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ВЫ. Г)АXТ)ЁРЛЁХЕ Ҫ И Т Е Р Е К Е Н  Т Ё Р Л Ё  
ТЫ М А РҪ И М ӖҪ Е (ҪЁРА  Ӗ Ӗ Щ Е  П У Л А К А Н  
ҪИ М ӖҪЕ) А КСА  П А Х  С А  ТӐВАССИ С Н И 

ЖЕН.

1. В ы ^  ӑ х $ ё р л ё х е  ҫ и т е р е к е н  т ё р л ё  т ы м а р -  
ҫ и м ӗ ҫ и е ҫ ё р у л м и н е х н р е а к н и н у с с и.

Тымарҫимӗҫ тесе ҫӗр айӗн^е пулакан ҫимене: ҫӗрул- 
мине, кишӗре, ҫарӑка, ^ёкӗнтӗре (хӗрлӗ кӑшмана), тут- 
лӑ кӑшмана, тата „кольраби11 тейекен ҫимёҫе калаҫҫӗ. 
Ҫак ҫиыӗҫҫен икё тёрлӗ суртсем пур: пӗр тёрлё сурт- 
сене иах^ана акаҫҫё; пах'рша акакан суртсене етем йе 
'Вёрблле, йе йашка ҫине йарса ҫийет. Тепӗр йыши сурт
сене хире акаҫҫё; хире акакан суртсем иах-рра ака- 
каннисенцен шултрарах пулаҫҫӗ; вӗсене тёрлё выл)ӑх- 
'Вӗрлӗхе ҫитерме акаҫҫё. Тёрлӗ ҫимӗҫӗн выл>ӑха ҫитерме 
аканан сур^ёсене вырӑсла „кормовые сорта11; пах'рра 
акаханнисене— „столовые сорта11 теҫҫӗ.

Пирӗн Т)йваш хушшин|е тымарҫимӗҫҫене пах^ана ан-
йах акаҫҫӗ; ввы&ӑха ҫитерме хи 1ӗ акни^ищАэдрТ.' 
те пулакан ҫимёҫрен $ӑваш хр( з ^ е н ^ ^ ӗ щ ^ в ^  
хире акат; ӑна та вьцӑх^ӗрлёх 
ҫимелӗх ан^ах. Абомем. Я1ц. ,\А 2.7.



Ҫӗрулшше те, ытти ҫӗрте ӳсекен тымарҫимӗҫе те 
хире акса тӑнин усси питӗ нумай. Ҫавӑнна та вёреннӗ 
ҫынсем (нимӗҫҫем, датчансем, шведсем, финсем, естонцӑ- 
еем, тата ыттисем те) ҫёрулмипе тӗрлӗ тымарҫименё 
хӑйсен хирне акнӑҫем акса пыраҫҫё. Епӗ сире ҫав 
ҫимӗҫҫене хире акеа тӑнин уссине кӑтарташшӑн.

а) Ҫак симӗҫҫем пӗр тӗрлӗ пулсан цӗр каҫуннӑй те- 
ҫетинаран (тӑрӑшшӗ 60, сарлакӑшӗ 40 хӑлаҫ);

1000 пӑта Ёахӑн ҫӗрулми пулат,
1600......... кишӗр „
2000. . . . . ^ӗкёнтӗр „
2200....... тутлӑ кӑшман
3 5 0 0 . . .  . . . ҫарӑк пулат.

Анса пулнӑ ҫул пёр теҫетинаран ҫёрулми 1500 иӑта 
йахӑн, кишёр—2000 пӑта йахӑн, ^ёаӗнтёрпе тутлӑ кӑш- 
ман—4500 пӑта йахӑн, ҫарӑк— 5000 пӑта йахӑн илме 
пула! Вы^ӑха ҫитерекен тымар ҫимене хӑй акса кур- 
ман ҫын епӗ каланине ӗненес те ҫук: теоетинаран ун 
'Вухлё тӗрлӗ тымарҫими илнине епӗ кӑшт иртеререх (ӳс- 
теререх) каланӑ пек туйӑнмала ӑна. Ан^ах, епӗ пёр те 
ӳстерсе каламастӑп; тёрлё тымар' ҫимене ӗлёкренпех 
акса-туса тӑракансем кӑтартнине ант}ах кӑтартатӑп.

Сӑмахран каласан, кӑҫал епӗ пах^ана 3-йӑран кн- 
шӗр акнӑ'1)ӗ; кашнӑй йӑран сарлакӗшӗ—пӗр аршӑн та 
виҫё Т)ӗрӗкТ)ӗ; ҫу каҫитдн пӗр йӑранне те пӗр тумлам 
шыв та сапман; ант]ах вишшер хут ҫулласа сайратса 
ҫёре ҫемеетейнӗ. Пирӗн пах^а сӑрт ҫин^е; ҫу уйӑхӗпе 
ҫёртме уййхен^е, хӑвйр пӗлетӗр, кӑҫал ҫанталӑк ппт 
уйар тӑ'вӗ. Ҫапах та ман кяшӗр пит лайӑх пулҫӗ. Кёр-



кунне, кишӗрне пуҫтарнӑ, т,ух, пӗр йӑран ҫинр икӗ 
хӑлаҫ тӑршӗнрн тухнӑ кишёрне уярӑм пухса йури внҫ- 

,се пӑхрӑмӑр.
Кишӗр пурӗ 4 патта 5 кёрепенке туртрӗ. Ку хи- 

сепие пёр теҫетпнарая епӗ 8485 пӑт кишёр илмеллсҫё! 
Пӗртте ёненмелле мар пек туйанат ку самахсене! Ан- 
гр х  кишӗрне пустарасса та, виҫессе те вёренекен а р -  
ҫемпе пӗрле внҫрёмёр. Вёренекен ареем  те тёлёнсех 
кайрӗҫ!

Енесене тутӑ тытас тӗлӗшёярн:
3 кӗрепенкё ҫаран утн |

ИТутлӑр-ха ӗнтӗ! Хире тёрлё тымарҫимёҫ аксан пӗр 
теҫетинара ыиҫе пӑт ҫаран ути, йе миҫе пӑт ыраш 
ҫӑнах тӗшне таракан вы .рх ҫими пулӑт!

1 ООО пӑт ҫёр улми 500 пат ҫаран-ути, 160 пӑт ҫӑн. тёга. тар.

Ӑнса пулна ҫул пёр теҫеттияре 1500 пӑт ҫёрулми, 
2500 пӑт кишёр, ркентӗр 4500 пӑт, тутлӑ кӑщман 4800 
пӑт, ҫарӑк— 5000 пӑт пулат, терёмёр. Шутласа пӑхӑр ха, 
ҫак пӗр теҫетинрон илнӗ тымарҫимёҫ миҫе пӑт утӑ, йе 
ҫӑнӑх тӗише тӑрат!

0 кӗрёпенкё ҫӗрулми 
8 „ кипгӗр,

10
11
12

1600 кшпӗр 600
2000 ,, ркӗнт. 600 
2200 ,, тут.кӑпт.660 
3500 ,, ҫарӑк 873

200
200
220
291
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1500 пӑт ҫӗр улми 750 пӑт ҫаранути, 250 пӑт ҫӑн. тӗш. тӑр.
2500 , кишӗр 936 .......................  312 „ „ „
4500 „ г§ӗкӗн. 1350 . . . .  . 450 „ „ „ „
1800 „ тут. к. 1350 .......................  450 „ „
5000 „ ҫарӑк 1248  ...................... 416 „ „ „ „

Хӑвӑр куратӑр: хире ҫӗрулмнпе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ 
акни пӗр теҫетинаран тем т)ухлӗ выл,ӑх ҫими илме май 
парат. Т)йнах та: теҫетинӑ ҫаран 500— 1248 пӑт утӑ 
пани ӑҫ.та вӑл? Мӗнле хирте вӑд-пӗр теҫетинара 300— 
400 пёт тӗш-тырӑ пулат? Пирбн йент;е пӗр теҫетинаран 
ҫакӑн ^ухлӗ утӑ илни те, тӗш-тырӑ илни те ҫук. Ни- 
мӗҫҫем, датчансем, шведсем хӑйсен хирне сахал тесен 
те 20 теҫетинаран пӗр теҫетина йе ҫёрулми, йе тӗрлӗ 
тымарҫими акаҫҫё. Паллӑ: хире ҫёрулмипе ытти ҫӗр ай- 
ён^е ӳсекен ҫимёҫе акса тӑни ытти тырӑ акса тӑнин^ен 
пайталлӑрах.

Тата ҫакна та калас пулаВ ҫӗрте ӳсекен тымарҫи- 
мӗҫ—ҫемҫе, ҫӑмӑл ҫимӗҫ. Ӗнесене шывак, тымарҫимӗҫ 
парса тӑрсассӑн, вӗсем сӗтне антарарах параҫҫӗ; ӗне 
сӗтзӗ тутлӑрах та, ҫӑрарах та пула!. Пур тымарҫимене 
те сыснасем киненсе кайса ҫийеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ӗятӗ: 
тӗрлӗ тымарҫиме хире акса тӑрсассӑн, хирпе ҫаран хё- 
сӗк пулсан та, хресрнӗн ӗнепе сысна йышлйрах усрама 
пулат. ВкцДх нумай пулсассӑн навус та нумайтарах 
пула!’. Ку Т)ухне пирӗн хугаӑра та навуса ахал, сайа 
йамаҫҫӗ: кил-картин^е пухӑннӑ навуса пур те йе пахта
на, йе хире тӑкаҫҫӗ. Ана ҫине навус тӑкнӑҫем унти 
ҫӗр аванланса дыра!5; навус тӑкнӑ хыҫҫйн пур тырӑ та 
вййлӑрах пула¥.



Ҫӑпла ӗнтӗ, ҫёрулмипе тымарҫимёҫ хире акса тӑр- 
сан, тем тухлё вылӑхҫими илме пула¥; ку тӗдтен тымар 
ҫнмӗҫ пек йӳнеҫлӗ ҫиме ҫук та теме йурат. Кам вы^ӑх 
йышлӑрах тытас тет, кам хӑйӗн ӗнисемпе сыснисене ■р- 
пертерех ҫитерсе уорас тет, ҫав сын хире тӗрлё ты- 
марҫимёҫ акма тытӑнмалла.

в) Хӑвар пёлетӗр— ҫӗр-улмн ӑнса пултӑр тесен, ана- 
на тарӑнтарах сухаласа кӑмпа пек ҫемҫетеҫ пула!'. Ҫӗр- 
улми акас анӑ муклащкаллӑ, йе ӑшӑк сухаланӑ пулсан, 
ҫӗр-улми ӑнсах пулаймё. Ытти тымарҫимӗҫ акас ана та 
ҫемҫе пулмалла: ҫӗр хытӑ пулсан шултра 'цӗкӗнтӗр, ки
шёр, ҫарӑк, тутлӑкӑшман илӗп тесе ӗмӗтленменӗх те 
ҫук. Ҫавӑнпа та, ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫиме акас анана 
аки'рен малтан тарӑн сухаласа ҫӗрне ҫемсетес пула?; 
ҫӗр-улмине ҫум ан пустӑр тесен, ӑыа шӑтсанах сӳреҫҫӗ 
унтан ҫёр-улми аврин ҫески 3— 4 вершка ҫӗкленсен ана 
„ҫураҫҫӗ“. Тата ҫак ҫимёҫсем акнӑ анана ҫимӗҫ вӑйа 
кёрсе сарӑлса кайиданех ҫумласа тӑмалла пула!1; кӗр- 
кунне, тымарҫимёҫ кӑларнӑ |ухне ҫӗрне каллах ҫемҫет- 
мелле пула?. Ҫапла ӗитӗ, тёрлӗ тымарҫимӗҫ акнӑ ана 
ҫёрӗ ҫӑвӗпех хытта хӑварнӑ ана пек пиҫсе тӑра?; ун 
пек ана ҫинр тӗрлӗ ҫум-курӑкӗ те сахалаинаҫем сахал- 
ланса пыра?. Ҫавӑнпа та ҫӗр-улмипе тӗрлӗ тымарҫими 
хыҫҫӑн акнӑ тырӑ пур те навус тӑкнӑ ана ҫинт)и лек 
лайӑх пулат. Ҫӗр улмипе тёрлӗ тымарҫимӗҫ акни ҫӗре 
ҫёнетет теҫҫӗ хрест>енсем. Тӗрлӗ тымарҫиме хыҫҫӑн 
акнӑ тырй ӑнса пулни ҫёр пиҫсе тӑнипе ҫум-курӑк са- 
халланнинт)ен килет. Ҫапла ӗнтё, кам хӑй ани ҫиш§и 
ҫум-курӑка пӗтерсе ҫӗрне хытта хӑвармасӑрах пиҫсе
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тӑма май ггарас тет, вӑл та хире ҫӗр улмипе тбрлб ты- 
марҫимёҫ акма тытӑималла.

г) Хире тӗрлӗ тымарҫимине акса тӑяин усси тата та 
пур. Астӑвӑр-ха есӗр: епӗр хале акса таракан тӗрлё 
тыррӑн тымарӗ мӗн-тӑршшӗ? Вӗсепӗн пурипӗн те ты- 
марӗ тӑрншб пёр-пекрехех 4— 6 вершка пулӗ. Ҫав вӗтб, 
лӑс тымарпа тырӑ-пулй хӑйне кирлб йапаласене ҫёртен 
туртса, бмсе туртса, ӗмсе тара!’. Епёр халӗ акса тара
кан тырӑсен тымарё тӑршшё пуринён те пёр пулсан, 
вӗсем пур те х&йсене кирлӗ ҫимене ҫӗрӗн пёр сипӗн^еи 
(йёркин^ен) туртса тӑрёҫ; ҫав сирен айӑларах вырта- 
кан сире (йӗркере) тырӑ-пулла кирлӗ ҫнме пулсан та, 
вал ахалех, пёр усӑсӑрах выртат: ырашӑн та, туллӑн 
та, пӑрнн те, урпан та, сӗллӗн те, вирӗн те, пӑрҫан та, 
йасмӑкӑн та тымарё ҫёре пхалах каймаст; ҫавӑнпа та 
епёр халё акса тӑракан тырӑ ҫёрён пгалти (тарӑн) сири 
ҫимене илеймест. Ҫёр-улмин те, ытти тымарҫимӗҫ вӗт 
тымарё те тырӑ тымарён^ен нумай жала кайат; са
ванна та вёсем айадарах выртакан снрен ҫиме туртса, 
ёмсе тӑраҫҫӗ. Тӗрлё тымарҫиме-акнӑ ҫул тёрлӗ тёш 
тырӑ тымарӗ сарӑлса *кайасеи канса, тырӑ ӳсме кирлӗ 
ҫимене пухса вӑйа кёрҫе тӑрат. Ҫавӑнпа татата тёрлб 
тымар-ҫиме хыҫҫӑн акнӑ тырӑ аван пулат те. Хӑвӑр ку
ратор ӗптӗ—хире тёрлӗ тымарҫимӗҫ акса тӑни тырӑ-пу- 
лӑ тымарӗ ҫптеймен снри ҫимерен усӑ курма май парат.

е) Ҫакна та калас пула/г: ана ҫине пёр май пӗр 
тӗрлӗ тырӑ акса тӑрсан, тырӑ нацартан н а р р  пула пуҫ- 
лаВ Пур хресря те ӑна питӗ витӗр пёлсе тӑрат. Ана 
ҫиие тек пӗр тӗрлӗ тырӑ аксан, тг>трӑ на^ар пулнн акӑ 
мёнтеп килет.



1) Пур йывӑҫ-курӑк тымарё те пёр йен$ен йывёд- 
курака кирлё ҫимене ҫӗртен туртса-ӗмсе тӑрат, тепёр 
йен'вен йывӑҫ-курӑка кпрлӗ мар йапаласене туса, тымар 
саралнӑ ҫӗрс, уйӑрса кӑлараН Тырӑпулӑ тымарбнҫен 
ҫӗре тухнӑ напала ҫав тырра ӳеме ^арса тӑрат. Пӗр 
тырӑ тымарӗнрен тухнӑ йапала ҫав тырӑшӑн та, унпа 
пёр пеккпшён те йуҫё пек вӗсене ӳсме р р с а  тӑрат; 
ыттп йывӑҫкурак та тымар ҫимешёп те, ҫав нӳҫӗ ҫёрте 
пулни сарӑпламаст. Ыраш тымӑрёнцен тухнӑ пӳҫё йа
пала ыраша та, тулла та ӳсме питех ирёк памаст; пар- 
дана ҫёр-улмипе, тата тӗрлӗ тымар-ҫимене ӳсме пӗртте 
'ррмаст. Ҫёр-улмипе тёрлё тымарҫлМе тымарӗщен тухнӑ 
йапала вӗсене хӑйсене а н р х  ӳсме ирӗк памаст; тёрлё 
тӗга тырра усме пёр те ррмантармаст. Ана ҫине тек 
пёр тёрлӗ тӗш-тырӑ акса тӑрсан, ҫёрте ҫак тырӑсене 
ӳсме царакан йапаласем, (йӳҫёсем) пухӑнаҫҫё. Тёш-тырӑ 
акнӑ хыҫҫӑн тӗрлӗ тымарҫиме, парда, тата клевер акса- 
ссӑп, тӗш-тырра ӳсме раракан ҫёрти йӳдӗсем пур те 
пётеҫҫё. Ҫавӑнпа, тӗш-тырӑ хыҫҫӑн ҫёрулмипе тёрлӗ ты- 
марҫимӗҫ, тата клевер, куккук ҫӑкрп, т>авка пуҫ, вӑкӑр 
аксассӑн, тӗш тырӑсем малтанхи пекех лайӑх пулма 
тытӑнаҫҫё.

2) Епӗ каланӑрӗ: ана ҫппе тек пӗр тёрлӗ тырӑ ак
са тӑрсассӑн, ҫёрён пӗр сийе (Йёрки) аи§ах тыр-пулла 
тарантса тӑрат, тенётде; ҫавӑнпа та тёш-тырӑ тымарё 
сарйлас еийре тыр-пулла кпрлӗ йапала рср ах  пӗтет 
вара тырӑ-пула нацартан нарар пулса пырат.

3) Вӗреннё ҫынсем. акӑ мӗн пёлнё: пур йывӑҫ-курӑк 
та ҫӗртен вунӑ тӗрлӗ йапала (ҫиме) илсе тӑрат; ҫак 
вунӑ тёрлӗ йапаларан хӑнг те. пулсан ҫӗрте ҫнтелӗксӗр



—  10 —

пулсан, тырӑпулла та тӗрлӗ курӑкҫимӗҫ те ирӗккён ӳсеп- 
мест. Хире акнӑ тырӑпа курӑка тата тӗрлӗкурӑк—ты- 
марҫимёҫе кирлӗ йапаласем ҫӗрте ҫителёклё пулсан ан- 
■рх кусем лайах ӳсеҫҫӗ. Йывӑҫкурӑка ӳсме кирлӗ йапа- 
ласенрн ҫӗрте 'рс-'рсах  азот фосфор, тата калий тей- 
екен йапаласем ҫителӗклӗ пулмаҫҫӗ*).

Йывӑҫкурӑка ӳсме кирлӗ йапаласен^ен пёри анцах 
ҫителӗклӗ пулмасан та, йывӑҫкурӑк сарӑлса ӳсме пулта- 
раймаст. Пур йывӑекурӑка ҫиме пёр тӗрлӗ йапаласем 
кирдӗ пулсан та, тёрлӗ курӑкӑн тёш-тыррӑн, тата тымар- 
ҫимен ҫими пӗр пек мар. Ырагапа сӗлӗ ҫӗртен азотпа 
фосфора ытти тырӑсенцен ытларах илеҫҫӗ, пӑрҫа, йас- 
мӑк, клевер, тата тӑрна пӑрҫи—фосфорпа калий тейекен 
йапалана нумайтарах идеҫҫӗ, ҫӗр-улми, тӗрлӗ тымарҫиме, 
хуратул, йӗтён, кантӑр, „калий" тейекен йапалана пит 
нумай илеҫҫӗ. Ырӑ навусра пёр пӑт фосфорная кислота 
пуҫне 2 пӑта йахӑн азот, икӗ пӑт ҫурра йахӑн калий 
пула!; ыраш—ҫӗртен пёр пӑт фосфорная кислота пуҫне 
икё пӑт азот, пӑт та вӑтӑр кёрепенкене йахӑн „калий"

*) 1) Азот—сывлӑщ вӑл. Епер сывдакан сывлӑшӑн 5 
пайёнрен 4 пайё азота тивет; сывлӑшра азот нумай пул- 
сан та, йывӑҫкурӑк ӑна ҫёртен ан^ах идет.

2) Фосфор икё тёрлё пула!; пёр йышши—сарӑ, ӑвёс 
йевёрдӗ, ҫемҫе йапала; тепёр йышпги—тёттём хёрлё, кир- 
пёҫ пек хытӑ йапала, есёр теп хӗрлӗ пуҫлӑ шӑр пёк 
(списка) курнӑ та нуле; ҫав хӗрлӗ спнрӑн пуҫӗсене 
фосфортап тӑваҫҫӗ. Ку ^ухне фосвортан списка туни пит 
сахал; фосвор ҫуяса шывпа хутшансан фосфорная кис
лота пула-!1.

3) Калий—кёмёл пек турӑ, ҫутӑ тимёр йышши йа
пала (металл).
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идет; сӗрулми—пёр пӑт фосфорная кислота иуҫне икс 
пӑта йахӑн азот, виҫӗ пӑт ҫурра йахӑн калий илет. Хӑ- 
вӑрах куратӑр: хирти ҫёрте пӗр пӑт фосфорная кислота 
пуҫне азотпа калий навусри ^ухлех иулсассйн, пӗр вырӑ- 
на тек ырашпа сӗлӗ акса тӑрсассӑн, фосфорная кислота- 
па азот ҫителӗксӗр пудса йулӗҫ, калий тек ытлашши йулса 
пырӗ; пӗр вырӑна тек ҫӗрулми, йе ытти тымарҫимӗҫ акса 
тӑрсассӑн, йывӑҫкурӑка ӳсме кирлё йапаларан маларах 
калий пӗтсе ҫителӗксёр пулӗ, фосфорпа азот ытлашши 
йулса пырӗҫ, ҫавӑнпа та тата пӗр тӗле тек пёр тӗрлӗ 
тырӑ акса тӑрсассӑн, пурна киле тырӑ на^ар пула пуд- 
дат. Курӑнса тӑрат: ҫёрти фосфор, азот, тата калий, 
пёр пекех кимёлсе пъщёр тесен, вёсенрен лихӑгаӗ те 
ытлашши йулса усасӑр ан вырттӑр тесен, пирён пёр 
теле ырашпа сёлё ан$ах мар, ҫӗр улмипе ытти курӑк 
тымарҫимӗҫ те акас пулат. Ҫапла ёнтё, хире ҫӗрулмипе 
тӗрлӗ тымарҫимёҫ акса тӑни—ҫӗрти тӗш-тырйн ытлашши 
йулнӑ калий тейекен йапаларан усӑ курма май парат.

