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Вӑрлӑхеем.
Тӗрлӗ вӑрлӑхсем. Йӗяе пӑ-дӑккӗрпн ӑшне ырашпа тулӑ, пӑр- 

<ҫапа кавӑя вӑррисене шӳгерме лартӑр. Пӗрик куя иртсен, вӑрӑ- 
сем кӳгг§есе пысӑклансан вёсен уйрӑм|яайӗсене тинкерсерех пӑхӑр.

Пӑрҫан ҫийелте шапшурӑ ҫӳхе хуяӑ пур. Хуппяне сӳсея, 
тӗшӗ икке уйӑрлат. Вӑл тӗш ҫуррисене вӑрлӑх панӗсем теҫҫӗ. 
Вӑрлӑх гтайӗсем хушшинце пурсХпӑд тевви курӑнат. Унӑн пӗр 
®ӗҫё шёвӗр, теяӗр вӗҫӗ пуклак. Шӗвӗр вӗҫӗ вӑл пӑрҫан ӳлӗм ӳс- 
мелли тымарӗ пулат. Пук-- 
лак вӗҫён^е пӗ^ёкҫӗ шурӑ 
•ҫулҫйсем тата вёсен хуш- 
шинце пӗ'§ёкҫӗ тӗшӗ ыӑкӑр- * 
ӑлса тӑни курӑнат, ҫавӑн- 
па вӑл пуклак вӗҫе пӑрҫа 
папаш и  теме йураТ. Ҫав 
папакран пӑрҫан т у н и п е 
ҫулсисем ӳссе аталанса ка- 
йасҫӗ. Кавӑн вӑррин тӗшӗ 
те икке уйӑрлат. -Ун пек 
вӑрлӑхсене иёкёр т в ш л  ё  
вӑрлӑхсем теҫҫӗ. Акӑ тата 
ыраш пӗртрше п ӑ х ӑ п ӑ р.
Ыраш пӗрт,и тӑрӑхларах, 
пӑрҫа пек ^ӑмӑр мар. Увӑн 
пӗр йент>е шӑйӑрнӑ пек тӑ- 
рӑхла ҫурӑк пур, тепӗр йен-
ни кӑшт мӑкӑртарах. Шӗвӗр пуҫӗнҫе кӑшт касса илнӗ пек курӑ.- 
нат. Ҫав тӗлтен ыраш пӗрцн хуппн витӗр пурӑнӑҫ тӗвви палӑрат. 
Ы раш пӗртрш хуппи сӗвӗнмест. Вӑл тӗш ҫумне таэдрйн ҫыпӑҫйнса 
тӑрат; ыраш тӗввине курас тесен пӗр-рне тӑрӑхла ҫӗҫӗпе ҫурма- 
ран касмалла. Вара пысӑклатакан тӗкӗр витӗр пӑхсан тӗввӗн пӗ- 
■ҫӗк тымарӗне панаккн курӑна^. Ыраш пӗр^ин тӗвви виҫ кӗтеслӗ, 
ҫупҫӳхе Т)ӗлӗх ҫумне ҫыпҫаннӑ. Вӑл ^ӗлёх ырашӑн пёртен пӗр 
зӑрлӑх пайӗ п ула! Сӗлӗпе урпан та, ырашӑн пекех пурӑнйҫ тёв-



ви '§ӗлӗх пекскер ҫумне ҫыпҫӑнса тӑрат. Ырашпа сӗлле тата ыттн 
тырпулӑ вӑрлӑхсене ытӑ тёшлс варлӑхсем теҫҫё.

Пиртен инҫетре. хӗведгухӑҫё лен г,е, Ҫёпӗрте пнт катмар вӗт 
мӑйӑр йӑвӑҫҫн (кехӑр) усет. Унӑн йӗи иек ҫулҫисем хырпа ■ҫар- 
шӑнни певех, хӗлле те, ҫулла та яалаиах синеимӗс курӑнса ла- 
раҫҫё. Кӗркунне мӑйарсем тӑранса ҫитеен, Ҫёпӗртн ҫынеем пуҫ- 
тараҫҫӗ те. хӑйсеврен ытлашшине сута;ҫӗ. Унта-н сутунлӳ тӑва- 
кансем пирён патӑрти иасарсене те сутма илсе килеҫҫё. Сӑнаса 
пӑхас тесе, есӗр те вӗтмӑйӑрсене иӑртак сутӑн илӗр.

Ҫӗпёрти хайар сивёрен тата ытти ннкексинкекрен вӗгмӑйӑ- 
ра хурарах хулӑн хупӑ вптсе сыхласа усрат. Ҫавнашкад ӑшӑ 
тумтир ӑшён§е мӑйӑр тӗшши нкмён шикленмесёр иытанса выр- 
таг. Вётмӑйарӑн пӗр вӗҫӗнце пӗрёк шӑтӑк пур. Вӑл шатӑка пы- 
сӑклатакан тёкёрпе ан^ах, курма пулат. Мӑйар шӑтнӑ $ух '<;ав 
шатӑкпа шыв шала кӗрет, ӳсес тымар та вал шӑтӑкранах мӑкӑ- 

рӑлса тухат. Мӑйӑр хуппине хӑрартса нлер 
те, тӗше тӑрах^а ҫурмаран касар. Вара тӗш: 
варринре 'щӑсӑклӑрах сарӑ тӗвве курма кулат: 
унӑн та, паҫӑр пӑхса пёлнӗ нтти вӑрлахсен 
пекех, пёр вёҫӗ ҫинҫерех ансАр, тепӗр вёҫё 
хулӑнрах сарлака. Хулӑнрах вёҫӗ тавра У йе 
11 вӗтӗ шӑлсем пец вӑрлӑх пайӗоем лараҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа вёт мӑйӑрсене йышлӑ пайлӑ вӑр- 
лӑхсем тёҫҫӗ. Кетӑрсёран пуҫҫӑр йышлӑ лаплӑ 
вӑрлйхсем хырпа царшӑн, тага пихтӑн пу- 
лаҫҫё.

Сӑнамаллисем. 1. Йӗкӗр тёшлё вӑрлӑхссне шатарса нӑхас 
тесен, 3  ■р.шка ӑшне йёне пӑ^ӑк кёрпи тултарӑр та, пёрпн ӑшне 
5 типё хвасоЛ) вӑррисем, иккбмёш ӑшне 5 шӳтернё хвассц> вӑр- 
рисем лартӑр. Виҫҫӗмёщ ^ашкн ӑшне хвасол» вӑррисен тӗшшлсе- 
не сив^ӗ ҫӗҫёпе тёввнсене сӗрёнмесӗр сурса илее тӑлра ӑшне ли
кёр. Хвасо.Т) (вал ҫук пулсан пӑрҫа та Йурат) шатнине кунран 
кун* ҫырса, шӑварса тпма хӑвӑр хушӑртан пёр пӗр йулташа суйлӑр.

2. Ыраша йӗпе хут ҫинце шӑтарма пулат. Типӗтмелли хута. 
стаккан тёпӗн^ен икӗ хут сарлакарах касса ҫавӑрса нлёр те, ун 
хӗррине пср вершук сарлакӑпх йӗритавра касса ҫӳуелентерсе ту- 
хӑр. Хншпёр гуҫесене стакканри шывалла, хашпбрне сУаккан ту- 
лашӗнҫен усса йарар. Ҫӳҫесем тӑрӑх шыв уӳлелле хапарса карӑн- 
тарна хута нӳрлентерет. Ҫав хут сине кунсерен стаккан ҫумён
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пӗрер ыраш пӗрт)и лартма тата шатпине ҫырса пыма хӑвӑр хт- 
шӑран шанцӑклӑ нулташа суйлӑр.

3 . Мадтан путылвкӑ ӑшне мӑйӗ таран -кӑшт ҫитми парҫа 
тудтарӑр та. тудлийех шыв йарӑр. Пӑкӑпа ҫирӗи нитӗрсе гыхса 
лартӑр.

4 . Тарасапа 500 крам оух.тб пйрҫа туртарса нлӗр те, шу- 
терме шыва йарӑр. 2 - - 3  кунтан щӳтёрнӗ пӑрҫана тепёр хут ттр- 
тарса пӑхар. Парса мён 'Бухлё шыв сахса ёҫне?

5 . Иӑргана т;улмек туллийех тултарса пщвра пӗҫерме йура- 
ти, йе йурамасти? ч

0 . 50 ыраш лӗр4,н шутласа идёр те, тарасана туртарар. > н-
тан цашка ӑшне хййар тултарӑр та, ыраша акар. Миге пёр '§8

„ ' \  / .  '• шатре.-
7. Хӑма татӑкёпе йелЕ&ёке икё тан пӳлӗме уйӑрӑр та, ит- 

лӗмсене хура тӑпрапа тултарӑр. Т1ёр нӳлӗмне 2 0  ур  н а р р , выҫӑ 
сёлё пёрргсене; тепёр нулёмне р  шултӑра тута сӗлё пёррсене 
акар.

8 . Пӑрга. хайар. хевелгавӑрнӑш, ыраш тата ытти вӑрлӑх- 
сене йешцӗкри тӑпра гнне, йе йаран гиве акӑр. Агта мӗлле вӑр- 
лах выртшше патак т,нксе паллӑ тавнр. Кунран кун акӑ мӗн 
асӑрхаса ҫырса пырар:

а) акеан хага кун шӑтса тухрӗе; у) хӑш вун вӑрлӑх нав
еем тӳрёлвнсе ӳсме пугларёг; ы» хГыи кун ҫулҫӑсем сар&лма дуҫ-
ларӗҫ; ӑ) хнш кун вӑрлӑх пайсем хӑрса ӳкрӗг.

9 . Выртса гӳрекен кантакеене, йе гуул катӑкёсене нуҫтарса 
тар аса пуканёпе лайнххӑн туее ҫӗмёрӗр. Тӗпрен^ӗкёсене пуҫтарса 
ьашкл ӑшне тултарар та. ыраш акар —шӑтатнУ

10. Хайӑр. йе пӑ^акӑкёрпн ӑшӗн^е ӳсекен к ар аген е  хура 
тапра ҫинв кугареа лартӑр.

П .^Х ы рпа $ӑршӑ икелёёене йур каймрцен пуҫтарӑр та, шак- 
кас.т не тннӗтсе варрисеие каларса и лее акар.

1 2 . II у ига шарпак арртсем ӑшне, не хут ҫине терлӗрен вӑр- 
лахсем пуҫтарар. Ар'цасем гумне вёсен ӑшёнре выртакан варлӑх- 
сен йа^ёсене ҫмрар. Вара спрён пёр пек йапаласен ушкане шкуд 
муеейё валли хатёрленет.

Вӑрлӑхсем шӑтни. Вардатал кирлё пайё вал тёвви пулат; 
тнеаран кирек мёнле вардах та шатмасӑр вилё выртат. Ванак- 
кнпе тымарё ацаш нирки тёвви тёш хушитин^е витёнсе выртат. 
Ан$ах тёвё хай халлен тёшёеёр шатай мает, ӑна ӳсме апат кирлё,



вӑл апат вӑрлӑхӑн тӗшӗн^е тытӑнса тӑрат. Бур йӑвӑҫву ӑк та 
вӑрлӑхсене айаккалла салатизден, вӗсем ӑш не апат хатёрлет. Ҫав 
апата ҫисе пур вӑрлӑх та темӗн тӑрӑшшӗ каеда ӳстерет.

Аксанах гаӑтакан. вӑрлӑхсем апат илме пултараймаҫҫӗ, Еӑр- 
лӑхри апатпа кӑна аталанса ӳсеҫҫӗ. Ҫавӑнпа епӗр вӑрлӑхсене пӑ- 
■ркӑкёрпи ҫин^е; типӗтмеллн хут ҫин$е тата урӑх майлӑ та шӑ- 
тарса пӑхиа пултаратпӑр. Тӗшёри ҫёмҫе, сӗтлӗ апата ҫнсе вӑй- 
лавсан, тёвӗ хӑйӗн тӗрекленнӗ тымарне. тӑлраиалла Марат те, ун- 
тан апат ёмсе ӳсме тытӑнат.

Вӑрлӑхра мӗнле тӑранмалли апат пур? Тёрлӗ йавӑҫкурӑк 
шӑтнӑ т)ух хӑйӗн вӑрлӑхри апата ӗысе ка^^а^анат терӗмёр. Вар- 
лӑхря апатах ҫисе етем те тӑранса пурйнат. Тырӑпулӑ вӑрдӑх- 
сен^ен вал арманта авӑртса ҫӑнӑх тӑват, ҫӑнӑхран ҫйкӑр пӗҫе- 
рет. Ҫӑкӑр ҫисе пётӗы тӗндери халӑхсом пурӑнаоҫӗ. Иӑвӑҫкурӑк- 
сем хӑйсен вӑрлӑхӗсем ӑшне апат хатӗрлемесен, етем выҫҫа вид- 
мелле. Тӗнгҫере аш, .сёт, еӑмарта нумайтарах ҫисе пурӑнакан ха- 

'лӑхсем йышлах мар, вур те йӑвӑҫкурӑкран лулакан апатпа <;лмёт 
ҫе ҫисе пурӑнаҫҫӗ. Тата йӑвӑҫкурӑкӑн вӑрлӑхсене ҫпсех вьц&х- 
■Ҫёрлёх те, тӗрлӗ ■ҫёрё^ун та тутӑ пурӑнат, еакӑнпа вӑрлӑхра



мӗлле тӑрантаракан апат пуррине пӗлмс пит кирлӗ. Ӑна пӗлес 
тееен епӗр рей рашки ӑшне пёр рей кашӑкӗ тул ҫӑнӑх йатӑмйр 
та, пӑртаккӑн пӑртаккӑн шыв хутӑштарса, пёрёк рӑмӑркка руста 
ҫӑртӑмӑр. Ҫапла руста хатӗрлесен, кӑшт тулмирех пёр стаккан 
шыв ллтӗмӗр, вара ҫийелтен ҫӳхе, сайра шӑлапир тутарпа ҫых- 
рӑмӑр та, ун ҫине рустана хутӑмӑр, тутӑрне руста кӑшт шыва
тёкёнмелле тӳрлетрӗмӗр.

Вара рустипе йерипен пӳрнепе кӑшт айккӑн айккӑн ҫавӑр- 
каларймӑр та, тутӑр вптёр шурӑ пёррӗсем шыва анма пуҫларёҫ, 
вёсем аннӑрҫемёи шыв сёт пек шуралма пуҫларӗ. Ҫав шыва шу- 
ратакан- вӗтӗ тӗпрев^ёкселе крахмал кӗрписем теҫҫё. Крахмал 
йатлӑ тӑрантаракан йапала пур тырӑпулӑ вӑрлӑхӗсенре те пур. 
Тулӑ ҫӑнӑхӗнре вӑл нумайтарах, ҫавӑнпа унтан крахмал уйӑрса 
илме ҫӑмӑлтарах.

Крахмал шыва аннйҫомён руста рӑмӑркки пӗрӗкленсе пырӗр 
унӑн тёеӗ саралеарах улӑщӑнса пырё, хӑй вӑл пӳрне ҫумне ҫып- 
ҫӑнакан иулрё. Ҫак ҫилём йевӗрлӗ ҫыпҫӑнакпн йапалаиа гиурри 
теҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӑл ҫӑмарта шурри пек тӑрантаракап апат. 
Шурри ҫӑнӑх хывӑхёнре нумай, ҫавӑнпа хтлвӑха сахал тӑранта- 
ракан йабала темелле мар. Шуррп пур вӑрлӑхра та пур, вӑл пӑр- 
ҫапа хвасо.р вӑррисенре нумайрах.

Крахмалпа шуррисӗр пуҫне вӑрлӑхра ҫулй йапалассм пур. 
Йётёнпе кантӑр, шӑпканпа хйзелҫавӑрнӑш вӑррнеенрен ҫ.у кӑ- 
ларпине пур те иӗлеҫҫӗ. Вӑрлӑхри йапаларан пӗри те пшвра 
ирёлмест. Паҫӑр стаккана уйӑрӑлса аннӑ крахмал пӗрриеем виҫ- 
тӑват сехетренех стаккан тёпне ларма пуҫларёҫ. Сӗт пек шурӑ 
шыв тӑрӑлма пуҫларӗ. ПТурри шывра нрёлменшше тата ҫу шыв 
ҫивре нарӑнса ҫӳреннне кпрск кам та курма пултараК Ҫав виҫб



йанала шывра нрӗлменни вӑрдӑхсемшӗн пит лапах; вӑряӑхсен$е 
ирлекен йапаласем иулсан, аксан несом пёр ҫумӑр ҫусана-х ирёл- 
се пётмелле те, варлӑхсепс выҫӑ, нимён апатсӑр ныртареа хӑвар- 
малла.

Аила иулсан нурӑнаг тёвви нрёлмен апата мёлле сине пул- 
таратпш? Мёлле вӑл тараватши? Акӑ мёлле: вӑрлӑх шӑтса тухна 
^ух унӑн крахмале “Вершен сахӑр пулма пуулат. Есёр килте.сед
ле ае урпана салат тума шӑтарнӑ зух пёр'рсене идее 'вӑмлауа 
иӑхӑрха? Пепле вӗсем иылакӑн каласа кайаҫҫӗ. Ҫав сахар пыла- 
кё вӑрлӑхрн крахмалтан цулиӑскер. Пур вӑрлӑхра та крахмал- 
тан сахӑр тӑвакан тш шнас патлӑ йапала пур. Вӑл тиастае пи- 
рӗн ҫӑварти сёлеке йевёрлё. Сёлеке тс крахмалтан сахӑр тума. 
пултараК Хмрӑм хытӑ.выҫҫан, ҫӑкӑра лайӑхрах ^ӑмлӑрха, сӗле- 
кепе дайӑхрах исАентерӗрха,—йепле вӑл пит тутлӑн туйӑнса ка
нат, ахадех мар ваттисем: хырӑм выҫҫан хура ҫӑкӑр га кудаҫ 
пулах, теҫҫӗ. Иепле хырӑм выҫҫан ҫӑвара тухакан сӗлеке крах- 
малдӑ ҫӑкартан сахӑр тӑка!', ҫавнашкалах вӑрлӑхри тиастас ха
ва/цепе унти крахмалтан сахӑр пулат. Вал сахӑр вара ты вра 
ирӗлме пултарат, ирӗлнё оахӑра ӗмсе вӑрлӑхрн иурӑнӑҫ тёвви 
ӳсме пуҫлат. Крахмалтан сахӑр пултӑр тесен, вӑрлйхсене шыв 
кирлӗ. Акнӑ вӑрлӑхсем шӑварсан а н р х  васкаса шӑтса хухаҫҫё, 
мӗншён тесен шыв вӑрлах ӑшне кӗрсе йерипен сахӑра ирёлтерсе 
тарах. Вӑл ирёлнё апата ҫисе к а .р а  ӳсет. Ҫавӑнпа та ҫумӑр ҫу- 
сан каэда §ас шӑтса тухат, типӗ ҫанталӑкра ерни ернипе гаӑт- 
масар выртат.

Мён акӑн, ҫавна вырӑн Малтан 20 тутӑ, шултӑра Сёлс пёр- 
т,исене еуйласа иятсм те. шкулрн тарасапа турттартӑм— пёр крам 
туртрё. Унтан ҫаван 'бухлех пит высӑ нацар селӗ пӗртрюене турт- 
тарса илтём - :,Д крам анцах туртрӗ. Йулашкин^ен 'туттнпе выҫ- 
ҫние тиркемесӗр 50 сӗлӗ пӗрци тарасапа турттаргӑм— 2  крам тур
трё. Ҫав тарасапа турттарса илнё сёлё п ӗр р севе  ҫӗрёк ҫӑпатасем 
ӑшёнцн тӑпра ҫине акса шатартӑм. 2 0  тута нер$ёсен$он пёри 
а н 'р х  шатмарӗ, 2 0  выҫӑ варӑран 1 2 -шё шӑтрё, суйламасӑр акиӑ 
60 сӗлс пёр’бисен’беи 41-шё шӑтруҫ.

Шултӑра, тутӑ нёр^ёсенҫен к а .у р  те парка вӑйдӑ шӑтса 
тухре, тымарӗсем те вӑрӑм, тӗреклӗ, йышлӑ сарйлро, ҫулҫисем 
те сиПсимёс ҫӳлелле хйпарцёҫ, мёншён тесен тута пёр’вёсем ӑшён- 
рс тёвве валли ҫйтелёме апат пур. Вӑл апата с.мсе солё ка^де 
вййлӑ шӑтса тухрӗ. Выҫӑ сёлё пӗр^исен^ен наг§ар ка.ува шӑтрё:
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косен тымарёсем те сайра, ҫулҫисем те кеске, мӗншӗн тесен вӑр- 
лахра пурӑнӑҫ тӗввине ҫителёклӗ апат ҫук.

Ҫаила ёнтӗ тырпула тата ытти пӑваҫкурӑк вӑйлӑ ӳстёр тесен 
шултӑра, тута, йавар вӑрлах акас пулат. Суйласа илнё тутӑ внр- 
дӑхсене акни пур йенрн  те усӑллӑ: унашкал вӑрлӑх ана ҫннҫе 
пӗтӗмпсх шатат, шӑтасса та хастарлӑ шатаТ,. выҫа, вӑрлӑхран 
нумаоӗшӗ шӑтаймаст. шӑтни те на$ар, вайсӑр ӳсет. Тутӑ вӑрлӑх- 
сен р н  кал,ца вӑйла шатса тухат те, нииён цирленмесӗр ҫу каҫҫа 
шултӑра тута вӑрлӑхсем хатӗрлет; вӑйла ӳсекен иырпулӑ уйариа, 
шӑрӑха та нумайтарах тӳсех, ҫум та ана иусмӑрлаймаст, бҫлесе 
тар пухтарнине лайӑх саплат. Надар варлӑхран надар к а р а х  
здӑтат те, лайӑх ҫанталӑкра та вӑйланаймастх Йе ҫумкурӑк пусмар- 
лат, пе цирленет, ҫит.м-ечннне ёҫденё хакне те тавранмаст; текех 
выҫӑ, вӗтӗ варлахсем ӳстерет. теҫеттинрен суйламан ахау, вйрлӑ* 
аксан 40 пӑт хырӑ тухнӑ; суйланӑ та, аедах да шултара вӑрлах 
акман— вара ,80 пӑт тухна; тасатса уйарса илнё да шултӑра кар
лах акна та, теҫеттинрен 142 пӑт тырӑ тухиа.

Нӑрлӑха суйлапн тата ака мёнтен у с а п а : суйланӑ тух, ала 
витӗр кашӑл хӳри йухеа тухат. Надар, выҫӑ вйрдӑхсене матш и- 
вапа йе алӑпа ҫуйдаяӑ рух к атал  хӳри пӗр пат сёл5рен 1 0 — 1 2  

кёренке рухлӗ йухса тухат. Вӑч кӑшал хӳринда ҫумкурак варлах- 
оемпе вӗтӗ выҫӑ тырпула пёрдасем пур. Апла пулсан акас вӑрлӑха 
ҫ.умкурак варлахёсенрен тасатса илетпӗр, акнӑ ана ҫппда ҫумку- 
рак ӳоесрен ҫалӑнатпар. Вал выҫӑ вӑрлӑхсене унарса илсе тёрлё 
лапна уса курма пултаратпӑр: не санах туса ҫнйетпёр йе,ш .дах- 
рӗрлӗхе тӑрантарса усратиар.

Литрах хӑш Т)ух теыле тута шултара варлахсем аксан та, ана 
ҫинр нимён те шатмаст. Унашкал инкек кивё, нумай ҫул хушши 
кӗлетре выртнӑ вӑрлӑхсене аксан пулат. Пур вӑрлӑх та пурӑна 
киле шацГн пулат—вйрлах вилет. Ыраш 2— 3 султан, сёлё 10— 12 
султан, тула 2 0 — НО ҫуд., хвасадаа хапав тата мӑкӑр, варлахёсем 
но - 1 0 0  ҫ.ултан шӑтми пулаҫҫӗ. Хаш хаш варлӑх сахал 
выртсанах пурахеарлаха тухат. Йамра варрнсене виҫӗ ернеренех 
акма йурамаст, тирскён варрисем пёриквиҫ уйахран, йуман йёке- 
лёсем пёр ҫултан шатми пулаҫҫё. Ҫапла ёнтӗ тнрӑлулӑ йе урах 
йакаҫкурак лайӑх, рзандакда ӳетёр тесен, уаан вйрлӑх-ӗсем - тута, 
тиултара тата даре пулмалла.

Нилте сӑнамаллисеи. I. Туда пердандан ыраш шӑтиа нулта- 
раЫУ 2 . Салат тума хатерлене сёлёпе урпана акса пӑхӑр—шӑта^нУ
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3. Хӗвелҫавӑрнӑҫ- вӑррисене ҫатма ҫине сарӑр та, вёри кӑмакара 
хёртёр. Унтан вёсене шӑтарса пӑхӑр. 4. Ыраш пёррпсене вёрекен 
иш ва йарӑр та 2 — 3 минутрак шывран кӑларса щӑтарма акӑр.
5 . Ы раш йе урӑх вӑрлйхсене Йӳҫӗхне (кнслойапа) сирпӗтсе шӑтар- 
са пйхӑр.

Тырпулла акасси. Тьгрпулӑ тухӑҫлӑ пуласси пӗр вӑрлӑхён^ек 
кана мар, йепле -акнип^ен те кплет. Вйрлӑха алӑпа та, машшияйпа 
та акаҫҫӗ. Алйпа акпа нӑрлӑха кайраи йе сухапа йе сӳрепе тӑпра 
айве вараҫҫӗ. Пирён ■ҫӑвашшем пур те тенӗ пекех тырпулла алӑ- 
па акса пурӑнаҫҫӗ. А н р х  аила акнине акӑ мӗншӗн мухтамауҫё: 
пёр Йен^ен алӑпа тикӗс сапалама хӗн. Тепӗр йенр*и: акнӑ хыҫоӑк 
сухапа йе сӳреие ёҫлесе вӑрлӑхсем пёр пек внтёнмен пиркя, шӑ- 
тасса та пёр пек шӑтса тухмаҫҫӗ. Алӑпа акнӑ варлӑх хӑшё лшт 
Тарана, йе ҫийелтех тппё тӑпра ҫииех выртса йулса шӑтмасӑрах, 
нӗр усӑсӑрах сайа кайса еухалаТ.

Маппшш&па аксан пур вӑрлӑх пёррисем те йёрки йӗркипе 
аванса пёр пек вятӗясе виртса пыраҫҫё' те, пёр вӑхӑтра тикёс 
шӑтса тухаҫҫӗ, ана ҫкнфб типсе пӑҫланмаҫҫб. Машшинӑпа аксан 
вӑрлӑх та сахалрах тухат. Алӑпа аксан пёр теҫеттинӗ пуҫне 12 
нӑт кайат пулсап, .машшинӑпа йёрлесе аксан 9 пӑт тырӑ кӑна 
кайаТ. Машшинӑпа ӗҫлеме те хӑвӑртрах иулаг, унпа ёҫлекен ҫынне 
те ҫӑмӑл. мёншён тесен магапшнӑ акйссипе та хӑпех акат, акннне 
те хӑйех витсе пырат; пёрре аксан сухапуҫӗпе йе сурепе витёп- 
терме кнрлё мар. Ҫавнашкал машншна йёрлесе акакан машшинӑ 
теҫҫё."Ука сутӑн илме пёр ҫыннй йӑвартарах. Ҫавӑнпа йалхуҫай- 
стви копператсн урлӑ илме тӑрӑш.малла.

Килте сӑнамаллисем 1. Ака __ илӗнёр икё пёр пек тӑват- 
кӑл п ё р к  анасем вурӑнаҫҫё. Ш р ани ҫине варлӑхсене а:&па, тен- 
рин сине йёрлесе акакан машшинӑиа акнӑ. Шутласа п&Хйрха: 
хӑш ани гинрё тырӑ пёррюем нумайрах?

Каланӑ пек хӑмаран йе хупран ар$а туса хатёрлёр. Арран 
иёр сарлака йенне кантӑк лартӑр; унӑн таршшӗ 30 сантиметтар, 
сӳллӗшё 2 0  сант., сарлакӑш 5— С сант. пулсан авантарах. Кан- 
тӑклӑ йенрен пӗр айкинцен сантиметтӑрлӑ линейккй ҫыпӑҫтарӑр. 
Арра ӑшне малтан 8  сантпметтйр ҫӳлёш хура тйпра пусартсарах 
тултарйр та, шӳтернё нйрҫа, тулӑ, йӗтён тата ытти тырӑтулӑ пёр- 
р сен е  пёр тёллерех туса хурса тухӑр, тата тепёр хуэден 3 санг. 
ҫӳлёш тӑпра тултарйр та ҫав вӑрӑсенех акӑр, ҫавнашкал ҫӳле ҫн- 
терренех акса пырйр. Кантӑк йепрен мӗнпе те пулин тёттёмлёр.
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Кунсерен шӑварса пырса, шӑтнине ҫак кӑтартнӑ йёркепе ҫырса. 
пырӑр.

Пурне те акнӑ кунсем
С а н т и м е т т ӑ р с е м п е  в н ҫ ҫ е  а к н и н  

т а р ӑ н ӑ ш н е .

> 2 з [ 4 5 6 7 8 9 1 0

Ыраш шӑтса тухнӑ 
кунсем . . .

Й ӗтбн .......................

Тага ыттнсем

3. Мӗнле тапра ҫине вӑрлӑхсене тарӑнтарах акса шӑтарма 
пулат: тӑмлине йе хӑйӑрлине?

Вӑрлӑхсене ӳсме ӑшӑ кирли? Ӑна пблес тесе виҫӗ р ш к !  
ӑшне пӑркӑкёрпн  тултармалла та 5 —6 — шар пӑрҫа лартмалла. 
Вара пӗр 'рш кине кӑмака ҫумне ӑшӑ вырӑна, теприне ц ӳрер  
бумне сивӗ ҫапакан вырӑна, виҫҫӗмӗшие т,ух ӑшӑ вырӑна, ткан а , 
тӗттӗм кбтесе кӳртсе лартмалла.

$ушша калани. Аша 8 — ран сахалтарах пулсан, хвасо.% 
шӑтмаст; т»УРе'Р  ҫум ӗнр ӑшӑ сахал, ҫаванпа унта хвасо.т, шӑт- 
маст. Ӑшӑ ҫителбклӗ лудсан пур вӑрлӑх та васкасарах шӑтат, ӑшӑ 
с ахал пулсан вӑрахӑн аталанса ӳсет. Ӑшӑ ытлах сахал пулсак 
шӑтмасӑрах ввтртат. Кёмака ҫумбнр ӑшӑ вырӑнта усекен хвасо.% 
вӑррисене сивё вырнна лартсан, вӗсем ӳсме ррӑГнаҫҫё. Йтлашшн 
ӑшӑра та вӑрлӑхсеы шӑтмаҫҫё, 50° ӑшӑра пёр вӑрлӑх та шйтмасК 
Пур варлӑх та ӑшаснвве пёр пек йышйнмасг: хӑшӗ сахал ӑшӑрах 
шӑтат, хӑшӗ нумай ӑшара ҫеҫ шӑтат. Ырашпа урпа тата оӗя$ 
3 _ 4 0  Шӑтаҫҫё, ку р р тса  0 °, хӑйар, каван, помитор вӑрӗсем 1 9  

14—10° ашӑра та варахӑн шӑтаҫҫё, 30° ӑшӑра пур вйрлӑх га 
хӑватланса шатаГ.

Тёрлӗ вӑрлӑхсене шӑтма мӗн $ухлӗ Гииа кнрлнне пёлме нит 
кирлӗ, мӗншбн тесен ана пблсен епӗр вйр.тйхсене хӑш вӑхйтра 
акмаллнне лайах пёлме пудтаратпӑр. Сивве тӳсекен вӑрлӑхсене 
ҫуркунне, йур кайсанах, акма йӳраТ. Ака йӳҫкӑшманпа йасмав 5° 
ӑшарах шӑтаҫҫё, ҫаванпа вёеене ир аксан та снв тивмест. Каван 
вГфрнсем пр лартсфи шӑтас уук, мёншӗн тесен вӗсем 13°— ран са
хал ӑшӑра шӑтмаҫҫӗ.

Вӑрлӑхсене шӑтма ҫутӑ кирлӗ мар. Ш каира выртакан хвасо^ 
тёттӗм вырннтах шӑтса тухрӗ. Ытти вӑрлӑхсеие шӑтма та ҫутй



кирлё мар. Ш атма ҫута кирле марри варлахсемшён пит аван: 
аксӑн не лартсан вӑрлахсене сӳресе йе сухаласа тӑпрапа витст- 
нёр пуяин те, вӗсем тӑпра айӗн^е тӗттёмре шӑтмасӑр выртмаҫҫӗ.

Вӑрлӑхсене шӑтма сывлӑш иирлӗ. Пирӗн умра икӗ путылккн 
пур. Вёсен тӗпёнре ыраш каэдисем ӳсеҫҫӗ, ан-рх пӗр пек мар. 
Пӗр путылккине пӑкӑ персе шг§етлени 2  кун пртнӗ. Ҫак икӗ кун 
хушшинре питӗрнӗ путылккӑри к а .д а  шатма ■ҫараина саванна вал 
питӗрменнингрен кӗскерех, тага ҫулҫисем сарӑрах. Питӗрмен путылк- 
кӑри сипсимӗс ӳсет. Путылккӑсеире каедасем мбшпӗи пёр пек -ӳс- 
меҫҫӗЯ Мӗншӗн тесен питӗрнӗ путылккине сывлӑш кёрёймен, сын- 
лашшӑр варлах шӑтаймас-Т’. Питӗрнӗ путылккана хӑйа тивертсе 
куртсен те. вал лапах сӳнсе ларат. Нигерией путылкка ашне хӑй 
тявёртсе кӳртеен, вал сунмест. Апла пулсан путалкка-сен'ве сывлапт 
иӗр пек мар: питӗрменнин§е хайа ҫунтаракан сывлӑш— йӳҫамӑш, 

•питёрннгр хайа сӳнтерёкеи сӗрӗмсывлӑш камрӑкйӳҫҫи.

Мёншён шӑтакан вӑрлӑхсене сывлама кирлӗ.-' Сывлаяа уух 
етем йе $ӗр&§ун лшёирен кӑмрӑкйуҫҫипе пёрле тата ӑигӑ тухат. 
Вал аки мӗнтен жадла: пӳртре нумай ҫынсем пухӑнса ларсан, 
иӳрт вас аш&нат, шамшакка та]) нлет. Ҫынсем йепле смвласӑ 
вӳртс ӑшатаҫҫӗ, ҫавнашкалах вӑрлахсем те, сывлана '§ух ӑша кӑ- 
дараҫгё, ШӑтакагГвардӑхеем ашӑ кӑларнине сӑнама та, хӗнех мар. 
Иутылккӑ ӑнше пёрик ываҫ пӑрҫа тултартӑмӑр та, ӑшӑ вырӑна 
«патарма лартрӑмӑр. Пӑрҫаннӑтма пуҫласан, унан ӑлше кратуҫник 
лартрӑмпр. Пӳртрс кратуҫннк 13° кйтарта'рё иӑрҫа ӑшёнре вал 
15° катартрё; 2 ° мтлашши ӑшӑ вал пӑреа сывланӑран тухаӑ мӗн. 
Килте салат тума сӗлӗ шӑтарнӑ рух ӑна алӑпа тытса лӑх&рха? 
Вёл йепле пӗҫерет! 1>ӑл алпӑ камака ӑшши мар, шӑтакан вӑрлӑ- 
хӑн ӑшши. Ҫав ӑшӑ. вӑрлӑхсене шӑтма пит кирлӗ: вӗсене ӑшӑтма,
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вӑй нала кирлӗ вӑл. Ӑшӑ вӑл пит вӑйлӑ йапала, ^ нӑн вӑӑӗпе 
яукун ҫулпа пинӗ пинёпе ҫынсем ларса кайаҫҫё, шывсем ҫинае 
кимӗсем ишееҫӗ. Гав ӑшӑ вӑйӗпех вӑрлӑхсем те пурӑнаҫтёвви пат- 
велле тёшрен апат куҫараҫҫӗ. Ш ӑтса тухакан кавӑн вӑррисемш» 
хёвелҫавӑрӑнӑш варрисем (малашне санӑр) хӑйсен хупписене тата 
вёсе.м ҫинг,и таира тепрвнцёксене паттӑр пек ҫёр айӗн-цен ҫӗклесе 
тухаҫҫё.

