна куҫ- 
маяяи— вблле ҫнне макаҫӑн лартма вӑхӑт ҫитменнине пӗлтерет.

Мэкаҫйна малтанах рамӑсемпе туяли лартмасӑр пӗ^ӗккӗн 
хушса иырсан, кашнн нӑхмассерен хуртсене $ӑрмантарса, ӗҫрен 
ытлашшй хут уйӑрмалла пудат.

Макаҫӑнсене ҫине лартмалла мар, ҫиҫтемӑллӑ вёллесенр (сӑ- 
махран— Левитскв вР.Тлине илер) пыл вййлӑ нлнӗ вӑхӑт ҫитсен, Ж - 
ванӑн пёр йенне 3— 4 рамӑ харае- кӳртсе лартмалла. Унтан вёсене 
ҫӳрӗрен распа ҫавӑн валлн „ шннемановсшя^ тейекен рсшшуткӑ 
сапса тувЦ. хӑмапала уйӑрмалла. Ҫапла тусан, ама уйӑрса тӑракан 
хама урлй макаеӑна каҫҫа ҫймарта хумаст.

Решшуткӑллӑ хӑма пулмасан, йе унпа усӑ курас мар тесен, 
мёншён тесен вал хуртсене ирёккён тухса ҫуреме канҫёрлет, йӑ- 
вапа макаҫӑн хушшине пиртленӗ пцллӑ рамӑ лартма йурат. Пыл- 
лӑ рама урла та ама сайра макаҫӑна каҫат. Лартса панй рама- 
сене пыл тултарса вӗсен-ҫен пёр не пиртлесен, тата пама йурат.

Тендере апат сахадлансан та макаҫӑнсенце пыл хума пуша 
кырӑн сахал пек курйнсан, рамйсем татах хушша пама йурат.

Ч
Тунката вёллесенре макаҫӑнсем пулмаҫҫё, а н р х  кирлё пул

сан тума йурат. Карассене тӗпне ҫ.итвэден антарнӑлулсан та, 
ныл хума вёллере вырӑн сук пулсан, малалла катартса ҫырвӑ пек 
тумалла. Вёлле тӑррнне (ҫине) 2‘ |4— 3 тӑваткӑл вершук аслйшё 
шйтак тумалла. Еҫе кӗреррен вйл шӑтӑк шпунттйна хупйнса тй- 
рат. Пыл нлнё вӑхӑт ҫитсен, шпунттйна илсе шйтӑк тёлне рамй- 
семпе арра лартас пула!,

Ҫӳлте калана пек шйтйк пулмасан, вёлленён айалти аннне 
каларса илсе, ун ҫумне рамӑсемлӗ аррь ҫпрӗппён ҫыхеа лартма 
йурат. Хёррнсене нудна шӑтӑксене, сил ан кётёр тесе, тӑмпа шӑл-



сан аван. Рамйллӑ вёлле йевӗрлех пултӑр тесен, ар^анӑн малта- 
нах тунӑ шӑтӑк айне, вӗҫее килнӗ хуртсене ларма хӑма татӑкӗ 
ҫапмалла. Тата хуртсем ӗҫленине пӑхма ар^а макаҫӑнӑн малти 

хамнне уҫӑлакан тумалла.

Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт пӗтни.

Апат вӑйлӑ вӑхӑтра иуҫтарӑннӑ пыла, пи^етлессе кӗтмесӗр, 
вӑхӑтӑн машшннӑ ҫин^е йухтарса илсе пушӑ рамӑсене кайалла 
лартса парас пула¥, йе макаҫӑнпа рамӑсене пӗтӗм пыла пи^етле- 
сен расӑн плес пулат.

Хӑшӗ хурт тытакан шурӗпе— хуртсенне пыл пёр май илсе 
тӑрсан, хуртсем хавасланарах ӗҫлесе пыл ытларах пуҫтараҫҫӗ. Ка- 
лани тёрёс тесе ӑнлантарма йӑвӑр. Вӑл ӗҫе ку таран^ен никам 
та сӑнаса туса пӑхман. Лвг§ах нумай йапала вӑл йёркепе ёҫлес- 
се хирбҫ калат.

Вёсем ҫаксем: 1) Вёллене кашни уҫмассерен хуртсен нура- 
нӑҫ йёркд саланат^ (пӑсӑлат). Вал каиҫӗрлеисе вӑхӑта ӗҫлемесёр 
иртереҫҫӗ. Пурин^ен ытла пыл вӑйлӑ илнё вӑхӑт хаклӑ. 2) Пи- 
■ҫетлессе кӗтмесӗр илнӗ пыл пулса ҫнтмен. Вӑл пыл хӑйӗн ӑшӗн- 
^е шыв нумай тытнипе грас йӳҫет, тата унӑн тути те пулса ҫитнӗ 
пылӑн пек мар. Пулса ҫитнӗ пыл—-пи'Бетле'рен вёллере куҫран 
куҫа темиҫе хут куҫҫа- ҫӳренӗ хушӑра хуртсен хырӑмӗн^е пулса 
малтанхн тёсне улӑштарса ырӑланат. Пи^етлемен пыл сахал куҫ- 
ҫа ҫӳрет те, йуеанса ҫитеймест.

Ҫавӑяпа ӑна (пнҫмен пыла) машшинӑ ҫипце йухтарнӑ хыҫ- 
ҫан савӑтне хӑмапа витмесӗр, ҫӳпӗҫапй ӳкесрен, йе хуртсем та- 
пӑнасран шӑтӑклӑ пирпе ан^ах витсе, хёвелте нултармалла пулаГ,

Епёр пи^етлемея пыла илекенсене хирёҫ тӑратиӑр. Илсен те 
— макаҫӑнри рамӑсен^ен виҫӗ тӳперен икӗ тӳшгне (% ) пи^етлесен 
тин илме ҫанашлатпӑр. Тата рамӑна силлебен шг§етлемен карас 
куҫёнцеа снрпӗнмен пыла йухтарса илме йурат, мёншён тесен вёл 
лигнине танаша'Г.
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Ҫанталӑк аван тӑрсан, пыл вӑйлӑ илнӗ вахӑт иртнине пӗл- 
м-; ҫӑмӑл. Дна хуртсем вёҫнннценех сисме йурат: 1) вёсем аиат 
вӑхётёщк пек тимлесе ӗҫе вёҫме пӑрахаҫҫӗ; 2) утарта хуртсем 
сёрленӗ сасӑ улӑшӑаат: ӑна ӑста мар хурт тытакан та сисме пул
тарат, тата 3) вёддесенр сасартӑк пыл хушӑнма ^арӑнат. Малта 
каланп пур те ааат вӑхӑтр нртвине пёлтерет.

Ан^ах ҫанталӑк аван тӑнӑ вӑхӑтра апат сайра нётет. Дна 
ытларах ҫанталӑк улӑшӑнни пӗтерет. Пыл вӑйлӑ илнӗ вйхӑтра 
йёпесапа тӑрсан. тепёр тӗслб:—-ӑшӑ, уйар кувсене ҫумӑрлӑ, вӑйла 
ҫилдё кунсем улӑштарсан, апат в ӑхӑр  нртнине ҫанталӑк терёр 
хут йуоанмасӑр пёлме ҫук. Ҫанталӑк йусаннӑ хыҫҫӑн та хуртсем 
вёунипе вёллере пыл хушӑнвнв^ен ан^ах ныл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт 
пртннпе нртменвине пӗлме йурат. Утарта тараса ҫ и н р  конгрол,- 

нӑй вӗлле' пулсан, аван данталӑкра апат вайлӑ вёхӑт иртнине 
пёлме пит ҫамӑл. Тараса ҫш гр  вёлленён йӑкӑрӑшё кайалла ■ҫака 
луҫласаи, апат пӗТет.

Пьтл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт нртнине тёрёс пёлсе тйма кирлӗ. 
Апат пӗтсенех макаҫӑнсене илмелле. Макаҫӑнсене вӑхӑтра илме- 
ссн, хурТсем макасанри пыла ҫӳрӗрен пушаниӑ йӑварн карас ди
не каҫараҫҫӗ, Апла тунп ытлашшп ёҫ кӳрет: йӑвари рамӑсене ыт- 
лашшн х у т  машшинӑ ҫнн^е йухтарса г§ёрманмалла пулат. Тата 
макаҫӑнри таса, шурӑ пыл йӑвара ҫӳрӗ темиҫе хут тухнипе ху- 
рална карасла рамӑсене куҫарсан, ырӑлӑхёпе нацарланат. Унӑн 
тӗсб те хуралат, тути те пӑсӑлат, мёншён тесен йӑвари карас ку- 
-гӗсен тёпён-р йапалапа, ҫтҫнисем хуртсен кӗпнсем йӑлтах пылпа 

хутшӑнаҫтё.

Хурт тытакан сенрн хӑшё, апат в ӑ ха р  иртнӗ хыҫҫӑн, вӗл- 
лери макаҫӑнсене хӑвӑрт илме хушыаҫҫё. Вёсен ш урпе— хавӑрт 
илсен, йӑвара саппас сахал йулат. Вӑхӑтлӑха хаварсан. хуртсем 
макаҫӑнри пыла йӑвана ҫёклесе хёлле валлн саппас ҫителӗклё ту 
ма пултараҫҫё. Пнрён шутпа— вайлӑ йышшене вӑхӑтра панё ма- 
каҫӑнсене. тёрёс ӗҫлесе тӑрсан, апаг вӑха^ё иртнӗ хыҫҫӑн хӑвӑрт 
идоен те, хуртсене саппассйр хӑварма пултараймадҫё.
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Л н р х  йӑвара мёншён т,е пулса саппас Т)йнах та сахал ку - 
рйнсан, ӑна ытти вӗллешг йӑвасеврн илнё рамӑсемпе тултарма 
йурат. Саппасра гтыллӑ рамйсем пулмасан, йухтарнй пыл пама 
йурат. Ҫанла тусан, хуртсем пыл макаҫйвран антарасса кётмелде 
мар. Вӑхӑтра тата кирлё таран— йӑварп рамӑсенрн йухтарпӑ, йе 
кдрас пицетӗсене кассан пухйннӑ, йӳнтерех пыла памалла.

Манаҫӑнсене клни.
Вӗллесем ҫи нрн  ' макаҫӑноене ҫаила илмелле. Макаҫӑн пн- 

Т»етленӗ пылпа тулли пулсан, ӑна илме пит ҫӑмӑл, мёншён тесен 
йш ёнр хуртсем сахал пулаҫҫӗ. Макаҫӑна. кайран ҫёклесе хуртсе~ 
не йӑвана тӗтёмпе ҫеҫ хӑваламалла. Хуртсем пит сахал, пурё те 
темиҫе штуккӑ а н р х  пулсан, тётӗмпе хӑвалама та кирлё мар: 
макаҫӑна х у р р  мӗнёпех маҫтерскойне нлсе, каймалла. Вёсем вара 
увта макаҫӑнран хӑйсемех тухаҫуё. Тухнисене р р е р р е н  кӑларса 

йама йурат.

Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт иртнӗ хыҫҫӑн, пылпа тулли мар, ан~ 
цах хуртпа йышлӑ макаҫӑнсене вӗллесем ги н р н  илес йӗрне пар- 
так урӑхларах. Малтан вёлле ҫинрн  ҫн виттине, унтан ҫытарне, 
йулаш кинрп марине илмелле. Калинине тусан, рамйсем хушши- 
не тётӗм ҫиврнӗн, а н р х  вййлй йамалла. Вара хуртсем,макаҫӑн- 
ран йӑвана хӑйсемех куҫма тытӑваҫҫӗ. Тётёмпе ытлашши нумай 
йама йурамаст. Вёлле тётёмпе тулсан хуртсем макаҫӑнран Лаванд 
каймаҫҫӗ. Йанӑ тӗтӗм, йӑвана лекмесёр, хуртсене хыҫалтан ҫеҫ 
хӑваламалла. Ҫапла тётӗрсен, хуртсем макаҫӑва р с  хӑвараҫҫӗ.

Макаҫӑнсене илнӗ 'цух, хуртсене пӑхнӑ рхнехи, пек, вёлле
не вӗҫекен шӑтӑкран 'Гӗтӗрме йурамаст.

Макаҫӑнра хуртсем сахалланса Йулсан малалла пылпа тулли 
макаҫ.ӑнсене илнё р хне хи  пок ёҫлемелле. Хӑваланӑ т»ух макаҫӑ- 
нӑн кайрп ҫтени ҫёкленет, малти—вёллене тӗкӗнсе тӑрат. Ҫапла 
тӑракан макаҫӑнри хуртсене ҫултен те. айалтан та рамйсем хуш - 
шипе макаҫӑнӑп малти ҫтееи патнелле хӑвалас пулах. Ҫав ҫтена 
тӑрӑх хуртсем йӑвана р с ,  тата ҫӑмӑллӑн анаҫҫё.
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Хӑнӑхсан, хуртсене макаҫӑнран хӑвалас ӗҫ р с  нулаЕ

Тепӗр т;ух хуртсем макаҫӑвран р с  тухмаҫҫӗ. Ун пек р х  
макаҫйнран рамӑсене пӗрерӗн кӑларса хурцӗсене йӑвана шӑлса пӑ- 
рахмалла.

Пушаннӑ рамӑсене кайалла лартма йурамаст, саппасн&й ма- 
каҫӑна, йе ҫав ӗҫ валли расна тунӑ йеш рке лартмалла.

Хуртсене макаҫӑнран хйвалама пулӑшакан йапаласем пур. 
Вёсене вырӑсла ,.удалители п ч е л теҫҫӗ. Ҫав йападана ӗҫе кӳр- 
теэден, йӑвана макаҫӑнран хӑмапа уйӑрмалла, тенӗр тӗслб кала- 
сан— йӑварая макаҫӑна хуртсем тухми тумалла. Уталиттӗле— ма- 
каҫӑнна йӑвана уйӑракан хӑма ҫине (малтан хӑмине шӑтармалла). 
макаҫӑяри вёҫекен шӑтӑк умно тата макаҫӑнӑн айӑккнне расна 
шӑтарса тунӑ шӑтӑка лартма йурат.

Уталиттӗле ҫанла тунӑ: ун виттӗр хуртсем тухаҫҫӗ, кайалла 
кӗме пултараймаҫҫё.

Уталиттёл аваи йапала, анцах унпа ӗҫдеме •ҫӑрмав нумай. 
Сӑмахран: малтан макаҫӑна нлсе, йӑва ҫипе уйӑракан хӑма ху
малла. Унтан макаҫӑна тепёр хут йӑва ҫине каллех вырнаҫтар- 
малла. Епёр ку таранрн уталитгӗлсӗрех ӗҫлетпӗр.

Пыла йӑваран кӑларса илесси.
Йавари ныл макаҫӑнршгрн нумай кайа йулса нлёнет. Вал 

вӑхӑт тӑтӑш кёркунне хуртсене йулашкн хут тӗрёслесе, хёлкаҫма 
пуҫтарнӑ вӑхӑтна пёрлешет. Ун р х  вёллере ахал, те ытлашши 
рамӑсем хӑвармалла мар. Епёр ӑна ҫурла уйӑхён 2 мӗш пайӗнр 
тӑватпӑр.

Йӑваран пыл илнӗ р х  ҫутӑрах рамӑсене илме тӑрӑшмалла. 
Хурарах рамӑсем ҫин^и пыл нарртарах, тата вӗсем ҫн н р  хурт
сем аван каҫаҫҫӗ.

Тунката вёллесен§и пыла васкаса татма йурамаст. Ир татнӑ 
вёллере саппас сахал йулма пултарат, мёншён тесен вӑл вӑхӑтра 
вёлленён ҫӳл иайёнр ҫӳрӗ, айалта пыл пулат. Кайарах йулса тат- 
сан, хуртсем пыла айалтан ҫӳле хӑпартма ёлкӗреҫҫё те, вара



хӗлкаҫма саппас ҫителӗклӗ пулах. Тунката вёллесене пӑхса татас 
вӑтам вӑхӑт— пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт иртсен ернерен. Вӑл вӑхӑта 
ама ҫӳрё сапма ■ҫакарат, тухмаллисем тухаоҫӗ. Ҫапла вара йӑва- 
ра пыл хума вырйн лулса тӑрат.

Апат (пыл) вӑйлӑ илнё вӑхӑт иртсен те, вёлленён айал пай- 
ён^е пыл ■ҫакмасан, вал ҫӳлте, йӑвара, апат пуррнне пёлтерет. 
Вара йӑванӑн айал пайёнрг пыла илме йурат.

Машшинӑ ҫин^е пыл йухтарни.
Макаҫӑнсене вёлле снижен илнӗ хыҫҫӑн, машшинӑ ҫйшҫе 

пылне васкаса йухтармалла. Вёллере Реомӳрпе 20— 25» йшйра та
на шёвё пыл ҫийӗн^ех аван снрпёнет. Ант]ах, тӑтӑш, ёҫре урӑхла 
пулах: апат вахӑҫӗ иртнӗ хыҫҫан, макаҫӑнсене велле син^е вӑрӑ- 
ма хӑварас мар тесе, малтан пурне те пуҫтаратӑл, кайран— са- 
майран тин пылне йухтарма тытӑнатӑн.

Пыла, вёллерен илнё хыҫҫӑн пӗр кунран, ие тата ытларахран 
тин машшинӑ ҫиц-ҫе йухтармалла пулсан, ӗҫленӗ ҫуртра Реомӳрпе 
2 0 ° таран ӑшӑ пулмалла. Рамӑсен^и пыл сивӗпе ҫӑралнӑ пулсан, 
ӑшӑнса шёвеле’р е н  сирпӗтмо тӑхтамалла.

Пыл йухтарма тытӑна^ен, карас ҫин^ен шгце^ӗсене уҫас 
пулаР. Вӑл ёҫе тума Тшонспа Аппат ҫӗҫҫисем аван, ан’р х  кайранхн 
тата лайӑхрах: вӑлс Тшоясӗн^ен пӑртак вӑрӑмрах. К у  тарант^ен 
тыгкаланӑ Пинкамӑн ҫёҫҫи, лирӗн шутпа, ытла пӑвӑр. Тата ни- 
'Ҫетленӗ караса уҫмалли расаа сенкӗсем пур, а н р х  хӑнӑха^^ен 
вӗсеыпе ӗҫлеме йӑвӑр. Ӗҫӗ ҫӗҫёпе ӗҫленин^ен аванах пулмаст.

Йулашки вӑхӑтра карас уҫма тата ҫӗнӗ ҫёҫё шутласа кӑлар- 
нӑ. Вӑл .ҫӗҫҫе, шутласа кӑларакан йа^ӗпе: „Тоннели ҫӗ'ҫҫи“, теҫҫё. 
Вӑл ҫёҫё пйспа ӑшӑнаП Униа карас уҫма пит ҫймӑл, ҫавӑнпа 
ӑна пысӑк утарсенце тыгни усӑллӑ. А н р х  вӑл ҫӗҫён хакё пысӑк: 
йут патшадӑхран килни вӑратрен 10 тенкё тара'рё.

