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ТЫРПУЛЛА МЁНЛЕ ЫЛМШТАРСА ЫЛ- 
МАШТАРСА АКАССИ ҪИН^ЕН.

I. А н а  ҫ и н е  п ё р  м а й  а х  п ӗ р  т ӗ р л ё  т ы р й  а к с а  
т ӑ р с а н т ы р ӑ  м ӗ н ш ё н а н с а п у л м а с ¥?

Пёр ана ҫине пёр майах пёр тырӑ, йе пёр тымар- 
ҫимёҫ, йе курӑкҫимӗҫ акса тӑрсан, тырӑ н ар р тан  на- 
р р  нулат.

Ҫав ана ҫинех тепӗр йышши тырӑ аксан— ҫанталӑк 
ырӑ тӑрсан—-вӑл ӑнса пулах; тек акса тӑнӑ тырӑ ӑи- 
мас¥. Иур хрее§ен те сӑнанӑ пуле: ыраш ҫине ыраш 
аксан, тырӑ нихӑҫан та хытта хӑварнӑ ана ҫикҫи пек 
пулмаст: вал вӗтӗ хӑмӑллӑ, вётӗ п у р х л а  пулах; пӑрҫа 
ҫине пӑрҫа аксан та, тулӑ ҫине туда аксан та килёшмест; 
ӑна пурте сӑнана пулё. Мёншён вал апла пулат ши?

Пёр тырй хыҫҫӑн ҫав тыррах акни килёшменни 
акӑ мёнтен килет.

I 1 “ * ' V Ч 1 - * 4 *л
1. П у р  т ы р п у л ӑ  т а , т |ы м а р ‘ҫй 1 ^ ёӗ" | е ,  „,д,УА.:СР
р ӑ к ҫ и м ё ҫ  т е  т ӑ п р а н а  Xй й ? : е д е  !ӳ,с

к а н  й а п а л а с е м

Пур тырпулӑ та хӑйӗн лапсӑркка тымарӗсемпе 
-тӑпраран тӗрлӗ ҫиме, тата н,ӳр туртса т&ра¥; йывӑҫку



рӑк вӗт тымарӗсем ӑна теме кирлӗ напаласене нурне 
те тйпраран туртса тӑраҫҫӗ. Ҫав вӗт тымарсен витӗрех 
йывӑҫкурӑк хӑйне кирлӗ мар йапаласене тӑпрана ӑса- 
тат. Тырпулӑя темӗн т}ухлё вӗт тымар пулат, вӗт тымар- 
сем тӑпрара ерешмен карти пек сарӑлаҫҫӗ; вӗсем кашни 
тӑпра пӗрцине теяӗ пек хупӑрласа плеҫҫӗ. Ҫавӑнна та 
вӗсем кашни тӑира пёр'рн^ен теиӗ пек тырпулла кпр- 
дё йапаласене илме пултараҫҫӗ. Ан'рх, вӗт тымарсем 
урлӑ тухакан тырӑпудла кирлӗ. мар йапаласем те тӑ- 
прана пӗтӗмпех сарӑлма пултараҫҫӗ. Вӗреннӗ ҫынсем 
йываскурӑк тымарӗ витӗр тйпрана тӗрлӗ йапала тухни- 
не пит аван пӗлсе тӑраҫҫӗ. Йывӑҫкурӑк тымар витӗр 
тӑпрана тухакан йапаласем пурте шывра ирёлме пул- 
тараҫҫӗ. Ҫак йапаласем тырпулла кирлӗ-и, мар-и? Пал- 
лӑ: тырпулла кирлӗ пулсан, вӑл вёсене хӑйӗн ӑшӗнҫеп 
кӑларса та нӑрахмӗ^ӗ.

Тырпулӑ тымарӗсем витер тӑпрана тухнӑ йапаласем 
ӑна ӳсме пулӑшаҫҫӗ-и, ҫук-и, ӑна вӗреннӗ ҫынсем ҫапла 
сӑнаса пӗлеҫҫӗ. ^е^ек лартакаи г§ӳлмеке хиртен илнё 
тӑпрана тултараҫҫӗ те, тулӑ акаҫҫӗ; т]глӑ мӗнле ӳснине 
санаса тӑраҫҫӗ; унтан, пӗр хут тулӑ акса илнӗ хыеҫӑн 
ҫав 'йӳлмекрп тӑпра ҫинех тепӗр хут тулӑ акаҫҫӗ. Та- 
прара тулла ӳсме кирлӗ йапаласем малтанхи 'бухлех 
пултЯр тесе, 'ҫӳлмеке тӗрле йывӑҫкурӑк ҫимн сапаҫҫё. 
Т)ӳлмекре иккӗмӗшхут тулӑ акср,н, вӑл малтан акнин-ри 
нумай на^ар пулат; ҫав ^ӳлмекри тӑпранах внҫҫӗмсш 
хут тулӑ аксан, тӑпрара ӑна ӳсме кирлӗ йапаласем 
малтанхи т)ухлех пулсан та, вал тата та на^артарах 
пулат. Ҫакӑн пек сӑнанисен^ен паллӑ ӗнтё: тулӑ сине 
ттлӑ авни килӗшменни— тӑдрара ӑна ӳсме кирдё иаиа -



ласем ҫукран килмест, ытти йапаларан килет. Мӗншӗн 
вал апла пулнине пелес тесе вӗреннӗ ҫынсем тата ҫа- 
пла сӑнаса пӑхаҫҫё: пёр хут тулӑ акса илнё рлмекри 
тӑпра витӗр шыв сӑрхӑнтараҫҫӗ; вёл шыва хула тыма- 
рен рн  лекнё йапаласем те кайаҫҫӗ. Унтан тӑватӑ $ӳл- 
мек илеҫҫӗ те, вӗсене ҫав малтанхи цулмеке тудтарнӑ 
пек тӑпрах тултараҫҫё; а н р х , ку 'ҫӳлмексенр тӑпрана 
малтанхи рлмекрен сӑрхӑнтарнӑ шыва сапаҫҫӗ. Ҫапла 
хатёрленӗ рлмексене тӗрлӗ тырӑ: пӗрне тулӑ, теприне 
—хуратул, внҫҫӗмӗшне пӑрҫа акаҫҫӗ. Тулӑ тымарӗнрн 
тухна йаналасем хутӑ.штарнӑ тӑпра ҫи н р  ҫак тырӑсем 
мӗнле ӳснине сӑнама вёсене тата вӑл йапаласене ху- 
тӑштарман т}ӳлмексене акаҫҫӗ.

Ҫапла тусан акӑ мӗн нулат: тулӑ тымарӗнрн тухнӑ. 
йапаласем лекнӗ тӑпрара ҫав шыв сапман рлмекрин- 
туен тулӑ нумай н а р р  пулах: хуратул, пӑрҫа вал йапа
ласем лекмен тӑпрари пекех ӳсеҫҫӗ. Ку сӑмахсенрн 
паллӑ ӗнтӗ: пур рлм екре те тырпулла ӳсме кирлӗ ҫи- 
мӗҫсем пӗр пулмалла: т]ӳлмексене тултарнӑ тӑпрана 
пёр вырӑнтанах илнё; а н р х  хӑшпӗр рмлекри тӑпрана 
тулӑ тымарӗ витӗр тухнӑ йапаласем лекнӗ, хӑшнепӗрне 
лекыен. Тулӑ тымарӗ витӗр тухнӑ йапаласем лекнӗ -§ӳл- 
мекре тулӑ и а р р  пула¥; пӑрҫапа хуратул вӑл йапала
сем лекмен г§улмекри пекех ӳсеҫҫӗ. Тулӑ выранне ун 
йевёрлё тара: пари, урпа, йе ыраш аксассӑн пёрех 
пулах: туда тымарӗ витёр тухнӑ йапаласем лекнё ҫӗрте 
тулӑ ан^ах мар, ун йёверлё тырӑсем те н арртарах  
пулаҫҫӗ. Ку еӑмахсем тарах епир акӑ мен калама пул- 
таратпӑр: тулӑ тымарӗ витёр тухнӑ йапаласем тулла 
та, туда йевёрлё тырӑсене те: ыраша та, парнйе те,



урпана та усме р р с а  тӑраҫҫё, ытти тырра ӳсме еарт- 
дамаҫҫӗ.

Пёр тудӑ тымарӗ а н р х  мар, ытти тырпулӑ, ты- 
марҫимӗҫ, курӑкҫимӗҫ тымарё те тӑпрана тӗрлӗ йапала
сем ӑсатаҫҫӗ. Ытти тырпулӑ тыыар витёр тухакан йа
паласене сӑнаса пӑхни те акӑ. мӗн кӑтартат: пӗр йышши 
тырӑ тымарё витӗр тухнӑ йапаласем ҫав тырӑпа ун йе- 
вӗрдӗ тырӑсене ӳстерме р р с а  тӑраҫҫё, урӑх йышши 
тырӑсене те, тымарҫимӗҫсене те, курӑкҫимӗҫсене те ӳсме 
ррм аҫҫё. Ҫавӑнпа та, пёр ана ҫине пёр майах пёр 
гӗрлӗ тырӑ акса тӑрсан, тӑпрара тырпулла ӳсме кирлӗ 
йапаласем ҫителёклӗ пулсан та, тырӑ н ар р тан  н а р р  
пула!1: тырӑ вётё тымарӗ витӗр тӑпрана тёрлё йапала
сем тухаҫҫӗ; вӑл йапаласем ҫав тырӑшӑн йӳҫӗ йевёрлё: 
вӗсене ӳсме р р с а  тӑраҫҫӗ; ытти йышши тырпулла ӳсые 
сартламаҫҫӗ. Вал йӳҫӗсем пӗр-ик-виҫё ҫултан хӑйсемех 
пӗтеҫҫӗ; ҫемҫерех тӑпрара р с р а х  пӗтеҫҫё, хы ттинр 
вӑраха пыраҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, пӗр ана ҫине пёр тёрлё 
тырпулӑ акса тӑма йурамас!', ӑна пёр акнӑ ана ҫине 
пӗр впҫ-тӑват ҫултан тип акма йурат.

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

к и м е л с е п ы м а с Т.

Ана ҫине пёр майах пёр тёрлё тира, акса тӑрсан 
тырй пулманнп тата акӑ мёнтен килет. Вёреннӗ ҫынсем 
пӗлеҫҫӗ: пур йывӑҫкурӑк та тӑпраран, нӳртен пуҫне, 
сакӑр тёрлӗ йапала илсе тӑраТ’. Вӑл акӑ мӗнле йапала
сем: тимӗр, магний, калий, калций, тата кӳкӗрт, фосфӑр,



хлор, азот тийекен йапаласем. Тимёр мёнле йапала 
икенне пурте пёлеҫҫӗ: магний шӑвӑҫ пек ҫӑмӑл, шурӑ, 
хытӑ йапала, ӑна ансйр лентӑ туса ҫутаҫҫё; вут тивер- 
тсен вӑл ҫап-ҫутӑ супах; магний ҫунсан шап шурӑ по
рошок пулат: магний лентисене мункун кӗллисенр ҫут- 
ма илкелеҫҫӗ. Ка^ций те, калий те тӑхлан йевёрлё ме- 
таллсем: вӗсем уҫӑ ҫӗрте хӑйсем тёллӗнех тёттӗмленсе, 
ҫёре тухса кайаҫҫӗ; шыва хурсан калий сӗлте тухса 
кайат, кал>ций шыва хытатса йараг1'; шыва кӗл йарсан 
вӑд сӗлтӗ шывӗ пулни калийран килет; ка^ций тийекен 
йапала пурӑра (шурӑ цулта), тата исвестре пур; уҫӑ 
ҫёрте выртсан ка^ций псвӗсе тухса кайат; исвест 
«уклекислый газ» тийекен йывӑр ҫывлӑшпа пёрлешсен 
пура (шурӑ 1ула) тухса кайат. Кӳкӗрте пурте курпӑ; 
сарП, пуҫлӑ с т г р ӑ н  пуҫне кӳкӗрт сёреҫҫӗ.

Таса фосфӑра куракан сахал пулмалла; вӑл хаклӑ 
йапала; пит тасах мар фосфӑра пурте курнӑ пулё: хӗр- 
лӗ пуҫдӑ спи^кӑн пуҫне фосфӑр сӗреҫҫӗ: кӳкӗрт те, 
фосфӑр та пит аван ҫунаҫҫё, ҫунсан иккӗш те сывлӑша 
кайаҫҫӗ; Азот-сывлӑш; епир сывлакан сывлӑшра вӑл 
пит нумай; сывлӑшӑн пилӗк пайӗнрн  тӑватй пайё азот 
пулат. Хлор та сывлӑш, а н р х  симӗсрех тӗслӗ, йывӑр 
сывдаш: унпа сывлама йурамаст, ӑна пӗр-икӗ хут сы- 
власа илсен ҫтлн ӳслёке йерет; епир йашка г.ште йа.ра- _  
кан тӑварта та хлор пур. '  у  ' л ^  ч \  я

Кунта аоӑннӑ сакӑр йапалар^н н ц х ӑщ  уедШШҪА | 
ирӗлеймест; ҫитменнине тата^вӗс^дан  £ӑп%и&рик^|аМ;СР | 
фосфӑр, хлор) йывӑҫкурӑк тымарне АёуйТйрй й ^ а&йӗ.— ^  
Ҫавӑнпа нийепле тырпулӑ та в?сенё хӑйсенеҫеҫ расна- 
расна туртса ӗмсе тӑма иултараймаст; пурте пьгрӑр



тесен, малтан вёсем ытти йапаласемпе, йе тата пёр 
пёринпе пӗрлешсе шывра йе тырпулӑ тымарё сёткенён- 
■ҫе ирӗлыелле пулмалла. Тӑпрара ҫак сакӑр йапаларан 
пӗри аирах пулмасая та тырпулӑ ирӗккӗн ӳсме пулта- 
раймаст, шӑтнӑ шӑтманах хытса кайаТ1; вёсенрен пбри 
ан$ах ҫителёксӗр, ыттисем пурте перекетлё пулсан та 
тыра ӑнсах пулаймас!; сӑмахран калӑлӑр: ана ҫшгр! 
тӑпрара калий тийекен йапала 50 пӑт ыраш пулыалӑх 
ан^ах пултӑр: ытти йапаласем аллӑ пӑт пулма мар, 
1000 пӑт пулма ҫитсен те, ыраш аллӑ пӑтран ытла 
пулаймаст. Кӑна ӑнлаитарас тесе епӗ тата акӑ мӗн сӑ- 
мах калӑп: етем сывлӑхне тытса тама ҫиме те, ёсме те 
кирлӗ; ҫиме икӗ ӗрнене ант,ах ҫнтет пулсан, ӗҫме тем 
г§ухлӗ пулсан та, етем пӗр шывпа ҫеҫ икӗ ернерен 
ытла пурӑнаймӗ. Тырпулӑ та ҫавӑн пекех.