Йӑвӑекурӑк ӑпгдикки.
Т)итлӗхсем. Куҫа курӑнман. пит вӗтб йапаласене пысӑклага- 

кан микроскоп йатлӑ хатёр пур. Упӑн пӑхӑр кӗпҫе веҫӗсене пыса.к 
латакаи йбрер тёкёр кӳртсе лартнй. Айалти кӗленҫе ай6 н §е пӗ^ёк.

шӑтаклӑ сӗтел нур.• Сӗтел айӗн^е хыҫалтарах тӑракан куҫкӗски 
хёвед ҫуттине сӗтел шӑтӑк витёр микроскоп кёпҫи ашнелле ҫапса 
йама пултарат. ҫаванпа ҫӳлти кӗ ленда витӗр пӑхсан айалта, кёиҫе 
тёпӗнда ҫута ҫаврашка курӑнат.

Микроскоппа йавӑҫкурйа аш ркки  мӗнле тӑинне те пӑхса 
илме иулаГ. Сухан шӑлён ҫӳхе витӗр курӑнакан шур кипкине сӳсе 
йлее микроскоппа пӑхсан, шалта, микроскоп кёпҫи тепёнда. еан- 
ҫутӑ ҫаврашка ҫинре темӗн §ухлӗ вётӗ пыл хурда кар а с пек пул см
еем курӑнаҫҫё. ҫав лӳлемсене щитлёхсем  теҫҫӗ.

'Дитлёхсем тымарта та. ҫулҫӑра та. тунара та. пур тблте те 
пур. Йӑвӑҫкурӑк тӑлпуне $ул ҫуртпа танлаштар.ма пула*: ВУ*1

ҫурта йепле кнрпӗц ҫине кирпё^ хурса тӑваҫҫё, ҫавнашкалах 
йавӑгаурак та хййён *тпӳне ну май ртлёхсене урлӑ пирлб сыпго - 
тарса ӳстере^.
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Т)итлӗхӗн пысӑккӑшӗ. Йӑвӑҫкурӑк 'ртлёхӗсем- пит пӗцӗккё 
йапаласем, аха$ куҫпа курӑнмаҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсене епӗр микроскоп- 
па пӑхрӑмӑр. Пирён микроскоп вӗтӗ йапаласене 1 0 0 0  хут ытла 
пысӑклатат пулин те, ■ртлӗхсем унӑн витӗр те ка^а пӳрне пысӑк- 
хӑш ан^ах курӑнаҫҫё. Хӑш хӑш ҫимӗҫҫен ■ртлӗхёсене ахал, куҫпа 
лӑхса курма пулах. Ав& лайӑх пёҫернӗ ҫӗрулмине ҫурсан, вӑл 
пёт,ёк кӗрпе пеккисен^ен тӑяӑ нек курӑна¥, ҫав пӗ1)ӗк кӗрпе пек- 
киеем ■ҫитлёхсем вӗсем. Арпусӑя та, улман та, аппелҫинӑн та 
’ртлёхсем ҫавнашкалах ах а .| куҫпа пӑхсанах курӑнаҫҫӗ.

^итлёх хуппи. Йӑвӑҫкурӑк&н ^итлӗхӗсем пӗр пӗрин^ен хуп- 
писемпе уйӑрӑлеа тӑраҫҫё. Ҫамрӑк 'ҫиглӗхоен хуппи питӗ ҫӳхе, 
а^аш пула¥, ваттисен хулӑн, ҫирӗп пулах. Ан^ах курӑкйӑвӑҫӑн 
хӑш хйш тӗлти трхглӗхсен хупписем "§ас хытма пуҫлаҫҫӗ. Ун пек 
хытӑ ■ртлӗхсем мӑйӑр хупписем, ^йҫырлп вӑррисем тата мттисем те.

Т)итлӗх наймаки (яласмӑ). ^итлӗхре трг кирхӗ йапала вӑл 
наймаки. Наймакп тесе хупӑ ӑшӗнхух шӗвё, ҫӑмарта шурри йевӗрлё 
йапалана калаҫҫӗ. г1)итлӗх ‘яаймаккйн,§е тӗш йӗритавра сапаланса 
тӑракан вӗтӗ , пӗр^ёсем пур. Вёсене плаҫтитӑсем теҫҫӗ. Вӑл плаҫ- 
титӑсем ҫулҫ.ӑ 'ртлӗхӗсен-р ҫимӗс тӗслӗ иулаҫҫё. Унашкал плаҫ- 
титӑсене хлорохвил пӗр-ҫисом теҫҫӗ.

Хлорохвил пӗрхргсемсӗр нуҫне наимаккин|е (иур ^ухне те 
мар) крахмал тёпрен^ёксем курйнаҫҫӗ. Крахмал тӗирен^ӗксене 
курас тесен, мнкроскоп&н йапаласем хумалли кӗлен^е ҫине шыв 
тумлатмалла, шыв ӑгане паранка тёпрен^ёксене хыроа йамалла. 
В ара шыв тумламё сёт пек шуралса кайат. Вал сёт пек шыва 
микроскоппа пахсан, унта темӗя $ухаё п ёр |ӗ 6 ем курӑнаҫҫӗ. Ҫав 
пёр^ёеем крахмал' юспренщскёЬем. Крахмал тёпрен^ёкёсем пёр 
тумлам йота йарсанах кӑвакарса кайаҫҫё. Хлорохвилпе крахмал- 
сӑр пуҫне, наймаккн йшён^е су тумламсем ишше ҫӳреҫҫӗ.

Т)итлёх сёткенё. Ҫамрӑк ■ҫитлёхре наймакки туптулли тултарса 
тӑра¥, ан§ах пӳлӗмсем ӳснёгемён наймакки ӑшӗнце пушӑ хушӑсем 
пулма пуҫлаҫҫӗ. 'Щитлӗхсем ватӑднӑҫемён пушӑ хушӑксем аслӑланса 
ӳссе пыраҫҫӗ, наймаки вара пулом хӗрринелле а н |а х  ҫыпӑҫҫа 
йулат. Ҫав пушанса йулйӑ хушйсене хӑш "ҫухяе сёткен тулса ла- 
рат. ^итлёх сёткенӗн^е сахӑр, йӳҫӗсем, тӑвар тата ытти йапала
сем ирёлсе тӑраҫҫӗ. Вӑл сӗткеи сатпахт,а ҫимӗҫҫен 'ҫитлёхӗсен^е 
пит нумай. Хӑйара, улмана, ҫырлана тата ыттн ҫймӗҫоене пӑ^ӑр- 
тасан, йе касеан вёсен^ен сахӑр пек пылаклӑ сӗткен йухса тухат, 
мӗяшӗн тӗсен ҫимӗҫҫене пӑцӑртаса йе касса, йе хамӑр шӑлсемпс



Т>нмласа епӗр 'ртлёх  хупшше ҫёмёретпӗр те, вара сӗткснён ирӗк- 
сӗрех йухса тухмалла пула?.

Цнтлӗх сӗткевӗ ӑшӗн-ҫех тата тӗрлӗ сӑр йевӗрлӗ йапаласем 
ирёлсе тйраҫҫӗ, сар тӗсне кура ■ртлӗхӗ те йе хёрлӗ, йе сарӑ, йе 
кӑвак. пулма пултара?. Лва хӗрлё купӑста ҫулҫисем, кӗркуннехи 
тёрлӗ тӗслё ҫулҫӑсем, р ^ е к  тӗсӗсем тёрлӗ сарлӑ йапаласем вёсен 
сӗткенӗн^е нрӗлнӗрен ҫапла илемлӗн курннса лараҫҫё.

Т)итлӗхсем ӗрт,ени. Йавӑҫкурӑк ртлӗхёсем ыттн $ёрё йапала
сем пекех ҫуралаҫҫё, ҫийеҫҫё, ӳсеҫ.ҫӗ, ёрцеҫҫӗ, внлеҫҫӗ. Е ррссине 
вӗсем уйӑрӑлса ёрт>еҫҫё. Т)итлӗх хайне кнрлӗ таран ӳссе ҫнтсеп,
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вӑл уйӑрӑлмн пулат. Малтан тӗшӗ икӗ пайа уйӑрӑлат, ҫав пайсем 
хушшнне карт пулат, ҫапла вара пӗр ртлёхрен иккӗ пулсатӑрат- 
Пӑртак вӑхӑт иртсен ку ^итлӗхсем каллех уйӑрлаҫҫӗ, уапла вара 
йӑвӑҫкурӑк ӳснӗҫемён тргглӗхсем нумайланса пыраҫҫё. Т)итдӗхсем 
хытӑ ёркесен йӑвӑҫкурӑк та васкаса ӳсет. Ҫамрӑк гртлӗхсем вас- 
карах ёррҫоё, ваттисем ун пек мар: вӗсем ӳссе ситсен ёррм е 
^арӑнаҫҫё. Ҫуркунне ■ртлӗхсем васкаса ёр^еҫҫӗ, ҫавӑнпа ун •рухяе 
йӑвӑҫкураксси хӑватлӑ ӳсеҫҫӗ; кӗркуннепе ртлӗхсем  ватӑлёа 
кайаҫгё. Вёсен хупписем хулӑмланса хытса лараҫҫё, вара р т л ӗ х  
внлет.
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Йӑвӑҫкурӑк тӗртемӗ. Самрӑк ртлёхсем пур те пёр манерлёрох, 
ан$ах ӳснӗҫемӗн вёсем улшӑнаҫҫӗ. Пӑрҫа тунине урла касса микрос
копия пӑхсан, унта темнее тӗрлӗ 'ҫитлӗхсем куранаҫгё: хашӗ тӑ- 
рӑхла, хӑшӗ тӑрӑхла гинсе, хашё кӗске, хӑшё в&рӑм, хӑшё сар- 
лака. хӑшё ҫаврака, хӑшё лаптак тата темёеьерле тёрли те курӑ- 
лаҫеё. Пёр пекреххисем пур те пухӑнса нёр. еёрелле тӑрасеё. Мёя- 
шӗн ӳсекен йападасоне кун пек тӗрлӗ тӗрлё 'ртлёхсем кирлёха? 
Акӑ мёп тума: ӳсекеп йаиала, ахал, р р ӗ  йапаласем пекех пуранат, 
унӑн та ӗ?ё нумай: вӑл сывла?, тӑранаг, сийентен сыхлана?, тата 
ыттн ёҫҫене те тӑва?. Ҫак тёрлӗ ӗҫе тёрлё ртлёхсем ӗелеҫҫё: хӑ- 
шӗ вёсенрн  сывлйшран йӳҫамӑш илеҫҫё, хӑшё ҫӗртен ҫулҫӑсем 
патне апат хӑпартаҫҫё. хӑшё ҫудҫйеенрн тымаралла анат анта-» 
раеҫё. '1)нтлёхсем тёрлё ӗҫ тувӑран улӑшӑвса кайнӑ. Пбрлешще 
нӗр ёҫе туса тӑракан 'ртлёхсен ушкӑнне тёртем тееуӗ. Йӑвӑеку- 
рӑкра тертем впҫё йышши палӑрса тӑра?: .1 ) внтекен тӗртҫмё 
(йӑвӑу хуппи); 2 ) куҫаракан тӗртемё (йӑвӑҫкурӑк ӑп гр к к и н р  апата 
куҫаракан цитлёх ушкӑнӗсем); 3)тёрекле?екен тӗрте.мё (йӑвӑу хыт- 
тн, йётён Де кантӑр тӑмийӗ).

Ыйтусем. 1. Йӑвйҫкурӑкӑн ртлехёсене мӗлле аиат еикё 
$ух ҫнйетпёр? 2. Мёншён хӑйара, йӑвӑҫулмине тата итти сёт- 
кенлӗ ҫимёҫҫене рм ласарах _ ҫисен тути сисёнет? 3. Пӑтуӑкӑкёр- 
ш ш |е етеме тӑрантаран напала -пури ууки? 'Ҫитлёхӗн хӑш пайке 
уисе етем тӑранат. уийн хӑш пайӗ пирӗн хырӑмра ши-мес-т? Лу- 
канпа. сӗтелте ртдёхсем  пури? Мӗншӗн путылккӑ пӑккине проп- 
каран тӑваҫҫё? Мӗншӗн путылккана лропкйпа питӗрсен унта-н сыв- 
1йш тухмае?? Хёрлё кӑшмана шывра пёҫерсен мӗншён гаывё хё- 

релет?.
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Т ы м а р
Усни. Вӑрлӑхсене шйгарнӑ '§ух, епёр вӗсепрн* р ” малтан 

тьшарсем птӑтса тухннне куртамӑр. Ш ӑтса тухнӑ тымар хӑйен 
вёҫёпе апрах ӳссе пырат. Ӑна епӗр акӑ йепле пӗлтӗмёр.' Ш ӑхакан 
хвасол/а пӑркӑкӗрпи  йш ёнрн кӑдартӑмӑр ха, унӑн^тьшарӗ ҫнне 
ррнилпа ҫырса картсем турӑмӑр, пёр картран тепӗр [карт хуш- 
шине пӗрер милиметтӑр хӑвархӑмӑр. Ҫапла туеан ^хвасо.ра каллех 
шйтма паҫӑрхи вырӑна лартрймӑр. Виҫ кун иртсен ‘л хвасол,а кӑ-

ларса яахрӑмӑр та, унӑн тымар ҫ и н р  карт хушпшсем асдӑданнӑ. 
анрах пёрешкел мар: тьшар п атӗп р  хушӑсем нимён р х л ӗ  
те аслӑланмав, в ё ҫ ё н р  хушӑсем пӗр сантиметтӑр тӑршшё рӑсӑл- 
нӑ>. Ҫак сӑуанинрн  ёнтӗ тымар хӑйӗн вёҫӗпе кӑна ӳссе пыни 
лайӑх палӑртат.

Тымар вӗҫён р  р  ҫамрӑк. араш ртлёхсем  пулаҫҫӗ, вӗсем 
хы ҫӗнр, тымар кутнелле ватӑрах,- хулӑн хупӑллӑ, ртлӗхсем  выр- 
таҫҫб, ҫапла вара мадти самрӑк ртлбхсеп ушкӑнё тӑпра ӑш ён р  
ҫул уҫса п ы р а! А н р х  ҫав тери а р ш  ҫамрӑк тымар вӗҫёсем хытй 
тӑпрасем ӑшнелле йепле шӑтарса кӗме пултаратши? Лна пӗлее 
тесе рулмекре ӳсекен хвасо.^ тымарне тӑпӑлтарса кӑларса пӑхрӑ- 
мӑр та, унӑн в ӗҫӗн р  пысӑклатакан кбденр виттӗр пуклак йапа- 
ла куртӑмӑр. Вал пуклак ш м ара калпакё  теҫҫё. Тымар калпакӗ 
хул 1н хупӑллй ртлӗхсем  спйӗн снйён выртнӑран пулса тӑра'1’

Йӑвӑҫкурйк. 2
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Вӑл ӳсекен ҫамрӑк тымар тӑррине вптсе, хунласа тӑрат. Калпак 
тул йенрен ватӑлса хӑпӑнса ӳксе тшрат, шал й ен р н  ҫӗяӗрен ҫӗнӗ 
ӳссе пырат. Ватӑлса пёрӗннӗ ритдёхсем ҫамрӑк тымар тӑррине 
хытӑ йе -ркекен йӗпдӗ йапалаеем сийен тӑвасран сыхласа тӑраҫ- 
ҫё, вёсен хӳтлёхӗпе ҫамрӑа тымар вӗҫёсем ҫӗр ӑшне тарӑна кӗр- 
сс хытӑ тӑпра найӗсем х^ш ш инрх ҫул туса ҫӳреҫҫӗ.

Тымар ҫӳҫӗсем. Купӑста каэдине й ӑви н рн  тӑпӑлтарса йӑрйн 
ҫнне куҫарнӑ т,ух. епёр унӑн тымарсем ҫумне тӑпра ҫыпӑҫӑнса 
тухнино куртӑмӑр. Вӑл тӑпра тымарӑн вӑтам тёл ӗвр я  кӑшт вёҫ- 
неллерех пит ҫнрӗпӗн ҫыхӑнса кёҫеленсе тӑрат, силлёсен те уйа- 
рӑлса ӳкмест, ҫавӑнпа купӑста каэдине тӑпри мӗнӗпелех йӑран 
ҫине куҫарса лартрӑмӑр. Мӗлле йапала оав тӑпрана ҫыхса ҫӗк- 
лентерсе танине пелес тесе, 1 - 2  купӑста к а ^ р н е  шыва йатӑмӑр. 
Ш ывра тапра исленсе уйаралрё. Вара тӑпра витсе тӑнӑ тёлтен 
пит вето, шапш'урй, с ус, пек ҫинҫе тымарсем ларни курӑнса кайрё. 
Вал тымар гене тымар ег/ҫёсем— ҫӳҫтымарсем теҫҫё.

Ы раша типётмелли хут ҫ и н р  шӑтарса пйхнӑ $ух та епёр 
ҫӳҫтымарсем куртӑмӑр. Вёсем тёп тымарсем ҫине мамӑк пек йӑвӑ 
тапса тухрёҫ. Вӑл ҫӳҫтымарсем пур йӑвӑҫкурӑк тымарӗсем ҫинрс 
те пур. Тымар ӳснӗҫемён вёсем тымар вёҫнелле шӑтса пыраҫҫӗ, 
тымар кутнелле хӑрса ӳксе иыраҫҫӗ. Ҫӳҫтымар 1— 2 милиметтӑр- 
тап вӑрӑм ӳсеймест. Хӑш хӑш тымарӑн ҫӳҫтымарёсем пит йӑвӑ

ӳсвҫҫё, шутласа та кӑлармалла мар нумай. Акӑ кукурусӑн пӗр 
тӑваткӑл милиметтӑрлӑ вырӑнта 700 ҫӳҫ усе.т. Пӗр тулӑ тымарӗн- 
р  1 0 .0 0 0 . 0 0 0  ҫӳҫтымар шӑртланса лараТ', ҫав ҫӳҫҫене пӗр ерет 
вёҫссене тӗкӗнтерсе хурса кайсан 2 0  ҫухрӑм тӑршшё т)ӑсӑлма 
пултарат. Тулӑн лӑстымарӗсене ҫапла хурса тухсан ҫурҫухрйм 
тӑршшё 'рсйлма пултарат.



Йӑвӑҫкурӑк вам и  тӑпрара апатҫимёҫ нумай пулсан, ты- 
марсемпе ҫӳҫтымарсем пӗр вырӑнтарах ерешмен карти пек, са- 
рӑлса апат сӑхса пурӑнаҫҫё, инҫе туратланмасӑр ҫывӑхрн тӑпра 
тӗпрещёксен^ен апат ӗмсе тӑраҫҫӗ; кашни тӑпра тӗпрен^ӗкӗ йӗ- 
рптавра йавӑнса, ҫыхӑнса, ҫӗкленсе лараҫҫӗ. Тӑпрара апат сахал 
яулсӑн тымарсем вӑрӑмланса кайса катаран апат сӑхса пуҫта- 
раҫҫӗ.
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Хыгӑ. пш вра ирӗлмен апата тӑттра катӑкёсен-де тӗл пулсан, 
ӳссё пыракан тымарсем ӑна шывра ирӗлекен тума та пултараҫҫӗ. 
Вӑл ёое тумашкӑн тымарсем хӑйсем ӑш ён р я  хытӑ, $ул пек тӑп- 
ра ҫине йӳҫӗсем (кислоттӑсем) кӑларма пуҫлаҫҫӗ, вара йӳҫӗхпе 
ислетнё мрамор, тӑвар тата ытти хытӑ йапаласем шывра ирӗле- 
кен пулаҫҫё. Тымарсем хытӑ 'вулсен^ея те апат илме пултарнине. 
акӑ йепле пёлме пула?. Ар$а тёпне йака мрамор хӑма татйкӗ 
хумалла та, пӗр вершук хулӑнӑш тӑпра тултармалла. Вара вӑл 
тӑпра ҫипе пӑрҫа акмалла. Пёр уйӑхран пӑрҫа тымарёсем ӳссе 
вйрамланса мрамор хӑма ҫине сарӑлсан, хӑмана ар^а тӗпӗнреп 
кӑларса яӑхмалла. Вара мрамор хӑми ҫнн^е йӗп вёҫӗпе ^ёрсе 
ту на пек тымарсон йёрёсене курма пулай

Сӑнамаллисем. 1 . Тымар айалллла ӳсет, тунп ҫӳлелле. Тыма- 
ра ҫ.ӳлелле ӳстерме пулами, йе. пулмастп? Ӑаа пӗлес тесе шӑта- 
кан пӑрҫа тымарне ҫӳлелле, тунпие айалалла вырттарӑр, кавӑн 
вӑррин сарлака вёҫне ҫӳлелле туса тӑпра ӑшне лартӑр.

2 . Тымара сывлӑшра ӳстерме пулат-, Ала ҫиае йе пӗрпӗр 
тёпне шӑтаркаланӑ аркана вӑрдӑхсем хурӑр, ҫийзлтен тӑпра са- 
яӑр. тӑприне йӗпетсе м а д а р ая ' ҫакса йарйр.
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3 . Т)ӳлмек тӗпне пер вершук хулӑнӑш хура, тислӗкдӗ тӑпра„ 
ун ҫине тепӗр ҫавнашкал си хӑйӑр, хӑйӑр ҫине там тӑпра тулта- 
рӑр та, хвасо.^ йе иӑрҫа акӑр. Ҫакнах тата урӑх майлӑ сӑнаса 
пӑхӑр: пёр пӗр арҫана нкӗ пёр пек пулӗме хӑма татӑкёне уйарӑр. 
та, пӗр пӳлӗмне хура тӑпра. тепӗр пӳлёмне хайӑр тултарӑр. Хама 
татӑкне кӑларса илӗр те хӑйӑрпа хура тӑпра рккине вӑрлӑхсем, 
акӑр. Пёр 2-3 ернерен акнӑ вйрлӑхсене тӑпӑлтарса кӑларса пӑ- 
хӑр. (Ар'р,н пёр йенне кӗлен^ерен тусан вӑрлӑхсене тёкӗр ҫумнех 
аксан, тымарсем ӳссе кайни шгт аван куранат).

Тымарсем тӑпраран апат сӑхни. Ҫӗр ҫин^е пур ӳсекен йӑвӑҫ- 
курӑкӑн та тымарёсем пур, тымарсӑр курӑксем пӗвери шывра йе 
кӳлре ан$ах сайра хушран пулкалаҫҫӗ. ЙӑвЯҫкуракан тымарё пӗ- 
тӗм ӳтиӗвне ҫёрте тытса тарат. Тымар пулмасан йӑвӑекурӑк ҫилпе- 
йе шывпа тӑпалса еӗр ҫнне тайалса укмелле те. петӗмпех Ҫӗрс» 
каймалла. Тымарсем йӑвӑҫкурӑксене тӑпрара тытса тӑмасан вы- 
^ӑх^ӗрлӗхе уаран сине йарсанах курӑксене кӑкласа пӗтермелде теу 
ҫарана ҫапҫара ҫаратса хӑвармалла. Аи уах ҫарана унашкал сийен 
сыснасем ан$ах тӑваҫоӗ. Вӗсем сӑмснсемпе ҫереме сухаласа курӑк 
тымарёсене тӑпӑлтарса пӑрахаҫҫӗ те, вара сухаланӑ вырӑна ку- 
рак шӑтмасТ. Ҫапла ӗнтӗ, курӑксем шатассц. вӗсем ӗр^есси тымнр- 
та тытӑнса тӑрат. Нумай йӑваҫкурак тунипе ҫулҫисене татса ил- 
сен те, ӳсме '§арӑнмаҫҫё, ӳсмелли апата тымарсем тӑпраран илсе 
тӑраҫҫё. 'Гӑпрарап вӗсем шыв йевёрлӗ йапаласем а н р х  илеҫҫё. 
Тымарсем витӗр хытӑ йапаласем кёрес ҫук, шӗвӗ йапаласем ан^ах 
сӑхса кӗме пултараҫҫӗ. Мӗлде ш&вӗ йапаласем тымара кӗнине ӑн- 
ла-нса плес тесе, впӗр акӑ мёп сӑнарамар. Пулӑ хӑмпипе тӑварлӑ. 
шыв (вӑкар йе сыона хӑмни те йурат) тата варӑм, ансӑр кӗлен^е 
кӗпҫепе ҫнп, стакканпа шыв хатёрлерӗмӗр. Малтан тӑварлӑ иш ва 
хӑмнӑ ӑшне туптулли тултартӑмӑр та, кӗлён^е кӗпҫене уиӑн ӑш- 
ие пӑртак кӳртсе ҫиипе ҫыхса лартрамӑр. Унтан вара ҫапла ха- 
тӗрденине стакканрн таса, тӑварсӑр шыв ӑшне куртсе лартрӑмар. 
Виетӑват сехет иртсен стакканри шыва ӗҫҫе пӑхрамӑр та, вӑл тӑ- 
вар тути калакан пулнӑ, вӑд вӑхӑтрах тата хампарн шыв та кӗп- 
ҫе тарӑх ҫӳлелле хӑпарнӑ.

Пулӑ хӑмпи витёр шыв кёрсе кӗлен^с кёпҫе тарах удӑхна 
пекех, тапрари шыв та тымарӑн ҫӳхе хуппи витӗр сӑрхӑнса кёр
се йӑвӑҫ тӑрӑх улӑхаТ. Ан$ах тымара сӑхса кӗнӗ цшв, хӑмпӑри 
тӑвардӑ шыв пек мар: пёррс кӗрсен калла тухмаст, нӗтӗм йӑвӑҫ- 
куравЯл ӳтпӳяе салапаТ. Тӑпраран тымара кӗрекен шыв кӗрессе
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те хӑй пё'В'Бвн кӗмеет: унпа пӗрле тӑварлӑ йапаласем ирӗлсе кӗ- 
реҫҫё.

Мӗншӗн тымара пӗрре кёнё шёвё аиатсем тӑпра ӑшнелле 
калла тухма пултараҫҫӗгаи? Ана ак йепле сӑнаса пёлме пула1!. 
Кӗркупне йумаи ҫӑданӗсене пуҫтармалла та (кусем ҫук пулсан 
туйра (хунав йуман) хупписем те йураҫҫӗ) ^ӳлмекре йе хуравта 
лӗҫерсе шывле сӑрӑхтарса плсе хӑмпӑ ӑшне тултармалла.  ̂нтан 
■стаккан йе урӑх нысӑкрах савӑт ӑгаве йешӗлсенкерлӗ шыв тул- 
тарса ҫаван Гипне хӑмпӑна куртее лартмалла. Тӑрсан тӑрсан хӑм- 
пӑрн йуман ҫӑпанлӑ шыв хурала^, стакканри шыв улӑшӑнмаст. 
^апла вара, йешӗлсенкер шывё хӑмпӑ, витёр кёрсс хампари шыв- 
па пӗрлешше урӑх йышши йанала пулса тӑнӑ. Ҫав шёвӗ йапала 
■ҫерннлӑ пекех ҫырма нултарат. Йуман ҫӑпаи шывёпе йешлӗсен- 
асер шывёпцсн пӗрлсшше ■ҫернилӑ пулнӑ пекех, тӑпрарн тӗрлӗ тӑ-

.  ш

ПТ «№■ V'

А ---  ТТ --------   V поронял р̂с*Л.
йышпш йапаласем пулаҫҫӗ. Вӑл йапаласем калла тымартан тӑпра 
ӑгане тухмаҫҫӗ, йӑвӑҫкурӑк ӳтпӳне тӑрантарма кайаҫҫ^.

Йӑвӑҫкурӑн мӗлле йапаласен^ен пулнӑ. Пурт умӗн^е ӳсекен 
■йамраран пёр симӗс турата ҫ.удҫи мӗнӗпе 500 крам йаварӑш кас
са илтӗмёр. Унтан туратран ҫунса вак турнассем турӑмӑр та, 
■ҫатма ҫине сарса вӗри камакана типӗтме лартрӑмӑр. Лартсанах 
*§ӗрё турпассен’§ен пӑс тухма пуҫларӗ, мӗншӗн тесен йӑмра тура- 
тёк^е шыв пур, вӑл шыв вӗрипе ,пӑсланса тухат. Шыв пӑсланнӑ- 
ҫемён турпассем пёрёнсе типсе ҫӑмйлланса йул^ёҫ. Икӗ кун ирт- 
сен, иӑе тухма царӑнсан турнассене туртарса пахрамӑр та, вӗсем 
125 крам ан^ах туртрӗҫ, 375 крам (75% ) уухлӗ йӑмра туратӗн- 
'$е шыв пулнӑ, вал шыв вёрипе пӑеланса сывлӑша кайнӑ. Татах 
125 крам типӗ турпассене гатма ҫине хурса кӑмакара ҫуктар- 
тӑмӑр. Гунса пӗтеен, ҫатма ҫине кёл ануах выртса йул-ҫб. Хут



ҫине кӗле пуҫтарса илтёмӗр те, тараса ҫин^е туртартӑмӑр— 25 
крам туртрё; 125 крам йӑвӑҫран 100 крамё тёрлё касӑсем пулс.а 
сывлаша вӗҫнӗ. Йӑвӑҫкурӑкӑн ҫунса кайакан йапалисене ҫг/иакан 
(оркӑнлӑ) йапаласем теме йурат, кӗл пулса йулнӑ йапаласене кӗл- 
лс  (оркӑнсӑр) йе минераллӑ йапаласем теме йурат.

Ҫунакан йапаласен^ен пулакан кассене вёреннӗ ҫынсем пуҫ- 
тарса сӑнаса пӑхнӑ та, тӑват уйрӑм йапала (елемент) тупнӑ: йӳ- 
ҫамӑш, ншвамӑш, кӑмрӑкамӑш тата асот. Ҫак 4 йапаларан (еле- 
менгран) йӑвӑҫкурӑкра пурин^еп те нумайтараххи кӑмрӑкамӑщ 
пулат. Кӑмрӑкамӑшне йӑвӑҫа сывлӑш кӗмен вырӑнта ҫунтарса ха- 
тӗрлеме пулат. Епӗр Гша акӑ мёлле хатёрлерёмёр. Выртса ҫӳре- 
кен тимӗр йешцёк ӑнше ҫӑка патакӗсене кӑранташ хулӑнӑш ҫурса 
тултартӑмӑр та, сывлӑш кӗреерен хупал^ине тӑмпа пи^етлесе ҫу- 
накан кӑмакана ҫулӑмсӑр тӗле кӳртсё лартрӑмӑр. Вут ҫунса тух- 
сан, 5— 6  сехетрен йеш^ӗке кӑларса уҫҫ-а пӑхрӑмӑр та, ҫӑка па- 
таксем хупхура хуралса кӑмрӑк пулса тӑнине куртӑмӑр. Епӗр вӑл 
кӑмрӑк патаксемпе ҫырса, тӗрлӗ карттинсем турӑмӑр.

Еёле сӑнаса пӑхсан вӗреннӗ сынсем кёлте 30 тӗслӗ йапала 
тӑнине пёлвӗ, вӑл йапаласен^ен йӑвӑҫкурӑка ӳссе пыма 6 -шӗ ҫеҫ 
кирлӗ. Ҫав йапаласем: кали, калугой, макни, тимӗр, кӳкӗрт тата 
хвосвӑр. Ҫапла ӗнтӗ типӗтнӗ йӑвӑҫкурӑкра 1 0  йапала пур: кӑм- 
рӑкамӑш, шывамӑш, йӳҫамӑш, асот тата кӗлти 6  минерал. Ҫак 
йапаласемсӗр пёр курӑк та ӳсме пултараймасЕ

Сӑнаса пӗлнисем. Халӗ ант;ах каланӑ йапаласензен лӑвӑҫйу- 
рӑк хӑнше хашне тӑпраран сӑхса плетши? Епёр йӑвӑҫкурӑк мӗн 
пур тӑлпӳне тӑпраран илсе ӳссе пулат пулӗ гесе шухӑшлама хӑ~ 
нӑхнӑ. Ан^ах вӑл пӗтӗмпех аила' мар. Пӗр виҫҫёр ҫул ёлёкрех 
пӗр вӗреннӗ^ҫын акӑ йепле сӑнаса пӑхнӑ. Вӑл пӗр. |.ӳлмек ҫине 
2 0 0  кӗревкке кӑмакара типӗтнӗ тӑпра хурса 5. кӗреикке йӑмуа 
тура^ӗ лартнӑ. Пилӗк ҫул хушгашгҫе ҫав турат ӳссе пысӑк йӑвӑҫ 
пулса тана. Вара вӑл ҫав йӑвӑҫа тапалтарса кӑдарса еёрён^ен 
тасатна та, типӗтсе тепӗр хут виҫҫе танаштарса пӑхнӑ. Хайхи 
турат малтанхин^ен 4 лӑт ытларах пулса тӑнӑ. Унтаи вӑл йӑвӑҫ 
ӳсяӗ тӑприне уйрам виҫҫе пӑхн^ та, тӑпри мӗн пурӗ те 14 мыс- 
кал кӑна ^акнӑ. Йӑвӑҫ хӑйӗн ӳсӗннё ытти пайсене ҫ.ӗртен мар, 
сывлӑшран илнӗ пулнӑ, Кайран вёреняё ҫынсем темиҫе тӗрлӗ сӑ- 
наса пӑхса акӑ мӗне пӗлнӗ: йӑвӑскурӑк ҫӗртей гиывсӑр пуҫне 
пер кёл гцне иулакап минерал йапалавепе анщ ах илет, тата» 
кусенрн  пуҫне аеотн та ҫӗртенех илет...
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Вӗреннӗ ҫынсем кёлри йапаласем пит кирлнне акц, мӗлле 
пӗлнӗ. Вӗсем таса шыв йе хёртнӗ хӑйӑр ӑшне кёлри йапалаеен- 
р н  пулакан тӑварееие йара йара ирӗлтернё те, курӑк (хуратулӑ) 
лартнӑ. Ш ывра йе хнйӑрта ҫав 7 елементран пурте пулсан йӑ- 
вӑҫкурӑк хӑватла ӳссе р р к л е п н ё , ҫимӗҫне те кӳяӗ. Ҫав йапа- 
ласенрн  пӗри кӑна ҫитмесен, йӑвӑҫкурйк 'ррленсе не нацарлан- 
са ӳснё. Акӑ шывра тпмӗр пулмасан, йавӑҫвурӑк ӳсессе ӳснё, ан- 
■§ах ҫулҫисем сарӑхса тӑна. Ҫапла сӑнаса вӗреынё ҫынсем павйҫ- 
курӑка усме асог, хвосвӑр тата кали пуринрн те ыгларах кир- 
лнне пёлнӗ.

Сӑнамаллисем. 1 . Мёлле тапра витӗр шыв нумайтарах еӑх- 
са кёрет?—50 купла сантцметтӑр хӑййр. ҫавӑн 'цухлех типӗтнӗ 
тӑм менсуркӑпа впҫҫе илмелле.- Там тӑприне виҫи§рн тусан пек 
тӳсе ватмалла. У н тан и кӗ  варинкке ҫине тииӗтмелли хутрав туиӑ 
шӑтӑксӑр варинккесене йӗпетсе кӳртсе лартмалла та, пёрин ӑшне 
50 купла сантиметтӑр хӑйӑра, теприн йшне 50 куп. сант. тӑма 
тӳдтармалла. Ҫапла тусан кашни варинкке ӑшне менсурккӑпа виҫ- 

■ҫе 50-шар куп. сант. 'вухлё шыв йамалда. Шыв тӑпрасем ӑшне



<сӑхса кёрсе стаккана йуха!1. Хӑйёр витёр йе тӑм внтёр шыв хӑ- 
внртрах йухса тухат-? Асӑрхӑр: миҫе минутран тапрасен^сн шыв 
тумлама ^аращ ё? Стаккансене йухса аннӑ шывсенс менсурккӑпа 
виҫӗр. Тӑм мён ^ухлё шыв сӑхса идет? Хӑйӑр? Хӑшӗ, тата миҫе 
хуг нумайтарах шыв ҫатат?