Тата хал/герех ан^ах ,,Аршер“ хушаматлӑ ҫын карас пи^е^ё- 
сене уҫмасава шутласа кӑларнӑ. Ӑна ҫпирт ҫунакан ламппӑ ҫин$е 
ӑшӑтмалла. Унӑн хакӗ вӑрҫӑ^^ен 3— 4 тенкӗ пулнӑ.
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Хаш'йух карас уҫмалли ҫӗҫӗсене вёри шыврах ӑшӑтатӑн 
(хёртетёя). Ля'рах шывра йшйтна аван мар, тумламӗсем пыл ҫине 
ӳкме пултараҫҫё. Шыв лекнӗ пыл трас йӳҫет. Ҫавӑнпа йӗпе ӑшй 
ҫӗҫӗпе уҫат^ен, караса сивё, ҫивё^ӗ ҫӗҫӗпе уҫнн авантарах.

Карас уҫнӑ -ҫух, пурив^ен ытла карас куеӗн хӗррисене гё- 
мёрме йурамасК Ҫӗмёрӗлнё куҫсемлӗ карасран пыл на^ар йухаг. 
мёншён тесен хёррнсем -р,рса тйраҫҫё. Ҫавӑнпа карас куҫӗсене 
уҫмалли ҫӗҫӗ йалан ҫивӗҫ пулмалла.

Машшинй ҫинце пыл ҫапла йухтармалла: ике йенрн те 
штҫе^ӗсене уҫнӑ рамӑсене пыл йухтармалли машшинӑ ӑшне кӳрт- 
се лартса малтан темиҫе хут вӑрахӑн ҫавӑрмалла. Малалла хӑвйрт- 
латма нурат. Рамӑн пӗр йенҫи пылӗ ҫурри таран йухса тухсан, 
ӑна тепёр.йенне ҫавӑрса лартса, малтан темнее хут каллех вй- 
рахйн ҫавӑрмалла. Унтан ҫавӑрасса хӑвӑртласа ҫав йен'р пыла 
пётёмпе кйлармалла.

Малалла каллах тепёр йенне ҫавӑрса лартса, малтанхи хут 
еавӑрнӑ '5ух йулнӑ пыла пӗтерен йухтарас пулат. Ҫапла ӗҫлесен. 
машшинй йшён^е карас ҫӗмёрӗлмест. Тепёр т>ух, хулйн караслй 
рамйна пыле пёте^ен темнҫе хут ҫавӑрса лартмалла пулат. Иу- 
лашкинт)ен пит хйвӑрт ҫавйрмалла.

Халтерехрп вйхйтра шутласа каларнй пыл йухтармалли 
машшинӑсем хушшин^е рамйн икё йенне те харӑс пушатаканё- 
еем пур. Вёсем ҫин^е ӗҫлеме капле тата ӗҫ те хйвйртрах пулат, 
атуах рамӗсем пылран тёппппе тасалмаҫҫӗ.

Пылне йухтарса илнё хыҫҫӑн, рамйсене хуртсене тасатма 
памалла. Т’асатнй, йе типётнё караса усрама ҫӑмӑл. Типётсен, 
пылпа вараланнӑ карас ■ҫас пӑсйлаК Нӳрӗ ҫуртра карас куҫёсене 
пухӑннй пыл пӳҫет, хыҫ<;йн карасё кйвакарат.

Тнпётме пёр вӗлле ҫипе макаҫйн нккё, внҫҫӗ тата ытларах 
та лартма йурат. Карас куҫӗсен ҫтениоем ҫумне ҫыпйҫҫа яулнй 
пыла хуртсем темиҫе кууа пуҫтараҫҫӗ, пайне йӑвава ангараҫҫё. 
Тасатма1 лартнӑ макаҫӑнсене пӗрикё кунтан кайалла илме йурат. 
Рамйсев^е пыл пулсан, калле/ маташинӑ ҫн в р  йухтарса илмелле.
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Ҫӗр вёллерен ҫавӑн пек пыл 1 — 2 пӑт таран тухаН Ҫапла 
майпа тасатвӑ ёҫрен тухнӑ пыл т,ӑр.манне саплат. Йухтармалли 
машшннӑ ашӗнрен пыл айне лартнӑ савӑта— тас ашне, витрене, 
наткана йуха¥.

Пыл малтан йухтарнӑ савӑтрах пулмалла пулсан, ӑна лар- 
ма парас пулаК Унтан ҫийеле хӑпарнӑ ҫӳдӗҫапӑна, кӑиӑка илсе, 
савйта (каткана) малтанхп вырӑна ҫигсрен таса пылпа тултар- 
малла.

Хӑш^ух машшинӑ айне йухса тухнй пыла 20-шер витре кӗ- * 
рекен кранлӑ пысӑк ^аноем, йе пн^кесем йнше тӑрӑлма нарса 
лартаҫҫӗ. Тӑрӑлсан— кран виттӗр сутмалли савӑтсем ӑшне, йух- 

тараҫҫӗ.

Ҫийелти ҫӳпӗҫапӑ ларнӑ пыла вӗтӗ ала, йе пушӑ пир впт- 

тӗр йухтармалла.

Пыла таса тума тӑрӑшмалла, мёншён тесен вал айакрп йут 
птардцша :§ас туртат. Пыл ӑшпе хуртсен ҫӑкӑрё (цветень, порта) 
лексен, вал йӳҫме пултарат.

Таса тунй, тата пӑсӑлми пи^етленё пыл сутнӑ 'вух хакла 
кайат.

14-мӗш еыпӑк.
Йӑвасене хӗлкаҫма пуҫтарни.

/
Хуртсем тӗрёстӗкел Хӗлкаҫцӗр тесен: 1) вёсем валли апат 

ҫителӗклӗ кирлё тата 2) ййвара пур апат пагне ҫӳреме ҫул у;Я, 

пулмалла. л

Пуҫтарнӑ пыла хуртсем вёллере хййсене кирлё' майпа выр- 
наҫтараҫҫё. Ан^ах хург тытакан кёркунне ййваран пыл нлнипе 
хуртсен хӗлкаҫма йӗркеленё йӑвине ҫӗмӗрет. Апла пулсан, хург 
тытаканӑн пыл илнӗ хыҫҫӑн, хуртсен ййвине малтанхи пек туса 
хӑварма тӑрӑшмалла. Ҫӳлте каланине вырӑна хурсан, хуртсен 
йӑвисене хёлкаҫма, малалла кӑтартнӑ пек, пустарса хӑвармалла 
пулса тйрат.
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Хурт тытакансенцен хӑшё— „йӑвасене хӗлкаҫма йепле пуҫ- 
тарассияе хуртсем хӑйсем аван пӗле;ҫӗ, пире пылне илсен ҫитет, 
тӑвине тӗкӗямесен те йурё. теҫҫӗ. Ҫапла калакансем пур те йӑнӑ- 
шаҫҫӗ.

Мапма йурамаст: хуртхӑмӑр ӗҫне ӑста пӗлекен хурҫӗсене 
йалан вӑхӑтра пулӑшат, вёсен пурӑнйҫие хӑй пӗлнипе йусаса тӑр- 
оа хӑйне-усӑллӑ ӗҫлеттерет.

У н  пиркн '1;аплӑ. хуртхӑмӑр ӗҫне ӑста пӗдеяен Тоершон 

апла калат: хуртхӑмӑр усранин усси— етем хӑйӗн ӑсӑпе шутла

са кӑлщрнӑ йӗркепе май килнӗ таран хуртсен Ййлине улӑштарса, 

хӑйне усӑдлӑ тума тӑрӑшнин-ҫе тӑрат, тет. (Бирлепш ҫырна кёне- 

кере 497 стр.).

Никамран та пытарас ҫук, хуртсем пурин^ен ытла хӗлкаҫ- 
нӑ вӑхӑтра пӗтеҫҫӗ. Апла пулсан, хуртсен йӑвисене хёлкаҫма пит 
гӑрӑшша, тёрӗс пуҫтарса хӑвармалда. Тепӗр $ух утар паракан уса 
та ҫа^ӗҫе пӗлсе туиинҫен ан^ах килет. Сӑмахран калӑпӑр: хёл 
хушшин^е хуртсент]Он нумайӗшё—йӑвари саппас пыла (апата) 

'еирлӗ майпа лартса хӑварман пирки, йе йӑвана па^ах йусаса 
лартманран, йе тата кирлё пек пуҫтармапран— ӳкеҫҫӗ.

Ҫавӑнпа,- хурт ӗҫне дапла иёлекен Цесельскийпе, нрёксёр 
калатӑн:

Етем тён^е пултарнӑ пур йапалаван— илемё! Астуса тар, 
яултаракан, санпа пёрле ӗҫлеме йуратакан хурта та пуранма ирёк 
тан панӑ. Ҫавӑнпа ӑна ан мӑшкӑла, вйхӑтсӑр пӗтме ан пар ӑна! 
Хуртхӑмӑра пйхса усрас тетӗн пулсан, малтан тӗпёйӗрӗпе увӑн 
иурӑнӑҫӗпе, йӑлнне, ӑна мӗн кирлипе паллаш. Уншӑн йуна ӗмӗт- 
ленсе тӑракан нала§ ан пул, хйна усӑ кӳрешшён сыхласа усра- 

кан пул!*). .

Ййвасене хёлкаҫма пуҫтарас ёҫе, ҫӑрарах, хуртсене кёркун
не йулашкн хут пӑхса. вёллесен$ен ыглашшн пыаа илнӗ 'ҫух ту
малла. Епӗр пурӑнакан ҫурҫӗр йент)ерехри вырӑнта вӑл ӗҫе ик-

* ) „Х у р тс е п е  пӑхса у с р а с с к "  Цесельски ҫыррӑ 2-мӗш х у т  кЯларнЛ кӗне- 
кенёп 1-мӗш пайён 203 стр.
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кёмёш спас хыҫҫӑн, ытларах виҫҫӗмёш спас иртсен тумалла. Вал 
вӑхйта вёллесент,е ҫӳрӗпе хурт сахалланат. ҫаванпа Мвасене пӗ- 
■ҫӗкдетсе ытлашши рамӑсене илме прёк пулаЕ

Нугаа килсен, йавасене кайарах йулса та пуҫтарма йураЕ 
Епёр хаш'вух вӑл ёҫе авӑи уйӑхён гурршгг,е те туса. Лицах вал 
вӑхӑтра пуҫтарнӑ йӑвари хуртсене хӗлкаҫма умшанике лартйал- 
ла, мёншён тесен лӑхнӑ т,ух хёллехн сивё кёресрен ҫилёмпе шӑл- 
нӑ шӑтӑкҫурӑк ҫӗмӗрлет. Хуртсем вёсене тепёр хут шӑлса ларт
ма ӗлкӗреймеҫҫё: снвӗтнё ҫанталӑк царат. Умшанике лартсан, пи- 
тёрмен шӑтӑкҫурӑкран кёрекен сивё те аптӑратаймаст. о

Йӑвасене хёлкаҫма пуҫтарна цух, вёллене йулакатт саппаса 
хытӑ. асӑрхамалла. Вӑл апат хӗлкаҫҫа ака уйахӗн ҫуррине ҫит- 
сен аван. Тата саппас апата йышӑн вӑйне кура хӑвармалла. Йыш 
мӗнцул кайлӑ, ҫавйн цул вёллере апат яышлй пулат. Ҫапах : м 
шутран ытлашши нумай хӑварма кирлё мар: хургсем, варвитти- 
не йерсен, сысса варалама пултараҫҫӗ.

Вӑйлӑ пыш валли хёлкаҫма 25— 35 кёрепенкё пыл кирл». 
Ытлашши вӑйлӑ пулсан, пёр пӑт таран хӑвармалла. Вййсӑртарах 
йышшем 25 кӗрепенкёрен кӑйаргх хӑварсан та хёлкаҫаҫҫё. Епёр 
пӗр ҫул 8— 17-шер кёрепенкё ҫннце хӑвартӑмӑр, ҫапах та хурт- 

- сем ҫура аван тухрёҫё.

Вёллеее хӑварнинцен пуҫне, йыш пуҫне 10-шар кёрепенкё 
сапнас, ҫ.уркунне тӗнцере апат пулмасан пама хӑвармалла. Ҫап- 
ла вӑтам йыш пуҫне шутласа пӗр пӑт пыл кирлё: вёллере 30 
саппаса 10 кёрепенкё.

Тата йавасене хёлкаҫма пуҫтарнӑ цух, вёллери рамӑсеке 
тёрӗс вырнаҫтармалла.

1. Хуртсем нихӑҫан та пыллӑ рамӑ ҫинце лармаҫҫё. Вёсен 
вырӑнӗ ҫӳрӗллипе нушӑ караслӑ рамӑсем ҫннце. Хёлле ларма ва- 
тӑ караслӑ. рамйсем ҫӗнпинцен авангарах. Анцах ама вёллесем 
умшанникре цухнех ҫӑмарта тума пуҫлат, ҫавӑнпа ватӑ, куҫӗсем 
вӗтелнӗ караслӑ рамӑсем ййва варринце пулмалла мар: хурт вӗ- 
телет. Ватй караса хӗвеле тытса пӑхсан, ун виттёр хёвел ҫути



курӑнмаст. Ҫавӑн пек ватӑ караса кӗркуннех вёллене хӑварма 
кирлё мар.

2. Вёллерй пыллӑ рамйсем хуртсен ҫймхи (ларнй вырйн) 
тавра пулмалла. Хёлле, тапранмасӑр ларнӑ вӑхӑтра, хуртсем пё- 
рикӗ пушӑ рамӑ урлӑ апат илме 'каҫаймаҫҫӗ.

3. Хуртсем хёлкаҫма вёҫекен М тӑ к  ҫывӑхнерех ҫӑмхаланаҫ- 

ҫӗ (вырнаҫаҫҫӗ).

Вёллере ҫӳрӗллӗ, пушӑ караслӑ тата пыллӑ рамӑсем вырнаҫ- 
ҫа тӑрасси— пуринцен ытла вёлле ҫиҫтемёнцел?, йе типӗнцен килет.

1^пӗр иур вёллесене виҫӗ тииа уйӑратпйр:

3. Тӑракапёсем—вёсен рампсем хӗсӗк те ҫӳллӗ, йе лутра та 
сарлака пулаҫҫӗ. Еайранхисем вӗллер - темиҫе хут вырваҫафҫӗ. Вӑл 
тӗслё вёлленён ҫӳллӗшё сар лакӑшёнцен те, тӑргаёнцен *е аслӑрах 

вулаЕ

( Перлепшӑн, Прокоповицӑн, Порисовскпйӗн вӗллисем ҫӳлте 
клтартнӑ тип картине кӗреҫҫё).

2. В ыртакап?сем\ вёсен рамйсем хёсёк ҫӳллё; вёлленён ҫул- 
лёшё— тӑршшёие тан, йе кайарах пулат. (Толпковски, Левитски, 
Лайӑнс, Пурви Йеккер вӗллисем ку ҫистеме кӗреҫҫӗ).

Тата 3. Ҫурӑ вырпиттгсем :,кусен рамисем— лутра еарлака, 
ҫавӑнпа вёсен ҫӳллӗшё вёлленён тӑршшёпе урлӑшёнцен кӗҫёнрех. 
(Ку типе— Татанӑн, Лайкстратӑн, Таценперкерӗп вёллисем кёреҫҫё.)

Хёлле хурт ҫӑмхи вёллере пёр ныэӑн>а тӑмаст. Вӑл апат 
хыҫҫӑн куҫаЕ. Тйракаи рамӑллӑ вӗллесенце— ҫӳлелле анцах куҫа!; 
выртакан рамӑллй вӗллесенце —малтан ҫӳлелле, унтан рамйсене ур
ла— тата ҫурӑ выртаканӗсенце— малтан рамӑсене тӑрӑх, унтан 
урлй куҫат. Хурт ҫймхн вёллере куҫҫа ҫӳрепине кура, ййвана 
хёлкаҫма пуҫтармалла.

Тйракан рӑмӑллӑ вӗллесенце ййвари рамӑсене ҫапла йӗрке- 
пе лартмалла: ҫӳлте— пыл, варрпнце ҫӳрӗ, айалта пушӑ карас. 
Перлепш вёллин ҫӳл хутяе 6— 7 пылпа тулли рамйсем, айаларах, 
ҫӳлги цу.ц, ҫӳрёне иуш караслй рамӑсем лартмалла. апцах пуш

Утар&п тӗц ёҫёсеч . В
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карасӗ, ҫӳрӗллӗ рамӑсенцен айаларах пулмалла. Ҫӳрӗрен йамӗ йен
не пёрер пыллӑ рамӑ лартмалла. Ҫӳрӗ сахал пулсан, унта луна- 
тар . хурт ҫӑмхи йышӑннӑ вырӑнтап шутласа, нуш караспа пыл- 
лй рамйсем [лартас пулат; йулашкинцен ҫӑмханӑн икё йенне пё
рер пыллӑ рамӑ лартмалла.

Малтанхи ӳкерцӗк ҫинце—таракан типлӑ веллерн ййвана 
вырнаҫтарассине туса кӑтартнӑ.

Вёлле умшанникре хӗлкаҫмалла пулсан, А не В саспалли- 
семпе кйтартнӑ вырӑна, нимпе те тултарас ҫук.

Ирёкре лартмалла пулсан, утӑпа, улГшпа, тата мйкпа тул- 
тарма йура'1'.

Ҫак ӳкерцёк ҫинце кӑтартнӑ Пёрлепш вӗллин

Куҫнӑ вырӑн

Хёрӗнр хӑма

4 кёр. пыл.

Ҫӳрё; I 1/ ,  к. п. 

Ҫӳрӗ 1 кёр. п.

3 кёр. пыл.

3 кёр. пыл.

оо ! Ҫӳрӗ V, кёр. п. 

Ҫӳрӗ 1 кӗр. п.

Ҫӳрӗ 1 кӗр. п. 

5 кёр. ныл.

4 кёр. пыл.

5 кёр. пыл.

4 кёр. пыл.

3 кёр. пыл.

3 кӗр, пыл.

Вёеекен шӑтӑк. Вёуекси шӑтӑк.



1-хи укер^ёк: ГТерлепш типлё вёллерн йӑвана хёлкаҫма пуҫ- 
тарви. Ҫурӗсӗр рамйсем ҫин^е пыл 31 кёрепенкё: ҫӳрӗпе пёрле 5 

кёреп. Пётёмпе 39 кёрепенкё.

Макаҫйн пулса таракан ҫул хуцё хупӑнат.

Лн’дах йӑва икё хугён'р те пуҫтарӑнаг. Пылдӑ рамйсем ҫӳл- 
тп хутён1,е вырнаҫагҫё, айал хутне пуша караспа ҫурӗ йулат. Ҫӳрё 
айал хугӑн варрине пула?.

Выртакан рамӑллӑ вёллосенце йӑкана хӗлкаҫма пуҫтарпӑ %ух, 
пыллӑ рачасене пёр йенне ан^ах лартас. пула?, тата ӑна та вёҫе- 
кен шӑгӑк йенне лартма йурамаст.

Вӑллй йыш Левитскп вӗллин^е хӗлкаҫма 10-12 рамӑ ыйтат. 
Вӗсене 2-мӗш ӳкер§ёк ҫинце туса кӑтартнӑ йёркепе пуҫтармалла.