Йывӑҫ-курӑк ҫимисем ҫинрен вӗреннӗ ҫынсем тата 
акӑ мӗн сӑпаса пӗлнӗ. Ҫак епир асӑннӑ сакӑр тӗрлё 
йывӑҫкурӑк ҫимии^сн пиллӗкӗшӗ: тимёр, магний, ка.-р 
ций, хлор, тата кукӗрт пур тӑпрара та ҫителӗклё пу- 
лаҫҫӗ. Вӗсем сахалтан тырпулӑ парар пулнн ҫук; пур 
тӑирара та вӗсем тырпулӑ ӳсмеллӗх пулаҫҫӗ. Аггҫах 
азот, фосфор, тага калий кивӗ ҫёрте рае-расах ҫителёк- 
сёр пулаҫҫё, кивӗ анасем ҫинре тырпулӑ ӑнманни вас- 
расах ҫавсенрен йе пӗри, йе иккӗшӗ, йе виҫҫёшӗ те 
ҫителӗксер пулнӑран килет.

Пӗр ана ҫняе пӗрмайӑх пӗр тӗрлӗ тыра акса тӑр- 
сан ҫак виҫӗ йапаласем тӑпрара пёр пек кимлёшсе 
пымаҫҫӗ. Вӑл акӑ мӗнтен килет. Есир хӑвӑр пёлетӗр: 
тӗрлӗ тырӑн кӗлӗ пёр пек мар: ыраш улӑм кӗлӗ хура 
пула!', пӑрҫа улӑм кӗлӗ шурӑ пула!; хуратул кёлё

—  8 —



еӗлтӗ тума питё лаййх; хӑш иӗр тӗлте сӗлте кайакан 
йапалашӑн хуратул кӗлне савӑтсене пуҫтараҫҫё.

Хуратул кёлӗнре сӗлте кайакап йапала пит нумай: 
хуратулпа ҫёрулми тӑпраран калий тийекен йапалаиа 
ытларах туртса тӑраҫҫӗ: пӑрҫапа равкапуҫӗ, тата пас- 
мак кёлёнре исвест нумай: ку тырӑсем тӑпраран кар
ий й тейекен йапалана ытларах тургса тӑраҫсё; тулӑпа 
ыраш кӗлёнре фосфӑр тейекен йапала ыттн тырӑ кё- 
лёнрен тӑвата-пилӗк хут ытла: тулӑла ыраш тӑпраран 
фосфӑр ытларах илеҫҫӗ.

Ҫерулми кӗлӗнре 100 пайра калий 42 пайа йахӑн 
пула!, равкапуҫпе пӑрҫа кӑлӗнре 23 папа йахӑн, ту- 
лӑпа ыраш кӗлӗнре 21 пайа йахӑн анрах пула!; ун 
вырӑнпе ҫёрулмн кёлӗнре 100 найра фосфӑр тийекен 
йапала 7 пайа йахӑн, ререке ларнӑ равкапуҫ йе пӑр- 
ҫа кёлёнре 4 пайа йахӑн анрах, тулӑиа ырага кёлёнре 
21 пайа йахӑн пула!; равкапуҫпе пйрҫа кӗлӗ 100 пайён- 
ре исвест 35 пайа йахӑн пула!; тулӑ, ыраш тата ҫерулми 
кёлёнре 3 найа йахӑп анрах пула!. Ку сӑмахсенрен 
паллй ӗнтӗ: пӗр ана ҫине пёр майах тулӑ, йе ыраш 
анрах акса тӑрсан, вӑл анари тӑпрара фосфӑр ытти _ 
йапаласенрен расрах кимӗлсе пт Iр и  у,пр 1 птпрп г 1111^ | ^  
тӑпрара фосфӑр ҫнтелӗксёр пулаЙ ҫавӑйЦ  ГВМ \' 
ҫццре тулӑпа ыраш нарартан нараршулйи» Ь у ^ Щ ^ .6ДОкой А( 
ана ҫннех пёр майах ҫёрулми, йе 25- _
ҫёртен калий нумай илекен ытти т р ӑ щ п й . хПШҫав- 
пӑш, йӗтӗн, тёрлӗ тымарсимёҫ анрах акса тӑрсан, тӑ- 
прара фосвӑр мар, калий маларах пӗтет те, тӑпрара 
калий сахалтан, вӑл ана ҫннре тырпулӑ нарар пулма 
тытйнат. Ҫав ана ҫннрех пёр майах пӑрҫа, йе Йае.мӑк,
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йе '^'ввка-пуҫ акса тӑнт пулсан унта ка^ций тийекен 
йапала ^асрах пётет те, вара ҫавйнпа тьтрпулй на^ар 
пулма тытӑнат.

Ана ҫинт)и тӑпрара пур ҫиме те пёр пекрех кимёл- 
се пыт&р тесен, паллй: тйпраран кал,цнй пумайтарах 
илекен тырпулӑ хыҫҫӑн фосфӑр ытларах илекен тырпулй 
(тулй, урпа, пари, сёлё) акса тӑмалла; Вёсен хыҫҫӑн 
тйпраран калий ытларах илекен тырпулӑсене: ҫӗр улми, 
тЬмар-ҫимӗҫ, хуратул, йётён, тата хевел-ҫавнӑш акмалла.

Вара тип тӑпрари йывӑҫ-курӑк ҫимисем пур те ты- 
рӑ пулла кайӗҫ те, усӑ кӳрӗҫ.

Азот илес тёлёшён'рн те пур тырй та пёр пек мар: 
пур йывӑҫкурӑк та ӑна тйпраран туртса тйрат; азот 
сывлйшра пит нумай пулсан-та, тӑпрара ҫук пулсан, 
йывӑҫкурӑк азотсӑр выҫӑ касӑлат: сывлӑшра азота вӑл 
илеймест. Пӑрҫа йеверлӗ «мотыльковые» тейекен ҫимӗҫ- 
курӑксем: пӑрҫа, йасмак, тйрнапӑрҫи, т,авкапуҫ, люцер
на, тата ыттисем те тӑпрара азот пулмасан та 
'р п ер  ӳсме пултараҫҫӗ: вёсем сывлӑшри азота илме 
пултараҫҫӗ. Хӑйӑрлй ҫёрте ӳсекен пӑрҫа, йе тӑрнапӑр- 
ҫи тымарне рп ертерех  пйхӑр ха: вёсен тымарёсем ҫин- 
^е вётҫеҫҫё шӗпёнсем пур. Шӗпёнсем ӑшӗсент}е пактери 
тийекен вётҫеҫҫё хуртсем пулаҫҫӗ; тымар ҫи н р  курй- 
накан шӗпӗнсем ҫав пактери ушкӑнӗсем цулаҫҫӗ. Шӗпён- 
с е н р  хуртсем пӑрҫа йевӗрлӗ ҫимӗҫкурӑк тымарӗсене 
ҫӗртен йереҫҫӗ: пур тӑпрара та тем т,ухлё вӗтё хуртсем 
пулаҫҫё. ]Вёпёнсем ӑ т ӗ н р  хуртсем ҫимёҫкурӑк сӗткен- 
не ӗмсе пурйнаҫҫё, а н р х  ун вырӑнне вӗсем ҫимӗҫку- 
рӑксене те ӳсме пулӑшаҫҫӗ; шӗпӗнри вӗтӗ хуртсем йе- 
шӗл курйксем пек мар, сывлйшри азота туртса тӑраҫҫё
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те. хӑйсен ӑшне йараҫҫӗ; хуртсен ӑшне кӗнӗ азота ку- 
рӑкҫимӗҫсем те туртса тӑма пултараҫҫё. Ҫапла вара 
шӗпӗнсенри хуртсем урлӑ п&рҫа йевӗрлӗ ҫимӗҫкурӑксем 
сывлӑтпри азота та туртса тӑма пултараҫҫё. Ҫавӑнпа та 
вӗсем тӑпрара азот пулмасан та пит парка ӳсме пул- 
тараҫҫё; тйпрара азот ҫук пулсан ытти тырӑсем шӑтнӑ- 
шӑтманах хытса кайаҫҫё.

Епир калашгрӗ: кивӗ ҫӗрте тӑпрара р с - р с а х  азот 
ҫителӗксӗр пула!', тенёгр ӗ .  Ун пек ҫӗре тулӑ, ыраш, 
сӗлӗ, вир, хуратул, тата терле тымарҫимӗҫ аксассӑн, тӑ- 
прара азот тата та сахалтарах йулат; пӑрҫа йевёрлё 
ҫимӗҫкурӑксем аксан, тӑпрара азот кимёлме мар, йыш- 
лӑланса йулат: вбсем хӑйсене кнрлӗ азота пӗтӗмпех те- 
нӗ пек сывлӑшран илме пултараҫҫӗ; тӑпрари азота пӗрт- 
те кимӗтмеҫҫӗ; ҫитменнине тата ҫулса илсен, ҫӗрте вё
сен дапсӑркка тымарӗсем йулаҫҫӗ; ҫав тымарӗсенр азот 
иит нуммай; вёсем ҫӗрсен йывӑҫкурӑка пит кирлӗ азот 
ҫими цулат. Ҫапла вара пӑрҫа йевёрлё ҫимӗҫкурӑксем 
аксан ана ҫ и н р  тйцрара азот ҫими кимӗлме мар, йыш- 
лӑланса пыра'1'. Ҫаванпа та пӗр ана ҫине пёрмайах 
тӗш-тырӑ: ыраш, сӗлӗ, вир, хура тул, тата тёрлӗ ^
ҫимёҫ акса тӑрсан, тырӑ нат]артан.—нт'зар ̂  .|рдцуҫлат;\  Я 
вӑл ана ҫ и н р  тӑпрара азот ҫими\ саадлда1̂ | !  ^
Вӑл ана ҫинех пӑрҫа йевёрлё к у р й с -д щ : '
мйк, тӑрна пӑрҫи, рвкапуҫ, тата \  лоцерМ -‘йКУат ^ т З - --------
прара азот ҫими йышлӑланат те, й&рнгТвесен хыҫҫӑн 
тёш тырӑ та ӑнса пулма тытӑна!. Ҫӑпла ёнтӗ, тек ла- 
йӑх тырӑ илсе тӑрас тесен, ана ҫиие азот ҫимине ки- 
мӗтекен тырпулӑ хыҫҫӑн ӑна йышлйлантаракан тырпу- 
лӑг акса тӑрас пула!’.
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Ҫак сӑмахсенг§ен паллӑ. ӗятӗ—пӗр ана ҫине пӗр май 
пӗр тӗрлӗ тырӑ, йе тымарҫимӗҫ, йе курӑкҫимӗҫ акса 
тӑни килӗщменни тӗрдӗ тырӑ пур ҫимене те пӗр пек 
'илсе тӑманран килет: иӗр йышгаи тырӑ тйпраран пӗр 
тӗрлӗ ҫимене, тепӗр йышши— тепӗр тёрле ҫиыене илерех 
парат; тата хӑш пӗр тырӑ азота тйпраран ан^ах илсе 
тӑрат, тепӗр йышши ӑна вӗтӗ хуртсеи урлй сывлӑшран 
гуртса тӑрат те, тӑпрана азотпа пуйтарса хӑвараг.

3. Х и р е  п б р  м а й а х  п ӗ р  т ӗ р л ӗ  т ы р ӑ  а к с а  
т ӑ р с а н ,  т ӑ п р а н  п ӗ р  с и й ӗ  а н ^ а х  к и в е л с е

н ы р а т.

3. Пёр ана ҫнне тек пӗр тӗрлё тырӑ аксан тырӑ 
ӑнмашш тата акӑ мӗнтен килет.

Тӗрлӗ тырӑ тымарне ракаласа пӑхар ха: хӑшин пе
рин— люцернӑн, луавкапуҫин— вйл икӗ-виҫӗ аршӑн тӑр- 
шё, хӑшин пёрин— тӑрнапйрҫнн, ^ёкӗнтӗрӗн, кишӗрӗн, 
сӗллён, хура-тулйн, пӑрҫан, йасмйкӑн, ҫӗр-улмин, пӗр 
аршӑна йахӑн, хӑшин пӗрин—хӗвел савӑрнӑшӑн, тулдӑн, 
урпан, пӑрин>, йӗтёяӗН), кантӑрӑн— лапсӑркка тымарсем 
ҫур аршӑна йахӑн ант,ах кайаҫҫӗ. Вӑрӑы тымарлӑ тыр 
пулӑсем хӑйсене ӳсме кирлё ҫимесене тӑпран айалти 
сийёсен'вен илеҫҫӗ. Пӗр ана ҫине тек пёр тырӑ ан^ах 
акса тӑрсан, тӑпран пӗр сийӗ ан^ах киведсе пыра'г; 
ытти сийӗсещд ҫимесем ахадех выртаҫҫӗ. Тӑпран пур 
синении ҫиме те уой кӳтёр тесен, ана ҫине тёрлӗ тырӑ 
акса тӑмалла: вӑрйм тымарлӑ тырӑ хыҫҫӑн вӑтам ты- 
марлине акмалла, вӑтам тымарли хыҫҫйн кӗске тымар- 
лине акмалла. Втрӑм тымарлӑ тырӑ аксан, тӑпран ҫи-
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йелти сийӗ те, вӑтам сийӗ те канса, лиҫҫе тйрат: вйрам 
тымарлӑ тырӑ хыҫҫӑн кӗске тымарлй тырӑ аксан, вал 
вара тӑпрара хӑйне кирлё ҫимене ирӗккӗн тупа'г. Ӑна 
та калас пулат: икӗ тырӑ тымарӗн тӑршшӗ пёр пулсан 
та, пӗр тӑпраранах вӗсенрен пёри нумайтарах ҫиые 
илме пултарат, тепри сахалтарах илме пултарат'. Тан- 
лаштарӑр ха тӗрлӗ тырӑ тымарне—пӗрин тыыар лап- 
сӑркка, мӑк йевёрлё, тепёрин йӗке йевёрлё пулах; пур 
йыв&ҫкурӑк та тӑпрари нӳрие ҫнмене вӗҫеҫҫё, лапсӑр- 
кка тымарпа туртса тӑрат. Паллӑ пӗр тӑпраранах лап- 
сӑркка тымарлӑ тырӑ вӗтӗ тымар сахалтарах тырӑрае 
ҫнме нумайтарах илме пултарат. Тата хаш пёр тырӑ 
тымарё (туллӑн, урпан) тӑнрари шывра ирблекен йапа
ласене тенё пек а н р х  илме пултарат; тепёрин— хура 
тулӑн, вирӗн, равка-пуҫин— тӑпрари хӑш-пёр йапалана 
хӑй те ирёлтерме пултарат. Пёр шывра ирёлме пулта- 
ракан йапаласене а н р х  туртса тӑракан тырӑ аван 
тӑпраллӑ ана ҫин^е а н р х  ӑнса пулаг, тӑпрари х а т -  
пор йапалана хӑй те ирёлтерме пултаракан тира тап- 
рана тиркесех каймаст; вӑл пёр тёрлёрех ана ҫнтгҫе те 
анса пулма пултарат. Ҫак сӑмахсенрен паллӑ: ҫемҫе 
тымарлӑ тырӑ наг§ар пулакан ана ҫинрех— лапсӑркка, 
вӑйлӑ тымарлӑ тырӑ аван пулма пултарат. Сӑмахран 
калйпӑр: пёр ана ҫине тек тулӑна урпа а н р х  акса 
тйиӑ пултӑр; вӑеене порин хыҫҫӑн тепринӗ акса тӑрсан- 
вӗсем н ар р тан  н а р р  пула пуҫлаҫҫё. Вӑл апла пуласси 
шухӑшласанах паллӑ: ку тырӑсен пккёшин те тымарё-. 
сен тӑршшӗ пёр пекрех; вӗсем иккӗшӗ те тйпраран 
шывра ирёлекен йапаласене ант,ах тене пек илсе тараҫ- 
Ҫё; пӗсеие иккӗшне те пёр тӗрлб ҫимесемех кирлё. Ҫа-
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вӑнпа вӗсем иккӗшӗ хӑйсене ӳсме кирлӗ ҫимесене тӑп- 
ран пӗр сийӗн^ен ант)ах илеҫҫё. Вӗсем хыҫҫӑн тымар- 
ҫимӗҫ, йе вӑрӑы тымарлӑ курйк-ҫимӗҫ аксассӑн, вӗсем 
тулӑпа урпа на^ар пулакан ана ҫин^ех ырӑ, ӑнса, пул- 
ыа пултараҫҫё; вйл апла пуласси палӑрса тӑрат. Ҫапла 
ёнтё, пёр ана ҫине тёрлё тырӑ акса тӑрсан пӗр тӗрлё 
тырӑ ант^ах акса тӑнинрен тырпулӑ авантарах пулни— 
тёрлӗ тыра тӑпран тёрлӗ сийён'вен ҫиме илсе тӑнин^ен 
те, вёсен тымарӗсем хӑват^ё пёр маррин^ен те пит ки
лет.