2 . Пӳртре типсе тана унывен пах:рра пулна хура тйирана 
тёпретсе ала витӗр пар та 100 крам тарасапа туртарса пл. Ун
тан ҫатма ҫине сарса хурса вӗри кӑмакара хӗрт. Тӑпрари ҫёрӗк 
суннипе тӗтёмпе шӑрша тухат. Ҫӗрёк ҫуннаҫемен тӑпра тёсӗ хёр- 
лёрех сарӑрах нулса ш.трат. Ҫатмана силлесерех тӑреан тӑпра 
ӑшне нӗр хура тӗпревтэёк те йулмаст. Тапрана ҫатма ҫшгцвн пуҫ- 
тарса илсе тепӗр хут турттарпр. Тӑпра миҫе крам туртат? Ҫёрӗк 
миҫе крам туртаг? Ҫыр!

Халӗ ӗнтӗ ҫатмари тӑнрана пӗрпӗр савӑтри шыв ӑшне ӑар 
та, лайӑхӑн пӑтрат, унтан тӑрадтар. Стаккан тёпне мӗлле тӑпра 
тӑрӑдса лараг? Тӑмлӑ шывне йерипен йухтарса сирее ил. Стак
кан тӗпне дарнӑ хайӑра типӗт те тарасапа турттар.— Мӗн "вухлё 
туртат? Тӑм мён рухлӗ турта^? Сӑнаса пӗлсе иднӗ ■дихвӑрсене ҫа- 
кӑн пек ҫыр:

Пнрён пахҫари 1 0 0  крам тӑпрара:
Ҫӗрӗк—5 крам— 5*/°
Хӑйӑр— 50 крам— 50°/»
Тӑм— 45 крам— 45°/о

3. Тӑпрара мӗн ^ухлё ирӗлекен йапаласем пурши? Ӑна пёлес 
тесен, паҫӑрхн пекех 1 0 0  крам типӗ тӑпра турттарса илмелде те.



ана оавӑтри шыв ҫине йароа лайӑххӑн пӑтратмалла. Пӗр сехет 
хушши тӑрӑлса ларсан шывне типӗтмелли хутран тунӑ шӑтйксӑр 
варннкке витӗр сӑрӑхтарса илмелле. Унтан вара ҫав шыва каст- 
тру^ккӑ ашён’ве типсе л ар р ^ ен  вӗрегмелле. Шыв вӗресе пйслан- 
са пӗтсеи сарӑрах хӑмӑртарах тӑпрари тӑварсем кастру-рскӑ ҫум- 
ве ҫыпҫӑнса яулаҫҫё. Халё бнтӗ кастру-рка таварӗ мӗнёие тараса
па турттарнр. Мӗн 'вухлӗ туртрӗ? Ҫыр. Уктан кастру^кка вӗри 
шывпа ҫуса тӑварӗшцея тасат та, тепӗр хут турттар. Ирӗлексн тӑ- 
прари тӑварсем мёя вухлӗ туртаҫҫё? Ҫыр.

Йамӑтран тӑранса пурӑнакан курӑксем.

Ҫӗр (;ин'§е тӑпраран ҫимӗҫ илмесӗр тӑранса пурӑнакан курак- 
•сем те пур. Ҫав курӑксеи-вен хӑшӗ мёлле те пулин урӑх курӑк ты- 
марӗ ҫумне ҫыпӑҫҫа ларат те, унӑн сӗткенне сӑрӑхтарса ёмсе пу- 
рӑнат. Ҫавӑн пек йут сӗткене ёмсе иурӑнакан—йунӗҫмӗш курак- 
сене— харампыр теҫҫӗ. Ҫак харампыр курӑксем йаланах йамӑт 
ҫимӗҫе пӑхаҫҫӗ. Лнҫах йӑваҫ ҫак ҫимӗҫе харам пыр курӑк валли 
мар, хӑйне тӑранса пурӑнма хатӗрлейӗ. Вӗсемшӗя йуг йӑвӑҫкурӑк 
пуранӑҫӗ нимех те мар. Ҫавӑнпа вёсем ӑна кӑна тиркемесӗр хӑй- 
■сем пырса йернӗ йӑвӑҫӑн хатӗр симӗҫҫёне туртса илсе таранса 
пурӑнаҫҫё. Вӗсене урӑхла йамӑтпыр (паразиты) теҫҫё.

Ҫавӑп пек харампыр хушшип^е питё нумай снйен тӑвакан 
курӑк пур. Вӑл тирӗкйӑвӑҫҫи (топо.|). Ку йе йуман ҫумне, йе т а 
та  тӗр.тёрен ҫимӗҫ иӑвӑҫҫем ҫнне вырӑнаҫҫа пуранат. Ҫакна омел. 
л ӑ  тесҫё. Омеллӑ пёрпӗр йӑвӑҫ турацӗ еумне тӗплӗрех вырӑнаҫҫа 
ларса вай плет те, вара пӗ^ёк. ҫаврака, питё. ҫыпӑҫӑнакан вӑрӑл- 
лӑ пуҫҫем (муклашкасем) ӳстерсе хатӗрлет. Омеллӑ сыр&нса илни- 
пе, хашвухне йе крушша, йе улмуҫҫи пӗтӗмпех аптӑраса ҫитет. 
Омеллӑ вёсен сӗткенне туртнаҫемӗн туртат. Йӑваҫ пӗ^ӗккӗнех им- 
шерленсе пырат те, ӳсейми пула!1, вара ҫулҫа та .сахал кйлара*, 
р р к ӗ с е м  те сахал ҫурӑлма пуҫлаҫҫё. йулашкип^ен вара хӑй те 
хӑрса ларат. Омеллӑна урах ййвӑҫҫем ҫине йерсе, ӗр^есе кайма 
пулӑшакаа сӑнп^ас (дрозд) тейекен тусё пур. Ҫак кайӑк омеллйн 
ҫыпӑҫӑнакап ҫырлисене ҫиме питё пуратат. Вӑл вёсене тӑранаэдея 
ҫийет те, пор йӑвӑҫ ҫие^ен тепӗр йӑваҫ ҫине куҫҫа ларат. Ҫапла 
вара хӑй урисем ҫумне ҫыпӑҫна ҫак усал курӑсӑн ҫырлисемпе вӑр- 
рисене тепӗр йӑвӑҫсем ҫине те сараУ

Тата ҫавӑн пек йамӑт сёткенпе тӑранса пурӑнакан сырлан 
курӑк— вёлтрепуки (повилнк) пур. Вал тёрлё курак туни тавра 
йавӑиеа ун ӑпше пӗ^ӗк ёмкӗ^ӗсем йарса сӗткенне ӗмсе пурӑна¥.
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Ҫаксемсбр нуҫне тата йӑвӑҫкурӑк тымаррисем ҫумне вырӑ- 
яаҫҫа пурӑнакан урӑх харампыр курӑксем те т}ылай. Акӑ сӑмах- 
ран, кантӑрпа тапакӑн сӗткенне туртса ӗмсе пурӑнакан курӑксем, 
вӗсене вырӑсла петров крест, заразиха теҫҫё, Кун пек харам
пыр курӑксен тымарри ҫук, тымар вырӑнне туна тымар— ём кёр- 
сем пур. Тата туни еинҫе ҫулҫӑ вырӑнне вӗтӗ хувӑ цеккиевм 
лулаҫҫӗ. .Ан^ах, ҫак харампыр курӑксен^ен нумайӗшӗ питб 
нлемлӗ '^ецекеем кӑлараҫҫӗ.

Х урткӑпш анкӑеем пе тӑранеа пурӑнакан  
курӑкеем.

Хурткӑпшанкӑпа тӑранса пурӑнакан курӑкеем р н ах ах  пур- 
ши? тесе ыйтаканӗ те пулӗ. Ҫавӑн пек хурткӑпшанкӑпа тӑранса

пурӑнакан тӗрлӗ курӑксем нумай— 500 патнелдех. Пёр ^аплӑ 
нумай вёреннӗ акйлтрш ҫыннп Тарвин ҫак курӑксем <ин'§ен, вёсем 
мӗлле хурткӑпщанкӑсене тытса таранса пурӑнни ҫин-уен тёпӗйёрӗ- 
пех вӗренсе ҫитнё. Ҫак курйксенрн нумайӗщё хурткӑпшанкӑсене 
ҫулҫисемпе тытаҫҫё. Вёсен ҫулҫисел хурткӑпшанка тытма цур 
йен$ен те питё аван. Вёсем п ё |ӗк  пактам  йевӗрлӗ пулаҫҫё, Кӑк- 
шӑм анине тӗрлёрен тӗслӗ тӗрӗсем илемлетсе тӑраҫҫӗ; хӗррив^ен 
пыллӑ шыв тумламӗсем тухса, какшйм тӗпне пуҫтарӑнса лараҫҫӗ. 
Пыл шӑршипе унӑн илӗмне курса тӗрлӗ хурткӑпшанкӑсем ҫе^ек 
тесе йе вбҫҫе, йе шуса пырса шалах кёрсе кайаҫҫё. Унта вара 
вӗсем хайсен вилӗмне тупса ҫав курӑксен апа'бё пулса тӑраҫҫб.



Хурткӑпшанкӑпа тӑрансагцурӑнакан курӑксен&ен ^ӑн пал- 
лисем акӑ ҫаксем: сывлӑм курӑкёпе шӑна тытакан курӑк (росянка 
и мухоловка). Оак курӑксен тытмалли ҫулҫӑ а н |а х  мар, тата вё
сен вы^ӑх'§ӗрлёх ҫӑвар йевӗрлӗ оркӑнсем пур. Оркӑнӗсем хурт- 
кӑпшанкӑна тытнӑ $ух тапранма та, тата апата хырӑмри пек ҫӗрт- 
ме те пултараҫҫӗ.

Сывлӑм курӑкё ла^акалдӑ, торхмӑкё ҫитёнекен вырӑнта, йе 
пё?ёк шыв хӗррисещр ӳсет. Сывлӑм курӑкё ҫӳлелле ӳсекен курӑк 
мар. Унӑн ҫулҫисем ^ е к  кӑларакаи тупа кутпе пухӑнса лараҫҫӗ. 
Кашни ҫулҫӑ йӗритавра: айккисем ҫин^с те, уӳлти йенлуе те куҫ. 
тёкё пед хбрлӗ вӑрӑм ҫӳҫҫем, шӑрт йевёрлё, сапаланса лараҫҫӗ. 
Ҫӳҫҫен вёҫёсем тунидт>ен т а т а р а х . Вӗсем ҫин^е вётё сывлӑм тум- 
ламёсем йӑдтӑртатса тӑраҫҫӗ. Вётӗ хурткӑпшанкӑсем ҫав тумлам- 
сене пыл тесе ӑна ёҫме хавасланса нырса дараҫҫё.

Ӳпре сывлӑм курак ҫудҫи ҫнне вёҫҫе иырса ларсанах, тӗкб- 
сем пёрдн хыҫҫӑн тепри ӳпре ҫине усӑна, усӑна анаҫҫӗ, пуҫӗсене 
ун ҫумне тайса сывлӑмне тӑкаҫҫё._ Ҫак ^ӗксем сывлӑм курӑка хурт- 
кӑпшанкӑ тытма кирлӗрен унӑн ҫулуи уинҫе ҫавӑн пек сападанса 
лараҫҫӗ. Вёсен ӗҫӗ, ҫавӑ., Сывлӑмӗ хурткапгаанкӑн ҫемҫе ӳтне пур- 
не те ислетсе й ар ат .' Пӗрш; сехетрен хурткапшанка ирӗлтерсо 
пӗтерсен, тӗкӗҫем каллех ҫёкленсе сапаланса лараҫҫӗ. Б 1ӑнан ирбл- 
пен хытӑ хуппи ҫеҫ тӑрса пулат. Ыттп ҫемҫе ӳт§6 пётомнех нрёдсе 
оулҫа ӑшне кӗрсе тараннӑ ҫӗре кайат.

Амернкре ӳсекен тепёр шйна тытакаи паллӑ курӑк ҫудгиоем, 
уҫӑлса хупанаҫҫӗ. Ҫак курӑкӑн ҫулҫнсем, капкӑниа тытнӑ пекех 
хурткӑпшанкана хӗстерсе лартаҫҫё. Унӑн ҫулҫи ҫине кирекмӗлде 
хурткйпшанкӑ пырса ларсанах ҫурринден шалт хупйнса лират. • 
Ш ӑнан пур ҫемҫе ц ё  нрёлсе ҫулҫӑ ӑшне сӑрӑхӑнса кӗрсен. ҫудг 
ҫи каллех уҫӑлса лараК



Ҫӗре еӗл еее  аванлатаееи еин^ен.
Ҫёр ӗҫлесе пурӑнакан кирек йепле ҫыа та, хӑы хирне ёҫле- 

се нумайтарах тырӑпулӑ илме тӑрӑшат. Ҫӗрне ӗҫленӗ лух суха- 
ласа йе сӳресе ҫемҫетет. тата айалти сийӗсене ҫӳлелле кӑларса 
улшӑитарат. Сапах та сухаласа сӳренисем ҫӗре мӗнтен усаллине 

• лайӑхах '5ухлайыас);, ҫавӑнпа тапрана мӗн вӑхӑтра мёлле майпа 
ёҫлесен тырӑпулӑшӑн ытларах усӑ кӳрессине питех пӗлмест.

Пур тырӑпулӑ та: ыращи, сӗлёи, хуратуллӑи. тата ыттисем 
те тйраяса пурӑнса ӳсеҫҫӗ, ҫимӗҫ кӳреҫеӗ, ҫавӑнпн вӗсеае тӑран- 
еа пурӑнмалли апатҫимӗҫҫем кирлё. Вӑл тӑранса пурӑнмаяли апат- 
сем тӑпран ҫийелти сийӗсен^е пур, а н р х  пур те пёр пек мар: 
вӗеен-ҫен хӑшё хӑшё тырӑпулла тӳрех йураҫҫё, вӗсем вара ӑна 
ҫамӑллӑн цӗртсе ӳстереҫҫӗг хӑшӗ хӑшӗ тата тырапу|Лла йура¥ пул- 
сан та, вӗсем ирӗлме пултарайман пирки, вёсемпе курӑк тӑранма 
пултараймас/Т. мӗншен тесен курӑк таврашӗн шӑлё ҫук.

Ш ӑлсӑр ватӑ ҫын сухари ҫийес тесен, ӑна шыва -рксе 
ҫемёҫтсрет те, тин ҫийет, Ҫавӑн пекех курӑк та: ӑна кирлӗ 
йапаласене тӑнраран ҫӑмӑл илмелле туса. памасан, прслтерсе 
памасан. хай тӗллӗн нимӗн те тума пултараймаст. Ҫавӑнпа 
тӑпра ӑшён^н апатҫимӗҫ тырӑпулла усӑллӑ пултӑр тесен, унӑн 
ӑтёнце ты вп а сывлӑш пулмалла. Тӑпра ӑшёнцй шывпа сывлӑш 
пуласси мӗнтен килстшн? Вӑл тӑпраран килет. Ҫавӑнпа епӗр 
малалла тӑпран мӗлле пулмаллнне пелме тӑрӑшӑпӑр, тата ӗҫлесе 
урӑхлатна тӑпрара шывпа сывлӑш мёлле улшӑнса танине сӑнаса 
пӑхӑпӑр —паллашӑпӑр.

Хытӑ тӑпра. Малтан хытӑ пир^ев тӑирана -илер. Вӑл тӑпра 
кирпӗ^ё пекех, талкӑшбпе пёр пек та^ӑ тӑрат. Ҫавӑн пек, тӑпран 
сарлака хушӑксем ҫук, ҫавӑнпа вӑл тӑпра сине шыв пухӑнса та
ра?. ӑшне сархӑнса кёреймест. Ҫапла вара ҫумӑр йе йур шывӗ 
хытӑ тапрана йӗпетеймест, тайлӑк выран пулсан урах ҫёрелле 
йухса кайат. Тӳрӗ вырӑнта пулсан шыв §асах типсе ларат, пӑс 
пулса сывлӑша вӗҫҫе кайа¥. Акӑ илер ҫуран йе ут ҫулне: сумӑр 
ҫусап ҫул ҫинт,и шыв анаталда йухса кайат, мбншӗн тесен ҫул 
тӑтӑш ҫӳресе хӑма пек хытса кайат те, сарлака хушӑксем питӗ- 
р.ёнсе лараҫҫӗ,'ҫаванпа ҫул ҫ и и р  тӑпра ншва йышӑнма пултарай-



''масг, вара шыв йе тайлӑк ҫёрелде йухса пӗтет, йе пае пулса 
вёҫ.ҫе кайат. Хытӑ тӑнран тата ҫинҫе хушаксем пулаҫҫӗ, вёсене 
каппи.^арвем теҫҫё. Ҫав ҫӳҫ пӗр1 И пек ҫинҫе хушӑксем тӑрӑх 
айалтан ҫӳлелле шыв пит ансат хӑпарат, тӑпра ҫине ҫӳлелле тух- 
сан, ҫу кун^е шыв §асах типсе кайат. Канавра шыв пулсан, ка
нав хӗрри шывран ҫӳлерех йӗпе тӑрат, мӗншӗн тесен шыв хытӑ 
тӑпра витёр ҫӳлелле сӑрхӑнса улӑхпӑ. Ҫавӑнпа кӑраҫҫин лампа 
хМӗвӗ тӑрӑх хӑпарат. шывшур йе сахӑр кӑт&кӗ тӑрӑх тата ытти 
те. Тӑиран ҫийелти та’р  сийӗ айалта шыв сахал пулсан та. ӑна 
ҫапах ҫӳлелле туртса идет.

Айалти шыв ҫапла пёр май ҫийеле тухса тӑнипе хытӑ тӑпра 
витӗрех тнпсе кайаг. Ҫапла ӗнтӗ хытӑ (пир$ев) тӑпра ҫумӑр, !©• 
йур шывне пуҫтараймаст, хӑйӗн айалти си й ён р  шывне те тытса 
тӑраймаст. ] ̂ умайдон ӗҫлемесёр выртнӑ ҫёр талкӑшпе хытса 
выртат, тата н а р р  сухаланӑ ҫӗр муклашкан хӑпӑнса тухат Кув 
пек ҫӗрсем иккёш те шыв тытаймаҫҫӗ те, пухаймаҫҫӗ те. Мукдаш- 
каллӑ хытӑ ҫӗр пӑр выртакан ҫӗртен сийенлӗрех, мёншён тесен 
сил пур йен-ҫен те вёрсе ҫёре р с а х  типӗтсе йарат. Ҫитменнине 
тата муклашкасем тырӑ пӗр^исене. тымарсене шӑтса ӳснӗ $ух 
кансӗрлеҫҫӗ: тырӑ пӗрзисем хӑшё ытла тарӑн витӗнеҫҫё, хӑш»'
| ийеле пулаҫҫӗ, вӗсене шыв тата ҫемҫе ҫёр ҫителӗклӗ тпвеймест. 
тата шмаррисем пур йеннелле сарӑлса кайса ҫирёпленеҫҫӗ. Саван
на та муклашкаллӑ сухаланӑ ана ҫин-ҫе кал^а §ае шӑтса тухай- 
маст, пӗр тикёс пулмаст, на-рр усет.

Тусанлӑ тӑпра. Ытла вӗтелсе тусанланса кайнӑ тӑпра та 
шыва тытса тӑраймаст. Ун пек тӑпрасен ҫийелти сийӗ ҫунӑрпа 
р с а х  пыедӑкланса ҫӑралса ларат те, айалалла пӗртте шыв йа- 
маст. Тата ҫийелтен хуп пек хытса ларнӑ ^ух, ҫинҫе хушӑксем 
(к ап п и р р  тенисем) пулса йулауҫӗ, айалти шыва хӑпартса ҫёре 
темён тарӑнашё типӗтсе йараҫҫӗ. Кун пек тӑпра внтӗр к а р а  та 
р с  ҫӗмёрсе шӑтса тухаймаст.

Вӗтӗ катӑклӑ тӑпра. Ш ыва тытса тӑрас тӗлӗшрен вӗтӗ катӑк- 
лӑ кӗрпеклӗ тӑпра аван. Кӗриеклё тӑпра шыва пухасса та, ӑна 
усрасса та хытӑ, йе тусан пек вӗтё тӑпраран авантарах сыхлат. 
Ҫапла ӗнтӗ, хирти тапрана кӗрпеклентерме, вётӗ муклашкаллӑ 
тума тӑрйшмалла. Тӗрлӗ тӑпрасенрн кёрпекленсе тӑраканни ты- 
рапулла лайӑхрах пулӗ. Тӑпра кӗрпекленсе вӗтӗ муклашкаллӑ пу- 
ласси тӑпрари йапаласент,ен килет: тӑпрана вӗтӗ муклашкаллӑ 
тума майсем те пур. Вӑл майсенрн пёрн анана вахӑтне пӗдсе
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сухаласси. Анапа типсе кай сан сухаласан—вӑл шултӑра муклаш- 
каллӑ пула!; пит тат,калла ҫухаласан— вӑл нӗртте ҫемҫелсе хйпар- 
масВ пушшех хытса кайат. Ана пёр тӗрлӗрех нӳрлӗ пулсан тин 
сухаласан тӑпра аван ванса вӗтӗ муклашкаллӑ пулат. Пуртгҫен 
ытла тӑмлӑ тӑпрана кёрпеклентерме пнт йӑвӑр. Тӑпрана кёрпек- 
лентерме шӑн та пит нумай пулӑшат. Вӑл акӑ йепле пулат. Тап- 
рари яӳр шӑнма тытӑнсак, малтан аслӑрах хуш аксен'р шыв шӑ- 
нат\ унтан питрех спвӗтсен, тӑвӑр хӗсӗк хушшисешҫи шыв шйн- 
ма тытГшат.

Ҫапла ӗнтё. тӑпраран малтан пысӑкрах хушӑксен^и шыв 
ш ӑнат;. аслӑ хушӑксен^е пулнӑ пӑр катӑксем хӗсӗк хушӑксен^н 
нӳре туртаҫҫӗ те, ӳснӗҫемӗн ӳссе пыраҫҫӗ. Пӑр катӑкӗ пысӑкланса 
ҫитсен аслӑ хушӑкра шӑнӑҫаймаст те, хушӑк хӗррисене пусма 
тглтӑнат. Аслӑрах хушӑксем хушшин^е тӑпра г§ӑмӑртаннӑҫемӗн 
1 ӑмӑртанса пырат. Ҫапла вара хӗллехи шӑнпа тӑпра пӗр-рсем 
пӗрпёринпе пӗрлешше ^ӑмӑртанса вртё катӑксем пулса тӑраҫҫӗ.

-  Ҫӗр ӑшӑнсан. пӑр шывӗ аслӑ хушӑксем тӑрӑх ирӗккӗн айалалла 
кайат, тӑпра катӑксем гҫӑмӑрккипех йулаҫҫӗ.

Ҫапла вара (‘уркуннепе тӑпра кёрпекленни кайма пултарат. 
Каланин^ен паллӑ, шӑннӑ нӳрлӗ тӑпрана аиуах вётетме пултарат, 
тӑлра типӗ пулсан та ӑна нийепле сивӗ те кӗрпеклептерме пул- 
тараймаст’. Тӑпрара вӳр ҫителёклех пулмасан тырӑкурӑк на-ҫар 
ҫитӗнет: типӗ уйар ҫул ннхӑҫан та тухӑҫлӑ тырӑпулӑ пулаймасВ 
Ҫавӑнпа тырӑпулӑ лайӑхрах пултӑр тесен типӗрех ҫӗршыв ҫин$е 
тӑпрари нӳре сыхлама тӑрӑшмалла. Тӑтграра нӳр ҫумӑр йе йур 
шывён^ен пухӑна$, ан^ах ҫумӑр йе йур шывё ҫёр ҫин^ен айлӑм- 
сем. ҫырансем тӑрйх йухса кайса тӑпрашён пӗр усӑсӑрах ну
май ҫухалаВ Ҫавӑнпа нӳр тӑпрана сӑрхӑнса йултӑр тесен, 
ҫумӑр йе йур гаывне ҫийелтен йухса кайса ан пёттёр 
тесе тӑрӑшас пулат. Ҫапла тӑвас тесен пӗр йен^ен тӑпрана 
лайӑхрах та, тарӑирах та сухаламалла, кӑпӑш ҫӗре нӳр ытларах 
кёнине епёр каланӑрлр,. Тӗпер. йен^ен кӗркунне сухаласа хӑвар- 
малла, вара унта йур шывӗ нумайтарах сӑрхӑнса кӗрсе йула¥. 
Унтан виҫҫёмёшӗ, хӗлле хирсен^е мёлле те пулий нумайтарах 
йур лартса хйварма тӑрӑшмалла. Ҫуркунне ҫав йуртан нумайта
рах шыв тухса тӑпрана вӑйлӑрах сӑрхӑнса йулаВ Хирти йура 
дартса хӑварни тырӑпулла тухӑҫзӑрах кӑяара^. Йура пӳлсе ларт- 
нӑ анаран 114 пӑт тулй тухнӑ, йура пӳлмен анаран 98 пӑт тухнӑ.
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Тата тӑпрара нӳр пулсан пӗрре шӑнтнипе, пӗрре ӑшӑтнипе 
хытӑ шултра муклашкасем тё ванса кайаҫҫӗ. Тӑпрана кӗрпеклен- 
тересси ш&нсӑр пуҫне татр, йӑвӑҫкурӑк тымарӗсент,ен те килет. 
Йӑвӑҫкурӑк тымарӗ тӑпрара ерешмен карти пек сарӑлат. Иӑвӑҫ- 
курӑк ватӑтса пӗтес пулсан йе ҫереме сухаласа пӑрахас пулсан, 
йӑвӑҫкурӑк тымарӗ пӗтӗмпех тӑпрара йулэт те, ҫӗрсе канат. Ты
мар хушшишр тӑпра вӗтӗ т,ӑмарккасем пулса йулат. Йӑвӑҫкурӑ- 
кӑн вётӗ тымарӗ мӗн цухлӗ нумай, ҫавӑн 'ҫухлӗ тӑпра кӗрпеКлӗ 
пулат. Пирён йенце акакан тырӑпулӑпа тӗрлӗ курӑкран хурату- 
лӑпа ^авкапуҫ тапрана пнт кӗрпеклентереҫҫӗ. Ҫапла ёнтӗ майне 
пблсе ӗҫлесен епёр шыв сахал ҫӗрти тӑпрасене нӳрӗ пухакан, п;ыв 
тытса таракан туса йама пултарӑпӑр.

Малашне епӗр ҫак каланӑ тӑпрасем шыва йепле тытнине йе 
^арма пултарайманнине сӑнаса пӑхӑпӑр. Ӑна пӗлмешкӗн епёр мал
тан виҫё пӗр пек кӗлен^е путылккӑсем илёпӗр. ВиҫҪёшённе те тӗпё- 
сене татса пӑрахӑпӑр, пуҫӗсене ҫӳхе пирпе ҫыхапӑр. Пӗр кӗлен- 

ҫине ыуклашкаллӑ хытӑ тӑпрй, теприн ҫине тусанлӑ тӑпра, 
внҫҫёмӗшӗ ҫине вӗгё кӗрпеклӗ тӑпра пӗр тан тултарӑпӑр.

Кӗленцн мӑйёсене хатӗрлесе хунӑ йеш-ркрн шӑтӑксене кӳрт- 
се лартса, кашнин айне пӗр виҫеллё пушӑ стаккансем лартӑпӑр. 
Сехет ҫине пӑхҫа вӑхӑт пёлӗпбр, унтан кашнн кӗлен^е ҫине пёр 
вӑхӑтра, пӗр впҫепе шыв йарӑпӑр. Мӗлле тӑрраран малтан тум- 
ланине, хӑш тӑпраран шыв мён ■ҫухлӗ вӑхӑт тумланине сӑнаса 
пӗлӗпӗр. Мӗллеха, а^асем, стаккансем шывпа тул^ӗҫн? Ҫук ӗнтё, 
мӗншён тесен кашни кёлен^ери тӑпра шыв сӑхса йулнӑ, анҫах 
пёр пек мар. Пурив^ен ытла вӗтӗ катӑкла, кӗрпеклӗ- тӑпра ну
май сӑхса йулнӑ, унтан тусанлп, ^ӑн сахалли муклашкаллӑ тӑпра.

Ҫапла ёнтӗ хпрти тӑпрасемпе ҫумӑр шывне ҫакӑн пекехйы - 
шӑнса тӑраҫҫӗ

Ҫак манпах тӑпрасем айалти нӳре йепле ҫтлелле хӑпартса 
кӑларнн ҫин^ен сӑнаса пӑхйпӑр.

Каллех ҫав тӑпрасенех нлӗпёр, ан^ах шывне ха.1> тӑпра ҫн- 
не мар, стаккансем ҫнне пёр тан тултарса ларТӑпӑр. Хай ҫыхнӑ 
кӗлен^е пуҫӗсене шывлӑ стаккансем ҫине гркӗпӗр  те, тӑпрасем 
тӑрӑх •(каппи.^ар хушӑкӗсем тӑрӑх) шыв ҫӳлеяле йепле хӑпарнине 
сӑнӑпӑр.

Сывлӑш. Тырӑпулӑсҫне тӑпрара тепӗр кирлӗ йапӑли—сыв- 
лӑш пулат тен ӗр ё . Сывлӑша тырӑҫурйксем пӗтӗм кӗлеткнпе: ҫул- 
ҫисемпе, тунисемпе, тымарӗеемпе йышӑнса тӑраҫҫё. Тӑпрара сыв-
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лӑш сахал пулсан М ваҫкурак на$ар ӳсет. Сывлӑш кӗрсе тӑрса 
тӑпрари ҫӗрмелли йапаласем тёппипе ҫёрсе кайаҫҫё те, тырӑ ку- 
рӑксеяе йурӑлӑхлӑ кӗл а п а р  пулса тӑраҫҫӗ. Сывлӑш сахал кёрсе 
тӑнӑ тӑпрара тырӑкурйксем валли кирлё апат ҫимӗҫ на-ҫартарах 
пула?, сывлӑш кёмен т,ух тӑпрари йапаласем ним улӑшӑнмасӑрах. 
выртаҫҫё. Ҫапла ӗнтӗ тӑпрара сывлӑш пулсан тырӑкурӑксене ӳеме 
авантарах. Тӑпрара сывлӑш ытларах пултӑр тесен ӑна ҫемҫе тыт- 
ма тӑрӑшас пула?. Тӑпрана ҫемҫетнӗҫемӗн, сывлаш нумайтарах 
кӗрсе ту'лат, унта ана пухӑнса тӑмашкӑн хушӑксем нумай пулаҫҫӗ..

Ӳеекен йаиаласене еывлӑш кирлине есӗр хӑвӑр  
пах^ара сӑнаеа пӑхӑр.

Сӑнаса нымашкӑн есёр нкё пёр пек йӑран тӑвйр. Пккбшик 
ҫине те хӑйар акӑр. Пӗр йӑран ҫ и н р  хӑиар мӗлле нтӑтнӑ ҫаплах 
йултӑр, тӑприне ҫу каҫи р ен  ҫаплах патакпа ҫемҫетсе тӑрӑр. Хӑщ. 
нӑран ҫинце авантарах ӳснине сӑнаса хут ҫине ҫырса пырӑр.

Х ура пусеа ҫем еетее  хатӗрлени.
Ана ҫине темиҫе <,ул умлӑхыҫлӑ тырӑ, акма тӑрсан, унта тырӑ 

ӑнӑҫлах пул нас?. тырӑ ҫине тырӑ акни килӗшменннне пур хресҫен 
те пӗлее тӑрат. Ана ҫин^е апла пёр сыпӑксӑр акса пурӑнсан, 
кайран кайран тӑпра ӑшӗн^и ирӗлекен ҫимёҫлё йапаласем йӑлтах 
тухса пӗтеҫҫё, вара ҫав ҫёр ҫ и н р  тырӑ лаййх ӳсме т,арӑна?. Ҫа- 
вӑн пек ҫӗре нумай вӑхйтлӑх канаҫлӑха хӑварсан, хали рен  ирӗлме 
пултарайман йапаласем, ӑшӑ сывлӑш, снвӗ, шив тата кӑмрӑкйӳҫҫн 
ӗҫленипе улшӑнаҫҫӗ те, ирӗлекен пулаҫҫё, ҫавӑнпа ҫав вырӑнта 
тырӑ каллех аван ӳсме пултара?. Ҫёр ӗҫлекен ҫавӑн пек нумай 
вӑхӑт кантарма ҫёр ҫителӗклӗ т;ух ҫеҫ пултарат. Елӗк авал ҫын- 
сем сахал пулнӑ. вӑхӑтра, ҫёр ёҫлесе тырӑпулӑ тӑвас тейекеи ҫын 
валлк ҫӗршыв пптӗ аслӑ пулнӑ. Вӑд хир ҫёрё ҫине, йе вйрман 
касса тасатнӑ вырӑна, хӑйне мӗн г§ухлӗ кнрлё, ҫавӑн р х л ё  суха
ласа тырӑ тунӑ. Тырӑ пулми пул а р е н , ӑна пӗр вырӑнтах акса 
пурӑнна, тырӑ вӑйсӑртарах нулма пуҫласан, вӑл ҫӗре тыракурӑк- 
сем ӳстерме пӑрахнӑ та, тырӑпулӑ акса тума, хирте йе вйрманта 
ҫӗнӗ вырӑн хатӗрленӗ.

Ай'рах ҫулсем иртнӗҫемӗн, халӑх та йышланса пынӑ, тырӑ 
акмалли вырӑн сарӑлнӑҫемён саралса пырса—хиреем пптё пёцёк- 
ленсе ҫитнӗ. Тырӑ акса тйракан вырӑнсене нумай ҫула канйҫлӑха 
хӑварма май пулман. Йлёкхи нее ҫёре 20—-30 ҫул кантарае



выр&нне тӑват ҫул, виҫ ҫул, ик ҫул, вудашкйн^ен ха.у бнтӗ пӗр ҫул 
ҫеҫ кантара пуҫларӗҫ. Ха.у, те пирён хушӑра икё ҫул акса виҫеӗ- 
мёшӗнт;е ҫеҫ кангараҫҫё. Каннӑ хыҫҫӑн малтанхи ҫул кёрхи тырӑ, 
акаҫҫӗ, нккёмё.шбнце ҫуртырри, виҫҫӗмӗшӗн^е хура пусӑ хӑвараҫҫё. 
Ҫапла ӗнтӗ хура пуса ҫӗре кайтарма тӑваҫуё, ҫав вӑхӑтра ҫбрйн 
ҫёнӗрен ҫимӗҫлӗ йапаласем хатӗрлесе хумалла. Вӑл йапаласем йе 
тӑпра сийбнҫех пулаҫ;ӗ, йе тисдӗкпе, тата ытти ҫёре ҫемҫетекен 
йапаласемпе пӗрле кбреҫҫӗ. Пирён хресҫенсен ҫёрӗ хура пусра 
лайӑхланас вырӑпне, малалли ҫимӗҫкурӑксемшён на^арланса сее 
вырта?, ҫав вӑхӑтра ҫӗнё вӑй пуҫтарас вырӑнне, ку таранэден 
йулнӑ йулашки вӑйне те йӑлтах пӗтерет. Хура пуса ҫемҫетме ҫёртме 
тума пирбп хушӑратнсдӗк тӑкнӑ хыеҫӑн тытӑяаҫвё. Кӗту ҫӳремелли 
уй-рам вырӑн ҫук пирки, ҫёртме тӑвасса утӑ ҫулса пустарирея, 
ҫӗртме уйӑхён йулашки кунсенрен -ҫӑсаҫҫё. Ку вӑхӑг -рсзас-ах 
уйар тӑраг. Гӑмлӑрах вырӑнсем р д  пек хытса кайса, сухапусӗ те 
кӗми пула?, йе ҫӑкӑр пысӑккӑш хӑпна хйпна тухаг те, нимёнпе 
те ванмас?.

Ана ҫине кӑларнӑ тислӗк, п ӗ р к  куиасен^е хӗвел питёнт;е 
8  — 9  кун выртса пётёмпех типсе хӑрса кайа?, унтаь улам ҫеҫ 
йулат. Тырӑкурйка питӗ кирлё йапала асот тиц.се сывлӑша тухса 
кайат, ҫавӑнпа тислёкӗн усси сахалланса йулат. Тнслёкне тата 
вершук ҫурӑ йе вершук айала туса сухалаҫҫӗ. Вӑл сухаланин? 
Тислёкӗ пётӗмпе тенӗ пекех ҫийелте тӑрса йулат. Хура пуса ик- 
кӗмёш сухаланӑ р х .  ҫӗр айне пулнӑ тислӗке те ҫийеле кйларау- 
ҫё, ҫапла вара Гша пӗтӗмпех ҫавра ҫавра типётее йараҫҫё.