Хуртсен ҫӑмхи пушӑ караспа ҫӳрӗллӗ рамӑсом ҫин^е выр- 
наҫҫа тӑрса ҫапла куҫа?: малтан рама тӑрйх— ҫӳлелле, унтан стрел- 
кӑпа кӑтартнӑ пек, рамӑсем урлӑ вёҫекен шӑтӑкран хӗррин^н 
хӑма патнелле. Вӑл ,ҫав хушӑра пӗтӗм лекнс пыла пуҫтара?.

2-мёш ӳкерҫӗк ҫи нр  кӑгартнй варринуи ҫурӗллӗ рамӑсем 
ҫннце пыл мён пурӗ 7 кёрепенкё.
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2-мӗпт ӳкерт,ёк. Левитски вёллине хӗлкаҫма вырнаҫтарни. Ҫӳ- 
рӗсӗр рамӑсен^е пыл 32 кӗреп., ҫӳрёллисен^е 7—кёрепенкё. Мён 
пуре 39 кёрепенкё.

А н р х  унта пыл ытларах пулсан аван, сймахран: 4-шар кё
репенкё ^амӑ ҫин^е. Вара варёнки пур рамйсем ҫин^е 15-18 кё
репенкё таран пыл пулма пултара?. Ҫавӑ пыл ҫӳрӗ тулашӗнрпе 
(8—|—7 = 1 5  кёрепенкё) пёрле хуртсене йӑвара ама ҫӳрӗ сапатцен 
ҫитет. Саппас ҫӳрӗ вйхӑше ҫитни хаклӑ: ӗнтёркенӗ пек пулнӑ 
хуртсем хёлле апат патне айаккалла куҫаймаҫҫӗ. Ҫӳрӗ вӑхӑтне вё
сен пурӑнйҫ хавасӗ хӑпара?. Вара вёсем айаккалла куҫма та пул- 
тараҫҫӗ, ашҫах ытлашши айӑкка куҫмаҫҫё, (пӗр рамӑ урлӑ ҫеҫ 
куҫаҫҫӗХ мёншён тесен йӑва варёнки ҫӳрӗ намаст. Ҫӳрӗллӗ рамй
сем ҫин^е пыл йышлӑ, йе сахал иулассн тӑтйш хурт тытакантан 
килмест.

Ҫурӑт—выртакан, лутра сарлака рамйллӑ вӗллесен^е хуртсен 
ҫӑмхи вӗҫекен шӑтӑкран рамӑеене тйрӑх куҫат. Унтан кӳршёуш 
рамйсем ҫнне каҫа?. Ҫавӑнпа вӑл вёллесен^е ййва вырнаҫтарнй 
цух пысйкрах еаппеса пёр йенне туса хӑвармалла. Варрине ҫӳ- 
рӗллё пыллӑ рамйсем лартма кирлӗ. Рамӑсем ҫингр  пыл пысйк сап- 
йас Йеннелле хушӑнса пымалла. Ӑна 3-мӗш ӳкерҫёк ҫшгуе, тата 
вӗллин^е йӑйа вырнаҫтарнӑ ҫӗрте, туса кӑтартнӑ.

Пысйк саппаса хирӗҫ таракан менне пыл йышлӑрах рамй 
лартмалла (°-9  кёрепенкё. 3-мӗш ӳкер-§ёк ҫпне пӑх), мёншён те
сен ҫӳрӗллё рамйсене^йышйннй хуртсен ҫӑмхи ҫулҫин^е рамй та
рах ҫӳлелле хӑпарнй цух, унпа та усй курма пултара?.

3-мёш ӳкерцёк ҫин^е Л-пе А саспаллисемпе кйтартнӑ вырйна,
хуртсем умшанникре хёлкаҫаҫсӗ пулсан, ннмпе те тултармал за мар.
Ирӗкре хӗлкаҫмалла пулсан— мйкпа, утйпа тата улӑмпа тултар-/
малда. В сасйпаллипе кйтартпй вырйна ннхйоан та, нпмёнпе те 
тултарас < ук.

Ййва вырнаҫтарнй оух, уяӑн йшне йулакан пыллй рамйсем 

тайпй внҫене куҫпа пйхса пёлмелл('. Кашнп рамйна тараса ҫине 
хурса тайтарсан вахӑт нумай нргет тата ҫав вйхйтра пылпа пёрле



рамӑ ҫни-р ытги йапаласем те: рамӑ й&вӑҫҫи, карас, гӳрё тата 
ҫӑкӑрӗ (нерка) туртарӑннипе хӗлкаҫма вёллере ыён’вул пыл йул- 
ннне пёлме йӑвар

Рамӑсен виҫпне куҫиа пӑхса виҫнё },ух та, малта шутласа 
тухнӑ йапаласене шута кӳртме йура?. Кун пек тусан, пурин^ен 
ытла ёҫ §ас пула?, тата ана тума асйрхаса ӗҫлекен ҫын ■ҫас хӑ- 
нӑха?.

Йӑварн рамӑсене епёр калавӑ пек вырнаҫ.тарса хӑварсан, 
хёлле хуртсем апатсӑр вилмеҫҫӗ. Тӗрёс вырнаҫтӑрса хӑвармасан 
вёллере апат пур оинуе те вилме пултараҫҫӗ.

3-мёш ӳкеррк. Татан Плат вӗллин йӑвнаце рамӑсене £выр- 
наҫтарса хӑварас йӗрке. Ҫӳрёпе пуш караслӑ рамӑсем ҫннве пыл
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1-1 керепенке, ьптисем ҫин^е 23 керепенке. Мен пуре— 37 ке
репенке.

Кёркунне хӑшё, вёллесеве йулашки хут тӗрёсленӗ т)ух, йӑва 
варрино тапратмаҫҫё. Вёсем —йӑванӑн пер нен'р, май килсен ике 

йенци пыллй рамӑсене илсе, йӑвана хӗлкаҫма га-ҫ нуҫтарӑнмасйр 
хӑвараҫҫӗ. Ҫапла хӑварнӑ йӑвасен^е ггыпипем ӳкни сайра мар.

Вӑл ӗҫ пепле пулни, малалли 1-мӗш ӳкер^ёк ҫин^с аван 
курӑна!’.
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X. Ҫӑмхи ҫӳр. ҫул.

4-мӗш укер’бёк. Татан вӗллище пуҫтарман йӑва. Ҫӳрӗллӗ ра

ма ҫин це 4 кер. пыл. Ҫӳрёсёррисем ҫинҫе 58 кёр. мён пурё 62 

кёрепенкё.

Татан Илатӑн ҫурӑ выртан (полулежак) вёллине илер. Ш ут- 
лӑпӑр: унӑн йшён’бе хуртсем нӑвана 4-мӗш ӳкер^ёк ҫнн^е кӑтартна 

иек тунӑ.



Хурт тытакан йӑваиӑн нкё йен^ен 3 пыялӑ раиӑ. 27 кӗре- 
неякё кёларса илет. (Карт, ҫин^е вӑл раыӑсене Х-пе паллӑ тувӑ). 
Хӗлкаҫма саппас 35 кёрепенкё хӑварат. Хӑварвӑ пыл —  шутпа 
ытлашши йулат.

Ҫӳрӗллӗ рамӑсемпе йунашар рамӑ ҫ и н р  пыла ҫисе йарсан, 
хуртсем вӑл йентрт йулашки рамӑ ҫине куҫаҫҫӗ. Вӑл рамӑ ҫинци 
О кёрепенкё пыла сисе йарсан, выҫӑ вилеҫҫё, мёншён тесен вёсем 
тепёр йенр  15 крепенкё пыл ҫиее гемиҫе пушӑ рамӑ урлӑ каҫма 
пултараймаҫҫӗ.

Хурт тытакан йӑваран пыллӑ рамӑсене кёларса идмен пулсан, 
йе каларса илнӗ хыҫҫӑн йудашкисене кирлё пек тёрёс вырнаҫ- 
тарса лартнё пулсан (0 кёрепенкёллӗ рамӑна пысйк саппас ҫумне 
куҫармалла), хуртсем ӳкмен пулӗ^ёҫ. Ҫйкӑр (перка) хёлле хурт
сене кирлё мар, вёсем хёлле пыл андох ҫийеҫҫӗ. Ама ҫӳрӗ сапма 
тапратсан тин ҫӑккӑр ҫӳрене ҫитерме кирлё пулат. Ан$ах вёл ӗҫ 
нарӑс уйӑхӗн вёҫӗн^е, йе иуш уйӑхӗн пуҫламӗшӗн^е тапранаК

Ҫавӑнпа —  йӑвана вырнаҫтарнӑ ^ух, ҫӑккёра йӑва варриле 
туса хӑвармалла.

1 5 - м ӗ ш  еыпӑк.
Хуртсем хӗлкаҫни.

Ку сыпйкра еиёр хуртсем хӗлкаҫвине ӗҫ йен^ен анҫах кӑ- 
тартса тӑратиӑр. Ун ҫинуен тӗпӗйӗрспе пёлес текенсене .фупар- 
ский куҫарнӑ, Цесел,ский „Хуртхӑмӑра пёхса усрасси“  ҫинцен 
ҫырнӑ кӗнекенён 1-мёщ пайне, йе „Умшанниксем“  йатлӑ Тернов 
ҫырнӑ кӗнекене вулама канашлатпӑр.

Хуртсем хупй ҫуртра та, ирӗкре те хӗткаҫма пултараҫҫё. 
Ан’лах ӑҫта авантарах хёлкаҫнине: ҫуртран, ирӗкрен— никам та 
ку таран^ен тёрёс уҫҫа паман. 1Апӗр хамйр вӑл ӗҫ ҫин^ен ҫапла 
шутлатиӑр: 3 вершу к хулӑмӗш стеналлӑ вӗллесен^е ҫурҫёр йент;п 
сивӗ в]>1рӑнта та хуртсем ирёкре аван хёлкаҫма пултараҫҫӗ: ҫӳхе 
ҫтеналлё вёллесен^е кӑнтӑр йешр ӑшӑ выранта та хёлкаҫма 
ҫурта лартмалла. Ҫавёнпа— типӗ, таса сывлёшлё, тата асла нушӑ
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ҫурт пулсан, кнрекаоти выранта та, тата кирекйеиле вёллере пу- 
рӑнаҫҫӗ пулсан та, хӗлкаҫма хупӑ ҫурта лартни авантарах. Хёл- 
каҫма ирӗке хӑъарнӑ хуртсем, вӑхӑтӑн сасартӑк улӑшӑннӑ, сыв- 
лӑшри ашӑпа сивӗ ҫапнипе апат нумай пӗтереҫҫӗ. Хуртсене ни- 
хӑҫан та ’&срё, пӑт,ӑ ҫурта лартма йурамаст.

Хуртсене хӗлкаҫма хатӗрлесси.

ҪухфёХ вёллерн хуртсем хёлле ирӗкре лараҫҫӗ пулсан, вё- 
оене тул йен^ен улӑмран ҫыхва кӗҫҫесемпе, йе сулоӑсемпе вит- 
мелле.

Хупа ҫуртра ларнӑ $ух витмелли йапаласем пат; кирлӗ мар. 
Вёсем сийен кӳме пултараҫҫӗ.

Ҫавйнпа умшанникре ларакан вёлленён пушӑ выранёсене 
(ҫтенапа хӗррин^и хӑмасен хушшисене) нимӗнпе те тултармалла 
мар. Тата вӗҫ.екен шйтакеене те уҫӑ тытмалла. Ытлашши ӑшӑ тата 
па/ҫӑ нулии — хуртсене вӑрҫтарат.

Хӑшё, хуртсем лартнӑ ҫуртра шӑшисем ҫ.ук пулсан, лартнӑ 
-|,ух вӗллесен тёпӗсене нлеҫҫӗ. Ҫапла лартнӑ вёллесен^е сывлӑш 

таса тарат.

Йӑвассне хёлкаҫма пуҫтарнӑ хт.тҫган, еийӗн^ех вӗллесен тё- 
нӗсене (уран) шӑлса кӑлармалла. Вӑл ӗҫе хӑйсем тусан, хуртсем 
апат ытлашши ҫийеҫҫӗ. Ларса йулакан тӗплӗ вёллесене тасатма 

ҫӑмӑл, канлё тата вӑхӑт та сахал кирлё.

Малалла рамӑсем ҫ н н р  матурна, йе ӑна улӑштарса таракан 
йаиаласене (пир, клейунккй) илмелле. Вӑл паиаласене хёлкаҫма 
])амӑсе.м ҫшг^е хӑварма йурамаст: весом вёллерн пӑсӑлнӑ сывлӑша 

виттёр йамаҫҫё.

Ма-ра илмен вёллерн йышсем хушшин^е ӳкекен те пулат.

Сывлйш улӑшӑннипе ма^ҫа ҫине пуҫтараннй шыв тумламӗсем, ҫӳ- 
лелле виттёр тухаймасӑр, хуртсен ҫӑмхн ҫине тумлаҫҫӗ. Вёллери 
сывлӑш снвӗнсен, хуртсен йёпеннё ҫӑмхи пӑр катйкё пулса тӑрат. 
М ад а  илнӗ вӗллесем хушшиное ун пек пулнине илтмен.



Каданцн^ен пусне, м ара нлмен вёл лесенке сывлаш $брё та- 
нӑран, карас кӑвакарат. М а р а  илсен, йӑва ҫине ҫытар, йе улӑм 
кӗҫҫе хумалла. Рамӑсем сакруйлӑ пулсан, вёсен ҫӳлти планкисем 
хушшине сывлӑш тасалма шӑтӑксем тӑвас пулат. Апла тумасан, 
нккёмӗш хутри рамӑсене пёриярн нӗряе ҫур пӳрне хулӑмёш уйӑр- 
са тухмалла. Тӑракан рамӑллӑ, ҫӳл панӗ уҫӑлман вёллесен хуртсем 
вёҫекен йӑтӑксене ҫӳлти айадтипех уҫӑ хӑвармалла. Ҫапла тусан 
хёлле вёллере сывлӑш таса тӑрат.

Епӗр пурӑнакан, ҫурҫӗр йенррехри вырӑнта вёллесен мат)- 
■ҫпсене авӑн уйахён'ве илмелле. Хуртсем вӑл вӑхӑта вёҫме пӑрах- 
са ҫӑмхана пуҫтарӑнаҫҫӗ. Иртерех илсен, ҫине хунӑ ҫытарӑн пнр- 
рине кӑшласа шӑтараҫҫё, йе ӑна тепёр хут ҫилӗмпе шӑлаҫҫё.

Ирӗкре хӗлкаҫма вӗллесен ҫтенисемпе хёрӗшр хӑмасен хуш- 
шпсепе утӑпа, мӑкпа, йе ҫавӑп йевӗрлё урӑх йапалапа тултармал- 
ла. Ййва айне ниыӗн те хума йурамаст. Унта сывлӑш аха% те 
йӑвӑр, мёншён тесен йӑваран тёрлё ҫӳпӗ, хурт билли анат.

Хуртсем ирӗкре хӗл каҫасси ҫин^ен.
Ҫанталӑк пёр май сивё тара пуҫласан, ирӗкре хёлкаҫма йул- 

на хуртсен ҫӳхерех ҫтеналлӑ вёллнсене утйран, улймран, не тата 
урах ҫавӑн йевёрлӗ йапаларах тунӑ кӗҫҫесем ҫыхса ■ҫӗркемелло. 
Лн вах вӗҫекен шӑтйк. тӗлне уҫӑ, хйвармалла. Вӗллесен тугениоем 
3 вершук хулӑмӑше пулсан, тата гав вӗллесен шӑтӑкҫурак ниӑҫ- 
та та пулмасан, нимпе цёркемесен те йурат.

Хурт тытакансен-ҫен хӑшё хёлле вёллесене йурпа хӳтӗлеҫҫё, 
ан'вах вал пит шан^йклах мар. Кӗтмен вӑхйтра кплнё ӑшӑ ӑна 
ирёлтерме пултарат. Вара хыоҫӑн таправна енвёре йеллесем хӳ- 
тӗсёр тӑрса йулма пултараҫҫӗ.

Рамйсем хушшп сакрунлӑ пулмасан, тата вёлле ҫинуе ҫытар, 
не удӑм кёҫҫе пулсан, айалти вӗҫекен шӑтӑка уҫа хйвармалла. 
Тата ӑна сарлакӑшёпе уҫӑ хйварнн аван: таса сывлаш вёллене 
ытларах кёрет.

Ҫапах та— шӑтӑкран ӳкекен ҫутӑ хуртсене вёллерен астарса 
каларасран, тата вёллене сил те ан вёртёр тесен, шӑтӑк умно



$ал ӑшла хӑма татӑкӗ тарачмалла. Вара вӗлле умӗ тӗттӗм пулат 
тата вёллене сасартӑк ҫил те кӗреймест.

Вамӑсем хушши (хупӑ) сакруйлӑ пулсан, йе м ада  хӑй вит- 
тӗр сывлӑш кӑлармасг пулсан, вӗҫекен шӑтӑксене— айалти ҫӳлти- 
пех уҫӑ хӑвармалла. Унсӑрӑн вёллене таса сывлӑш ҫитмест.

Хӗлкаҫма ирёке йулнӑ хуртсене пӗтӗм пӑхас ёҫ— пёртенӗ йа- 
паласем вӗллесем ҫин^е тёрёс т ӑ н и в р . Тата хуртсем йепле пурӑн- 
нине пӗлме сайра хутра вёллесене итлекелесе нӑхмалла.

Хӗл иуҫламӑшӗнҫе вёллесене уйӑхра пӗриккӗ итлесе пӑхсан 
ҫитет. Ама ҫӳрӗ сапма пуҫланӑ вӑхӑтран тапратса, вӑл нарс уйӑ- 
х (и |е  пулат, ҫӑрарах итлемелле! Ҫурккуне, хуртсене умшанникрен 
каларас вӑхӑт ҫывхарахпа, ернере иккӗ итлесе пӑхмалда.

Анр,х ҫуҫкунне вёллесене ҫарарах итленн те иӑсмаст, мён
шён тесен ама ҫурё сапма пуҫланӑ вӑхӑта ыйӑхран вӑраннӑ хур- 
сем хӑйсем те апат ытларах ҫинипе, тата кунран кун йышлӑлан- 
са пыракан ҫӳрёне те тӑрантарма тухнипе, вёллере апат ҫывхар- 
ма пултарат’. Итлесе пӗлсен, вӑхӑтра пулӑшма йурат1.

. Вёллесене ҫапла итлеҫҫё: вёлле патне пырса, ануах вёллене 
алӑсемпе сёртӗнмесӗр, хӑлхана вёҫекен шӑтӑк ҫумне тытмалла. 
Тӑтӑш. малтанах вёллере нимён сасӑ .та илтӗнмест, анцах нӑртак- 
ран хуртсен сассине тёрӗс уйӑрса илме пулаН ^ы лай^ен  итле- 
сен те, сасӑ илтёнмесен, вёллене нтленё тёлтен'айаларахран, пӳр- 
непе ҫӑмӑллӑн шаккамалда. Ҫӑмӑл (ху,мен) ҫапнине хирёҫ хург- 
сем сасӑ памаеан, вӑйлӑрах шаккамалла. Кӑна хирёҫ те шарла- 
маеап, вӑл вёллерн йыш укнё.

И/ыеме ӑста ҫын вёллерен хуртсем панӑ сасӑран— йыш вӑй- 
липе науаррине, вёллере апат пуррине ҫуккине тата урӑхне те 

аван асӑрхат.