ж) Пур хрес^ен те астунӑ пулӗ: 1921-мӗш ҫулхи пек 
уйар ҫул хирти пур тӗш-тырӑ та: ыраш та, сёлё те, 
пӑри те, тулӑ та, урпа та, пӑрҫа та, ытти тырӑ та— 
иурте ҫунса, типсе кайаҫҫӗ. Ҫёр улмипе тёрлё тымар- 
ҫимӗҫ тёш тырӑ пек пӗртте пулманни нихӑҫанта сук; 
уйар ҫул та вёсем пёр тӗрлӗрех пулаҫҫӗ. Самахран ка- 
ласан, 1921-мӗш ҫулта (ун пек уйар ҫула пирён асат- 
тесем те астумаҫҫӗ пулӗ) пёр теҫетинаран 400—500 
пӑт ҫӗр ҫулми илни ретренехт)ӗ; ырашпа сёлё, пёр те- 
ҫетинаран 4— 5 пӑт та пухаймарёҫ. Пӗлтӗр, 1922-мӗт 
ҫулта, пирӗн йен^о тымарҫимёҫ те, тӗш тырӑ та ӑисах 
пулаймарӗ. Ҫапах та Тетӗш хули таврагаёнт;» теҫтеина-
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ран ҫӗр улми 1000-шер пӑта йахГш пуҫтаркаларёҫ, вп- 
гоӗр—1200 пӑтшар илкелерӗҫ. Хире ҫӗрулми тёрлё тымар 
ҫнмёҫ акса тӑрсан, хрес§ен виҫӗм ҫулхи пек нихӑҫан 
та Быҫӑ касӑлас ҫук; унГш хӑйне ҫимедӗх ан^ах ыар, 
выл,ӑх—рӗрлӗхне хӗл каҫарма та ҫиме ҫителӗклӗ пул- 
малла.

Вӑл акӑ мӗнтея кнлет. Вёреннӗ ҫынсем сӑнанӑ та
рах нур йывӑҫ курӑк та хайӗн йешӗл ҫулҫисемпе нӳре 
тӑпраран сывлӑша ӑсата¥.

Еурӑк аДён'р ҫӗр хутте хӑҫан та ҫемҫе таҫа тӑпра- 
ран расрах типет. Пур тырӑпулӑ та, тымарҫимӗҫ те, 
курӑкҫимӗҫ те ҫӗре типӗтсе нарат, ан^ах пур те пӗр 
пек ыар. Тртваш хугаинре акса тӑракан тырӑсенцеи 
пурин^ен ытла сӗлӗпе урпа, тата тулӑпа пӑри ҫӗре ыт- 
ларах типӗтсе йараҫҫӗ. Тӗрлё тырӑиулГша тымар- 
ҫимӗҫ ҫӗртен сӑхса илнӗ нӳре ана ҫипе тӑкас пулсан. 
сӗлӗ ҫу каҫи^ен сӑхиӑ шыв 225 миллиметр *) тарӑннӑш 
пулё'цё, ыраш сӑхнӑ шыв— 150— 180 миллиметр тарӑн- 
иӑш пулӗрё, вир сӑхнӑ шыв— 100 миллиметра йахӑн; 
ҫёр ҫулми сӑхнӑ ншв пӗр 78— 80 миллиметра йахӑн 
ащ ах пулӗцӗ. Кунтан паллӑ: ҫӗрти нӳре ытти тырӑ- 
сея^ен вирпе параикӑ пурищен те ытла сахал сӑхаҫҫӗ. 
Вёсене ӳсме нӳр ытти тырӑсене кирлӗ нӳртен нумай 
сахал кнрлӗ. Ҫавӑипа вӗсем хӑйсене ӳсме кирлӗ нӳре 
1921-мӗш ҫулхи пек уйар ҫулта та тупаҫҫӗ; ытти тырӑ- 
сем типсе ҫунса кайнӑ ҫул та вӗсем пӗр тӗрлӗрех пу- 
лаҫҫӗ. Ҫӗр улмипе. тёрлё тымарҫимёҫ— (г§ёкӗнтёр, тата 
кишӗр) тӗш тырӑ пӗк уйара питех парӑнмаҫҫӗ. Вӑл—-

Пӗр вершукра 45 миллиметра йахйн пулат.



вёсен ҫулҫисем нӳр сахал сӑхса тӑнин^ен анрах мар, 
тымарӗсем вӑрӑмрахран та пит кидет. Кӗске тымарлӑ 
тӗш тырӑ хӑйне кирлё нӳре тӑпран ҫийелти сийӗн^ен 
анрах туртса тӑма пултарат, айалти ҫийӗи нӳряе вӑл 
сӑхма пултараймаст. Ҫӗр улмин те, ытти тымарҫимӗҫӗн 
те тымар тёштырӑ тымарён^ен нумай вӑрӑм. Тӑпран 
айал сиӑӗсенҫе уйар ҫулта нӳр пулат. Ҫавӑнпа вӑрӑм 
тымарлӑ тӗрлӗ тымарҫимёҫ уйар • ҫул та хайне кирдё 
ну'ре тупма пултарат; вал щ”ре кӗске тымарлӑ тёш тырӑ 
илеймен сирен те сӑхма пултарат.

Ҫӗр улмипе тёрлё тымарҫимӗҫе хире акса тӑни тата 
акӑ мӗн йен'цен пит аван. Пур тёш тырӑ та шӑтса тух- 
сан пёр икё уйӑх хушшин^е андах тӑпраран нӳр сӑхса 
тӑма пултарат. Ӗлен кунӗ таврашён^е ҫунӑ ҫумӑрсем 
вӗсене пӗртте тенӗ пек усӑ памаҫҫё. Ҫӗрулмипе тӗрлӗ 
тымарсимӗҫ апла мар; вӗсем Ӗлен кунӗ. патнелле ҫуна 
ҫумӑрпа та пит аван ӳҫеҫҫӗ. Пирӗн йенре ҫула ҫумӑр 
ҫумасан та кӗр йенне йёпе кунсем 'р с  ^асах пулкадаҫҫё. 
Вӑл ҫумӑрсем тӗш тырйсемшен усӑсӑр. ҫёрулмипе ты- 
марҫимӗҫсемшён пит усӑллӑ,

Ҫапла ӗнтӗ, хире ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ акса 
тӑрсан сӑпас патнелле ҫунӑ ҫумӑртан та усӑ курма май 
пулат.

Ҫавӑнпа та тата тӗш тырӑ уиарпа ҫунса пӗтсе ларнӑ 
ҫул та ҫӗр улмипе тымар ҫимӗҫсем нӗр тӗрлӗрех пу- 
ласҫӗ.

Тымарҫимӗҫ тӑпрана нихӑҫан та тёш тырӑ пек 
типӗтсе йамасП Тымарҫимӗҫ ай ён р  тӑпрана пӗр майах 
ҫемҫетсе тӑма май пулат. Тӑпрана ҫемҫетнӗҫем вӑл нӳре^ 
авантарах тытса тӑрат. Ҫемҫе тӑпра хытӑ тӑпраран
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хутте хӑеаи та нӳрдӗрех пуда!. Тёрдӗ тымарҫимбҫ хӑйне 
клрлӗ нӳре тупма мар, ун хыҫҫӑн акнӑ тырӑ ва%л>и те 
нӳр усрама пултарат.

Пирён йенҫе тӑпра нӳрлёҫем тырӑ дайӑхрах пула!. 
Ҫаваниа та вӗреннӗ ҫынсем ҫу уйар пулакан вырӑн- 
сенце тымарҫимбҫ акма пит тимлеҫҫӗ те.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫнмбҫ тёш ты- 
ра пек уйара питех парӑнмаҫҫё, уйар ҫул та пёр тбр- 
лёрех пулаҫҫё; вӗсем тёпрана типӗтсе йама мар, унта 
нӳр усрама та май параҫҫё.

Хӑвӑр куратӑр: ҫӗрулмиие тымарҫимӗҫе хире ак- 
нин усси пит пысӑк. Ҫавӑнпа та епё пурне те ҫак ҫи- 
мӗҫсене хире акма тытӑнӑр, тесе лит хытӑ тимдетӗп.

2. П и рё  н р в а ш  х у ш ш и нт; е х ӑ ш  т 1,1 м а р ҫ и -  
мёе  а к с а  т ӑ н и  к и л ё шӗ ?

гр в а ш  хушшшгр епӗр асӑннӑ тымарҫимӗҫрен: ҫӗр- 
улмине те, ^ӗкӗнтӗре те, кишӗре те, тутлӑ кӑшманне те, 
ҫарӑкне те, пурне те акса тӑма пулат. Вӗсене хире акса 
танин усси (епӗ ун ҫищрн каланӑ^ӗ) пит пысӑк. Ан- 
'ҫах пур тёлте те пур тымарҫимӗҫ те пёр пек ӑнса пул- 
маст: пёр тёлте ҫӗрулми акни килёшё, тепёр тёлте—1$е- 
кёнтёр акни кнлёшё; тата тепёр тёлте—тен ҫарӑк акнин 
усси нумайтарах пулё. Тёрлё тёлте мӗнле тымарҫимёҫ 
аксассӑн ӑнтарарах панине пёлес тесен, пирён тёрлё 
тымарҫимёҫ ӳсес йӑлине, вёсем мӗнде ҫӗрто ырӑрах 
пулнине, вёсем пёр теҫетипаран мбн ҫухлӗ вы^ӑх ҫими 
илме май панине, тата выл>ӑх ҫийес тёлӗшбн^ен вёсен- 
^ен хӑшӗ авантарах, хӑшё на^артарах— ҫавна пурне 
те пёлес пула!. Ҫаксене пурне те^пӗлсессён,' сирӗн хире
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хӑш тъшарҫимӗҫе акни килӗшерех панине есёр хӑварах 
сисме пултарӑр.

Пур йывӑҫкурӑк та, хӑйно ӳсме кирлӗ ҫимесен^ен 
хӑрйм (кӑмрӑк) пулас йапалана ащ,ах сывлӑшран илсе 
тӑрат; ытти ҫимесенс ҫунтарсан кӗле кайас йапалӑсене 
те, азот тпйекен йапалана та, нӳре те, пур йывӑҫкурӑк 
та ҫӗртен туртса ӗмсе тӑрат. 1

Ӑноа пулнӑ ҫул пӗр теҫетинаран темиҫе пин пат 
тымарҫимӗҫ илме пулат, тенӗтщӗ. Ҫавӑн ^ухлё тымарҫи- 
мёҫ пулас йапала пур те ҫёрте пулмалла; ҫак йапада- 
сене пурне те ҫӗртен виҫ-тӑват уййх хушшин^е пуҫтар- 
малла; тымарҫимӗҫсем ӑнса пулцёр тесен вӗсене пурне 
те ытти тырӑрая ытларах ҫимӗҫ кирлӗ. Паллӑ ӗнтӗ: 
тымарҫимӗҫ ӑнса пултӑр тесен, ӑна ырӑ ҫӗре акас пу
лат. Тырпулла, тата тӗрлӗ курӑкҫимӗҫе ӳсме кирлӗ 
йапаласем хура тӑпрара ытти тӑпраринцен ытларах 
пулат. Ҫавӑнпа ӗнтӗ, хура тӑпраллӑ ҫёр пур тимарҫимӗҫе 
те акма йурӑхлӑ. Каман хура тӑпрадлӑ ана ҫук, вӑл; „ма- 
нӑн тымарҫимӗҫ акма йурӑхлӑ ҫӗр ҫук“, тесе ан шухӑ- 
шлатӑр. Епӗ: „тымарҫимӗҫе хура тӑпраллӑ мар ҫёре 
акма йурамаст“, тесе каламастӑп; тымарҫимӗҫе хӑйёр- 
лӑрах ҫӗре те, тӑмлӑрах ҫӗре те акма йурат. Ан^ах 
ытти ҫӗрте вӗсем хура тӑпраллӑ ҫӗрти пекех ӑнса пу- 
лаймаҫҫӗ. Хӑйӑрлӑрах анана та, тӑмлӑрах анана та 
тымарҫимӗҫ акас умён навус тӑксан пит аван пулӗ^ӗ.

Ӑнса пулнӑ ҫул, вьпрха ҫитерме акакан тымарҫи- 
мӗҫсем пӗТ)ёк сӑмавар пек щултра пулаҫҫӗ, ■ҫӗкёнтӗр, 
йе ҫарӑк, йе тутлӑ кӑщман вун пилёк кӗрепенкӗ туртни 
^ас-^асах пу.гат. Хытӑ ҫёр тымарҫимӗҫе сарӑлма нрӗк 
палас*; ҫӗр хытса кайсан, торлӗ тымарҫимӗҫ еинҫе,
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кукӑр-макӑр пулат. Хытӑ ҫӗртен восеые каларма та хӗн; 
ҫавӑнпа та типӗре кирпӗҫ пек хытса кайакаи ана тёрлё 
тымарҫимӗҫ акма йурӑхлах мар; ун пек ҫӗре тымар- 
ҫймӗҫ аксассӑн, ҫула тек-текех ҫӗре ҫемҫетмелде пулат; 
ҫёре ҫемсетсе ӑнтан кайма пулах.

Пур тымарҫиме те шывак ҫиме; ҫёрте пёрте иӳр 
пулмасан, вёсем шултра пулаймаҫҫӗ; типӗ ҫёрте вӗсем 
вӗтеллех хытса, ватӑлса кайаҫҫӗ.

Ҫавйнпа та: ана пӗр тикӗс, ҫула ӑнгӑ, нӳрлӗрех 
тарсан, тымарҫимӗҫ ӑнса пулӗ тесё ӗмӗтденме пулат.

Пур тымарҫимёҫ те нӳрдӗрех ҫёрте шултрарах пулах; 
анцах нӳрлӗ ҫӗре тутлӑ кӑпшанпа ҫарӑк акни аванта- 
тарах пулӗ; типӗрех ҫёре ҫӗрулмипе, кишӗр тата '§ёкӗн- 
тӗр аксан нумайтарах усӑ курма пулат. Хӑвӑр пӗлетӗр: 
йӗпе ҫул ҫӗрулми ҫас-^асах хпртех ҫёре пуҫлат; ҫёр- 
улмпне йёпере аксан та вӑл ҫёртех еӗрме тытӑнат; 
ҫитыеннине-ҫӗр улми -пит. шывак пулат; ҫёрулми 'ҫе^еке 
ларнӑ хыҫҫӑн ҫанталӑк уйара кайсан, ҫёр типӗрех тар
сан, вӑл тутлӑ, кӗрпеклӗ пулат. Цёкӗнтбр ӑшша йура- 
та¥; ҫарӑкпа, тутлӑ кӑшман ҫбр сулхӑнрах пулсан аван- 
тарах ӳсеҫҫё. Нӳрлӗ ҫӗр хутте хӑҫан та типичен си- 
вӗрех пулах. Ҫавӑнпа, йёпе ҫӗре тутлӑ кӑпшанпа ҫарӑк 
акни килӗшет; типё ҫӗре ҫӗрулмипе т;ӗкёнтӗр акни ки- 
лёшет. Кишёр тымарё ытти тымарҫимӗҫӗн тымӑрӗн^ен 
шаларах кайат. Айалти сийре. типӗ ҫӗрте те нӳр пулаН 
Ҫавӑнпа, типӗ ҫӗрте кишёр ытти тымарҫимӗҫрен ӑнарах 
парат.

Тӗрлӗ тымӑрҫимерен, ҫёрулмипе ҫарӑк шӑтса тухса- 
нах ытти тымарҫимерен хытарах ӳсеҫҫӗ; вӗсем $ас 
оӗкленсе сарӑлса кайаҫҫё те, ҫумкурӑка айала хӑва-
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раҫҫӗ. Т)ӗкӗятёрпе кишӗр апда мар: Илйин кунӗ (20 июля) 
иатнеде тин вӗсеы сарӑлса кайса ҫёре хупласа илеҫҫӗ; 
ҫамрӑкла вӗсем ппт йӗррипе ӳсеҫҫё. Ҫамрӑкла вӗсене 
цас ҫум пусса илме пӑхах; вёсеы шӑтса тухса ҫёре 
хупласа илшҫен (ҫӗре хупласа илсен вӗсем вара хӑйсем 
те оумкурака парӑнмаҫҫӗ) вёсене цас-^асах ҫумламалла 
пудат.

Ҫавӑнпа ӗнтӗ кишёре таса ана ҫине ап'§ах акма 
йурат; йе ку тымарҫимесене акас ана ҫин^и курӑка 
вӗсене аки'ренех пётерме тытӑнмалла; ҫумкурӑк пуса- 
кан ана ҫине ҫӗрулмипе ҫарйк акни авантарах пулӗ; 
ҫӗр-улми шӑтсан та ҫумне сӳресе пӗтерме пулат; ҫарӑк— 
епё каданӑТ)ё—ҫума питех паранмаст.

Епёр асӑнна тымарҫимерен вы^ӑх^ӗрлёх пурин^ен 
ытла г§ёкёнтӗре йуратарах парах. 'ркӗнтёре внесем те, 
сыснасем те, сурӑхсем те, лашасем те пит йуратса 
ҫнйеҫҫӗ; ӗнесемпе сурӑхсене ■ҫӗкӗнтӗр вакласа парсас- 
сӑн, вёсем ^ёкёнтёрне ҫисе йарсассйн кункӑрана ҫулама 
тытӑнаҫҫӗ: выл/щ^ерлӗх, ҫав тӗрлӗ йуратат пулмала 
'Вӗкӗнтӗре! Ӗнесене тутӑ, тытас тӗлёшёшҫен вунӑ кӗре- 
пенке тӗкӗнтёр пӗр керепенке ҫйнӑх тёшне тӑра^; сыс- 
насемшён (7) ҫнцӗ кёрепенке ’§ӗкёнтӗр пӗр кӗрепенке 
ҫӑнах тӗшне тарах, теҫҫӗ вёреннё еынсем. 'ркӗнтбре 
тата хӗл каҫарма та ҫӑмӑлтарах.

Кишӗре те пур вы л, ах та ^ёконтёр пекех йуратса 
ҫийет; выл>ӑха тутй тытас тёлёшрен кишёр пур тымар 
ҫимӗҫрен те маларах; кишёр тата вьп&ӑх ӑшне тасата?, 
теҫҫӗ; ӳйар ҫул вӑл ытти тымарҫимӗҫ пек аптрамас¥; 
унӑн ҫулҫине хурткӑпшанкӑ ҫини ҫук (ҫарӑкпа 'дӗкӗн- 
тӗр ҫулҫине уйар ҫул иӑрҫа ҫнкелет). 'Ҫёкёнтӗр те, ки-

3
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шёр те сӑвакан ӗнесемшӗн питрех лайӑх: кишӗрпе 'ҫӗ- 
кӗнтӗр пара пуҫласап, ӗнесем сӗтне нумайтарах параҫҫӗ, 
сё^ӗ тутлӑрах та, ҫӑрарах та пулах; кишёр те, т;ёкён- 
тёр те анса пулнӑ ҫул пёр теҫетинаран 374—450 пӑт 
ҫӑнӑх тӗшне тӑракан ҫиме параҫҫё: ӑнса пулнӑ ҫул, 
нихӑш тымарҫиме те 'ҫёкёнтӗр пек ырӑ тутлӑ ҫиме па- 
раймаст. Ан^ах, кишӗр на^ар ҫёрте пулмаст, ӑна $ас 
ҫумкурӑк пусма пӑхат, цӗкӗнтӗр ҫулҫине дас-^асах хурт- 
каншанкӑ ҫийет; ӑнса пулсан, тутлӑ кӑшман та пӗр 
теҫетинаран ^ёкёнтёр ^ухлех ҫиме пама пултарат; ан'вах 
тутдӑ, кӑшман— ^ӗкёнтёрпе кишӗртен хытӑрах; тутлӑ 
кӑшмана пур выдоха та, тураса вакласа памалла пула'Тх

Ҫарӑк ытти тымарҫимесем пек ҫӗре питех тиркесе 
каймаст; ҫарӑк акас тесен вӑрлӑх та сахал кирлӗ; ҫарӑк 
акма пур хресҫен те пёдет пулӗ (ытти тымарҫимене 
акса тума мӑлтан вӗренес пулат). Ҫарӑк сумкурӑка та 
пнтех парӑнса каймас?, ӑнса пулна ҫул вӑл та пит ну
май ҫиме парат; анцах уйар ҫул ■ҫас-^асах унӑн ҫулҫине 
хурткӑпшанкӑ ҫисе йарат: ҫарӑк тутӑлӑхӗ ытти тымар- 
ҫнмӗҫ тутдӑхӗнцен кайарах. Ҫарӑк ҫитерсен сӑвакан ӗне 
сётне парасса нумайтарах парат те, ан'§ах сёт)ӗ шӗвӗ 
пулат; ҫарӑк нумай парсан, ӗнен сё'бё тути те пӑсӑдат.

Ҫӗрулми акса тӑвас ёҫе пур хрес^ен те пӗлет пулӗ; 
выфӑх^ӗрлӗхе тутӑ тытас тӗлӗшрен ҫӗрулми кишӗртен 
те ирттерет. Ҫӗрулми те ҫарӑк пек: ҫӗре питех тирке- 
мест; кнрек ӑҫта та пёр пекрех пулма пултарат. Ҫӗрул- 
мине хурткӑпшанкӑ ҫини ҫук, уйар ҫул та вӑл шӑтма- 
сӑр йулмаҫ'1’. (Т)ёкёнтӗрие кигаӗр апла мар: уйарта шӑт- 
масӑр та йулкалаҫҫё). Ҫумкурйка питех парйнмас! 
А н$ах ҫёрулмнне сыснасене анцах 'ҫӗрёлле ҫитерме йураТ”
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ытти вьы&ӑха ҫӗрулмине пӗҫерсе парас пулат; пиҫнӗ ҫӗр- 
улми кишӗрпе ^ӗкёнтӗртен кайа ҫимӗҫ ыар. Ӑнса пулнӑ 
ҫул та пӗр теҫетина ҫӗрулми ытти тымарҫимӗҫ 'вухлӗ 
ҫиме нараймаст'1.