Ҫёре лайӑх ҫемҫетсе тухӑҫлӑ тырйпулӑ илес тесен йна кёр
кунне ҫуртыррнсем пуҫтарвӑ хыҫҫӑн ҫемҫетме пуҫламалла. Лна 
кёркунне тарӑнрах сухаласа сӳремесёр хйвармалла, хёлле вй.т 
шӑнса ҫемҫелет, кёркунне ш&тса нулнӑ усал курӑксем тымаррк- 
семпех сивё сывлӑшра пётеҫҫӗ те, ҫёр тасалса йулат. • Кёркунне 
сухаласа хӑварса, ҫуркуняе сӳренё тӑнра ҫулла вётё катӑксем 
нулса вакланса кайат.

Ҫавӑн пек вбтё кагӑклӑ, тӑпра ҫин^е тыра аван пулма пул- 
тарат. Тата айалти нӳре туртса тӑнине ҫумӑр ҫумас!р тӑнине 
ҫймӑ лтарах ■ҫӑтма пултараҫҫӗ. Кёркунне сухаласа хӑварнӑ анана 
ууркунне нумайрен ҫаплипех выртарма йурамас?, мӗншӗн тесен, 
тапра типсе, ■ҫул пек хытса кайма пултарат. Ҫӗре ҫапла типсе 
кайасран ҫуркунне иртерех сӳрес пула?. Сӳренӗ ҫёрте нур лайӑх- 
рах тытӑнса тӑра?, мӗншён тесен, ҫбрӗн сийӗ пё^ёкленет, хӑпарса
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тӑракан катӑксем тикӗсленеҫҫӗ, муклашкасем вакланаҫҫё. Вара 
ҫёр ҫине ҫил те ытла хытӑ ҫапӑнаймас?, хӗвел ӑшши те ҫунта- 
раймас?. Тепӗр йен^ен вёгӗ катӑксем ҫёрён айалти сийӗ йшӗнҫи 
нуре ҫийеле тухма памаҫҫӗ, ӑна ҫӗр ӑшӗнҫех тытса тӑраҫҫӗ. Ҫап- 
ла ӗнтӗ хура пуса кӗркуинех сухаласа, ҫулла ҫемҫетсе тйрсан вйл 
тин |ӑ н  хурапус пула?, ун ҫин^е ҫӑмкурӑкӗ те пулмас?, вара ӑна 
ҫёр канса вырта? теме те йура?.

Хура пусӑра усал курӑкеем ӳсни те питӗ пысӑк сийен, есёр 
хйвӑр та пӗлетӗр, кашни курйк ҫӗртен нумай шыв илет, ӑна вӑл 
пас туса сывлӑша кйларса йарат, ҫавӑнпа вӑл ҫӗре типётет. Шыв- 
сар пуҫне хура пусари усал курйксем ҫ-ӗр ӑ ш ё я р  тырйкурака, 
кирлё апатҫимӗге туртса ялеҫҫё. Хйш вырйнта хура пуса кёркун
не сухгилас вырӑнне ҫуркунне иртерех сухалаҫҫӗ. Ҫуркунне суха- 
лама пире те йурат. ан^ах сухалассине ака уйӑхӗшҫен кайа ха- 
варма йурамаст. Ҫу уйӑхӗв^е сухаласан тырй на^артарах пулат. 
Ҫӗртмене тёрлё вахйтра тунӑран, теҫеттинрен ыраш та тёрлё ту- 
хйҫлӑ пулат.

Ҫуркунне ир ҫӗртме туса акни пуринт,ен аван: теҫеттинрен 
143 пӑт, ҫӗртмене кёркунне туни те лайӑх: тырӑ, теҫегтинрен 
142 пӑт, ҫу уйӑхӗшҫе сухаланӑ теҫеттинрен сахалтарах тухнЗ, 
134 пӑт. Ҫӗртмене пирён пек, ҫӗртме уййхён^е туни пит йапйх: 
кунта теҫеттинрен 105 пӑт ҫеҫ тухнӑ.

Ҫёре ыраш акма хатӗрлекен ҫыннан тата ак мӗн асра тытса 
тӑмалла: ҫӗртмене кирек хӑҫая ҫуркунне, йе кёркунне тусан та, 
ҫёре 4 вершук ҫурӑран ӑшйх сухаламалла мар.

, Хура пуса сухаласа пӑрахсан, акитури хытса выртма на- 
мадлла мар, тата ҫӑмкураксене тасатсах тӑмалла.

Сухаласа сӳренё хура иус вӑйлй ҫумӑр хыҫҫӑн хытса ка
нат. Ун пек зухне сӳресе ҫемҫетмелле. Тислӗкне хёлле йе ҫур- 
купне иртерех турттарса кунасем туса хумалда, сухалас умён ӑна 
пёр пек салатса тухмалла. Вара сухаласса пӗр 4 вершук ҫӗр ай
не тумалла та,,хыҫҫйнах суресе пӑрахмалла.

Акас йӗрке.
11ур тыраиула та таранмалӑх апат кирле, ан^ах ӳсентӑран 

тырӑкурӑк тӑпрарн апатҫимӗҫе пур те пӗр пекех илмеҫ.ҫӗ. Хӑш 
тмрапудӑ тапрараи асотне ытларах нлет, хӑшё пёри хвосворне, 
тата ыттисем калийне, йе тата урйх йышши апата нумайтарах 
туртаҫҫё. Ҫаванпа пӗр вырӑнтах пёр йышши тырӑпулй темиҫе



«ҫулэден акса тӑрсан, тӑпрара пӗрпӗр йапала ҫигми. пулса тйра?. 
Кпӗр пӗлетпӗр, т&трара пёр йышши кирлё йапала ҫитмесен те 
тыракурйк нат;ар ҫптӗнет, кунтан паллах ӗнтӗ: пӗр вырӑнах ҫул- 
лен пӗр йышпш тырӑпулӑ, акса тӑма йурамас?. Хирте кашни ҫул 
урӑх тырӑпулӑ улӑштарма тӑрӑшмалла. Ҫапла тырӑпулӑ улшйнса 
акйаса тӑнине акас йӗрке теҫҫё.

Пирӗн хрес^енсем хнре виҫ.ӗ пусӑ туса уйӑрса акса пыраҫ- 
ҫӗ. Ҫак йӗркепе акма пӗтӗм хирти ҫёре виҫ пайа уййраҫҫӗ те, иӗр 
пайне нимӗн акмасйр хйварса хура пуса кантараҫҫӗ; тепӗр пай- 
не ыраш, виҫҫӗмӗаше ҫурхи тырри пула?. Ан^ах ҫапла акса пур- 
яакан йӗрке пит усӑллах мар. Унӑн сийенӗ пӗр йен^ен хирӗн 
ҫуллен виҫҫӗмӗш пайё акйнмасӑр аха^ йула?, тепӗр йен^ен ҫав 
вырӑнах пӗр йышши тырах икӗ ҫул иргсенех ҫаварнеа акӑнса 
лыра?.

Ҫёре пёр йыпши тырӑпулӑран кангарас тесен ҫав вӑхӑт 
ҫителёклӗ мар. Ҫавӑнпа малалла ӑслӑлӑх кӑгартнӑ тӑрӑх ӗҫлеме 
тытӑнас пула?, вӑл вӗрентнине итлечелле. Ӑслӑлӑх ҫӗре 6 — 8  па
йа уййрса ӗҫлеме хушат. Кун пек ӗҫленин уссипе нумай вырӑнти 
хресвенсем туйса илнӗ. Акӑ пӗр Мускав кӗпӗрнин^ех икё пнн йал 
ҫёре 4 — 6  пайа уйӑрса ёҫлег. Анасем ҫине, вӗсем ырашсемсӗр 
пуҫҫӑр, тата темиҫе тӗслё курӑк акса т^ваҫҫӗ.

Хирӗн пӗр пайӗ ҫине вӗсем ҫуртырри акаҫҫӗ, теприн ҫине 
йавкапуҫ йатлӑ курӑк акаҫҫӗ, 3-мӗш ҫине йӗтӗн, тата тепру ыраш 
пула?. Ҫапла тусан акман хнр нё^ӗкрех йула?. Пурин-вен ытла 
ку йёркепе аксаи авании, пӗр йышши тырйкӳрӑк ӗлӗкхи вырӑна 
темиҫе ҫултан тин ҫавӑрйнса ҫитет; аван та, тухӑҫлйрах та пу
ла?, тата вьцДх валли апат йыгалӑ. пула?. Выт>ӑх апа^ӗ ҫуккн те, 
пӗрмайах пулакан йапала.

Ҫӗре ҫем ӗҫтерееси ҫин^ен.
Тыр&курӑксем валли тапра ӑшёнҫе пшвпа сывлйшшӑр пуҫ- 

не, тата ҫимелли йапаласем пулмалла тенӗ-рӗ. Вал йапаласем пур 
тӑпрара та пӑртакшар пур, пуринг§ен ытла хура тӑпрара нумай, 
ҫавӑнпа ёнтӗ вӑл тӑпрана пысӑк хисепе хурса шутлаҫҫӗ. Ӳсекен 
йапаласем хӑйсен апатҫимӗҫне тӑираран майӗпе туртса пурйнсах 
былай пӗтереҫҫӗ. Иӑвйҫкурӑка ӳснӗ ^ух никам та пырса 'ҫӑрман- 
гармасан хӑйӗн ёмӗрне те ҫав вырӑнтах ирттерет. Вӑл хӑра? те 
каллех тйпра ӑшне лексе ҫӗрсе кайа?, унтан тепӗр хут апатҫи-
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мӗҫ ҫитёнет. Ҫаила вара ^ылай ҫудтан тӑпра ӑшӗн^е ӳсекен йа- 
паласен апа^ӗ хутшӑна?.

Ан §ах акса тӑвакан тырӑкурӑксем ҫак тӗлӗшре урӑхларах. 
Ӳстерсе пуҫтарнй тырйкурӑксем вырйнне кашни ҫул ҫёнӗрен акӑн- 
сах тӑраг. Куа пек выр&нти тӑпраран тырӑкурӑксем хӑйсемпе 
пӗрле темӗн цухлӗ апатҫимӗҫ илсе кайаҫҫӗ. Ҫавла вара ҫултан- 
ҫул тӑпрари апат факсах пырат, кайран кайрая пӗтсе те ларат, 
унтан тырӑ пулми пулах. Ҫавӑнпа тӑпра ырханланса ап кайтӑр, 
тырӑпулӑ тухӑҫӗ ап $актӑр тесе ҫӗре йапаласемпе ҫемҫетеҫҫӗ. 
Тӑпрана ҫӗнетес тесен тырӑкурӑк илсепӗтернё йагаласем вырӑн- 
не/ҫав йапаласене тупса тӑпра ӑшне ҫӗнӗрен хутӑштарса йарас 
пулат. Тӑпрана аванлатакан йаиаласен^ен пурин^ен ытла тислӗк 
лаййх. Тислӗкре йавӑҫкурӑка кирлё йапаласем пур те пур. Тис- 
лӗк тӑпра ӑшӗн'§е ҫӗрсе йӑвӑҫкурӑка кирлё йапаласем ктларат, 
вара вёсем тымар тарӑх ӳснӗ ҫӗре кайаҫҫӗ. Тислӗкре асот, хвос- 
вӑр тата кали пур, вёсем йӑвӑҫкурӑка питӗ кирлё йапаласем. 
Тӑпра ӑшӗн^е тис.лӗк иӗр самантрах ҫӗрсе пӗтеймест, ҫавӑнпа 
унӑн ҫӗре ҫӗнетекен халӗ те пӗр ҫула ҫе.ҫ мар, темпҫе ҫула пы- 
ра?. Пӗр теҫеттия ҫӗре ҫемҫетме 2400 пӑт тислӗк ( 1 0 0  лава на- 
хйн) кирлӗ. Ҫав тисдӗкӗн хӑзӑ^ӗ 6 - 8  ҫула ҫи п гр ен  пырат.

Т)И лайӑх тислӗк лашан пула?,’ унган сурӑх тислёк лааӑх. 
Кнепе сыснан на§артарах. Лашапа сурӑх тислӗкӗ ӑшӑ та нумай- 
тарах параҫҫӗ. Ҫавйнпа пахцана, ӑшӑ йӑрансем ҫине паряиксеие- 
пуринҫен ытла лашапа сурӑх тислӗкне тӑкас пула?. Тислӗке хире 
йе хӗлле йе ҫулла туртараҫҫӗ. Хёлле туртарпӑ тислӗке ҫуркунне 
иртерех ҫуртырри акичден салатса сухалас пула?. Тислёке иртерех 
тӑпра айне тусан унӑн сиплӗ йапалисем пёгсе ӗлкӗрёймеҫҫӗ. Тйс- 
лёкӗ те тырӑ ак и р ен  лайӑхрах ҫӗрсе ӗлкӗрет.

Пирён хресвенсем тислёке ана ҫине ҫулла туртараҫҫӗ. Ун 
пек "ҫухне ак ҫакна манас нулмас?: шӑрӑх йе ҫиллӗ кун тислёк- 
рен асот вӗҫҫе пётет. Ҫавӑнна ӑна лӑикӑ, пёлӗтлӗ кун туртарас 
пула?. Ава ҫине кӑларнӑ тислёке •ҫасрах салатса сухаласа пӑра- 
хас пула?, мӗншӗн тесен тислёк мён 'ҫухлӗ ҫийелте выртвӑ, ҫавӑн 
■ҫухлӗ унӑн хӑва^ӗ пӗтет, унтан тата тислӗкён, сиплӗ йапалисене 
ҫумӑр шывӗ ҫуса кайат, вӑт йапаласем вара ана ҫине тикӗс са- 
ланмаҫҫё, тырӑ та тикӗс пу.тмаст. Сухаласа тӑпра айне тунӑ тис- 
лёкӗн ҫӗрес пула?. Тислёк пур ҫёрте те пёр пек ҫӗртӗр тесен, 
ӑна тӑпра айне пёр пек тарӑн тӑвас пулат. Тислёке ытла айала 
тума та йурамас?, айа.тта в&л сывлӑш сахаллипе ҫӗрмесёр выртат.



Тислӗк тӑкнӑ ҫул пурин$ен ытла тулӑ., урпа лаййх пула?. 
Ҫаванпа хура пусӑра тнслӗк тӑкни пит аван. Хура пусӑра тислёк 
тыр ак и ^ ен  лайӑх ҫӗрет, сухапа сӳре хыҫҫӑн лайӑх та салапа?. 
Йулашкин^ен тата ҫӗнё тислӗк ҫине ҫум тапса туха?, а н р х  вал 
ырашшӑн пӗрете хӑрушӑ мар. Кёркунне вӑл курӑксем пӗтеҫҫӗ. 
Ҫуркунне тухнй ҫума ыраш хӑй хупласа пӗтерет. Ҫӗрулмипе ты- 
марҫвчӗҫлӗ йапаласем вӑл ҫума ҫӗнеймеҫҫӗ. Тырӑ тислӗкрен асотпа 
хвосвар илет, тымарҫимӗҫлӗ йапаласем .калине илеҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
тислӗкрен нумайтарах усӑ курас тесен, тислӗк тӑкнӑ хире малган 
кёркунне акакан тырӑсем акмалла, унтан тымарҫимӗҫлисене акас 
пула?.

Тислёк выравне ана ҫине мёя тӑкма йурат? Тислек вырӑнне 
ана ҫине вӗҫен кайӑк пӑхё, компост, торх, кӗлӗ тӑкма йура?, ла
та курӑк акса ҫемҫетме пулат. К усенрн  пуҫне тата тӑпрана пер 
йенӗие кӑна ҫемҫетекен йапаласем те тӑкаҫҫё. Кун йышшипе 
тырӑпулӑсем валли тӑпрара мӗн те пулсан ҫитеймесен хуташтарса 
йараҫҫӗ. Тӑпра^а 'ҫаср сах  йе асот йе хвосвӑр, йе кали ҫителёк- 
.лех пулаймас?. Ҫавӑнпа тӑпрана ҫемҫетме те ҫак йапаласенчен 
пёрин^ен те пулин пуйтаракан ҫӑнӑх пекки саиса тухаеҫӗ. Оавӑн 
пек ҫёре ҫӗнетекен ҫйнӑхсем асотлӑ ҫ.елнтрӑ пур, хвосвӑртан пуйан 
тӑмашлак йе хвосвӑрит ҫӑнӑхӗ пур, тата калийлӗ тӑвар пур. Ҫапла 
йурпйех ҫӑнӑх пеккисем сапса ҫёре ҫемҫетни тырӑпулӑшӑн питӗ 
усӑлли лайӑх палӑрса тӑрат.

Вӗҫен кайӑк тислӗкӗ. Вӗҫен кайӑк тислӗкӗ вы^йх тислӗкӗн- 
чен те хӑватлӑрах. Ун ӑшӗнт}е ӳсекен йапаласен усси пит лумай. 
Вӑл тислӗк п а х р  ҫимӗҫне пит аван. С апирен ӑяа шыва йарса 
йуҫӗтмелле, мёншӗн тесен, хӑйне ҫеҫ сапсан, вал пах-р ҫимё;не 
ҫунтарат.

Компост. Компост тесе тёрлё йапалана ҫӗртсе тунӑ тислёке 
калаҫҫё. Пёр тёле мён кил^ё ӑна пӑрахаҫҫӗ: тусанне те, тислёкне 
те, ҫумкурӑкяе те, ҫӗрулми аврине те, ҫӗрнё улмана та, арпине те, 
шӑмӑсене те, вӗҫен каййк тислёкне те, ҫавсене пурне те пӑра- 
хаҫҫӗ, вара ӑна ҫӗртеҫҫӗ, ҫӗрсен вӑл компост пула?. Купине ҫу- 
мӑр шывӗ йухтарса кайасран ҫӳлӗрӗх ҫӗре тӑваҫҫӗ. Купа р с р а х  
ҫӗртёр тесе, ӑна нӳрлӗ тытаҫҫё: в ӑ х ӑ р  в ах ар п е  шывпа сапаҫҫё. 
Ҫу нртеччен кунана пӗрик хут вырӑнтан вырӑна кӗреҫепе куҫараҫ- 
ҫё. мӗншӗн тесеп, нӗр тӗлте выртса вӑл хытса кайса ҫӗрми пу
ла?. Купине тата кӑшт тислёк хушас пула?, ҫийелтен тӑпрапа 
витсен аван, вара вӑл р с р а х  ҫёрет* шӑршй та унтан питех кил-
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мест. Компост тыранулӑшӑн пит аван, п ахр , ҫимӗҫӗшён вал та
та авантарах. Тёрлё кирлё мар йапаласене пёр ҫӗре пӑрахоа ком
пост тусап, килхушши те таса тӑрат.

Торх. Торха ана ҫине ту'рех сапаласан та аван. Ана малтан 
вы^ӑх айне сарса тытсан вал тырӑшӑн тата аван пула?, въи&ах 
айӗнце вӑл унӑн шӑкне сӑхсч нлсе хӑватлана?. Ҫавӑнпа ӑҫта та 
пулин ҫывӑхра торх пулсан, ӑна сайа йама йурамас?, каларса 
килсе вы.$ӑх айне сарас пулат.

К ӗл. Кашни хрес'ден килӗн^е кӗл нумай пухма пула?. Ке.т 
ӑшӗн^е кали нуыай, хвосвйр та пур. Ҫавӑнпа вӑл ӳсекен йапала- 
на пит кирлӗ. Кёле кӑларса пӑрахас пул мае?, ӑна пуҫтарас пу
ла?, йе тата тислӗк ҫине йе компост купи ҫине тӑкас пулат. Кё
ле хӑйне кӑна хӑйӑрдӑрах, торхлӑрах тӑпрапа сапсан аван. Кёл 
хыҫҫӑн пурин^ен ытла ■ҫавкапуҫ, ҫӗрулми, йӗтӗн лайӑх пулат. 
Теҫеттина кӗлӗ 30 пӑта йахӑн кирлё Пула?. Кёле ҫаран ҫине, йе 
пах’&ана таксан аван.

Сӑнам аллисем . 1 . Есӗр хӑвӑрӑн шкул пах^инце йе килте са- 
наса пӑхмаллм пё()ӗк уй хатӗрлӗр. Вӑл уйа темиҫе пайа уйӑрса 
тӗрлӗ майпа, йапалапа ҫемӗҫтерӗр те, тыр акӑр. Ан-дах кашни 
пайне ӑрасна тислёк хурӑр (кайӑк пӑхё, компост, кёл, торх, ӗне- 
пе сысна тислёкне пӗрле. тата' .ташаннипе сурӑхӑнне т. ыт. те> 
нӗр пайне нимӗнпе ҫемӗҫтермесӗрех акӑр. Пур пайне те пёр вӑ- 
хатра акса мӗлде шӑтса ӳснпне кашни пайӗ ҫин^ен уйрӑм ҫыреа 
пырӑр, ҫитёнтерсе пуҫтарсан мӗлле йапалана ҫемӗҫтерсен ытларах 
тухнине тиакрам туса кӑтартӑр. Пӗтёмпе нсутласан хаш тӑпраран 
ытларах тухат, тнслӗклин^ени. йе нимёнпе ҫемёҫтерменнинпени 
ҫавна тиакрамна пӗлтерӗр.

2. Ш утласа пӗлмеллисем . Иирӗн килте 1 лаша, 2 ёне тата 
4 сурӑх. Лашаран хёл каҫиэден 252 пӑт тислёк пулат, ӗверен 
2  хут сахалтарах, сурӑхсен^ен пуҫтарнакан тислӗк лаша тислё- 
кён’лен 9 хут сахалтарах. Теҫеттин пуҫне 2400 пӑт тислёк тӑкас 
лулсан, ҫак вы.^ахсенщен пухӑнакан тислёк Р / 4— пӗр теҫеттин та 
виҫ.^ӗрӗк ҫӗре ҫемҫетме ҫите^ши? Шутласа пӗлӗрха.

3. Сирӗн вы.^ӑхсен §ен хёл каҫа мёч §ухлӗ тислӗк пуханат, 
тата кашни теҫеттина 2400 пӑт тиелӗк шутласан, вӑл тислёк ми- 
ҫе теҫеттин ҫёре ҫемёҫтерме ҫитетУ

4 . М иха^а пиэде икӗ теҫеттин тулӑ акна. Пёр теҫеттинӗ 
ҫине 2400 пӑт тислёк тӑкнӑ пулнӑ, тепӗр теҫеттинӗ хытӑ гӗрех 
пулнӑ.
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Тислёк тӑкнӑ теҫегтинрен 109 пӑт тулӑ 301 п.улан
Тислӗк тӑкман „ ,. 124 „ 242 ,, „

тухнӑ. Шутласа илбрха, ат>асем, Михал,а пизде тислӗкреи усӑ 
курайнӑши? Калӑпӑр 1 п&т тислӗк бҫлени мӗнӗпе 4 пус тарат, 
1 лӑт тулӑ 1 тенкӗ те 9 пус, улӑм 14 пус тӑрат. Пӗрре акма 
тисдӗк хакӗнрен 3 пайӗнцен пӗр пайяе ҫеҫ шутлаыалла, мӗншӗн 
гесен, тулӑ нӗрре аксах тислёкӗн хӑватне йалтах илмен, ӳлём 
акас тырсем валли те хӑварна.

Ҫӗр ёҫлемелли хатӗрсем.
Хирти ты рф улӑ йнӑҫлӑ пуласси пёлсе тӑрӑшша ӗҫленин^ен 

пуҫне тата ӗҫлемелли йапаласен^ен те нумай килет. Ҫӗре '{фка- 
ласа, сухаласа тырӑ акса тӑвасси вал авалтанах нуҫланса кайнй 
ӗҫ. Ҫавйнпа ҫёрӗҫ хатӗрӗсем те ӗлёкхи мӑн аеаттесем шухӑшласа 
кӑларнӑ йапаласем. Ан’рах пӗрикӗ пин иртнб ҫулсеве ҫавӑрнса 
лахсассӑн, авалхи ҫынсем шухӑшласа тупнӑ йайаласем, ӑслӑлйх 
пёлтернё тарах, пнтех те мӗскӗнӗн курӑнаҫҫё. Тырӑ пёр^нсене 
хӑйсен ҫывӑхпе сапса ӳстерме вӗренсенех авадхи ҫынсем ҫӗр ӗе- 
лемелли хатӗрсем кирлияе питех те туйман. Малтан вёсем хӑйсен 
аллнсемпех тапрана завса тырӑ ӳстернӗ.

Кайрантарах етем, тырӑ ытларах тумашкӑн, ӑрасна ёҫ ха- 
тёр кирлине еиснӗ. Вара ҫёре давналли шёвӗр патаксем тума 
нуҫланӑ та унпала тӑнрана ӑҫтан вил^ӗ унтан лакӑмсем туса 
пӗр^ӗсел р к с е  хӑварнӑ. Унтан $ыдай ҫулсем иртсен етем ӑсӗ 
гуратлӑ, патак гпухашласа тупнӑ. Ҫав патакранах урлӑнуртӑеем 
(мотыга) пуҫланса кайпӑ. Авалхи ҫынсен урлӑпуртисем йе сул
тан, йе шӑмӑрап пулнӑ, тимӗр таврашне вёсем ун т,ухне пёлмен.

Иурна киле етемӗн ёҫ хатӗрсем ытларах аванланса пыиӑ. 
Латакпа урлӑ пуртӑна улӑштарма туратлӑ пысӑк пёрене тупӑн- 
нӑ. Вӑл пёренене темиҫе ҫын туртса тура^ӗпе ҫёре шӑйӑрттарса 
иына, нӗцбв лакӑмсем вырӑнне сухакассн майлӑ ансӑр йӗрсем 
нулса пынӑ. Кайран егем кӑмйдне ку хатёрсем те ҫигелӗклӗ пек 
туйӑнман. Пӗрене ҫумне турат вырӑнне шӗвёр тимӗрсем лартма 
пуҫланӑ, акапуҫ майлӑ хатёрсем тума вёренсе кайнй. Ҫапла ва
ра етем пурӑннӑҫемӗн тёрлё йапаласем тума вӗренсе пынӑ, кай- 
рантан кайран епӗр куракан сухапуҫӗ натне ҫитнӗ. Сухануҫӗ 
ёнтё вал нумай ёмӗрти йапала. Сухапуҫӗпех пирён ха^ те ҫёре 
ҫемӗҫтереҫҫё, ан^ах унпала сухаланн оёршён пнт усӑллӑ тесе 
каламаллах мар. Суха тапрана ҫемҫетет те, сапах 2 —2 1/ 2 вер-
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шукрап тарана кайаймаст. Тӑпрана тавӑрса каларас тёлёшрен 
оухапуҫё тавӑрманпа пёрех ӗҫлет. Ҫавӑнпа хал» пур ҫбрте те пе
кех сухапуҫне пӑрахса плукпа ӗҫлеме пуҫланӑ, мӗншӗя, тесен вӑл 
сухапуҫёлгрп тарӑнрах та кайат, тавӑрас йенӗпе вара ■ҫӑнласах 
та айалти тӑпра сийӗсепе ҫӳлелле кӑларса ҫавӑрса пыраА.

Сухаласа пӑрахнӑ ҫёр муклашкалла пулат. Ҫав муклашка- 
сене ватма ҫӗре тата сӳрегҫӗ. Сӳрепех акнӑ вӑрлӑха та сӳресе 
айала туса хӑвараҫҫӗ. Тӑпрана вӗтӗ катӑклӑ тӑвас пулсан, йе суха 
пуҫӗпе сухалана тйпрана нӑлхатса ваклас пулсан, йӑвӑр сӳрепе 
сӳрени ҫителӗклех мар. Тӑпрана ватас тӗлёш ре| тата тарӑн ка- 
йае» тӗлёшрен тнмӗр сӳре лайӑх. Ҫапла ӗнтӗ ҫӗре майне нӗлсе 
ёҫлесен пирён тырӑпуласем тухӑҫлӑ пулӗ^ӗҫ. Пӗлсе терлӗ майпа 
ӗҫлееен тирӑ тирпейсӗр ӗҫленӗ тӑлраран темиҫе хут ытларах, вӑй- 
ларах тухма пултарат.

Ҫаванпа ыъти вёреннӗ патш алӑхсснр укҫана хёрхенмесёрех 
ҫере тӗрлӗ йапаласемпе ҫемӗҫтерсе тем ӗн4 тӗрлӗ машшинӑсемпе 
ӗҫлеҫҫё. Вӑл машшинӑсеие илсе иӗтернё тӑкакне тырӑ пулсан та- 
варасса вёсем лайӑх пёлсе шанса лгӑраҫҫӗ. Акӑ сӑмахран илер 
Анклине, Перкине, йе Хрантсине. Вӗсен вӑтам шутпа шутласан 
теҫеттинрен 80— 100 пӑт таран тырӑ тухат. пирӗн 45 пӑг ан^ах, 
вёсен-§ен 4 хут сахалтарах.

Ҫӗр ӗҫлемелди хаторсем машшинӑсем тёрлӗрен пулаҫҫё. Ты- 
рӑ акакан ыашшннӑрая—ҫейӑлккӑран пуҫласа аван ҫапмалли 
машшина—молотилккӑ патне ҫите^енех, кагани ёҫӗн хӑйне май- 
лӑ хатёр пур.

Акӑ, илёр тырӑпулла уйран пуҫтарса илессинех^. Пирен хрес- 
грнсем  хӑйсем подмен пирки йе пурӑнӑҫ шёвӗ майӗпе тырӑ выр- 
ма ҫурларан пуҫне урӑх ниме те пахаламаҫҫё. 11ёр йен^ен шуг- 
лаеан ҫурлапа кӑштӑртатнин те усси курӑнат, унпала вырсассӑн 
ншче тулнӑ тыра пёррсем  ы тла.ҫапанса, йухса туха¥ тесе шик- 
лен есси ҫук. А ш рх ҫурлапа вӑштӑртатса вӑхӑт та пит нумай 
иртег, вӑйб те 'выдай кирлё. Тырра хӑвӑртрах, ҫймӑлтарах пуҫ- 
тарас тёлӗшрен машшннӑна нимӗн те ҫитес ҫук. Тырӑ выракан 
машшинӑ сахал алнах нумай ӗҫлеме пултарат. Тырӑпулӑ нумай 
тӑвакал йышсӑр хрес^енеен ҫурлаиах ал ҫитересси питӗ те кан- 
<;ёр ӗнтё. Ҫавӑнпа нысӑкрах хуҫайствасен^е машшинӑпа выраҫҫӗ. 
Вӑл хатёре шнейкка теҫҫё. Лайӑх шнейккӑ пулсан икӗ лашапа 
пёр ҫын вырсатт кунне 4 теҫеттин вырма пултарат.
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Тырапулӑ ӗгне иалалла йама машшинӑссм тата нумай шу- 
хӑахдаса кӑларнӑ, Вал машшинсемпе тбрдё майпа ёелеҫҫӗ: х ӑт ё  
вӗсен-§ен ал вӑйӗпе ӗҫлет, тепри лаша внйёпе, хӑшӗ тата пӑспа 
й е  електритсӑпа бҫлет.

Нромышлӗннӑҫ вӑйдӑаанса тш нӑ майёпе ҫулраи ҫул ӗҫе ҫймӑл- 
латакан тӗрлё аван машшинӑсем тухса пыраҫҫё. Акӑ нцрӗн умра 
тракхӑр йатлӑ машшин. Вӑл машшипӑра темиҫе лаша вӑйӗ. темиҫе 
<уын вӑйё, темное плукӑ пӗрлешнӗ. Трактӑр вал ахтомоннл майлӑ. 
Пенҫинпа та, кӑраҫҫынна та ӗҫлет. Ун хыеҫ-ӑн темиҫе плук кӑ- 
карса йараҫҫӗ, пёр ҫын хапарса ларат те, уйра тӑпрана снрпӗтсе 
сухаласа ҫеҫ лырат. Трактӑр 13 касӑллӑ, тата 37 касӑлдӑ пула!; 
13 касӑдли куине 10 теҫеттин сухалаг, 37 каеалли— 30 теҫегтин 
еёр сухалама пултарат. Трактӑрпа суха туннн'вен пуҫне вутӑ тур- 
тарма, кӗлте кӳме, тислӗк тӑкма тата ыттисене те тума йурат. 
Халӗ пёцёкрех хуҫайствӑсенре ӗҫлеме йурӑхла трактӑрсем те 
далараҫҫӗ.

Трактӑр хрес^енсене ёҫленӗ ^ухне кирлё йапала.



Пур ҫулҫӑра та тенӗ лекех икё лай курӑаа?: еарӑлса тара
кан лаппи, тата ҫипҫинҫе аври. Ҫулҫӑ хӑйен аврипе туна ҫумӗн$е 
тытӑнса тӑраг. Хӑш ҫулҫӑсен лапписем авӑрсӑрах, тӳрех курӑк 
тунисем ҫумен'§е лараҫҫӗ. Ун пек ҫулҫӑсене авӑрсӑр ҫулҫӑсем теҫ- 
ҫё. Хӑшпӗр ҫулҫӑсем курака хупласарах ытамласарах тӑраҫҫӗ. Ув
лек ҫулҫӑсене лӑпсӑрккӑ  ҫудҫӑсем теҫҫӗ. Тата хӑшхӑш еулҫӑи

аьрл тйпсин’ве пё^ёкрё ҫудҫӑсем лараҫҫё. Вӗсенс кёҫёи ҫулҫӑсем 
теҫҫё. Хӑш ҫулҫӑн. аври ҫин^е пёр лаппи ан-рх ларат. уя пек

те темӗн тӗрлӗ пула?: хйшӗн йёп пек ҫинҫе, хашӗн тӑрӑхла. ха- 
шӗн ҫаврака. хӑшӗн ҫамарта пек, хӑшӗн т)ӗре пек, хӑшён пӳрё 
нек.

Ҫулҫӑсен хёррисем те пёр пек мар: хйшбй .хёррм типтикёс, 
хӑшён кукӑрмакӑр т}ёрпӗкленсе тӑрат. Хёррпсене кура ҫулҫйсеве 
мне ушкӑна уйӑраҫҫё: тикёсхёриллё тата, картлахёриллё.



Кирек мёнле ҫулҫа пӑхсан та,уп ҫинце темён рухле йӑраа 
йӑрам паллӑсем пур, вёсем ҫулҫйн тӳатер йентзен пйхсан лай ах 
палӑраҫҫӗ, вал йӑрӑмсене карӑнтӑксем  лесҫё. Ҫуркунне йур айён- 
§ен тухакан ҫӗрнӗ ҫулҫӑсене 
тппётсен вёсен карӑнтӑкёсем 
вулҫисен^ен лайӑх уйӑрлаҫҫӗ 
те, ерешмеи карти пек карӑн- 
оа тӑраеҫӗ, Ҫулҫӑ. карӑнтйкесем 
хӑтипӗр ҫулҫӑн тӑпсин^ен нус- 
ласа вӗҫне ҫитиренех пӗр пек 
пёрпёрин^ен инҫе мар, ытла 
ҫывӑх та мар пыраҫҫӗ. Ун пек 
ҫулҫӑсене параллел карӑнт ӑк- 
л ӑ  ҫулҫӑсем теҫҫӗ. Хӑш ҫул- 
гасен карӑнтӑкӗсем даппи ҫин^е туратланса дир карнӑ пек оарӑ- 
лаҫҫё. Ун пек ҫулҫӑсене пир карӑнщ ӑклӑ  ҫулҫӑсем теҫҫӗ.