Вёллерн хуртсем сӗрленё сасӑ тан илтӗнет; вӑл сасӑ айакра 
йухса выртакан пё-уӗк ҫырма шывӗ сасснне аетутарат лулсан— ун 

иек йыш нимӗнрен те аптӑраманнине кӑтартай Пӳрнепе шакканӑ 
хыҫҫӑн ун пек йши сасартӑк сёрленё сасса катартат, аи'^ах ҫи- 
йӗн-вех хӑвӑрт тӑпланса шаккаууенхи сасниа тӑрат.



Вёллере хуртсен саеен татакдй йавӑҫ ҫин^и типе ҫулҫӑсем 
кӑшйртатмӑ пек илтёяни— вёллере апат ҫуккнне пёлтерет. Пётем 
йыш макӑрнӑ пек хурланса сёрдет, тата унта кунта пёэден хург 
сасси илтёнкелет пулсан, вал ама ҫуккине пёлтерет. Сивёпе апта- 
ранӑ хуртсен сасси выҫҫа аптӑранисен йевёрлё, ан'уах тата унта 
кунта ■уётренё пек «п ш» тенё саса нлтёвет. Ытлашши ӑшӑпа ап- 
тӑранӑ хуртсем вёллере канҫӗрленеҫҫӗ, сайра хутра вёҫекен шй- 
тӑкран тухаҫҫӗ. Кёскенён кадасан— шант)ӑксар, йе айӑплӑ йышсем 
шакканӑ хыҫҫйн сасартйк сасӑ хӑпартмаҫҫё, тата хӑпартсан та 
хӑвйрт антараймаҫҫё: вылайдон сӗрлесз тӑраҫҫӗ.

Сӗрленӗ сасӑран йыш вӑйлипе на^аррине пӗлме ҫавах та 
йӑвӑр: тӑтӑш вӑйлӑ йышӑн сасси хуллен илтӗнет, мёншён тесен 
хуртсем вӗҫекен шӑтӑкран айӑкра лараҫҫӗ. На^ар йыш сасӑ вӑй- 
лӑрах парат, мёншён тесен унӑн хуруӗсем вёҫекен шйтйк ҫывӑ- 

хён’ве лараҫҫӗ.

Ҫуркуннехи хӗвел хытӑ пёҫертнё кунсен^е, вёҫҫе тасалма 
май пулсан, вёҫекен шӑтӑксен умёсене хунӑ хӑма татӑкӗсене ил
мелле, тата вёллесен умёнгр  йура, та хырса айаккалла сапмалла. 
Йур ҫине, хуртсем уксен шӑнса вилесрен, улӑм саналасан аван.

Ҫанталӑк ӑшӑнса ҫитсен, вёллесем ҫин^ен улӑм вӗҫҫесеве, 

йе вёллесене хӳтӗленё йапаласене илмелле.

Хуртсене умшаннике лартасси.
Вӑтам Ваҫҫейре хуртсене умшаннике йупа упӑхён нккӗмӗш 

лайӗнр лартмалла. Иртерех (авӑн уйӑхён вёҫӗнуе, йе йупа уйӑ- 
хӗн пуҫламӗ1пёнт,е) килнӗ сивёсенуе хуртсене васкаса лартма 
кирлё мар: вёсем кирекхӑҫан та нумайа пымаҫҫё тата хуртсене 
нимён те тӑваймаҫҫё, мёншён тесен 10° иртмеҫҫӗ. Вӑл вӑхӑтра 
вӗллесенуе ҫӳрё пулмаст, хуртсем хӑйсем вӑл сивёне ҫӑмӑллйн вй- 
таҫҫё. Тата малтанхи сивёсем хыҫҫан ҫуллен аннӑ самай вӑрӑм 
килет. Ҫав ӑшӑра умшаниикрц хуртсем вӑрҫаҫҫӗ.

Мал га калан ин р н  хуртсене умшаннике лартас ӗҫре ҫапла 
правела пулса тарах: хуртсене умшаннике куртмс те, унтан кйлар
ма та васкамалла мар.
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Хуртсен пуршгҫен ытла хайсен йатне туна (лартнӑ) умшан- 
никсенце аван хӗлкаҫаҫҫӗ, а н р х  ампарсенр, сарайсенр, йе вёсен 
йевёрлё ытти сивё гуртра та сийенсёр п^рйнма пултараҫҫӗ. Сапах 
та хуртсене хӗлкаҫма витене лартма йурамаст: унта сывлӑш пӑ- 
сӑк. Хуртсем сакайёнт>е пит аван хӗлкаҫаҫҫӗ. Вёсен ҫипӗнр, пӳрт- 
ре шакканӑ, йе шавлапӑ сасӑ хуртсене канҫёрлемест. П уринрн 
ытла унта температтурӑ хёлӗпех пёр пек тӑраК

Хуртсем хёлле ларнӑ ҫурт вӑхӑтлӑ ӑшӑ тата типӗ пулмалла. 
Виттӗр оапакан ҫнл кӗрекен шӑтӑкеурӑк пулсан аван мар: ҫурт 
кнрлӗ мар вӑхӑтра ытлашши сивӗнме, йе ӑшӑнма пултарат. Ашён- 

тӗттӗм пулсан аван, а н р х  саланса кӗрекен ҫ.утӑ пӑсмаст. Та
та вӑл ҫуртӑн сывлӑш уҫ&лтармалли шӑтйксем пулмалла.

Хуртсене ларта'рен, умшанникрен ҫӳпӗҫапӑна тасатса кӑлар- 
малла. Унтан ҫил вёргерсе типӗтмелле. Малалла—вёллесене ларт- 
малли уратасене, тенкелсене тата полккӑсене сиккеленесрен ҫирёп- 
летмелле. Йулашкинцен, умшанникри шӑшисене тёрлё майна пӗ- 
терме тӑрӑшмалла. *

Ҫуллахн вырӑнтан илецрн, вёллесен вырйнёсене лумерие 
палла туса тухмалла: апла туни ҫуркунне вёллесене вырӑнӗсемне 
улӑшанма р р а т . Хуртсене умшаннике иуҫтарса лартнӑ йыҫҫӑн, 
вӗллесем ларнӑ шалдасене, тенкелсене утарӗпе ҫирёплетсе тух
малла. Хушӑран ҫёрӗккисем, йе хуҫӑлнисем пулсан, вёсене ҫӗвнн- 
семпе улйштармалла. Асӑннӑ ёҫе кӗркуннех тусан аваи: ҫуркунне 
ӑшӑнман ҫӗре шалурсем ҫирёп лармаҫҫё.

Хуртсене умшаннике кӳртсе лартас ӗҫ йӗрни.
'р н  малтан вёлленён шӑтӑк кӗлисене (задвижки)’ тӗксе тух: 

мадла. Кёлисем пулмасан. вӑл шӑтӑка кушанакпа, курӑкпа, утӑиа 
йе тата урӑх йапалаиа пптёрмелле. Унтан вёллене, ҫёклемелли 
ҫнне рамисемпе ҫӗклекенсене тарах лартса, умшаннике идее кай- 
малда. '

Калана пек (тарӑхла) дартеан, тата ҫӗклекенсем те ураран 
ура утсан, ййтса пина $ух вёллерн рамйсем силленмеҫҫӗ. Йулаш-



кннцен, умшаннике йлсе пынӑ вёллене ноҫилккӑ ҫинрн лерипен 
илсе х&йне тивӗҫлё вырӑна лартас пулат.

Умшанникре вёллесене икӗвиҫӗ хутлй та лартма йураК А н р х  
аслӑ умшанникре апла лартма йурамаст: сасартйк пулӑшмалла 
пулсан, йышсене пӑхма кангёр.

Умшанникре вёллесене йёркенён, лартмалла. Тухса кёрсе ҫӳ- 
ремеллӗх йёркепе йӗрке хушши, аршӑн та шит (Т1/*) кирлё.

Вӗллесен вӗҫекен шӑтӑкӗсем пуша хушшалла пулмалла, апла 
лартсан, хёлле кашни вёллене итлесе пӑхма май пур.

ШӑшиСем ҫытарсене ҫисе ан шӑтар-рӑр тесен, вёллесене 
си виттисемпех лартмалла. Умшанник тӑвӑр пулсан, ҫи внттисёне 
илме йурат.

Вёллесене умшаннике вырнаҫтарнӑ хыҫҫӑн, умшанникён 
алӑкне, р рерсе не  хупмалла, тата пулсан, пур, р р  ҫутӑ кёрекен 
шӑтӑкҫурӑка та иитёрмелле, кёскенён каласан. умшанникре пат, 

тётгём пулмалла.

Малтанлӑха умшанникри вӗллесен вӗҫекеп шӑтӑкӗсене хупӑ
хӑвармалла. Хуртсем пӑэда кайса пӗтесрен хйвармалли ҫук, мӗн- * ' *
шён тесен куҫарнӑ т,ух вӑхӑтлӑха хусканнӑ пулсан та, хёлкаҫма 
тӑпланса ларнӑ хургсем сывлӑш пӑсакан йацалана н а р р  уйӑ- 
раҫҫӗ. Тата ҫытар витӗр кёрекен таса сывлӑш .та вал вйхӑта. 
исл.тери сывлӑша ҫителӗклӗ йусаса тӑрат.

Хуртсене умшаннике пёр кунта кӳртмелле. Пайӑн ку'ртсен, 
кайранхнсене кӳртнё §ух, малтанхисем канҫӗрленееҫё.

Ваҫё ноҫилкӑпа 6 ҫын ёҫлесен, 100— 120 вёллене умшан
нике лартма 3 сехете йахйп вӑхйт кирлё. Ҫавӑнтан шутласан, 
7— 8 сехет хуш ш пнр, ёҫлекенсем те ытларах пулсан, темиҫе ҫёр 
вёлле куҫарма йурӑт.

Вёллесене вырнаҫтарса лартни 2 —  3 сехет иртсен, умшан
нике кёрсе хуртсем тӑпалннпе тйпалманнине нтлесе иӗлмелле.

Хуртсей худлен, пёр пек сӗрлеҫҫё пулсан, вӗҫекен шӑтӑк- 
сеие уҫ.ма йу]*аТ. А н р х  ҫав хушӑра умшанинке ҫутй кӳртме йу-
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ра¥ тата угас ӗҫе пит те тёппан тумалла. мӗнтӗп тесен уи р н  
а н р х  тапраннӑ хуртсем еёнӗрен хусканма пултараҫҫё.

Хуртсем умшанникре хытӑ сёрлеҫҫӗ пулсан, йе вёсен сасё 
пёр вёллере вӑйлӑрах, теприп^е вйрахрах илтёнет пулсан, вӗҫе- 
кен шйтӑксене уҫма йурамасТ'. Тата ■ре тӑпалмасан, уҫас ёҫе 

тепёр куна хӑварма йура!'.

Умшанникре хуртсене хӗлле пӑхасси,
Умшанникре, йе хупй ҫуртра хӗлкаҫакан хуртсене хёлле 

пӑхса тӑрас ӗҫ малалла каланинр тӑрат: умшанникре ӑшӑпа сивё 
улшйннине пёр май асгуса тӑмалла, пӑсӑлнӑ сывлӑша тасатмалла 
тата умшанпике шӑтйк. йе ҫурӑк виттёр ҫутӑ кӳртме йура
маст. Ҫанталӑк пёр пек аван тӑнӑ пирки йшапа сивё тӑтӑш улшӑн- 
масан, хуртсен пурӑнӑҫӗнр те улӑшу пулмаст. Ҫавӑн пек г§ух 
умшаннике еӑра кёме кирлё мар: вал вӑхӑтра умшаннике ытлаши 

кӗни сийенреи пуҫне нимён те кӳмест.

А н р х —  ӑшӑ хыҫҫӑи ҫанталӑк сасартӑк сивӗтсен, йе снвё 
хыҫҫӑн ӑшӑтсан, умшанникре пулкаламалла. Прӗкре улӑшӑннӑ 
ҫанталӑк умшаннике те ҫапат. Ҫавйнпа умшанникри йшйпа, си- « 
вӗне пёр пеклентермелле; унсӑрӑн хуртсем канлӗн лармаҫҫё. Ку 
ларакан хуртсен сасси хйпарнинрн паллй.

Умшанникри сывлӑш ытлашши ӑшӑ пулсан, ада —  пӑсйлнӑ 
сывлӑша туртакан трупана, йе матурри шӑтӑка уҫҫа уҫйлтармалла 
(снвётмелле), хуртсем пурйнакан ҫуртӑн айалхутёнр (путвалта) 
лараҫҫӗ пулсан, уҫӑлтарнӑ р х  виттёр ҫапакан (вӗрекен) ҫилтен 

сыхланмалла тата уҫнӑ шӑтӑкран кёрекен ҫутта вӗллесеи вёҫекеи 
шӑтйкӗсем ҫине ӳкерме йурамасК Малта калавӑ пек. пурӑннӑ 
ҫуртра гӗр май таракан сасй хуртсене канҫӗрлемесг, а н р х  шйтйк- 
ран кӗтмен вйхйтра илтённӗ сасй хургсене канҫӗрлет.

Хуртсем вйрҫмасйр, канлӗ тата тӗрӗстӗкел лар^ӑр тесен, 
умшанникри сывлӑш реомӳрпе 3° йшйран ҫӳлте, 3° снвӗрен айал- 
та пулма кирлӗ мар. Икё виҫӗ кундйха, нумай ернене умшанннк 
10° таран реомӳр кратӑҫникёяе сивёвни те хуртсене сийен тйвай-



\

мает. Лн-§ах вёллере хуртсем сёрленё сасси" хӑпара^ (вӑйлӑлава^), 
мёншён тесен вёсен ҫӑмхарн температтурйна хӑпарташшӑн ытла
рах тапранаҫҫё. Ҫав хушӑра хуртсем нӑртак апат ытларах 
ҫийеҫҫӗ.

УМшанник нумайлӑха ытлашши хытӑ сивӗняи — хуртсене 
пысӑк сийен тума пултараТ’. Ҫавӑнпа умшанникри температтурйна 
пёр пек тытма тӑрӑшмалла. Сивӗне пуҫласанах, йе шӑтӑксене хуп- 
малла. йе кӑмака хутмалла. Кймакийе умшаньике купалама кирлё 
мар. Вӑл - нв' умшанникне йунашар иулӗмре, йе унӑн ҫийён^е 
пулмалла. Умшанникри кӑмака сывлӑша сасартӑк ӑшйтса хурт
сене нумай снйен тума пултарат. Тепёр ауух. асӑрхаймасан, пё- 
терсе те хура’Г. Каланин^ен пуҫяе хуртсене кӑмакарн вут ҫутти 
пйлхантарат. Кӗскенӗн каласан —  кӑмака кирекӑҫта пулсан та, 
ӑна аптӑранӑ хушӑра ан^ах хутмалла.

Хуртсем непле хёлкаҫнине пӗлесшӗн, хёд таршшӗнҫе вёлле
сене икё виҫӗ хут итлесе тухмалла. Пепле итлесси ҫинцен малта 

каланӑ.
Йышсем хушшин’не апат ҫитменписем пулсан, вёсене малта 

. каланӑ йӗркепе тӑрантарас пулат. (Хуртсене апат парасси ҫин^ен 
вёрентекен сыпӑка пӑх). Ама ҫукран, йе урӑх сӑлтавпа хытӑ 

сёрлесе ытти йунашар йышсене те тапратаканёсрм пулсан, вёсене 
умшанннкрен кӑлармалла.

Нарӑс уйӑхӗн пуҫламёшбще, аван ларсан — икё виҫё ерне 
кайарах. амасем вёллесенҫе ҫӳрё сапма тытӑнаҫҫё. Ҫав вӑхӑта 
хуртсем вёллерн сывлӑша Це^ҫи кратӑҫнпкёпе 8-тан 25" кратуса 
сите'рен хӑпӑртаҫҫӗ. Вёсем ытларах тапранса сӳреҫҫӗ; пӑцй, пӑ- 
сӑлнӑ сывлӑша йуратми пулса таса сывлйш пӗрмай ыйтакан ну- 
лаҫҫё. Ҫавӑнпа ҫав хушӑра умшанникри сывлйша ҫӑрарах уҫӑл- 

тарма кирлӗ.
Умшаннике уҫӑлтарас тесен, пур шӑтӑксене те уҫмалла, 

ав^ах вӑл шӑтйксешҪен умшаннике ҫутӑ кӳртме кнрлӗ мар. Уҫнӑ 
шйтӑксем умшаннике снвӗтеймесен, ҫӗр каҫма алйкёоене уҫас пу
ла!'. Тата хашӗ умшаннике каткапа, йе урйх савӑтпа йурпа пйр
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лартаҫҫё. Тайнах та вёс^м ӑшша хытӑ туртса умшаннике аван 
сивётеҫҫё.

Ҫав хушӑрах итле итле вӗллесен^е апат пуррипе ҫуккине
асӑрхамалла. Ҫӳрё сапнӑ вӑхӑта, хуртсем апат йышлӑ ҫинӗ пирки,
вӗллесен^е саппас сахаляанат. Асӑрханӑ тӑрӑх— хуртсем пурин-
цен ытла пуш уйӑхӗпе ака уйӑхӗя пуҫламёшӗвце выҫӑ пӗтеҫҫӗ.
Анцах кӑларса лартас умён икӗ виҫӗ кун малтан вилекен те сай
ра мар.

16-мӗш сыпӑк.
Х у р г  с е н  1 и р ӗ с е м.

Ҫӳрё ҫӗртекеп щ ир (гнилец).

Книлетс—йерекен цир. Вал вёллерен вёллене куҫат. Куҫма- 
сан, сывй йыш нихӑҫан та ҫнв тёрлё усал цирпе цирлес ҫук. 
Унӑн пуедамёшӗ ҫапла: цирлӗ йыш йӑвинце ахал, куҫа курӑнман 
пит вӗтӗ цӗрӗ йапаласем (р р ӗ н  пуҫламӗшӗ), ҫуралса ҫитёнеҫҫё. 
Ҫав 'ҫбрӗ вётӗ йапаласем пит нумай хут пысӑклатакан кӗленце 
(кантӑк) виттёр те аран курӑнаҫҫӗ. Вӑл йапалаоене вӗреннӗ ҫын- 
сем „пактерисем (вӗткешем)‘\  теҫҫё. Книлетс цирён пактерисе- 
не „Г>ациллыи , теҫҫӗ.

Патсиллӑсем цирлё йыш йӑвинцен сывӑ, таса йӑвана— хурт 
ш таканӑн аллисемпе, ӗҫленӗ цух тыткаланӑ йапаласемпе: тумтир- 
пе тата урӑх йапаласемпе те куҫма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа цирлё 
вёллере ёҫленӗ хыҫҫйн, таса, сывӑ г.ӗллере ӗҫлеме тытӑнаццен 
алӑсене тата ытти тыткаланй напаласене пурне те ҫумалла. В;1л 
т,ир тата апатпа куҫма пудтара!. Ҫавӑнпа '|)ирлӗ вёллери пыдлй 
рамйнӑ, йе йухтарнӑ пыла сывӑ вёллери хуртсене пама йурамас!.