4. Х и р е  п ё р  л а й а х  п ё р  т ӗ р л ё  т ы р ӑ  а к с а  
т ӑ р с а н  у н т а  т ё р л ё  х у р т  к й п ш а н к й  п и т  

ӗ р 1) е с е  к а й ӑ К

4. Пёр вырӑна тек пёр тёрлё тырпулӑ, тымар курӑк 
ҫимӗҫ тата акӑ мӗншӗн акма йурамасК Хрес'ценсем пӗл- 
се тӑраҫҫё— пӑрҫана хӑшпӗр ҫул пӗтӗмпех пыйтӑ (йе- 
шӗл вӗт хурт) ҫисе йара¥, ҫарӑк ҫулҫипе купӑста ҫул- 
ҫине типӗ ҫул пӑрҫа ҫисе йарат. Ытти тырпулӑ, ҫимӗҫ 
ҫинре урӑх тӗрлё хурткӑпшанкӑсем пурӑнса сийен кӳ- 
реҫҫӗ. Тата астунй пулӗ: хӑш пёри ҫул ҫёрулми кёркун- 
не ана ҫин^ех ҫӗре пуҫлат, куп&ста тымарё те ҫӗрсе 
кайат. Ҫёрулмнпе купӑста тымарё ҫёрни—вёт ҫеҫ пак
тери тийекен хуртсен$ен килет. Кашни тырпуллӑн 
хайен 'ррӗсем пулаҫҫё. Вӑл р р ссм  пурте йе вётҫеҫ- 
ҫё кӑмпасен^ен, йе пактери тийекен хуртсен^ен ки- 
леҫҫӗ.

Ҫапла ёнтё, тӗрлӗ тырпулӑ ҫиире те, пахра ҫимёҫ 
ҫинре те тёрлё хурткӑпшанкй, т^та вӗт кӑмпасемде пак-
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терн тийекен вӗт хуртсем пурӑнаҫсӗ. Весом пурте 
тырпулла та, пах]}а ҫимӗҫне те пит пысӑк сийен ку- 
ресҫӗ,

Пёр вМранта пер май пёр тёрлё тМрӑ, йе пёр тёр
лё ҫймӗҫ акса тӑрсан вӗсем ӗр^енӗҫем ӗр^есе пыраҫҫӗ 
Ле, тМрӑ-пулӑпа тёрлё ҫимӗҫе ҫуллен ҫул нумайран ну
май сийен кӳреҫҫё. Пёр тырӑ хыҫҫӑн тепӗр тырй аксан 
Вӗсем питех ӗр^еймеҫҫӗ: пӗр тырй, йё йах^а ҫймӗҫ ҫйн- 
■ҫе пурӑйайай хурткӑшпанка та, вӗтӗ кампа та, пакте- 
рисём те тепӗр тырӑ ҫын^е ӗр^еймеҫҫё: купӑста тымарне 
ҫёртекен пактерисем купӑҫта ҫин$е атгдах ӗр^еме пул- 
тараҫҫӗ; ытти пах^а ҫимӗҫ тымарӗ ҫннт;е те, тырпулӑ 
тымарӗ ҫинце те ӗр^еме пултараймаҫҫӗ; купӑста хыҫ- 
ҫйн купӑста аксан вёсен тёввисен тӑпрана йулаҫҫӗ те, 
тепӗр ҫул акнӑ купӑста тымарне ҫёртсе йараҫҫӗ. Еу- 
йӑста акнӑ ҫӗре пӗр нк-виҫӗ ҫул хушшнще ытти пах^а 
ҫимӗҫ акса тӑрсан, вёсен тёввисем ҫимӗҫ тупаймасӑр 
ьилсе пӗтеҫҫё Ҫӗрулмине ҫӗртекен пактерисем те да
вай пекех: вёсем ҫӗрулмнн^е ан^ах ёр^еме пултараҫҫӗ. 
Ҫёрулми ҫӗрнё ана ҫине тепёр ҫул каллах ҫёрулми ларт- 
сан, ӑна ҫӗртекен хуртсен тӑпрара йулнӑ тӗввисем 
ҫёрулмине тата та ҫёртме пултараҫҫӗ. Тырпулӑ 
ҫин$е пурӑнакан хурткӑишанкӑ та ҫавӑн пекех: пӗр 
'гырӑ ҫин^е пурӑнакан хурткӑпшанкӑ тепёр тырӑ ҫин- 
■ҫе пурӑнаймас^; сӑмахран каласан, пӑрҫа пыйти сӗлё 
ҫин^е пурӑнаймаст, ҫарӑк ҫӳлҫине ҫийекен пӑрҫ.а тырӑ 
ҫинҫе пурӑнаймаст. Ҫапла ӗнтӗ, пӗр вырӑнта пёр майах: 
цӗр тёрлӗ тырӑ, йе тымар ҫимӗҫ, йе курӑкҫимёҫ, йе 
пахтрт ҫимӗҫ акса ҫӑрсан вӗсем ■рре кайаҫҫӗ, вӗсене 
тата тӗрлӗ хурткӑшпанкӑ апгӑратма тытӑнат, Ҫавӑнпа
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та тата пӗр вырйнта пек пёр тёрлё тёш тира, тымар 
ҫимӗҫ, хурӑкҫимӗҫ акса тйни килӗшмест.

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

у л м ӑ ш т а р с а  п ы м а л л а?

Маларах калана . сӑмахсен'§ен паллӑ ёнтё: хирти 
тырпулй ӑнса пултӑр тесен, вёсене мёнле йёркепе ул- 
мйштарса пымаллине пёлес пулат.

Ана ҫинтрг тырпулй ӑнса пултӑр тесен, вёсене ул- 
мйштарса пынӑ 'вух акй мён астуса тйрас пулат:

1) Пёр тырй хыҫҫйн ун йевёрлё тырӑ акас пулмаст: 
малтанхи тырй тымарё витёр тухнй йапаласем ун йе
вёрлё тырра усме ^арса тӑраҫҫё.

2) Тӑпрара пӑрҫа йевёрлё азот иухакан тырйсемпе 
курйкҫимёҫсен хыҫҫйн азота кимӗтекен тырӑсем ҫимӗҫӗ- 
сем акмалла.

3) Пур тымарҫимёҫ те, йӗтӗн, кантйр, тата хуратул 
— тйпраран сёлт кайакан калий тийекен йапалана ыт
ларах илеҫҫӗ; тулӑ, ыраш, урпа, пйри, сёлё —  азотпа 
фосфйр ытларах илеҫҫӗ; пӑрҫа йевёрлё тырӑсемпе ку- 
рйкҫимёҫсем исвест нумай илеҫҫӗ. Тӑпрара тырпулӑ ҫп- 
мисем пурте пёр тӗрлӗ кимӗлсе пъгрйр тесен, калий 
нумай илекен ҫимӗҫ хыҫҫӑн 'фосфӑр ытларах илекеннп- 
не акмалла. Калий нумай илекен тырӑ хыҫҫӑн ҫав йа- 
паланах ытларах илекен тырй акма кирлё мар, фосфйр 
нуиай илекен тырй хыҫҫйн, йнах нумай илекен тырра 
акма йурамаст,
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4) Кбске тымарлӑ тырпулӑ хыҫҫйн веско тымарлй 
тырй акни килёшмест: ун хыҫҫӑн вйрймрах тымарлй 
ҫимеҫ, йӗ тырй акмалла: вйрйм тымарлӑ тырӑсем хыҫ- 
ҫӑн кӗске тымарлисене акса тӑмалла; вара хнре акнӑ 
тырӑсем тйпран пур сийӗн^и ҫимссене те илме пулта- 
раҫҫӗ, тырӑ тымарӗ тӑпран пӗр сийӗще сарйлнй пул
сан,— вӑл ӳҫнё Т)ух тЗпран ытти сийӗсем канса, пиҫсе 
тӑраҫҫё, Тепӗр ҫулне ҫав канса тйнӑ сирен ҫиме илекен 
тырпулӑ, тымарҫимӗҫ, йе курӑкҫлмӗҫ акмалла.

5) Хӑш пӗр тырпулӑ тымарӗ лапсйркка пулат, вӑл 
тӑпрари хӑш пӗр хытй йапалана та ирёлтерме пулта
рат; хӑшин-пӗрин мйк тымар сахал, вӑл тйпраран шыв
ра ирӗлекен йапаласене тенё пек ан’р.х илсе тӑма пул
тарат. Малтанхи йышши тырпулӑ тйпрана пит тиркесех 
каймаст; тымар ҫемҫерех тырй ~ аван, ёр^евлё тйпралй 
ана ҫин^е ан'§ах йнат. Тйпрана тиркекен а 'р ш  тырра 
маларах акмалла, лапсйркка, вӑйлй тымаррлине _ун хыҫ- 
ҫйн акмалла: лапсйркка тымарлй тырй ҫемҫе тымарлй 
тырй ӳснӗ ана ҫшгҫе те хййне кирлё ҫимесене тупма 
пултарат: лапсйркка, вййлй тымарлй тырй ӳснё ана 
ҫин^е ҫемҫе тымарлй хайне кирлё ҫимесене ҫитедӗклӗ
ту пай мает. - — —

ё) Хйш пёр тырра: вире, тулла, йётёйёУ ШАпй|)с', 
кёнтёре—вёсем сарӑлса ҫишэдеы -ҫУЯ 5 ^
илет: хйш пёр тырй: хуратул,1
ыраш ҫумраи пӗрте хӑрамаст; г' |Г1"" --------
ласа илеҫҫё то ҫума петёмиех пётерсе пӑрахаҫҫё. Тата 
хйщ пӗр ҫимёҫ: ҫёрулми, ^ӗкёнтер, кишёр, ҫарӑк, тутлӑ 
кйшман— хйй тёллон 'рс-^асах ҫума хунласа нлеймест, 
ан$ах вёсене темиҫе хут ҫумлаҫҫё: вёсене пулса ҫипгу-

2
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т;ен вёсен хушш ин'р ҫӗре темиҫе хут ҫ.емҫетеҫҫӗ. Ла
ванда, тӑпрана ҫӗмҫетме ирӗк паракан ҫимёҫсем хыҫ- 
ҫӑн ана тасалса йудат; ун ҫш гр  ҫумкурӑк пӗтӗмпех 
пётет. Ҫум курӑка пӗтерекен тырра маларах акмалла. 
кӗсем хыҫҫӑн, таса анасем ҫине, курӑк пусакан тырӑ- 
сене акмалла.

7) Ана ҫ и н р  тӗрлӗ тырпулӑ, тымар, курӑкҫимёҫ 
улмӑпттарса пырас йёркене тунӑ р х  тата малтанхи ты- 
рӑ кайранхине акма ҫӑмӑллатӑр тесе те тӑрӑшас пулат. 
Тёрлӗ тымарҫимёҫ акнӑ ана кӗркунне ҫепҫемҫе, таптаса 
кёракине туса хӑварнӑ пек пулса йулат. Тымарҫимӗҫ 
акнӑ анана хытта хӑварни— ӑссӑр ,ӗҫ туни пулат: ҫул 
каҫи рен  пиҫҫе, тасалса, ҫемҫелсе йулнӑ ана ҫине пӗр- 
пӗр тырӑ, пуринрн  ытла ҫум пусакан тырра акмалла. 
Впр акас тенӗ анана нирӗн йенгре ҫуркунне икё хут 
сухалаҫҫӗ: малтанхи сухине ҫӗр кӑшт кушсанах тӑваҫҫӗ; 
ӑна пирён х р еср н  «пари¥» туни теҫҫӗ; иккӗмёш хутне 
— акас умён таваҫҫё.

Хире ҫӗрулми, йе ытти тымарҫимӗҫ акнӑ анана, пёр 
ҫул кӑпӑшланса выртнӑскере, ҫуркунне икё хут суха- 
ламасан та пырат. Ҫапла ӗнтӗ, хирте тыриулӑ улмӑш- 
тарса пынӑ р х  тырпулӑсене акса тӑвас ӗҫе ҫӑмӑлла- 
тассине те тек асра тытса тӑмалла.

8) Пирён ^ӑваш хушшинце акса тӑракан тырпулӑ- 
сен р н  хӑшӗ пери, сӑмахран каласан: ырати, сӗлё, ур- 
па, пӑри, тата тулӑ тӑлрана пит типӗтет; хӑшӗ пёри— 
вир, тата ҫӗрулми апла мар: тӑнраран нӳр сахалтарах 
илет. Ана ҫине пёр майах ҫёре хытарса, типӗтсе йара- 
кан ттлрпрлӑ акса тӑрсан, тырра пулла ҫитёнме р г с -р -  
оах нӳр ҫитмест; ҫавӑнпа та тӑпрана типётсе йаракан
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тырӑ хыҫҫӑн тапрари нӳре упракан тырпулӑ, йӗ тымар- 
ҫимёҫ акас пулнт.

III. Т ы р п у л л а  к у к ё н е к е ҫ и п г§ е т и м л е н ё п е к  
у л м й ш т а р с а  п ы р а с  т е с е н  ҫ 6 р е ҫ н е  ҫ ё н ё  

й е р к е п е  т у с а  т а м а л л а.

^ӑвашсем акӑ мёнле тырпулй: ыраш, туда, урпа, 
пари, сёлё, вир, пӑрҫа, йасмйк, хуратул, йётӗн, кантӑр, 
ҫёрулми, хӑш пёр тёлте тата- хӗвелҫаврӑнӑш акса тӑ- 
раҫҫӗ. Вы^йх^ёрлёхе ҫитерекен йышши тёрлё тымарҫи- 
мӗҫ: г|ӗкӗнтӗр, кишӗр, тутлӑ кӑшман, ҫарӑк, тата тёр
лё курӑкҫимӗҫ; ^авкапуҫ, (клевер) люцернй, тӑрнапӑрҫи 
ҫерҫи тырри, (костер безостый), кушакхӳри (тимофеевка), 
тата ытти ҫимӗҫе те акма шухӑшламаҫҫё; вӗсеят>ен усӑ 
курма пулнине иёлмеҫҫӗ те. Ан^ах ҫӗртен усӑ ытларах 
илем тесен, т)ӑвашсем акса тӑракан тырпулӑсен^ен 
пуҫне хире тата тёрлё тымарҫимӗҫ те, курӑкҫимӗҫ те 
акма тытӑнмалла.