Ҫулҫй карӑнтӑкӗсем лапписене ҫид ҫёмӗрсе татса кайаераи 
еыхлаҫҫӗ. Тата вӗсемех тымарсен'ден туна гӑрӑх хӑпаракан апа- 
та ҫулҫӑ ӑшне сараҫҫё, сулҫӑри апата тымарсем патнелле куҫа- 
раҫҫӗ,

Ҫулҫӑн ӑштуикки. Ҫулҫа тулашӗшцен: ҫийелтен те, тӳнтер йен- 
р н  те ҫӳхе ҫурхах пек тир витӗятерсе тӑра?. Хӑш ҫулҫӑн вал 
тир пит ҫамӑллӑн сӗвӗнет те витӗр курӑнаг. Ҫавӑ тир ҫӳхе пу- 
лин те, ҫулҫА аш ён 'р ҫемҫе йапаласене пӑсма, ҫӗмӗрӗлме памас?, 
Микроскопиа пахсан сулҫӑ тирёнде темӗн ^ухлӗ тӑваткӑл, пӗраӗ-
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рин ҫумне та^ӑ ҫыпӑҫӑнса ларвӑ ■ртлӗхсем курӑнаҫҫӗ. Ҫулҫӑн 
тӳнтер йен^е тӑват кӗтеслӗ ртлёхсем хушгаиир пӑтпат ҫын ту- 
ти йевӗрлӗ уйрӑм ртлёхсем  пур. Вёсен хушшинце шалалла кё- 
рекен пӗ'§бк еурӑксем (шӑтӑксем) курӑнаҫҫӗ. Ҫав ҫурӑксем гшсйк- 
ланма та, пё^ӗкленме те тата пётӗмпех питӗрёнсе ларма та пул-



тараҫҫӗ. Бӗсем уҫӑлса хупӑнасси акӑ мӗнтен кнлет: ■ртлӗхсем 
ӑшне шыв туптулдп тулсан ҫурӑксем пысӑкланаҫҫӗ, шыв типов 
^аксан ҫурӑксем питӗрӗнеҫҫӗ. Ҫулҫӑ ҫӑварсене ҫӑварсем теҫоӗ. Вё
сем витёр ҫулҫй ӑшне апат сывлӑшран кӗрет.

Ҫулҫӑ, ҫин^о ҫӑварсем шутсӑр нумай пулаҫҫӗ. Акӑ йуман ҫул- 
ҫин^е пёр мӗлйуна йахӑн, вӗрене ҫулҫин^е 2 мёлйун, хёвелҫавӑр- 
нӑҫӑн 13 мёл. йахӑн пуиат. Ҫулҫӑ, ҫӑварёсем тӳнтер йен$е нумай- 
тарах .пулаҫҫӗ. Ку йенҫе вӗсем тусан ларса йс ҫумӑр шывё кӗрсе 
хупласа нитӗрёнсе ларасран аван тӑраҫҫё.

Ҫӑварсем витӗр ҫулҫӑ ӑшне тултан сывлӑш кӗрсе шалти ^и- 
тлёхсем хушшисеве тулаЕ Ҫулҫӑ ӑш ӗш р ■ртлёхсем пёр йевӗрлӗ 
тикӗс мар пирки, пӗрпӗрин ҫумне та^ах ҫыпӑҫӑнса вартаймаҫҫё, 
ҫавӑнна вӗсем хушшин’р  сывлӑша тухса ҫӳреме пуша вырӑнсем 
нумай пулаҫҫӗ. Ҫулҫй ӑ ш ӗ н р  гртлёхсем  пит ҫемҫ.е, а^аш сеткен- 
лӗ пулаҫҫс. Вёоен нӑймаккп ӑшӗн^е хлорохвил нӗртрюем шутласа 
та  кӑлармалла мар нумай, ҫавӑнпа та ҫулҫйсем сймӗсӗн курӑнса 
лараҫҫё.

Ҫулҫӑсем апат йывлӑшран илсе тӑни. Епӗр ҫулҫӑсене гуш вы- 
рӑнне те хумастпӑр. Хӑшхӑш $ухне, вьпрмалла ҫулҫӑсене епӗр 
татса илетпӗр,'ҫуратпӑр, ^ёретпӗр. Сат пахгҫин^в ҫулҫӑсене хурт- 
кӑпшанкӑсем тапӑнсан, вёсене кӑшлама пуҫласан, епёр итлах ши- 
кленсе каймастпӑр, тӑрӑшша пётермешкён васвамастпӑр. А н р х  

•ҫулҫӑсем пирёншӗн питӗ усӑллӑ. Вёсем пулмасап йӑвӑҫкурӑк выҫ- 
ҫа вилмелле, мёпщӗн тесен, пур йӑвӑҫкурӑк та хӑйӗн ӳтпӳне 2 0 °/о 
таран ҫулҫисемпе сывлӑшран апат илсе ӳстерет. Ҫаада пёлсе ил
ме нумай вӑхӑт иртнӗ, нумайдон сӑнаса вёренмелле пулнӑ.



Пӗр ийҫӗр ҫуд мадарих пӗр вӗреннё ҫын икӗ кёлен^е савйт 
нднё те,’ вёсем ӑшне шӑшисем хупоа сывдӑш кӗма туса лартнй. 
Шӑдшсем пйсӑлнӑ сивлйшра $асах т,ыхӑнса вйлнӗ. Унтан вал пёр 
оавӑцӗ ӑгане йешёрсе ӳсекен йӑвӑекурӑк лартса каллех икё савГгҫб 
ӑшне те шӑши хупвӑ. Йӑвӑҫкурӑк дартман савӑтри шӑши т)асах 
^ыхӑнса вилнӗ, ййвӑҫкурӑк лартса хупнӑ еавӑтри шӑши вилмен, 
пурӑннӑ, мёншӗн тесен, вӑл сывланнпе пӑсӑлнӑ сывлӑша ӳеекен 
йӑвйҫкурӑк тасатса гӑнӑ. Шӑши йе урӑх '5&рё'ҫун сывланӑ цух 
йӳҫамӑшне ӑша кӳртет те, тула сёрӗм (кӑмрӑкйӳҫҫи) кӑларса тӑрат.
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V

Кӑмрӑкйӳҫҫние пёр май ӑша туртсан ■§ёрё^ун вилет, ҫавӑнпа мал
тан сӑнанӑ ^ух вӗреннӗ ҫып икӗ шӑшийе вӗлернё. Савӑт айпе 
хунса ларгва симӗс йӑвӑҫкурӑк урӑх майлӑ ӗҫлет: вӑл сывлӑшран 
кӑмрӑкйӳҫҫнне тургса нлет те, хӑйне ҫнме кӑмрӑкамӑшне уйӑрса 
хурат, йӳҫамӑшне тула кӑлара^, сапла вара еывлӑша пёрмай та- 
сатса тӑрат. Йӑвӑҫкурӑксем сывлӑшн тасатмасан, етем те пур 
Яёрб'вун та тендере щ х ӑн са  внлмелле, мёншён тесен, пур вёрёвун 
та сывласа ҫутҫангалӑкри сывлйша пӑсса сёрёмлентерсе пурӑнаТ. 
йерипен хӑйке валли хӑйех вилмелли хатёрлет.

Иёрпӗр пӳртре туллийех ҫынсем нумайтдон пухйнса ларсан 
вёсен пуҫ ыратма пуҫлат, сӑнсӑпат шуралеа кайат, куҫиуҫ улаланса 
кайа’Т', мёншён тесен, ҫынсем сывласа сывлӑша пӑсаҫҫӗ. Ҫутҫанта- 
лӑкра иӳртрп пек кӑмрӑкйӳҫҫн хисепсёр нумайланма пудтараймаст; 
унта ӳсекен симёс ййвйҫвурйксем сывлӑша тасатсат тӑраҫҫӗ, ҫап- 
ла вара иӑвӑҫкурӑксем ҫӗрҫин^н тёрлё Т)ӗрӗвуна пурӑнма иулӑш- 
ша тӑраҫҫӗ.
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^ёрӗҫунсем хӑйсем те ҫӗр ҫ и н р  пур симёсленсе ӳсекен 
ййвӑҫкурйксене йӳҫамӑш ӑшран сывласа кӑларса пулӑшаҫҫӗ; вӑл 
йӳҫам ӑш ёлра йӑвйҫкурӑксем апат илсе ӳссе пыраҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, 
йӑвӑҫкурӑксемпе р р ӗ р н с е м  пёрпёривтге килёчптерсе, туслашпта, 
пӗрпёрянрн  пулӑшу илсе пурӑнаҫҫё.

Йӑвӑҫкурӑксене сывлӑшран апат илме ҫута кирлӗи? Йӑвӑҫкурак 
ҫутӑра анҫах сывлӑшран кӑмрӑкйӳҫҫи туртса илсе сътвлӑша йӳҫамӑш 
кӑларат, тёттӗмре каҫ пулсая йӑвӑҫкурӑк сывлама усал сывлӑшран 
тасатма $арйна7. Йӑьӑҫкурӑка тӗттӗм ҫёрте нумайрах тытсан,вӑл 
хӑрса пётсе лара?, мёншён тесен, апат хатёрлекен хлорохвил пёр- 
уисем ҫутӑра а н р х  симӗсленсе ӗҫлеме пултараҫҫӗ. Кирек те мёнле 
йӑваҫкурӑка тӗттём ҫӗрте ӳстерсеп, вал ӳсессе в&рӑм ӳеет, анцах 
туни ҫинҫешке шупка тйсӑлса кайат те ҫулҫисенр хлорохвил те 
пул мае?. Ун пек йӑвӑҫкурӑк кӑмрӑкамӑшне илме нултарайманнипе. 
халтан каина 'ҫирлӗ ҫын пек р с а х  ҫӗрс р с ӑ л е а  ӳкет. Ҫав иӑкӑҫ- 
курӑка ҫутӑ ҫёре кӑлареа лартсанах, вӑл симӗсленме пуҫлат, унӑи 
ҫулҫисенр хлорохвил пӗр-рсем пула пуҫлаҫҫӗ, ҫывлӑшрав кӑмрӑка- 
мӑлпне илме пуҫлаҫҫё, вара йӑвӑҫкурӑк цасах тӳрденсе хал илет. Кӗрсе 
пйхӑхра вӑрман ртлӑхне! Унта ҫутӑ кӗреямест, унта курӑк та 
уукпа пёрех шурӑ кӑмпасем ан-ҫах ӳсеҫҫё. варӑм йӑвӑҫҫен айту- 
рауёеем ҫук, ҫутӑ курман пирки вёсем типсе хӑрса ӳкнӗ. Авӑ 
гата пуртре. р р е р  умӗвҫе помпторсене ӳстерха! Помитор туни- 
сем ӳснӗҫомӗн кантӑк йенелле ҫутта хирӗҫ пӗкёрӗлсе рсӑлаҫҫё.

Вёсене пуртелле туса ҫавйрса лартсан, иквиҫ кунтан каллех ҫут- 
галла рсӑлса  тӳрӗленнеҫҫӗ. Пӑхӑрха: йепле йӑвӑу ҫулҫисем пӗр- 
иёрне хупламасйр, пӗрпёрне тӗттӗмлемесӗр. хёвелҫутти пайракисе-
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не укмелле, вёсен турат ҫмгҫе вырнаҫуллӑ лараҫоё! Пёр хёвеж 
пайракине те (ҫуттине) ҫӗр ҫине ӳкересшён мар!

Йӑвӑҫкурӑк сывлани. Вӑрлӑхсене шӑтарса пӑхнӑ зух епӗр вв- 
сене шӑтма сывлйш кирлине, вӗсем сывлама пултарнине курсатта- 
мӑр. Лнт,ах пыейк йӑвӑҫкурӑксем сывлаҫҫӗши? Вёсем кймрӑкйӳҫ- 
ҫине вӑрлӑхсемпе сывласа кӑлармаҫҫӗпш? Епӗр йӑвӑҫкурӑк хӗвел 
ҫуттинр сывлӑшран кӑмрӑкамӑш идее йӳҫамӑш кӑларнине пӗлет- 
пер. Ҫапла ӗҫдени вӑл сывлани марши? Ҫук сывлани мар: сывлӑш- 
ран илнӗ кймрйкамӑшӗнрн оудҫӑсем анат хатёрлеҫҫӗ; вӑл апага 
ҫисе вёсем ӳсеҫҫӗ, ҫав вӑхӑтрах тата тулалла йӳҫамӑш кӑлараҫҫе 
Оывлани вӑл кёретех урӑх майлӑ: сывдакан ӑша йӳҫамӑш илет 
те кӑмрӑк йӳҫҫи тула кӑлара?. Оулҫӑсем ҫакнашкал сывлама пул- 
тараҫҫӗши? Пултараҫҫӗ: вёсем те йӳҫамӑшне шала кӳртсе тулалла 
кӑмрйкйӳҫҫн кӑлараҫҫё'. Анцах ҫулҫӑсем сывланн кӑнтӑрла палӑр- 
мас?, мёншён тесен, сывдана вӑхӑтрах кӑларса йанинуен 2 0  хуг 
нумайрах кӑмрӑкйӳҫҫи ҫӑтса тӑраҫҫӗ, Ҫӗрле йе тёттӗм ҫёрте кӑ,м- 
рӑкйӳҫҫпне ҫӑтма -уарӑнсан вӗсем сывдани тинех лайӑх палӑра- 
жан пула?.

Йӑвӑҫкурак сывланине ака йепле сӑнама пула?. Сарлака ҫӑ- 
варлӑ путылккӑ илмелле те, ун ӑшне симӗс ҫулҫӑлӑ туратсем ху- 
малла. Ш анасран пӑртак пшв йамадла та, пӑкӑпа питёрсе тёттӗм 
ҫӗре лартмалла. Пёр 5— 6  сехет иртеен, путылккӑсене уҫҫа ҫуна- 
кан хӑйӑ ■рксе пӑхсан, хӑйӑ ҫавӑнтах сӳнет, мёншён тесен, пу- 
шлккӑри йӳҫамӑшне ҫулҫӑллӑ туратсем тургса илвё те, унта кйм- 
рӑкйӳҫҫи сывласа кӑларнӑ.

Йӑвӑҫкурӑк кӑнтӑрда хёвел ҫуттинуе сывланине курас тесен, 
симёс туратсем мар, 'уе^ексеае путылккӑ ӑшне йамадла. Йари-рен 
вёсен симёс ҫулҫисене татса идмелле. Ҫапла вёсене сывлӑшран 
кӑмрӑкйӳҫҫи ҫӑтмалла мар тумалла. Путылккӑна паҫӑрхи пекех 
хытӑ питёрмелле те, ҫутта каларса лартмалла. Пёриквиҫ сехет ирт- 
сен, иутылккӑна уҫҫа ҫунакан хӑйа йарсан, вӑл сасаргӑк сӳнсе ла
рат, мёншён тесен 'берксем пушлккари йуҫамӑшне пӗтӗмпех турт- 
са илнб, унта кӑмракйӳҫҫи сывласа тудтарнӑ.

Ҫулҫӑсем шыва туртни. Ҫулҫйсем хӑйсен ӑш ёнрн  йӳҫамӑшсӑр 
пуҫне тата тӑпраран сахса илнӗ ытлашши шыва сывлӑша калар
са тӑраҫҫё. Вӑл шыв ҫулҫӑ, ҫӑварӗсенрн пӑс пулса тулалла йери- 
пен тухса тара?. Шыв пӑсланнине курас тесе, п ӗ ц ӗ к ҫ ё  кӗлен р  
ллтӗмёр те шыв тултартӑмӑр. Унта тин касса илнӗ ҫамрӑк. ҫ у л ҫй л -



лӑ туратсем лартрӑмар. Кӗденрери шыв ҫудедле пас пулса типсе 
ан тухтӑр тесе, шыв ҫине пӑртак кантӑрҫу йарса хупларӑмӑр.

Унтан ҫав нӗ^ек кблен^е ҫпне сарлакарах стаккан ӳпёнтер- 
тёмӗр те . хӗвел ҫутти ҫине тухса лартрӑмйр. Пӑртак тӑрсан, сар- 
лака стаккан айккнсем тарларӗҫ, шыв тумламсем шӑркаланма пуҫ- 
ларӗҫ Ҫав вӑхӑтрах пӗрёк кӗленрерн шыв сахалланма пуҫларӗ, мён
шён тесен, кблешрре цакнӑ шыв турат тӑрйх сӑхса хӑпарса ҫул- 
ҫӑсем витӗр сывлӑша тухрӗ. Пур шыв пӑсне сывлӑш йӑтса тӑма 
пултараймаст, ҫавӑнпа вӑл пае стаккан ҫумне пуҫтарӑнса тумла- 
ма пуҫларё.

Ҫулҫӑсем витёр пӑсланса пит яумай шыв тухат. Акӑ хбвел- 
ҫавӑрнЗнт кунне 3-4 стаккан шыва пӑс туса кӑларат, купӑстапуҫё 
15 стаккана йахӑн, вӑтам йуман ҫулахп шӑрӑх кун 5 витре ытла 
шыв кӑларат, пысӑк хурӑн 30 витрене йахӑн та кӑлара*. Ййвӑҫ- 
курӑкран ҫӑвӗпе пӑсланса тухакан шыва шутласан калама ҫук 
нумай. Акӑ пӗр теҫеттин сӗлӗ пӗр ҫу хушшин^е 240 пин витре 
кйларат, пёр теҫеттин куккурусӑ 300 пин витре кӑларса йарат.

Йӑвӑҫкурӑк хай витӗр ну май шыв кӑларнин^ен ытла та тӗ- 
лӗнмелле. Вӗт вйл шыва ййвйҫкурӑксем ҫӳҫтымарёсемпе тӑпра 
йшён’вен пит хёнпе шыраса тупаҫҫӗҫке? Мёлле вӗсем тата ҫулҫӑ- 
сем витӗр ҫав шывах нимӗн хӗрхенмесӗр сывлӑша салатса йараҫ- 
ҫӗ? Ҫакна ӑнланса илес тесен, ӗлӗк каласа паннсене асӑрхас .пу- 
ла¥. Ьпбр йӑвӑҫкурак шывпа пӗрле тӑпраран хӑйне кирлӗ пур 
кӗл йаналасене те ёмее тӑра^ тенбрб. Кёллӗ йапаласем тӑпрара 
нит сахал пулаҫҫё. Йӑвӑҫкурӑк ҫӑтнӑ, шыва кйларсах тӑмасан, вара 
ҫӗнӗрен шыв кӗме т,арӑнма пултара!, шыв кёме ррӑн сан , ун 
йшбн^е ирелнб кӗл йапаласем те кӗме §арйнаҫҫӗ те, йӑвӑҫкурӑка 
пӗтерсех лартма пултараҫҫё. Тӑпраран улӑхакан шыва, йаланах 
еывлӑпта кӑларса тӑрсассӑн. лӑстымарсем ҫёнӗрен ҫӗнӗ шыв бмге 
тйрсассйн ййвӑҫкурӑк нумайран нумай кёллӗ апат хушша тӑранаУ

Ҫулҫӑсем шыв ытлашши пӑсланса тухасран йепле сыхланаҫҫё. 
Ҫулҫӑсем шыва пӑслантарса кӑларнйҫемён тымарсем ҫбнбрен ҫбнб 
тӑпраран шыв бмсе тйраҫҫб. Тӑпрари шыв пур вӑхӑтра та ҫпте- 
лбклб пулмаст: шйрӑх ҫанталйкра тӑпра типсе лараТ. тымарсем 
бҫмелли шыв сахаланса йулат. В ар^ ҫулҫӑсем мӗлле те пулин 
шыва сахалтарах нйслантарма тӑрӑшаҫҫб. Шыв ытлашши пӑсла- 
насран ҫӑлӑнас тесе, ҫулсӑсем хӑйсен ҫӑварбсеяе питбрсе йе ту: 
тисене хупӑнтарсарах лартаҫҫб. Шыв тӑпрара пит нумай пулсан* 
ҫулҫӑсен ҫӑварбсем^уҫӑлсарах тӑраҫҫё. Вӗсем уҫӑлса тӑнй $ух.
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Ытлашши шыв вӑсланасраи, хӑшпёр йӑвӑҫкурӑкерн ҫулҫи- 
о.ем ҫулӑ йапаласемпе витӗнсе тӑраҫҫц. уяашкат ҫулҫӑсем ката- 
ранах йӑлтйртатаҫҫё; хашпёркн ҫулҫисем авӑепа витӗнсе тӑраҫҫё, 
уя лек ҫулҫйсем кӑвакрах курЯнса лараҫҫё (асӑрхӑр: ҫав ӑвӑга 
иуҫтарса пылхур^ёсем карас тӑвасҫӗ); теприп ҫулҫисем ҫив^е 
ҫӳҫпекскерсем кёҫелеясе тӑравҫё. Шывсӑр твое вырӑнти йӑвӑҫку- 
рӑк ҫулҫисем вётӗрех, ҫин^ерех пулаҫҫё, ҫавйнпа шыв сахал пӑс- 
лаитарасҫӗ; тата хӑш йӑвӑҫкураксен туни симёс иула^, ҫавӑнпа 
йуҫамӑяжр сывлӑгпран пу< таракан ҫулҫӑсен ӗҫве туип туса тӑрат.

ХГип уулҫӑсӑр ййвйҫкурӑвсен гуни аш ён'р еӗткен хутшӑнса 
тарах. Уиашк >л кактус, йатлӑ йӑвӑҫкурӑксем Америккӑрн пушӑ, 
хирс-егф! нумай ӳсеҫҫё- К актус 'туни ҫуллё тунката пек, йе кавӑн 
пвк ҫаарак-а пулат. Ҫав тувасем ҫвн^е йёп пек ркекеи  йапаласем 
ӳ^ееҫё. Ту ни ӑшёнт,с темёи -ҫухлё сёткен хутшӑнса тӑра$. Ҫумӑр 
ҫуман -цух сӗткене ёҫҫе кактуссем уйӑхӗ уйӑх^яе тӑпраран гаыв 
илмесёрех пурӑнма тлтараҫҫ* .

сывлӑшран йугамӑшё те нугҫайтарах кёрет, тымарти апат та ва- 
скасарах пӑсланакан шывпа пёрле тӑирарап хӑпарат. ҫавйнпа 
сулҫӑ ҫӑварёсем уҫӑ тӑнӑ у;ух, йӑвйҫкурӑк хавӑртрах ӳсет. хупӑн- 
са тӑнӑ -§ух ӳсме те ■ҫарӑнма пултара'Ь Типе, ҫумӑр ҫуман иушӑ 
хпрсеще, йе ты в  тытӑнса тӑман -ҫуллӑ вырӑнсен ҫе ҫулҫӑсем тёр
лё майпа лш в пӑоланасраи сыхланаҫсё.
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Ыйтусем. 1. Мёншён пӳртре усекен ^е^ексене. ц ӳрер  у.мяе 
йе сумае лартаҫҫё?

2. Мёншён ҫулҫӑ тире пит ҫӳхе, тӗссӗр тата виттӗр курӑна- 
кан пулат/

3. Хӑш ҫулҫӑра апат (крахмал) нумайтарах пулат: ирпе 
йӑвӑҫкурӑкран татса илниггр, йе каҫпа татса илвинце? ,

4. Кёркунне тӑкӑнакан ҫулҫӑсен^е крахмал нумайши? 
Мёншён?

5. Пуртре усекен йӑвӑҫкурӑк ҫулҫнсене вӑхӑ'$ӗ вӑхӑ^ӗпе 
тусантан шывпа ҫуса тасатса тӑрсан, йӑвӑекурӑксем лайӑх ӳсеҫ- 
ҫӗ— мёяшён/

6 . Хырпа 'ррш ӑн  йӗплё ҫулҫусем кӑмрӑкамӑшяе хӗлле сыв- 
лӑшран туртса тӑраҫҫёиш?

7. Ш ывра ӳсекен лили  йатлӑ йӑвӑҫкурӑкӑн ҫӑварёсем ҫул- 
ҫӑсен ҫийел йенцс. аха.[) ҫёр ҫннце усекен йӑвӑҫкурӑксен ҫӑварё- 
сем тӳятер йен^е пулаҫҫӗ— мёвшӗн вӑл апла?

Мӗнгаӗн ҫулҫасем ҫийел йен^ен хурарах курӑнаҫҫё?
и. Ҫулҫӑ, аврине аха.|, туратран йепле палласа нлме иулаТ?
1 0 . Ирёкре ӳсскея йӑвӑукурӑксем типё йе шывлӑ вырӑнта 

ӳснине ҫулҫин^ен пёлме пулаГи?
1 1 . Пёрпӗр шывра усекен ҫулҫӑсеяе татса шыва йарсан, 

шывран кӑпӑк пӑдтнӑлт! туса тухат—-мӗншӗн вӑл апла?
12. Епёр ҫуралнӑ ҫӗршывра хӗлле йӑвӑҫкурӑксем камрӑкйӳҫ- 

ҫиве ҫатмасҫё, -ҫёрӗцунсем сывлӑша пӑсма -рарӑнмаҫҫё. Ҫ-апах та 
хӗллехи сывлӑша ҫӑтса епёр т,ыхйнса вилместпёр. Мӗншён вӑд 
апла?

Сӑнзмаллисем. Иахрана, хӗвел лайӑх хёртсе ӑш ӑтнӑ вырӑна, 
икс йупа алтса лартӑр та нёрер стаккан вёсем ҫумне ӳвмелле 
мар ҫыхса лартӑр. Кашни стаканне мёнсурккӑпа виҫҫе шыв ҫур- 
ршгцен ытларах тултарӑр. Пср стакканри шыв ӑшне снмсе ҫул- 
ҫӑсемлс турат шыва ӳкмелле мар лартӑр. Миҫе купла сантимет- 
тӑр лухлӗ стакканри шыв ийсданса пӗр кун хушшинце цакнӑ? 
Хӑш стакканри шыв нумайрах ’§акнӑ? Мёншён?

Мӗишён йӑвӑҫкурӑксене каҫпа йе йрпе врех шӑвараҫҫё? Мён
шён ҫумар ҫунӑ хыҫҫан, не шывпа шӑ-варвӑ хысҫӑн акнӑ анасене 
май кидсея сӳремелле. н а х р  ҫимӗҫ йӑранӗсемпе йавӑҫ кущӗсене 
семҫетмелле?

Иуман ҫулҫисем ҫин^е ҫӑпансем, ҫака тата ытти йӑвӑҫкурӑк 
ҫулҫисем ҫинг|е  тёрлё шыҫӑсем пулкалаҫеё. Вӑл шыҫӑсем хурткап-
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шанкӑсем ҫулҫӑсене хӑйсен ҫӑварёсемпе (сӑмеисемпе) шӑтарса 
оийен тунӑран тухаҫҫё, Ҫав ҫӑпансене шыраса тупса ҫурса пӑхӑр- 
ха! Ӑшӗн^е мён пур? Хӑш йӑвӑҫ ҫулҫисем кёркуинепе т>и малтан 
сарӑхса тӑкӑнаҫҫӗ? хӑшён $и кайран сарӑхса ӳкеҫҫё?

Хӑш йӑвӑҫкурйк ҫулҫисем йе тунисем ҫинт;е кёҫеленсе ҫӑра 
ӳсекен ҫӳҫҫем курма пулаЕ Ун пек ҫулҫӑллӑ йӑвӑҫкурӑксем мӗлле 
йнрӑнта ӳсеҫҫӗ: типё йе нӳрлӗ вырӑнта? Сирӗн таврашра пит ху- 
лӑн, сарлака, сёткенлӗ ҫулҫӑсемлё йе тунасемлӗ ййвӑҫкурӑксем 
ӳееҫҫӗи? Типӗ йе нӳрлӗ вырӑнта ун пек нӑвӑҫкурӑксене курла пудати?

Ирпе ирех ҫаран ҫин^и курӑксен ҫулҫисем вӗҫӗн^е йалтӑр- 
татакан гаыв лумламӗсем курма пула!’. Вал тумласем сывлӑм мар. 
Вӗсем ҫулҫӑсем йшёнҫен тухаҫҫӗ. Есӗр ун пек тумламсене курнӑл? 
Улӑхра ӳсекен курӑксене ҫырма хӗррия^е ӳсекевнисемпе кусене 
сӑрт айккин'рсемне тата сӑрт тӑррнн§е ӳсекеннисемпе танлаш- 
тарса пӑхӑр! Сӑрт тӑррнн^ен ҫырма хӗрринелле аннӑҫемӗя курӑк- 
сем пӗр пек ӳсменнине асӑрхасаи?

Кӑнтӑр йеяелле выртакан сӑрт айккин 'р курӑксем ҫурҫӗр 
йен^н айкин^ен ыӗлле паллӑсемпе уйрӑм ӳсӗҫҫё. Ҫаран тӗмӗсем 
ҫингр  тата вёсем хуннпищрл курӑксем пёр пек ӳсеҫҫёи? Вы^ӑх- 
ҫӗрлёх ҫӳренб ҫаран ҫ и в р  хӑпг курӑксем ним пликленмесӗр ӳсеҫҫё, 
■ҫе^еке ларса ҫимӗҫ кӳреҫҫё? Мёншӗн ввцДх^ӗрдӗх ҫӳренӗ вырӑнта 
йе ҫул ҫяя^е кукша пуҫӗннипе ҫулкура.кӑн ҫулҫисем сийен курма- 
сӑр выртаҫҫӗ?

Пӗрпӗр яӑран ҫине пӗр лаптӑк ҫӗр суйласа илӗр те 5-6 пар
са акӑр, тата вёеем ҫумне пӗрик ҫёрулми лартӑр. Акнӑ вӑрлӑхсем 
ҫине тёттёмлеме ҫӳлёрех йеш^ӗк ӳпёнтерӗр. Ҫав йӑран ҫин^ех тӗт- 
тӗмлемесӗр паҫӑрхи вӑрлӑхсене акса пӑхӑр. Ик вырӑнне те каҫпа 
лӑварӑр. Пёр уйӑхҫурӑран ӳснӗ курӑксене танаштарса пӑхӑр?

Т у н а.
Туна ӳсни. Йӑвӑҫкурӑк туни вӑрлӑх тёввин'р папакран ӳсме 

пуҫлат. Вӑл йаланах ҫӳлелле тссе улӑха!. 'Ҫӳлмекре ӳсекен поми- 
тпра тайӑлтарса выртарсан, внҫтӑват кунтаяах кукӑрӑлса ҫӳлелле 

^  ӳсме пуҫлат. Ҫӗнӗрён ҫёнё ҫулҫӑсем кӑларса пырса туна тымар 
пекех ӳссе пыра!. Ӳснӗ вӑхӑтра тӑррине ҫӗҫӗпе ҫӳхенӗн касса 
микроскойпа пӑхсан, унта рп ҫамрӑк, а^ага, ҫӳхе хупӑллӑ рттлёх- 
сем курӑнаҫҫё. Тӑррин|и ^нтлёхсем пёр май ёр^еҫҫӗ.



Тунара ҫулҫГгем ларакаи хулӑнрах тӗлсене сыпӑ тӗвтсем, 
теҫҫӗ. Ҫулҫӑ ларакан икӗ тёво хушшине тут- сыпӑкё  теҫҫӗ.

Ҫвмҫе, сӗткенлӗ курӑк тунисем пӗр ҫу кӑна пурӑяаҫҫб, икё 
ҫул хушши ӳсекея курӑксем ытлах нумай мар, вёсенҫен епбр 

'пӗлнисем: кишёр, купӑста, ҫарӑк тата ыттпсем те. Йӑвӑҫҫем пит 
нумай ҫул пурӑнма пултараҫҫё. 7)И нумай ёмёрлӗ йӑвӑҫ паопаг 
йатлӑ. вӑл Ахрнккӑра ӳсет. Пурӑяасоа вӑл 6000 ҫула йахӑа пу- 
рӑнаЕ Йуман 1600 еула йахӑн, ҫӑка 1 0 0 0  ҫула йахӑя пурӑима 
пултарат. Йӑвӑҫ тунисем пит вӑрӑм, ҫӳлё ӳсме пултараҫҫё. Акӑ 
Америккйра ӳсекея велинхтопи йатлй йӑвйҫ 142 меттӑр ҫӳлёш, 
ёвкалинт  (Австралнре ӳсег) 152 мегтӑр ҫӳллёит теме пултара!.

Йӑваҫҫен вуллисвм ытлах та хулӑн ӳсме пултараҫҫё. Оав велия- 
хтови тенӗ йӑвӑҫ&няах вулли йёритавра 34 меттӑр (16 ҫалаша 
йахӑв) тйрпшё, вёренпе ан-рх ункӑласа гыхма пулат.

Йуман вулли те пятӗ хулӑн ӳсме пултарат. Ковеяски кӗабр- 
нин^с пит катмар йуман ӳснё. Аа^ах ҫилтйвӑл ӑяа хуҫҫа пйрах- 
нӑ, та, тункати ан^ах тарса йулнӑ. Тунката йшбл'йи ҫӗрбкне алг- 
са тасатнӑ та, пӗр ҫаврака обIет, ун йёря тавра 6  пукая лартса 
апатланмалӑх вырӑн пулна.

Йӑвйҫкурӑк туви тбреклё, ҫирӗп пулат. Вал туна ннмӗн ку- 
кӑрӑлмасӑр тӳптӳрё хӑйён тура§бсемяе ҫулҫисене ҫбклесе тӑрат..
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Ан§ах хашхӑш курйксен туни а$аш, тӗрексӗр пирки дёр ди
не 'ҫӑсӑлса выртат. Унашкад тунасене (хййарӑн) выртакан туна- 

ем теме йурат. Х антер курӑв туиисем тӳр тароа ӳсме тёрекӗ ҫук 
пирки ҫипдӗ -вӗҫёеемпе ҫумӗнҫи йапаласем тӑрӑх улӑхаҫҫӗ. Йапа- 
ласен^ен ургӑнакан курӑесем еакӑпма йе йавинма дултараҫҫё. 
уакӑиакан тунасен вӗҫӗн^е ҫеклӗ нек пӗтӗрӗнсе, ункӑланса тара
кан п т  пур. Пӑрҫапа хвасо.ь йепле ҫакӑнса тӑнине кирек кам 
та курна нулё. Хӑмла шалур тӑрӑх йавӑнса улӑхат, йытасырши 
■ ввюиок) йалача-х т ӳрё т упалли  курӑксем тарӑх йавӑнса хӑпарат. 
Пиртен кӑнтӑр йенн;е. ӗмёрех ҫу пулакан ҫӗрте, лиан  йатлӑ ву- 
рӑксем йӑвӑедене вӗренпе ҫыхнӑ пек пӑвса, ҫавӑрса илеҫҫӗ. 
Вёсем йаваяса нӑрртанипе йӑвӑҫ вуллисем §ас ҫёрсе пётеҫҫӗ.

Кӑт,ӑкӑ. Йӑвӑҫкурӑкӑн тура-дӗсем 
к.гдӑкӑран тух^а ӳсме пуҫлаҫҫӗ. Йавӑҫ 
«сӑҫӑкисем хӗлле те пиг лайӑх курӑнса 
дараҫҫё, ййвӑҫҫем вӗсене кӗркуннех 
хатӗрлесе хураҫҫӗ. Хёллехн сивё тивее
рок хулӑн сухӑрлӑ хупӑсемпе витёнсе 
тйраҫҫё. Йӑвйҫ кт§ӑкнсене касса уййреа 
яӑхсан пӗрпӗрин ҫумне та^ӑ ҫыпҫӑнса 
выртакан ҫулҫӑ пуҫламёшёсём аалӑрса 
тараҫҫӗ. Ҫуркуняеие хёвел хӗртсепӑхма 
луҫласан, хурдӑхан тура^ӗсене касса 
■илӗр те, 'б.ӳлмек ҫцне лартар. Куллен 
шӑварса пырӑр. Виҫтӑват кунтан ӑшӑ 
цӳртре кӑл;ӑкиеем сарӑлса пысӑклацма 
пуҫдаҫҫё, уитан хёрлё хуппи еурӑлса 
хай а |, Нумай та вӑхӑт иртместтхупӑ 
айёнцен к ске туни ҫнице пӗтӗрёнсе ларакан ҫулҫӑ нуҫламӗшёсем 
тухса Саралаҫҫӗ. Хупписем тнпсе ӳксен, ҫамрӑк ҫулҫисем сарӑлса 
ӳсме пуҫларбҫ.

Ҫёр айӗнТ|И тунасем. Ҫуркунне йур кайса пётсенех, есёр вар- 
ми нл кайӑр. Вӑл вахӑтра йӑваҫ кӑ^ӑнбсем сарӑлса кӳщеме ан-ҫах 
пуҫлаҫҫё, ҫулҫӑсем сарӑлаймаҫҫӗха, Ййв&ҫҫем ҫара ларнӑран, хё
вел вёсен айне лайӑх ҫутатеа ӑш&тса тӑнаран, вӑрмак 'ҫӑтлӑхён- 
луе те, ҫудла пӗр курӑк ӳсмен вырйнта та, ҫуркуннехи вӑйхӑватда 
тӗрдӗ ^бфввлё* курӑксем шатса тухнӑ'.