Т)ирлё вёллери патсилӑсем ҫптӗнсе ҫутсе типсен, тусан нек 
пулса пӗтӗм утара ҫилпе саланаҫҫӗ. Вӗсенех цирлӗ вёллерн хурт
сем хӑйсем пыл илнё цецекеем ҫине хӑвараҫҫӗ. Хыҫҫӑн ҫав 
цецексем ҫине сывӑ вёллери хуртсем ларсаи, хӑйсен вёллиие 
цир илсе кайаҫҫӗ. Книлетспе цирлӗ йышсем вӑн утарйн та, не 
сывйхри йут утарсенце пулсан та, вёсенуен пит хӑрамалла.



Книлетс йернӗ вёллере ҫӳрӗ ҫӗрет. Т}ир вӑйлӑланнӑ ҫемён 
ҫӳрӗ ытларах ҫёрме пуҫла!. Ҫаырӑк хурт вӗллере сахад хутшӑ- 
на!. Ҫавӑниа йыш кувран кун вӑйсӑрланса пырса йулашкинцен 
вилет. Тата нацарлавнӑ вӑхӑтра ун пек йыша вӑрӑ тапӑнса унӑн 
ёмёрне кӗскетет. Анцах ҫӑмӑллӑн йут йапалапа пуйма вӗреннӗ 
вӑрӑ йыш цирлӗ вёллерен пылпа пёрле хӑйӗн таса вӗллнне усал 
цир патсиллӑсене илсе тавӑрӑнат. Йулашкинцен хӑй те телейсӗр 
пулса пӗтсе дара!. Пӑртак вӑхӑтрах ҫав цир пӗтӗм утара сарӑл- 
ма пултарат. Ҫавйнпа ӑва пуҫламӗшӗнце емеллесе пӗтерме тӑ- 
рӑшмалла. Туирлӗ йышсене васкаса сыватмасан, пётӗм утарти хурт 
пётме пултарат.

Пуҫламӗшӗнце хуртсем цире парӑнмаҫҫӗ. Вёсем кашни цнр- 
ленӗ ҫӳрӗне ирӗке кӑларса пӑрахса хыҫҫӑн куҫне тӗппипе таса- 
таҫҫё. Анцах хуҫа вӑхӑтра пулӑшмасан, вӗсем цирпе нумайццен 
вӑрҫма пул^араймаҫҫӗ. Т)ир вӑйланнйҫемён вӑйланса пырса, йулаш- 
кннцен йыша иӗтерет. Хӑшцух ҫав циртен пӗтӗм утар пӗтсе ла
рат. Тата тепӗр цух цире арасланма йӗпесапа ҫанталӑк хытӑ пу. 
лӑша!: йӗпесапа ҫанталӑкра ирӗкке вӗҫме май ҫук пирки хуртсем 
цирленӗ ҫӳрӗсене тасатаймаҫҫӗ.

Хурт тытаканеенцен нумайӗшӗ: книлетс тейекен цир шан
са пӑсӑлнӑ, ҫӳрёрен пула!, теҫҫё. Вӑл тӗрӗс мар. Шӑнса пӑсӑлнӑ 
еӳрӗ ҫине книлетс патсилӗсем лекмесен, ҫӳрё книлетспа цирдеме 
пултараймас!.

Тёнцере апа-т вӑйлӑ тӑнӑ вӑхӑтра книлетс вӑйсӑрланат. Те
пёр цух пац пӗтнӗ пек те пулах. Анцах уншӑн майлӑ вӑхӑт пуҫ- 
лансанах, тепёр хут вӑйланса кайат. Вӑл акӑ мӗнрен апла пула!: 
апат вӑхӑтёнце хуртсем карас куҫӗсене пылна шӑлса лартаҫҫӗ. 
Вара, выр.ӑн сахалтан, ама ҫӳрӗ сапма вӑхӑтдӑха цакарат. Анцах 
карас пушанса ама ҫӳрё ытларах сапма тытӑнсанах, теиёр хут 
вӑйланса илет.

Книлетспе цирлӗ йышсем— ҫулла, ҫуркунне^тата кёркунне те 
пётеҫҫё. Анцах пуринцен ытла— хёлле тата ҫур пуҫламёшӗнце 
ӳкеҫҫё. Вӗсене пӗтме ҫӳрӗ ҫукки цармас!.

Утарйн тбн ё^ӗсем. 9
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7)ирлӗ йыш ахац те вӑйсӑр тата унӑн хурцӗсем те, ҫӑвӗпе 
цпрпе вӑрҫҫа, ывӑннй. Ҫавӑнпа вӑл, пур йенцен те нацарскер,
хӗл каҫаймас!.

Сапеӑ ҫӳрёне вӗдерекен сӑдтав книлетсрен пуҫне урӑх та 
пур. Вӗсем ҫаксем: сивё, нацар апат, вӗллере ҫӳрёяе пӑхса ӳстер- 
ме ҫителёклӗ ҫамрйк хурт ҫукки тата урӑх та. Йулашкп сӑл- 
тавран—ытларах ҫӳрӗ йанӑ вӑхӑтра вилет. Тата майне пёдмесӗр 
ҫбнё йыш уйӑрни ҫӳрӗне нумай пӗтерет. Книлетспе тимлесе вӑрҫ- 
малла. Тепёр цух вӑл цирпе цирленӗ йыша васкаса тата хӗрхен- 
месӗр тёрлё майпа пӗгерес пула!. Ҫавӑнпа вӑл цире ытти циртен 
уйӑрма та ӑста пӗлмелле.

Пурияцен ытла ӑна сапнӑ ҫӳрё тӗсӗнцен уйӑрма май пур. 
Кннлетсрен ҫӗрнӗ ҫӳрӗ хймӑр тӗслӗ пулат. Ҫёрнӗ ҫӳрёллӗ карас 
куҫӗ ӑшяе шӑрпӑк циксен, ҫӗрнӗ ҫӳрёрен пулнӑ пӳр ҫӳлелле шӑр' 
пӑк тӑрӑх ҫип пек цӑсӑлат. Ҫӗрнӗ ҫӳрӗн шӑрши йапӑх ҫидӗм 
шӑрши йевӗрлӗ. Йӑвара ҫӗрнӗ ҫӳрӗ йышдӑ пулмасая, вӑл шӑр- 
шӑна сисме йӑвӑр, анцах нумай пулсан, вӗҫекен шӑтӑк патне 
пырсанах усал ҫилӗм шарши кӗрет. Кпилетспе ҫӗрнӗ ҫӳрӗ пӗтӗм 
рамӑна йышӑнаймаот; унӑи хушшинце таси те пулма пултара!.

Книлетспе цирлӗ пицетленӗ ҫӳрӗн ҫийелти хуппи тӗттӗмрех 
тёслӗ, тата путӑк пулат. Нумайӗшӗн путӑк тӗлӗнце пӗцӗк шӑтӑк, 
пула!-: Вӑл щӑтӑка ҫӳрӗ ҫӗрсе йӳҫнӗ цух пуҫтарӑпнӑ усал сыв- 
лӑш (газ) шӑтарса тухса тӑва!.

1)ирленӗ ҫӳрӗллӗ куҫӑн пицетне уҫҫан, унӑн ӑшӗнце ҫӗрсе 
цӑсӑлакан пулнӑ пӳр, йе тӗпне типсе ларнӑ пьвдӑк курма пула!. 
Ҫав тёпне типйӗ пыл,цйк книлетс саракан йапала. Ӑна вырӑсла 

„ споры" теҫҫӗ.

Типсе спорӑ вӑхӑтне ҫитнӗ книлетс пит хӑрушӑ: унӑн кашни 
тусанӗ цир сарат. Ҫавӑнпа ӑна „пит усал вӑхӑтри книлетс“  
теҫҫё.

Ҫӳрӗ урӑх сӑлтавпа та вилме пултарат, анцах книлетспе 
вилмен ҫӳрёллӗ карасӑн тӗсӗ те урӑх. Вӑл тёттӗм кӑвак, йе хура 
пула!, тата книлетспе цирлӗ цухнехи пек хӑмӑр та пулмаст. Вил-



нӗ ҫӳрӗ караса пӗтӗмӗшпв вптет: ун хушошнце цӗрӗ ҫӳрӗ йулмас!. 
Вӑл ҫӳрӗ ҫӗрсе пӳр пудмаст, хуртан типсе ларат. Карас пицетё- 
сем путаҫҫӗ, анцах шйтйк пулмаҫҫб. Куҫёсене уҫҫа пӑхсан цйнах 
та у н т  ни иы.щӑк, ни пӳр пулмаст, типсе ларнӑ хурт анцах 
пулат.

Ҫапла— утарти йышсем хушшинце вилнӗ ҫӳрёллӗ йыш пул
сан, кӑтартнӑ паллӑсем пулӑшнипе ҫӳрӗ цирлипе цирсӗррине 

тёрёс пӗлме йура!.

Утара книлетс пырса йересрен пит сыхданмалла. Сыхлан- 
ма ҫӑмӑлтарах, емеллесе сыватма йӑвӑр.

Книлетс— йерекен цир. Ҫавӑнпа унтан йерекен цирсенцен: 
вӗри циртен, халертен, цумаран тата урӑхсенцен те сыхланнӑ пек 
•сыхланмалла. Книлетспе асӑннӑ цирсем хушшинце уйрӑмё те ну
май мар: малта шутласа тухнӑ ете-м ҫинци цирсем вйхӑтӑн килеҫҫӗ, 
книлетс кашни ҫул тата пур вырӑнта та пулма пултара!.

Йерсе сарӑАакан цире пуҫламӗшӗнце царма тӑрӑшаҫҫӗ. Вӑл 
кунта та ҫапдах пулмалла. 'Ҫарма пултаракан йапаласем: кирек 
мён йапалана та, кирек хӑҫан та таса тытмалла, тата. патсиллӑсене 
вёлерекен йапаласемпе емеллемелле.

Вёдлесемпе утара таса тытни, тата вёллесене теҫинфекси 
туни— утара книлетс йересрен сыхла!. Ҫапла ёнтё—таса тытнипе 
хуртсен хушшинци книлетс пуҫламйшне сирме пулйшатнӑр; теҫин- 
фекси тунипе вёлленех йуднӑ, пактерисемпе спорӑсене вёлеретпёр. 
Ҫавӑнпа ҫуркунне вёллесене умшанникрен кӑларса лартнӑ хыҫҫӑн 
ҫийӗнцех тасатса тухмалла (4-мӗш сыпӑкра— вёллесене тасатас 
йӗркене— пйх).

Хуртсене циртен сыхлас тесе, кашни вёлденз вӑрман мӑйӑ,- 
ре пысӑккӗш кйнӑхвара катӑкӗ тутӑр татӑкӗпе цёркесе хумалла, 
яе хӗрринци хӑма хыҫне, анцах йӑвана мар, пёр цӗптӗм нафта

лин сапмалла*).
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*) Гаррисон сйнаса п ӑ и ӑ  тӑрӑх, хуртсене т,иртен тасатас йен$ен, нафта
лин кунӗ йапала. Ҫавӑнпа ӑна ■§иртеи сыхлас тенӗ $ух ҫеҫ вӗлдене хунн  
усӑллй.



Каланннцен пуҫне ҫуркунне малтанхи апатпах, йыш пуҫне 
5 крам, салитсиловӑй кислотта памалла, йе 10-12 кёрепенкё сахӑр 
шывӗ ҫине ҫавнах 1 мыскал йамалла. (Ун ҫинцен 2-мӗш сыпӑкра 
нӑх). Салитсилӑвӑй кислотта та хуртсене йерекен циртен сыхлат. 
Вӑл апатпа хуртсен хырӑмне кӗрсе цирӗн пуҫламӑшне шӑлтах 
пӗтерет. /

Йулашкннцен, ҫуркунне— сывлӑшри ӑшӑпа. сивӗ тӑтӑш улӑ- 
шӑннӑ хушӑра хуртсен йӑвисене вӑйне кура виҫеллӗ тытмалла.

Тепӗр тӗслӗ каласан, вёллесене— хуртсем витме пултарнӑ 
таран анцах рамӑсем памалла.

Пӗтӗм малта каланинцен акӑ мӗн курӑнаг: вӗллесемпе утара 
таса тытни, теҫинфекси туни, салитсиловӑй кислоттапа апат пани 
тата йӑва пысйккӑшӗ вйй майӗпе пулни утара нимле цире те 
кӳртмеҫҫӗ.

Книлетсе тасатни.
Вёллере книлетс йернӗ ҫӳрӗ малтан курнӑ $ух ҫёрсе типмен 

пулсан, ӑна „йёпе киимт си теҫҫӗ. Вӑл вӑхӑтра йыша циртен 
сыватма ҫӑмӑл. Йӑвана тӗпӗйӗрӗпе пӑхса тухса цирдӗ ҫӳрӗллӗ 
караса анцах пӗтермелле.

^ирле карас йышлӑ пулмасан, ӑна ҫунтарни аван, мёншӗн 
тесен утар йерекен циртен хӑтӑлат. ^ирлӗ карас нумай пуҫтарӑн- 
сан, ӑна вёретме йураг. Анцах вӗретнӗ ҫӗре хуртсене йама йу
рамаст. Вёсем пыл шӑршине пуҫтарӑнса утара тепёр хут цир сар
ма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа карас вӗретес ӗҫе утартан айӑкра туни 
аван. Тата, т,ирлӗ караса вӗретнӗ цух, ҫире пулнӑ кӗпе йӗмпе 
сывӑ хуртсем хушшинце тепёр хут ӗҫлеме кирлӗ мар. Еҫленё 
хыҫҫӑн алӑсене те супӑн,па ҫума кирлӗ.

'Ҫирлӗ караса %  сехетрен кайа вӗретме йурамас!.
Малалла вёллене тасатса, йӑвана кирлё таран пӗцӗклетмелле; 

хыҫҫӑн вӑйлӑ теҫинфекси тумалла. Теҫинфекси тйвас йӗрке ҫапла: 
йаванйн икӗ йенне пӗрер пушӑ караслӑ рамӑ лартмалла. Вёсен 
пӗрер питне 8 лот таран 10%  муравйиннӑй кислоттаца тул- 
тармала. /
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Пае пулса цае типме кпелотта ӑшне 15-20 тумлам ерех 
спиртне йарсан аван. Ҫав кислоттанах кӗлеяце_ панккӑсемпе 
йӑва айне лартмалла. Панккӑсене ҫийелтен пирпе, марлёпе, йе 
пралук ҫеткӑпа витое ҫыхас пулат. Йулашкинцен хуртсене ҫӑра 
сахӑр шывё салитеидовӑй кислоттапа памалла. Кислоттине 6-8 
кёрепенкё ҫине пёр мыскал йарас пулат. Ҫӳлтё каланӑ пек хатёр- 
ленё апата 1-11/., кёрепенкенён кашни йыша 2-3 хут памалла. 
Тёппипе пӑхпӑ, цух йӑв&ра цириӗ ҫӳрӗ курӑнмаоан, малта калана 
пек емелленӗ хыҫҫӑн, цирлӗ йыш циртен сывалат (тасалат).

Аицах кннлетсӑна пуҫланса кайнӑ (ҫӳрӗ ҫӗрнӗ) вӑхӑтрах 
тӗл пулма пит йӑвӑр, мёншён тесен вӑл вӑхӑтра йӑвара цирлӗ 
ҫӳрӗ сахал пуда!. Ытларах тинсе спорӑ (тусан) пулнӑ хыҫҫӑн 
тнн сисетӗя. Ҫав вӑхӑтра цире пӗгерме питё хӗн.

Ҫӗр, йе иытларах йышлӑ утарта книлетспе цирленё йыш пёр—  
нккӗ анцах пулсан, вӗсеие пӗтём хатӗрӗпе ҫунтарса йанинцен 
ырри ҫук. Пӗтӗм утара пӗтереццен пӗрикӗ йыш пӗтни нимӗн те 
мар. Йыш сахал утарта пёрик йыш катӑлни те сисёнтерет пулсан, 
цирлё йышсене сыватма тӑрӑшмалла.

Май пулсан, цирлё йышсене утартан нкё ҫ.ухрӑм айӑкка 
илсе кайса ларгас пула!. Анцах кӳршӗри утарсем ҫывӑхне лартма 
йурамас!. Унтан ҫав хуртсене кувтӑ ӑшне хӑваласа кӑларса, унта 
3 кун хушши выҫҫа тӑкӑнма пуҫлаццен тытса усрамалла. Малал
ла хуртсене ҫӑра сахӑр шывё салитсидавӑй кислотта йарса 
малта каланӑ виҫепе памалла. Йулашкинцен хуртсене кунтӑран 
т.аса вёллене хупмалла. Вара вёсем ҫӗнӗ йава тӑваҫҫӗ.

Ҫак ӗҫв туиӑ вӑхӑтра хуртсене пӗрмай апат парса тӑмалда.

Асӑрханӑ тӑрӑх— цирлӗ вёллери ама таса вёллене цир куҫа- 

рат. Ҫавӑнпа ӑна улӑштарни усӑллӑ.

Йыш цирлё вёллере пӗрмай теҫинфекси тӑвакан йапаласем: 

1) Юо/0-лӑ муравйиннӑй кислоттапа вӗлле пуҫне 8 лот таран тудтар- 
нӑ кӗденце панккӑсем, 2) ун вырӑнне 20% формалин шывё ӑшне 
циксе йёпетнё кӑмпа, йе тутӑр татӑкё тытмалла. Анцах пёр вӑ- 
хӑтрах нкё тӗсдӗ емел тытма йурамаст.



'Ҫирлӗ вӗллесен'§ен ҫӗмӗрсе илнӗ караса % -1 сехет хушпш 
шӑратмалла. Унсӑрӑн 'р р  саракан йапаласем вилмеҫҫё.

Книлетспе ^ирлӗ йыш айӗн^е пулнӑ вёллене те аха^ хӑвар- 
ма йуратмаст’. Ӑна кӳкёртпе хытӑ тётӗрмелле, унтан 1°/о сулема 
шывӗпе ҫумалла. Тата тепӗр хут 3 ҫулсйр ӗҫе кӳртме йурамаст.

1}ирлӗ йыш тӑнӑ вырӑна, ■ тавра пёр 'рлӑш, пусса тухса 
сӳнмен исвӗспе хулӑмӑн сапса тухмалла.

Ҫёнӗ, таса вёллене лартнӑ ^ирлё йыша, ан§ах "ррлӗнё йыша 
емелленӗ пек, емеллемелле. Ҫӗнӗ вёллере книлетс каллех курӑнсан, 
вал сайра пулат, малтанхи хут тунине ҫӗвӗрен туса тухмалла.

К у  вахӑтра книлетсрен формалинпа емеллеяшше авантарах 

щутлаҫҫӗ.
Формалинпа емеллеые пурин^ен ытл*. К . А. Корпа^ёв ху- 

ш а!. Вал нумай ҫул^ен -ррлё йышсене формалинпа емеллесе, вал 
(фюрмалин) усӑллине ёҫре асӑрханӑ. Унӑн хӑй йа^ӗпе— книлетс 
тейекен :рре тунката вӗллесемпе рамӑллӑ вёллесентуе йепле емел- 
лесси ҫив^ен вӗрентсе ҫырнӑ кӗнеке те пур. Формалинпа емеллее 
йӗркене епёр те Корпа^ӗв кёнеки ҫин^ен иясе малалла вырнаҫ- 

таратпӑр.