Ку таравгрен каланин^ен паллй ӗнтӗ—хире ^ӗкӗнтӗр 
акни пур ыттн тымарҫимӗҫ акнинрен те пайталлӑрах 
пулмалла; ҫапах та епӗ сире: «Хӑвӑр выл>ӑхӑра ҫитерме 
хире тымарҫимӗҫ акеа тама шухӑш тытсассӑн, ^ёкёнтӗр 
ангр х  акса тӑрӑр, тесе каламӑп: г̂ ӗкёнтӗр ӑнса пултӑр 
тесен, ӑна акса тӑвас йӗркене пёлсе тӑмалла. Тӗрлӗ 
тымарҫимӗҫ акса тӑвас йӗркене пӗлсе ҫити^ен хире ҫӗр- 
улмипе ҫарӑк анцах акса тӑма тимлетӗп епӗ: тымарҫи- 
мёҫсене акса тӑвас йёркене пур те пӗлерех параҫҫӗ. 
Ытти тымарҫимёҫсене: ^ӗкӗнтӗре, кишӗре, тутлӑ кӑш- 
мана—хире акма тытӑнигцен малтан пёр икӗ ҫулдан 
пахтана акса тӑрса вёсене пӑхса ӳстерес йёркене вӗ- 
ренсе ҫитмелле. Пах^ара акса, ҫак ҫимӗҫсене йепле акса 
пӑхса ӳстерес йӗркене пӗлсе ҫитсен тин вара вёсене 
хире акма та йура! Пур тымарҫимӗҫ акса пӑхса ӳсте- 
рес йёркене пёлсе ҫитсен те, хире пёр тӗрлӗ ҫимӗҫ 
ан'^ах акса тӑма тимлемӗттӗм епӗ. Хӑш ҫул ^ӗкӗнтӗр 
пулмас^, унӑн ҫулҫине хурт-кӑпшанкӑ сисе йарат; ҫарӑк, 
ҫӗрулми, тата кишёр ӑнса пулаҫҫӗ; тепӗр ҫуд тата ҫа- 
рӑк пулмаст; ытти тымарҫимӗҫ пулат; хӑш-хӑш ҫул тата 
цёкӗнтёр те, ҫарӑк та пулмасТ', ҫёрулмипе кишӗр ӑнаҫҫё. 
Ҫапла ӗнтё, хире пӗр тёрлӗ тымарҫимӗҫ, ая 'рх  акса 
тӑрсассӑн, хӑш ҫул выл,ӑх ҫими нумай пулӗ, хӑш ҫул 
пит сахал иулё. Хпре темиҫе тёрлӗ тымарҫимёҫ акса 
тӑрсассӑн, кашни ҫул вы^ӑх ҫийес тымарҫиме пӗр-пекрех 
пулӗ, шывак ҫиме пӗртте пулман ҫул пулмё.

2*
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3. Ҫ ӗ р у л м и п е  т ё р л ӗ  т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ е  Мӗ нле  
т ы р ӑ, х ы ҫ’ҫ ӑ л а к и н а в[а н п у л ӗ?

Тёрлӗ тымарҫнмёҫрен 'рваш  хунпш^е хпре ҫёр- 
улыи анрах акаҫҫӗ, сайра хутра ҫарӑк та аккадаҫҫӗ. 
Ҫарӑкне те, ҫӗрулмине те ^ӑвашсем ҫуртрн пуссине 
акаҫҫӗ; ҫапла ӗнтӗ, ҫёрулмипе тымарҫимӗҫ акна апа 
тепёр ҫулне хытта пула! Ха^хи пек хире виҫё пусса 
уйӑрса тӑрсан, ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫимӗҫе ҫуртри 
пуссине ант.ах акса тӑма пулат пек туйӑнат. ^ӑнах та, 
тыыарҫимӗҫ нумайах акмасан, ӑна акма расна пусӑ 
туни килмӗ. Йышлӑ акма тытӑнсан, ҫёрулмипе тӗрлё 
тымарсимӗҫе ҫуртри пуссине акнипе мухтамаллах мар: 
тымар ҫимёҫ акнӑ ана ҫӗртме тунӑ ана пек: вӑл пор 
ҫул пиҫсе выртат; тёш тырӑ тымарё сараласси канса 
выртат; ана ҫшгҫе ҫумкурӑк сахаллана^: кӗркунне ты- 
марҫиыӗҫ каларна -ҫух ҫёре ҫемҫетмелле пулаг, тымар 
ҫпмёҫ акнӑ ана кӗр акп туна ана пек хёле кӗрет. Ҫёр- 
улмипе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ акна хыҫҫӑн пур тёш тырӑ 
та аван пулат. Ҫавӑнпа ӑслӑ ҫынсем тымарҫимӗҫ акнӑ 
анана хытта хӑварнине мухтамаҫҫё, ҫёре хытта хӑва- 
ритурн тымарҫпмӗҫ хыҫҫӑп пёр-икӗ тырӑ акса илеҫҫё.

Тепӗр йенҫен, ҫёрулчи те, ытти тымарҫимӗҫ те, 
пурте навус тӑкнӑ хыҫейн раснах аван пулаҫҫӗ. Хава р 
пёлетӗр,—навус тӑкнӑ анана ҫум пусат; ҫавӑнпа, навус 
тӑкнӑ ана ҫикҫе вӑйлӑрах пулсан та, тымарҫимӗҫе тин 
навус тӑкн.ӑ ана ҫине акмаҫҫӗ. Навус тӑкнӑ ана ҫнне 
тымарҫимӗҫ акма щухӑш тытсан, унта навус тӑкнӑ ҫул 
тёрна пӑрҫи 'акма тимлеҫҫӗ: тӑрна пӑрҫи ҫумкурӑка 
та хупласа илсе анана тасатаН
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Ана ҫнтгҫе теш тырӑ, курӑк, тымарҫимӗҫ улӑштарса 
иырае йӗрке тӗрлӗрен тума йурат. Акӑ вӑл йӗркесем:
1) ана ҫине навус тӑкнӑ ҫул тӑрнапӑреи акма йурат; 
тӑрна пӑрҫи ути питӗ ырӑ утӑ. Тӑрна парҫп хыҫҫӑн— 
ҫёрулмипе тёрлӗ тымарҫимёҫ; тымарҫимёҫ хыҫҫӑн ҫур- 
три: сӗлӗ, пӑри, тулӑ, урпа, пӑрҫа, вир акма йурӑт.
Еу йӗркепе тырӑпулӑ акса тӑрас тесен, пӗтӗм хире 
ха^хи пек 3 пайа (пусса) уйӑрмалла; хура пусӑра 
тӑриа пӑрҫл пулат; ха,|хи ыраш пуссин^е — ҫӗрулмнпе 
тӗрлё тымарҫимӗҫ пулат; суртри пуссин^е ҫуртрийех 
пулат:. Тырӑпулла ку йӗркепе улӑштарса тӑрсан, нихӑ- 
ҫан та ана хытта йулмаст; кашни ҫул хире мён те 
пулсан акаҫҫӗ,-—ангр х  ыраш акма ана йудмаст. 2) Ыраш 
акма та ана йултӑр тесен, акӑ мӗнле йӗрке йышӑнма 
пулатх навус тӑкнӑ хыҫҫӑн ырага, ыраш хыҫҫӑн ҫӗр- 
улмипе тӗрлӗ тымарҫимёҫ тымарсимӗҫ хыҫҫён—суртри, 
суртрн акса нлсея ҫӗре хытта хӑварма пулат; тырӑ- 
пулла ку йӗркепе акса тӑрас тесен, хирте тӑватӑ пусӑ 
пулмалла:

1) хура пусӑ— ӑна навус тӑкмалла,
2) ыраш нусси,
3) ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ пусси;
4) ҫуртри пусси.
Хирте тӑватӑ пусӑ пулсан, тӑватӑ анаран ҫулдея 

пёр ани ан^ах хытта йулат.
3) Хире тёрлӗ курӑкҫимёҫ акса тйрас тесен, ак ҫак 

йёркене йышӑнма пулах. Г ч у й ’а— ------ ——— .
Навус тӑкнӑ хыҫҫӑн — ырАп. .

улмипе тӗрлӗ тымарҫпмӗҫ, унтАя. ие У ^а:^  |
ку ҫуртрисемпе пёрле Хусап е*1арX® щ к с ср |
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ҫӑкри, травка пуҫӗ), 'рмпӗрпе Самар кёпӗршшре лю
церна тейекӗп курӑк акма пулах (ку курӑксене нӑрҫа, 
хура тул, йасмӑк айне акма йурамаст; ку тырӑсем ку- 
рӑксене сарӑлма ирёк памаҫҫе); унтан икӗ ҫулрт^ен кле- 
верпа люцернй ҫула-ҫула ижвҫҫё, виҫҫӗмӗш ҫулне ҫерем 
уҫҫа вир йе йӗтӗн акаҫҫӗ. Ку йёркене йышйнас тееен 
хирте 7 пусӑ пулмалла:

1) хура пусӑ— ӑна навус тӑкмалла.
2) ыраш пусси,
3) сӗрулмипе тымарсимӗҫ пусси,
4) ҫуртри пусси (сёлӗ, тулӑ, урпа, пӑри); ҫуртри 

айне клцверпа люцерыӑ акаҫҫӗ,
5) клевер, йе люцерна пусси,
6) клевер, йе люцерна пусси,
7) ҫуртри пусси—вир йе йётён.
Ку йёркене йышйнсан, хирте 7 анаран пёр ана ан- 

^ах хытта йулат; ҫапах та пур. тырӑ та хире виҫӗ 
пусса уйӑршш^ен авантарах пулса пырат. Ана син^е 
тыра—нулӑ, курӑк тымарҫимёҫ улӑштарса тӑрас йӗрке- 
сем тата та пит нумай. Анрах вёсен ҫинрен каламасан 
та пырё: хире ҫӗрулмипе тёрлё тымарҫимӗҫ акса тӑрас 
тейекенсемшён епё калана йёркесем те лайӑх; ку йёр- 
кесене йыпгансан та тырӑпулӑ ха^хинрен авантарах 
пулма тивёҫлё; хытта йулас ҫӗр ха^хинрен нумай кем 
пулё.

4. Ҫ ӗ р у л м и п е  т ё р л ё  т ы м ӑ р ҫ и м ё ҫ  а к а с  а н а 
н а  ҫ ё н е т с е, ё р т» е в л е т с е х а т ӗ р л е с с и  ҫ и тгц е н.

Ҫӗрулмипе тёрлё тымарҫимӗҫ акас анана акщен 
нумай малтан хатёрлеме тытӑнмалла. Тымарҫимӗҫ акас
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ҫӗрте вӗсене саралса ӳсме кирлӗ ҫимбҫ ҫйтелёкле пул- 
малла; тымарҫпмӗҫе ҫум курӑк пусни ан пултӑр; тата 
пур тымарҫимӗҫ те ҫемҫерех нӳрлё ҫӗре йурата^; ҫавӑнпа, 
ҫӗрулмипе тӗрлб тымарҫимбҫ акас ана кӑмпа нек ҫемҫе 
пулмалла.

Ҫӗрулмипе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ акас анара вӗсене ӳсме 
кирлӗ ҫимесем (йапаласем) пурте пулмалла. Пур тымар- 
ҫимӗҫ те ҫӗртен ытти тырӑпулӑран ытларах тӗрлӗ ҫиме 
илсе тӑрат. Ҫавӑнпа вӗсем ҫӗр ӗрБСВлб пулсан ант,ах 
ӑнса пулаҫҫӗ. Тӗрлӗ тӑпраран туи ӗр^евли—хура тӑпра. 
Анг§ах, хура тӑлрара та 'вас-'васах ҫёрулмипе тӗрлӗ ты- 
марҫимӗҫе сарӑлса ӳсме кирлӗ йапаласем ҫителӗксӗр 
пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа хӑйӑрдӑрах, тӑмларах анана ан^ах 
мар, хура тӑпраллӑ анана та тымарҫимӗҫ акщен на
вус (тислёк) тӑкса ӗрҫевлетес пулат.

Навус ҫителӗксӗр пулсан ҫӗре ӗрцевлетме ӑна азот, 
калий тата фосфор тейекен йапаласем пур порошоксем 
сапмалла. Ҫӗре навус, йе тёрлё порошок сапса ёр^евлет- 
сен, ҫӗрулмп те, ытти тымарҫимӗҫ те раснах аван пула1?.

Тула кӗпӗрнинр Шатилов йатлӑ йадта тёрлё тыр- 
пулла, курӑк тымарҫимӗҫе йепле акса-пӑхса ӳстерсен 
авантарах пулнине сӑнамалли опытный етанци тейекен 
вырӑн пур. Ҫав станцире тёрлё тымарҫимӗҫе йепле 
акса-ӳстерессине те йёрленӗ; ҫак станцире сӑнанн акӑ 
мӗн кйтартаН

Тӑватӑ ҫул хушин-р вӑтамӑн шутласан, кашни ҫул 
пӗр теҫетина навус тӑкнӑ, анаран 1220 пӑт., навус 
тйкманнин^ен 944 пёт пулнӑ; навус тӑкни ҫинҫе 270 
пӑт ытларах пулат! Ытти тымарҫимӗҫ те ҫӗрулми 
пекех.
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Ҫав стандирех 1 '.ЮЗ-мӗш ҫулта иавус хӑкман ана 
<;ин:§е 1258 пӑх вӗкӗнхёр, навус тӑкни ҫин^е 1397 
пӑт ^ёкёнхёр пулнӑ. Куратӑр—• навус тӑкни ҫин^е 
навус хӑкманнинтрн 149 пӑт ытла ^ӗкӗнтӗр пулпӑ! Пӗр 
теҫетина навус тӑкнӑ, анара 1773 пӑт киигӗр пулнӑ, 
навус тӑкманни ҫинце 1660 пӑт аи^ах пулнӑ.

Пёр навус тӑкни ашрх мар, епӗ асӑннӑ порошоксене 
сапни 'те хӑш ҫухне питӗ килёшет.

1911-мӗш ҫулта Ярослав кёпёрнинт>е пӗр хрес^ен 
вы^ёха ҫихерме акакан ҫарӑка хире акса хӗрлӗ поро
шок сапса пӑхнӑ: пӗр хеҫехинара порошок пӗрхе еапмап 
анара 1400 п;1т ҫарӑк пулнӑ, фосфорлӑ порошок сапнӑ
анара 2830 пӑх., калийлӑ порошок сапни ҫин^е 4300 пӑх,
азохлӑ порошок сапни ҫитгр 4080 пӑх, фосфорпа ка-
лийлӑ порошок сапни ҫиш§е 4920 пӑх ҫарӑк пулнӑ.
Ҫак ҫёмахсещдн пих вихӗр кур&нса хӑра¥; ана ҫнне 
навус тӑкни хе, хырӑпулла ӳсме кирлӗ йапаласем пур 
порошок сапни хе тымарҫимӗҫшӗн пихӗ усӑллй. Ҫӗр- 
улмипе хымарҫимёҫ акас анана навус хӑкса, йе поро
шок сапса асапланса-хӑккаланни пихӗ аван хаврӑнах. 
Ҫавӑнпа ха, ҫӗрулмипе хӗрлё хымарҫимӗҫ акас ана 
на^архарах пулсан, унга навус хӑкма ан ӳркенёр! Навус 
пулмасан, ҫӗрхе ҫихелӗксёр йапаласем пур порошоксем 
сапйр!

Навус хӑкнӑ ана ҫин$е пур хымарҫимёҫ хе раснах 
аван пулах, хенё^ӗ; аиҫах тёрлё хымарҫимёсе навус 
тӑкнӑ хыҫҫӑнах аксассйн, ӑна ҫумкурӑк хупласа илме 
пулхарах. Пиҫсе хёрсе ҫихмен навусра хӗрлё ҫумкурӑк 
вӑррн пих нумай пула!’. Ҫавӑнпа ха тымарҫимёҫ акас 
ана ҫине навус пӗр ҫул маларах хӑкаҫҫё. Тымарҫимёҫ
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акас ҫул ана ҫине ҫёрсе кайнӑ навуса ан^ах тӑкма 
йурат: ҫӗрмен навуса тымарҫимӗҫ акас ана ҫине акас 
умён аи^ах тӑкни усӑллӑ мар, сийен кӳме пултарат. 
Навус тӑкнӑ ана ҫине малтан йе ыраш, йе тӑрна пӑрҫи 
акаҫҫӗ; вара тымарҫимӗҫ акитэдеп навусрн ҫумкурӑк 
вӑррин^ен нумайӗшӗ ш ӑтса. тухат те, пӗтсе капат. Ҫур- 
кунне, йе хӗлле, — ҫӗрулмипе Т)ӗкӗнтӗр, тата ҫарӑкпа 
тутлӑ кйщман акас ана ҫине ан^ах навус тӑкыа пулат; 
кишёр акас ана ҫине нихӑҫанта акас умён навус тӑкма 
кирлӗ мар: кишӗре ҫумкурӑк хупласа идет. Тымарҫимёҫ 
акас ана ҫине навус хӗллӗ, йе ҫуркунне тӑксассйн, ҫур- 
кунне хирте йур кайсанах, ҫӗр типсе кайнрен навуса 
салатас пулах те, хӑвӑртрах ака пуҫпе сухаласа пӑрахас 
пула]’. Пӗр теҫетинана 100 лава йахӑн навус кирлӗ. 
Навус ҫук пулсан, йе вӑл тымарҫимӗҫ акас анасене 
тӑкма ҫитеймесен, ҫёре ӗр^евлетекен порошоксем сапса 
лайӑх тымарҫимӗҫ илме май пулат:.

Тырӑпул.та ӳсме кирлӗ йапаласенцен хирти ҫёрте 
Вас-рсах азот, фосфор, тата калий тӗйекен виҫӗ йапа
ла, йе ҫак виҫ йапаларан пёри, йе иккӗшӗ ҫителӗксӗр 
пудат, тенӗрё. Навусра ҫак йапаласем пурте нур: ҫа- 
вӑнпа навуса вырӑслӑ „полное удобрение" тессӗ; вйл 
сӑмах—навусра йывӑҫкурӑка кирлӗ йапаласем пурте 
пур тенине пӗлтерет. Навусран пуҫне йывӑҫкурӑка ӳсме 
кирлӗ ҫимесем тӑпра йе порошок йевӗрлӗ йапаласешҫе 
те пур; ун пек порошоксене вырӑсла „минеральные удо
брения" теҫҫӗ: вӑл—тӑпра йевӗрдӗ ҫӗре ӗрт}евлетекен 
йапала, тени пулат. Тӑпра йевӗрлӗ, ҫёре ӗр^евлетекен 
порошоксенре йывӑҫкурӑка ӳсме кирлё ҫимесен^ен—йе 
фосфор, йе калий, йе ҫак йапаларан иккӗшӗ ан^ах пу-
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лаҫҫӗ, сайра хутра порошокра виҫҫӗшӗ те пулаҫҫё. По- 
рошокра азот ытти ҫимерен ытларах пулсан, ӑна вы- 
расла „азотистое удобрение11 теҫҫӗ; ӑна епӗр малашне 
„азотлӑ порошоксем" тейёпёр; фосфор ытларах пулсан— 
„фосфорно-кислое удобрение“ теҫҫӗ; ун пек порошок- 
сене епёр малалла „фосфорла порошокеем“ тейёпёр, 
калий ытларах пулсан— „калийное удобрение" теҫҫӗ, 
кун пек порошоксене—„калнйдӑ порошоксем" тейёпёр. 
Хӑш-хӑш ҫӗре азот л а порошок сапни килёшет, тепёр 
ҫӗре фосфорлӑ порошок сапсан ёрт>евлё пулат, хӑш-хӑш 
ҫӗре калийлӑ порошок сапсан аванланат. Ана ҫинр  
тӑпрара хӑш тьтрӑпулла кирлӗ ҫимӗҫ ҫитмест, ҫав тӗрлӗ 
порошок а н р х  ҫӗре сапас пулат. Хнрти тӑпрара ты- 
рӑпулла ӳсме кирлӗ йапаларан хӑшӗ ҫителӗксёррине вӗ- 
реннӗ ҫынсем (агрономсем) тырӑпулӑ ӳснине сӑнаса пё- 
леҫҫӗ. Вырӑссем: „Ҫу йанипе пӑтӑ пӑсӑлмаст“ теҫҫӗ; 
ҫавйнпек, тымарсимӑҫ акас ана ҫнне тӗрлӗ порошоксем 
сапни (ҫӗре тӑварлани) вёсене ӳсме $армӗ, анҫах ана 
ҫине сапас порошокра ҫимёҫ ҫӗрте те ҫителӗклӗ пулсан, 
порошок идее тӑкаланни ахалех сайа кайӗ. Ҫавӑнпа та, 
ана ҫине порошок сапи^ен ҫёрте мӗнле ҫпмесем (папа- 
ласем) ҫителӗксӗррине пёлес пудат.

Хӑйсен ҫёрӗще тырпулла, тата тӗрлӗ курӑк-ты- 
марҫимӗҫе кирлӗ йапаласенцен хӑшӗ ҫителӗксӗррине р -  
перех пӗлейменнисене епё акӑ мӗн калӑп. Пур ҫамрӑк 
тымарҫимӗҫе те ватӑланса ҫитплден ҫийелти снйре вё
сене кирлӗ ҫнме ирёккён пулнине йуратат; тымарҫимёҫ 
ӳсерех парсан унӑн тымарё те шаларах кайат те, вӑл 
вара хӑйне кнрлё ҫимесене ҫӗрӗн айалти сийӗсенцен 
туртса тӑра^. Тымарҫимӗҫ калрне ҫиме ирӗкрех пулсан,
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вал паркарах ӳсет; парка ҫимӗҫён тымарё те парках 
пулат, тымарё парка пулсассӑн пур тырӑпулӑ та хайие 
кирлё ҫимене ытларах тупма пултарат. Тымарҫимӗҫӗн 
тымарё шала кайсассӑп, ана ҫине навус тӑкнипе тёрлё 
порошок сапнине питех пйхмаст вара вӑл. Ҫавӑнпа, 
ҫамрӑк ҫимёҫ тымарё таврашёнт,е ӑна кирлё ҫпме ҫите- 
лӗклӗ пултӑр тесе тӑрӑшас пулат. Ҫамрӑк ҫимӗҫ тымарё 
тавра тӗрлӗ ҫиме ҫителӗклё пултӑр тесен, ҫёре ёррвле- 
текен порошоксене пӗтӗм ана ҫине мар, тымарҫимӗҫ 
вӑрлӑхӗ калгана кайас вырӑна анцах сапсан та пырат; 
порошоксене тымарҫимӗҫ вӑрлӑхӗ шӑтас тӗле ан^ах 
хурсассӑн, ҫёре ӗрцевлетме порошок нумайах та кнрлӗ 
мар. Ҫапла ӗнтё, тӗрлӗ тымарҫимёҫ аксӑссӑн, ҫӗре ӗр- 
ҫевлетекен порошоксене вёсем вӑрлӑхёпе пӗрле ан^ах 
хурсан та пырат.