Тимёркёреҫепе вёсен кутяе -ҫавӑр та, вӑрӑмрах, сарлакарах, 
урлӑ 'нӑсӑлса т&ракан тымар пекскерне куратӑр. Есёр вёсем тӑпра



—  54 —

айӗн^е ӳснӗрен тымар пулё тесе шухӑшлама. пултаратӑр. Ан §хх 
вӗсем тымар марри акӑ мӗнтен наллӑ: тинкерсе пӑхсан вӗсен ҫик- 
$е куҫ пек кӑрӑкёсем пӗрпӗрин ҫумне татДн ларса тухни курӑ- 
на¥, ҫавӑнпа вӑл тӑпра айёнрц тымарсене тымартуиасем теҫҫЬ 

Тымарлӑ тунан малти вӗҫӗ йалан ӳссе рӑсӑлса пырат, хы- 
ҫалти тепӗр вёҫӗ типсе хӑрса иырат. Иырсан тымарлӑ тунаран 
ҫӳлелле ҫӗр ҫпне аха^ тунасем тухса, ҫӗнёрен уйрӑм курӑксем 
нулса брцесе кайаҫҫӗ. Ҫырма хёрршгҫе усекен хӑйахсем еёр айёв- 
:§ц тунаран шӑтса тухса пнт ҫара ӳс-еҫҫё. Тымартувасем ҫӗр айӗн- 
$е тарӑн втлртаҫҫӗ. Хӗллехи сивӗ вӗсене нӑсаймаст. Кёркуннене 
тымарлӑ тунйсем хӑйсем ӑшне нумай апат хатёрлеҫҫӗ, ҫавӑнпа

та вёсем кёркунне та 'р а , вӑрйм пудаҫҫӗ. Ҫуркунне тымарлӑ, тунари 
кӑ^ӑкӗсен-ҫен тухакан хунавсем ҫав хатёрленӗ апата ҫисе усеҫҫӗ. 
'ҫе^екленеҫҫӗ,'вӑрлӑх тӑваҫҫӗ. Ҫак ёҫҫене йӑвӑҫҫем ҫулҫй кэларшҫ- 
цен васкаса туса илеҫҫӗ, мёншён тесен ҫара йӑвӑҫҫем витӗр ир- 
ууркуине хёвел ҫутти лайӑх кӗрсе вӗсене ҫутатаТ.

Пур те пӗлекен еёрулми те ҫӗр айӗнри тунах. Ҫёрулми туӑ- 
мӑрӗ рӑнласах тымар маррн акӑ мӗнтен паллӑ: ҫӗрулми 'йӑмӑрне 
ҫавӑркаласа пӑхсан, ун ҫин^и лупашкасен'ре папаксем курӑнса ла- 
раҫҫӗ. Вёсепе ҫёрулми куҫ.ёсем теҫҫӗ. Ҫав куҫее.нт>рн ҫёрулми ту- 
висем шӑтса тухаҫҫё. Малтан вёсем ҫёрулми т.ӑмйрё Янше хатёр-



лесе хунӑ крахмалпа тӑранса ӳсеҫҫӗ. Ҫапла бнтё ҫӗрулшгтуви ты
мар пекех ӳсет, апат хатёрлет, ты мартунаран манерпе ащ>ах ӑрас- 
на тӑрӑт. Оӗрулмиве тата ытти ун пек курӑксене щ ӑмпр тунал- 
л ӑ  курӑксем теҫҫё.

Сухан — шӑллӑ туна. Сухан шӑлӗ те ҫӗр ай ёв 'р  тунах. Сухан 
шӑлне илсе пӑхсан, уяӑн хулӑн, сӗткеялӗ, пӗрпӗрне хутлӑ хутдӑ 
т а 'р  витӗнтерсе ларакан ҫулҫӑсем пур. Ҫав шурӑ сййёнсийӗн ҫул- 
ҫӑсем айал вӗҫӗн^е сарӑларах таракан сухан, тӗпё  ҫпн-ҫе лараҫҫӗ.

Ҫав хытӑрах тӗпне оуханан питӗ кёскелсе тӑнӑ,- ту ни. теме пулат. 
Суханӑн хулпи тейекон тулашёвт,и уулҫӑсём типсе хытса пнраҫ- 
ҫӗ. Вёсем сухана типсе хӑрасран сыхлаҫҫӗ. Щалтн уул<4исем сёт- 
кенлӗ, хулӑнрах, аниӑрах пулаҫҫӗ: кунта малашне ӳсмешкӗп апат 
хатӗрлесе хунӑ. Суханӑя каши-и хутламӗ хуштивгҫе напакё цур.
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Ҫурвунне сухан тӗиӗндсн темён духлӗ ҫиц век ластыыарсем пулаҫ- 
ҫё, пӗриЕ папакинден оёр ҫннди туни иулсатуха^. Кёркунне йен- 
пе кайсап ҫёнӗ сухан шал пулса кайат. Сухан шалӗсем ҫёр эйёя- 
■§ех хӗл каҫҫа, ҫитес ҫуркунне ҫӗнёрен курӑкланса йешёрсе ӳсе 
пуҫлаҫҫӗ. Сухап т ӑллӑ  тупасем; ыхра, лили тага ытти курӑксем 
те пур.

Сӑнамаллисемпе ыйтусем. 1 . Сирӗн йенде йавӑнакан, гакӑна- 
кан тата выртакан туналлӑ йӑвӑҫкурӑксем пури?

2. Хёвелҫавӑрнӑш — ®/4 аршӑн сӳлёга ӳссе хӑпарсан уяӑи
туняне ним сийея Iухгасӑр кукартӑр та, пуҫне ҫёр ҫумнелле вырт- 
тарса ҫекёл/ё патакпа ҫаклатса лартар. Хӗведҫавӑрнӑш халӗ йепле 
выртнине хут ҫпне ӳверёр те малаш не вёл йепле ӳссе улӑшӑнса 
пынине сёнӑр.

3. Килес гул еулҫ&сем кӑларакан кадйкӑсоне кёркунне, ҫурла 
уйӑхӗнде йӑвӑҫҫем ҫнндо курма пулами?

4. Парса туннн сип пек вӗҫне тёкёнтермелле патак диксе 
лартйр та, йелле парса яатакран йарса илниие саяаса нӑхӑр.

5 . Вӑрмана кайсан ди шултӑра йӑвӑҫа шыраса тунӑр та, 
меттӑрлӑ, рнҫепе унӑн вуллин хулӑнйшпе виҫҫе иёлӗр! Хнш йӑвӑҫ 
сирӗн натӑрта ди хуланнп?

6 . Тӳр ларакан шалудапа (патавиа). уиӑн мӗлкӗн тӑршшӗсем 
цӗр тан пулнӑ дух, ди ҫу.чё йӑвае мёлкисён тӑ-ршшбне внуҫе пӑ- 
хӑр. Мёлкё тӑршшӗ йӑвӑҫ ҫулёшне тлтсрет . Халё Калинине асӑр- 
хаса хӑвӑр патӑрти йӑвӑҫсен ҫулёшне пёлме тӑрӑшӑр. Хӑш йӑвӑҫё 
ди ҫӳлДи?

Йӑвӑҫҫем ӳсни. Пёрпӗр йӑвйҫ туратне у|*лӑ, касса нӑхсан, 
унта виҫӗ пай куранат: тулашёнден витсе тӑракан хупӑ, гаалти 
ди хулӑн сийӗ—йӑвӑҫ хыттн, тӑта дн варринди й&в&ҫ семҫи. 
Йӑвӑҫ хыттипе унӑн хуппн хушшпнде пит ҫӳхе сийё пур. Вӑл 
сийри дитлёхсем адащ ҫамрӑкскерсенё йалач ивё пайа уйӑрса нёр 
йенне йавӑс, тепёр йенне хупй туса хушша. тӑраҫҫӗ.

Ҫав сийе -кампа снйӗ тсҫҫё. КирЙкмёнле йавёҫ та кашни ҫул 
ӳссе хулӑнланса нырат. Йӑв&о ӳсни кампийён сӗткенлё дитлӗхсем 
уйӑрӑлса хушӑнса пыайран кнлег. Андах йӑвӑҫ хыттн хуппинден' 
нумайтарах хутшӑнса пырат, ҫавӑнпа вал йаланах хулӑмланса 
усет. .Ҫуркуниепе ҫуллахи вӑхӑтра еёнерен пулакан сийёнде шул- 
трарах та ҫутӑрах дитлёхсем пулаҫҫё, кёркунне вӗтёрех те тёттём- 
рех пулаҫҫё.
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Ҫавӑнпа кирекйепдё йавӑҫа та урлӑ, тӳрё касса татсан ҫёрё 
ш к  ункӑллӑ сийёсем лайӑх палӑрса тӑраҫҫё. Кашнн уйрӑм уыкӑлла 
сийё пӗр ҫулта пулса пырат. Ҫавӑнпа вӗссне ҫулленхи синеЪ'м 
теҫҫё. Ҫулленхи сийсене 'хпсеплесе йӑвӑҫ мпҫе ҫул ӳеннне пёлме 
пула’!:.

Туна тӑрӑх апат йепле куҫҫа ҫӳрег. Хёвелҫаварӑнӑҫие ае 
ли.мӗҫйарҫане тӗттсм выраята ӳстерсен, вӗсен гунисемпе ҫудҫисем 
ырхая, вӑрӑмрах ҫинҫе пулаҫҫё. Ҫаван пек ӳстернё курӑксене 
тымарёнӗнӗпе тӑпӑлтарса хӗрлё '§ернилӑ ӑшне лартсан вёсен туни- 
«емпе ҫулҫисем йшён'р, хбрлё 'ҫерннлӑ хӑпарнӑраа ҫип нек шӑ- 
и&рсея палӑрма пуолаҫҫё. Кашни шйнӑрёще микроскоппа пӑхсан

темиҫе ҫ.инҫе пушӑ кбпҫесем курӑиаҫҫӗ. Ҫав пуша кёпҫесене савӑт- 
сем теҫеё. Вал савӑтсем тӑрӑх тымарта нулакан апат ҫулҫӑсем 
патнелле (ҫулҫӑсен карӑнтакёсем тӑрӑх), ҫулҫӑра пулнӑ апат 
(крахмал) тымарсем патнелле куҫат, ан^ах пёр тӗдти савӑтсемпе 
мар: тымартине ҫулҫӑри апатсеа хнрехнрӗҫ пулса пӑтранса капас- 
ран, вёсен ҫулӗсеи те уйрӑм тараҫсӗ.

Вёсен ҫулёсене еиӗр сӑнаса йӗрлесе тупма пултаратпӑр.Пёр 
т;ӗрӗ йавӑҫӑн туратне касса илмелле, хушише еӗткенлб сийӗ та
ранах йёритавра пӗр тӗлтен ҫёрӗ пек касса хӑпартмалла та, кас- 
нӑ вырӑвё шывран ҫӳлерех тӑмалла туса турата шыва р к с е  ларт- 
малла. Шыв йӑвӑҫ хуппи (пущацӗ) тӑрӑх улӑхмалла пулсан, пирён 
турат шанса каймалла, мёншён тесен хупиине йёритаврах касса 
сёвсе иднипб, епёр ҫулҫйсем патнелле пырас- шив ҫулне татра- 
мӑр. Анҫах пирён шыва лартнӑ турат шанса кайма шухӑшла- 
ма< Т те, ерне ытла тӑрсан та ■рп^ёрех сывах тӑраТ. Апла пул
сан шыв йе хытти, йе варрн тарйх -улӑхат пулм^ла.
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Ан§ах валӑ йӑвӑҫҫем варри ҫӗрсе хӑвӑлланса кайнӑ пулин 
те ӳсме рарӑнмаҫҫӗ. тымарёсемпе тӑпраран шыв туртса хытти 
тӑрӑх ҫулҫӑсем патнелле ӑна куҫарса тӑраҫҫӗ. Апла пулсан шыв 
тунара пёр хытти тӑрӑх кӑна куҫҫа улӑхат,—куҫма урӑх ҫулта 
ҫук.

Ҫулҫӑсем хатӗрлесе хунӑ апатсем йӑвӑҫ туиин хӑш пайӗсем 
тӑрӑх кусҫа ҫӳренине нёлес теее, ӳсекен йӑмран нкӗ ^ӗрӗ турат-. 
не касса илмелле. Пӗр турат ҫин^ен сыхланса хуппинт;и ҫнйелти 
пайне кӑва йёритавра ҫёрӗ пек ҫавӑрса касса илмелле, шал йен- 
■§и сӗткен ҫумён^и луш ӑтлӑрах хупне тӗкӗнмелле мар. Тепӗр ту- 
раЛ)ӗн'§ен хуппиее йӑвйҫӗ натне ҫитех ҫавӑрса -сӳсе нлмеллс. Ва
ра ҫапда хатӗрленӗ игсӗ туратне те шыва лартмалла. Пёрпк ерне 
иртсен' лвкбщб те тымар йацбҫб. Ан$ах малтавхи туратӑн тымарӗ- 
сем 1 И а'йалта тухаҫҫб, тепӗрин хуппине каснӑ вырӑнтан ҫӳлерех 
шӑтса тухаҫҫӗ. Кунта нккӗмӗш туратран хуппнне сӗткен тарав^е- 
нех касса илнипе епӗр шултӑран анакая апатсен ҫулне татрӑмӑр. 
Вӑл апатсе-м каснпн ҫАл картне пухӑннӑран тымарсем шӑтма пуҫ- 
ларӗҫ. Ҫулҫйсен^е хатбрленсе тӑракан апатлӑхсем шал йеш р ху- 
пӑ тӑрӑх куҫҫа ҫӳрени ӗвтб пит паллӑ пул|б.

Сӑнамаллисем 1. Лантӑш, уӑка йе урах йӑвӑҫкурак ҫулҫи- 
сене варрин^и шанӑр таран хацйаа нк. хӗррйнцен каса каса кё- 
рёрте, ҫаплипех мёлле уяшӑннине иӗлме йӑвӑҫкурӑк тӑррине ӳсме 
хаварӑр. Ҫакнах тата варрин^и шӑиӑрне касса татса сӑнаса пӑхӑр.

2 . Лантӑш ӳссе, лайӑхӑн вецеке ларсан, ула ӑшӑ шыв ашне^ 
лартӑр. Ш ыв ашне хбрлӗ дернила йарӑр. Лантӑш деҫекбсек йеп
ле улӑшӑнаҫсӗ?

3. Йӑвӑ<; тунвати ҫивди уулленхи сий^ене хнсеплесе, вӑл 
Йӑвӑҫ мнҫе ҫул ӳсвине пӗлӗр. Вун сийё шутласанах, йӑнӑшасран, 
кӑранташпа паллӑ туса пырӑр. Слрбн патйрти йӑвӑҫҫем миҫе ҫуд 
ӳснӗ?

4. Туп ката ҫиндн ҫулленхи сийёсем цур те пӗр пек сарлака 
пулаҫҫи? Сарлакарах спйсем хушшннде ансӑррисем налӑрмаҫҫи? 
Мбяшӗн пур увкӑ та пёр пек мар? Мёншён хӑш йӑвӑҫра . ансӑр 
сийссм умлӑхыҫлӑ пулса тӑраҫҫёУ

V
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т у х н ӑ .  К а ш н н  р р к  ҫ р н е  т е н ӗ  п е к е х  х у р т к ӑ п ш а в к ӑ с е ы  с ы р ӑ н н ӑ .  
11ур т е  в ӗ с е и  т у г л ӑ  с ӗ т к е п р и ■ ш е р п е т е  п у ҫ т а р а ҫ ҫ ӗ .  В ё с е н  урисем.

ҫумне р р к с е н  сапсар тусанӗ ҫыпҫӑннӑ. Иӗр улмуҫҫи кутие тӑтӑ-*- 
мӑр та, уҫывӑхри турат" ҫин^и р р к е е н е  тинкерсерех пӑхрӑмӑр,. 

' Улмуҫҫи •рркӗсем  ҫинҫерех тунасем ҫи н р  ^ипер пукане пек ла- 
раҫҫё. Улмуҫҫи р р к н е  тулаш ӗнрн 5 ансӑр ҫулҫӑлла щ т икӑ  
айал й ен рн  хупласа тӑра’Т; ^ашкӑ ӑш ӗн р  р р к Р п  р  илемлӗ ҫу- 
натлӑ ҫёлӗкӗ пур; улмуҫҫи 'рцекён ҫӗлёкӗ 5 пысӑкрах шупкахӗр- 
лӗрех ҫупагпсенщеи пулса тӑрат. 'Грашкӑпа ҫуна^ӗсем рерк. сарӑ- 
лиэден шалти пнтрех'кирлё а'ращ пайёсене ирхи сивёсенрн витсе 
уираҫҫӗ, ҫавӑнпа •ҫашӑкпа ҫуларсене щ ещ ек виттпсем теме йу
рат. \ У -

'Цврк вар р и н р  ҫирбме йахӑн ҫинҫе ҫип неккисем пур. Вӗ- 
сене ша.ущасем  теҫуӗ. Кашни шалдан ҫинҫе туни ҫ и н ^  сарй тар- 
на хутаҫҫи пур. Ҫав хутаҫра р р к  шӑркн тулса тйрӑ¥. Ш ӑрка 
нулса ёлкёрсен хутаҫҫн ҫурӑлса сарй тусан гек вёҫҫе тухса еала- 
ва?. '{ ]ер Р н  ■ҫи ьар р н н р  тёпёнтӳе ҫимёҫ пулакан тукмакё  (ки- 
сепё) пур. Вӑл тукмакан айалтн хулӑнрах р р к к е  нек иайне ҫ«-



мёҫ тёвви теҫҫӗ, мӗшпӗн тесен унтан кайран улма :§ӑмӑртапеа 
ӳсет; варрин^и вӑрӑмрах ҫияҫе пайсене йупасем теҫҫӗ. Улмуҫҫи 
•ҫе^екё 5 йупаллӑ; йупан сарӑлсарах тӑракан вёҫне сшюрё теҫҫё. 
Т^е-ҫекӗи ҫимӗҫ тӗввине касса уйарса пйхрӑмӑр' та, унта о Мча 
куртӑмӑр; кашни йӑвйн-р ^-3 иӗ$ёкҫӗ шурӑ в ӑ .р ӑ  пекки курӑн- 
са выртат. Вёсене тёш папцкёсем теҫҫё, вёсенрен ӳлӗм улма вар 
рисем пулаҫҫӗ. 'Ҫейҫырлн ҫямёҫ тӗввине касса пйхрӑмӑр та, пӗр 
тёш папаккн ан^ӑх куртӑмӑр. Унтая щейсырлип хытӑ,' щӑмӑ пек 
вӑррн ӳсет.

Улмуҫҫи ^е^екӗ шӑркана ларни. Мӗлле майпа улмуҫҫя р е |е - 
•кӗнҫен ул^а,"т>ейҫырлн ^в’векён^ен ҫырла ӳсме лултаратши? Ҫияӗҫ 
тӗввин^ен улма аталанса у стёр тесен, ш аада ҫ и н р  хутаҫран сар 
тусан тунката ҫӑварӗ ҫине пырса ӳкмедле, тепёр тӗрлӗ каласан

т

улмуҫҫи 'ҫеркӗ шӑркана ларса нртмелле. Ш ӑркана ларасси ак» 
йепле пулат: пылхур§ӗсем, сӑпсасем улмуҫҫи -ҫе-ҫексен^ен тухса 
тӑракан чшерпете ӗмме вёҫҫе пыраҫҫӗ. Вӑл шерпете ҫисе вӗсем 
тӑраяса пурӑнаҫҫӗ, тата пыл пуҫтараҫҫё. Шерпет сӗткенне 'рт>ек- 
сем ҫин-ҫе ӳпелеясе шыраса ҫӳренё здх, сарӑ тусан хутаҫҫисене 
дектеркелесе шӑркапа варланса тухаҫҫӗ. Пылхур-ҫӑсен урисем т,е- 
'рекрен варланмасӑр тухма та иултараймаҫҫё.

Вёсен урисем пит тӗклӗ, ҫавӑнпа тёксем <;умне темёя ■ҫухлӗ 
щ арка ҫыпӑҫӑнса ларма пултарат-. Ҫав шӑркапа сиси сисми варласа 
пылхуррӗ пӗр ре-ркрен тепёр ?е'бек ҫине вёҫҫе ҫӳрет. Вара пыл- 
хур-ҫе хӑй сисмесёрех ура ҫумӗн-р шӑркана урӑх '§е,цекри тук- 
мак ҫӑварне ҫыпҫӑнтарса хӑварат, мёншён тесен тукмак ҫӑварё 
';ннг§е шӗвё ҫилӗмлёрех йапала пула!'.

Ш ӑрка тунката ҫӑварё ҫумне лексея, вӑл шӑтма пуелат: ка
шни шӑрка пӗр^ин^ен вӑрам сип пекки 'рсӑлса тухса ҫимӗҫ йупи 
шӑтӑкне керет те, ҫимёҫ тёвви ашнех анса кайат, унта вара тёш 
папакисемпе пӗрлешег. Ш ӑрка пёр'рсем теш папакисем патие ҫит- 
се пӗрлешгаенех, т>ет»ек шанма пуҫла^. '^сҫекӗя идсмлё шупкахёр-
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рӑнакан ҫӗршывра. •рйкапуҫне тёклётурасем шӑркана лартаҫҫё;. 
Австрашре вӗсем пулман. Ҫакна пёлсе илсён Австралине Йевроп- 
вӑран тӗклбтура йӑвисене леҫнӗ. Унта тёклётурасем хӑвӑрт ёр?е- 
со кайнӑ та, 'равкапуҫне шӑркана лартма пуҫланӑ, вара 'рвкануҫё. 
кунта та в&рлӑх кӳнӗ.

Шӑркана ылмаш ларни. Кашни улмуҫҫи рсрскён’ре тукмакӗпе 
ипц/рсем лур терӗмӗр. Хурткупшанкӑсем цеҫеке гаӑркана лартнӑ 
т;ух. шӑркизе ӑҫган илсе килеҫҫёши: ҫав -рцекренех йе урӑх тве^о- 
крҫн. Урӑхла каласай: ■ҫе^ексем хӑйӗн шӑркипех шӑркана лараҫҫё- 
шн? Нумай сӑнаса нӑхнӑ вӗреннӗ ҫынсем акӑ, мён пӗлсе илнб: 
'1,0 ркёсем хӑйён тусапёпе шӑркана ларсан улма пулаймаст, пул-

л'е ҫунарӗсем тинсе татӑлса ӳкеҫҫё, шӑрка хутаҫҫисем хӑрса кайаҫ- 
ҫё, пёр ҫимёҫ тӗвви кӑна ^ёрё йулса хӑвӑрт аталанса ӳссе ҫимёҫ- 
пулса тӑра¥, ун ӑшён^н тёш панакисенрен улма вӑрри пулат.

Улмуҫеи ^ерекё кйна мар, тата ытти илемлӗ ҫунатлӑ 'ҫебек- 
сем те хурткӑпшаакӑсемпе шӑркана лараҫҫё. Хурткӑпшанкӑсем 
пулмасая йӑвӑҫкурӑк це^екӗсем шӑркана ларяасӑрах йулмалла та, 
йӑвӑҫкурӑксене вӑрлӑхсӑрах тӑратса хӑвармалла. Вӑл р н  та ҫап- 
ла лулассине акӑ мӗятен паллӑ.

Пиртен ин'верё темиҫе тинёс урлӑ Австрали йатлӑ 'ҫӗр нур, 
ҫав ҫёре халӗ акал'ршсем тыгса тӑраҫҫӗ. Ӗлӗк авад Йевроппӑри 
халӑхеем Австразине куҫи-рен унта г§авкапуҫ ӳсмен. ^авкапуҫ вар- 
рисене аксан, 'уе^еке. те ларнӑ, ан’§ах в&рлӑх нарайман. Епӗр пу—
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■сан та пёт>ёккё, надар пулаҫҫӗ. Хурткӑпшанкӑсем урӑх $е$екрен 
т ё р к а  клсе пырса тукмак ҫӑварне сыпйҫтарсан, улма кӗретех ну- 
майрах пула¥, вӑрри те сывӑрах, шултрарах пула'!'. Церексем урӑх 
^е^екри тусанпа шӑркаланйине гаӑркана ылмашларни теҫҫӗ.

Т)ет,ексем хӑйӗн шӑркипех шӑркана ларасран, йӑвӑҫкур&к тӗр- 
лӗ майпа сыхланат. Акӑ хӑш ,§е$ексен шӑркисемпе ҫимӗҫтӗввнсем 
пӗр вӑхӑтра ҫитӗнсе ӗлкӗреймеҫҫё.

Ҫавӑнпа та хӑй шӑркипех шӑркана ларма та пултараймаҫҫӗ. 
Тата хӑш йӑвиҫйурӑксен шӑркипе ҫпмӗҫ тукмакӗсем пӗр вӑхӑтра 
ҫнтӗнсен те, шӑркисем тукмак ҫӑварё ҫине лекмеҫҫӗ. Хӑгаиӗр йӑ- 
ваҫкурӑксен ■ҫерекён^е йе ш а^исем  кӑна пулаҫҫӗ йе тукмакёсем 
кӑна пулаҫҫӗ. Унашкал тзе-ҫексем кирекхӑҫан тӑ урӑх т,ет,екрн 
шӑркапа шаркаланаҫҫӗ. Акӑ пӑхӑпӑр хурӑн 'ҫет)екӗсеяе. Вёсем ху- 
рйн тура-рӗсем ҫин-§е шӑши хӳри пек ҫакӑнса тӑраҫҫё. Пысӑкла- 
такан кӗлен^е внтӗр пӑхсан, хурӑн бе^екӗн-ве пёр тртрс кӑна мар, 
темӗн рухлӗ т,е§ек нёрле пухӑнса тӑни курӑнат. Вӑл пуещек уги- 
кӑиё  пёр вӑрӑм авкалан |ӑк  ҫннҫе туна тӑрӑх хупӑ пекскерсемпе 
витӗнсе ларса тухнӑ. Кашнп хупӑ айёя^е виҫшер це^ек пур. К а
шни г§е'§екёя икшёр шӑрка хутаҫҫи иур, ҫимӗҫ тукмакӗсем пӗртте 
ҫук. Ҫавӑн пек тукмаксӑр шӑркаллӑ ^едексене аҫа щ,ещ)сксе.ч 
теҫҫӗ.

Ҫав хурӑн тура-§ёсем ҫинрен тата тепӗр йышши бе-§ексем 
йарӑмланса ҫакӑнса тӑраҫҫӗ, а н р х  халӗ пӑхнӑ аҫа 'ве^екеен-ҫен 
ҫинҫерех те симӗсрех. Вӗсене иысӑклатакан тӗкӗрпе пӑхсан, пара
ми тӑрӑх темӗн цухлё пӗ^ӗк хуппи пеккнсем ларса тухни палӑрат. 
Кашни хуппи айӗн^е виҫшер ҫнмӗҫ тукмакӗ ларат. Кашни тукма- 
кён ҫимёҫ тёвви ҫинце нкё йуплё ҫйвар пеккнсем лараҫҫё; вӗсен 
хёрлӗрех тутп вӗҫёсем хупнн айен-рея вурӑнса тйраҫҫӗ.

Пур тукмакӗ те хӑйне уйрӑм $ет,ек пулса тӑрат. Кунта шӑр- 
ка хутаҫҫисем пёртте ҫук. Ҫавӑн пек тукмаклӑ уероксене ама ще- 

■щексем теҫҫӗ. Икё йышшн ■ҫе^ексем хурӑнӑ@ кӑна мар тата ытти 
йӑвӑҫкурӑксен те пулаҫҫб. Акӑ амана аҫа {е^ексем уйрӑм йумау 
нӑн. шӗшкӗн, йӑмран, авӑсӑн, кантӑрӑн тата ыттисен те пулаҫҫӗ.

Ан-ҫах х&шӗсен вӗсеи (йуманан, шёшкён) хурӑнӑн пек аҫа- 
ьерексем те, амаререксем те пёр йӑвӑҫрах пулаҫҫё. Уя пек йӑвӑҫ- 
пурӑксене пёрйышлӑ йӑвӑҫкурӑксем теҫҫб. Ыттисен (акӑ -кантӑ- 
рӑн, ӑвӑсӑн) аҫа ■ҫерексемпе ама ре^ексем уйрам йӑвӑҫкурӑксенре 
(кантӑрпа пуса) икӗ ҫурта пухӑнеӑ пек лараҫҫӗ, ҫавӑнпа кун 
йы пши йӑвӑҫкурӑксене икёйышлисем теҫҫӗ.
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Пӗрйышли те, нкӗйышли те ш ӑркана ылмаш ларма ант>ах пул
тарат,' хӑй тусанӗие ш ӑркана ларма пултараймаст.

Ы раш  щ ещ екё . Ы раш  туян вӗҫӗнт,е увап пуҫахӗ пур. Вӑл 
пуҫах темӗн ҫухлё -ҫе^екг.ем пухӑнса ларнӑран пулса тӑрат. Дур 
зсарглашкин^е те пкшер 1е$ек ларса тухнӑ. ^ецексем тудашӗн^ек 
икб хупӑпа витёнсе тӑраҫҫӗ. Ҫийелти хуппине ц е р к ё н  т,ашки, айал
ти хупшше ^ецекён ҫӗлРкӗ теме йурат. Тул йенгр  хуппи ($аш- 
ки) шал й е н р н р н  пысӑкрах, вӑл шалтине ытамласа тӑрат, вӗҫ- 
нелле вицкбн шӑлӑлла хӑл^ӑк пулса шӳрелсе тухат. Ҫав хунӑсем 
ыраш ӑн шалти панёеене сивёрен тата ытти инкекрен сыхласа тӑ- 
раҫҫё.

V\

т а та  икӗ туталлӑ тршӑр гнмӗе тёвви пур. ^е-ҫексп ҫак п ё р к  пайӗ- 
■сем пысйклатакан тӗкёр витёр анрах палӑраҫҫӗ. Хӑшпӗр пуҫах 
ҫпнҫе сарӑ пӗр^ёсем шерепслеасе ҫакӑнса тӑраҫҫӗ. Ҫапла ҫакӑнса 
тӑин ыраш ш ӑркана ларнй р х  пулат. И уҫах ӑ т ё н р  ш ӑрка пул
с а  ситес умёв б е р к  хуппнсем уҫӑлаҫеё, вара  ш ӑрка хутагоисен 
аврисем ӳссе сарӑ вӑрӑм хутаҫҫене тулалла ҫак&нтараҫҫӗ.

Ҫимӗҫ тб в в и н р  тӗклб ҫӑварсем ге тутисене 'в с р к  хупиисем 
айӗнцен ҫӳлелле тӑсса тӑр аҫҫё . Сарӑ хутаҫҫем ҫурӑлсан типӗ вётӗ 
шйраи вӗҫҫе тухса ҫилпе ҫӗкленсе ҫӳресе тӗклё пысӑк ҫӑварсем



ҫине дарса шӑркине ҫьшӑҫтарса хӑварат. Шӑркапа ларсан це^екхуп- 
нисем каллех хунӑнса лараҫҫё, вёсен хӳтлӗхӗн^е ыраш пёр'рсем тӑ- 
ранса ӳсег.ҫё. Ҫапла ӗнтё, гарат ҫплпе шӑркана ларат. Ырашшӑр пуҫне 
ҫилпе шӑркана ларакан йӑвӑҫ^урӑксем тата нумай. Ҫилпе шӑркана 
ларакан 'ҫерксем хурткнпшанкӑпа ларакан 'о&ҫексенрп уйрӑм пу- 
лаҫҫё. Ҫилпе шӑркаданакан •ҫерксен илемлё ҫуна^ӗсем те, шӑршк 
те, шерпеҫё те пулмаҫҫӗ. К у йапаласем вӗсемшӗн пит кирлех те мар. 
Гилпе шӑркана ларакан ^е^ексен урӑх тёлӗшрен уйрӑмёсем пур.

Акӑ вёсен 'ве'вбкбсем. ҫилпе хумханса силленмелле ӳсеҫҫё. 
Ыраш ҫил тухсан кӑвак тинёс пек хумханса ларма пултарат, мён
шён тесен ырашӑн хӑвӑл кбпҫе пек туннсем пнт пиҫӗ, аиӑнпипе 
хуҫӑлмаҫҫӗ. Вӗсем ҫӗмӗрт хулли лек авӑпа авӑна ҫёр ҫумне ӳксе 
хӑпараҫҫӗ. Ҫакнашкалах хурӑн це-ҫекёсен те пиҫё авӑнакан ту- 
ратсенрн ҫакӑнса тйраҫҫё. Ҫавӑнпа р р к  шӑркн ыраптн та, ху- 
рӑнӑн та ҫил тухсан лайӑх сапӑнат. Ҫид пулман вӑхӑтра ыраш 
шӑркана ларма тытӑнсан хӑшпӗр пу-ҫах дтӑркаланмасӑр пушанса 
йулма та пултара’1. Ҫнлне тпӑркаланакан йӑвӑҫкурӑкеен 'вецекёсенр 
пит нумай шӑрка пулни те вёсене шӑркана ларма пулӑша¥. Питӗ 
ҫӑмӑл, вӗтӗ шӑрка иёррсем ҫил вёрсен хӑпгҫух тӗтре пек ҫёкленсе 
вӗсҫе куҫҫа ҫӳрсҫҫё. Унтан тата ҫав р р к с е н  ҫаварёсем тул^ах 
тӑншге вёсем ҫине тусанӗ те ҫӑмӑл пырса кёрет. Ҫилпе гаӑркаиа 
ларакан йӑвӑҫкур&ксем пит нумайӑн пӗрле пухӑпса. ӳсеҫҫӗ—ҫакӑнта 
шӑркана ларма пулӑшат.

Сӑнамаллисем. 1. '^ щ е к  иӑмнтарё. Кашни ҫул, кӑнтӑрла 
йенрв, ёмёр ӑшӑ иулакан вырӑнтан ҫурҫёр йенелде йаланах ҫам- 
рӑк пулакан. ӑшӑ кӑмӑллӑ., лит р п е р  „Ҫуркунне“ хёр ҫул ҫӳре- 
ме тухаТ. Ҫуркуняе килнине пур те $унтан кӗтсе тӑраҫҫё- Ҫуркунне 
тӗлӗлмелле хёр: йӑл малалла утса пынаҫемён- ун хгаене темӗн тёс- 
лб цеҫексем шӑта шёта тухаҫҫӗ; унта пӗрле йурлакан ҫунатлӑ 
кайӑксем шӑн карав сассн пек йанӑртса пыраҫҫё. Ҫурхунне йерипек 
васкамаоӑр угса пырат. г1}укун ҫулпа пыракан машпншй ӑва ха
вал аса ҫитсе нртсе кайат. Ҫуркунне утти ҫуран ҫын уттищен хӑ~ 

/ вартах мар. Вӑл кашни кун 30 ҫухрӑм кӑна ҫурҫёр йенслле ҫывй- 
харса пират. Нарӑс уйӑхӗнр вӑл кӑнтӑр й е н р  Крим йатлӑ ҫурут- 
раврав тухат те. ҫурҫёр й ен р  Питӗр хулине ака уйӑхӗн 15-мӗш- 
нелле тин ҫитет. Пӑрлӑ, тинёс утравӗсем ҫине утӑ уйӑхӗнр ҫитет. 
Утса пынӑ $ух ҫуркунне хӑшт,ухне пёр вырлнтах ерни ершше 
канат. Капнӑ хыҫҫӑн вӑл хӑвӑртрах р п с а  канса иртернӗ вӑхӑта 
тавӑрма тӑрӑгаа^. Хаш'бухне ҫанталӑк сивётме пуҫласан' ҫуркунйе
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кӑнтӑр йенелле дака*, ҫанталйк йусансан тата васкарах^ҫурҫёр 
йенелле куҫа£.

Ҫуркунне йерипен куҫҫа пынипе йӑвӑҫҫен ҫулҫисем ҫурӑлни- 
це тата т,свексем сарӑлнипе сӑнаса нӗлме пула¥. Пур йӑвйҫкурӑа 
ҫулҫисем ҫурӑлнине, йе пур р р к е е м  ҫурӑлниве сӑйаса пыма вӑ- 
хӑт та, хал та ҫитес ҫук. Ҫавӑнпа вӑрмантипе пахҫари йӑвӑҫҫене 
(пёрпккӗшне) тата пӗрик паллӑ курӑка куясерен сӑнаса_пынп те

йура¥ Кунсерен йавӑҫкураксен ҫулҫисем тата 'ҫе^ексен аталанса 
ӳссе пынине ҫырса пырсап, есӗр р р к  кӑлентарӗ хатёрлетӗр. Уй- 
ӑх йа^ӗсене уйӑх йа^ӗя пуҫламӑш саспаллипе, кун йӗркисеве 
рхвӑреемпе паллӑ туса пырӑр. Сймахран калаеав: ака уйӑхӗя 
5 8  кунне а-28 тесе ҫырмалла; ҫӗртые уйӑхён 5 кувне— ҫр — 5 те
се ҫырма йурат.