Тырпулла епир маларах кал ала пек улмӑштарса 
пырам тесен ана ҫине тёш тырӑран пуҫйе тёрлё тымар- 
ҫимӗҫсемпе курӑксем акас тесен, хйре ха^хи пек виҫӗ 
пусса мар, ытлараха уйӑрмалла; ха^хн йёркене пӑрах- 
малла т \  ҫӗр ёҫ.не ҫёнё йёркепе; вёреннӗ ҫынсем ка
лана пек туса тӑмалла.

Пӗтрм хире виҫӗ пайа уйӑрсан, хирте виҫё пусӑ пу
ла!; ҫуллен виҫё анаран пёр ана хытта йула! те, аха- 
лех выртат; тырпулӑ акма икӗ ана ан^ах йулат. Халё 
хреернсем ҫёр сахал теҫҫӗ; вӗсем нурте йепле те пу- 
лин тырӑ нуммайтарах акасшӑн; тата вы^ӑх^ӗрлӗх
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йыщлӑрах тытасшӑн. Ащргх, хирте виҫб пусӑ а н р х  
пулсассӑн, вицах та пит йышлӑ тытма май килмест: 
хире курӑкҫимӗҫ те акма май килмест; курӑкҫимӗҫе 
хирте пӗр ҫул ан^ах мар, —  ик-виҫ ҫул тытас пулат. 
Хал> ҫаран ҫук ҫӗрте хыт сухана тусассӑн хресцен 
вы^ӑх^ӗрлӗхӗ выҫӑ аптӑрат: хӗлле те вӑл сарӑлса апат 
ҫийеймест. Хрес^ен мӗскӗн вы^ӑхӗ пӗр улӑмпа та ар- 
папа ан-рх хӗл каҫат. Ҫапла ӗнтӗ, хирте виҫӗ пусӑ ан- 
^ах пулсан, выл/ӑх йышлӑ тытма май килмест. Выл,ӑх 
сахал пулсан, хрееҫен кил картинке навус та (тислӗк 
те) сахал пулат; вӑл пӗтӗм хура пусса тӑкма ҫитеймест. 
Тырпулӑ урӑх йёркепе акса тӑрсан, хирге виҫӗ пусӑ 
мар, ытларах пуле; выл,ӑх ҫнми те нуммайтарах пулӗ: 
вара хрееҫен вы.^ӑх^ерлӗх те йышлӑрах тытма пулта
рат. Т)ӑнах та, петём хире виҫӗ пайа мар, ултӑ пайа 
уйӑрнӑ пултӑр; вара пӗтӗм хирте ултӑ пусй пулё.

Хире ултӑ пусса уйӑрсан, ҫуллен пӗр пусӑ ан^ах 
хытта хӑварма пула^; пилёк пусӑра тӗрлӗ тырӑ акма 
пулат. Хресҫенӗн пурё 12 ана ҫӗр пултӑр; ӑна вёл 
впҫӗ иусса уйӑрсан кашни пусӑра унӑн 4 ана пулат: 
кашни ҫул унӑн 8 ана тырӑ пулат. Ҫав ҫӗрех С пайа 
уйӑрсан, кашни пайӗшҫе 2-шер ана пулат, кашни ҫул 
10 ана тырӑ пулат. Ҫуллен 10 ана тырӑ пултӑр те
сен ҫӗр ӗҫне хал,хи йёркепе туса тӑрсан виҫё хирте 
пурӗ 15 ана пулмалла. Ҫанла ёнтӗ, внҫё нусса уйӑрнӑ 
ҫёре 6 пусса уйӑрни хире аслӑлатни пек иула^ Тыр- 
пулӑ ха^хин^ен йышлӑрах акас тесен, хресценсем йе 
хирне аслӑлатмалла, йе хӑйсен дёрне ха^хи пек виҫё 
пайа мар, ытларах пайа уйӑрмалла. Халӗ пушӑ хирсем 
ҫук, ҫаванна хрес^енсем хӑйсен хирне аслӑлатма пул-
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тараймаҫҫӗ; тырпулй ытларах акса тйма пирён пёр 
еме.Л) аирах пур— вӑл емер— хире виҫё пусса мар, ыт- 
лараха уйӑрасси. Хирте пурё виҫӗ пусӑ анрах пулсас- 
сӑн, тулй та, урпа та, пари те, пӑрҫа та, вир те, ҫӗр- 
улми те, хуратул та ирёксёр ыраш хыҫҫӑн акмалла пу
лах; ирёксёр тйпраран фосфйр ытларах илекен пит вӑ- 
рамах мар тымарлй ыраш хыҫҫӑн ҫавӑн йевёрлё тырӑ- 
семех: тулӑ, пӑри, урпа, сёлё тата вир акмалла пулат. 
Хире виҫӗ пусса анрах уййрсан епир маларах калана 
пек тырӑпулӑсене улмӑштарса пыма май килмест.

Хире виҫе пусӑ вырӑнне ытлараха уййрсан, тёрлё 
тырй, тымар-курйкҫимӗҫ акма тыгйнсан, хресрен тёш- 
тырй кимӗлесрен хӑрат. Тайнах та, ыраш вырйнӗ ҫур- 
маран тенё пек кимӗлет. Анрӑх ун вырӑнне хресренён 
ытти тырпулй, тымар-курйкҫимӗҫ пулаг. Тымар ҫпмӗҫпе 
тёрлё курӑк ҫимӗҫе вёрёнмен хресрен ним вырӑнне те 
хисеплемест. Хире тымарҫпмёҫ, йе тёрлё курйк акас 
тесен хресрен: «Епир аплӑ мӗн ҫийёпӗр? Курӑк ҫисе 
иурӑнӑпӑр-и?» тет. Ҫавӑн пек калакансене епӗ акӑ мӗн 
калӑттӑм: «Хире вы.рӑхсене ҫитерекен тӗрлӗ тымарҫ.и- 
мёҫ: ҫӗрулми, рёкёнтӗр, кишёр, ҫарӑк, тутлӑ кйшман, 
тага тёрлё курйк: равка-пуҫё, люцернӑ, тӑрна пйрҫп, 
ҫёрҫп тырри, тимофеевка акма тытӑнсан, тёш тырӑ та 
ӗлёкхинрен сахал пулмӗ, вырӑхрёрлёх ҫими нумай ыт- 
лашши пудӗ; вара хресрен карака пек ёнесемпе лаша- 
сем вырӑнне хаклй йышшн, усй нумай паракан ёнесем, 
сурӑхсем, каййк-кӗшсем, сыснасем, вййлӑрах лашасем 
усрама пултарё. Тӗш-тырӑ акас 'анасем сахалтарах 
пулсан та, тӗрлё курӑкҫимёҫсемпе тымар ҫимӗҫсем ака 
пуҫласан вёсем ҫпнре тырпулй ҫӗнӗ ҫёрти пек вӑйлӑ
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пула пуҫлат; ҫӗр ӗҫне ҫӗнӗ йёркепе туса тӑма тытӑи* 
сан  ваҫӗ иусса уйӑрса тӑнӑ рух 50 пӑта йахӑн тёш- 
тырӑ паракан анаранах 80— 100 пӑта йахӑн тёш-тырӑ 
пухаҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ, хире виҫё пайа- уйӑрас вырӑнне ытла
рах пайа уйӑрсан: 1) хресренӗн тырпулӑ акнӑ анасем 
йышлӑланаҫҫӗ; 2) тӗш-тырӑ акас ҫӗр кимёлсен те, вӗсем 
ӗлёкхипрен сахал пулмаҫҫӗ: тёрлё тымарҫимёҫпе курӑк- 
симӗҫ акнӑ ана ҫинре тӗш-тырӑ вӑйлӑрах пула!; 3) вы- 
лӑх ҫйми нумай ытла пула!; вӑл ҫиме авантарах та пу
ла'!1; 4) вырӑх ҫими ытларах пулсан, вырӑхрёрлёх те 
ытларах тытма пула!; вырӑх ҫими аванлансан ырӑ йыш
ши вырӑхрёрлӗх тытма пулат: 5) вырӑх йышла пулсан 
кил картинре навус ытларах пухӑнат; вара ана ҫнне 
навус нумайтарах тӑкма пула!; навус тӑкнйҫемӗн тырӑ 
авантан аван пулса пырат.

Ҫавӑшга та епӗ хресренсене калатӑп: «Хӑвӑр рухӑн 
пурӑнӑҫа ҫӗклеее йарас тесен, сирён тырпулӑ ҫителӗк- 
лё, вькрӑхрӗрлёх йышлӑ пултӑр тесен, хире виҫӗ пусса 
уйӑрса тырӑ акса тӑрас авалхи йӗркене пӑрахӑр та, 
хире ытларах пайа уйӑрса тёрлё тымарҫимёҫ, тата ку- 
рӑкҫимӗҫ акма тытӑнӑр», тетӗп.

IV . Т) ӑ в а ш с е м* п у р ӑ н а к а н в ы р ӑ н т а а к а к а н 
т ӗ р л ӗ  т ы р ӑ - п у л ӑ с е м п е т ы м а р - к у р ӑ к ҫ и м ӗ ҫ- 

с е н  м е ш е х и с е м  ҫ и н р е н .

г|)ӑвашсем пурйнакан вырйнта ыраша пур тырӑран 
та ытларах акаҫҫӗ; ытти пур тырра та пёр пусса акаҫ- 
ҫё; ыраша хӑйне пёр пусса акаҫҫӗ. Ыраш тымарё
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питех вӑрӑмах та мар. кёскех те мар; унӑн лапсӑркка 
тымарӗсем пбр аршӑна йахӑн кайма пултараҫҫё; уяӑн 
тымарё шывра ирӗлеймен йапаласене те ирёлтерме 
пултарат; ҫапах тӑпрари йапаласене ирӗлтерес тӗлӗ- 
тпӗн^еп вал нумай тырпулӑран кайа тӑрат. Тӑпраран- 
ыраш пуршгден ытла фосфӑр, тата азот ытларах туртса 
тӑрат; тӑпрара фосфӑр ҫителӗклӗ пулсан— вӑл, шултра 
пӗрцёлӗ, тухӑҫлӑ пулат; фосфӑр сахалтарах пулсан, 
Ҫӑмӑл нёр'цслё пулӑт. Вӑл тӑпрари азота кимӗтекен ты- 
ра, тӑпрара азот нуцайгарах пулсан, вал тӑпрари азот 
нумайтарах пулсан, вйл шултра хунавлӑ парка ӳсет; 
азот сахал пулсан-имшер ӳсет.

Лнрах, ҫӗрте азот пит перекетлӗ пулсан вӑл 'ҫас-^а- 
сах ӳкет те вӗтӗ тӗшлӗ пулат. Ыраш ҫума парӑнмаст. 
Ҫавӑнпа ыраша навус тӑкнӑ хыҫҫӑн акма та май ки
лет: навуса хурапусса тӑксассӑн вӑд тырӑ аккшрен 
ҫӗрсе, пиҫсе кайма пултарат. Ан^ах, навус тӑкнӑ ҫулах 
ана ҫищр азот ҫими пит йышлӑ пулат1, навусра фос- 
фӑр тырпулӑ ӑшне кӗме ӗлкӗреймест. Ҫавӑнпа йслӑ ху- 
ҫасем ыраша навус тӑкнӑ хыҫҫӑнах акмалла пулсан, 
навуспа пӗрле тӑпрана фосфӑртан пуйтаракан поро- 
шоксем сапаҫҫӗ. Ы раша навус тӑкнӑ хыҫҫӑн иккбмӗш 
ҫул аксан тата та авантарах п

Тулӑ, пӑри, урпа пӗр пекре 
шин те тымар вӑрӑмах мар, ҫа 
йелтн спйӗсенг|)И ҫимесене ан$а

ла¥. Ч У р д ш  д я 
т1.Щреу!ҫ, дӑрҫр (внҫ$-.-д  

^иН&овӗс&м. чӑцранкҪН-Аиср
лее АиЧЙГ'“п^.ЙЬтраг.тА.

Ҫемҫе, вӑйсӑр тымарлӑскерсем, ҫёре пит тиркеҫҫӗ; ырӑ, 
ёрревлӗ тӑпраллӑ ана ҫшгре а н р х  ӑнса пулаҫҫӗ. Тулӑпа 
пӑри уйара питех парӑнмаҫҫӗ, урпа уйарта типсе ла
рах. Суха на^ар пулсан виҫҫӗшне те 'уас-^асах ҫум-ку-
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рӑк пусат. Навус тӑкна ана ҫищ е малтанхи ҫул хутте 
хӑҫан та ҫумкурӑк нумай пулат, ҫавӑнпа навус тӑкнӑ 
хыҫҫӑнах аксассӑн вёсене 'рк-тршах ҫум пуеатт Ҫиме 
тӗлӗшёк^ен вӗсем пурте ыраш йевёрлё; тйпраран азот- 
па фосфйр нумай нлеҫҫӗ; тӑпрара азот пит нумай пул
сан ^ас-ҫасах ӳкеҫҫӗ. вӗтӗ тӗшлӗ пулаҫҫё; тӑпрара фос- 
фӑр ҫими нумайтарах пулсан тухӑҫлӑрах пулаҫҫё. Тӑп- 
рана пит тиркекенкерсене, ку тырӑсене навус тӑкнӑ 
хыҫҫӑннах аксан аван пулмалла: ан^ах суха нацар ту- 
сан навус тӑкнӑ ана ҫин^е вӗсене ҫум пусаг; вӗсене 
навус тӑкнӑ хыҫҫйнах акас тесен, анана сахал тесен 
те икӗ хут сухалама кирлӗ: малтан сухаланӑ хыҫҫӑн 
шӑтнӑ ҫум тепӗр хут сухаласан типсе кайат.

Сӗлё тӑпрана тиркесех каймаст; унӑн тымарӗ 'рвка- 
пуҫӑнни пек: вӑрӑмах пулмасан та пӗр тёрлӗрех тӑп- 
раран та хӑйне кирлӗ ҫимесене тупма пултарат; унӑн 
тымарё ытти тырӑ тымарӗнцен нумай ытла тӑпрари 
йапаласене ирёлтерме пултарат; ҫавӑнпа сӗлё ытти ты- 
рӑсем на^артарах пулакан анасем ҫинуе те ӑнса пулма 
нултараН сёлӗ тӑпрана пит тиркесех каймас'1’; анг§ах 
сӗлё нӳрлё ҫӗре йуратат; ҫанталӑк уйара кайсан вӑл 
ӑнса пулаймасГ. Сӗлӗ, ыраш хӑйех ҫӗртен фосфӑрпа 
азот нуммай идет, азота сывлӑшран туртса тӑма пул- 
тараймаст; сӗлӗ акнӑ хыҫҫӑн та ана хытса кайат.