Рамӑллӑ вёллери йыш— шгдетленӗ ҫӳрӗ те, ии^етлеменни те 
пур вӑхӑтра книлетспе ^ирлесен, ■ҫӑн малтан ама шыраса тупса, 
ӑна клеткӑ ӑшне хупмалла. (Пуринтуен аванни— Титтовкӑ клетки). 
Клетк&н апат памалли пӳлёмне ама валли пыл хумалла, тата ӑна 
вӑхӑтӑн хушса тӑмалла. Унтан книлетсрен ҫӗрсе вилнӗ ҫӳрӗллӗ 
рамӑсене ан$ах мар, ҫӑмарта йулашки кунсен^е хунӑ рамӑсене 
те паллӑ туса тухса, ҫав йыша 21 кун хушши формалинпа тӗтёр- 
мелле *)• Тата ҫав хушӑра кашни кун сахӑр шывё те формалинпа 
памалла. (20%  формалин шывне 10— 12 тумлак стаккан шыв 

ҫине).
Ҫӳрӗ тухса пётсен, вал йыша таса вёллене, тата карас сине 

куҫарса,ама парас пула!. Куҫарнӑ хыҫҫӑн малтанхи 7— 10 кун

*) Т ётёрессине—сӑмавар, йе лампй пёк расна тунӑ припорсемпе тбтёреҫ- 
ҫӗ. Йепле тётёрессиие Корпа^ёв кёнеки ҫинце тупма йурат.
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зушшн формалинпа хутӑштарнӑ сахёр шывё памалла. Тата, нкӗ 
кунта пёрре (кун сиктерсе), ҫӳрӗ шгуетлерен, формалинпа тётёрсе 
тёрас пулат. Малтан паллӑ тунё ҫӳрӗ пулнӑ рамйсён'р караса 
ш’ёратмалла. Таса пуш караспа пыллӑ караса (малтан пит,етне 
уҫмалла) 20 проу. формалин шывӗпе сирпӗтсе темиҫе тадёк хуш- 
Л1и пуш вёллере тытмалла. Унта калдех формалинпа тётёрмелле. 
Вара тин уиртен сыватнӑ хуртсене пама йура!. Карассене книле
тспе вӑйлё ■ррленё вёллерен илнё пулсан, малтан шӑратви аван.

Книлетспа ёна йепле пётересси ҫнн^ен тёплёрех пёлес тёйе- 
кенсене еаёр ҫак кёнекесене вулама хушатпӑр: 1) «Книлетс, тата 
унтан хётёласси»—профессор— доктор Э. Цандер ҫырнӑ. 2) «Кни
летс, тата ӑна тунката вӗллесемпе рамӑллӑ вёдлесенуе пётересси» 
— К. А. Горбачев ҫырнӑ. 3) «Книлетс мён йапала, тата унтан 
йепле хётёлмалла»— В. И. Логинов ҫырнӑ,.

Йулашкин-уен акӑ мён ҫин^ен систерес тетпёр: таса уёреллё, 
тӳрӗ пурӑнӑҫлӑ хурт тытакан утарӗнуе книлетс пуррине сиссенех, 
ун ҫин^ен таврари йулташёсене пёлтерет. Т)ире палдаман-уйарай- 
ман хурт тытакансене ёна падлама, тата емеллёме вёрентет.

Йӳҫӗ книлетс.
Малта каланишуен пуҫне, книлетс тата урёх тёсли пур. Вёл 

малта жӑтартни йевёрлех, ан^ах ун пек хёрушё мар. Ӑна „ йӳҫё 
■,к н и л е т с теҫҫӗ. Вӑл ҫамрӑк ҫӳрёне лешин пекех вёлерет. Тата 

хуш^ух пи-уетленё ҫӳрёне те йерет.
Ана малалла кӑтартнё паллёсен'уен уйӑрма май пур. Йыш 

йӳҫё книлетспе 'бирлӗ ■ҫух, вилнё хурт нихёган та карас куҫӗн 
пёр йенуи ҫтени ҫумне ҫыпӑҫмас!, йалан тёпне ларат. Уяён шар- 
ши— ҫ^рёк палулми, йе уксус шӑршн йевӗрлӗ. Хӑй шывдё, (йёпе), 

ан'уах сип пек -уёсёлмас!.
Тӑтёш вёл 'уир емеллемесёрех нртет. г5ас иртмесен, емелде- 

ме те йура!. 10 хут формалинпа тётӗрнё хыҫҫӑн иртет. Ҫапах та 
вёллере ’уир'уёре хёвалакан йапаласем— 20 °/о формаллин шывё 
ӑшӗн-уе йёпетнӗ тутӑр татӑкёсем тытни пӑсмаст. Апла тунние те 
иртмесен, малта каланё пек ҫӗнё, таса вёллесене куҫарса ларгас 

пула!.
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Хуртсем варвиттипе аптӑрани.
Варвиттипе хуртсем хёлӗн вӗҫӗн^е аптӑраҫҫӗ. Варвитти 'тё- 

рёссипе каласан, ■ҫир те мар: хёл каҫаден пёртте нрёке тухса 
тасалмасӑр ҫинӗ апатпа хырӑм тулни ҫеҫ. Хырӑм тулнипе аптӑ- 
ранӑ хуртсем т}ӑнах та вӗллерех тасалаҫҫӗ, йе, тухма май пул
сан, вёлле аниве тага ҫтенисене варалаҫҫӗ.

Хуртсен хырӑмё ҫура тухса тасалас вӑхӑ^ен т}ӑтайманни—  
хёлле апат на^ар пулса хуртсен орканисӗмӗ туртайманран (пёуе- 

рейменрен) килет.
Хуртсене апат нумай ҫнме йӳтӗм трдлай: 1) вӗсем пӗрмай кан- 

ҫӗрлесен апат нумай ҫнйеҫҫӗ; 2) ытлашшп ӑгаӑ, йе снвӗ пулсан, 
3) температтурӑ тӑтӑш улӑшӑнсан, 4) хӗл вйрӑм килсен, ан'вах 

урӑх йӳтём те аулма пултарат.
Хуртсем варвиттипе ан аптйрат}§йр тесен, варвиттине йер- 

текен сӑлтавсене сирме тйрӑшмалла. Хуртсене хёлле, умшанникре 
ларнй 1 ух, нимёнпе те канҫёрлемелле мар; вёсем ларнӑ ҫуртра 
температтурӑ 3° мала, 3° кайа тытмалла мар, тата саппаса хӑ- 
варнй апат аван пулмалла.

Хуртсем ҫуркуяаепе умшанникре хытӑ пӑшӑрханаҫҫӗ пулсан, 
тата варвиттипе аптӑранӑ пулсан, вӗҫме майлӑ, ӑшӑ ҫанталӑк кил- 
сенех хуртсене умшанникрен кӑларас пулат. Ан§ах стайсйр ҫан- 
талакра кӑларма йураыастх Ун пек $ух кӑларсан, усӑ ҫук, сийен 
ан^ах нулма пултарат. Кӑларнӑ $ух хытӑ, тапраннӑ хуртсем, вӗҫ- 
ҫе тасалма май пулмасан, вёллене пушшех хытӑ варалаҫҫӗ.

На^ар пыл ҫисе хуртсем варвиттине ан йер'рёр тесен, вёсем 
вал,л,и хӗлкаҫма ҫулҫӑ ҫин^и пыл (медвяная роса), йе ытлашши 
нумай тӑнӑран сахӑрланнӑ, йе йӳҫвӗ пыл хӑварма йурамасН 
У н  пек йурйхсӑр ныла урӑх аван пылпа,, йе ҫӑра сахӑр шывёпе 
улӑштармалда (2 стаккан сахӑр лёр стаккан шыв). Пана апат 
сахӑрданасран (кӗрпеленесрен) ун ӑшле лимоннӑй, йе виннокамен- 
гШ  кислотта 10-12 кёрепенкё ҫине 1 мыскал шу^ёпе, йарас пу- 
лат. Тӑрантарнӑ л; ух малта каланӑ правелӑсене асӑрхамалла. (Хурт
сене тӑрантарасси ҫин-§ен калакан сыпӑка пӑх).
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Хуртсене апат пама ҫурла уйӑхӗн^ен кайа йулма кирлё мар. 
Парассине— ҫанталӑк аван тӑнӑ цух, хуртсем ӗҫлеме ӳркене^ен 

памалла.
Панӑ апатран хуртсем варвиттине йерсен, ҫуркунне первей- 

хи майлӑ, ӑшӑ кун кӑларса, 2-шер кёрепенкё ҫӑра сахӑр шывё 
васкаса памалла. Саяитсиловйй кислотта 8-10 кёрепенкё сине 1 
мыскал йамалла Малалла, первайхи ӑшӑ кун, кашнн йыша пёрер 
рама пыл парсан аван. Пыл ҫук пулсан, тендере апат нулат^ен, 

ейра сахйр шывё парса тӑмалла.

Й е р е к е н  в а р в и т т и ( н о з е м а ) .
Малта калана ахау, варвиттирен пуҫне х ӑ л щ х  хуртсем усал 

(ногеиа тейекен) варвиттипе аптӑраҫҫӗ. Ноҫемӑна хуртсен хырӑ- 
мён-ҫе расна ^ёрӗ йапала „ параҫит“  пуҫласа йараг. Ҫав параҫита: 
„хуртсен ноҫемё“  теҫҫӗ. Хуртсем воҫӗмӑпа ҫуркувне аптарасан, 
йӑвана шывлӑ пӑхпа хытӑ в-ралаҫҫӗ. Ҫав пӑхӑн тӗсӗ аха% вар
виттипе аптйран-зЧ’Бухнехин'вен ҫутйрах. Шӑрши сӑмсана туртакан 
тапак шӑрши пек. Ноҫемӑпа сывӑ мар, 'ррлӗ пулнӑ хуртсем пур 
те внлеҫҫё. Ама на^ар пулса ҫӗнӗ таса хуртсем нараймасан, йыш

па^ пётме пултарат.
Ҫур иртерехпе ноҫӗмӑпа антӑранӑ хуртсене асӑрхама йӑвӑр.

вёсем вёллерен вӗҫҫе тухса айӑкра вилеҫҫӗ. Андох сайра мар, трф- 
лё хуртсем вёлле умне ӳксе, ҫурӑм ҫин^е самай'в^ен ҫавйрӑнкала- 
сан. тургса хуҫлатнипех вилсе кайаҫҫӗ. Хуртсем туртса хуҫлата- 
кан 'ҫиртен пурин-ҫен ытла ҫу уйӑхен^е вилеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӑл 54- 
ре тепёр тёслё „су уйӑх щ и р ё ' (майская болезнь) теҫҫӗ.

г1)ир хйватланса хуртсем нумайӑн ^ирлеме пуҫласан, йыш 
мананах хытӑ вӑйсӑрлана!, йулашкин^ен нӗтет. Ҫав вахӑтра пӗ- 
тӗм утарта хурт вилли сапса тухнӑ пек вырта1?. Каланин^ен но- 

ҫемӑ утара пысӑк сийсн кӳни аван курӑнаН
Хуртсем ноҫёмӑпа ан р р л е ^ ӗ р  тесен, ӑна малтанах утара 

кӳртме кирлё мар. Кӳртес мар тесен, книлетс зухнехи пек сых- 
ланмадла: вёллесене таса тытмалла, тата тӑтӑш теҫинфекси ту

малла.



Ноҫеыӑпа 'ҫирленё хуртсем пшв патне ҫӑра вӗҫеҫҫб. Вӑ.т 
акӑ мӗнрен кидет: пйхлӑх ҫтеннсем, ноҫемӑпа ■ҫирлё вӑхӑтра, хы- 
рӑма кёне апата пёҫерме ҫителӗклӗ сӗтек параймаҫҫё, ҫавӑнпа 
хуртсен ҫав шыва аМкран шырамалла пулса тӑра¥.

Тата шывне нлнипе ҫитмест, гаыв илнӗ вырӑна тасалса 
(пушанса) ӑна ноҫемӑпа ■ррлеҫҫё. Каланин-ҫен шутласан, утар- 
сенце хуртсене шӑвармалли вырӑн туса, ӑна таса тытнпне ҫитмест 
(8)иёш сыпӑк пӑх).

Ноҫемӑпа "ррленӗ хуртсемпе акй мӗн тум.алла: цпрленё хурт 
вёллере йышлӑ пулмасан, вараланнӑ, карассене вӗллрен пуҫтарса 
илҫен те ҫитет, а н р х  ҫав йыша таса вёллене ҫёнё карас ҫпне 
куҫарни авантарах. 'Гата ҫав йышӑп ҫӳрӗ сахал сапакан на-[>ар 
ама пулсан, ӑна аваннипе улӑштармалла. Унтан йӑвава формалин- 
па.йе муравйиннӑй кислоттапа, книлетс кӑларнӑ эдхнехи пек, 
теҫинфекси тумалла. Хур^ӗсене сахӑр шывё ӑшне салатсиловӑй 
кислотта йарса тӑрантармалла. Ҫапла тусан, нодемӑ пӗтет; сывӑ 
хуртсем -ррлеые пйрахаҫҫӗ. Анцах ■ррленисем ҫапах та вилеҫҫӗ. 
^ире утарӗне сарае мар тесен, -ррлё йишран (вёллерен) пуҫтарса 
илнё йапаласене еунтарни аван.

Ноҫемӑпа т,ирленё йышӑн сапнӑ ҫӳрине йӑварах хӑварма 
йурат: ӑна ■ҫир ҫыпӑҫмаст'. Вараланнӑ карассене шӑратни аван; 
вёлленён ҫтенисене, марине тата рамӗсене вӗри шывпа ҫумалла; 
хыҫҫӑн ҫав йапаласене 10 про!,, формалин шывӗпе шӑлса тух- 
малла.

Ҫаила тунй хыеҫӑн хуртсем хушшннце 'ҫнр пётет.
Вёллерн хуртсем пур те •ррлё пулсан, малтан кукёртпе тётё- 

рсе хыҫҫӑн ҫунтарса йамалла. Ҫапла тусан утара ■рртен х&тарма 
йураВ Вёллепе рамӑсене ҫӳлте кӑтартнӑ пек ҫумалла.



17-мӗш еыпӑк.
Х у р т с е н  т ӑ ш м а н ӗ с е м .

Кёве •мотылица).

Карас кёвн таса тытман, н а р р  йышлй вёллесенр пулма 
пултарат. Вӑл акй мёнрен пула?: кӗве лёппп вёллене вёҫҫе кӗрсе 
гӳпё ҫнне, йе ҫтенари ҫурйксене, йе тата тасатман карас куҫёсе- 
не ҫймартасем хурса хйвара?. Хурса хйваррӑ ҫймартасем ҫитёнсе 
шурӑ хурт пулаҫҫӗ. Ҫитённӗ хушйра вёсем пётӗм караса шӑтарса 
пӗтереҫҫӗ. Тунӑ ҫула ҫийелтен ерешмен карти пек ҫиппе витсе 
пыраҫҫё. Вӑл вёсене хуртсенрн хӑтарат. Тӑранассияе — караспа. 
хуртсен кёписемпе тата ҫӳрё ҫитённё $ух карас куҫё тёпне хйвар- 
нӑ йапаласемпе тйраваҫҫӗ. Кёвене вйхӑтра пётермесен, вӑл пётӗм 
йӑвана ерешмен картине карса илет те, йыш пӗтет. Кӗве ан пул- 
тар тесен, вёллене таса тытмалла, тата ййва аслйшё йыш вййё 
майёпе тулмалла. Вёллере кёве пуррине сиссенех, карас ҫи нр  кёве, 
пур рамйсене вёллерен кйларса илмелле.

Хӑш рамйри карас ҫинҫе мён пурё те темиҫе куҫ а н р х  кӗ- 
велли пулсан, йе тата кёве ҫӳрёлле рамӑ ҫи нр  пулсан, вёсене 
кёверен тасатса каллех вёллене лартма йурат. А н р х  малтан рама 
йӑвӑҫҫисене нафталинпа, не кӑнӑхварапа сёрмелле. Тата вёллере 
кирекхӑҫан та вйрмап мӑййрӗ пысӑккӗш кӑнйхвара катӑкне тутӑр 
татӑкӗ ӑш ёнр тытнн усӑллй.

Кёвеллё вёлле— йалан асӑрхаса тасатса тйрсан, тата кйвйх- 
вара катӑкё унӑн йшӗнрн татмасан, кӗверен р с  хйтйла?.

Вёллерен кйларнй кёвеллё караса шйратас мар тесен, теми- 
ҫе хут кӳкӗртпе тӗтёрмелле. Тӗтёрес йӗрке ҫапла: малтан тётёр- 
мелле караса рамйсем лартмалли йешрке, йе шкапа лартас пу
ла?. Ҫавӑнтах, рамйсем айне, кӳршекпе кйвар лартса ун ҫнне пёр 
цей кашӑкё ҫйнӑх пек ватнй кӳкӗрт хумалла. Унтан йешрке, йе 
шкапа ҫирёп хупса лартмалла. Вара кукёртён пасё (тётёмё) кё
вене вёлерет, а н р х  кёве ҫймартисене вӗлереймест. Ҫавӑнпа ерне- 
рен, кёве ҫймартпсем шурй хурт пулсан, тепёр хут тётёрес пула?.



Хёле кёрекен караса та ҫапла тӗтёрсе хйварсан аван. Вара 
ун патне кёве пыраимаст.

Тата караслӑ рамӑсем усрамалли йешркён, йе шкапӑн ҫте- 
нисене кӑнӑхварпа ҫусан, кӑнӑхваранах ӑшне катӑкӑн хурса тух- 
сан, кӗве ннхӑҫан та йермест.

Ҫапах та кӗве ҫыпӑҫнй рамӑсенр караса шӑратсан аван. 
Кёве ытларах ватӑлнӑ карас ҫ и н р  пулат, ҫавӑнпа ӑна хӗрхенме 
кирлӗ мар. Ҫутӑ, карао ҫи н р  ун валли апат ҫук, ҫавӑнпа вӑл ӑна 
йуратмаст.

Ш ӑ ш и с е м  ( к у ш а к  н а й ӗ к ӗ с е м ) .
Ш ӑшп вёлле хуррш ӗн т,и усал тӑшман. Шӑшиоем хуртлӑ 

вёллесене кёрсе, унта йӑва ҫавӑраҫҫӗ те, вёллери пылпа караса 
нумай ҫисе пӗтереҫҫӗ. Каланинрн пуҫае умшанникре тӑппӑя ла- 
ракан хуртсене хускатнипе пысӑк сийен кӳреҫҫӗ. Хусканнй хурт
сем ытлашши апат ҫисе варвиттипе нумай пӗтеҫуӗ, йе саппас пет
ое выҫҫа вилеҫҫӗ. Ҫавӑнпа шӑшисене тапӑсемпе тата емелпе ҫу 
пӗтнӗ ҫӗрех пӗтерни аван.

Каланинрн пуҫне, хёлле хуртсем лармалли ҫурта шӑшисем 
кӗмелле мар тӑвас пула?. Ҫавӑнпа умшашшкӗн урайне кирпӗ^рен, 
йе рментран тусан аван. Тата урайне, ҫтенасем тытӑннӑ вырӑна, 
типӗ кӗл. хӑйӑр, йе ватнӑ кӗленр (кантӑк) саини пит усаллӑ.