ЙЛвӑҫкурӑк... 5



Т^е^ек кӑлентарӗн таплитси.

1. С а н а к а н ӑ н й а ц ё п е  х у ш а м а -в о.
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2. Ҫалне шӑркана ларакан ^ерксен е хурткӑпвханкйсемпе 
ларакансен^ен ҫак тан.штс.ӑна иадлаеа нлме пулат:

■Ҫерксен пайё- 
сем

Ҫилпе шӑркалана- 
каннин

Хурткӑпшанкӑеемне
шӑркаланаканнин

Ҫӗлёкӗ нлемсёр канӑр (илӗмлё)

'Гукмакӗпе ж аб
р еем уҫӑлса выртаҫҫё

'р р к , ӑхпён р  пытанса 
выртаҫҫё

Шӑрки ! шутсӑр нумаа с аха л

Ш арка кёрииеем типӗ вӗтё ҫьш ӑҫанакан, тпулга ра

Тунката ҫӑварӗ згпт сарлака н ӗр к к ё

Шӑрша гук ИУР

Тутлӑ сёткен 
Гшерпет) Ҫук пур

^еркленеҫҫх' вумайёшӗ ҫулҫӑсем 
сарӑлп^ен

кирек хӑҫан та тенӗ пе- 
к»'х гулгӑсрм оарӑлсан

3. Йаран г.инр хӑйар •ҫеркӗсене ҫулахи кунсеп$е хурткӑп- 
шанкӑсем шӑркана лартаҫҫӗ. Ӑтпӑ п а х р с е н р  ҫуркунне ирех хӑ- 
парсем р-ҫекленнӗ $ух хурткӑпшанкасем сивӗ пирки в ӗ п е  ҫуре- 
мееҫё нулин те. пахҫаҫӑ. есёр хӑйар лартнӑ вух, хӑй н а н р в р н  
хнйар татса г.ийет.



Вал п ё р  к мӗлкепе хӑйар р р к ӗ н р н  тусанне сёрсе гыпӑҫ- 
арса илет те. теиёр р р к  сине силлет, ҫапла вӑл хурткӑишан- 

к юемсёрех хапар р р к н е -ш ӑр к ан а  лартат. Есёр те пахцаса пек 
пуртре усекен р р к с е н е  шӑркалантарса ҫимёҫ куртерсе пӑхӑр.

4. Улмайӑвӑҫӗн пёр туратри р р к с е н  (виҫтӑваТтӑшӑнне) 
л(а.рисепе касса нлёр, тукмакне хаварар. Тепёр туратри р р к с е н  
па-рисене тёкёнмесёр тукмакне касса илӗр. Хӑш р § е к  ҫ н н р  улма 

пулниве астӑвар.
Ыйтусем. 1. Сайра хутра хашхӑш йӑвӑҫкурӑкан р р к ӗ с е м  

шӑ.ь§асӑр пулаҫҫё. Унашкал р р к с е н е  пуш щ ещ ексемтеҫҫӗ. Хӑш- 
хӑщ  йӑваҫкурӑксем пугищещеклР  пулаҫҫӗУ

X  Мёншён- р р к с е н р  ша.дасрм нумай, тукмакё пёрро а н р х  
пулаҫҫё?

3. Хӑшпӗр р р к с е м  шӑнкӑрав пек ҫунатлисем айалалла ҫа- 
кӑпса тӑраҫҫӗ. Апла ҫакӑннп р р ксем ш ӗн  усаллӑши?

4. Пӑрса р р к ё с е н  пайёсене тата тата хут ҫумне ҫыпӑҫта- 
рӑр. Ҫунарсем мён йе-вёряӗ? Хурткапшанкӑсем пӑрҫа р р к ӗ  ҫине 
ларнине санӑр.

5. Мӗншӗн шӗшкё р р к и н  тӗп ҫимӗҫӗсем хупӑпа внтӗнсе 
«ыртаҫҫӗ, гаварё ууӑдса выртатУ

—  ( и  —

(>. Ҫак таплитсӑра катартнл хурткапшанкӑсемие хдшйышши 
й авӑскураксем шӑркана дарвине ҫырӑр:

Кӑнтарла вӗҫ- 
ҫе ҫӳрекен лӗ- 

пӗшшемпе.

Ҫӗрле вӗҫҫе 
ҫӳрекен лё-
пӗшшемпе.

.

Сапса-
семпе.

Пылхур-
рсемпе.

Нӑрӑ-
семпе.

Ш ӑна-
семпе.

|

1

7. Сирӗн сатпахрри  ййвӑҫкурӑксем мёлде хурткӑпшаккӑсем- 
пе шаркака лараҫҫӗ? —

8. Ҫарап ҫ и н р  курӑксем р р к е  ларнӑ цух. пӗрпӗр лӗпӗш 
'ле урах хурткӑшпанкӑ пёр р р к  ҫин§е нумай вӑхӑт лара^и? 
5— 15 минут хуш ш инр миҫе р ц е к  ҫине вӑ.т ларса пӑхнине 
асӑрхӑрУ

!>. Ҫаран ҫин$е ӳсекен шалхвей (саррц ек) йатлӑ §е§ек ӑшне 
ҫинҫе патак -рксе пӑхӑр. ^е^ек ш а^исем  йепле айалалла кукӑр- 
лаҫҫё? Патак ҫумне р р к  тусанӗ ҫьшганати.'
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Ҫимӗҫеемпе вӑрлӑхсем.
Тёрлё йышши ҫи м ӗҫҫем .  ^ е к  шӑркана ларса иртсен, ҫимӗҫ 

тӗввин^ен аталанса ҫимӗе пулса ӳсет, папакин^ен вӑрлӑх пулаЕ 
Ҫимёҫ тёвви тулашӗнцен ҫимӗҫ таврашӗ пулса ӳсет. Хӑш йыш ти 
ҫимӗҫӗн таврашё типӗ, хытӑ пулса ӳсет, хӑшӗн сӗткенлӗ ашла 
пулса ӳсет. Ҫавяа кура ҫимӗҫҫем те йе типписем, йе сӗткенлисем 
пулаҫҫё. Типёҫимёҫҫем: нёрт}ӗсем, вӑрӑсем, мӑйӑрсем, тёрлӗ пӑр- 
ҫасен хутаҫӑсем, мака!?, хуранӗ йышшисем пулаҫҫӗ. Сёткеилё т -  
мёҫҫем: ҫырласем, хӑйарсем, улмасем т. ыт. те пулаҫҫӗ.

Ҫимӗҫҫемпе вӑрл ӑхсем  салӑнни. Йӑвӑҫкурӑксем вумайёшӗ хай- 
сен ййхне ҫухатас мар тесе питӗ нумай вӑр л ӑх . хатӗрлеҫҫё. Акӑ 
нлёнӗр улма йӑваҫҫине. Вӑл пулиа ҫул улмисене аранаран ҫӗкле- 
ее ларат. Есӗр пёр улма илёр те ҫӗҫёпе касӑр. Увӑн йшӗн:§е мен 
■духлӗ варӑ! Шутлӑрха? Иӗр улма йӑвӑҫҫин^е 8 пӑт улма тухсан.

кашни пӑтра 100 пулсан, пӗр улыа йӑвӑҫҫи миҫе вӑрӑ хатӗрлетУ 
Щутлӑрха? Вӗреннӗ ҫынсем нумай йӑвӑҫкурйксен вӑррисене тӗрӗ- 
сех шутласа 'кӑларнӑ.

Ирёкре усекен тёрлӗ ҫумкурӑксен вӑррисем шутласа кӑлар- 
малла мар нумай. Ана ҫин^е ӳсекен мӑйан курӑка илӗр те варри- 
сене шутласа пӑхӑр? Шутласа кӑларма пулати? Мӗишён йӑвӑҫку- 
рӑксем ун ^ухлё вӑрлӑх хатёрлеҫҫӗши? Акӑ мёншён: нумай вӑр- 
лӑхсем ҫӗр ҫине ӳксен йе йӑвӑҫкурӑксем ҫипт,ех сайа кайса пё- 
теҫҫё. Хӑшхӑш вӑрлӑхсем хӗллехи оиве тӳсеймеҫҫё; шӑнмалла мар 
■рлайах выртаванӗсем кӑна сивёрен ҫӑлӑнса йулаҫҫё; сивёрен ҫӑ- 
лӑнса йулни те пурё шӑтма пултараймай, мёншён тесен х&шё 
шывпа йухса кайа¥, тепёри хытӑ ^ул ҫине ӳкет, хӑшӗ ҫӑра курӑк 
ҫине ӳксе тӑпрана тымар йама вырӑн тупаймасту тата ытла та 
нумай в&рлӑхсем етемпе урӑх ■ҫӗрё^унсен хырӑмне лекеҫҫё. Сай
ра кӑна вӑрӑсем лайӑх ирёклё вырйна ӳксе шӑтма пуҫлаҫҫӗ
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Тёрлӗ йавӑҫкурӑк тӗрлӗ майпа хӑйӗн вӑрлахӗсене салатат. 
Пайтах йӑвӑҫкурӑк хййӗн вӑрлӑхсене ҫилпе вёҫтерсе салатса 
йарат. Кёркунне вӑрлӑхсем пулса ёлкӗрнӗ вӑхӑтра ҫанталӑк ҫил- 
лӗ пулат. Ҫавнашкал ҫанталӑкра 'бӳре^е уҫӑ пулсан кукшапуҫӑв 
мамаклӑ вӑррисем пӳртех вёҫҫе кӗреҫҫӗ. Вӗсем сирён тумтир ди
не ларсан, пёрне алла илсе тинкерсерех пӑхӑрха! Кашни мамӑк- 
ҫӳҫ ҫумне йёп вӗҫё пек вӑрӑсем ҫыпҫӑнса ларнӑ. Вӑл вйрӑсем 
таҫтан хӑйаматран мамӑклӑ йеруплан ҫине ларса пирӗн пӳрте 
вйҫҫе кӗнё. Йерипен ӑна айал йен^ен вӗрёрха! Ҫутҫанталйкра

Вӑрлӑхеем шатмасӑр сапа кайнӑ пирки, вёсен тӑшманӗсем нумай 
иирки, йӑвӑҫкурӑксем хӑйсен йӑхне ҫутҫанталӑкра ҫухатас мар 
тесе ҫуллен 10 шар пин, мӗлйуншар • вӑрлйх хатёрлеҫҫӗ.

Пур вӑрлӑх та ҫӗре ӳксе ҫав йӑвӑҫкурӑк айён^сх шӑтса 
ӳсес пулсан, ҫамрӑк йӑвӑҫкурӑксем ӳсе ӳсе ҫӑралса пӗр пӗрне 
хупласах пётсе ларнӑ дулӗ^ӗҫ, вӗсене ҫутӑ та, вырӑн та, апат та 
ҫитес ҫук дулё'рё. Ҫавӑнпа пулса ӗлкӗрнӗ вӑрлӑхсем ӳсме лайӑх- 
рах вырана ҫнтсе ук’р р  тесе йӑвӑҫкурӑксем хӑйсен вӑрлӑхсене 
йепле те пулин айаккарах кайса вырӑнаҫтармалла пултӑр тесе 
хатӗрдеҫҫё.
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хӑйӗссён пулнӑ йеруплан вӗлт! ан-ҫах ҫӳлелле улахат те вйрдӑхё 
ҫёрелле Нет.

Ҫавнашкаллӑ вёҫмедди 'хатӗр пуртан, кукшапуҫ в&ррисе» 
пит инҫене саланаеҫӗ. Ҫа-ванпа та куҫтапуҫ кирекӑҫта та ӳсёт. 
Есёр ӑна ҫаран ҫин^е те, пахтуара та, килхушшин^е те, ҫулхӗр- 
рин'ре те курма пултаратар. Хула хушгпинци цуллӑ урамсенцв те. 
и^рт тӑррин-§ ■ те кукшапуҫ нимӗн шикленмесӗр ӳеет.

Кукшапуҫ вӑррисем пек мамӑклӑ хатӗр ҫине ларса йёлме. 
пиҫен, йймра тата ытти ййвӑҫкурӑксеи вӑррисем те инҫене сала- 
наҫҫё.

Хӑш йышши вӑрлӑхсен ҫилпе сапӑвма йурн ҫунат пеккисем 
пур. Ҫуяатлӑ карасем кӗренен, хурӑнӑн, хырӑн, ■$йрйшӑн, ҫӑкан 
тага ытти ййвӑҫкурӑксен те пулаҫҫӗ. Вӗренен ҫунатлӑ кӑррине 
ҫӳлелле ывтӑр та, йепле вал ҫӗре ӳкнине еӑнӑр. Вӑл сасартӑк 
ӳкмест: ҫавӑрна ҫавӑрна йерилен ӳкег. Йӑвӑҫран та ҫаплах ҫавӑ- 
рйнкаласа ӳкет, кӑл вӑрлӑх аннӑ- ^ух 'ҫил вёрсен, ҫил ӑна айакк-л 
ирӗй^ ӳсме вӗҫтерсе кайаТ. йӑвӑҫ айае укермест. унта ӳксен шӑт- 
маллй ёмӗт пулмарё вара.

Хаш йӑвӑскурйк вӑрлӑхӗсем пулса ӗлкёреймесен хӑйеемех 
типсе хуҫӑлса ӳксе ҫӗр ҫин-ҫе ҫил вӗҫтернипе йӑваланса сӳресе 
тёрлӗ ҫӗрте вӑрлӑхсвне тӑкса хӑвараҫҫӗ. Ун йышши курӑксеае 
хиркаҫ  (куҫпкан)  курӑксем теҫҫӗ. -

Тӗрлӗ шаванҫӳрен ■ҫӗрӗ^унсем те нумай вӑрлӑхсене салатса 
акса ҫӳреҫҪӗ. '^ёрбцунсемпе сапӑнокав вӑрлйхсен , йӗпписем йе 
ҫеклисем пулаҫҫӗ; ҫав ҫеклисемпе вёсем ■ҫӗрӗцгнсен ҫамӗ ҫумне 
ҫакланеа кайаҫуӗ. Вы^йх^ӗрлёх хӑйеен ҫумён-р куршанкӑсене 
иӑрахашшӑн пулса пӗрпӗр йапала ҫумне хышалннаЕ выртат, йе 
силленет. вара хайхи куршанкӑри вӑрӑсем сёнёрен ҫёвс вырӑна 
сапӑнса Йулаҫҫё.

Хӑшхӑга йӑваҫкурӑксем сӗткеплӗ ҫимӗҫҫем: улмасем, ҫыр- 
ласем хаТёрдеҫҫӗ. Пайтах сйткенлӗ ҫимӗҫҫем тутлп йе идемлё ииҫ- 
ҫе тулаҫҫё. Вара хӑйсен илемёпе йе тутлӑ, шаршипе етеме те та
та ытти ’р р ё ’буна та катаранах йӑпатса ларарҫӗ. Етемне |ёр ё  
р н сем  сӗткенлӗ ҫимӗҫҫ.енв пит йуратса ҫинӗрен, епёр улмасем 
тӗрлӗ ҫырласем цирӗншӗн ҫакӑнса тӑраҫҫё пуле тесе шухӑшлама 
хӑнӑхнӑ. А н 'рх  вал пётӗмпех апла мар: сӗткенлё ҫимёҫҫем вёсе- 
не хатёрлекен ййвӑҫкурӑкс.смшӗнех пит усйллй, мёншён тесен ҫи- 
мёҫҫем йшбн'бе вӑррисем йур, ан’р х  вӑл варйсен айаккалла . са- 
ланмалла,— ҫавӑнпа вӑл вӑрдӑхеене саланма нулӑшакан кирлё,



Ҫав оаланма пулӑшакансем ^ёрӗуунсемпе вёҫенкайӑксем пулаҫҫӗ. 
Вӗсен сёткенлб ҫимӗҫҫен ашне ҫийеҫҫё те, шӑмӑ пек хытӑ' в&р- 
лӑхсене кӑларса нӑрахаҫҫё, вара вӑрлӑхеем шӑтмалла вырӑна 
ӳкме пултараҫҫӗ.

Хӑш рххне вёҫен кайаксем ҫимЬҫен ашёпе вӑррипе суйла- 
масӑрах ҫӑтса параҫҫӗ пулин те, вӑррисем пёгӗмпех ӑшра пслен- 
се ирӗлсе каймаҫҫӗ, мёншён тесен унашкад инкекрен вӑрӑсене 
вёсен хЬтё, шӑлпа |ӑм ласа ванмп хуппи уйрат. Ҫапла сӗткенлё

ҫимӗҫҫен варрисене вӗҫенкайӑксем пит ннҫете салатма иултарауҫӗ. 
ПРр вырӑнтан тепӗр вырӑна вӗҫнӗ вух, кайӑкеен ӑшӗн^ен пӑ- 
хӗпе пёрле вӑрлӑхсем те тухса ӳксе акӑнаҫҫё.

Сёткенлё ҫпнӗҫҫенҫен Крымра усекен хӑпар хӑйӗн вӑррисене 
нит тӗлёнмелле сӑлатаЕ Лайӑххӑн пиҫҫе ҫитсен, вӑл хӑйар хӑйӗн 
вӑррисене шартлаттарса пӑшалраи пенӗ пек айаккалла пёрёхтерсе 
йара¥. Ҫавӑнпа вӑл хӑйара црпӑ хӑйир  теҫҫё.

Типё ҫимӗслё йӑвӑҫкурӑксен вйрдӑхёеем те урнӑ. хӑйарӑнни 
нек саланма пултараҫҫё: хутаҫри йе курланкйри вӑррнсем ёлкӗр- 
сен, вёсем уҫӑлса кайаҫҫё. Уҫӑлнӑ §ух вӗсем сасартӑк хытӑ вййпа



шартлатса ҫурӑлаҫҫӗ. Вара пӑрҫисем йе вӑррисем хӑйсен вӑйӗпех 
тёрлӗ йеннелле сйрпёнеҫҫё. Ҫавнаикал салатакан курӑксен^ен 
тӗленмелли апти мапа тенё курӑк пулат. Вӑл ҫырма йе канав 
хӗррин^е тёыёсем айёя^е ӳсет. Анти мана цылай ҫӳлӗ, тӑрӑхла- 
рах ҫулҫӑллӑ курӑк. Унӑн сарӑ мӑйрака йевёрлӗ ^е^екёсем ка- 
таранах курӑвса лараҫҫӗ. Унӑн ҫимӗҫхутаҫне алӑпа сӗртӗнсенех. 
пӑша-лран пулӗеем тухнӑ пек хӑйён вӑррисене еасартӑк сапса 
йараг.

С ӑн ам алли сем пе  ыйтусем. 1. Тӗрлё майпа саланакав йӑваҫку- 
рӑксен вӑрлӑхӗсемпе ҫимӗҫҫен йа^ӗсене ҫак таплитсӑна кӳртӗр:

Вӑрлӑхсемпе 
ҫимӗҫҫен йа^ӗ- 

сем.
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Пӑрҫа хутаҫҫннрпе мӑкӑн, пуҫӗн-р  татаы тги  ҫимӗҫҫен вӑр- 

лӑхӗсене таса хут ҫине сарса шӑрпӑкпа шутласа пӑх. Мйҫе пӑрҫа 
пёр хутаҫра? Пӗр нӑкӑн, нуҫӗнре?

2. Пӗр ыраш пурхӗнце миҫе пёр^ӗ? Кукшапуҫ&н. пёр вёҫ- 
кӗн ■ҫе^екӗн миҫе вӑрӑ?

3. Мӗншӗн ҫӗртме туеан пӗр ернеренех хура ана ҫнне ҫум 
курӑксем шӑтса тухаҫҫё?

4. ХӑпгБухне ҫул хёррине йе ҫырма хӗррине нихӑҫан та 
ҫав тавралла (районра) ӳсмен курӑксем ӳсме пуҫласҫӗ. Йепле вё
сем йут ҫӗре килсе шӑтма пултараҫҫё?

5. Сирӗн таврашалла хӑщ йӑвӑҫкурӑксене пӑхса ӳстереҫҫӗ:
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'Ҫе^екеӗр йӑвӑҫкурӑкеем.
Симӗслӗкӗ (плеврокнок).  Пур иӑвЯҫкурӑл: та шутласа кӑлар- 

малла мар нумай ’ртлёхсен’р н  пулса тӑрат. Ан§ах пёр потаен 
$итлёхлё йӑвӑҫкурӑк пурши? Пур. Пӗр 'ҫитлёхлӗ вӑваҫкурӑка ак;1 
йепле курма пула1!: пёрпӗр кӗлен^е савйтра шыв нумайвден тыт- 
сан, кёлен’ве шал йен'§ен симӗсленсе лӗкёленме иуҫлат. Ҫав лёккс 
микроскоппа пӑхсан, унта ҫаврака цитлёхсем пёр <ёре купаланса 
ларни курӑнат.

Кагани -ртлёх вал хӑй пёр йӑвӑҫкурӑк. Вӑл сывлама, анат 
ҫиме пултарат. Йӗритавра хытӑ хупӑпа витӗннӗрен, ӑна тӑшман 
та $ас сийен тӑваймасг. Лӗкӗ 'ҫитлӗхӗ ӑшён^е наймакки (пласмӑл 
лур, ун ӑшён^е спмӗс хлорохви^ пӗррссм  ишШе ҫӳреҫҫё, ҫавӑнпа 
лӗкӗ симӗсён курӑнат. Лёкё 'ртлӗхӗсем татӑлса, пёр пӗрип^ен 
уМӑрӑлса ӗрт>еҫҫӗ. Малтан цитдёхри тӗш вӑта ҫӗртен ҫур&да¥, ун
тан тёш ҫуррисем хушшине карта пулма пуҫлат, карта ӳссе пыр- 
еа ■ртлёхе икӗ пайа уйарат. Кашни пайё йе хӑй прӗккӗн йе ҫу- 
ратвӑ амӑш ҫумӗн^е ҫисе, сывласа. пурӑяат.
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Ш апапӑтти (спир оки рӑ) .  Ҫулла пӗвере йе кӳлре шыва кӗнӗ 
1ух сирён мӑйа та, алла та гаапа пӑтти арканса. ҫыпӑсӑнса 
тухат. Ш апа пӑттине алӑпа тытса туртсан, ун ӑшснун симӗс ҫип- 
ссм пек йе сӳс ҫурӑмёсем пек йарӑмсем вӑсӑлаҫҫё.

Кашни уйрӑм ҫиппи вӑл шывра ӳсекен курӑк.
Пирён ҫырма шывӑсен^е ^ас^асах спирокнрӑ тейекен ҫипку- 

рӑка курма пулах. Спирокирӑ вӑл пӗр туратланмасӑр вӑрам ҫинҫе 
пек ӳсет. Ҫав ҫипрен кӑгат 'рнётсе 'рлпӗш татса идее мик- 

роскоппа пӑхсан, унта темӗн бухлӗ уйрӑм сыпаллӑ гртлёхсем  ку- 
рйнаҫҫӗ. г§итлӗхсен'§и наймака ӑшён^е хло^хвиф  нёр'рсем симӗе 
хӑйу пек кукӑрмакӑрланса ишеҫҫё. ^итлёхсен хуппи питӗ ҫухе



цирки, спирокирӑ ӑшне хупӑ. витёр шыв та, шывра ирӗлсе тӑракак 
апат таирӗккёнех кёрет,

Спнрокирӑ татӑкпе стакканри шыва йарсанг. вӑл виҫ тават 
кунтанах ӳссе вӑрӑмлаваКҪанла спирокпра хИйён ■ҫитлӗхсем уйӑрл- 
каласа татӑлнипе ёрцет. Анг§ах спирокира тепӗр майлӑ та 
йышланма пултара¥. Хаш •ҫухне спирокирӑн икё ҫицпи пёриёрин 
ҫумне ҫывнхарса йунашар выртаҫҫӗ. й кӗ ҫирри тӗлме тел тара
кан нкӗ цгглӗхеенцен хнрехирӗҫ макӑрсем тухса ӳсе пуҫлаҫҫё. 
Уссе иёрпӗрин ҫумне пырса перӗнсен, мӑкалсен хупписем ирӗда-е 
шатса кайаҫҫё. Бара пӗр пайӗн-р сӗткевӗ хрӑтӑк витёр хепӗр 
пайӗ ӑшнӗ йухса кёрет те хӑй пушанса йулса йурӑхсарлӑха ту
хат. Сӗткен кӳртекен пайё сҫитлёхӗ) йӗритавра ҫирӗй хупа ҫавӑр- 
са хупласа илет. Унашкал 'ртлӗхе кӗрпе (споры) теҫҫё. Кор
не леннӗ спирокирй шыв тӗпне путса анеа ларат; унйн тирё са- 
ланса пётет, ирёке тухна кӗрппсем лайах саманана кӗтсе шыв 
тӗпёнг§е кнлес ҫуркувиоденрх виртма пултараҫҫӗ. Спироҫира кӗр- 
писем типсе йе'ш аноа пӑсӑлмаҫуё. Типе кӗрпесем ҫилпе вӗҫҫе шы
ва ӳкеҫҫӗ те, шӑтса уӗнё спирокирӑ пулаҫҫӗ.

Вӗткӗнсем (в ё тх у р т-п а к т ер и сем Т  Капантан партах ута ҫйлса 
нлтӗмёр те вёри шывра ислентертӗмӗр. Утӑ шывнё еӑрхантарса 
илйе тӑрӑлма лартрӑмар. Тарсан тӑрсан шыв ҫин^е оӳхе лёкӗ пек 
йапала курӑна нуҫларӗ, шыв т,ыдай пӑтраш р. Ҫав шывран пёр 
тумлам илсе лайнх пысаклатакан микроскоппа пахсан, удта ҫид- 
-ҫе улӑм пӗрҫи татӑкё Пекскерсем курӑнаҫҫӗ.

Вӗсен'§ен хӑшё шывра инцне ҫӳреҫҫё, хйшё тӗнсе нимбн та- 
иранмасӑр выртаҫҫӗ, тата хӑшё нёрпӗринтрш сыиӑннӑрая сйн$йр 
пекех куранаҫҫӗ. Вӗреннӗ ҫынсем 'р  вӑйлӑ нысӑклатакан микро
скоппа пӑхса ишше ҫӳрекеннпсем ҫйн^е ҫип пек ҫӳҫпӗр-реем кур- 
нӑ. Ҫав шыв тумламӗшҫи вӗтӗ йапаласене кёткёнсе-м (пактери- 
сем) теҫҫӗ.

Ӳсекен вӗткӗнсем йӑвӑҫкурӑксен хисепӗн^е курӑяса тӑраҫҫӗ. 
Кашни вӗткӗн нёр йӑваҫкурӑк ■ртлёхӗ йевӗрлё. Вӗткӗнсен мӗв 
пур тӑлпӳ те ҫухе тир иекки ӑшён^е тӑракан яаймакран (пласмӑ- 
ран) пулса тӑрат. Ҫавӑнпа вӗткӗнсене пӗр т}итлӗхлӗ ййвӑҫкурӑк 
теме йурат, ан^ах вёсен хлорохвиллё симӗс пёр^ӗсем пулмаҫҫё. 
Вӗтвёнсем уйӑрӑлса ёр^еҫҫӗ. Вӗсем шутсйр хӑвӑрт ӗр§еҫҫӗ. Х&ш 
йы ш ш и  вӗткёнсем ҫур сехетрех татӑлса иккёленсе илеҫҫӗ.

Вӗткӗнсем анат^птелӗклӗ тата санталӑклайӑХ пулсан анр,х  
хӑварт ӗр'§еҫҫӗ, апат ҫитмесен, йшй йе нӳр пулмасан, вӗсем ӗрҫе-



М6 'ррӑнаҫҫё те, кёрпекленсе хытса споры пулса тӑраҫҫӗ. Кӗрпе- 
кленнё вёткёнсем темӗнле йӑвӑр самана кнлсен те, хӑнён ҫӗнӗрен 
У)ӗрӗлсе усес хӑватяе ҫухатмаҫҫё. Хйшпьняшн вёткӗнсемпе вёсен 
кёрписем шывра вӗретсен те, тнпётсен те, хытӑ шйнтсан та ан- 
траса каймаҫҫӗ.

Типсе ларвӑ вёткёнсем йе вёсен кӗрписем сывлӑщра йалан 
темён .^ухлё 'ҫӗкленсе вӗҫҫе ҫӳреҫҫё. Ҫуресен, ҫӳресен вёткӗвсемпе 
вёсен кӗрписем йӑвӑҫкурӑк йе тӗрлӗ виле таврашӗ ҫине ныреа да- 
раҫҫё те вёсен^еи анат ҫиме пуҫлаҫҫё. Ҫинӗ,. ҫимен ёр^есех пы- 
раҫҫё, хӑйсем сырӑннӑ йапалисене тёрлё пайа (кассем туса) уййр- 
са салатса ҫӗртеҫсӗ. Вёткёнсем пулмасан, ҫутҫанталӑкра тайӑлса 
ӳкнё йӑвӑҫкурӑксем, тӗрлӗ ^Йрё^ун виллисам уӗрмесӗрех купалан- 
са выртмадла. А наҫине тӑкнӑ йе витери тислёке те вёткёнсем 
ҫӗртеҫ.еӗ. Йапаласено ҫёртекен вёткёнсене ҫщтекеп вёткёнсем те-
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ме йураТ. Ҫйртекен вёткёнсем ҫёрекен йаналасенря ирӗлекен тӑ- 
вареем йе сассем хатёрлесе ҫӗре кӑпӑшлатса ҫемҫетее тӑраеҫӗ.

Анрлс ҫёртекен вёткёнсем етеме сийен тума та пудтараҫҫё1 
ТСтем ҫийекен апатҫимёҫ ҫине лекеҫҫё те, ана ҫӗртме пуелаҫҫё. 
Вара етем апатҫимёҫе тйварласа, уксуслӑ шыв ӑшне йареа йе 
ҫёрте типётсе вӗткёнсел^ен сыхланат. Аиатҫимӗҫе 100— 110° т а 
ран вӗрипе пёҫерсен, ун таврашри вёткёнсем видеҫҫӗ. Ҫапла пёҫер- 
нё апатҫимёҫе тимёр коропккӑ ӑшне питӗрсе лартсан, вӑл ҫӗр- 
се пӑсӑлмаст.

Тёрлё снкекен ^ир^ёрсене нумайёшне вӗткёнсемех ёр^есе са- 
раҫҫё, етеме ррлеттереҫҫӗ. Вёсем етем ӳттнрё ӑшне йе апатпа, йе 
сывлйшпа ҫакланса кёреҫҫӗ те, сын ӑшён-ҫе ёр-ҫеҫеё; унта наркӑ-



мӑшлӑ сӗткенеем кӑларса етем йунве пӑсаҫҫӗ, унӑн ӳтнетирне 
тйммишаккине ҫӗртеҫҫӗ, вара етеме вӗлерсех пӑрахаҫҫӗ.

Хӑш йышшм вёткёнсем апатҫимӗҫе йӳҫётме пултараҫҫё. Хӗр- 
лӗ ерехе йе пӗрпӗр ҫырла сӗткенне уҫй савӑт ӑшӗн§е тытсан, вӑ.х 
кӑпӑкланса йӳҫҫе хӗрхӳленет, те уксус пулса кайат. Кунсӑр пуҫне 
тата сӗттур&х йӳҫесси те, йёҫёмҫырли шывӗн^ен ерех йӳҫҫе пулас- 
си те ҫав йӳҫӗтекен вёткӗнсен пиркийех пула^.

Кӑмсӑк. Туӗрнилӑ, тир, '§ӑкӑт, ҫӑкӑр тата урӑх йапаласем си
не тухакан кӑмсӑк та кӑмпах пулат. Вӑл акӑ мӗнтен паллӑ: кӑм- 
сӑка микроскоппа пӑхсан, ун ӑшӗнре, кӑмпанӑн пекех, вӗтё тымар
сем ерешмен карти пек карӑнса тӑраҫҫӗ. Кашни ҫиптымарӗ те- 
мен тёрлё туратланса кӑмсӑкланӑ йапала ӑшнелле пит тарӑн кӗ- 
рет те апат ӗмсе тӑрат. Кӑмсӑкланнӑ ҫӑкӑр хӑйӗщ тутине ҫуха- 
та!\ кӑмсӑкне ҫӗҫӗпе хырса пйрахеан та ӑна ырӑлатма май ҫук, 
мёншён тесен кӑмсӑкӑн ҫ-иптмарёсем ҫӑкӑр татӑкӗ ӑшне пнт та
ран сарӑлаҫҫӗ. Пӗриӗр йапала ҫмне тухсанах камсӑк шурӑрах ну- 
лат, ан$ах ӳснӗҫемёп вӑл симӗсленсе пырат.

Симёсленме пуҫланӑ кӑмсйка микроскоппа пӑхсан. ҫӳлелле та
ракан ҫиптуратсем курӑнаҫҫӗ. Вӑл ҫиптуратсен вёҫӗсем йӳпдӗ пу- 
лаҫҫӗ. Цашнн йӳпӗ ҫин§е пёрин уш е лёри купаланса выртакан 
кӗрпесем аранаран тытӑнса тӑраҫҫӗ, кӑшт варкӑптннпех уйарлса 
вёҫҫе кайаҫҫӗ. Симёс пулнн те, кӑмсӑк кӗрпесенр хлорохви.^ ҫук. 
Кӑмсӑк кӗриисем ҫилпе айаккалла вӗҫ<;е кайса, тёрлё йапаласем 
ҫине ӳксе шӑтаҫҫӗ. Вара вӑл йапаласем кӑмсӑкланса кайаҫҫӗ. 
Камеӑк кӗрписене гоӑнасем те хӑйсен тёклӗ урисем ҫ^мне ҫыпӑҫ- 
тарса таса йапаласем сине ӳкерме пултараҫҫӗ.

Кӑмпа. Пёрпӗр усекен кӑмпана тӑпӑлтарса иӑхсан, ун йӗри- 
тавраш ӗн р  тӑпрара ерешмен карти пек ҫинҫе шурӑ ҫипсем урлӑ- 
пирлё ҫыхӑнса тӗртӗнсе тӑни.курӑнат. Ҫав ҫыхӑсене кӑмпа тыма- 
рӗсем теҫҫӗ. Кӑмпан шӗлепки те, туни те ҫинҫе тымарсем т а р  
ҫнпӑҫӑнса ларнӑран пула!’.

^Кӑмпа хӑйён тымарӗсемпе тислёкрен тата ытти ҫёрекен йа- 
паласенрн апат ёмсе ӳссе тӑрат. Кӑмпа тымарёсем пит нумайрен 
пурӑнма пултараҫ.ҫӗ, шӗлепкипе туни апла мар: ҫумӑр ҫусанах нӗр 
каҫрах вёсем шӑтса тухаҫҫӗ те, ернерех ватӑлса ҫӗрме пуҫлаҫҫӗ. 
Кӑмпа тымарӗсем тӑпра ӑш ён р  пит инҫе сарӑлаҫҫӗ, вӑл тымар- 
с е н р н  темнее кӑмна т ӑ т с а  тухат, ҫавӑнпа кӑмпасем ушкӑнйн уш- 
жӑнӑн тсеҫҫӗ. Кӑмпа шёлёпвине силлесен йе' касса таса хут ҫине
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хурсан, унтан вбтё тусан пек йапала тӑкӑна^. Ҫав тусан вӑл кӑм- 
па кёрписем (споры).

Вӑл тусан силне пит катана сапанаг. Унтан вара ҫӗнӗрен 
кӑмпа ӳсме пуҫлат. Кӑмпа кёрписем шӗлепки айӗн^е ӳссе пулаҫ- 
ҫӗ. Хӑш йышши кӑмпан кӗрписем шёлепкери. хӑвйл кӗпҫе пек- 
скерсем ӑшӗнце, хӑш йышшин айалти кар^ӗсем ҫин^е тытӑнса 
тӑраҫҫё. Акӑ: тислӗккӑмпнн, шӑнакӑмпин, хурамакймпин кӗрписем 
карасем  ҫин(,е ӗлкӗреҫҫӗ.