Вӑрӑм, ҫинҫе ҫулгДлӑ «злаки» тийекен тырӑсен^ен 
'{ӑвашсем тата вир акаҫҫӗ. Вир ӑшша йуратат. уйара 
питех парӑнмаст. Ҫанталӑк йӗпе, сивӗ тӑрсан вир ава- 
нах пулаймасТ: хӑмӑлӗ вӑйлӑ пулсан та тёшё тутах 
пулаймасТ’. Вир шйтсанах пит йерипе ӳсет; ҫаванпа йна 
ҫамрӑкла ^ас-^асах ҫум пусат’; иӗр ӳсме гытӑнсан, ҫан-
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талӑк ӑшӑ тӑрсан, вӑл пит хӑварт ӳеет, вара ҫума па- 
рӑнма мар, хӑй ҫума хупласа идет. Ӑна навус тӑкнӑ 
хыҫҫӑнах акма йурамаст: ун пек ана ҫшгҫе ӑна ҫуы 
хуплат. Вирӗн тымарӗ вӑрӑмах мар, пӗр аршӑна йахӑн 
ан^ах пудат; ант;ах унӑн вӗт тымар пит нумай, ҫавӑнпа 
вӑл ҫанталӑк ырӑ тӑрсан, пӗр тӗрлё тӑпралӑ ҫемҫе ана 
ҫинт;е те ӑнса пудат. Ҫӗр хытӑ пулсан вирӗн вётӗ ты- 
марӗсем шалах кайаймаҫҫё, вӗсем ҫемҫе,. кӗрпеленсе та
ракан ҫӗрте анҫах сарӑлса ӳсеҫҫӗ; лапсӑркка ты- 
марлӑскер —  вӑл ҫӗре кёрпеклентерсе хйварат. Ҫӗнё 
сӗрте, ҫӗрем уҫса аксан вир пит аван пулат. Ҫнме тӗ- 
лёшён'ден вир ыраш иекрех: ҫӗртен фосфӑрпа азот ну
май илет, азота сывлӑшран туртса тӑраймаст.

Хӑш-пӗр тӗлте хуратул пит йышлӑ акаҫҫё. Хура
тул тымарё епир хали рен  асӑннӑ тырӑсен тымарӗн- 
'Лен йумай вӑрӑмрах та лапсӑрккарах та, вӑйлӑрах та; 
хурӑтул тӑираран ытти тырӑпулӑ илеймен ҫимесене те 
илме пултарат’; ҫавӑнпа вал тӑпрана тиркесех каймас'Г, 
кивӗ анасем ҫищр те аван пула?. Хуратул кӗлӗ-сӗлтӗ 
тума пит аван: вӑл тӑпраран нурин^ен ытла калий 
нумай туртса тарах; ҫиме тӗлёшӗнрен вал тёрлё ты- 
марҫимӗҫсемпе пёр пекрех. Хуратулӑн ҫулҫи сарлака; 
ҫавӑнпа вӑл ҫума парӑнмаст: шӑтса тухсан вал $ас 
ҫӗкленсе кайат: ӑна ҫум пусма мар, вӑл хӑй ҫума 
хупласа илет те, хӑй хыҫҫӑн анана тап-таса хӑварат. 
Хуратул айёш§е ҫёр сулхӑнта хура пусӑри пек пиҫҫе 
тӑрат; ҫитменнине тата ун хыҫҫӑн ана кӗрпекленсе 
кайат.

Пӑрҫа, йасм&к, тата тӑрна-пӑрҫи пёр йьппши тырӑ- 
сем: вёсен пуринён те тымар пёр некрех— вӑрӑмах та



мар, кӗскох те мар: тйпрари ҫимесеяе хййсем те ирёл
терме пултараҫҫӗ; вёсем пурге тйпраран исвест нумай 
илеҫҫӗ; тӑпрара азот перёкетлӗ пулсан, вёсем азота 
ытти тырйсем пекех тйпраран илеҫҫё; сахалтарах пул- 
сан-сывлйшран туртса тӑраҫҫе те, тйпрана азотпа пуй- 
тарса хйвараҫҫё; вёсем йнса пулсан ҫ-ӗре . хупласа 
илеҫҫё те, ҫум-курйка пётӗмпех хйртса йараҫҫӗ. Навус 
тйкнй ана ҫине аксан, вёсен пуринён те хамйлё пит 
вӑйлӑ пула?, шерепи сахал пула?. Ку тырйсем хыҫ- 
ҫйн пур тёга-тырй та йнса пулат. Тӑрнапйрҫине р с -  
$асах сёлёпе перле хура пусса акаҫҫб; иртерех аксан, 
Питрав патнелле ҫулса илеҫҫӗ те, анана ыраш акма 
хатӗрлеҫҫӗ.

Ҫӗрулмипе тёрлё тымар ҫимӗҫсем: ркӗнтӗр, кишёр, 
тутлӑ кӑшман, тата ҫарӑк пёр йышши ҫимӗҫсем: вёсен 
пуринён те тымар кёскех мар, хййсене кирлё ҫимӗҫ- 
сене тйпран вйтам сийсенрн илсе тӑраҫҫӗ, пурте ҫемҫе 
тйпрана йуратаҫҫё, хытй ана ҫ и н р  вӗтӗ пулаҫҫб: ҫӗр- 
тен калий нумай туртса тӑраҫҫӗ; навус тйкнй ана си н р  
нур тымар ҫимӗҫ те шултраг пула?, анцах вёсене на- 
вусри ҫум курӑксен вӑрриссм ҫёрсе кайа 'реяех аксан, 
вёсене р с - р с а х  ҫум пусма пултарат. Вёсене пурне Те 
ретӗн-ретӗн лартаҫҫӗ те, ҫу каҫи рен  темиҫе хут ҫум- 
лаҫҫӗ, вёсен хуш ш инр ҫӗре ҫемҫетеҫҫӗ. Ҫавӑнпа ты- 
марҫимёҫ акнӑ ана хура пусӑри пек пиҫсе выртат; вёсен 
хыҫҫӑн ана ҫи н р  ҫум та пулмаст. Ана ҫшгуе ҫум-ку- 
рйка пётерес тесен, унта тёрлё тымар ҫимӗҫсем акмалла; 
вара ана ҫ и н р  пур курйк та пётсе ларӗ. Тымар-симёҫ- 
сем ана ҫи н р н  темӗн 'цухлё тутлй, ҫемҫе ҫимӗҫ илме 
май параҫҫӗ; вӑл ҫимӗҫ нуринрн ытда сйвакан ёнесем-



шӗн иит лаййх. Тымарҫимӗҫ акнӑ хыҫҫан пур тырӑ-та 
аван пула?. А н р х , вёсем те тӗш тырӑсем пекех азота 
тйпраран ащ ах  илме пултараҫҫӗ. Вы^ах йышлӑрах 
усрам тесен, хресрнӗн  хире тӗрлӗ тымарҫимёҫ акма 
тытӑнмалла.

Курӑк ҫимӗҫсенрн цавкапуҫпе люцернӑ, пӗр пек- 
рехех; иккӗшин те вёсен тымар пит вйрӑм; семҫе ҫӗрте 
люцернӑн тымарӗ икӗ-виҫӗ хӑлаҫ тӑршшӗ пула?. Т^авка- 
пуҫ ути те, люцернӑ ути те, пит аван утй: выфӑха сӗлӗ 
пек тутӑ тытаҫҫӗ. Вӗсем пӑрҫа йевёрлё курӑксем— ҫӗр- 
тен пуринҫен ытла исвӗст илеҫҫӗ ҫавӑнпа вёсен кӗлӗ 
шурӑ пула?; азота вӗсем ҫӗртен те, ҫывлӑгараы та 
туртса тӑраҫҫӗ. Тӑпрара фосфӑрпа калий, тата исвӗст 
перекетлё пулсан, вёсем пит парка ӳсеҫҫӗ. Вёсене на
вус тӑкнӑ ана ҫине те акма пула?, ант;ах навус тӑкнӑ 
ана ҫине аксассӑн, вёсем те азота тйпраранах илеҫҫӗ; 
'Лавкапуҫӗие люцерна хыҫҫӑн ҫӗр ҫӗнелсе пула?: вёсем 
хыҫҫйн ҫӗрте тем р х л ӗ  тымар йулат; вёсем хййсене 
кирлё ҫимесене тӑпран айалти сийёсенрн илеҫҫӗ те, 
ҫӳлелле хӑпартаҫҫӗ. Ҫапла ёнтӗ, вӗсем тырӑпулла кирлё 
йапаласене тйпран айалти сийӗсенрн ҫийелелле хйпар- 
таҫҫӗ те, кӗске тымарлй тырйсӗне ҫиме хатёрлеҫҫе. К у 
курӑксем хыҫҫӑн пур тёш-тырӑ та (нӑрҫа йевёрдисенрн 
пуҫне) ӑнса пула?; пуринрн ытла вирпе йӗтен питрех 
анса пулаҫҫӗ. Ҫапла ёнтё рвкапуҫёпе люцернӑн усси пит 
нумай; вёсем ҫӗре навус тӑкнӑ пек ҫӗнетсе хӑвараҫҫӗ.

Ытти курӑксем— ҫерҫи тырри 'те, тимофеевка та ҫӗре 
клевер некех ҫёнетеймеҫҫӗ; вёсен тымарӗсем те вйрӑ- 
мах мар, азота та вёсем сывлйшран туртса тӑраимасҫӗ. 
Ун вырӑнне вёсен лапсйркка тымарӗсем тйпрана кӗр-



—  28 —

пеклентерсе йараҫҫӗ; ку курӑксем хыҫҫӑн вирпе йётӗн 
пит ӑнаҫҫӗ; вёсем азотпа калийе пит йуратаҫҫӗ. Ку 
курӑксене хййсене ҫеҫ акмаҫҫӗ, ытти курӑксемпе пӗрле 
акаҫҫё, Кунта асӑннӑ курӑкҫимёҫсем акнӑ ҫулах ҫул- 
малла пулмаҫҫӗ, вёсене аксан иккёмёга ҫулне а н р х  
ҫулма пулат; акнӑ ҫул вссем тымара кайаҫҫӗ. Вӗсене 
не ыраш, йе ттёлӗ айне акаҫҫӗ; вара вӗсене акнӑ ҫул 
ана ахал) выртмаст.

Т)ӑваш хушшин^е тата пур тӗлге те йӗтӗн, кантӑр, 
хӑшпӗр тӗлте хӗвелҫаврӑнӑш акаҫҫӗ. Ку тырпулӑсен 
пуринён те тымар вӑрймах мар, ҫавӑппа вёсем тйпрана 
пит тнркеҫҫӗ: ёр'рвлё, ҫемҫе тӑпра ҫин^е ашҫах ӑнса 
пулаҫҫё. Кӗске тымарлӑскерсем, хӑйсене кирлӗ нӳре 
те, ытти ҫимесене те тӑпран ҫийелти сийӗсен^ен ан^ах 
илме пултараҫҫӗ, ҫавйнпа вӑсем айлӑмсен^е, лапсеще 
аш р х  ӑнса пулаҫҫӗ. Вёсем пурте тӑпраран калий пит 
нумай илеҫҫӗ; азота сывдашратг туртса тӑраймаҫҫӗ. 
Кантӑрпа хӗвелҫаврӑнӑша ҫум пусни ҫук: вёсем хай- 
сем ҫум-курӑка хупӑрласа илеҫҫӗ те, анана тасатса хӑ- 
варауҫӗ: вёсене навус тйкнӑ ана сине акма та йурат, 
йётёя апла мар; навус тйкнй ана ҫине аксан ӑна ^ас- 
■рсахг ҫум пусат, ҫитменнине тата навус тӑкнӑ ана 
ҫшгҫе унйн сӳсӗ те аванах пул мает. Йётёне клевер 
йевёрлё курйксем хыҫҫӑн акни пит килёшет.

\ '. Т ы р й  п у л й с е н е  т ё р л ё  й ё р к е п е  у л м & ш- 
т а р с а т ӑ м а п у л а  т.

Тёрлё тырӑ-пулӑ, тымар-курӑкҫнмнсен мешехисене 
пӗлсен епнр пёр тырӑ хыҫҫӑя мёнле тырй акмадлнне,
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вёсене йепле улмаштарса пырсан1 аван пулнине хамӑ- 
рах шухӑшласа пёлме пултаратпар.

Хире виҫӗ пусса уйӑрсан тырасене кунта калана 
пек ннйепле те улмаштарса пымалла мар; хире внҫӗ 
пайа уйӑрас ййлана хӑвӑрграх пӑрахмалла.

Х ресрн  хӑй хирне пёр тӗш-тырӑпа курӑк анрах 
акма тусан, тырасене ҫапла улмӑштарса тӑма п ула! 
Хура пусса навус тӑкмалда. Навус тӑкнӑ ана ҫине 
ыраш, йе туда, йе урпа акмалла: хура пуссан тулапа 
урпа акас пайёнре аха.р вырттарирен. тарнапӑрҫи акса 
илме йурат. Ыраш хыҫҫӑн хирӗн пёр пайне равка-пуҫё 
(клевер) акмалла; клевера уҫӑм айне йе тулӑ айне ак
малла. клевер акман пайӗ ҫине-пӑрҫа, йасмӑк акмалла; 
ку пӑрҫа йевёрлё шрӑсемпе курйксем хыеҫӑн ытти 
ҫуртри— клевер хыҫҫӑн вир, йе йӗтӗн, пӑрҫапа йасмӑк 
хыҫҫӑн сёдёпе хуратул акма йураК Ку йёркепе ҫӗр 
ӗҫне туса тйрас тесен, хире тӑватӑ пусса уйӑрмалла 
пулат; вӗсенрен пёри хура пусӑ пулат', тепёри ыраш 
пусси, виҫҫёмӗш пусӑра пӑрҫа йевёрлё тырӑсемпе равка- 
пуҫ пулат, тӑваттӑмӗшӗнре йётён, вир, хуратул, сёлё 
пулат. Ҫапла ёнтё, тырй-пулла ку йёркепе улмаштарса 
лырсан, навус тӑкнӑ хыҫҫйн йе ыраш, йе тулӑ, йе урпа- 
лулаТ; хура пусари тулапа урна акас ҫёр пёр сул аха.р- 
зх ан вырттӑр тесе, акас тёле тӑрна парҫн акса илме 
лулат; тӑрна-пӑрҫи пётём ҫумкурӑка пётерет. Вара тйп- 
•ана тиркекен, унтан азотпа фосфйр нумай илекен ты- 
1 асе не навус тӑкиӑ хыҫҫӑн акмӑлла пулат; вёсен хыҫҫӑн 
юота ҫывлӑшран туртса таракан тырӑсемпе курйксем 
шаҫҫё; йулашкл пусйра тйпраран калий ытларах пле
ши хура-тудиа йётён, тата уёре питех тиркеыен тырй
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— сӗлӗ акаҫҫӗ. Тырпулла ку йёркепе улмаштарса 
пыни ака мёнтен аван мар; '§авкапуҫ пёр аксан икё-виҫ 
ҫула пырат; унӑн вӑрри пит хаклӑ ҫавӑнпа пӗр аксан 
ӑна хирте пӗр ҫул ан^ах мар ытларах тытмалла пулат. 
Хире пилёк пайа уйӑрсан, тырӑсене ҫак йёркепе улмаш
тарса пыма йурат: малтанхи пусӑ хытта йулат; хура 
пусса навус тӑкаҫҫё. Навус тӑкна ана ҫине малтанхи 
пекех, йе ыраш, йе туда, йе урпа акаҫҫӗ; тулӑпа урпа 
акас ана пёр ҫул аха% ан вырттйр тесе унта тӑрна нар
ды акса илме йурат. Уҫӑм айне 'ҫавка-пуҫ, йе люцерна 
акса хӑвараҫҫӗ, вёсене ана дищ§е икё ҫул^ен тытаҫҫё. 
Клевӗр хыҫҫӑн ҫуртыри - -  вир, йётён, хуратул, сёлё 
акаҫҫӗ.