ХӑШ1 ух, умшанник урайне куршанкӑ, пӑрахса тухсан та, шӑ- 
шисем умшанникрея тараҫҫӗ: вӗсем куршанкӑ ҫыпӑҫннне пит йу- 

ратмаҫҫӗ.
Хйш ҫул шӑши ытлашши нумай пулнипе вёсенрн умшан

нике па^ хӑтарма май та пулмаст. А н р х  вйхӑтра пӗтерме ты- 
тӑнни, шӑшисем тӑвас сийене пӗрклетет.

Шӑшисене пётермелли емелсенрн аванни— шӑшисене вӗри 
■ррпе ррлетни (машиный тиф). Вӗри "вир, май килсен, шӑшисене 

хыгӑ пётерет.
Тасӑсеяуея аванни—шывлӑ катка. Вӑл пёр ррӑнмасӑр еҫ- 

лет. Каткана ҫурри таран, йе ытларах шыв тултармалла. Шыв ҫине 
г 1*— Ча вершук хулӑнӑш арпа йарса ҫине хывӑх сапмалла. Унтан
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катка ҫумне рдӑш ӑн темиҫе хӑма тӑратас пула?. Вара шӑшнсем 
ҫав хӑмасем тӑрӑх каткари хывӑха ҫиме хӑпараҫҫӗ те, шыва кай- 
са вилеҫҫё. Кӗскенӗн каласан, йепле май килет, шӑшисене ҫапла 

пётерме тӑрӑшмалда.
Умшанникре шӑшисенрн хӑтӑлма май ҫук пулсан, вӗҫекен 

шӑтӑксеа умне— атӑ пӑти, йе кёске пралук пӑтасем ҫапса расва 
тунӑ турасем тӑхӑнтарма кирлӗ. Пӑтасен хугаши */8 вершук пул
малла. Ҫав турасем витгӗр хуртсем тухса ҫӳреме пултараҫҫб.

ХЙӑшасем вёллене ан йеррр тесен, вёллери пушӑ вырӑнсе- 
не, хёрӗнци хӑмасем хушшнсене тата ҫытара та арпапа тултарма 
йурамас?. Арпари тырӑ шӑршн шӑшисене йавӑҫгара?. Улӑмран 
ҫыхса тунӑ кӗҫҫене те п у р х  кӳртме кирлӗ мар. Ҫавӑнпа хурт ты- 
такансенрн хӑшӗ— вёллери пушӑ вырӑнсене арпапа тултарма ху- 

шаҫҫӗ нулсан. йӑнӑшаҫҫӗ.

К ӑ т к ӑ с е м .

Каткӑсем вёллере пулни хуртсене пит пӑшӑрхантарат. Тӑ- 
кӑннӑ пыл, йе сахӑр шӑрши кӑткӑсене вёллене пуринрн ытла
рах йавйҫтара?. Ҫавӑнпа хуртсене апат панӑ ■ҫух тӑкӑннӑ, йе 
тумланӑ сахӑрпа пыл вырӑнне ҫуса шӑлса тасатмалла. Кӑткӑ те
мнеем ҫук вырйнуа кӑткӑсем вёллесене питех тапӑнмаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
хуртсен ҫывӑхёнр кӑткӑ тӗмисене пӗтермелле. Вӗсене авӑтса ил
се ҫунтарма йура?; хӑшӗ сӳнтермен исвӗспе пусса тухаҫҫӗ, йе кар- 

половӑй кислоттапа сапаҫҫё.
Кӑткӑсем вёллене лекнё пулсан, вёсене унтан хӑвӑртрах 

шӑлса кӑларса, вырӑнне нафталин сапмалла. А н р х  кйткӑсем вёл
лене лексен те. йӑвана лекеймеҫҫб. Ҫавӑнна нафталина сапассн 

те— хӗрӗнтрг хӑмасемпе ҫтенасем хушшине тата мадапа ҫытар ҫи- 
не а н р х  сапмалла пула?. Тата сапсан та п ё р к  рптёмён а п р х  
сапмалла. Йӑвана пёртте тивретме йурамас?. Вёллере нафталин 
шйрши пур хушйра кӑткӑсем унта курӑнмаҫҫӗ.

Кӑткӑсене тата кӳршекпе ( ’вулмекпе) тытма йура?. Пылпа,. 
йе сахӑр шывӗпе вараланӑ кӳршеке вёлле ӑшне лартмалла. Кӑт-
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кӑеем тулсанах, ӑна вёллерен хйвӑрграх кӑларса илсе вӗри шы
ва -ркмелле. Вара пуҫтарйннӑ кйткӑсем пур те пӗтеҫҫӗ.

А н р х  пур емелтен аваннн— вёллене таса тытни. Таса тытнй 
вёллере кӑткйсене тепле а н р х  курма пула?.

18-мӗш еыпӑк.
Х у р т с е м  п а н ӑ  а п а т ҫ и м ӗ ҫ .

П ы л.
Утар икӗ тӗсдӗ пыл парат: пӗр тёсли— машшинӑпа йухтар- 

нӑ, йе парнй шӗвӗ пыл, тепӗр тӗслн— караслӑ пыл.
Йухтарнӑ шӗвӗ пыл караспа пыла пӗрле шӑратса тасатнй 

хыҫҫӑн пула?. Ӑна ҫапла тумалла: хуҫӑлса тата ҫӑрйлса пӗтнӗ 
пыллӑ караса малтан тӗпне таса улӑм хунй вйлаш&а ҫине хумал
ла. Унтан ҫав вйлашкана вӗрн муадана, Йе пулӗме пӗр вӗҫне 
айалалла сӗвек туса лартас пула?. Вара вӗри ҫӗрте пыл шӗведсе 
кайса карасран уйӑрйла? те, вӑлашки айне лартнӑ савйта," йури 
тунй шӑтйкран йухса туха?, карасӗ улйм ҫине йула?.

Йухтармалли пыллӑ карас йышлах пулмасан, ҫапла тума 
йура?: пӗтӗм пыллӑ караса ала ҫнне хурса малтан тас ҫине ларг- 
малла. Увтан ҫав йапаласене ҫӑкйр пиҫҫе тухнӑ кӑмакана кӳртсе 
лартас пула?. Кймакара вара пылпа пӗрле карас та шйранат. Си- 
вӗнсен, шйраннй карасӗ пыд ҫине шӑнса лараг.

Ҫапла майпа, алӑсемпе ҫӑрса, тата улӑм, йе ала вптӗр мугҫ- 
р р а  йухтарнӑ пыл таса пулаймас?. Ҫитмеанине—утар хуҫисенри 
хйшӗ, пыл йухтарнӑ ^ух таса мар алӑсемпе, хатёрсемпе ӗҫлесе, 
хӑйсем те пыд ӑшне пыэдӑк самай хушаҫҫӗ.

Каланинрн пуҫне ӑшӑ пӳлёмре нухтарнй пыл хӑйӗп ырӑ 

шӑршине пӗтерет.
Ҫавӑнпа, хуртсене кӗнеке вёретнӗ пек пйхса тйракан утар-| 

та, пыла малта каланй пек йухтармалла мар, расна, „ центробеж- 
ка“ тейекен машшинй ҫ и н р  йухтармалла. Машшинй ҫи н р  йух- 
тарнӑ пыд аха.’ь йухтарнинрн пур йенрн те авантарах. Йухтар- 
нӑ р х  пыл йшне алйсем те, тата урйх йапала та кёменрен вйх
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пит таса пула?. А н р х  машшинй ҫи н р  йухтарнӑ пыл та, п и р т - 
лемен караслӑ рамйсенрн йухтарсан, аванах пулмаст. Вйл шӗвӗ 
пула?, тата унйн шйршнпе тути те пиртленё пылёнрн кайарах 
пула?. Ҫавӑнпа пиҫмен, пиртлемен 1гыла машшинй ҫ и н р  Йухтар- 

ма хушмастпӑр.
А н р х  нухтарнй пыла ҫйка каткасене, йе пиресене хуни 

аван. Пыл айӑкри шӑршйна хытӑ туртат, ҫйка шӑршӑллй мар. 
Пыл ийвйр йапала (шывран ййвӑртарах). Вйл пӗркҫеҫҫӗ шӑтӑк- 
ҫурйкран ҫӑмӑллйн сӑрхӑна?. Ҫавӑнпа каткасен ҫаррсене, пулсан- 
турат куҫёсене те, пыл йарат,рн шӑратнӑ вӗри карас (ус) йамад- 
ла. Йарас умён каткасене кйвар, йе плитта ҫ и н р  тытса ӑшӑтсан 
аван. Вара йанӑ карас тата ҫйрӗп дарат. Йанй караса тата ҫн- 
рёпрех лартас тесен, ун ҫумне сухӑр, йе смала хушма йура?.

Пыл йанӑ савӑт пит типӗ пулмалла. Пыл каткана шыв пек 
сарса йухми тӑваймаст, хйй каткари нӳрӗке туртса илсе йна йу- 
хакан тӑват. Ҫапла— шыв савӑта шӳтерет, пыл типӗтсе йухакан 

тӑва?.
Каткари пыла пӑру тирӗнрн сывлӑш кӑларми тувӑ хутпа 

(пергаментная бумага) витсе, ҫийелтен ҫӳхе хӑмааа, йе хуп татӑ- 
кёсемпе ҫапса лартмалла. Хӑшӗ ҫийелтен татах рптапа  внтсе кй- 
шӑл тӑхӑнтараҫҫӗ те, 2— 3 пӑтапа ҫапаҫҫӗ. Ҫапла ҫапса питӗрсен 
пыл ни йухмас?, ни пӑсӑдмас?. Пыл пнрере пулсан, пиренӗн тӗ- 
пӗсене ҫапса лартса ҫийелтен смала йамалла. Пиререн пыл кй- 
ларса плес пулсан, пёр пуҫӗнр  кйшӑлне пушатса тӗпне кӑдарас 

пула?.
Тимёртен, йе урӑх метталран тунй савйтра пыл тытма ка- 

нашламастпӑр: пыл ӑш ӗнр кислотта меттала тутӑхтара?. Кӗленр 
панккасем п а р х  йурамаҫҫӗ: пыл илнё '§ух ҫӗмӗрӗлеҫҫӗ. ;Ма.рро- 
ва? тунӑ савӑт аван, а н р х  хаклӑ.

Пӗрер, икшер тата виҫшер кӗрепенкён сутмалли пыла тыт
ма ҫапах та кӗленр панккӑсем аван. Ун  пек панккӑсене ҫирӗп 
хупӑнакан хупасемпе расна хатӗрлеҫҫӗ. Ҫивиттине икӗ йенрн 
пантеру.^ ҫыпӑҫтарсан, кленр  панккй сывдйш кӳртми пулса 
тйрса, пыла пйсми пула?.



Хытӑ ларнӑ пыла касӑкӑн касса .перкаментпе ^ёркеме йурат, 
Хурт тытакансен^ен хӑшӗ перкаментран йеш^ӗксем хатӗрлесе 
унта шӗвӗ пыл тултараҫҫб. Туса пӑхнӑ ҫынсем каланӑ тӑрӑх, еав 
савӑт ҫирӗп те йӳнё те.

Караслӑ пыла: йе рамӑсемпе ҫексисен-ҫе, йе 1, I 1/2 тата
2-шер кёрепенкё кӗрекен хытӑ хутран, йе йӑвӑҫран, йе тата ти- 
мӗртен хатӗрленӗ коропкӑсен^е усрама йура?. Тимӗр коропкӑсем 
ан тутӑх^ӑр тесен, ӗшӗсене перкамент хумалла. Ҫексисене— йе 
хӑйсене виҫеллӗ коропкӑ ӑшне вырнаҫтармалла, йе икӗ йент^ен 
кантӑк хурса айаккисене пантеру^пе пусмалла. Караслӑ пыла ка
лана пек савӑтсене вырнаҫтарни йӳне ӳкет тата пит илемлӗ пулат.

Аха.^, йе машшннӑпа йухтарнӑ пыла ӑшӑра та, сивёре те 
усрама йурат, ан^ах усранӑ пӳлӗм типё пулмалла, мёншён тесен пыл 
айакри нӳрӗке хытй туртнипе йӳҫме пултарат. Тата пыла пёр 
савӑтран тепӗр савӑта нушасӑр пушатма кирлё мар: пушатнӑ "ҫух 
пыл сывлӑшри нӳрӗке туртат те, хыҫҫӑн йӳҫме пуҫла?.

Йӳҫнӗ пыла йусас тесен, тепӗр хут шывлӑ муну§ара вӗретмел- 
ле; тепӗр тӗслӗ каласан —  йӳҫнӗ пыла савӑ^ӗпех шывра вӗретмелле. 
Вӗретнӗ ^ух ҫийеле пуҫтарӑннӑ кӑпӑка илес пулат. Малалла - -  вё- 
ретнӗ пыла малтан хатӗрленӗ савйтсене йарса тухмалла; ҫийелтен, 
малта каланӑ пек, хупса типӗ ҫурта хартмалла. Вара вӑл унта 
нумай ҫул пӑсӑ-лмасӑр ларма пултарат. Тепёр цух нумай’р е н  ларнӑ 
пыл типӗ ҫуртра та ҫийелтен шӗведет. Антрах вӑл уншӑн пӑсӑл- 
мас?, пӑртак тӗсӗ ан^ах улӑшӑна?. Ҫав пыла малтанхи тӗслӗ тӑ- 
вас тесен, малта каланӑ, пек, тепёр хут ащ;ах вёретмелле.

Вёретнё пыл $ас лармас?, ан 'рх ларсан, малтанхи Я'^ен ҫйрӗн 
лара¥. Тата вёретнё пыла ӑшӑ ҫуртра тыгсан, вӑл шултӑра пёр- 
^ӗн ларат. Унашкал пыл сутнӑ ҫёрте хаклараха кайа?. Ҫавӑнпа 
хурт тытакансен^ен нумайёшӗ, хаклараха сутасшӑн, ларнӑ пыла 
тепёр хут вӗретеҫҫӗ. Ҫапла вёретнё хыҫҫӑн пыдӑн шӑрши тата 
аванлана?.

Караслӑ пыла та шӗвӗ ныла усранӑ пекех усрамалла. Ан^ах 
ӑна усранӑ ҫуртра ӑшӑ 0° айала тытма йурамаст, мёншён тесен



карас еивӗпе ҫурӑлат. Ҫурӑлнӑ карас йухат. Ҫавӑнпа пшуетлемен 
карасри пыла та сивӗре тӑратма йурамаст.

К а р а с  ( у с ) .
Рамӑллӑ хуҫайствӑри утарта тункаталлӑри 'вул карас тухмаст, 

мёншён тесен рамӑллӑ вёллери хуртсем' маташннӑ ҫапнӑ карас 
ҫиш§е ӗҫлеҫҫӗ, ҫавйнпа вӗсем тункатари ^ул карас ^ӑсаймаҫҫё, теҫ- 
ҫӗ хурт тытакансенцен хӑнгӗ. Каланипе епӗр ҫураҫмастпӑр. г1)Гш, 
рамӑллӑ хуҫайствӑпа ӗҫлекея утар, ҫуллен йӑва ҫӗмӗрмен пирки 
пыл ҫеҫ панӑ пек туйӑнат. Ант)ах кунта акӑ мёне манмалла мар: 
аивелсе хуралнӑ рамӑсене пилӗк ҫудта «ӗрре тӗрӗс улӑштарса 
тӑни те карас сахал намает. Тунката вёллере хуртсем пёр карас 
ҫин^е пилёк ҫул мар, ытларах »  лараҫҫӗ. Тепёр %ух вӑл йурӑх- 
еӑр пулса ҫитсен тин хуртсем йӑвана нӑрахса тухаҫҫӗ. Тёрёс 
шутласан, рамӑллӑ хуҫайствӑ карас ытлашши памасан та, тунка- 
таллӑ хуҫайствӑпа тан пама пултарат.

Каланин^ен пуҫне, кӗнеке ҫииг§е вӗрентниие ӗҫлевӗ утарта, 
пёр тӗпрен^ӗк карас та сайа каймаст. Хурт тытакан ӗҫе тух- 
нй Т)ух мӑйне кантара тӑхӑнса тухат те, ӗҫ вӑхӑтӗн^е тёл нудна 
карас тӗпренцӗкӗсене яӗтёмпе ҫав канхӑра ҫумне ҫыпӑҫтарат. Ӗҫ 
пётериӗ ҫӗре иуҫтарнӑ карас '§ышкӑ '§ӑмӑрӗ пек пулах. Унтан вӑл 
ҫав караса хӗвелпе карас шӑратмалли ҫине хурат. Хӗртсе пӑхнӑ 
хбвед ҫав караса ирӗлтерсе ыттп карас ҫуыне хушат.

Хӑш ҫул тункаталлӑ хуҫайствй туйнах та карас нумай парат* 
К  у— хёлле хуртсем нумай пётнё суд пулат. А н р х  йна хапсйнма.т- 
ла мар. Хуртсем тӗрӗстӗкел пурӑнни—вёсем пётсе карас йышлй 
тухнинрн хаклйрах тарах.

Вӑрҫйрен пёр нат карас 24-32 тенкӗ тӑрагр ӗ ; хӑш ҫуд хак
лйрах та пулса, Хак вызданн— карас ырӑлӑхӗнрн килет. Карас 
мён|}ул ҫутй, ҫавӑн %ул хаклӑ. Хурарах карас йӳнтерех. Ҫавӑйпа 
ҫӗнӗ, ҫутӑ— сарӑ караса хура карасран кирекхӑҫан та уйрӑм шӑ- 
ратма кирлӗ. Пирӗн хушӑри утар хуҫисем тӑтӑшах ҫӗнӗ караспа 
кивё хура караса пӗрле шӑратса карас тёсне пӑсаҫҫӗ. Вӗсем ҫап- 
ла тунине карас хакне ӳкереҫҫӗ. Пӗрре хуралнӑ караса тасатма
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май та ҫук, Ҫутӑ караса шӑратма вӑхӑт та сахал кирдӗ, тата ӗҫ- 

не тума та ҫӑмӑл.
Ҫу каҫарен пуҫтарнӑ караса харӑс шӑратсан аван. Анцах 

ӑна кёве йерсе пӑсасран хытӑ сыхламалла. Пёт)ёк утарта вакӑн- 
тӗвекӗн иуҫтарӑннӑ караса хёвелпе шӑратса илме те йурат. А н р х  
шдсӑк утарта апла тума май ҫук. Ҫавӑнпа, кёве ан йертёр тесен, 
пухӑннӑ караса рмӑртаксем туса хумалла, йе й еш рк ӑшне пу- 
сарса сапмалла. Ҫапла тунӑ караса кёве тбкёнеймес?.

‘Ҫулталӑк хушшин-р пуҫтарӑннӑ карас, шйратса сутсан, утар 
хуҫине самай услам парат. Ҫавӑнпа караса нихӑҫан та шӑратмасӑр 
сутма кирлё мар: шӑратман караса тавар пуҫтаракансем йӳн хур
са илеҫҫӗ. Шӑратма йӑвӑр мар, савӑт та йышлӑ кирлё мар.