Тата Т)ёкӗнтӗрпе кишӗр ҫамрӑкла ҫӗрте азотпа фос
фор ирӗкрех пулнине йуратаҫҫӗ; ҫӗрулми азотпа калий 
ирӗкрех пулсан паркарах ӳсет. Ҫавӑнпа та, ҫӗрулми 
акнӑ 1 ух улми (паранки) тавра пӗрер пё^ёк ывҫӑ азотпа 
калий пур порошоксем сапни килӗшет, Т)ӗкӗнтёрпе ки
шёр акнӑ Бух-вёсем вӑррипе пӗрле ҫёре азотпа фосфор 
пур порошоксем сапсан вёсем парка ӳсеҫҫӗ.

Тӑпра йевӗрлӗ ҫӗре ёр'рвлетекен йапаласем (поро- 
гаоксем) тёрлёрен пур; ан^ах вӗсенрен хӑшӗ пёри халё 
йе пит хаклй, йе хӑшне пёрне хак парсан та тумпа 
ҫук. Сӑмахран каласан: азотдӑ порошоксен^ен $и дай- 
ӑххи селитра тейекен шур порошок (тӑвар); анщх халё 
селитра тупма питё хён; тупсан та питё хаклӑ пулмалла. 
Анари тйпрара азот ҫителёклӗ пултӑр тесен порошок 
сапма та кирлё мар: клевер, йе люцерна ант;ах акас
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пулат; вёсен хыҫҫӑн ҫӗрте тем ^ухлӗ азот йулат. Фос- 
форпа калийлӑ порошоксещен икё порошок опилен ан- 
])ах калӑп: вёсен^ен пёрн—аиг-шӑмӑ ҫанӑхӗ, (мясо-ко
стная мука), тепёрн-кёл.

Аш-шӑмӑ ҫӑнӑхне 'Ҫӗмпӗрте, вьщӑх пусакан ҫёрте 
(городская бойня) хатӗрлеҫҫӗ; ҫнме йурамаи аш-шӑма- 
сене пётёмпех ҫӑнӑха йараҫҫё. Бӑрҫӑ пуҫдашгрен ҫав 
ҫӑнӑх пӑтне 60-шар пуса сута1,г§ёҫ. Аш-шӑмӑ ҫӑнӑхён^е 
фосфор нумай, тата азот та пур. Ку ҫӑнӑха ҫӗре сапни 
тфкёнтёрпе кншёре, тата тёштырра та питё килёшет. 
Пёр ҫулён^е (1915 мӗш ҫулта) 'Ҫӗмпёрти ^йваш школен 
фермин^е (хутӑрёнт,е) ҫак ҫӑнӑха купӑста куҫёсене, 
тёрлё пах^а-ҫимӗҫ акнӑ (^ёкӗнтӗр, кишёр) йӑрансене, 
тата сёлӗпе вир акнӑ анасене сапнӑ^ё; аш-шама ҫӑнӑхӗ 
сапнӑ йӑрансем ҫин^е "ркёнтёр те, кишёр те шултрарах 
пулнӑтудё. Ҫавӑнпа та епӗ: кишӗрпе т}ӗкӗнтӗр акна здх, 
ҫак аш-шамӑ ҫӑнӑхне сапӑр тесе пит тимлетеп. Тымар- 
ҫимёҫ шӑтса калгана кайас ҫӗре ан^ах сапсассӑн, теҫе- 
тина пуоне 10—12 пӑт ҫанӑх ан^ах кирлӗ пулӗ; вун 
тенкёлӗх аш-шамӑ ҫӑнӑхё ҫӗре сапсассӑн, пӗр теҫети- 
наран 200—500 пат тфкентӗр, йе ытти тымарҫимёҫ 
ытлаши илме пула!1.

Т)ӑваш хушшцнҫе кӗле усрас йӑла ҫук; пурте кёле 
ним вырённе те хумаҫҫӗ; хӗлле те, ҫула та кӗле йе ура- 
ма, йе ҫырмана тӑкаҫҫӗ. Кёлрен нумай усӑ курма пулах 
нккене шухӑш никам пуҫне те кӗмест. Кӗл ҫӗре ҫёнет- 
ме, ӗрцевлетме пултарнине никам та пёлмест. Ҫавӑнпа 
епёр ҫуллен хамӑр айван шгоки темисе пин пӑт ҫёре 
ҫӗнетекен йапалана шыва йуягарса й ӑ р а д ц ^  — —

п д л д г а

* ^не.ч ям!
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Т)ӑнах та, шухӑшлӑрха хӑвӑрах: кӗле кайакан йапа- 
ласене йывӑҫкурӑк ӑҫтан илет?—Ҫёртен! Ҫав кӗле кай
акан йапаласемпе азот тейекен йапалана тырӑпулӑ, ку- 
рӑк-тымарҫимёҫ ҫӗртен идет; ҫавӑнпа кёлре тырпулла, 
тата курӑк, тымарҫимӗҫ ӳсме кирлё йапаласем, азотран 
пуҫне, пур те пур. Ҫавӑнпа, кӗле ана ҫине сапсассӑн, 
ана ҫишр ҫӗр ҫӗнелсе, ӗр^евлӗ пулмалла. Йывӑҫкурака 
ӳсме кирлё иапаласен'веи кӗлре пурин^ен ытла калий 
нумай; хёвелсавриӑш кёлёпе хуратул улӑмё кёлён'це пи- 
лӗк пайран пёр пайё калийе тивет. Кӗле шыва йарсан, 
„ калий “ сӗлте кайат; ты в сӗлтё пуласси калийран ки- 
лет. Кёле шыва. йарсассӑн, шыв сӗлтӗ пулса тӑрат: 
кӗлри „ калий “ шывра ^ас ирӗлет. Ҫавӑнпа та, кӗлри 
калий сайа ан кайтӑр тесен, кӗле ҫумӑр лекмен ҫӗрте 
тытас пулат; кӗл ҫумӑр айне лекеессӗн, унӑн хӑва^ӗ 
пётет: калий ҫумӑр шывӗще ирёлет те ҫёре кайат. Ка- 
лийран пуҫне кӗлре фосфор та пур, ан^ах фосфор калий 
ран нумай кайа, ҫавйнпа ҫӗре ҫӗнетекен кӗле-калийлӑ 
порошок теме йурат. Ҫӗрулмипе тёрлё тымарҫимӗҫ ҫӗр- 
тен пурин^ен ытла калий туртса-ӗмсе тӑраҫҫӗ, тенётуё 
епё. Апла пулсан, паллӑ: ана ҫине кӗл тӑкни пур ты- 
марҫимӗҫе те килёжмелле, пурин^ен ытла кӗл сапнӑ ана 
ҫин^е ҫёрулми пит ӑнат. Пёр теҫетинана пёр лав (20— 
25 пӑт) кёл сапсан йура¥ вара. Ҫӗрулми акас ана ҫине 
кӗл ҫапла сапаҫҫё: тнпӗ кёле типӗ тӑпрапа хутӑшта- 
раҫҫё-те акнӑ тзух, кашни ҫӗрулми патне пӗрер ывҫӑ 
тӑпраллӑ кӗл сапаҫҫё; улми патне пӗр кӗл ант}ах сап- 
сассӑн, кёлтен пулнӑ сӗлтё ҫёрулмине касма пултара!’. 
Ана ҫине кёл оапни ҫӗрулмншӗн ант;ах мар, ытти ты- 
марҫимёҫшӗн те, тӗштырӑшӑн та пит аван, Ҫавӑниа,
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акӑ сире мӗя калӑп епӗ: „Кидти кӗле йӗркесӗр такса 
сайа ан йарӑр: ӑяа типё, ҫумӑр лекмен ҫёре пуҫтарӑр 
та, ана ҫине сапса йарӑр; ана ҫине кӗл сапни ҫёрул- 
мине пит килӗшет. Ҫакна ан манӑр: калийлӑ сёр ҫӗне- 
текен порошоксем Раҫҫейре ҫук; вёсене пирён пата ни- 
мӗҫсем патентен идее килеҫҫӗ. Калийдӑ порошок хаклӑ 
йапала: Германирен йлсе килекен каинит тейекен ка
лий лӑ порошокра вунӑ пайран виҫ-тӑват пай атгрх 
калий пулат; каинит п ӑ р  вӑрҫӑтурн те 2— В тенкӗ тӑ- 
рат)ӗ, халё вал тата та хаклӑрах пулӗ!

Ана ҫине кӗл сапнин уссине тӗплӗрех пёлес тесе 
Владимир кёпёрнинр хӑйӑрлӑрах ана ҫине 48 пӑт кӗл 
сапса пӑхнӑ. Ҫав ана ҫинрн 135 пӑт ҫӗрулми ытлаши 
илнӗ. Вӑл кашни пӑт кӗл пуҫне 3 пӑт ҫӗрулми ытла
ши илни пулат.

1915-мӗш ҫулта тата Мускав кӗпӗрнинте тӗрлӗ йалта 
ҫёрулми акас анасем ҫине вӑтӑршӑр пӑт кӗл сапса пӑх- 
нӑ. Кӗл сапна ана ҫинрн кӗл сапмашпшрн хӑш пёр 
тӗлте 912 пӑт ҫӗрулми ытлаши илнӗ. Вӑл пӗр п:1т кӗл 
пуҫне 7 иӑт ҫӗрулми ытлаши илни пула?.

Тымарҫимёҫ акас анасене тата урӑх порошоксем 
сапса та ҫӗнетме пулат; а н р х , вёсем ҫинрн каламасан 
та пыре тесе шухӑшлатӑп епӗ. Ҫӗре сӗнетсе-ёррвлете- 
кен иорошоксенрн епӗ р в аш  хушшннр (^ёмпӗрте) 
хатӗрлекен порошок ҫинрн, тата кӗл ҫинрн (кёл вӑл 
кашни килрех пула?) а н р х  каларӑм; ыттн порошоксем 
ҫиш§ен каласан та есӗр вёсене илеймӗр.

Тымарҫимӗҫ ӑнса нултӑр тесен, вёсене акас анана 
тата тепёр йенрн те хатёрлес пула?; ана ҫин^и курӑка 

’ 'ылмарҫимӗҫ акацрнех пётерме тӑрӑшас пулат. Ана сине
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навус тӑксан тем $ухлӗ ҫумкурӑк персе тухат. Навусри 
курӑк вӑррисемугъшарҫимӗҫ аю щ енех шӑтса тух^ӗр те
сен, навусне тымарҫимёҫ акидон пӗр ҫул ыалтан тӑ- 
каҫҫӗ; тата тымарҫимёҫ акма тунӑ ана ҫине тӑрна пӑрҫи 
акаҫҫӗ; тӑрна парҫи анана питӗ аван тасатат.

5. Ҫ ӗ р у л м и п е  т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ  а к а с  а н а с е н е
с у х а л а с а-с ӳ р е с е х а т ё р л е с с и ҫ и н •§ е н.

Пур тымарҫимӗҫ тымарё те шала кайат; ҫӗр ҫемҫе- 
рех пулсассӑн, вёсен тымарё айалти ҫийе ирӗккӗн кӗрет, 
Тымар шала кайсассӑн, тымарҫимӗҫ уйара та питех па- 
рӑнмаст. Айалти сире хутте хӑҫан та пур пулат; йывӑҫ- 
курӑка ӳсме кирлё ҫимесем те ирӗкрех пулаҫҫӗ. Савӑнпа, 
ҫӗрулмипе тӗрлё тымарҫимӗҫ акас анана тарӑнтарах су- 
халама кирлӗ. Епӗр асӑннӑ Шатилов станцин^е аиана 
мён тарӑнӑш сухадасан тымарҫимӗҫ авантарах пулнцне 
те сӑнаяӑ. 1913-мӗш ҫулта пӗр теҫетинара пёр вершка 
ҪУР (17а в0 сухаланй навус тйкман ана еия^е 928 пӑт 
ҫӗрулми пулнӑ, навус тйкни ҫин^е 1231 пӑт пулнӑ. Ви- 
ҫӗ вершка сухаланӑ навус тӑкман ана ҫинре 1006 пӑт, 
навус тӑкнӑ ана ҫшг§е 1290 пӑт ҫёрулми пулнй; 4 
вершка ҫур сухаланӑ навус тӑкманни ҫинце 1150 пӑт, 
навус тӑкни ҫин^е 1506 пӑт пулнй; 6 вершка сухалани 
навус тӑкман ана ҫишҫе 1225 пӑт, навус тӑкнп ҫин^е 
1541 пӑт ҫӗрулми пулнӑ. Ӑшӑх сухаланин^ен, тарӑн 
сухаланӑ ана ҫин^е навус тӑкманни ҫин^е 297 пат, 
навус тӑкни ҫинце 310 пӑт ытлашши ҫӗрулми пулнӑ. 
Ҫак сӑмахсен^ен ҫӗрулмя анана тарап сухаланине йу- 
ратнп питё витёр курйнса тӑра^; ҫӗре вершка ҫур вы- 
рӑнне 6 вершкана йахӑн ҫемҫетсея, сухана тарӑнтарах
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йани ац 'рх тесетинаран 300 пйта йахан ытлаши ҫёр- 
улми илые май парат. Ҫӗрулми ан^ах мар, пур ытти 
тымарҫимӗҫ те тарӑи сухаланй ана ҫинце шултрарах 
пулат; анана тарйн ҫухалани пёр тесетинаран 300 пйг 
ант,ах мар, 500— 600 пйт ытлаши тёрлё тымарҫимӗҫ 
илме май парат. Ҫапла ёнтё, пур тымарҫимӗҫ акас анана 
та тарӑнтарах ҫемҫетме тӑрйшас пулат. Пур тымарҫи- 
мӗҫ те, тарӑн сухаласан, навус тйкман ана ҫище те, 
ӑшӑх сухаланй навус тйкнй ана ҫин^е пулнй пек 
пулат.

Хйшё калӗҫ: «анана тарйнтар^х сухаласан тымар- 
ҫнмёҫ йнса пулни курӑнса тӑра^, анрах, калйсйн'рё есё 
пире: «Анана кун тарӑнӑш хӑҫан акаламалла: кёрку- 
не-и, ҫуркунне-и»? тейӗҫ. Шатилов станцнн$е тымар 
ҫимӗҫ акас анана хӑҫан тарйнтарах сухаласан аванта
рах пулнине те сйнанӑ. Ҫав станцире 1905-мӗш ҫулта 
ҫӗрулми пуссине икё найа уййрнӑ. Пёр пайне кёркун- 
нех таватӑ вершка ҫурй тарйннаш сухаласа хйварнй, 
ҫуркунне ҫёрулмн ларти^ен 2 вершук тарӑнйш ан^ах 
Сухаланй; тепёр пайне кёркунне 2 вершук тарйнйш 
сухаланй, ҫуркунне 41/а вершка тарӑннӑш сухаланй. 
Еёркуннех тарӑн сухаласа хйварнй ана ҫинт,е пёр те- 
сетинара 1307 иӑт ҫӗрулмн пулнй, кёркунне ӑшӑхеҫ, 
ҫ-уркунне тарйн сухаланй ҫшг§е пёр тесетннара 1187 
пат ан'вах пулнй. Хйвйрах куратйр: кёркунне тарйн 
акаласа хйварнй ана ҫшгҫе ӑшӑхҫеҫ сухаланищцн 120 
пйт' ҫӗрулми ытлйшн пулнй.

Епё сире мёншён апла пулннне те йнлантарса па- 
рйп. Есёр астунй пулё: «кёркунне акаласа хйварнй ана 
ҫинре (зябить туни ҫшгуе) ҫуркунне пёр шултра мук-

з
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лашка та пулмаст: керкунне, хёлле, тата ҫуркунне вё
сен пӗтӗмпех исленсе кайаҫҫӗ, муклашкасем ҫилпе те, 
сивёпе те касалса саланса кайаҫҫӗ. Ҫавёнпа, кёркунне 
тарӑн сухаласа хйварнй хура тӑпраллӑ ана ҫуркунне 
ҫемҫе, муклашкасӑр пулах. Пур тымарҫимӗҫ те (епё 
ӑна каланӑр) ҫёр ҫемҫине йуратаН Тата кёркунне та
ран сухаласа хӑварнӑ ана ҫуркунне сухаланинрн нӳр- 
лёрех те пулат; тарӑнтарах ҫемҫетнӗ ана кӗрхи-ҫурхи 
йёпере йшйх сухаланй анаран нур нумайтарах тытса 
йулат1. Ҫуркунне йшӑх, 2 вершкана йахан а н р х  суха
ласан, 2 вершка си ҫёр а н р х  типет; ҫуркуние. 4х/а вер
шка тарйнйш сухаласан, тйват вершка ҫур си ҫӗр 
типсе кайат. Ҫапла ёнтё, кёркунне тарйнтарах сухаласа 
хйварнй ана йшйх сухаланйн^ен хура тйпраллӑ ҫӗрте 
ҫӗмҫерех те, нӳрлӗрех те пулах. Ҫавйнпа та, хура тйп- 
ралла ана ҫищ>е кёркунне тарйн сухаланй ҫуркунне та
рйн сухаланин$ен килёшерех парат. Хура тйпраллй 
анана а н р х  кёркунне тарйн сухаласа хйварнй аванта
рах пуле. Тамлйрах анана ҫуркунне тарйнтарах суха- 
лани авантарах нуле. Ҫавйн пек анасене кёркуннех та
рйнтарах сухаласа хйварсан, вӑл ҫуркуннетден ларса, 
хытса кайма пултарат. Ҫавӑнпа тймлӑрах ҫӗрте тымар- 
ҫимӗҫ акас анана ҫуркунне пурӗпӗрех пёр хут тарйн
тарах сухаласа плес пулат. Ӗлӗк 2— 3 вершка тарй
нйш ан'рх сухаласа тйнй хытй анана тӳрех 5— б вер
шка тарйнйшё сухаласа шалти сийӗсене ҫавӑрттарса 
ҫийеле кйларни пит усйллах пулмё, айалти сийёсенр 
тырпулла кирлё, йапаласем нумайине нумай та, а н р х  
вёсене тырпулй, тымарё илеймест: тырпулй тымарё шыв- 
ра прёлекен ҫимесене а н р х  туртса, ёмсе тйма пулта-



рат. Нихӑҫанта ҫемҫетмен сийсен^е йывӑҫкурӑк ҫимисем 
шывра ирӗлеймеҫҫӗ; ҫӗр пиҫҫен тин вӗсеы ирӗлме пуҫ 
лаҫҫӗ. Ҫӗр пиҫтӗр тесен ӑшй, нӳр, тата сывлӑш кирдё. 
Ҫӗрӗн айалти сийӗсещ}е нӳр те пур, ҫулла ӑшӑ та ҫи- 
телӗклӗ иудат, ан^ах ҫӗр хытӑ пулсан сывлӑш ҫитмест 
Ҫавӑнпа, ҫӗрен айалти ҫийӗсем те пиҫҫе, тырӑпулла 
тӑраятса пурӑнма йурйхлй пултӑр тесен, ҫӗрӗн айалти 
снйӗсене ыалта икё-виҫӗ судден ҫийеле (тула) кйлар- 
масӑрах ҫемҫетсе тӑрас пулат. Ӑна акӑ ҫапла тйваҫҫё. 
Тарӑн ҫемҫетес анана пӗреллӗ кастаракан (пбр тимёрлӗ) 
плукпа сухалаҫҫё; пӗреллӗ кастаракан плукпа 4 верш- 
кана йахӑн сухалама пулат. Плук хыҫҫӑн калексӗр су- 
ха-пуҫ йараҫҫӗ; плук хыҫӗнтрн пыракан калӗксер суха 
ҫёрне ҫемҫетсе пырат; ӑна ҫавӑрса пӑрахса ҫийеле кӑ- 
дараймаст; суха ҫӗре тата пӗр-икӗ верщкана йахӑн 
ҫемҫетет. Пурӗ вара плук 'хыҫҫ-ӑн суха пырсан, ҫёре 
сахал тесен те о— 0 вершкана йахӑн ҫемҫетме пулат. 
Тымарҫимёҫ акас анана ҫуркунне тин 5— 6 вершка 
тарйнйш сухаласан, ҫӗрӗн айалти сийӗсене ҫийеле ҫа- 
вӑрӑнтарыа кирлё мар; кёркунне сухаласан ҫийеле оа- 
вӑрйнтарса кӑларсан та сийен пулмё.

Ҫапла ӗнтӗ, тымарҫимӗҫ акас анана 5—0 вершкаиа 
йахан ҫемсетес пулат; ана хура тйпраллй пулсан, йна 
кёркуннех тарйнтарах сухаласа хйвармалла; тйпри там
лйрах пулсан, ҫуркуннё тарйнтарах сухаланй. авантарах 
пулё. Кёркунне сухаласа хйварнй анана ҫуркунне ҫёр 
тппсе ҫитсенех пппгр г т г п т г г т т г  гӳ| ГИГ ] ’ ' г' Т п тг ана 
нӳр нуммайтарах тытат. I Ч у « 4 щ ~  ■— -

Кёркунне йшйх ҫеҫ суха |
не тарйнтарах сухаласа 5-46 в е р ^ $ |а ^  Чкяйл '
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ыелле; кёркунне тарйн сухаласа хаварнӑ анана ҫуртри 
аки тунӑ 1)ухне ӑшӑхҫеҫ ҫумкурӑка пётермешкён антах 
сухалаҫҫӗ. Ана тасарах пултйр тесен, ку сухана тымар- 
ҫимӗҫ акас умён тин тйвас пулат. Ҫёр типсе ан кайтйр 
тесен, ҫуркунне сухаланӑ хыҫҫӑнах анана суресе пй- 
рахмалла. Тёрлё тымарҫимёҫ акас анана ҫуркунне ҫап- 
ла сухаласа суресе хатерлесен вёсем аван пулаҫҫӗ.