Х реернсене хӑйсен хирне ултӑ пусса уйӑрсан мел- 
лӗрех пулмалла; ха^хи пусӑсене пурне те икшер пайа 
уййрсан, вара пӗтӗм хир 6 пайа уйӑрӑлат; хирте ултӑ 
пусӑ пулса тӑрат.

Мускавпа Влатимир кёпёрнин^е хрес§енсем хӑйсен 
хирӗсене ултшар. пусса уйӑрса акй менле йёркепе тырӑ- 
пулӑ ӑкса тӑраҫҫӗ: навус тӑкнӑ ана ҫине малтан ыраш 
акаҫҫӗ, ыраш хыҫ.ҫӑн сӗлӗ акаҫҫӗ, сёлӗ айне ^авкапуҫне 
ана ҫин^е икшер ҫул тытаҫҫӗ, :§авкапуҫ хыҫҫӑн 
йӗтӗн акаҫҫӗ: (йӗтӗн вырӑнне пирён йен$е ытти тмрӑ- 
вир, тулӑ, пӑри, тата урпа акма йурат); унтан анана 
хытта хӑвараҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, ултӑ пусӑра пӗри хура 
пусӑ, иккӗмӗш-ыраш яусси, виҫҫӗмёшӗ— сӗлӗ пусси, тва- 
тӑмӑшпе пиллёкёмёшӗ — ■ҫавкапуҫ пусси, ултӑмёш — 
ҫуртри пусси пулат. Ҫёр ӗҫне ку йёркепе туса 
тӑрсан хресценӗн ыраш та нумай пула!, пирён ^ӑ- 
ваш йышлӑ акакан ҫуртри сёлё те йышлӑ пулах. Ку
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йёрке хреернӗн кӑмӑлне пит килет— вӑл тештырй йы- 
шлйрах акма май п а р а !  Ан§ах пӑрҫапа йасмйк ака- 
кан вырӑнта ку йӗрке килбшсех каймӗ: пӑрҫапа йас- 
мӑка ултӑмӗш, ҫуртри пуссине акни кидӗшмест—невест 
нумай илекен ■рвкапуҫ хыҫҫӑн ҫавӑн йевёрлё тырах 
пулат; пӑрҫапа, йасмӑк айне 'ҫавкапуҫ аксан, вйл хуп- 
ланат. Ҫшдемӗш пусӑ хушсан тин вёсене акма выран 
пула¥; ан^ах аила та пйрҫа йевёрлё ҫимёҫсене хӑш 
тырӑ хыҫҫӑн аксан аван пулнине калама пит хён. 
Тйта ҫӗр ӗҫне ку йёркепе туса тйрсан, ана ҫнн’§е калий 
йышлйрах илекен тырпулй порте пулмаст; тымарҫимӗҫе 
йҫта, хаш пусса аксан ӑнтарнине калама ҫук. Тымар 
ҫимёҫ, пӑрҫа тата йасмӑк акман тёлте ку йёрке пит 
лайах.

Хресрен хире курӑкҫимёҫ вырӑнне ҫӗрулмипе тёрлё 
тымарҫимӗҫ акса тйрас тесен, хире тӑ вата пусса уййрса 
тырпулй акса тйма тимлеме пулат. Вёсенцеи пёр пусси 
хура пусй пулат, тепёр пуссп-ыраш пусси пулат, ыраш 
пуссинех тулй та акма йурат; (тулй акас тёле хура пу- 
сӑра тӑрнапӑрҫи акса илме йурӑт) виҫҫӗмӗш пусйра 
ҫӗрулмипе тёрлё тымар ҫимӗҫ цӗксптӗр, кишӗр, ҫарӑк, 
тата тутлӑ кӑпшан пулах, тӑваттӑмӗш пусйра тёрлё 
ҫуртри вир, сёлӗ, пӑрҫа пулат.

Ҫапла ӗнтӗ, ҫӗр ёҫне ку йёркепе туса тйрсан тйпра
ран азотпа фосфйр нумай илекен ырашпа тулӑ хыҫҫйн 
калий йышлӑрах илекен ҫёрулми, тёрлё тымар ҫимӗҫ; 
тата хуратул пулат; калий нумай илекен тырпулй х ыҫ- 
ҫйн, вёсен айён’̂ е пиҫҫе тасалса тӑнӑ анасем ҫине тёр- 
лӗ ҫур-тырри: сӗлӗ, пйрҫа, пйри пулат; ку йёркепе пёр 
иен^ен мухтама килмест; хире тёвата пайа ан$ах у Пар-
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сан анана азотпа пуйтаракан курӑкҫимӗҫсене акма май 
килмест; хире тёш-тырй та, ҫӗрулмипе тёрлё тымарҫи- 
мӗҫ те, тата пӑрҫа йевёрлё курйксем: ’рвкапус, йе лю
церна та аксан тин епир тйпран пур сийёнри ҫимерен 
те усй курма пултаратпар, тӑпрара пур тёрлё ҫиме те 
пёр пекрех кимёлсе пырат, тйпрара навус тӑкмасӑрах 
азот ӳстерме пултаратпар.

Хире тёш тырй та, тёрлё тымар-курӑкҫимӗҫ те акма 
тусан, тырпулла акй менле йёркепе улмаштарса тӑма 
тимлеме п ула!

Пёр пусса пётёмпех навус сарса тухаҫҫӗ (хире тёрлё 
тымарҫимӗҫсемпе курӑкҫимӗҫсем акса тйрсан ввцДх^ёр- 
лёх йышлй тытма пулат, вёсен айён^е кил картинке 
навус та нумай пухйнат). Навус тйкнй ана ҫнне ҫёрулми, 
тата тёрлё тымар ҫимӗҫсем —  ̂ ӗкӗнтӗр, тутлӑ кӑшман, 
ҫарӑк акаҫҫӗ. (Навус тӑкнӑ ана ҫине кишӗр акма йура- 
м ас! ӑна ҫум дусат). Навус тйкнӑ ана ҫин^е пур ты- 
марҫимёҫ те пит шултӑра, ан^ах шывакрах пула! 
выфӑхг[)ӗрлӗхе ҫитерекен пыишш ҫӗрулыи шывак пул
сан та пырат; вӑл нумайтарах пулнӑҫем хуҫашӑн аван- 
тарах.

Тымарҫимёҫ акнй ана ҫшгци навус ҫуркуннерен 
пуҫласа кӗр-кунне^енех пиҫсе выртат; тӑпра ҫемҫелсе 
йула¥; астуса тӑрар: пур тымар ҫимёҫ те тйпраран пу- 
рин 'рн  ытла азотпа калий илсе тӑрат; навус ҫӗре пуҫ- 
ласанах тӑпрара шӑи ҫав ҫимесем перекетлӗ цулаҫҫӗ! 
Тӗрлӗ тымар еимӗҫ аксй ҫемҫетнё ана ҫине ҫуркунне 
иртерех сёлё акаҫҫӗ; сёлӗ айне ҫурҫёр йенелле— ^авка- 
пуҫ, ҫапталӑк уйар тӑракан ҫеҫен хир йенелле люцернӑ 
акаҫҫӗ; сёлё тйпраран пурннцен ытла фосфйр илет; на-



вус ҫӗрте икӗ ҫул выртсан, унти фосфйр та тырпулла 
ҫиме йурӑхлӑ пула?. Тргвкапуҫ та, люцернӑ та акнӑ 
ҫулах ҫулма йурӑхлӑ пулмаҫҫӗ; вёсем сёлле вырса илсен 
тин хйпарса кайаҫҫё. Курйк акни сёлле ӳсме пёргге 
■ҫармас?; сёлди те '^авкапуҫӗпе люцернӑна ӳсме ^армаст,'' 
сӗлӗ вӗсене пӗтерме мар, усй кӳрет: сӗлӗ сулхӑнёнре 
рвкацуҫ та, люцернӑ та нрӗккӗн тымарланаҫҫӗ те, ва
ра ҫанталйк унара кайсан та аптӑрамаҫҫӗ. Т)авкапуҫне 
те, люцернӑна та хирте икӗ ҫулррен тытаҫҫё. Кашни 
ҫул вйл курйксене икшер хут ҫулса нлеҫҫӗ. ^авкапуҫ 
та люцернй та тӑпрана азотпа путарса хӑвараҫҫӗ; вӗ- 
сем иккӗшӗ те хӑйсене кирлӗ ҫимесене тӑпран айалти 
сийӗсенцен илсе тйраҫҫӗ те, ҫийелелле куҫараҫҫӗ. Аксан 
виҫб ҫултан (икӗ ҫул утӑ ҫулса нлсен) курӑк акнй ана- 
сене сухадаса пӑрахаҫҫӗ те, тепёр ҫулне хура пусса 
хӑварса ҫереме ҫӗртсе йараҫҫӗ. ^авкапуҫпе люцернй 
хыҫҫйн ҫӗр ҫӗнелсе навус тйкнй пек пулат. Курӑк акса 
ҫӗнетнё ана ҫине ыраш акаҫҫӗ; ҫапла вара азота сыв- 
лӑшран илсе ҫёре пуйтаракан вӑрӑм тымарлӑ курлк- 
сем хыҫҫӑн пӗр тӗрлӗ тымарлй, ҫӗртен аэотпа Фосфйр 
нумай илекен тырӑ-ыраш акаҫҫӗ. ^авкапуҫӗпе люцернй' 
хыҫҫӑн ыраш пит аван пула?. Ана ҫ и н р  тйпрара $ав- 
капуҫпе люцернй пухнй хйват пёр ыраш аксах пӗтмест, 
вк-виҫ сула пыраг. Ҫавйнпа ыраш хыҫҫӑн ^ӑвашсем 
акакан ҫуртрисем —  пйрҫа, йасмйк, хуратул, вир, тата 
ыттисене те акма пула?. Ҫёр ӗҫне ку йёркепе туса тй- 
рас тесен хирте пурё ҫи^ӗ пусй пулмалла: 1) тёрлё ты- 
марҫнмёҫ пусси, 2) сёлё пусси; (ку пусса сёлё айне 
'рвкапуҫӗпе люцернй акса хйвараҫҫё), 3) курйк пусси,
4) курйк пусси, 5) хура нуса, 6) ыраш пусси, 7) ҫуртри



— 34 —

пусси; навуса ҫӗрулмипе ытти тымарҫимӗҫсен айне тӑ- 
каҫҫӗ. Ҫанталӑк уйар пулакан тёлте т>авкапуҫӗпе люцер- 
нӑна сӗлӗ айне аксан, вёсем ^ас-'рсах шӑтаймаҫҫӗ, вё
сем ш ӑти^ен  ҫӗр типсе кайаг Ун пек тӗлте курӑкҫи- 
мёҫсейе ҫуркунне ирех ҫёр ӑшӑннӑ йшӑнманах, ыраш 
пуссине акаҫҫӗ. 'Ҫавкапуҫёпе людернӑна уҫӑм айне 
акма тусан, тырпулӑсене акӑ мёнле улмаштарса пыраҫ- 
ҫё: ыраша навус тӑкнӑ ана ҫине акаҫҫӗ, ыраш пуссине 
уҫӑм айне т>авкапуҫёпе люцерна акса хӑвараҫҫё; ку ку
рйксене хирте икё ҫул тытаҫҫӗ. Курӑксем хыҫҫӑн ҫе- 
рем уҫса вирпе йётён акаҫҫӗ (ҫанталӑк уйар, ӑшӑ ну- 
лакая вырйнта ҫёнӗ ҫӗрте вир пит ӑнса пулат); вирпе йӗтӗн 
хыҫҫӑн ҫёрулмине тӗрлӗ тымарҫимӗҫ акаҫҫё; тымарҫи- 
мёҫ акса ҫемҫетнӗ ана ҫине тёрлё ҫуртри сӗлӗ, пӑрҫа 
хуратул, пӑри акаҫҫё. Ҫапла вара, тырпулӑсене ку 
майпа улмаштарса пырам тесен те хире ҫи^ӗ пусса 
уйӑрмалла, хирте акӑ мёнле пусӑсем тумалла: 1) хура 
пусй, 2) ыраш пусси (ку пусса уҫӑм айне курӑк акса 
хӑвараҫҫӗ), 3) дурӑк пусси, 4) курӑк пусси, 5) вирпе 
йётён пусси, 6) ҫёрулмипе тёрлё тымар ҫимеҫ пусси, 
7) ҫуртрн пӑри, сёлё, хуратул, пӑрҫа пусси; навусне 
ыраш айнё тӑкса тӑмалла п ула! Тырӑ-пулла маларах 
каланӑ пек улмӑштарса пырсан, тӗрлӗ ҫуртринцен сӗлле 
пёр хир акас пулат, кайран каланӑ пек улмаштарса 
пырас тесен— вирпе йётён пёр хир акас пулат. Ку 
йапала питрех те килет: ҫумӑр ҫукалах таракан вырӑн- 
та сёлё йнарах пырат— вир нулмаст; ҫанталӑк уйар та
ракан вырйнта сёлё пулмаст, вир йнат.

Ку йӗркене кйшт улйштарсан тата та авангарах 
пулат: ҫӗр еҫне ку йёркепе туса тйрсан йётён хыҫҫӑн



■ҫӗрудмн. тата тӗрдӗ тымарҫимӗҫ акмалла пулат: пур 
тымарҫимӗҫ те тӑпраран пурин^ен ытла калий илет: 
т)авкапуҫӗпе люцерна ыраш айне акмалла пулат; ыраш 
пуссишр ана хытса кайат;епир асӑннй курйксем ҫӗмҫе 
тйпрана йуратаҫҫӗ; еавӑнпа вёсене ҫӗро кӑпӑшлантарса 
хӑваракан ҫӗрулмипе тӗрлё тымарҫимӗҫ хыҫҫӑн акнн 
пнт килет. Вара ку йӗркене ҫапла майпа улӑштарма 
пулат: 1) хура пусӑ, 2) ыраш пусси. 3) ҫӗрулмнпе тёр
лё тымарҫимӗҫ-пусси, 4) сёлё пусси (сёлё айне :§авка- 
пуҫёне люцернӑ акаҫҫӗ), 5) курӑк пусси, 6) курӑк пус
си, 7) йӗтӗнпе внр пусси, 8) ҫуртрп: хуратул, пӑрҫа, 
йасмӑк пусси. (Хуратудне вир акнӑ ана ҫине акас 
пулат). Ку йёркепе г1)ӑваш оплаҫёпе Т)ӗмнӗр кӗпёрнин-р 
пурӑнакан хресрнсене тимлеме пулат. Ҫак йӗркене 
вӗреннӗ ҫынсем пит мухтаҫҫӗ.