П ё р к  утарти йышлӑ мар караса ҫапла майпа шӑратмалла: мал- 
тан— ҫухӑ, ҫӗнӗ караса кивё хура карасран уйӑрас пулат. Унтан 
хурине шывӑ йарса тӗпретмелле (ватмалла). Хыҫҫӑн, карас ҫийеле 
тухасран, ӳсӑ витсе ҫине йӑвӑр йапала хурсан аван. Пёр нкё кун 
хушшгагҫе ҫав карас шӳсе пьодӑвран уйӑрӑлаг Малалла ӑна шыв- 
раи кӑларса кӳршеке тултармалла, .ҫийелтен пнрпе ҫыхмалла. Та- 
сарах тӑвас тесен, пир айне ҫӳхенӗн ватгӑ, йе паклё хурсан аван. 
Ҫапла хатӗрленӗ кӳршеке тӑмран, йе тимӗртен тунӑ шывлӑ тас 
ҫине ӳпӗнтерсе, ҫӑкӑр пиҫҫе тухнӑ кӑмакана ҫӗр каҫма ларт
малла. Тасри шывӗ пӳрне хулӑнӑш пулсан ҫнтет. Тата тас ҫин-ҫе, 
кӳршек айӗнр урлӑ хунӑ икё патак пулмалла. Кӑмака ытлӑшши 
вӗри пулсан аван мар: карас ёнсе пӑсӑлат. Ҫӗр каҫадан кӳрнтек- 
ри карас шаранса пир виттӗр тас ҫине йухса туха?. Кӑмака си- 
вӗнсен карас шыв ҫине шӑнат, вара ӑна илме те йурат.

Ҫутӑ"караса та ҫапла майпах шӑратмалла, а н р х  ӑна мал
тан шыва йарса- шӳтермелле мар.

Ҫапла майпа ӗҫлеме кӑмакара карас шӑратмалли припурсем 
аван. Вӗсене вӑрҫӑэден хуласен^е илме пулаэдӗ.

Асӑннӑ припурпа пысӑк утарти йышлӑ караса та шӑратса 
пустарма йура?. Расна вут ^ӗртме кирлӗ мар. куллен хутнӑ кӑма- 
карн ӑшӑ ҫитет, Йышлӑ караса хӑвӑрт шӑратмалла пулсан, вӗри 
шывра шӑратас пула?. Шӑратае йёрке ҫапла: пысӑк, темиҫе вит-
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ре шыв кёрекен хурана, йе кастру.уе ҫурри ытларах шывпа тултар- 
са вут ҫине ҫакмалла. Шыв ӑшӑннӑ хушӑра, шӑратмалли пӗтӗм 
караса ҫиреп пиртен ҫӗленӗ михсене тултарма пулат. Караспа 
лёрде кашни михе '§ул катӑкӗ хурсан аван, мёншён тесен $ул хур
сан карас шывра аван путат. Ш ыв вёреме кёрсен, карас михесе 
не кёнё таран хурана йамалла. Вёрекен шыв йшён^е ыихёри ка
рас ирслсе шыв ҫине гухат. Карас михёсем хуран тёпне ларса 
ан ҫунт)ӑр (ан ён^ёр) тесен, вёсене пёрмай патакпа ҫнвӑркаласа 
тйма кирлё. Вёреме кёнё хуран анонсе вута вӑйлй ҫунтарма йура
маст: шыв ҫине шӑранса тухнӑ карас асӑрхаман хушӑра кӑпӑкпа 
тухса тарма пултарат. Шыв ҫнне тухнӑ караса пёвӗккӗн ҫйпалапа 
якӗртсе тӑнп аван. Тата аптӑранӑ хушӑра тухса таракан караса 
хурана сивё шыв йарса трсрма йурат, ҫавӑнпа алӑ айён§е витре- 
не сивё шыв тытмалла.

Карас ҫума, йе вёретме хытӑ тата исвеслё шыв йурамаст: 
вйл шыв караса ытлашши супйсрентерсе йурйхсйра нумай кйда- 
рат. Супӑне тухнй карас шӑннӑ усӑн айал йенне лара?. Унйн тё
се кйвак хӑмӑр пулат. Катсан, варрин^е вӗтё шйтйк нумай курй- 

на?.
Карас тасатас ӗҫ ытла ҫймӑл та мар. Темле тйрйшса ӗҫле- 

сен те, михе йулнӑ ҫӳпӗ ашсвце карас цылан йула?. Сахал- 
тарах. йе пӗртте ан йултӑр тесен, ҫав ҫӳппе машшннӑпа пусарсал 
аван. Машшинӑ ҫук пулсан, килте хатӗрленӗ савйллй хёскё'ре та
сатас пулат. Карас тасатас ӗҫпе авантарах паллашас тейекене, 
спёр Тернов ҫырнй «Утарта ӗҫленӗ -§ух тыткаламалли йапаласем» 
йатлй кёнекене вулама канашлатпйр.

Ку вйхйтра караса вёри пйспа шйратакан машшинйсем та 

вур. Вёсенуен у и аванни А. Ф. Куваховигу шутласа кйларни.
Сапах та епёр ку кёнекере вак утарсенуе шйратнй %ух кнр- 

лё машшинйсене анцах кйтартрймйр. Сутуилӳ тйвакансем йышлйв 
цуҫтарнӑ караса урйх йӗркепе шӑратаҫҫё.

Караса кирек йепле ҫуртра т а ,. тата нумай-реи те усрама 

йурат, а н р х  ҫав ҫурт типе пулмалла.
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19-мӗш еыпӑк.
У т а р  ӗ ҫ ӗ с е н  й ӗ р к и .

Ҫакӑ сыпӑкра епӗр утарти ӗҫҫене йепле иёркепе тата вёсене 
хӑҫан туса пыма кирлине кӑтартса парас терӗмӗр. Скопкӑсем ӑшӗн- 

^ыхвӑрсем утарӑн кашни ӗҫӗ ҫинҫен хӑш. странитсӑра тӗпӗ- 

йёрӗпе ҫырнине кӑтартаҫҫӗ.

ҫ У Р
Хурт тытаканӑн (усраканӑн) ӗҫёсем ҫурӑн малтанхи купё- 

семпех пуҫланаҫҫё. Нарс уйӑхён^ех тата, хуртсем на^ар хёлкаҫнӑ 
здгх, иртерех те, вёллесешре сапнӑ ҫӑмарта (ҫӳре) пулат. Вӑл— хурт
сем хӗллехи ӑйхӑран вӑранса ӗҫе тытӑннине систерет, Вёллери 
саппас кунран кун ытларах тухат. Ҫак вӑхӑтра ирӗкре ларакаЕ 
хуртсем те, умшанннкрисем те (126) хӑйсене тӗплёрех асӑрхама 

ыйтаҫҫё.
Ҫанталӑк мён ^ухлӗ т;ас ӑшӑнса пырат, ҫавӑн $ул хуртсене 

умшанникрен кӑларас вӑхӑт гр с  ҫывхарат. Ҫакна. кура утар ху- 
ҫин ҫывӑрма йурамаст: хуртсене гҫӑларитурен тимлесе вёллесем лар- 
нӑ (17) вырӑнсене йуртан тасатас пулат, тата саппае вёллесем- 
пе утарта кирлё урӑх йапаласене те хатӗрлес пулат.

Ӑшӑ вӑхӑт ҫитсе кунсем йусансан, тендере апат курӑнкада- 
ма пуҫласан тата хуртсем те умшанникре иӑшӑрханаҫҫӗ (тухас- 
шӑн вӑрҫаҫҫӗ) пулсан, хуртсене утара кӑларас пулат (15). Вӗҫ- 
тернӗ ^ух на^ар йышсене ӑсӑрхасан, васкаса пулӑшас пулат (20). 
Кӑларнӑ кунах вёллесен тӗпёсене тасатса (20), утарти пур йыша 
та ҫӑра сахӑр шерпет)ё садитсидовӑй кислоттапа памалла (21). Кӑ- 
ларнӑ хыҫҫӑн, малтанхи ӑшӑ, вёллесене уҫҫан ҫӳрӗ шанм алла мар 
кунсемех, ҫуркуннехи тӗп ревиҫине тӑвас пулат1 (23). Куна йыш 
вӑйне хӑватне пӗлсе сийенлӗ йышсене пулӑшма тумалла. Ҫав ху- 
шӑра амасӑр (32), апатсӑр (33), вӑйсӑр (34) ватӑ амаллӑ йыш
сене (34) тата варвиттипе вараланӑ йӑвасене (32) курма йураК 
Ҫак ревиҫи вйхйтӗн'§ех хуртсене вёллерен вӗллене хӑвалас ӗҫе те 
тума йура¥ (38), мёншён тесен вӑд ӗҫе мён^ул ир тунӑ, ҫавӑн ^ул 

аван.



Хӑваламалла йыш нумай пулсан (твмиҫе теҫетке), малтан ре- 

виҫи ӗҫне пӗтерсе сийенлё йышсене пулӑшмалла.
Хуртсене умшанннкрен кӑларас ёҫе ака уйӑхён ҫурринре ту 

нӑ пулсан, ҫуркуннехи пысӑк ревнҫине ҫу уйӑхён пуҫламӑшне пё- 
терме йурат. Ревиҫи нётсенех вёллесене тасатма тытӑнмалла (30). 
Рфмӑллй вёллесене тасатнӑ рух кивелнӗ караслӑ рамӑсене улӑш- 
тармалла (72), тунката вёл лесенки йӑвасене ҫёнетмелле (70). ВӗА- 
лесене тасатса пётернё хыҫҫӑн, (вӑл ёҫ ҫу уйӑхӗн ҫурринре пётет), 
хуртсе не ҫтрё ҫине ҫитермелле (54), вӑлах саппас йышсем тунӑ 
рух та пулӑшат (75).

Ҫ у-
Тёнрере пӑртак апат пулсан, йе вёллере пыллӑ саппас ра- 

мӑсем ҫителӗхлӗ пулсан, йе тата тӗнрере апат иуларрен хуртсене 
сахарна тӑрантарма май пулсан, ҫӳрё хушасшӑн ёҫлекен утарта 
ҫ.у уйӑхё пӗтнӗ ҫӗре искуственнӑй ройсем тума йурат (88). Анрах 
пыл вӑйлй нлнӗ вӑхӑт пуҫланас умён, пӑртак маларахран, хурт
сем хӑйсем те ҫӳрӗсем кӑларма пуҫлаҫҫӗ (82).

Пыл ытларах илесшӗн ёҫлекен утарта, ҫу уйлхӗн ҫуррннрен 
пуҫласа, ҫӳрӗпе (сапнй ҫӑмартапа) ытлашши тулли вӗллесенрен 
ҫӳрӗллӗ рамасепе илсе, вӑтам йышсеие вӑнлӑлатас пулах (32); тёл 
пулсан. ревнҫи вӑхӑтёнре ама хуранёсене те касса идее пулат.

Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт ҫнтсен, пур вӑплӑ вӗллесем ҫине те 
макаҫӑнсем лартас пулат (101). Накаҫӑн лартнӑ вёллерен ҫӳрӗ 
тухсан, ӑна амӑшӗ ҫнне йамалла (94). Тӗврере апат пит нумай 
рух, лартни 5— 7 кун иртсен, макаҫӑисене пӑхса хак тӑвас 
пулат (101). Йулашкнне, тендере апат’ тӑна хушӑра, пёр майах 

тумалла (101— 102).
Ҫав хушӑрах, хуртсем хушшинре пӗрёк ревиҫи тума май 

пулсан, ватӑлнӑ амасене улӑштарас- пулат (63). Пыл вӑйлӑ илнб 
вӑхӑт иртсевех (98), вёллесем ҫинрен макаҫӑнсене васкаса илсе, 
пылне пыл йухтармаллн машшпнӑ ҫннре йухтарас пулат (108). 
Тунката вёллери пыла, апат пётсен, ернерен татмалла (107). Пыл 
тирпеленӗ хыҫҫӑн, анрах йӑвасене хёллене пуетараррен, йерҫӳллӗ
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вӑхӑт пулсан карас шӑрахни аван (145). Пыл вӑйлӑ илнӗ вӑхӑт 
хыҫҫӑн пӗрикӗ ерне иртсен, анрах кӗркуннехи ревиҫиррен, ӗҫ ыйт- 
нипе рамӑлла вӗллесенри йӑвасенрен пыл илмелле пулах (107).

К е р .

Пыл вӑйлӑ илмелле вӑхӑтра, тёнрере апат пулман пирки, 
хуртсем хёлкаҫма саппас пуҫтарайман пулсан, вёсене васкаса апат 
пама тытӑнмалла (57). Ҫурла уйӑхӗн иккӗмёш пайӗнрен пуҫласа, 
хӑшрух иртерех те, кӗр*и ревиҫине тума тытӑнас пулах (67). Ре- 
виҫи рухнех йӑвасене хёлкаҫма пуҫгармалла (110), вёллери ыг- 
лашши пыла илме йура): (111), ватӑ амасемпе кнвелнё караслӑ 
рамӑсене улӑштармалла (78), тата, кирлё пулсан, нарар йышсем- 
пе саппас йышсене те пӗтермелле. Йӑвасене хӗле пуҫтарлӑ хыҫҫӑн 
вёдлесен тӗпӗсене шӑлса кдлармалла (36), тата йулашкинрен 
хуртсем ҫӑмхана пугтарӑнса парах вӗҫме пӑрахас патне ҫитсен, 
вӗллесен маррисене илмелле (20), вӗсем хӗле ҫытарсемпе анрах 
кӗмелле.'

X ӗ л.
Ҫанталӑк пӗрмай сивё тӑра пуҫлазан, вёллесене умшаннике 

лартмаӑла (124), лартманнисене (ирӗкех йулаканӗсене) утӑпа, 
улӑмпа, йе урӑх йапаласемпе рӗркемелле (122). Хёл хушшинре 
умшанникри вёллесене (те (126), ирёкрисене те (123), сайра хут- 
ра асӑрхамалла.



Хыҫҫӑнхи сӑмах.

Умӗнхи сӑыахра епӗр: хург хӑмӑр ҫинрен вӗрентсе вырӑсла 
ҫырнӑ кёнекесем нумай, рӑвашла пнт те сахал, ҫукпа пӗрех, те- 
нёррё. Тӗрӗссипех каласан: ҫак кӗнеке нккомӗш кӗвеке пулат. Енӗр 
хамӑр вуникӗ ҫул хуртхӑмӑр усратпӑр. Ҫав хушӑра вырӑсла ҫыр- 
нӑ кӗнекесемпе пуринпе те паллашнӑ. Ҫав кӗнекесене тӗрлё вы- 
рӑнтн ҫынсем ҫырнӑ. Тӑтӑшах ҫав кёнекесенрен хӑтӗ  пёри пӗр 
выр&ншӑн пит аван, унпа иккӗленмеоёр усӑллӑн ӗҫлеме йурат:; ҫав 
хушӑрах тепӗр вырӑншӑн пар усӑсӑр пулмасан та, ырӑлама ҫук. 
Еу— пуринрен ытла ҫыракан ҫав кӗнекене паллӑ вырӑншӑн анрах 
ҫырнинрен килет. Йулашкинрен епёр Тернов ҫыряӑ „Утарӑн тёп 
ӗҫӗсем“  йатлӑ хамӑр рӑваш рёлхи ҫине куҫарнӑ кӗнекене пёр май 
ёҫлеме суйласа илтӗмӗр. Кирек мён йапала та— пур йенрен те, 
тата пуриншён те аван, усӑллӑ пулма пултараймаст. Ҫак хамӑр 
куҫарнӑ, Тернов ҫырнӑ кӗнеке ҫнярен те ҫавнах калама йурат. 
Анрах вӑл пирӗн хушӑри хуртхӑмӑр тытакансемшӗя ыттисенрен 
нумай аван, мёншён тесен Тернов хӑйӗн кёнекине пёр вырйнти 
хуртсемшёи анрах ҫырман. Унӑн кӗнекипе ҫурҫёр йенри утар ху- 
ҫ и сем те, кӑнтӑр йенрисем те, тёрёссипе тата кёскенён каласан— 
ыттм вырӑнтисем те шикленмесӗр усӑллӑ ёҫлеме пултараҫҫё. Епёр 
хамӑр вуникӗ ҫул хушшинре унтан усӑ анрах курнӑ, ҫавӑнпа ик- 
кӗленмесёр ытти вырӑнти хурт усракан йулташсене те ун тӑрӑх 
ёҫлеме к-анашлатпӑр.

'Ҫӑваш Кёнеки Уйрӑмё ҫак кёнекене кӑҫалхн ҫул ЗООО шт. 
калараЕ Кӗнеке пур йенрен те рӑваш халӑхёшӗн усӑллӑ пудтӑр 
тесе вӑл ӑна клишшесемпе (картинкӑсемпе) кйларма шутланйррӗ, 
анрах вйхӑта клншшесем тупӑнман пиркн кӑҫалхн ҫул вӗсемсӗрех 
кӑлармалла пулрё. Иулнӑ йӑнӑша ёнтӗ тепре кӑларнй рух йуса- 
ма шухӑшлаЕ



Йулапшш^ен епӗр хуртхӑмӑр усракансене акӑ мён ҫин^ен 
ыйтатпӑр: кӗнеке куҫарнӑ :§ух епӗр пӗр^ вырӑнтн терминсене ыт
ларах кӗртнӗ пек туйӑяат. Ытти вырӑнсен^е хуртхӑмӑр тавра- 
шӗн^е тыткалакан йапаласен Нанесем урӑхла пулсан, йуратнӑ йул- 
ташсем, сире пурне те хӑвӑр вырӑнта ҫӳрек ен терминсене дыру- 
па ҫырса пӗлтерме ыйтатпӑр. Вара епӗр тепӗре кӑларнӑ §ух, ҫав 
сӑмахсене кӗнекене кӗртме тӑрӑшӑпӑр. Кунран пуҫне есӗр хӑвӑр 
утарсен^е пӗр май тата нумай ҫул хунш и ӗҫленӗ хушӑра асӑр- 
ханӑ (ыттисемшӗн те усӑллӑ пулмалла) ӗҫ майӗсем пулсан, вёсем 
ҫин$ен те хутпа ҫырса пӗлтерме ыйгатпӑр. Тепӗр "ҫух хурт ты- 
такансен^ен хӑшӗ кӗнеке ҫин^е ҫук ырӑ, усӑлдӑ ӗҫсене пӗлеҫҫё, 
ан’вах тӑтӑш ун ҫин^ен йулташӗсене пӗлтермеҫҫӗ. Пирӗн шутпа 
ҫав йапала, тёшмӗшлӗх, Ъирӗн хушӑмӑрта пумалла мар ӗнтӗ. Пн- 
рён хамӑр пӗлнине ыттисене те спстерме тӑрашас пулат. Асӑр- 
хӑрха, епӗр хамӑр кам ҫырнӑ кӗнекесемпе усӑ, курмастпӑр! Сӑ- 
махран Терновах илерха. Вӑл хӑй ӗҫленӗ хушӑра ҫырнӑ кӗнеке- 
семпе кама усӑ кӳместши? Акӑ вӑл вютҫӗ, епёр вӑл туса хӑвар- 
нӑ йапаласемпе усӑ курма пӑрахмастпӑр. Асӑмра тытар йулашкл 
сӑмахсене йулташсем!

Ҫырусене ҫак атрӗспа йарӑр: Шупашкар^хули, г§ӑваш Ке
неди Уйрӑмӗ, К . М. Никишев валли.
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