Ҫӗрулми акас анана ҫуркунне сухаланй ҫёре типётсе 
йара¥. Ҫӗрулми т^еке  ларндан ҫёр нӳрлёреххияе йу- 
ратат. Ҫавӑнпа, ҫӗруглми акас анара ну'р нумайтарах 
пултйр тесе тӑрйшас пулат. Анана ҫӗрулми лартнӑ 
■§ух сухаланй те аван ҫемҫетет. Пӗр-икё ҫул хупшн^е 
ҫёрулмипе тёрлё тымарҫимӗҫ акас анасене кунта ка- 
ланӑ пек сухаласа ӗҫлесе пӑхарха; вара хӑвӑрах ку 
сӑмахсем вырӑна килнине курӑр.

6. Ҫ ӗ р у л м п п е  т ё р л ӗ  т ы м а р ҫ и м ё ҫ  с у р ^ ӗ с е м  
ҫ и н 'в е н.

Ҫӗрулмппе тӗрлӗ тымарҫимӗҫ акса тйнин усси ну
майтарах пултӑр тесен, вёсене акас анасене йепле ха- 
тёрлессине алгрх мар, вёсен хӑш сур^ё пирён р.ваш 
хуншн^е авантарах пулнине те пёлес пулат. Тымарҫи- 
мёҫ акассн анана 'рпер хатёрлёнипе вӑхйтлӑ акнин^ен 
ан'вах мар, аван вӑрлӑх акса тӑнииҫен те пит нумай 
килет. Ҫёрулми те, тёрлё тымйрҫимӗҫ те тёрлёрен пулат; 
вёсем темнҫе сурт пулаҫҫё. Тымарҫимӗҫӗн тёрлё сурт)ё- 
сене пёр пек акса-пйхса тйрсан та, вёсем пёр пек пул- 
маҫҫё: ҫӗрулмин хйш-пёр сур^ё ыттисен'вен тесетинара 
200— 300 пӑт ытларах пула'Г; 'ркӗнтёрпе ҫарӑкйн— 1.000 
пата йахйн ытла пулат1. Ҫавӑнпа та епё тёрлё тымар-
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ҫимӗҫе йепле акса пӑхса ӳстересси ҫинрн калибра 
малтан, пирӗн р в аш  хуишнр мӗнле-мӗнле суртсем 
акса тӑни килбпгни ҫинрн калас тетёп; малтан епӗ ҫёр- 
улмн суррсем ҫиярн, унтан ыттн тымарҫимӗҫҫен сур- 
т>ёсем синря калӑп.

Ҫерулми суррсем пит нумай; ҫӗрулми пин тбрлӗ 
сурт та пулӗ. Вӗсенрн хӑшне етем ҫиме акаҫҫӗ; ун пек 
ҫуртсене « с т о л о в ы е »  сорта теҫҫӗ; хӑшне ерехпе крах
мал (ҫӗрулми ҫӑнӑхӗ) тума акаҫҫё; ҫёрулминрн ерех 
те, крахмал та савӑтсенр тӑваҫҫӗ; ҫавӑнпа вӗсене 
« з ' а в од с к и  с у р т с е м »  теҫҫё; тата хӑшне-хӑгане вы- 
4>ӑхсене ҫптерме акаҫҫё; вылуӑхсене ҫитерме акаканни- 
сене «кормовӑй сурт» теҫҫё.

Етем ҫийес суртсем кёрпеклӗ, тутлӑ пулмалла; ерех
пе крахмала кайакан суртсем тутла пулмасан та пыраҫ- 
ҫё; вӗсенр крахмал (ҫёрулми ҫӑнӑхӗ) нумай пулни 
авантарах; савӑта кайакан суртсенрн хӑшӗ пӗртте ҫи- 
ые йурамаст; вёсен тути ппт на^ар; вы^ӑха ҫитерме 
акакан суртсенцен хӑшӗ пёр теҫетинаран ытларах ҫп- 
мӗҫ илме май парат, тата хӑшё хёл ырӑрах каҫат, ҫа- 
вӑ авантарах пулат. Ҫак виҫӗ йышнга ҫӗрулми сур^ёсем 
хушинр нртерех ӗлкёрекенни те пур, кайарах ӗлкӗ- 
рекеннп те пур; тата хӑш суртӑн улмисем хӗрлӗ хупӑл- 
лӑ, тепӗр йышшин — сарӑ хупӑллӑ, виҫҫӗмӗш сурцӗн 
йе кӑвак, не тушар, йе симӗс пула?; хӑш суррн улми
сем тӑрӑхларах, тёпӗр суррн ҫавракарах пула!’; пёр 
струён улми шурӑ ӑгалӑ, тепёр йышин сарӑ ӑшлӑ' 
нулагТ'; хӑш пёр сурт шултра пула? тепӗри вӗтё, ан р х  
ҫапах та тухйҫлӑ пула?. Епӗ малалла етемпе вы^ӑхсене 
ҫитерме акакан суртсенрн 'р  аваннисем синрн ан р х
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кал нп; ерехпе крахмал тума акакан суртсене асӑнмасан 
та пырё тетӗп: раваш хушшинре крахмал савӑрё пӗртте 
сук. Раҫҫейре тӗрлӗ тӗлте сӑнани тӑрӑх рӑваш ху- 
шинре ҫак суртсене акса тӑни килёшмелле пек.

1) « Р а н н и й  и с р е д н е р а н н и й р о з о в  ы й 
а м е р и к а н с к и й» тейекен суртсем; рӑвашла ӑна хӑш- 
хӑш тёлте « м ӗ р и к а н »  теҫҫё. Ку суртӑн улми хуппи 
хӗрлӗ, ҫавӑнпа ӑна тата рӑвашшем хӗрлӗ ҫёрулми теҫҫӗ; 
улмисем тӑрӑхларах, пит шултра пулаҫҫӗ, ӑшӗ шурӑ 
пулат. ХЯййрлӑрах ҫӗрте ку сурт кӗрпеклӗ, тутлӑ пулат; 
ӑнса пулнӑ ҫул пит шултра пула! Ку сурта вырӑхн 
ҫитерме те акма йурат1. Ӗлкӗрессе ытти суртсенрен ир- 
терех ӗлкёрет. « Е р м и р о с »  тейекен сурт та мёрикан 
пекех; нумайёшӗ ермнрос тейекен суртра мӗрикантан 
та мала хураҫҫё.

2) « Им п е р а тӑр»  тейекен сурт; ку сурт мёрикан- 
тан кӑшт кайарах ёлкёрет; унтан тата шултрарах пулат; 
ку суртӑн улмин хуппн сарӑрах шурӑ пулат (турӑ ҫӗр- 
улми); ӑшё те мёриккани пек турӑ, кӗрпеклё, тутлӑ пу
лат; ку сурта хӗл каҫарма сӑмӑл: путвала, йе нӳхрепе 
хурсан вал ҫӗрнн туни ҫук. Ҫавӑнпа ӑна етеме ҫиме те, 
вы.рӑха ҫитерме те акма йурат. Ку сурт Т| ё м п ё р рӑ- 
ваш хресренсемшён ытти суртсенрен авантарах пуле.

3) « Б е л ы й  слон» тейекен сурт пит шултра пула!' 
ытти суртсенрен нумайӗшӗнрея тухӑҫлӑрах пулат; улми
сем тӑрӑхлӑрах, йӗрпеклӗ пулаҫҫё; ир ёлкёрет; етеме 
ҫиме те йурӑхлӑ, вырӑха ҫитерме те акма йурат. Ку 
сурта императарпа пёр шута хума йурат.

4) Вырӑхсене ҫитерме акакан суртсенрен пирён йен- 
ре, Шатилов стан геинре сӑнани тарах «а л к о г о  л.р»,
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« м у ч н о й  шар»,  « п р о ф е с с о р  Ме р к е р » ,  «про
ф е с с о р  Л ю цн у с», « п р о ф е с с о р  Д е д б р у г »  тей
екен суртсене акса тӑни килёшмелле; вёсем пурте ытти 
суртсенрен нумай тухӑҫлӑ нулаҫҫӗ. Ку суртсенрен—по- 
в и н н й а ,  м у ч н о й  ша р ,  п р о ф е с с о р  М е р к е р ,  
п р о ф е с с о р  Л ю ци  у с тейекен суртсене вырӑха ди
терме те, етем диме те акма йурат; алкого.р тейекеннн 
вырӑхсене днтерме аирах йурӑхлӑ.

1903-мӗга дулта Шатилов стантсинре хӑш сурт дёр- 
улми тухӑҫлӑрах пулнине сананӑ. Ҫав станцире сӑнани 
тӑрӑх:

Ытти нарар суртсем мӗн рухлӗ пулнине кӑтартма 
Вермоп тейекен сурт мӗн рухлӗ пулнине калӑп. Вӑл мӗ- 
рикан 1000 пӑт пулас вырӑнта 1903-мӗпг ҫулта 805 
пат, 1904-мёш ҫулта 495 щ, пурӗ икӗ ҫул хушинре 
1400 пйт анрах пулнӑ,

Куратӑр пулё есӗр те: мӗрикан 2000 пӑт пулас 
вырӑнта белый слон тейекен сурт 2503 п., вермон тейе- 
кенин 1400 п. анрах пулнй; дапла ёнтё, белый слон 
тейекен дёрулми икё дул хушинре пёр ресетинана 
йахйн вырӑнта вермон тейекеннинрен 1103 пӑт ытлаш
ши пула1; пёр тёрлё пулсан, пёр дулта 551 п. ытлаш
ши пулат.

Вырӑха дитерме акакан рёкёнтёрён дёрулыинни пек 
суртсем йышлах мар. Т)ёкёнтёр суррёсем вид тёслё пт- 
лаҫҫӗ. Вёсен хурми те вид тёрлё пулат: хӑш-пӗр сурт 
кишёр йевёрлё: кишёр пек вӑрӑм пула!, шалалла кай- 
нйдем тымар шёврёлсе пырат; х&ш пёр сурт ҫарӑк йе
вёрлё; хйш пёр сурт тата синҫе авйрлй тукмак йевёрлё,
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Мёрикан 1000 дат 
пулас вырйнта.

Икс ҫул хуш- 
шинре пурё.

Эрмирова тейекен
с у р т ..................

Император тейекен 
сурт . . . .

Повинийа тейекен 
с у р т ..................

Белый слон тейекен 
с у р т ..................

Мучной шар тейекен 
сурт . . . . .

Алкогор тейекен 
сурт . .

Профессор Меркер 
тейекен сурт . .

Профессор Дебпруг 
тейекен сурт . .

740 п.

1000 » 

755 » 

955 » 

890 » 

827 » 

900 » 

946 »

1550 

1310 

1200 

1548 

1095 

1380 

1245 

1384

2290 II

2310

1955

2303

1985

2207

2151

2330

т пулпа.

пуклак вӗҫлӗ пулат; вёсен айалти вёҫӗ ҫпйелти пекех
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Т)ӑваш хушшинре 7—8 сурт вьырӑха ҫитерме акакан 
рӗкӗнтӗр аирах акма йурат.

Ака вӑл суртсем:
1) «А р и н м — к р II в е н с к и с в е к л  а» тейекен 

сурт; вёл сарӑ, пуклак вӗҫлӗ сурт. Тымарё ҫуррн ытла 
ҫӗр ҫинре ӳсет. Ӑнса пулна ҫул ку сурт пӗрӗк сӑмавар 
пек пудат; пёр рӗкёнтёрё 12— 15 кӗрепенкё туртни 
рас-расах пулат. Ку рёкёнтёре пуҫтарасси те пит ҫӑмӑл; 
анрах кёркунне ӑна кӑлариррен сивӗсем пулсан, тулга 
лараканскер, шӑнса пӑсӑлма пултараТ. Ку сурт пит ту- 
хӑҫлй пулат.

2. Е к е н д о р ф с к и  ж о л т а я тейекен суррён тёсӗ 
те, хурми те Арним—кривенски тейекенни хӑйех. Ар- 
ним—кривенски тейекенни ҫак суртран пулнӑ; ку сурт 
та ытти суртсенрен нумайӗшёнрен тухӑҫлӑрах пулат.

3. Э к е н д о р ф с к а я  ж е л т а я  тейекеннинрен тата 
« а л б а н с к а я  с в е к л а »  тейекен сурт тунӑ; а л б а н 
с к а я  тейёкен сурт га шултра пулат.

4. Э к е н д о р ф с к а я  к р а с н а я  тейекенин хурми 
малярах асӑнисеннн йевёрлех; ку сурт-хёрлё тёслё рё- 
кёнтӗр; малтанхисене ҫитеймест.

5. Ҫарӑк иск суртсенрен рйваш хуншнре О б е р н -  
д о р ф с к а я  тейекен икё сурт акса т&ма йурат. Вёсен- 
рен пёри хёрлё, тепёри сарй (тура) пула! Хёрлё тёс- 
лине « О б е р н д о р ф с к а я  к р а с н а я  с в е к л а »  теҫ- 
ҫё; саррине — « О б е р н д о р ф с к а я  ж е л т а я »  теҫҫӗ. 
фӗкентӗре ана ҫппе купӑстана йӑран ҫине кӑларса 
лартнй пек лартса тусассён, ку суртсем ыттисенрен 
авантарах пулё.
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6. Кишӗр майлйрах суртсенрен ри аваннисем: «м а 11- 
му т», тата «в а р  и а к» тейекеннисем пулӗҫ. Мамут 
тейекен суртӑн тымарё, тӑршшӗ 3 рӗрӗке йахӑн пулат; 
ҫавӑнпа ку сурт уйара пит парӑнсах каймаст. Ҫемҫе, 
тарӑн, хура тӑпра ҫинре ку сурт ытти суртсенрен ту- 
хӑҫлйрах пула!1; анрах тымарё пит шала кайнаскере 
кӑларма пит хён пула¥; ку сурта алана туртса кйларма 
май ҫук; йе тимӗр кёреҫепе, йе тимёр сенёкпе равса 
кӑлармалла пулат.

7. В а р и а к  тейекен суртӑн тымарё хурми мамут 
тейекенни пекех; анрах тӗсӗ сарӑ пулаК

Ҫак ҫирё суртран хӑшб пуринрен авантарахне ка
лама питё хён: уйар ҫул пёр сурт тухӑҫлӑрах пулах; 
пёпе ҫул тепёри унтан ирттерет, хура тӑпралӑ ҫӗрте 
пёр сурт ӑнарах парат; хӑйӑрлӑрах тёлте тепёр суррё 
авантарах пулат. Ҫак епӗ асӑннӑ рӗкӗнтӗр суррёсенрен 
хӑшӗ тухӑҫлӑрах пулнине пёлмешкён, тёрлё хуҫасем 
вёсене пурне те хӑйсен хирёсене пёр вӑхӑтра, пёр-тёр- 
лӗ акса-нӑхса, пёр-пёрннпе танлаштарнӑ; ҫав хуҫасем 
сӑнанн пире мёне вёрентни малалла калана сӑмахсен- 
рен пит паллӑ: рёкёнтёрён тёрлё суррё тухӑҫлӑхне тан- 
лаштарса кӑтартнине рипер пӑхакан, епӗ асӑннӑ ҫпрӗ 
суртран хӑшё лайӑххине хӑйех рухлама пултарӗ.

Вырӑха ҫитерме акакан кишёр те тӗрлӗрен пулат, 
хӑш сурт кишёр хёрлё пула!’, хӑшё шурӑ пула! тата 
хӑшӗ сарӑрах пулат; хӑшӗ шёвёр, пит вӑрӑм пулах; 
хӑшӗ тата пуклак вёҫлё, кёске пулах. Пуклак вёҫлине 
кӑларма ҫӑмӑлтарах; шёвёр вӗҫлё вӑрӑм пулакан сурт- 
сен вёҫӗсем ' кӑларнй рухне рас-расах ҫӗре хуҫӑлса 
йулаҫҫё.
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Выдоха ҫитерме акакан кишӗр суррссонрен пирён 
йенре ҫак суртсене акма пудат:

1) Л о б е р н х с к а я  тейекеннине,—вёл пуклаквӗҫлӗ, 
вӑрӑмах мар, хӗрлӗрех сара тӗсдӗ пулат; ку сурт етеме 
ҫиме те йурӑхлӑ;

2)  И с п о л и н с к а я  б е л а я  з е л е н о г о л о в а я  
тейекеннине, ку сурт вӑрӑм, шӗвӗр вёҫлё, шурӑ тӗслё пу
лат; ҫийелти вёҫё симёсрех пулат (ҫавӑнпа ӑна «з е л е- 
н о г о л о в а я »  тенӗ), ку сурта етем ухатанах ди
мест: ку сурта хире аксан та ӑна етем пит вӑрлапийех 
ҫук; малтанхи сурт пекех тухӑҫлӑ; ҫавӑнпа ку сурта 
хире малтанхинрен акарах параҫҫё.

3) « И с п о л и н с к а я  к р а с н а я  з е л е н о г о л о 
в а я »  тейекеннине; ку сурт хурми иккбмёшённи пекех, 
аирах вал хёрлё тёслё.

4) З а а л ф е л ь д е р с к а я  тейекен шурӑ .кишёр: ку 
сурт шёвёр вёҫлё, шурӑрах, сарӑ тёслё; рас-расах ытти 
суртсенрен тухӑҫлӑрах пулат.

Вырӑха ҫитерме акакан кишёр суррӗсен тухӑҫлӑхне 
пахрара акакан суртсен тухӑҫлӑхӗпе танлаштарма, пах
рара акаканнисенрен « н а н т с к а я  м о р к о в ь »  тейе
кен сурт илёпёр.

Шатилов станцинре, тата Смоленск кёпёрнинре, Эн- 
гелгард йатлӑ улпут именинре туна станцинре тёрлё 
кишӗр суррӗсен тухӑҫлӑхне сӑнаса танлаштарпи акӑ 
мён кӑтартат:

Вырӑхсене ҫитерме акакан ҫарӑка вырӑсла «т у р- 
не пс »  теҫҫё. Турнепс та тӗрлӗоен пулат: шупй супт-
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лӑхне танлаштарса кӑтартни.
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Пӗр теҫетинара.

Шатилов
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.! о б с р и х с к а я
тейекен . . . . 1808 п. 2125 и. 3280 п. 2401 11.

И с п о л н н с к а я
б е л а я  з е л е-
н о г о л о в а я те-
йекенни . . . . 2284 п. 1470 п. — 1877 пулнй.

И С П 0 л н н с к а я
к р а с н а я  тейе
кенни . . . . 2098 II. 1393 п. — 1740 »

3 а а л ф е л ь д е р-
с к а я  тейекешш. 1866 п. 2018 п. 2320 л. 2064 »

11 а х $ а р а а к а 
к а н  н а н т с к а я
тейекенни . . . 1581 II. 817 II. --- 1199 »

пулакании те пур. Турнепсӑн ыухтава тухнӑ сур^ӗсем 
акӑ ҫаксем:

1) Д а н к а р т  тейекенни; ку сурт тӑрӑхларах, пук
лак вӗҫлӗ, шултра, кишӗр йевӗрлӗрех пулат; тӗсӗ шурӑ;
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ку сурта вырйх ытти суртсенрен ухатарах ҫийет; пито 
тухӑҫлӑ сурт.

2) О с т е р г у н д о м с к и й  тейекенни; ку сурт йӳҫӗ 
кӑшман хурми, питӗ вӑрӑм шултра пулат; аирах, сӑва- 
кан ёнене нумай ҫитерсен, сӗте йӳҫӗ ҫапа^; ӑнса пул- 
нӑ ҫул теҫетннара ку сурт пилӗк пин пӑта йахӑн 
пулат.

3) Б о р т ф е л ь д с к и й тейекеннн—кшнӗр пек - на
рам пула*; сӑвакал ёнене нумай парсая та сӗте йӳҫӗ 
ҫӑпмаст; ку сурт данкарт тейекенни пекех тутлӑ пула!

Турнепсӑн ыттп суррёсене хӗл каҫарма пит йывӑр; 
путвала хурсан рас ҫёрме тытӑнаҫҫӗ. Бортфедьдский 
тейекен суртне ҫуркуннерренех усрама пулат.

4). Б е л ы й  к у в пТи н о о б р а з н ы й тейекенни; вал 
кӑкшӑм пек пулакан шурӑ турнепс тени пулат; ку сурта 
та мухтаҫҫӗ.

5) Тата В и н д з о р с к и й  тейекен сарӑ турнепса та 
мухтаҫҫӗ.

Турненсӑн тӗрлӗ суррӗсенрен хӑшӗ тухйҫлӑраххнне 
тӗплӗ сӑнани сахал.

Смоленск кёпӗрнинре 1910-мӗш ҫулта лаҫӑр асӑннӑ 
Энгелгард станцинре хире тӗрлӗ сурт турнепс акса 
пӑхнӑ.

Пор теҫетинара.
Д а н к а р т  тейекенни............................  . 4920 пӑт пулнй
Б о р т ф е  ль д е к  ий тейекенни . . . 3699 » »
Б е л ы й  к у в ш и н о о б р ' а з н ы й  . . . 3640 » »
В и н д з о р с к и й  тейекенни ...................  2840 » »

Э н г е л г а р д  станцинре ытти суртсем хушинре.
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О с т е р з у м д о м с к и й тейекенни ҫакланайман; 
ку сурт теҫетинара 4000— 5000 пӑт пуласси рас-расах 
пула?.

Еу таранрен Раҫҫейре тутлӑ кӑшмана хире акса тӑ- 
ни питех ҫук. Йулашки ҫулсенре анрах Раҫҫейре пурӑ- 
накан хресренсенрен йслӑраххисем тутлӑ кӑщмана хире 
акса тӑния усси пит нумайине сиссе, ӑна хире ака 
пуҫларӗҫ. Ҫавӑнпа та тутлӑ кӑшманӑн хӑш суртне пирен 
пенре хире акса тӑни авантарах, вӗсенрен хӑшӗ тухӑ- 
ҫлӑрахине тёплӗ сӑнанн ҫукпа пӗрех. Тӗрлё тутлӑ кӑш- 
ман суррёсенрен акӑ хӑшсем мухтава тухрёҫ.

1) К р а с н о с е л ь с к а я  б р ю к в а  тейекенни; вал 
сарӑрах сурт; шултра пулат. Еу сурта пахрана та 
акаҫҫё, хире вырӑхсене ҫитерме те акма йурат; анрах 
вал ытти вырӑха ҫитерме акакан суртсем пек шултрах 
пулаймаст.

2) И с п о л и н е к а я  ж е л т а я  Г о ф м а н с к а я 
тейекенни шурӑ ӑшлӑ.