\ 'I. К у к ё н е к е р е т и м л е к ’е н  й ӗ р к е с е н е  х а р и  
й ё р к е п е  т а н л а ш т а р н и .

1. Ҫӗр ёҫне ҫӗнӗ йёркепе туса тӑма тытӑнсан х реср- 
нӗн теш-тырӑ та, тымаркурӑк-ҫимӗҫ те ытларах пулат.

Ку кӗнеке ҫин^е тимлекен йёркееене ха^хи йёркепе 
танлаштарса пӑхӑрха: вара ҫёр ӗҫне хӑш йёркепе туса 
танн авантарах пулни пит аван курӑнӗ. Ку йӗркесенрн 
хӑшё авантараххине, хӑшӗ на^артараххине пӗлес те
сен, вёсене епир тёрлё й ен р н  танлаштарса пйхӑпӑр.
1. Сймахран калӑпӑр: хрес§енбн ҫемйинце 6 ҫын пул- 
тар; хӑй арлӑ-арамлӑ, тата 4 а :р  пултӑр; 4 арш грп
2.шё ӗҫ ҫынни пу.трӑр, икёшё п ёрккё пулдар: унӑн 
тата икё ӗҫ лаши пултӑр. Ҫапла вара ку хресрнӗн ҫем-

з*
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йинҫе тӑватӑ ёҫ сынни пулат. Тата калӑпӑр: йал дёр
не пурне те: арҫыннине те, хӗр-арӑмне те пӗр тикёс 
валеҫсен дын пуҫне виде хирте пӗр теҫеттина ҫӗр, тата 
ҫур теҫеттина ҫаран лекет пултӑр. (Ку хисепе ҫург 
выранне, тата йал ҫумӗнци ҫереые кӳртмӗпӗр). Вара пи
рён хрееҫене виҫё пусӑра пурӗ С теҫеттина ҫӗр те, 3 
теҫеттина ҫаран лекет. Ҫак ҫӗре хархц пек виде пусса 
уйӑрсан, кашни ҫул ку хрес§енӗн 2 ана ыраш, 2 ана 
ҫуртри (сӑмахран кӑлӑпӑр, сӗлӗ) тата икӗ ана ҫаран 
пулат. (Виде ана ҫарантан, пӗри хура пусӑра пуйа^).. 
Ҫӑк дӗрех тата епир тимленӗ нек 8 пусса уйӑрнӑ пул- 
тӑр. Ана ҫине курӑк акма тытӑнсан ҫарана уҫҫа хир 
тума йурат: хире курӑк акма тытӑнсан,— ҫаран пулма- 
сан та выл,?)х 'ҫӗрлӗхе ҫула хархш грн нумай аван ҫи- 
терсе усрама пулат. Пур дереме те хир тусан, хирте 9 
ана пулат; 9 анана 8 пайа уййрсан кашни пусӑра те- 
ҫеттина та ҫур тӳтрем пулат.

Тырӑ-пулла акӑ мёнле йёркепе улмӑштарса тӑраҫҫӗ 
пултӑр: 1) хура пусӑ, 2) ыраш, 3) ҫӗр-улми, 4) сӗлӗ,
5) курӑк, 6) курӑк, 7) йӗтӗн йе вир, 8) йасмӑк, пӑри, 
тата хуратул акса тӑраҫҫӗ пултӑр. Ҫёр ӗҫне ку йёрке- 
ие туса тӑрас пулсан хрес'йенён ҫӳллен 6 геҫеттина 
мар, 7 теҫеттина та ҫнҫб ҫур тӳтрем тырпулӑпа курӑк- 
ҫимӗҫ пулат: ҫапла ӗнтӗ, ҫӗр ёҫне вёреннӗ ҫынсем тим- 
ленӗ йёркепе туса тӑрсан ҫуллен 3 теҫеттина та ҫит>ӗ 
ҫур тӳтрем ытлашши тырӑпулӑ, тата курӑк ҫимӗҫ пу
лах. Ҫӗр ӗҫне кивӗ йёркепе туса тӑрсан ҫуллен 7 те- 
ҫеттина ҫи^ӗ ҫур тӳтрем тырпулӑ, тата тгамар-курйкҫпмӗҫ 
пултӑр тесен, хресренӗн ҫӗрӗ 9 теҫеттина мар, 11 те- 
ҫеттптта та 3 тӳтрем йахӑн пулмалла. Кивё йёркене пӑ-



рахса ҫӗнӗ йӗркене йытӑнни— 2 теҫеттина та виҫӗ тӳ- 
трем ҫӗр илнӗ пек пулат.

:2. Ҫ ё н ё  й ӗ р к е н е  й ы ш й н н и  ӗ ҫ  ҫ у к  : § ухне  ӗҫ 
т у п с а п а р а  т.

Епир тимлекен йёркене хал>хи йёркепе тепёр йен^ен 
танлаштарса пйхапйр. Ҫӗр ёҫне хӑш йёркепе туса тйр
сан  ӗҫ нуммайтарах пулат? Шутлйр-ха! Вӗреннб ҫынсем 
шутланй тӑрӑх, ха^хи йёркене пёр теҫеттина ыраш 
акса пуҫтарма-пӗр лаша пурё 16 кун, вӑй питти ҫын— 
22 кун, ӗҫе вӗреннӗ а-ҫа 22 кун ӗҫре пулмалла, икё 
теҫеттина акса пуҫтарма лаша пурё 32 кун, вйй питти 
•ҪЫН— 44 кун; ӗҫе вёреннё а^а— 44 куп ӗҫлемелле; икё 
теҫеттина сёлё акса пуҫтарма лаша пурё 13 кун, вӑр 
питти ҫын 26 кун, ӗҫе вёреннё а^а— 36 кун ӗҫдемелле; 
икё теҫеттина ҫаран утине пуҫтарма пёр лаша 3 кун, 
вӑй питти ҫын 7 кун, ёҫе вёреннё а'§а 8 куна йахйн 
■ёҫлемелле. Ҫапла ёнтӗ, 9 теҫеттина ҫин^е ҫёр ёҫяе 
хал,хи йёркепе туса тӑрсан

лаша пурё . . . 32—(—13-}-3=48 кун | ч
вӑй питти сын . 44—(—26—|—7 = 7 7  » | ®
ёҫе вёреннё а-§а . 44—|—36—(—8 = 8 8  » | 3-

пурӗ . 213 кун

Ҫак 9 теҫеттина ҫин^ех ҫёр ӗҫне епир тнмленӗ йёр
кепе туса тйрсан, пур ӗҫе те тёплё туса тйрсан, тата 
ҫавка-пуҫ хыҫҫӑн ҫур теҫеттина йётён те виҫё тӳтрем 
вир акса тйрсан, вёреннё ҫынсем шутланӑ тӑрӑх, ёҫле- 
мелле:
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Ппт аван палӑрса тӑрат: ҫӗре ҫӗнӗ йёркепе ӗҫлесе 
тӑма тытӑнсан хирте ӗҫ икё хута йахан’ытларахКулат.
Ҫапла ӗнтӗ, ҫӗнӗ йёркене йышӑнпи— ӗҫ ҫук цухне ӗҫ, 
тупса пара!'.

3. Ҫ ӗ р ӗ ҫ н е ҫ ӗ н ӗ  й ё р к е п е  т у с а  т ӑ м  а т ы т а н -  
с а п  х и р г и п у р  б ҫ е т е  х р е с р е н  х ӑ й ӗ н  в ӑ й ӑ -  

п е  а н ^ а х  т у с а  т ӑ м а  п у л - т а р а  т.

Ку сӑмахсене вуласан хӑшӗ-пӗри: Ҫӗр ӗҫне ҫӗне йёр
кепе тума тытӑнсан ӗҫ йывӑрланмаЫ-и-вара? Т)ӑиах та 
ӑна кивб йёркепе туса тӑрсан лаша пурё 40 куна Па
хан а н р х , ар-ҫынни, хӗр-арӑмӗ, ар -п ӑц и  пурё (77—)—88) 
йе 165 кун ёҫре пулмалла; ҫӗнӗ йёркене йышЗнсан пу
ринён те икшер хут тенё пек ытлашши ӗҫлемелле! Ҫӗ- 
нӗ йёркене йышӑнсан хресрен пур ӗҫе те вӑхӑтлӑ ту
ма пултарё-ши? Ку к ӗ н ек еҫи н р  тимленё йёркене йы- 
шӑнни ӗҫ ҫукран ӗҫ'тупни пулмӗ-ши? Ытларах асапла- 
нса ӗҫлени ахалех пулмаст-и? Унӑн усси пулӗ-ши?" 
тесе калама пултарӗҫ. Ш утлӑр-ха— ҫёр ӗҫне ҫӗнӗ йёр
кепе туса тӑма хресценӗн вӑхӑт пулё-ши? 9 теҫеттина 
ҫлнци ҫбр ӗҫне вӑл хӑй ҫемйи вӑйӗпеҫеҫ вӑхӑтла тума 
пултарат-и. ҫук-и? Г и Г Г Т — "— —

Ҫуртырн аки пирён й ен р  АкаI уйӑдшр Ы|-мӗШ кунё я 
патнелле пуҫланат; хирти ӗҫ— Ш йрйЬеда,т^ел^ ' КӗтЪйЛ ' д  
Ҫанла ӗнтӗ, хиртн ӗҫ пирӗн йр.нЦ. шптерё' йаш Л_с1
хӑн пырат; 24 ерне хушшшхр птрё 13!) ё ? Т \и ӗ  __
34 куна йахӑн праҫник кунӗ пулах.

Пирӗн хресрнӗн 2 лаша, 4 ёҫ ҫынни пулсассӑн ҫул 
каҫҫи^ен  унӑн.
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270 (1 3 5 Х 2) лашсен ёҫ кунӗ,
270 (135Х '2) вӑй питти ҫыннӑн ӗҫ кунӗ, 

тата 270 (135X 2) а-р ӗҫ кунӗ пулат.

Урӑхларах каласан, ҫу каҫитден пнрӗн хресрен ҫе- 
ыйин пёр лаша, пӗр вӑй питти ҫътн та, пӗр ӗҫе вёреннӗ 
а$а 270 кун хушшшгр тӑвас ӗҫе тума пултарат. Ҫапла 
ӗнтӗ, ҫёр ӗҫне ҫӗнӗ йёркепе тума тытӑнсан, вӑл хирти 
ӗҫе пурне те хйй ҫемйи вӑйӗпех туса тама пултараЛ’, 
ҫӗр ӗҫне ҫӗнӗ йёркепе туса тйма вӑй ҫитмест тесе ка
лама май килмест.

4. Ҫ ӗр  ё ҫ ӗ  ӳ с с е  п ы н ӑ ҫ е м  ҫ ё р б и  у с с и  ӳ с с е
п ы р а т.

Епир тимленӗ йёркене йышӑнсан, хрееҫенӗн икӗ ла- 
ши (6 3 = 2 )  31 кун ҫурӑ, арӑмӗпе хӑй 32 кун, икӗ а^а 
47 кун ытлашши ӗҫлемелле пула!*.

Тӳррипех калас пулат: ҫӗнӗ йӗркене йышӑнсан хре- 
с$енӗн нуммайтарах ӗҫлес пулат. Ан^ах, йулхав хрееҫен 
ан^ах ӗҫрен харат; пирӗн $ӑваш ӗҫре ниҫнӗ; вӑл ӗҫрен 
ха расах каймас/1. Аха.[) мар пулӗ вагтисем: „ Ахал  ̂ ла- 
р и д а н  кӗрёк аркине йӑваласан та пырат“ , теҫҫӗ. Хре- 
сҫенӗн еҫрен хӑрама кирле мар. Вӑл акӑ мён ппт хы- 
тӑ астуса тӑмалла: ҫӗре тара памасан вӑл хӑй тӗллӗн 
пёр те усӑ памаст. Ҫӗр ӗҫне хйй вӑйӗпе туса тӑракан 
хрес§еншӗн— ҫӗр усси— ҫӗр ӗҫнн хакӗ пулат. Хресҫен 
йут хуҫа патенте ӗҫлесен, ӑна бҫленбшён укҫа тӳлётҫӗд; 
хӑй ани ҫин^е ӗҫленӗшён ӑна никам та укҫа тӳлемест; 
вӑл асапланнине кура тыр пула, йе тымар-курӑк ҫимӗҫ
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илет. Хиртен пуҫтарнӑ тыриулапа тёрлё тымар-курӑк 
^имӗҫ-ҫёр ӗҫин хакӗ пулат. Ҫӗр ӗене ҫын Бӑйӗпе (тар- 
ҫӑсем тытса) туса тӑракан хуҫасен пёр шухӑш: ана 
ҫннҫен пуҫтарнӑ тырӑ-иулӑ вёсене акса тӑвас ӗҫрен 
хаклӑрах тӑрат пулсан, хуҫа пайта курат; ӗҫ хакӗ тав- 
рӑнӑҫас ҫӗре йут ҫын вӑйӗпе туеа тӑма май килмест: 
пайта йулмаст. Хрес'5ен-ӗҫ хакӗ таврйнсан та ҫӗр ӗҫне 
туса тӑма пултарат; ӗҫ хаке таврансан вара ана пит 
аван пулах. Ӗҫе хакларах ӳкерсен ӑна тата аван- 
харах пулах. Хирте ёҫ ытларах пулсан, унӑн хакё те 
ытларах пулат; сахалтарах пулсан-хакӗ те кимӗрех пу
л а !  Ҫӗр ӗҫӗ хакӗ таврӑптӑр тесен, хнрте нумайтарах 
ӗҫлесен тырпулӑ та нумайтарах илмелле; сахал ёҫлесен, 
сахалтарах илсен те ӗҫ хакё таврӑнат.

Шутлӑр-ха: ҫёр ёҫне хал>хи йёркепе туса тӑрсан пи
рён хресденӗн кашни ҫул мӗн ■ҫухлӗ тырӑ-пулӑ, пу
лах; урӑхларах каласан, ҫёр ӗҫб ӑна мён 'ҫухлӗ усӑ 
кӳрет; пёр кун ӗҫленёшӗн ӑна мӗн ■ҫухлё укҫа тивет? 
Тырӑ пёр тёрлё пулсан, ҫӗр ӗҫне кивӗ йёркепе туса 
тйрсан, ьграшпа сёлё пӗр теҫеттинара 60 пӑта йахан 
пулаҫҫӗ. Пӗр пӑт ыраш пуҫне 2 пӑт ырага улймё пу
лат, пёр пӑт сӗлӗ пуҫне пӑт ҫурӑ улйм пулат; утӑ пӗр 
тёрлё пулсан, теҫеттинаран 80 пйга йахӑн пулах. Ку 
шутпа тшрӗн хрес^енӗн кашни ҫул 120 пӑт ыраш, 240 
пат ыраш улӑмӗ; 120 пат сӗлӗ, 180 пӑт сӗлӗ улӑмӗ, 
тата 100 пӑт ҫаран ути пулыалла.