3) И с п о л и н с к а я  б е л а я  Г о ф м а н е к а я  тейе- 
кенни шурӑ ӑшлӑ.

4) Б  е н г о л е м, тата 5) м у с т и а л а тейекеннисене 
те пит тухӑҫлӑ теҫҫӗ. Ӑнса пулнӑ ҫул ку суртсем пор 
теҫетинара 4000— 5000 пин пӑт пулат; тутлй кӑшманӑн 
кун?а асӑннӑ суррӗсем пурте хёл аван каҫаҫҫё; нӳхрепе 
хурсан ҫёрни-туни ҫук; ку суртсен нихӑшин те йӳҫҫи 
ҫук. Ҫавӑнпа, тутлӑ кӑшмана сӑвакан ёнене пани те са- 
рӑпламаст.

7. Ҫ ё р у л м и  в ӑ р л ӑ х ё  ҫ и н р е н .
Тӗштырра та, тӗрлӗ курӑк, тымарҫимёҫе те вӑрӑ 

акса тӑваҫҫӗ. Ҫёрулыине те унӑн ререкёсенрен нулнӑ
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вӑррисёне акса тума пулат; анрах, ҫӗрулми вӑррине 
аксассӑн, акнӑ ҫул улмисем (паранкисем) вӗтҫеҫӗ, мӑйӑр 
пек анрах пулаҫҫӗ. Вӑрӑ акса туяӑ улмасене тепӗр ҫул- 
не ҫёре лартссӑн тин етем ҫиме йурӑхдӑ в!ултра ҫӗру- 
лми илме пула^. Ҫав&нпа та, ҫӗрулмине вӑрӑ акса 
мар, ҫӗрулми лартса ӗрретеҫҫё. Кашнп ҫёрулмин, 
иысӑккин те, пӗрӗккин те, темиҫе куҫ пулат. Ҫӗрулми 
ӑшӑ ҫӗрте выртсассӑп, йе ӑна ҫӗре пӑрахсан, ҫӗ- 
рулми шӑтапуҫла'1’; кашни куҫӗнрен пбрер хунав 
ӳсет; кашни хунавӗя расна тымар пулат1. Ҫёрулмин 
темиҫе куҫ пулсан, унтан пӗринренех темиҫе хунав 
шӑтса тухат. Ҫӗрулмине вакласан та кашни пайёнри 
куҫӗнрен пӗрер хунав шӑтса туха¥. Ҫӑвӑнпа, ҫӗрулми 
вӑрлӑхӗ сахалтарах пулсан, йе вӑрлӑха хӑварнӑ ҫӗрул- 
ми шултра пулсан, ӑна акиррен малтан ваклама та йу
рат'. Анрах, ҫакна манас пулмас¥: ҫёрулми калри ата- 
ланса ҫитиррен, унйн йешӗл ҫулҫисем сарӑлиррен, вӑл 
улмари ҫимене ёмсе пурӑна¥; улмара калра ва.р.ри ҫные 
ирӗкрех пулсан, вӑл паркарах пулат: унйн ҫулҫисем те 
сарӑларах ӳсеҫҫӗ, тымарё те тӗреклӗрех пула?; ҫӗрул- 
минре каяра ҫийес ҫиме сахалтарах пулсан, ҫӗрулми 
аври парка пулаймаст; шӑтнӑ рухнех вӑд ҫннҫе, вӗтӗ 
ҫулҫӑллӑ пулат.

Ҫёрулмн вӑрлӑхӗ пит сахал, йе питӗ хаклӑ пулсас- 
сӑн, ҫапла та тукалаҫҫӗ: ҫ.уркунне йенне кайсаесйн 
йашка ҫине йарас ҫёрулмин хуппине хулӑмтарах ка- 
саҫҫё тӗ, вӑрлӑха йараҫҫӗ. Хулӑмтарах каснӑ ҫӗрулми 
хуппи те калрана кайса хунав пара¥; анрах, ҫбрулми 
хупппне аксан шултра ҫёрулмн илбп тесе (шанса) ёмёт-

4



ленсе тама ҫук: пит ӑнса пулнӑ ҫул анрах еӗрулми 
шултра пуле.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫӗрулмин щултра вӑрлӑхне пӗтӗммӗн те 
акма пулат, вакласа та акма пулат; вӗтӗ вӑрлӑха пӗ- 
тӗммӗн аксан та шӑта^. Анрах, тӗрлӗ вйрлӑх аксаосӑн, 
ҫӗрулмин тухӑҫлӑрах пулнине пӗлесшӗн, Рязатр кӗпӗр- 
пинре пӗр хресрен хӑй ани ҫине тӗрлӗ вӑрлӑх акса 
пӑхнӑ: пӗр ана ҫнне гаултра вӑрлӑха тееетина пуҫне 
114 пӑт ҫёрулми лартнӑ; тепӗр ани ҫине ҫавӑн пекех 
шултра вӑрлӑха икшер' пайа [вакласа лартнй; вакланӑ 
шултра вӑрлӑх пӗр теҫетинана 57 пӑт кӗмелле пулнӑ; 
виҫҫӗмӗш ана ҫине вӑтам, рӑх ҫӑмарти пекрех вӑрл&ха 
пӗтӗммӗн, вакламасӑр акнӑ; пӗр теҫетинана кун пек 
вӑрлӑх 50 пӑт кӗнӗ. Тата тепёр анана Аҫтӑрхан мӑйри 
пекрех вӗтӗ вӑрлӑх акнӑ; пӗр теҫетннана 38 пӑт вӗтё 
вӑрлӑх анрах кӗнӗ. Шултра вӑрлйха пӗтӗммӗн вакла- 
масӑр лартнӑ анара 986 пӑт ҫӗрулмн пулнӑ; шултра 
вӑрлӑха каскаласа лартнӑ анара 814 пӑт пулнӑ, вӑтам 
вардӑха вакламасӑр лартнӑ анара 825 пӑт пулнӑ, вӗтӗ 
вӑрлӑх акнинре 393 пйт ҫӗрулми анрах пулнӑ; вӑрлӑх- 
ран ытлаши пирвайхи анара 872 пӑт, иккӗмёш анара 
757 пӑт, виҫҫӗмӗш анара— 775 пйт, тӑваттӑмӗш анара 
— 305 пӑт пула¥ вӑл. Ку сӑмахсенрен хӑвӑр куратӑр: 
шултра вӑрлӑх аксан ҫӗрулми тухӑҫлӑрах пулат; вӑр- 
лӑх вӗтӗленнӗҫем ҫӗрулмин тухӑҫӗхӗ кимёлсе пырат1; 
мӑйӑр пӗк вӗтӗ вӑрлӑх акса ҫӗрулми нуринрен нарар 
пулат. Ҫапах та, маншухӑшпа вӑтам вӑрлӑх акни усӑг 
лӑрах пулмалла пек- Шултра вӑрлӑх акиӑ анара вӑр- 
лӑх акнинрен 161 пӑт ҫӗрулми ытларах пулнй: анрах 
вӑрдӑхӗ те. 61 пӑта йахӑн ытларах кӗнӗ. Ҫапла ёнтӗ,
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вӑтам вӑрлах вырӑнне шултра вӑрлӑх аксассйн, пӗр 
теҫетинана 63 пӑт вӑрлах ытла кӗрет; тухаҫё 161 пат 
ран тен хаклӑрах та пулӗ. Ҫавӑнпа, ҫав хресрн сӑнанӑ 
тӑрӑх вӑтам варлӑха касмасӑр (вакламасӑр) пётӗммён 
акни пуринрен те усӑллӑрах пулӗ теме йурат.

1903-мӗш, 1904-мёш, тата 1905-мӗпг ҫулта, виҫӗ ҫул 
хушинр. Шатилов станции^ те мӗнле вӑрлах аксан 
ҫсрулмн тухӑҫлӑрах пулнине сӑнага пахнӑ. 1903-мӗш 
ҫулта пур тырпулӑ та ӑнса пулнӑ; 1904-мӗш ҫул шйрӑх 
у пар ҫул пулнӑ. 1903 ҫулта пёр анана 312 пӑт шултра 
варлӑх акнӑ, тепӗрине 164 пӑт вйтам вӑрлӑх акнӑ, тата 
теприне 82 пйт вӗтё вӑрлӑх акнӑ; шултра варлӑх акнӑ 
анара 1310 пат, вйрлӑха кайнине шутламасан, 998 пат 
пулна: вӑтам вӑрлӑх акии ҫинт,е пурӗ 1048 пӑт, вӑрлӑ- 
ха кайние шутламасан, 884 пӑт пулнӑ; вётӗ вӑрлӑх 
акнй ана ҫин^е пурӗ 866 пӑт, вӑрлӑха кайнине шутла
масан 784 пӑт пулнӑ; ҫапла ӗнтё, шултра вӑрлӑх акна 
анара вӑтам вӑрлӑх акнинр,еи 252 пӑт ытлаши пулнй; 
ҫак 252 пӑт ытлаши ҫӗрулмн илмешкӗн 148 пӑт (312 
пӑтран кӑларӑр 164 пӑт) ытларах шултра ҫӗрулми ак- 
малла иу.шӑ: вӑтам вӑрлӑх акни ҫшгҫе вётӗ вӑрлӑх ак- 
иин^ен 182 пӑт ытларах пулнй. Ҫак 182 пйт ытлаши 
ҫӗрулми илмешкӗн, 82 пӑт вйтам ҫӗр улми ытлашн 
(164 патран кӑларйр 82 пӑт) акмалла пулнй. Астуса 
тӑрӑрсха ҫакна!

1904 ҫулта пёр анана 234 пйт шултра вӑрлӑх акнй, 
тепӗр анине 133 пӑт вӑтам вӑрлӑх, тата тепӗр анине

пурӗ 723 пӑт, вӑрлӑхран
пулнӑ; вӑтам вӑрлӑх акнӑ



ран ытлаши 472 пӑт пулнӑ; вӗтӗ вйрлйх акнй анара 
пурӗ 426 пӑт, вӑрлӑхран ытлаши 353 пӑт пулнӑ; ку- 
ратӑр—шултра вӑрлӑх акнӑ анара вйтам вйрлйх акнпн- 
^ен 118 пӑт (723—605 пӑт) ытларах пулнй; ҫак 118 
пӑт ытларах ҫӗр-улмн плмешкӗн 101 пйт шултра ҫёр- 
улми ытларах акмалла пулиӑ. Вӑтам вӑрлӑх акнп ҫ.ин^е 
вётӗ вйрлйх акнин^ен пурӗ 179 пйг ытларах пулнй; 
ҫак 179 пӑт ытлаши ҫӗрулмине плмешкӗн 70 пӑт 
вӑрлӑх ытлаши акмалла пулнй. Кӑна та астӑвӑр-ха!

1905-мӗш ҫулта пӗр ана ҫине 215 пӑт шултра вйр
лйх акнӑ; тепри сине 119 пйт вӑтам вйрлйх акса йанӑ, 
тата тенри ҫине — 58 пӑт вётё вӑрлӑх акнй. Шултра 
вӑрлӑх акнӑ ана ҫин^е пурӗ 987 пӑт пулнӑ, вӑрлӑхран 
ытлаши — 772 пйт пулнй; вйтам вйрлйх акни ҫинҫе 
пурӗ 853 пйт, вӑрлйхран ытлаши 734 пӑт пулнй; вётӗ 
вйрлйх акни ҫин$е пурӗ 641 пйт, вйрлйхран ытлаши 
583 пӑт ҫёрулми пулнй. Шултра вйрлйх акни ҫии§е 
вйтам вйрлӑх акншг^еи 134 пйт ытлаши пулнй; ҫак 
134 пӑт ҫёрулми ытлаши идмешкӗн 99 пйт шултра 
ҫёрулми ытларах акмалла пулнй; вйтам вйрлйх акни 
ҫин$е вӗтӗ вӑрлӑх акнишрен 212 пӑт ытларах пулнй; 
ҫак 212 пйт ытларах илмешкён 61 пйт ытлаши вӑр- 
лах акмалла пулнй. Ҫапла ёнтё, виҫӗ ҫул хушин§е, 
шултра вйрлйх акнй анасене вйтам вйрлйх акнисен^ен 
вӑрлӑха пурё 348 пйт ытлаши ҫӗрулми кёнё (хунгар 
пёрле 148 пйт, 101 пйт, тата 99 пйт); виҫӗ ҫул ху- 
шинре шултра вйрлйх акнй анасем ҫинт;е вйтам вар- 
лйх акнисенрен пурё 504 пйт ытларах пулнй.—(Хушйр 
пёрле 252 пйт, 118 пйт, тата 134 пйт). Ҫапла ёнтё, 
вйтам вйрлйх вырйнне шултра вйрлйх аксассйн, 348



пйт вйрлйхлӑх хӑварнӑ ҫӗр-улми пуҫне 504 пӑт ҫӗр- 
улми пулат.

Виҫб ҫул хушин^е вӑтам вӑрлӑх акяӑ анасене 
вётӗ вӑрлӑх акнисенрен вӑрлӑха пурӗ 213 пӑт, ытла
шн ҫӗрулми кёнӗ; (хушӑр пёрле 82 пат, 70 пйт тата, 
61 пӑт); виҫӗ ҫул [хупшщр вӑтам вӑрлӑх акнӑ ана- 
сен^е вбтӗ вӑрлӑх акнисен^ен иурӗ 573 пӑт ытлашн 
ҫбрудми пулнӑ (хугаӑр пбрле 182 пӑт, 179 пӑт, тата 
212 пйт).

Ҫак 213 пӑт вӑрлйх пуҫне 573 пӑт ытлаши ҫёр 
улми илме пулах. Мӗнле вӑрлӑх акни усӑлӑраххине хӑ- 
вӑр та сисмелле пек туйӑнат бнтб; гр н ах  та, вӑтам 
вӑрлӑх вырйнне шултра вӑрлӑх аксассйн, 348 пйт вйр
лйх пуҫне 504 пйт анцах ытлашн пулат; ҫуркунне. 
348 пйт шултра ҫӗрулмп кӗркуннехи 504 пӑт сӗрул- 
мин^ен хаклйрах тйрат пулӗ тесе шухйшлатйп епб. Вӗтӗ 
вйрлӑх вырйние вйтам вйрлйх аксассйн, 213 пйт пуҫне 
573 пйт ҫёрулмп ытлашн пулат. Ҫуркунне 213 пйт, 
пӗр-пекрех, вйтаырах ҫӗрулмп кбркуннехи 573 пӑтран 
йӳнерех тара! пулӗ тесе шухӑголатӑп епӗ. Ҫавйнпа, 
паллй ёнтӗ: пӗр-пекрех, вйтамрах вӑрлӑха пбтӗммӗн 
акса тӑншгрен ыррп ҫук, Астуса тйрас-рё ҫакна, 
хрес^енсем!

Курйнса тӑрат: варлйха хӑварнй ҫӗр-улми таса пул- 
малла; ҫӗре пусланӑ ҫёрулми вйрлйха йурамасВ Вбреннӗ 
ҫынсем вӑрлӑха тйрйхларах, пӗр вӗҫӗпре шӗвёртерех 
ҫӗрулмясене хйварма тиылеҫҫӗ; ҫакйн пек вӑрлйхран 
ҫӗрулмп аврп (хунавё), паркарах туха¥, теҫҫӗ. Ӗҫе 
тёплӗ, емелые пӗлсе тӑвакан хуҫасем вйрлйхлйх ҫӗр- 
улмине кёркуннех суйласа хураҫҫӗ: ҫӗрулмпне кӑларса
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киле кӳртнё здх шултрине уйӑрса ҫиме хӑвараҫҫӗ, 
мӑйӑр пек вӗттине сыснасене, йе ытти вы^ӑх^ёрлӗхе 
ҫитерме хӑвараҫҫӗ; пӗр тӗрлӗреххисен^ен (^ӑх ҫӑмарти 
пеккисен'рен) вӑрлӑха кирлё таран уйӑрса расна ху- 
раҫҫё. Ҫӗрулмине ӑшӑ дӗрте тытсассӑн, вӑл ҫуркун- 
н е^ен  шӑтса, калгана кайат. К ал р  вӑрӑм пулсассӑн, 
вӑл тыткаланӑ ^ух хуҫӑлат. Ҫавӑнпа, ҫӗрулмине сул- 
хӑмрах ҫёрте тытса усрас пулат.

Ҫӗрулмине йепле акса тӑвас емеле аван пӗлекеи 
хуҫасем тата ак мӗн калаҫҫӗ. Акас умён ҫӗрулмине 
хӗвел ҫине сарса парахсан (каҫпалӑ ҫёрулмине витес 
пулат) вӑл шанса, калҫана кайма тычӑнат. Хӗвел ҫинце 
пулнӑ кал^а тӗттӗм ҫӗрте пулнй пек мар: вӑл паркарах 
пулат. Ҫӗрулми куҫӗнсен^ен тухнӑ калцасем йешёдлене 
пуҫласан, ҫӗрулмине акса пӑрахаҫҫӗ; вара ҫёрулми 
шатасса та хӑвартрах шӑтат теҫҫӗ, аври те паркарах 
пулат, теҫҫӗ; ҫӗрулми аври парка пулсассӑн, ҫӗрулми 
тухӑҫлӑрах пулӗ тесе шанса тӑма пула¥.

8. Ҫ ӗ р у л м и а к а с с и ҫ и н г§ е н.

Ҫӗрулми ҫерке  ларптуҫен ҫӗр нӳрлё пулсан ырӑ 
ӳсет; ҫамрйкла вӑл ҫӗр нӳрлине йуратат; ҫавӑнпа ҫӗр- 
улмине иртерех, ҫёр тппсе ҫитит^ен акни авантарах 
пулмалла пек. Ан^ах, хӑвӑр пӗлетӗр: ҫӗрулми ытти 
тыр пек мар: тӑм ӳксен унТщ аври (хунавё) шанса, 
хӑрса кайат. Ҫавӑнпа ҫӗрулмине пит ир акни те ки- 
лёшмест. Ҫӗрулмине тӑм ӳкме 'рраннӑ вӑхӑтра шӑтса 
тухмалла акас пула!'. '|)ӗмпёр патёнр  вырӑссем ҫӗр- 
улмпне сӗлёпе пӗрлех акма тытӑнаҫҫӗ; епӗ хам куҫӑмпа



хам курка: ҫуртри аки пуҫлансан, уйти хрес§ентеи 
хӑпгӗ сӗлӗ акаг, хӑшё ҫёрулми лартаг. Нпхӑҫан та 
(еп вал йенр ҫи§ё ҫул пурӑнтӑм) пр акнӑ ҫёрулмине 
тӑм пӗтерни сук. Ытти тёлте ҫӗрулмине "рӗмпӗр па- 
тӗнт^и вырӑссем пек ир акма йурамӗ: Т)ёмпёр патента 
ьырӑссен хирӗ хӑйӑрлӑрах тапраллӑ; хӑйӑрлӑрах тпп- 
ралӑ, хир ҫуркунне р с р ах  типет, вӑл хутте хӑҫан та 
тймлӑраххин§ен ӑшӑрах пула! Ҫавӑнпа та хӑйӑрлӑрах 
тӑпралӑ хирге пур ҫ.уртрине те, ҫӗрулмине те иртерех 
акма йурат. Ана тӑмлӑрах тӑпралӑ пулсан, вӑл р с а х  
типсе, ӑшӑнса ҫитеймест; ӑна ҫуркунне сухаласса та 
хӑйӑрлӑрах анапа пӗр вӑхӑтра сухалама йурамас!

Ҫапла ӗнтӗ, хӑйӑрлйрах тӑпралӑ ана ҫине ҫӗрул- 
мине апрел уйӑхӗн йулашки кунсен^е акма пулат; там- 
лӑрӑх, сивё тӑлралӑ ана ҫине ҫулахи Микула патнелле 
тин акма йурат!

Хире те, п ахрн а  та ҫёрулмине суха айне акаҫҫӗ. 
Ҫӗр ҫемҫе, ӑшӑ пулсан, ҫёр улмине 2 вершкана йахӑн 
тарйнйш акаҫҫӗ; ҫӗр сивё, тӑмлӑрах, нӳрлӗрех пулсан, 
ӑшӑхрах акас пулат; хытӑ, йёпе ана ҫинҫе тарӑн аксан 
ҫӗрулми те ытти тырӑ пекех хупланма пултарат.

Пирён р в а ш  хушин^е сёрулмине кашни пруснана 
пӑрахса ныраҫҫӗ; ҫӑрарах аксан ҫёрулми ӑнарах нулё 
тесе шухӑшлаҫҫӗ пулмалла. Ҫёрулмнне ёлӗкренпех 
йышлӑ акса тӑрса, ӑна йепле акса-пӑхса ӳстерсен аван
тарах пулнине пёлекен ҫынсем ҫӗрулмине прусна хӑ- 
варса а н р х  акма тимлеҫҫӗ: ҫӗрулми шултрарах пултар 
тесен, ӑна ҫурас пула! тӑпрана улма аври (хунавё) 
кутне купалас пулат. Ҫёрулыине кашни пруснана акса 
пырсассӑи, ӑна ҫурма та май килмест аври кутне тӑпра
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купалама та май пулмасЕ Ҫӗрулмине ҫарарах лартас 
тесессӗн, луэдё пруснисене вётӗрех тӑвас пулат.

«Ҫӗрулмнне ҫӑра лартсан аван пулат-ши, сайра 
лартсан ӑнарах пулат-ши?» — Ҫакна пур хрес^ен те 
пӗлмелле.