Халё ылттӑн укҫа шуҫёпе пӗр нӑт ыраш 75 пуса 
йахйн, сӗлё— 50 пуса йахӑн ҫаран ути—-20 пуса йахӑн, 
ыраш улӑмё—3 пуса йахӑн, сёлё уламӗ— 8 пуса йахан 
тӑрат.



Ку хаксемпе пирён хресрен пуҫтарнӑ тырӑ акӑ мӗн 
'бухлӗ т ӑ р а !

120 пӑт ыраш . . .  75 пус Х 1 2 0 = 9 0  тен., —  п.
120 пӑт еӗлӗ . . .  50 „ X I  2 0 = 6 0  „ — „
240 пйт ыраш улӑмё 3 „ Х 24 0 =  7 „ 20 ,,
160 пӑт ҫаран. ути . 20 „ X I 60— 32 „ — „
180 пӑт сӗлё уламӗ 8 „ X I  8 0 = 1 4  „ 40 „

Нурӗ . . 203 „ те 60 п.
т ӑ р а !

Кунтан вӑрлӑх хакне кӑларас. Пирён хрссу нӗн ҫул- 
лен вӑрлӑха 16 пӑт ыраш та 20 пйт сёлӗ хӑвармалла.

16 пӑт ыраш . . (75 п у сХ 1 6 ) йе 12 тенкӗ 
20 пӑт сӗлӗ . . (50 „ X 20) „ Ю
пур вӑрлӑх . . .  22 тенкӗ тӑрат.

203 тенкӗпе 60 пусран кӑларар 22 тенкё, йулат 183 
тенкӗ те 60 пус. Хресҫене ҫӗр еҫне тунӑшйн ҫавӑн 
цухлӗ укҫа тнвет!

Лаша ӗҫне те, вӑй питти ҫын ӗҫне те, атасен ӗҫне 
те пёр хисепех хуреан, 9 теҫетина ҫинрг тырпулӑпа 
ҫаран утине кивё йёркепе акса илес ӗҫ— 213 куна 
(48—)—17—(—88), пырат; 213 кун хакӗ— 203 тенкӗ те 60 
яус пулат.Урӑхларах каласан, ҫӗр ӗҫне кивӗ йёркепе 
туса тйрсан пӗр ӗҫ кунне пурё 95 пуса йахан тивет; 
пёр кун ӗҫленӗшён 95 пуса йахӑн тивет.

Ҫав ҫӗр ҫин^ех ҫёр ӗҫне кунта тимлекен йёркепе ту
са тӑрсан, тырӑ-пулӑ паллах аван п ула! Тырй пёр 
тёрлё пулнӑ ҫул, вёреннё ҫынсем сӑнанӑ тӑрӑх, пирӗн 
хрес^ен акӑ мёя ^ухлӗ тырй илме пултарат.
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1) Ыраш нӗр т.еҫетинаран 80 пат; теҫетина та ҫур 
тӳтремрен— 90 пӑт; 90 пӑт тӗш пуҫне 225 пӑт улӑм 
пула?.

2) Ҫӗлӗ пӗр теҫетинаран— 80 пӑта йахӑн; теҫетина 
та ҫур тӳтремрен— 90 пӑт; 90 пӑт тёш пуҫне— 135 па
та йахан улӑм пулат.

3) Ҫӗрулми пёр теҫетинаран 800 пӑта йахӑн пухӑ- 
нат; теҫетпна та ҫур тӳтремрен пурё 900 пӑта йахӑн 
иухӑнат.

4) г|}авкапуҫ у т и— пӗр теҫетинаран 250 пӑта йахӑн 
пулат; 2 теҫетина та тӳтремрен пурӗ 560 пӑта йахӑн 
пухннат.

5) Пёр теҫетинаран йӗтён вӑррп 20 пӑта йахӑн, 
йётӗнӗ (сӳсӗ)— 25 пата йахӑн пухӑнат; ку хисеппе ҫур 
теҫетина йётӗн— 10 пӑт вӑрӑ та, 12 пӑт ҫурӑ йахӑн 
йӗтӗн (сӳс) пара?.

6) Вир пӗр теҫетинаран 80 пӑта йахӑн, ҫур теҫетина 
та ҫур тӳгремрзн— 50 пӑта йахӑн пула-?; 50 пӑт тёш 
пуҫке 75 п&т улӑм пулат.

7) Йулашкп пусӑри тӗрлё ҫуртри— сёлё пусси ^ухлӗ 
тупӑш пара?, тесе шутлӑпӑр; вӑл шутпа ҫуртри пуссин- 
■цен илнӗ тырӑ— 90 пӑт сёлё те, 135 пӑт сӗлӗ улӑмӗ 
тёшне тӑрат.

Ы рашпа сӗлле малтанхи хаках хурар; ҫӗрулми пӑт- 
не 15-шер пуса хурар; ^авкапуҫ ути ҫаран утин^ен 
нуммай аван пула?; ҫавӑнпа, ҫаран утине 20-шер пуса 
хурсан, ^авкапуҫ утине 25-шер нус хурар; йӗтӗнён 
пӑ^ӗ— 3 тенкӗ тӑрат пултӑр; йӗтӗн варрн пӑтне— пӗрер 
тенке вирен пӑтне— 50 пуса, вир улӑмне— 5-шер пуса 
хурар.
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Ку хаксемпе ҫӗнӗ йёркепе туса иуҫтарнӑ тырпулй, 
тымар— курйк— ҫимӗҫ акй мен рухдё тӑрат.

90 пат ыраш 75 п. X  9 0 =  07 тен. 50 пус.
225 „ ырашулймё . . з „ Х 2 2 5 — 6 УУ 75 „

90 „ сёлё . . . • 30 „ X «О О II См УУ УУ
135 „ сёлё улймё . - 8 „ Х 1 3 5 - -  10 „ 80 ,.
800 „ ҫӗр улмн • 15 „ Х 8 0 0 — 1 20 УУ —  „
560 „ ■равка пуҫӗ ути 25 „ Х 5 6 0 = 1 40 УУ УУ

Ю „ йётён вйрри • 1 „ X  Ю— 10 УУ м
10 „ йётёнё . . . X  Ю =  30 УУ УУ
50 „ • вир . . . . . 50 „ X  5 0 =  25 УУ УУ
75 „ вир улймё . • 5 „ X  7 5 =  3 УУ 75 „

Саккйрмӗш пусйрп тёрлё ҫуртри 90 пат сёлё 
пйт сёлё улймё тёшне тйрат, терёмёр.

те, 13*

90 пйт сёлё . . . тенкё — пус тйрат
135 „ сёлё улймё . 10 80 - уу

Пурё . . 514 тенкё те, 00 нус тйрат. 
Кунтан вйрлйх хакне кйларйр:
9 теҫеттина ҫинце ҫӗр ӗҫне епнр тпмлекен Йӗркепе 

туса тйрсассӑн вйрлӑха.
Ыраш 9 пйт кирле; вӑл . .
Сӗлӗ 11 пйт та 10 кӗр. кирлӗ 
Ҫӗрулми 100 пӑт . . .
Йӗтён вӑрри 3 пӑт . . . .
Вир 1 п ӑ г ...................................—
Т}авка-пуҫ вйррн. 1 пӑт ҫурӑ: 15 
Тӗрлӗ ҫуртрп вӑрлйхӗ 11 пӑт —
Та 10 кӗр. сёлӗ цухлё тӑтӑр: вӑл 5 62

6 тенкё те 75 пус тйрй? 
5 „ 62 „

15
3

50

Пурё . .5 1  тенкё те 49 пус тйраК
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511 тенкё те СО пусран 51 тенкё те 49 пус кӑлар- 
сан 463 т. 11 пус йулат.

Паллӑ ӗнтӗ, ҫӗр ӗҫне ҫӗнӗ йёркепе тума тытӑнсан, 
ӗҫ икё хут ытла йахӑн пулат ӑна кура ҫӗрӗн усси те 
хйпарат; вал 183 теикё те 60 пусран 463 т. те 11 пу- 
са йахӑн хӑпарат. 9 теҫеттинӑран ҫакӑн Т)ухлё таракан 
тырпулӑпа тбрлё ҫимӗҫ идее тесен лашан 111 ӗҫ кунб, 
вӑй питти ҫыннӑн 141 ӗҫ кунӗ, аца-пӑ^асен 182 ӗҫ кун 
лулмалла, пурё 434 ӗҫ кунё пулмалла; 434 ӗҫ кунне 463 
тенкё те 11 пус тивет, кашни ӗҫ кун пуҫне 1 тенкё те 
6 нус тивет! Куратӑр: ҫӗр ӗҫне ҫӗнӗ йёркепе туса тӑма 
ытлашши вӑй харама каймаст; ҫӗнӗ йёркепе ӗҫлесен хре- 
ст;еи кунне 95 пус вырӑние 1 тенкё те 6 пуса йахан 
ӳкерет, ҫитменннне тата хресцене пит уса нуммай куре 
кен ӗҫтупӑнат: ҫёр ёҫне ҫӗнё йёркепе туса тӑрсан, хреҫ- 
^енӗн икӗ лаши 31 кун ҫурӑ, арӑмёие хӑй 32 кун икӗ атрс 
47 кун ытлашши, кунпе пӗрер тенкё те ултшар пуса 
ӗҫлене пек пула!’. Кам патенте ӗҫлесе [пирён хресрен 
кунне 1 тенкё ӗҫлесе тупат? Ку сӑмахсен^ен ёҫне хӑш 
йёркепе туса тйрсан хресрен 
курма пултарни пит паллӑ ӗнт

5. Ҫ ӗ р ӗ ҫ н е  ҫ ё н ё  й ӗ р к е 1 
н а г{) а р л а н м а с т, т е к

Ҫӗр ёҫне ҫӗиӗ йёркепе туса 
ланса пырат? Ҫӗр на^арланма мар, авантан аван пулса 
пыраг. г1)ӑнах та, шутдар-ха: пнрӗн хресҫен ҫёр ӗҫне 
ку йёркесемпе туса тйрсан унӑн кил ка-ртинце мӗн ^ух- 
лӗ навус пухӑнат? Хӗл каҫ-прен тӗрлӗ вы^ӑх айӗн-де

сёртен ..нуммайтарах усӑ
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мӗн ^ухлӗ навус пухйнассине-вы.§ёх ҫими мӗн ■ҫухлине 
кура шутласа кӑларма пудат. Вӗреннӗ ҫынсем шутланй 
тарах, пёр пӑт типӗ ҫимепе улӑм тӗшне 2 пӑта йахӑн 
пӗр тӗрлӗ пиҫнӗ навус пулат. Ҫӗр ӗҫне кивё йӗркепе 
туеа тӑрсан пнрӗн хресҫенӗн 100 пӑт сӗлӗ, 420 пёт 
удём, тата 160 пӑт утӑ, тгурӗ 680 пата йахӑн ҫиме пу
лах. 680 пёт ҫимерен 1360 пӑта йахён пёр тӗрлё пиҫ- 
нӗ навус пулат; 1360 пйт навуса хура пусса тӑксассён, 
кашни ана ҫине виҫ ҫулта пӗр 680 пӑта йахйн навус 
лекет. 680 пӑт-нӗр теҫеттинана мар, пёр ту трем ҫине 
тӑкма ан^ах ҫитет. Ҫӗр ӗҫне ҫёнӗ йёркепе туса тӑрсан, пи
рён хресҫенӗн 80 пӑта йахйп сӗлё, 225 пат ыраш улй
мё, 135 пйт сёлё уламӗ, 560 пат ^авкапуҫ ути, 75 пйт 
вир улймё, 135 пӑт тёрлё ҫуртри улймё, пурё 1210 пй- 
та йахӑн типё ҫимӗҫ пулат; 1210 пйт типӗ ҫихеле улё- 
мран пурё 2420 пйт пёр тёрлё пиҫнӗ навус пухйнма 
нултараЕ Кунтан пуҫне х ]нчпр'пён тата 700 пйт ҫӗрул- 
ми йулат. 700 пйт ҫӗрулмине вы^йх т;ёрлёхе ҫитерсен, 
сахал тесен те 350 пйт навус п ула! Ҫапла ёнтӗ, ҫӗр 
ёҫне ҫӗнё йёркепе туса тйрсан, хрест>енён хӗл каҫит^ен 
2770 пйта йахйн пёр тёрлё ҫӗрнё навус пухйнё. К у 
навуса хура пусса тёксассён, кашни ана ҫине 2400 
пйта йахйн тивет. Пёр ана ҫине 2400 пйт навус тёк- 
сассйн ҫӗр аванах ҫӗнелет. К ёна та манас пулмаст: 
ҫӗр ёҫне ҫӗнё йёркепе туса тйрсан, кашни ана сакёр 
сул хушпшн^е икё ҫу.гҫен ^авка-пуҫ, йе люцернй ай- 
ёнз;е выртаг; 2 ҫул ■ҫавка пуҫё, йе люцернй айбнце 
пулнй ана навус тйкнй пек ҫёнелет. Ҫапла вара, ҫёр 
ёҫне ҫӗнё йёркепе туса тйрсан сакӑр ҫул хушшин'бе
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ана икё хут пит аван ҫёнелет, ҫавӑипа та вара тырӑ 
аван пулса пырат.

Анасем кивелсе ан иьгрӑр, вӗсем ырӑданнӑҫем ырӑ- 
ланса пьгт^ӑр, тырпулй кивӗ ҫӗрте те ҫӗнӗ ҫӗрти пек 
йнса пултйр тесен, вёсене тёрлё ытги йёркепе те ул- 
мйштарса пыма йурат1. Вал йёркесен^ен пери аван, ыт- 
тисем на-рр теме май килмест: пёр вырйнта аван йёр- 
ке-тепӗр тӗлте на'§ар пулӗ; тырпулйсене улмаштарса 
пырас йёркене ҫанталӑка курма, тйпрана кура, мёнле 
тырпулй акас теяине кура, тата вы^ӑх мён т>ухлё 
тытнипе кура йышйнмалла.

Ан^ах ҫакна манас пулмаст: епир хамӑр хирсене 
виҫӗ пусса уйӑрма пйрахмасан, пирён хирте тырй йнса 
пулаймё: ппрён анасем кпвелнӗҫемӗн кивелсе пырӗҫ, тыр- 
пулйсем на^артан надар пулӗҫ; пирён вара тырӑ сутма- 
лйх мар, хамӑра ҫиме те ҫитеймё. Ҫӗр ӗҫне вёреннё ҫынсем 
калана пек туса тйрсан тин пирён тырй та ытларах пуле, 
вы^ӑх-ҫӗрлӗх те йышлйрах пулё; вара тин хале 60 пйт 
ыраш вырса илекен вырйнта 100 пйт тырй нлӗпӗр, ҫул- 
талйкне 80 витрене йахйн ан^ах сёт паракан казака 
пек ёнесем вырйнне хаклй й ы ш ш и , ҫулталӑкне 300-400 
витре сёт паракан ёнесем тытма пултарйпйр, ‘20 пйт 
туртакан лашасем вырйнне— вййлй, 50— 6о пйт турта- 
каннпсене тытма пултарйпйр. Вёреннё ҫынсем сймахё 
тйрйх пурйнсан тин епир те Йевропари хрес§енсем
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