Еу сӑмаха итлесе акӑ мӗн кӑлӑп епӗ сире: шултра 
вӑрлӑхран ҫӗрулми хунавӗ те шултра, парка пула?; 
кашпи тёпён'ве 4—5 хунав пулат; вӗтӗ вӑрлӑхран 
шйтнӑ ҫӗрулми ҫинҫе авӑрлӑ, вӗтӗ ҫулҫйлӑрах пулах; 
кашнн тёпен^е:—2— 3 хунав ан-рх пулах. Еурӑнса тӑ- 
ра?: парка ҫёрулми аври ирӗккӗн ӳсмешкӗп вырӑн 
нуммайтарах кирлӗ; ҫинҫе авӑрлӑ, вӗтӗ ҫулҫӑла ҫёр- 
улми хунавӗ сахал вырӑн илсе тӑрат; ҫавӑнпа шултра 
вӑрлйха сайрарах аксан та иырат; вӗтӗ вӑрлӑха ҫывӑх 
рах акма кирлӗ. Тӗрлӗ варлӑха мӗн йышлйщ аксассйн 
ҫӗрулми тухӑҫлӑрах пулнине пӗлме Шатилов станд- 
ин^е 1905-мӗш ҫулта хире виҫӗ тӗрлӗ вӑрлӑх акса 
пӑхнӑ. Вӗтӗ вӑрлӑхӑи кӗрепенкип-ҫе 15— 16 ҫӗрулми 
пуднӑ; пёр пекрех вӑтам вӑрлӑхин кёрепенкин^е 8—9 
ҫёрулмп пулнӑ; шу.тгра вӑрлӑхӑн 5 ҫӗрулмн пӗр кӗре- 
пенкене йахӑн туртнӑ. Ҫак виҫӗ тӗрлӗ вӑрлӑха йывй 
та, сайра та акса пӑхнй; сайра тени аршӑнтан пёр 
ҫӗр-улми лартса пыни пулнй; йывй тени ҫур аршӑртан 
пёр ҫӗр-улми пӑрахса пыни пулнӑ; унтан тата сайра 
та мар, йывӑ та мар, кашни внҫӗ ^ӗрёкрен (12 верш- 
каран), пёр улма лартса тухнӑ.
Вӗтӗ вйрлӑха сайра, аршӑнтан пёр

лартса пынй анара вйрлйхран ыт
лашн ..................................................... 562 пйт пулнй.

Впҫӗ хуёрёкрек (12 вершкаран) пёр
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ҫерулми Лартса ныкӑ анара вӑр-
дӑхран ытлаши...................................  583 „ „

Йывӑ, 2 $ӗрӗкрен (8 вершкаран) пор 
ҫӗрулми лартса пына анара вӑр-
лӑхран ытлаши.............................  1330 „

Пӗр-тӗрлӗрех, вӑтам вӑрлӑха сайра
акнӑ анара вйрлӑхран ытлаши . . 687 „ „

Кашни 12 вершкаран пӗр ҫёрулми 
акса пыни ҫинце вӑрлахран ыт
лаши   734 „

Йывӑ акни ҫ и н $ е .............................  844 „
Шултра вӑрлӑха сайра, аршантан пёр, 

лартса тухнй ана ҫин^е вӑрлӑхран
ы тл аш н ..........................................  837 „ „

Иывӑ та мар, сайра та мар акни
Ҫин^е . . . • ...............................772

Йывӑ акни ҫинце .  716 „ „

Хӑвӑр куратӑр: вӗтё вӑрлӑха йывӑрах, икё ррёк- 
рен пёр вӑрлӑх ҫёрулми акни килӗшет; шултра вӑр- 
лӑха сайра акни килёщет. Пирӗн цӑваш хушищр 
шултра ҫӗрулмине пётёммӗн акни ҫук. Ҫаванпа та: ҫёр- 
улми тухӑҫлӑрах пултӑр тесен, ҫӗрулмине п р у с н а
хӑварса акмалла; пруснара 8— 10 вершкаран пёр вйр
лйх улми лартса пымалла. Йывӑрах акнӑ ҫӗрулми (йна 
тёрессипех калас пулах) питех шултра пулаймас!; ан- 
цах, йывй акнӑ ҫӗрулми кёрпеклёрех те пула'!, ^ас- 
рах та ёлкёрет, теҫҫӗ вӗреннё ҫынсем.
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9. Т ӗ р л ӗ  т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ  а к ас  с и ҫ и н р е н .

Тёрлё тымарҫимӗҫ вӑрлӑхне малтанхи ҫулсен^е 
сутӑн илсе тӑмалла пуле. Нихӑш пахт>а ҫимӗҫ вӑррине 
те, ҫак тымарҫимӗссен вӑррине те пёли-пӗлмен ҫынсен- 
^ен илме йурамаст; пӗли-пӗлмен ҫын- шан^ӑклах пул
маст: вӑл хаклӑ тӑракан ырӑ сурт ҫимӗҫ вӑрлӑхӗ вы- 
рӑнне на^ар сурт вӑрлӑхне, йе шӑтман вӑрӑ тыттарса 
йама пултарат. Епӗ асӑннӑ тӗрлӗ тымарҫимӗҫ вӑррине, 
ытти пах^а-ҫимӗҫ, тата тырӑ пулӑ вӑррине те, пурне 
те худари «сельско-хозяйственный складсенре» илме 
май пулат: ку лавкасен^е улталапи мӗнӗ ҫук.
Хула айакра пулсассӑн, ҫёрӗҫне пӗлекен ҫынсен^ен, 
агрономсен^ен, тӗрлӗ ҫимӗҫ вӑррипе ӑҫтан туйанмал- 
лине ыйтса пёлес пула¥.

Тымарсимӗҫ вӑрлӑхне пӗли-пӗлмен ҫынтан илнӗ 
пулса-н акиэден малтан ӑна шӑтарса пӑхмалла. Вӑрлӑх 
шӑтассине ҫапла пӗлеҫҫӗ. Сӑнас варлӑхран ыррине, на- 
$аррине пӑхмасӑр пӗр вӗҫӗмрен 100 пӗр^ӗ илеҫҫё те, 
йе йӗпе пусма татӑк ӑшне хураҫҫӗ, йе ӑшӑк йепгҫӗке 
йӗпе хӑйӑр хурса ҫав хӑйӑр ӑшне хураҫҫё. Вӑрӑ хунӑ 
пусмана та, йепг§ӗке те ӑшӑ ҫӗре лартаҫҫӗ; пӗр икӗ 
ернетден пусмапа хӑйӑра йӗпетех тӑраҫҫӗ. Вӑрлӑха 
ӑшӑ ҫӗрте тытсан, пёр—икё ерне хушин^е шӑтас пек 
вӑрӑ пурте гаӑтса тухаЕ Икё ерне хушин^е те шӑт- 
ман вӑрра,—вӑл пёр те шӑтмасТ теме йураЕ Ҫӗр пӗр- 
•§ёреп миҫе гаӑтнине шутласа пыраҫҫӗ. Ҫёр пёрцӗрен 
90 гаӑтсассйн, вӑрлӑха лайӑх теме йураТ; ҫёр пӗр^ӗрен 
50—-60 пӗрфӗ атгрх шӑтсассӑн, вӑрӑ н а р р  теме пула!’. 
Н а р р  вӑрлӑха йывӑрах акмалла; на^ар вӑрлӑха та
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аван вӑрлах -ҫухлё ҫеҫ аксассӑн, тымарҫнмёҫ сайрана 
килет. Ҫавӑппа, ман шухӑшпа аван вӑрлӑха хаклани 
те шалкӑ, мар. Вӑрлах аван пулссасӑн, пӗр теҫетинана 
,§ӗкёнтӗр 30—40 кёрепенкене йахӑн, кишӗр 10— 15 кӗ- 
репепкене йахӑн, ҫарйк 6—7 кӗрепенкене йахӑн, тутлӑ 
кӑшман 4—5 кӗрепенкене йахӑн акаҫҫӗ. Вӑрлӑх нацар 
пулсассӑн (ӑна тата та калатӑп) ытларах кирлӗ.

Тутлӑ кӑшман вӑррипе ҫарӑк вӑррине нихӑҫан та 
гаӳтерни ҫук: шӳтермесен те вӗсем -ҫас шӑтаҫҫӗ. ^ёкӗн- 
тёрпе кншёр варри ^асах шӑтаймаҫҫё. Вёсем те ■ҫасрах 
ш вдӗр тесен, вёсене хӑшӗ пӗри щӳтерсе акаҫҫӗ; ханш 
нӗрн тата шӑтарса акаҫҫӗ. Йепле акнн аван пулнине 
татсах калама пулмаст; ир аксан, тппӗ вӑрлӑх акни 
аван пулӗ; кайа йулсан, вйрлӑха шӳтерни те, шӑтарнп 
те вырӑна киле. Акас вӑрлӑха гйӳтерес, йе шӑтарас 
тейекен ак мӗн астӑвас пулат: шӳтернӗ йе - калгана 
кайа пуҫлаяӑ вӑрлӑха акнӑ хыҫҫйн ҫанталӑк сивве 
кайсан, акнӑ вӑрӑ пӗтрӗ теме пулат; сивӗ пулсан вӑл 
ҫӗрсе, тӑпӑр-ҫӑланса кайат. Калгана кайнӑ вӑрлаха 
типе ҫӗре аксан та вӑл тнкӗс, -ҫас шӑтса тухё тесе 
иганма ҫук; ҫанталӑк уйара кайсан та калгана кайнӑ 
вӑрлӑха акни килӗшмест. Тепӗр йен-ҫен, ҫанталӑк питӗ 
сивех мар пулсан, тӑпра кӑш нӳрлӗрех пулсан, шӳтернӗ, 
йе калгана кайнӑ, вӑрӑ -рс шӑтат; вара тымарҫимӗҫ 
ҫумкурӑка питех парӑнмас!.

г[)ӗкӗнтӗрпе кишёр вӑррине йе такана ҫинце, йе тӑ- 
рӑпша (шналӑк), йе сакӑ ҫин-§е шӳтерме пулат. Шӳ-
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ҫийелти сййӗ типсе ан кайхӑр тесе, вӑрлах ҫйне мӗн 
те пулин: пӗпе ҫурӑк-ҫарӑк, йе михё (мӑйӑх) тавраш 
витые йурат. ИГ ӳтерме хунӑ вӑрлӑха алла нур ҫашоден 
шӑварса, нӑтратас пулат. Ӑшӑ ҫӗрте тымарҫимёҫ вӑрри 
икӗ кун хушин^е 'рперех шӳсе ҫитет. Вӑрлӑха шӳтер- 
мешкӗн ан^ах пулсан ӑна пкӗ кунрен сарса Ёӗпетни те 
ҫитет. Вӑрлӑх калгана кайтӑр тесессӗн, ӑна тата пӗр- 
икӗ-виҫӗ кун такана, йе шналӑк (тӑрӑпша) ҫин^е сарса 
пӑрахса тытмалла. Сивӗ ҫёрте тӗрлӗ вӑрӑ та калгана 
цасах кайаймаст; ӑшӑрах ҫӗрте т}асрах калгана кайат. 
Вӑрӑ кал^и вӑрӑм пулсассӑн, акма хӗн пулат; ҫавӑнпа 
к а л р  курӑни-курӑнмн пуҫласанах шӳтернӗ вӑрлйха акса 
йама тӑрӑшас пулат. Акма май килмесен, шӳтернӗ вӑр- 
лӑха сивӗ ҫёре ларта-с пулат:. сивӗ ҫӗрте калра ӳсесси 
'Варӑнса тӑрат.

Тёрлӗ тымарҫимӗҫ ӑнса пултӑр тесессӗн, вӗсене хӑш 
вӑхӑтра акассине пёлес пулат. Епёр - асӑннӑ тымарҫи- 
мӗҫрен пёр кишӗр ан$ах сивёрен хӑрамаст, тӑм ӳксен 
те кишӗр хёрса каймаст. Ытти тымарҫимёҫ каҫпала 
тӑм ӳксенех хӑрса кайат. Кишӗр вӑрри пит вётӗ; вӗтӗ 
вӑрлӑха тарӑн акма йурамаст; тарӑн аксан хуплана'г; 
кишӗр вӑрри ҫӗр нӳрлӗ пулсан ан^ах шӑтма пултарат. 
Ҫавӑнпа паллӑ— выдДха ҫитерме акакан кишёре те, пах
тана акакан кишӗре те ҫуркунне иртерех акни пит 
аван; ҫуртри аки пуҫлансанах кишӗре акма тытӑнӑр; 
ҫӗр типсе кайсан аксассӑн, кишбр тикӗс шйтаймасЕ 
^ӗкӗнтӗр те шӑтса тухсан сивӗрен хӑрамаст; анрах 
■ҫёкӗнтёр вӑррпне шӑтма ӑшӑ нумайтарах кирлӗ; ҫа- 
вӑнпа ӑна ҫантадӑк ӑшӑтсан тин акаҫҫӗ. Тутлӑ кӑшман 
'ҫӗкӗнтӗртен ^асрах шӑта^; 'ҫӗкӗнтӗр икӗ-виҫӗ ернере
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тин шӑ/гат. Ҫавӑнпа, кишӗр хыҫҫӑн рӗкӗнтӗр, унтан тин 
кӑшман акма тытӑнмалла. Т)ӑвашсем пурёнакан тӗлте 
■Лӗкёнтӗре ҫулахи Микула пёр-ик ерне тесен акма ты- 
тӑнма йура¥; тутлӑ кӑшманпа ҫарйка хире Микула пат- 
нелле тин акаҫҫӗ. Ҫарӑка Микула иртсен те акма пулат. 
Ҫарӑк ытти тымарҫимӗҫрен ^асрах ёлкёрет; ҫавӑнпа 
Микула патнелле аксассӑн та, ҫарӑк Илйакунӗ патнелле 
ёлкёрет. Сарӑлса ҫитнӗ ҫарӑка кӗркуннет^ен хирте тӑ- 
ратсассӑн, вӑл хытса кайат; унӑн ӑшӗ хёвӑлланма ты- 
тӑнат. Ҫавӑнпа пулса ҫитнӗ ҫарӑка хирте хӑварма кирлё 
мар. Ан$ах, пӗр пуҫтарнӑ ҫарӑка хӗл каҫарма хӗнтерех. 
Ҫавӑниа ҫарӑка, Микула иртсен пӗр-ик виҫ ернерен ак
сан та кайа йулмает.

Тымарҫимӗҫрен пӗр ҫарӑка ан^ах тырӑпулла акнӑ 
пек пӗтӗм ана ҫине сапса акма йурат. Ытти тьшарҫи- 
месене: ■ҫӗкӗнтӗре те, тутдӑкӑпшана та, кишӗре те 
хӑйар пек ретӗн-ретён, акаҫҫӗ. Тымарҫимӗҫе ретӗн-ре- 
тӗн аксассӑн, вӑрлӑх та сахал кӗрет, тнкӗсрех те акӑ- 
нат” ана ҫин^е пёрте вӑрӑ лекмен ҫёр те йулмаст; пит 
йывӑ. акӑннӑ вырӑнсем те пулмаҫҫӗ; пур вӑрлӑх пӗр^ине 
те пёр пек тарйн акма май пулат; пурин^еп ытла, ре- 
тӗн-ретӗн аксассӑн тымарҫимӗҫ акнӑ анана ҫемсетме те, 
ҫумлама та пит ансат, пит меллӗ. Ретсем хушин§и 
ҫумкурӑка адӑпа нар, ыутыкпе 'рвса, йе тимӗр кӗреп- 
лепе ҫӳресе пӗтерме май иулат. Ретӗн-ретӗн кишӗре, 
■ҫӗкентӗре, тутлёкӑшмана анг§ах мар, ҫарйка те акма 
пулат. Ретсен хушине 1 0 — 12 вершкана (27а— 3 т;ё- 
рӗк) йахӑн хӑвараҫҫӗ; ретсене йывӑрах тусан вёсен 
хушнне ҫӳреме те, вёсен хушине мутыкпе, йе кӗреп- 
депе ҫемҫетсе ҫумкурака иётерме те май кидмест. Рет-



сене сайрарах тусасейн, пит нумай выран ахал) сайа 
кайат. Тымарҫимӗҫ акас йӑрансене-пруснасене мутыкпе, 
мутык пулмасан туратлӑ патакпа тума май пулат. Йй- 
рансем тӳрӗрех пултйр тесессен вёсене кантрй тарах 
таваҫҫё. Тымар-ҫимӗҫ нуммай акма тытӑнсан, вйрлйх 
акас ййрймсене, тума йури пысӑк, йывйҫ шӑллй кёреиле 
тӑваҫҫӗ. Ҫав кӗрепле шӑлӗсем хушн пур тёлте те 
10— 12 вершка пулмалла. Пӗр кӗреплене 7—8 шӑл 
лартма пулат. Ку кӗреплене лаша кӳлмелёх суха турти 
пек турта лартаҫҫӗ. Кӗреплере миҫе шӑл, вӑл ҫавӑн 
])ух.тӗ йӑран тӑват. Йӑрансене кӗрепле шӑлӗсемпе ту- 
сассӑн, пруснасен хуши пур тёлте те пёр пулат.

Тымарҫимӗҫё акасса ҫапла акаҫҫӗ. Акас вӑрлӑха 
сылтӑм ывҫа илеҫҫӗ те, шӗвёр пӳрнепе вӑтам пӳряе 
хушшин^ен прусна ҫине тӑкса пыраҫҫӗ. Акнӑ 'ҫухне 
пысӑк пӳрни тек каллӗ-маллӗ йашйлтатса пырса вйрра 
пруснана тӑкса пыра¥. Акнӑ хыҫҫйнах тымарҫимёҫ 
вырӑнне кёреплепе тйпра витсе пыраҫҫӗ. Шӳтернӗ, йе 
калгана кайнӑ вӑрлӑха акмалла щнсассӑн, прусна 
тёпне вйрй акнӑ хыҫҫӑнах шыв сапаҫҫӗ; шывне вйряйха 
тӑира виивденех сапса тухмалла; шӳтернӗ, йе калрана 
кайнй вйрй тппсе кайсассйн, вӑл шӑтаймаст. Т)ӗкёнтӗр 
вӑррипе тутлӑ кӑшман вӑррнне виҫ т;ӗрёк вершкана йа
хан тарӑннӑш акма пулат; ҫарӑкпа кишёр вӑррине ҫур 
вершкаран таран акма йурамаст: питӗ тарӑн аксассйн, 
вёсен шӑтса тухма хӑва^ӗ ҫитеймест. Тймяйрах, нӳрлё- 
рех, сивӗ тӑпралй ҫӗрте пур тымарҫимӗҫе те, тыр- 
иулла та ӑшйхрах акаҫҫӗ; типӗрех, ҫемсе тйпралй ана 
ҫин^е тарйнтарах аксан та сарӑпламасй
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Ҫарӑка ытти тыр - пулла акнй пек пӗтӗм ана 
ҫине сапаласа аксассйн, ӑна суха айне мар, сӳре айне 
ан^ах акмалла; суха айне аксассан вал ^ас-^асах 
х у планам. '

10. Т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ а  к ӑ л а р с а л а р т с а  т а  в а с с и  
ҫ и н 1) е н.

Тутлӑ кӑшманпа ҫарӑк. йевёрлё ■ҫёкёнтёре урӑх 
тёрлё те акса тума пула!'. Тымӑрҫимӗҫ акас анана ҫур- 
кунне шыв илет пулсан, ӑна вӑхӑтлӑ сухаласа ҫемҫетме 
май килмест. Ана пит курӑкла пулсан та, вал ана ҫш гр 
курӑк вӑрри шӑтса тухитден тымарҫимӗҫ акма йура- 
маст: ун пек ана ҫин^е тымарҫимӗҫе ^ао ҫумкурӑк 
хунласа илет. Курӑклӑ пулакан ана ҫине те тымарҫи- 
мёҫ акас тесен, тӑпрари тёрлӗ курӑк вӑрриеем шӑтасса 
кӗтес пулат. Ҫумкурӑк персе тухсан ҫавӑн пек анана 
ӑшӑхҫех сухаласа пӑрахаҫҫӗ те, пӗтӗм ҫумкурӑка пӗте- 
реҫҫӗ. Ҫакӑл пек тусан ана вара таса пулат. Авгҫах, 
курӑк вӑрри шӑтасса кӗтсен, 'ҫас-^асах тымарҫимёҫ 
акма кайа йулат. Тымарҫимёҫ акма хӑварнӑ анана 
вӑхӑтлӑ сухаласа ҫемҫетме май килмесен, йе вӑхӑтлӑ 
ҫумкурйка пӗтерсе анана тасатма май килмесен ак 
ҫапла тӑваҫҫӗ.

г])ӗкснтёрпе тутлӑ кӑшмана купӑста вӑррине акнӑ 
пек каҫпала тӑм илмелле мар йӑрансем туса акаҫ.ҫё. 
Ун пек йӑрансене вырӑсла «паровые гряды» теҫҫӗ. 
Вӑл йӑрансене ҫапла тёваҫҫё. Пах^ара, хӗвел йснро. 
нкё ^ӗрёке йахӑн тарӑннӗш, икӗ аршӑна йахӑн сарла- 
кёш шӑтӑк алтаҫҫӗ. Шӑтӑк тёршшӑне мӗн 'ҫухлӗ вӑрлӑх 
акассине кура тёваҫҫӗ. Шатӑк хёрринр тӑ-пра ан ишёл-
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тӗр тесе ун ҫийел хёррине хӑма йе куриӑл, (горбыль) 
хураҫҫӗ. Шӑтӑк тёпне пӗр си навус сараҫҫӗ. Тислӗк 
ҫине аллапки ытларах навус тӑпри йе вӑрман тӑпри 
сараҫҫӗ. Кашманпа Т)ёкӗнтӗр акмалла йёран хатӗр те. 
Ку йӑрана тутлӑ кӑшманпа 'рӗкӗнтӗре купӑстана акнӑ 
пекех акаҫҫё. Ҫамрӑк тутлӑ кӑшманпа ^ӗкӗнтёре тӑм 
ан илтӗр тесе ҫав йӑрана каҫпада мӗнпе те пулин 
витсе тӑраҫҫё. Тӑм ӳкме зарӑнсан, анана ҫемҫетсе ҫум- 
курӑка пӗтерсенех, ҫав йӑран ҫине акнӑ тутлӑ кӑш- 
манпа г§скёитсре ана ҫине кӑларса лартаҫҫӗ. Тымар- 
ҫимӗҫе ана ҫине кӑдарса лартасса купӑстана лартнӑ пе
кех лартаҫҫё.

Ана ҫине кӑларса. лартнӑ тымарҫимёҫ г§асрах цёрёл- 
тӗр тесен, акӑ мӗн тумалла:

1) Тутлӑ кӑшманпа 'ҫӗкёнтёре йӑрантан кӑларидан 
йарана пит хытӑ шӑварас пулат; ҫӗр йӗпенсен, вёсен 
тымарё оумёнт)е тӑпра нумайтарах пулат.

2) Нур пах^а-ҫимӗҫ те, йывӑҫкурӑк та ҫамрӑкла 
кӑларса лартсан ауасрах т,ӗрӗлет; ҫавӑнпа тутлӑ кӑш- 
манпа 'ҫӗкӗнтӗре те 3— 4 ҫулҫа кайсанах кӑларса лартма 
кирлё; тымарӗ хур-шӑмми хулӑмбш пулсан, кӑларса 
лартсан вёсем на^ар т>ӗрӗлеҫҫӗ.

3) Ана ҫине лартна т>ух, акӑ мӗне нит хытӑ астӑ- 
вас пулат; т)ёкӗнт6рпе тутлӑ кашмап тымарӗ вӗҫӗ авйнса 
кайса ҫӳлелле пӑхни (кайяи) ан пудтӑр; вёсен тымарё 
ҫӗнӗ ҫӗрте те тӳрех тӑтӑр.

4) Тутлӑ кашмана та, т)ёкёнтӗре те пӗлётлӗ кун кӑ- 
ларса лартма тӑрӑшас пула!’; хӗвеллё тнпӗ кунсен§е 
хёвел каҫалла йенелле сулӑнсан тин лартма тытйн- 
малла: ирхине лартна тымарҫимӗҫ хӗвеллё кун шанса



кайат; каҫпала лартни пёр каҫ иртнэден те вӑй илсе 
йула1.

5) Тин кӑларса лартнӑ ^ёкёнтёре те, тутлӑ кӑш- 
мана та ун кутӗар  ҫӗр пьщйк пулидон шӑварас пу
лат: тымар пьщ ӑкра пулсан, кӑларса лартнй ҫимӗҫ 
^асрах '§ёрӗлет.

6) Ана ҫин^и "вёкӗнтёрпе тутлӑ кӑшмана тек шӑ- 
вармалла ан пултйр -тесен, вёсем кутне шӑварнӑ хыҫ- 
ҫӑн пыл^ӑка кайнӑ тӑпра ҫипе типӗ, ҫемҫе тйпра сап- 
малла. Хӑвӑрах куратйр: тымарҫимёҫе «купӑста пек кӑ- 
ларса лартса тӑвасси тӳрех вӑрлӑх акса тавассин’р н  
йывӑртарах, ашуах кӑларса лартсан, вёсене сайратасси- 
мӗнё хуйхи сук, ҫумкурӑк пусса идесси те сайра хутра 
анках пула*:

11. Ҫ ё р у л м и н е  п ӑ х с а  ӳ с т е р е с с н  ҫ и н ^ е н .

Ҫӗр-улмн -де^еке ларирен нӳрлёрех ҫӗр йурагат, 
тенӗ-эдӗ. Ҫемҫе, тикёс ана ху*тё хӑҫан та нӳр аван 
тытат. Ҫавӑнпа ҫёрулми акнӑ анана акса пётерсенех 
сӳресе пӑрахас пула*. Ҫӗр-улми акнй ана гикӗсрех пул- 
тар тесен, анана пруснана урла сӳрес пулат. Ҫӗр- 
улмине сӳре туртса кйларӗ тесе шикленме кпрлё мар: 
икшер-виҫшер хут сӳресен те вёрлӑх улми ҫийеле 
тухни пулмаст.

Сӑмахран каласан, пёлтер епӗ пах^ана 3 йӑран ки
шёр ^кнӑ^ӗ; кашнӑй йӑран сарлакӗшӗ—пӗр аршӑн та 
виҫӗ 'ррӗк^ё; ҫу каҫн§ен пӗр йӑранне те пӗр тумлам
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уйар тӑ^ӗ. Ҫапах та ыан кншёр пит лайӑх пул^ӗ. Кёр
кунне, кишӗрне пуҫтарнӑ 1)ух. пӗр йӑран ҫин^е пкӗ 
хӑлаҫ тӑршӗнт^е кишёрне уйрӑм пухса йури виҫсе пйх- 
рӑмӑр.

Кишёр пурё 4 пӑтта 5 кӗрепенке туртрё.
Ку хисеппе пӗр теҫетинаран епё 8485 пӑт кишӗр 

нлмелледӗ! Пёртте ӗпенмелле мар пек туйӑна¥ ку сӑ- 
махсене! 'Ан^ах кишӗрне пуҫтарасса та, виҫессе те 
вӗренекен а^асемпе пӗрле виҫрӗмӗр. Вӗренекен ацасем 
те тӗлӗнсех кайрӗҫ!

Ҫӗрулми акнӑ хыҫҫӑн вӑйлӑ ҫумӑр ҫуса ҫбре лартса 
йарсассӑн та, ҫӗрулми ш ӑти^ен вӗт курӑк тухсан та 
апана сӳрес пулат: тӑпра ларса кайсан вӑл ауас типет; 
типӗ, хытӑ тӑпрара ҫӗрулми шултра пулаймаст. Ҫумку- 
рӑка ш&тсанах сӳрепе те пӗтерме пулах; вёл вӑй нлсе 
ҫитсессӗн, ӑна алӑпа ҫумламалла пулат. Ҫумкурӑк пит 
вӑйлӑ кайсан, вӑл ҫӗрулмийе хупласа илсе пёрте ӳсме 
памаст: ҫёртен ҫёрулми илес ҫимӗҫпе нӳре ӗмсе туртса 
тӑрат; ҫумкурӑк ҫёрулмине пӗр 'дӑшкӑран ҫисе тӑраг1’ те- 
мелле. Ҫумкурӑк ҫёртен апат ытларах илнӗҫем, ҫёрул- 
мине апат сахал йулат. Тата, ҫумкурӑк ҫӗрулминзен хӗ- 
вел ҫуттине тытса илет; ҫӗрулми хӗвел ҫуттине курса 
тӑраймасан, унан хунавӗ ҫипҫинҫе, вӑрӑм авйрлӑ, вӗтё 
ҫулҫӑлё пулаК Ҫавӑипа та, ҫӗрулми акнп, ана ҫинтде 
ҫумкурӑк ан пултӑр; ӑна текех тасатса тӑрас пулат. 
Анана сӳреме йурамасап, ҫума алӑпа ҫӑлмалла; йе ҫӗре 
мутыкпе ҫемҫетме йури мутык туйанас пулат. Ҫӗр 
ҫемҫетмелли мутык лавкасен-§с пулмасан, ӑна йалти 
тимӗрҫӗсемте кивё пуртйсенҫен туса пама пултараҫҫӗ. 
Мутык ҫёнёрен туйанас пулсан та, кивӗ пуртӑран тута-



67 —

рас пулсан та, акӑ мӗне астйвас пулах: 1) тймлйрах 
анана ҫемҫетме йывӑртарах мутык кирлӗ, ҫемҫереххине 
ҫӑмӑллӑраххи те пыра'!'; 2) сарлакарах мутыкпе ҫӗре 
ҫемҫетсе тухма та меллӗрех, ҫавӑнпа мутыкӑн каса- 
кан айал вӗҫӗ сарлакӗшӗ 5— 6 вершкаиа йахӑн пул- 
малла.

Ҫумлассннхуен пуҫне тата ҫӗрулмине ҫурма, йе унӑн 
аври кутне тӑпра купалама манас пулмаст. Ҫурас- 
са та, аври кутне тӑпра купаласса та ҫӗрулми аври 
2— 3 аллапки ҫӳллӗш хӑпарсан тин тума пулат; пит 
ир ҫурсассӑн, ҫӗрулми авринрн нумайӗшӗ ҫёр айне 
нулаҫҫӗ.

Ҫак ёҫсене акӑ мӗншӗн тума кирлё. Ҫӗрулмине йыш- 
лй акса тӑракан хуҫасем сӑнани тӑрӑх, ҫӗрулми тӗвӗ- 
ленме тытӑнсан ҫёр ҫемҫине, тата тымарё патне сывлӑш 
ирӗккӗн пынине йуратат. Хыгӑ ҫӗрте удмасем ӳсме 
пултараймаҫҫӗ.

Ҫӗрулми акнӑ анана сухапа ҫурса тухсассӑн, тӑпра 
раснах ҫемҫелет; сывлӑш ирӗккӗн ҫӗрулми тымарё пат
не кӗрет; ҫемҫе тӑпра нӳр те раснах аван тытат; ҫӗрулми 
аври кутне тӑпра купалани уншӑн анана тарӑн сухаласа 
ҫемҫетнӗ пек пулат; тата ҫёр айне тунӑ хунавра ҫёр- 
улмисем пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ: «ҫӗрулми акна ана- 
ран ҫимӗҫ ытларах идее тесен, тӑпрана тек ҫемҫетсе 
тӑрар, ҫумкурака пӗтерӗр, улма аври 2— 3 аллапки 
ӳссен, ун кутне тӑпра купалаыа ан ӳркенӗр» тетӗп.

Епӗ каланине пурне те туса тӑрсан, уйар ҫул та 
есӗр ҫёрулмисёр пулмӑр; хӑвӑр та, вы^ӑх^ӗрлёхӗр те 
выҫӑ аптрамӑр!

5*
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12. Т е р л ӗ  т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ е :  ц ё к ё н т ё р е ,  Кй-
шӗ р е ,  т у т л ӑ к й ш м а н а, т а т а  ҫ а р ӑ к а  п ӑ х с а  

ӳ с т е р е с с и  ҫ и н $ е н.

Тымарҫимӗҫе пахса ӳстересси ҫӑмйл ёҫех мар: йна 
акса пӗтерсен—-ӗҫ пӗтрё тесе, калама йурамаст. Тымар- 
ҫимӗҫ вйррине ана ҫине сапса, тӑпра витсе тухсан, 
нумай выл,ӑх ҫимёҫ илёпех тесе калама май килмест. 
Тымарҫимӗҫ акнй ана еишр ҫуркуннерен пуҫласа кӗр- 
куннехн сивёсем пуҫлана^енех айкашмалла пулах: ҫу- 
мйр ҫуса тйпрана лартса йарсассйн, анана мутыкпе, йе 
кӗреплепе' ҫемҫетмелле пулат; ҫумкурӑк тухса тымарҫи- 
мӗҫе хупласа илме тытйнсан, йна йе мутыкпе хйртса 
тухмалла, йе алӑпа ҫӑлса тухмалла. Ҫумланӑ ҫум- 
курйка тымарё мӗнёпех ҫӑлса кӑларма тӑрйшас пу- 
ла¥; хур пек вёсен тӑррине ан^ах татса тухсассӑн, 
ҫумланӑ хыҫҫӑн пёр ик ерне иртсенех вёсем каллах 
г§ӗрёлсе кайаҫҫӗ; ҫапла вара пӗр хут тӗп ҫумлас вырӑнне' 
их виҫ хут ҫумламалла пулат. Тата ҫёр ҫемҫетесснпе 
ҫумлассин^ен пуҫне, пур тымарҫимӗҫе те сайратас пу
лах: тымарҫимӗҫ ирӗккӗн ӳссен тин шултра пулах'; йывй 
пулсан шултра пулаймаст. Ҫавӑнпа та, пур тымарҫи- 
мӗҫе те ҫумланӑ ■ҫухне сайратаҫҫӗ те: кшнӗрсен хушшй 
— 5— 6 вершка пулмалла; ^ёкӗнтӗрсен хуши 7 — 8 
вершка пулмалка, тутла кйшманпа ҫарйксем хупш— 
10—12 вершкана йахан пулмалла, ('арлака ҫулҫйлй, 
шултра пулакан тымарҫимӗҫе (ҫарйка, тутла кӑшмана) 
сайрарах хӑвармалла; Вӗтӗрех пулакан тымарҫимӗҫе 
(кишӗрех) йывӑрах хӑвармалла. Пирӗн т,ӑваш хушин- 
■ҫе кишӗре, ҫарйка, йе ^ёкӗнтӗре пахтана аксан ,та сай-
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рату тӑву ҫук; ткӑтнӑ тымарҫимӗҫе ҫӑлса пӑрахма вё
сене шел пек туйӑнат; тата: тымарҫимӗҫ йывӑрах пул
сан, вӑл тухйҫлӑрах пулӗ, тесе щухӑшлаҫҫӗ пулмалла. 
Йывӑ ӳсекен тымарҫимӗҫе сайратма шеллесе тӑма кирлӗ 
мар. Сайратнӑ ^ух на^аррисене ҫӑлаҫҫӗ; хӑварасса '],и 
паркисене аацах хӑвараҫҫӗ. Тымарҫимӗҫе йывӑ аксан 
вӑл тухӑҫлӑрах пулӗ тесе калаканӑн еӑмахӗ те вырӑна 
килни ҫук: ҫимёҫе йывӑ аксан тымар нуммайа нумай 
нулай те, ан^ах вал вӗтт,еҫҫӗ пулат. Тымарҫимӗҫе сай- 
ратасса та иртерех сайратас пула!'; ку ӗҫе вахӑтлӑ ту- 
масан, тымарҫимӗҫ йывӑ пулсан, вӑл ҫинҫе авӑрлӑ, вӗ- 
тӗ ҫулҫӑлӑ пулат; унӑн ҫулҫи ҫӗр ҫин^е сарӑлса кайас 
вырӑнне ҫӳллелле тӑсӑлса кайат. Ӗҫлёме ӳркенмен, 
хастарлӑ хуҫасем ^ёкӗнтёр, кишёр, тата тутлӑ кӑшман 
акнӑ анасене ҫимӗҫсен ҫулҫисем сарӑлса ҫиивден ҫёр- 
улми акнӑ анана ҫурса тухнӑ пек сухапа ҫурса тухаҫ- 
ҫӗ; тымарҫимӗҫе йӑрапӑп-йӑранӑн акнӑ пулсассӑн йӑран- 
сен хушинт)и тӑпрана ирӗккӗн калексӗр сухапа ҫем- 
ҫетме май пулат. Ҫапла ӗнтӗ, тымарҫимӗҫ шултӑрарах 
пултӑр тесен, тымарҫимӗҫ акнӑ анана текех- ҫемҫетсе, 
ҫумласа тӑрас пулах. Тӗрлӗ тымарҫимӗҫ хире акни—пӗр 
анаран тӑват-пилёк пин пӑт (150—200 урапа) выл>йх 
ҫими илме май парат.

13. Ҫ ӗ р у л м и п е  т ӗ р л ӗ  т ы м а р ҫ и м ӗ ҫ  п у ҫ т а -  
р а с с и ҫ и н $ е н.

Кёркунне тГш ӳксенех ҫӗрулми аври шанса кайа!. 
Ҫавӑнпа, тӑм ӳксенех ҫӗрулмине кӑларма тытӑнма Йурат 
пек туйӑнаГ. Т)йнах та, аври шансан, улмнсем ӳсессе



питех ӳсмеҫҫӗ; андох шывакраххисем кёрпекленсе, тут- 
лӑланса ҫитеҫҫӗ: тӑм ӳкнӗ хыҫҫӑн шаннӑ ҫӗрулми аврин- 
§и йапаласем тымаралла, анаҫҫӗ. Ҫапла ёнтӗ, ҫӗрулмине 
тӑм ӳксен пӗр-икӗ ернерен тин кӑларма тытӑнмалла; 
калари'рен ҫитӗнес пев ҫӗрулмисем ҫитӗнсе ҫитни 
пит аван: ҫитённӗ-ҫитӗнмен улмасене хӗл каҫарма йывӑр- 
тарах.

Хӑш-пӗр тёлте (Самар кӗпёршгце) ҫӗрулмине тимёр 
кӗреҫепе кӑлараҫҫӗ. Кӗреҫепе кӑларма т,ас пулмаст. Су
ха айне акнӑ ҫӗрулмине сухапа кӑларма ансатрах пу
ла!. Хире йышлӑ аксассӑн, ҫӗрулмине кӗреҫепе кӑларма 
■ҫас иулмаст. Ҫӗрулмине сухапа кӑларсан, ана кӗр-сухине 
сухаласа хӑварнӑ пек пула!; кӗреҫепе кӑларсан, ҫӗр 
тршсрех ҫемҫелеймест. Ҫӗрулми акнӑ анана сухаланӑ 
хыҫҫӑн тата пӗр-ик хут сӳресе тухсассӑн, ҫӗрулми 
тӑпра айне пулса йулни пит сахал пула!.

Кёркунне, ҫӗрулми кӑларнӑ вӑхӑтра ^ас-^асах йӗпе- 
сапасем пулаҫҫё; йёпере кӑларнӑ улма тӑпралй, йӗпе- 
рех пула!. Ун пек ҫӗрулмине тӳрех нӳхрепе, йе путва- 
ла, йе шӑтӑка хурсассӑн, вал ҫуркунне^рен калгана 
кайса ҫӗрсе кайма пултара!. Ҫавӑнпа ҫӗрулмине киле 
туртарац’р н , ӑна хиртех йе пах^арах хӗвел ҫине 
еарса типӗтес пула!; типӗ-ҫӗрудми таса та пула!. Ҫӗр- 
улми йышлй акакан тёлге &на нумайӗшӗ виҫ-тӑват ку
на йахӑн хирте пё^ёкё купасенце тытаҫҫӗ. Каҫпата ку- 
пасем ҫине мӗн те пулин витеҫҫӗ; ирхине пурте те 
сарса пӑрахаҫҫӗ. Вӑрлӑхлӑх улмана кӗркуннех уйӑрса 
хурас тесен, ӑна ҫӗрулмине киле туртарнӑ ^ух суйлаҫҫӗ.

ЬГгти тымарҫимёҫ аври кӗрхп тӑм ӳкнипех шанса 
каймас!. Ан^ах, кӗрхи шӑн вёсен тымарӗсене пӑсма
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пултара^. Ку тӗлӗшрен т)ёкӗнтӗрпе кишёр пит а^аш: 
кӑш шӑн пулсан та, вӗсем, ҫӗртен кӑларнӑ пулсан, 
шанса, ҫемҫелсе кайаҫҫӗ; ҫемҫелсе кайнӑ тымарҫимӗҫе 
хёл каҫарма май пулмасК Тутлӑ кӑшманпа ҫарӑк кӗрхи 
шӑнтан хӑрасах каймаҫҫӗ. Вӗсене кӑлари^ен каҫпала 
шӑнсем пулкасан та вӗсем шӑнни туни ҫук. Ҫӗртен 
кӑларнӑ, Т)ӗкӗнтёр те, кишӗр те, пӗр шйнсан шанса 
кайа¥ тенӗ^ӗ. Ан^ах ҫӗртен кйлари'рен, каҫхи тӑм вё
сене те сарӑпламаст. Кишёр тымарё пӗтӗмпех ҫӗр айӗн$е 
ӳсет. Ҫӗр айён'р тымарҫимӗҫ ҫӗр щӑнигҫен ларсан та 
п ӑ с ӑ л м а с т .  Ант^ах хӑш пӗр йыши ^ӗкӗнтӗр тымарё 
(пуклак вӗҫлисем, тата ҫарӑк пеккисем) ҫурри тенӗ пек 
ҫӗр ҫин^е ӳсет. Ун пек т)ёкӗнтӗр сивве 'ҫӑтаймасК Ҫа- 
вӑнпа ёнтё, хире тёрлӗ тымарҫимёҫ акнӑ пулсан, мал
тан 'ҫӗкӗнтӗрпе ҫёрулмине пуҫтарса пӑрахмалла, унтан 
кишёре, кайран тутлӑ кӑшмӑнпа ҫарӑка пуҫтармалла,

Пур вьпьӑх та тутлӑ кӑшман ҫулҫипе ^ёкӗнтӗр ҫулҫи- 
пе йуратса ҫийет. Ҫавӑнпа вӗсене сайа йама кирлӗ мар: 
т,ӗкӗнтёрпе тутлӑ кӑшмана кӑларас умён вёсен сулҫине 
ҫулса илсе йе йешёллех вы^ӑх^ӗрлёхе ҫитерсе йамалла, 
йе (ҫулҫӑ нумай пухӑнсан) хӗлле ҫитерме тӑваткал шӑ- 
тйксене тӳсе тултарса йӳҫётес пулат. Йӳҫӗтсен ^ёкӗн- 
тёрпе тутлӑ кӑшман ҫулҫине анҫах мар, кишёр; ҫарак, 
ҫёрулми аврине те вы^ӑх^ӗрлӗх пит аван ҫийет. Пӗр 
теҫетина тымарҫимӗҫрен 300—400 пӑта йахӑн (15—20 
лав) йешёл авӑрпа ҫулҫӑ пухӑнат.

Йешӗл, грбрӗ курӑка въпрхсем ваади йӳҫётнине вы
росла «силосование» теҫҫӗ. Тӗрлӗ курӑка йӳуётсе хёлле 
вы^ӑх^ӗрлӗхе ҫиме парса тӑрас тейекен, йепле «сило
совав» тӑвасси снижен кадакан вырасла кёнеке вулатӑр
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Епё, тым&р-ҫимӗҫ ҫулҫи выл,ӑха ҫиме йуранине ан^ах 
асгутарас терӗм; тен хӑшё-пӗри тымар ҫимӗҫ аврипе 
ҫулҫи вы^ӑха ҫиме йурассине пӗлмеҫҫӗ те пулӗ.

Тымарҫимӗҫ ҫёрулми пек сухапа кӑларма йурамаст. 
Сухапа кӑларсан тымарҫимӗҫсенӗн вӗҫӗсем касӑлса ҫӗре 
йулаҫҫӗ. Тутлӑ кӑшмана, ҫарӑка, тата пуклак вӗҫлӗ ,вё- 
кӗнтёре алёпах кӑлараҫҫӗ; кишӗрпе вӑрӑм, ш ӗ в ё р  вӗҫлё 
т)ркӗнтёре йе тпмёр кӗреҫепе, йе хулӑм вӗҫлӗ тимёр 
сенекпе •ҫакаласа калараҫҫӗ. Тымарҫимӗҫ. кӑларма йури 
тимӗрсенӗк тӑваҫҫӗ; улӑм, йе навус тӑкма илнӗ сенӗк 
тымарҫимӗҫ кӑларма йурамасВ унӑн йупписем пит ҫив- 
г§ӗ пулаҫҫӗ, ^асах хуҫӑлаҫҫё.

Йӗпе-сапара тымарҫимӗҫ тӑпраллӑ пулат. Ҫав тӑп- 
рана хырса пӑрахас пула^; вӗтӗ ҫип пек тымарсене те, 
ҫулҫӑсене те ҫӗҫӗпе касса пӑрахаҫҫӗ. Ҫулҫӑсене каснӑ 
$ух тьтмарҫимӗҫ пуҫне' касма кирлӗ мар; тымарҫимӗҫ 
хупгшне сӳме те, ҫӗҫӗпе касса ■ҫӗркелеме те кирлё мар. 
Ҫӗҫёпе амантнӑ тымарҫимёҫ хӗлле ^ас ҫӗрме тытӑнат. 
Вӑрлӑхлӑх тымарсимӗҫе кбркуннех суйласа илсе расяа 
хумалла.

ВъцДха ҫитермеллине йе путвалта, йе нӳхрепре, йе 
тата. ытти шӑпмалла мар ҫбрте усраҫҫё.
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