Ш урӑкӑмпая, ӑвӑскймпин хурӑнкӑмпин шӗлепки айӗн^е ҫуха 
хӗлёхсем вырӑние вбтӗ шӑтӑклӑ хӑвӑл кӗпҫесем темён т^ухлӗ й у на

ша р ларса тухнӑ. Кӑмпасен ^итлӗхӗсен^е хлорохвн.^ перенаем </ук 
ҫавӑнпа вёсем шурӑрах курӑнаҫҫӗ. Хлорохвил) ҫук пирки, кӑмпасем 
сывлӑшран кӑмрӑкйӳҫҫи илме пудтараймаҫҫӗ. ^ӗрё^унлӑ, йапаласем 
пек хатӗр аиатпа анр ,х  тйранса пурӑнма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та 
кӑмпасел ҫӗрсе выртакан йӑвӑҫкурӑксем ҫин^е ӳсеҫҫё.

Ы йтусем . 1. Кӑмпа етеме тутӑ тытакан апатҫимӗҫ, ҫавӑняа 
хӑшйышши кампасене хулари ҫынеем пысйк тӗпсакайёсен^е йурк
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лӑхса ӳстереҫҫӗ. Кӑмнасене кёрписенрен ёрретме йӑвӑртарах, ҫа. 
вӑнпа вӗсене тымарсемпе йышлантараҫҫё. 'Гымарӗсене тислёкне ху. 
тӑштараҫоӗ те, нурле тёттӗм пугвала лартаҫҫӗ.

2. Мӗншӗн кӑмпасем тӗттӗм ҫӗрте ӳсме пултараҫҫӗ? Сйрён 
патӑрта мӗнле кӑмпасем ӳсеҫҫӗ? Вёсене пурве те ҫийеҫҫи?

3. Пӗлтӗр шӑтнӑ вырӑнта кӑҫал кӑмпа шӑтма тудтараги? 
Кӑмсӑк мӗн тӗслӗ пулса ӳсетУ

Ҫӗпре. Ҫӗпре вӑл вӗтӗ, куҫа курӑнми кӑмпа йышши йӑвӑҫку- 
рӑк ӑрӑвӗ. Пасартан сутӑн илнӗ, хӑма татӑк пек ҫбнрене шыв 
ӑшёнре ирӗлтерсе микроскоппа иӑхсан, унта крахмал пбррпсем 
хуштинре ҫавракарах ритдбхсем курма пулат. Ҫӗпре тумлам ӑшне 
пӑртак пыл тумлатса ашӑ вырана лартсан, пёрик кунтан ҫӗпре 
ртлӗхёсем оинре йӑвӑҫ кӑрӑкки йевёрлё макӑлсем куранаҫҫё. Тӑр- 

- сан тӑрсӑн ҫак мӑкӑлрем ҫине урӑх мӑкӑлсем, вусем ҫине ҫёнё 
мӑкӑлсем ӳсе пуглаҫҫӗ- Ӳссе ёлкёрсен кӑрӑкӑ пеккисем пбринрен 
пӗри уйӑралса кайаҫҫӗ. Оавла ӗрренине карӑкланса ӗррени теҫҫӗ.

Ҫӗпре кӑмписем апат ҫителӗклӗ пулсан анрах хӑвӑрт брреҫҫӗ. 
Нӗсем тёрлӗ ҫырласенре, улмасенре, пыл га нрӗлсе таракан сахӑра 
йе крахмала ҫиее ӳсеҫҫӗ. Сахӑртан вёсем сп и р т а  йӳҫамӑш хатбр- 
леме пултараҫҫӗ. Вӑл рӑяах ҫаплияе авӑ мёнле пӗлме пулат. Пӗр- 
нбр путылкка ашне пылдӑ шыв (пыл шерперӗ) тултармадла та, 
гӗпре йарса ӑгаӑ вырӑна лӑртмалла. Пыл шерперӗ расах кӑпакланма 
пуҫлат. Ҫав вӑхӑтра путылккӑ ӑшне хӑйӑ ҫутса йарсан, вӑл сасар- 
так сӳнет, мӗнщён тесен путылккӑ ӑшне пыл шерпетбнрен йӳҫа- 
м&ш тухса тулат. Пыл шерпетне пир йе кӑмрӑк витёр сӑрӑхтарса 
илсо вӗрегсен, унтан спирт (ерех) шӑрши тухни сисӗиет. Вал 
спирт ҫунма та пултарат-. Ҫапла ӗвтӗ, ҫёпре кӑмписем пылри са- 
хӑртан спиртпа йӳҫамӑш хатёрлеҫҫӗ, урӑхла каласан, пыла йӳҫӗ- 
теҫҫё.

Ҫакйр русти те ҫӗпре камнисем пек йуҫет. Вёсем рустари 
крахмалтан пулакан сахӑртан слиртпа йӳҫамӑш тӑваҫҫӗ. ^ус/гари 
йӳҫамӑш руста ӑтпӗнре ниҫта тухма ҫул тупман пнрки, рустана 
ҫӳлелле ҫӗкяеме пуҫлат, вара руста хӑпарат.

Мӑк. Пиртен ҫурҫӗр йенелле, хырпа рӑрӑшлӑ вармансенре, 
нурлёрех, шывлӑрах вырӑнсенре симӗс кӗҫҫе пек мӑк ӳсет. Татса 
типӗтсен вӑл мӑк пӳрт мӑкланӑ ҫӗре кайаВ Мӑка кӑклама (кӑлар- 
ма) хӗнех мар. мёншён тесен унӑн тымарӗсем ҫук. Тымарсем вы- 
ранне ҫинҫе хӑмӑр ҫӳуҫем кӑна пулаҫҫӗ. Хйртнӑеенре ӳсекон мӑ- 
ка тата урӑхла куккук йбтӗнё теҫҫӗ. Унӑн тупи ҫинре виҫкётеслё



ҫудҫӑсем пит ҫӑра ларса тухнӑ. Тип*? ҫанталӑкра вӑл ҫ.улҫӑсем 
<;инҫеленеҫҫӗ те, шыва хӑйсен витӗр пит сахал пӑслантареа кӑла- 
раҫеӗ.

Ҫуркунне ирех хзшпёр куккук йётёнён тунисем еин-ҫе сар- 
лакарах кӗрентерех ҫулҫӑсем тухаҫҫё. Туна тӑр р и н р  вёсем лӑпӑ 
невӗрлӗ курӑнса’ лараҫҫё. Вӑл. ҫулҫӑеем в ар р и н р  ҫинҫе ҫипсем 
еинт>е хутаг пекскерсем пур. Куҫа курӑнми вӗтӗ -ртлӗхсем гав 
хутаҫҫене тулса тӑраҫҫӗ.

Аха^ сарлакамар ҫулҫӑсемлё куккук йӗтӗнӗ ҫин§е ҫавракарах 
хутаҫлӑ ҫипсем пур.

> < чӲ/' \\
|ш
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> нашкал хутаҫра пӗр гаултӑра р гл ӗх  а н р х  выртат. Ана 
■сӑлщнпа >П)Ишлехг теме йурат. Ҫумӑр ҫусаи йе сывлӑм уксек 
йыгала -ртлёхлё хутаеҫем уҫӑлса кайаеҫё те, -ртлёхсем ирӗке 
тухҫа шыв тумламсем ҫинце ишше ҫуреггё, вёсен ишмелли хӳрп 
пур. Макеем питё ҫара ӳҫнӗрен, ҫӑмарта р т л ӗх  ӑшне хӳреллӗ 
ртлӗхсем ишше кӗреҫҫӗ те унпа пёрле псрлешеҫҫё. Пӗрлешшенех 

^ӑмарта ртлӗхрен урӑх мӑк курӑк ӳсме пуҫлат.
Уссе уапарсан вӑл чш ҫе туна ҫин-ҫе хутаҫ пек курӑнса ла

рат. Ун <;умӗн|и мйк ӑна ҫытар п и р  пек хупласа тйра¥. Вӑл
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курӑка ҫытар питёнрен кӑларса илсе каллех ҫав вырӑна лартма 
пула¥: апда кӑларнипе мӑк ӳсме рарӑнмаст. Ҫав мӑк ҫинри хутагра 
иит вӗтӗ кӗрпееем ӳсеҫҫӗ; кёрпесем ёлкӗрсе ҫитсеи, ҫытар шгҫӗ 
пекки хывӑнса ӳкет. Вара хутаҫри вӗт$ шӑтӑкёсем витӗр ҫил 
вӗрниие кӗрписем тухаҫҫӗ те нӳрӗ ҫӗр ҫин^е шапа пӑтти пер ҫи- 
пленсе ӳсые пуҫлаҫҫӗ. Вӑл сипсем ҫине тухакан кйрӑкран тин кук
кук йӗтӗнӗ шӑтеа тухат.

'  Ҫапла ӗнтё, мӑк йӑхё икё сыпӑка кайса ӳсет: пёр сыпӑкне 
ёр^еме шыр, тепГф еынӑкне ёрреме типӗ вырӑн кирлӗ.

Торхв (ҫунакан  ҫ ӗ р ) .  Щурлӑхсен^е йе ларакасенре тата урӑх 
йышши мӑк ӳсет. Унӑн ҫул^ӑсем ӑшӗн^и пушӑ вырӑнсенре туп- 
тулли еывлӑш тӑнӑран. ҫулҫисем шурӑ курӑнаҫҫӗ. Вёсем пёр май 
шыв ёмсе тӑраҫҫӗ. Ӗррессе вӗеем куккук йётӗнӗ пек ёр'ҫеҫҫё. Ҫав 
мӑксене торхв мӑкӑсем теҫҫё.

Пӗрпӗр кӳл хёррине шӑтса тухаҫҫё те, ӳенӗҫемӗн пӗрмай 
кӳлри шыв ҫинелле сарӑлса кӗҫеленсе пыраеҫӗ. Вара шыв сине 
мйк тӳшек пек сарӑлса вътртаЁ Малтан вӑл мӑк тӳшек ҫӳхе пу- 
ла¥, пӑртак ҫил ту^санах силленме, ■ҫӗтренме пуҫлат.

Анрах пурӑва кпле мӑк кӳлри шыв ҫинре хулӑмланса хытса 
пӗтём ку'ле витсе лартат, тата ытларах вйхӑт иртсен пётӗм кӳл

ч
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тёпне тулса лара¥. Тёпӗнтр! максем пусарӑнса хытса хӑмӑрланма 
пуслаҫҫӗ. Ана алтса 'ҫавса кӑларса типӗтсен, вӑл вутӑран хёрӳ 
уунат.’

Ш ӗшлӗкурӑк (папоротник). Шёшлёкурӑк пирӗн вӑрмайсел^е 
те пайтах ӳсет. Вӑл тип ҫырмасен^е, йӑваҫ тёммисем хушншн^е 
ӳсет. Щ рлӗрех сулхӑн ҫӗрсен^е авантарах ӳсет. Ҫулҫноем пшва 
пит нумай паслантарса кӑларнӑран, шӗшлёкурӑк хӗвел ттиттин^е 
ӳсмест УнГш ҫ.амрӑк ҫулҫисем шӗшлӗ пек кукӑрӑлса тухауҫё; туни

(. ӗр айӗнце кӑна ӳсет. Вал тымартуна нумай ҫул хушпш ҫёрмест, 
кашни ууркувне унтан шёшлёкурӑкӑн а р т  гулгисем мӑкӑрӑлса 
тухаҫҫӗ. Шёшлӗкурӑкӑн вӑрӑм. ҫинув тӗп тймарёсем тимёр пек. 
х ы т а .  ҫавӑнпа ӑна кйкдаеа илме пит хён.

Й ӑьйҫкурйк... й



Ҫу варривде ҫулҫасен айал йснцс пе^ӗкҫӗ хӑмартарах тёмӗ- 
ссм нулса лараҫҫӗ. Вӗсем кащнн п&§ёк ҫулҫия шӑнӑрӗ тӑрах ик- 
гаер йӗркепе ларса чухаҫҫӗ. Ҫав тёмӗсеяе микроскоп витёр нйх- 
< ан, пӗр ҫурхах пек виткён^ӗк айӗщ е кӗске. авӑрла пёцӗкҫӗ ху- 
таҫҫем курӑнса лараҫҫё. Вӑл хутаҫҫем*пулса ӗлкерсен, уҫӑлса кайаҫ- 
ҫӗ те тусан пек кӗрпиоем ҫилпе вёҫҫе саланаҫҫӗ. Нӳрлё ҫёре. иыр- 
са ӳксен шӑтса тухаҫҫӗ. Анцах вёсенҫен тӳрех шӗшлӗкурӑк пу- 
лаймаст, мадган лаитак ҫулҫӑ тухат.

Вал ҫулҫӑн айал йенҫе ҫ-ин*;е тӗссёр ҫӳҫҫем пур. Ҫав ҫӳҫҫе- 
не лаптак ҫудҫӑ тӑпра ӑшнелле йарат. Ҫулҫӑ айӗн^ех тата, ма
кан, иек, хутаҫҫенре ҫӑмарта ритлӗхпе хӳреллё ритлӗхсем пур. 
Ҫумӑр йе сывдӑм ӳкнӗ хыҫҫан. хӳреллё 'ртлёхёсем нрӗке тухса 
ҫамарта ритлӗхпе пӗрлешеҫҫӗ. Пӗрленппенех ҫӑмарга ритлӗх уйӑр- 
ла уйӑрла ӳссе. тнн шёШлёкурӑк пула*.

Ҫапла ёнтӗ шёшлӗкурӑк йӑхӗ те икӗ сыпӑка кайса ӳеет: 
пёр сыпӑкне ӗ ^ е м е  шыв кирлё, теприве ӗр^еме ҫӗр кирлё.

Ҫӗр кӑмрӑкӗ пулни. Нирӗн тавраналла ӳсекен шӗгалӗкурӑк- 
семсӗр пуҫне, кӑнтӑр йенци вӗри ҫёрсен^е щӗшлӗкурак йевёрлӗ 
йӑвӑҫҫем пит ҫӳлӗ, хулӑн ӳсеҫҫӗ. Темиҫе ҫӗр пвя ҫул ёлӗк авал, 
ҫёр ҫин^е шӗшлӗкурӑк* йевӗрлӗ йавӑҫҫем лаҫакарах, гаурлӑрах 
лакам вырӑнсенре пит нумай ӳснӗ. Вёсем хисецҫӗр ҫуллӗ. хуяӑи 
пуляӑ. Ватӑлса ҫптсен вӑл йӑвӑҫҫем лат,ака йе шурлӑха тайӑла таййла 
ӳкнӗ те, лаҫавара сывлӑщ сахалрав ҫӗрмесёрех кӑмрӑкланса выртнӑ.

Халӗ, вӗреннӗ ҫынсем сӑнаса пӗлнипе нумай ҫӗрте тинёс 
хёррн йернпея анса пырат, тинӗсри шыв типӗ ҫӗрелле куҫҫа ӑна 
путарса пыраТ. Ӗлӗк авад та ҫавйн пскех тинӗсри шыв тип ҫӗ- 
релле ҫулсеренех куҫҫа путарса пынӑ. Вара гаӗшлё йӑвӑҫкурӑк 
вӑрмансем те шыв айне пулса пынӑ. Тинӗсри шык тарӑлса тинӗс 
тӗпяе хӑйӑрлӑ йушкӑн гултарнӑ. Йӑвӑҫҫем тӑпрапа шыв айёнт}в 
пусӑрӑнса выртнӑ. Тата темиҫе пин ҫул ирнӗ. Ҫанталӑк пёрмай 
улӑшӑнса тйна Тинёссем тата урӑх ҫӗрелле куҫҫа пынӑ, Тняӗс 
пулнй вырӑнсем типсе йуднӑ. Типӗ вырӑна каллех йӑвӑҫ курӑксем 
шйтса тухнӑ.

Ҫёр пин ҫул иртсея ку йӑвӑҫкурӑксем каллех тинёс тёпне 
путнӑ. Тннёс тӗпӗн^е шывпа тата ларнӑ тӑпрапа пусӑрӑнса йӑ- 
вӑҫ курӑксен&ен ҫӗр кӑмрӑк пулнӑ. Ҫӗр кӑмрӑкне тинкерсерех 
пӑхсан унта авалхи йӑвйҫкурӑксен ҫулҫисемпе вёсен карӑнтакӗ- 
сем палӑраҫҫё. Хӑш^ухнӗ ҫӗр кӑмрӑк шыракансем ҫёр айён^е 
кӑмрӑвланса ларакан йӑвӑҫ тункатисем тупаҫҫё.
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П а х  Т) а.
П ах^а ҫим ёҫ  вырӑнне ул аш тар са  тӑрасси ҫинт,ен. Пёр вырйна • 

лаланах цёр тӗрлӗ ҫимӗҫ лартса тӑрсан. тем пек тӑрӑшща -ӗҫле- 
сен те, ҫпмёҫ на$ар пулат. К унта вара тислёк тӑкни те пулӑш- 
маст. Н ӗ р  вырӑнтр. ҫуллен пӗр тӗслӗ ҫимёҫҫем ӑнса пыманни, вё
сем тӑпрари ҫинёҫҫене пёр пек илсе тйманран кидет. Сӑмахран 
каласан, купӑста пурин^ен ытла—асот, ҫёрулми— кали туртса илет. 
Ҫапла вара кунӑстана пӗрмай пӗр вырӑнта лартса ӳстерсен, пу- 
рӑна киле вӑл тӑпрари асота пётерсе пыраН Асот сахалланнӑҫе- 
мӗн купӑста та на^арлансах пырат, кайран вара вуҫех пулми пу
лат.

Пӗр вырӑна йалан иӗр тёрйё ҫиыёҫе тата акӑ мӗншён ларт- 
ма йурамаст. Хӑш ҫ-улсвнҫе ҫимӗҫ ҫин-ҫе тӗрлӗ хурт кӑпшанкӑсем 
пурӑнса сийен кӳяине пур те пӗлеҫҫӗ. Вӗсенҫен хӑшӗ хӑшё ҫуя- 
ҫине шатараҫҫё ( уйпӑрҫисем), хӑшӗсем тата тымарне пӑсаҫҫӗ.

ҪимӗҫҪем ррлени те сайрах мар: хӑпг ҫул ҫ-ёрулми тӑпра 
■ҫии^ех ҫӗрме тытӑнату хӑлп пёр ҫулта купӑстана муклашка ^ирӗ 
йерет, тата ыттисем те пулаҫҫӗ. Пур ■ҫнрсем те пактерисен^ен та
та тёрлӗ вӗтё хуртсещен килеҫҫӗ. Ҫав^хуртсем пёр тёрлӗ ҫимёҫ 
< ин-ҫе ҫеҫ пурӑнма пултараҫҫӗ; купӑстапа уирлеттерекен пактери- 
еем купӑста ҫин^е а н р х  ёрцеҫҫё. ҫӗрулми ҫин^е пурӑнаймаҫҫё, 
ыттисем те ҫавӑн пекех. Пёр вырӑнта пӗр тӗслӗ ҫимӗҫ лартса тӑр- 
сан пактерисеы пит ӗрҫеҫҫӗ. ёр^енёҫемӗн ҫимӗҫе нумайран вумай 
снйен кӳреҫҫӗ. Пӗрик виҫӗ ҫул урлх ҫпмӗҫ лартсан вёсен йӑхӗ 
хӑйне кирлё апатне' тупаймасӑр вилсе пӗтет.

Пах^а ӗҫё ӑнса пытӑр тесен, пах^а вырйнне внҫӗ пайа тйӑр- 
са тӗрлӗ ҫимӗҫ улӑштарса акса тӑмалла. Ҫак виҫӗ пайран пӗрине 
^еретпе виҫё ҫулта пӗрре лайӑхрах тислёк тӑкса ҫемӗҫтер- 
мелде. Тислӗк тӑкнӑ ҫулах тӑпрарах асот пит йышлӑ пула!’.

Ку апат купӑста валли йурӑхлӑ, ҫавӑнпа тислӗк тӑкнӑ хыҫ- 
ҫӑнах купйста лартнп питте аван. Тлслӗк тйкнӑ хыҫҫӑн нккӗмёш 
ҫ. лне тнслӗк ҫёрсе ҫитсе тӑпрана кӑиӑшлатса парат.

Ҫавӑн пек тӑлра ҫпнт^е тымарҫимӗҫҫем тата хӑйар лайӑх 
пулаҫҫё; вӗсене купӑста лартнӑ вырӑна тепёр ҫулне дартаҫҫё. Тис
лёк тӑксан виҫҫ.ӗмӗш ҫулне ҫӗрулми лартма йураН Ҫакӑнта тата 
пӑрҫаллӑ ҫимӗҫҫем (пӑрҫа, нимёҫпӑрҫи) лартма йурат; вӗсем асота 
сывлӑлнран туртса и лее тӑпрана асотпа пуйтараҫҫӗ: вёсем ун пек 
тӑпра ҫинве пит лайӑх пулаҫҫӗ (ан^ах гислёкЛенӗ ҫӗре лартсаа 
вӗоем хӑмӑла кайаеҫё, хутаҫҫи сахал пула^).



Пахҫа ҫимӗҫ выранне ҫак йӗркепе улӑштарса тӑрсан; ҫан- 
талӑк лайӑх тӑнӑ -ҫухне пур ҫимӗҫҫем те ҫулденех йышдӑ пулаҫҫё.

Йӑрансем тӑвасси ҫ и н ^ е н .  Ҫуркунне пах’ва ҫимёҫҫем лартат,- 
туен 'ҫйя малтан вырӑнне ■ҫакаласа тухаҫҫӗ, кайран йӑрансем ту
ма тыгӑнйҫҫё. Пахт;а ҫимёҫҫем валли йӑран туни акӑ мӗнтен усил- 
лӑ: пӗр йен'§ен йӑранӑн лартнӑ ҫимёҫҫене хӗвел хытӑрах хӗртни- 
пе вӑйхӑват парах, тепӗр йен'§ен ҫимёҫе ытлашши нӳрӗлӗхрен хӑ- 
тарат, тата ҫийелти хурӑ тапрана хулӑмлатат. Ҫӳллӗрех йӑрана 
хӗвел авантарах ӑшӑтат, ануах ^ас типӗтее йарат. Йӑвӑртарах 
тӑпраллӑ; нӳрлё вырӑнта йӑрапа ҫӳллӗрех туни аван, пахца вы- 
рӑвё тинё ҫёрте пулсан, йӑрана лутра тума кирлё.

Хӑшпӗр ҫимӗҫ ӑшша йуратат (х&йарпа хвй^сол» тата ыт. те); 
кусем ҫӳллӗрех йӑрана килёштереҫҫӗ; хӑшӗ хӑшӗ тата нӳрлӗ вы- 
рӑна ҫеҫ кллӗштерсе ӳсеҫҫё (купӑста, тутлӑ кӑшман), ҫавсене лут
ра йӑран ҫивт,е йе йӑрансӑрах лартса ӳстермелле (йӑрай хушши 
вырӑнне утмадӑх таптаса ҫул тумалла).

Вӑрам йышши тымар ҫимӗҫҫене (кишёр, петрушка) ҫийелти 
хура тӑпра хулӑмрах кирлё, ҫавӑнпа вӗсем валли йӑран ҫуллӗрех 
тумалла. Ҫийелти хура тӑпрана худймлатас майё тата пур: ҫак 
м а р —йӑрана тарӑн ^акаласси. ТарёнтараХ р,каяасан, тапра ху- 
ла нӑше ҫнтелӗклӗ цирки, ҫулӗ йӑран а ума кирлё те мар.

Пирён ^ӑвашшем йӑран тунӑ 'ҫухне йаран урлашне виҫме- 
сёр, хӑйсен йуратнӑ майӗпе тӑваҫҫӗ. Йӑран урлӑшне тӗрӗс виҫҫе 
туни те кирлӗ: ансйр йаран хӑвӑртрах типсе кайат. Ҫавӑн пек 
йӑран ҫин^е ҫимӗҫҫем на^ар пулаҫҫӗ; ытлашши сарлава йаран 
еҫлеме канҫӗрлет. Йӑран урлӑшне 11 2 арш.ӑнтан кайа, 1*/4 арш. 
ытла тума йурамаст; йӑран хушпшйӗн сарлакашне 7-8 вершук ту
малла. Пахцари йарансен тӑршшёне пёр пек тумалла; 5 ^алаш- 
ран вӑрам тусан.аван мар: ёҫленӗ щ хне йӑранӑн пӗр йеяҫен те
пёр йенне каҫасси ’§ас пулмас!', каҫҫа нумай вӑхӑт иртет

Йӑран тӑвассн тата пах^а вырӑнёнуен те килет. Вырӑнӗ 
сӑртлӑ пулсассан йӑрансене ҫӑртне урлӑ тӑвас пулах. Сӑртне та
рах туни ак мӗнтен снйенлӗ: вӑйлӑ ҫумар ҫуна ^ухне ҫумӑр шы- 
вё йаран хушшипе йухса ҫӗре ҫурса кайат, ҫийелти лайӑх тӑлра
на та йухтареа антарат. Туремлё вырӑнта йӑрансене кантӑр йен- 
$ен ҫурҫёр йеннелле тӑвас пудату Щ  майпа, тунӑ йӑрана хӗвед 
йӗритавра пёр пек ашатат, савйнпа ҫимӗҫҫем. те йӑранёпех пер 
г.ек ӳсеҫҫӗ. -



Йӑрансем тицтерлё п у лрӑр  тесен ака мӗнле тумалла: тухн 
малтан йаран вӑрӑмӑшне виҫҫе падлн туса тухмалла. Вӗҫне пӗр 
ш а.ц а ларҪса, тепӗр шаадине вӑрӑм кантрапа кӑкарса хыттан 
туртса йӑранӑн тӗпбр пуҫне т,иксе лартмалла. Вара ҫийӗ ҫумӗпе 
кёреҫепе, йӑран хушшине кирлӗ тарӑнӑшлӑ туса пымалла (тӑпри- 
не икӗ йенне те пйрахмалла). Йаран ҫӳллӗшне йӑран хушши тӗ- 
пён'рн внҫҫе шутлаҫҫӗ. Йӑранан айккисене, та при йӑтанасран, 
^ӑнкӑ тума йурамаст, тайлаклӑ тӑвас пулат; хушшине ■ҫакаласа 
тухсан вёсене кӗреҫепе ҫапса тикӗслемелле.

Йӑрйн хушшисене туса пӗтерсен, кайран кӗреплеле суресе 
тухаҫҫӗ. Суренӗ ■ҫухне ҫумкурӑк тымарӗсене, |у л  катӑкёсене й а
ран хушшине антарса пӑрахаҫҫӗ, ӗҫне пӗтерсен, вӗсене пуҫтарса 
лахҫаран илсе тухаҫҫё.

Йӑрансене варрине ҫӳлӗ, хӗррине лутра тума йурамаст, тип- 
тикӗс тӑвае пулах. Тикӗс туманнин ҫимӗҫ науар ӳсет, шӑварнӑ ■ҫух- 
не шыв Ггаран ҫин-ҫе тӑмаст, йаран хушшине усӑсӑр йухса анат.

Йӑрансене пахт,а ҫимёҫне лартас умён тнн туса хумалла: 
а н р х  тунӑ йаран ҫин^е варлӑха кярлӗ нӳрӗлӗх пур.

Сатату&ӑ. Х ӑвӑрӑи. пахт;а пӑланне ӳкерсе, йӑрансем хӑш йе
нелле каймаллине линисемпе кӑтартӑр.

Пах^а ҫим ӗҫн е  пӑхасси  ҫинт,ен. Пах^а ҫимӗҫӗ хӑвӑрт шӑтасси 
пӗр йен'§ен вӑхӑтра лартнин^ен, тепӗр йенг§ен ҫанталӑкран килет. 
Ҫурхи хӗвел ҫин^е ӑшӑнса ҫитнӗ тӑпрана ти пи чен  акни пит 
аван. Ҫанталӑк ӑшӑ тӑрсан, хутран хутран ҫумӑр ҫусан, пах§а 
ҫимёҫ хытах пӑхмасан та, йӑлт шӑтса тухат. Уйар, шӑрӑх кун- 
сенце тӑприне нӳрӗ тӑратма йӑрана вак тисдӗк йе йӑвӑҫкӗрпи 
санса сулхӑнлатмалла. Еу ёҫе ак ҫаила тумалла: вӑррине акса- 
нах йӑранне лайӑх нӳрлетсе шӑвармалда, унтан тислёкне йе йӑ- 
вӑҫкӗрпине ҫнмӗҫне кура У4— г/2 верш. хулӑнӑшӗ сапса тухмал
ла, кайран ҫил вӗҫтерсе кайасран тепӗр хут шӑвармалла, вара 
сулхӑнлакан сийӗ ҫӑт ларса йулат. Вӑл ҫимӗҫе шӑтма цармаст; 
пурӑна киле тӑпрапа хутӑшма, унӑн.ҫийелти сийёне кӑпӑшлатса, 
усрсе ҫитсен ҫемёҫтерсе йарат.

Пахца ҫим ёҫн е  ш ӑварасси . Ҫанталӑк уйар тӑнӑ цухне пахца 
ҫимёҫҫене шӑварса тӑраҫҫё, шӑвармасӑр вӗсем шӑтаймаҫҫӗ, шӑт- 
сан та хӑватсӑр ацаш ка.ццисем тухнӑ тухманах типсе лараҫҫё, 
Хйш пер ҫпмӗҫҫем вӑйа кӗрсен шӑвармасӑр та аптӑрамаҫҫӗ (ҫёр- 
удми, помитор), ыттисем пулса ҫиыгренех шыв ыйтаҫҫӗ (ҫудҫипе 
нумай шыв пӑслантаракан кавӑн, тата ытти те); кусене шӑварма-
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сан ҫимӗҫне ктрас ҫук. Шывне ҫителӗклӗ тымар вӗҫӗсем Натне 
сӑрхӑнаццевех сапмалда. Мён цухлё тымар варӑмрах, ҫавӑн цух- 
лё шыв ытларах кирлё.

Ҫуллахи шӑрӑх кунсенце пахца ҫнмёҫ шаннӑ пек пулат, йе- 
шӗл ҫулҫине тусан витсе лартат, вара ҫудҫӑ тарах тусан внтёр 
сывлӑшран ҫимёҫе кнрдё апат та, сывлӑш та лекеймест. Ҫавӑн 
пек цухяе лейккӑпа каҫалла пёрёхтерни нумай пулӑша!: пахта 
ҫимӗҫ ҫӗр каҫҫиццен цӗрёлсе каллех хӑватлана!, вара царӑнмасӑр 
ӳссе ларат.

Пахтуа ҫ и м ӗ ҫ  хушшинтуи тӑпрана кӑпӑш лавтарасси.  Тӑпрапа тӑп- 
ра пёр мар. Тӑмлйрах тӑпра ҫумйр хыҫҫӑн расах хытса лараг. 
Ҫавйн пек ҫӗрте йӑран тусан, тӑпри хытнипе астуса тӑмалла, аха- 
лех ацаш ка.$ца ҫӗр хыттнпе шӑтаймасӑр ҫёр айёацех типсе пё- 
тет, йе тӑпра ҫурӑкӗнцен тӗллӗн тӗллӗп нумайӑн шӑтса туха!. 
Тӑпра хыта пуҫласан ӑна хуллен тимӗр кӗреплепе цава цава кӑ- 
пӑшлатмалла. Ка.цци шӑтса тухсан та хутран хутран тӑпран ҫи- 
йелти енйӗне 1— I 1/* вершук хулӑнӑш урлӑ пуртйпа йӑштармадла.

Ку ёҫ ак мӗнрен усӑллӑ: 1) кӑпӑш тӑпра витӗр ҫумӑр шывӗ 
лайӑхрах сӑрӑхӑнат, тымаррн патне сывлӑш ытларах кӗрет; 2) кӑ- 
пӑш тӑпра цас тнпмест; 3) ҫум курӑк ҫнмӗҫе пусмӑрламаст.

Калуга хуш ш и не сайрал атасси .  Акнӑ цухне кирекмӗлле асту
са сапсан та вӑррп пур ҫӗре те пӗр тан ӳкмест: тӗлдён тӗллӗн 
ҫӑрарах, тӗллӗн тӗллён сайрарах ӳкет. Ш ӑтсан вара кацци те пёр. 
пек ӳемест: тацӑ лараканнисем пӗрпӗрне тӑвӑрдатеа, ӳсме канҫёр- 
леҫтӗ, калур ҫӳлелле цӑсӑлса ҫияҫелсе кайа¥, тымаррисем авӑнтДк 
лулаҫҫӗ. Нацар каадаран ырӑ ҫимёҫ тӑвас ҫук. Пахца ҫимӗҫне 
аван ҫитёнтерес тесен, ка.ццине мӗлле шӑтнӑ ҫаш ипех хӑварма 
йурамасй ӑна хёрхенмесӗр сайрлатмалла, хушшине ҫимёҫне кура 
хӑвармалла. Ку ӗҫе тунӑ цухне хӑшпёр ҫимӗҫӗн к а б и н е  сайа 
ан кайтӑр тесе, урӑх вырӑна куҫарса лартма та йурат. Купӑста- 
па кӑшман, цёкӗнтӗрпе ретнс т. ыт. куҫарса лартнйие питӗ ки- 
лӗштереҫҫё.

Вӑрӑм йӑхлӑ тымарҫимӗҫҫене куҫарма кнрлӗ мар: куҫареан 
вӗсем лӑска тымара кайса лайӑх пулмаҫҫӗ.

Ӑшӑ пан^а (парник). Хӑшцухне ирӗкре усекен ҫимӗҫе ӑшё 
ҫитеймест; ку йапала пирён патӑрта кӑнтӑр йенуп ҫимӗҫҫене ӳс- 
терес тесен палла пула'!'. Сӑмахран каласан, купӑстана, пӑмитора 
варникре шӑтарса партак ӳстермёеӗр турех йӑран ҫине аксан, ҫу 
каҫиццен вӗсем елкёрсе ҫимёлле жудйймаҫҫӗ. Ҫакӑнта вара йшӑ



шанца нумай -нуллшат. Ащӑ паяца тесе'ҫӗре цакадаса, йёритавра 
лураласа. тислёкне тӑпра тултарса, ҫийелтен кантӑкланӑ рамӑпа 
витнӗ ҫӗре калаҫҫӗ.

Парник иурп валли вӗтё пӗрене кирлё, не 1 !/,— 2 вершук 
хулӑнаш хӑма та йурат. Вӗсенцен пураласа йешдёк таваҫҫӗ. Пу
ри хыҫалтн хӳмине маятинцен 3— 4 вершук ҫӳлӗрех таваҫҫӗ (ик- 
кёшне пёр тан тусан малти хуме панцана мӗлке ӳкерее сулхӑн- 
лантеа тӑраг). Пурана хамаран тусан виҫшер аршӑнтан урлӑ ка- 
ҫа тӗкӗсем ларТаҫҫё. Пура тӑрӑшне кирек мёя цухлё те1 тума йу
рат. анцах сарлакӑшё апла мар: ытда сарлака туеан ӗҫлеме кан- 
сёр пулат.

Ашӑ панца ан сивӗнтёр тесе ӑна кантӑклӑ раыӑсемпе витеҫҫ.ё. 
Рамаеене иуран шал йенцен тунӑ пае ҫнне хумалла таваҫҫӗ (ап
ла тусан рам!1 'ҫ ат  лара! те сивве ктртмест). Рамӑн таршшё 2’/, 
арш. тусан йурӑхлй пулат. Ашӑ панцан снввипе ӑш ши тнслёк 
сийӗ хуланйшён цен килет. Тнслӗк мёнуухлӗ хулӑнрах, ҫавӑн цух- 
лӗ панца ӑшӑрах, мёнцухлӗ ҫухерех, ҫавӑн цухлё снвёрех,

Ҫапла вара лакӑмнҫ кура панда ӑшӑ, вӑтам ӑшй тата снвё 
пулма пултарат. Аша панда таранӑшне I 1/,- арш. таваҫҫё, саван- 
па тата ӑна ирхп панца теҫҫӗ. Вӑтам ӑшӑ нанца тарӑнӑшно 1 арш. 
йахан тӑваҫҫё, куна п у т  уйӑхёиде тултараҫҫе. Сивё ианда_ 
тарӑнӑшё х/а аршӑнтан ытла. пулмаст, ӑна ака уйӑхӗн пуҫламё- 
шёвце хатӗрлесгё. Ӑша пандана хутӗ, хӗвёл пндё йенне, ҫумар 
йе йур шывё лекмелле мар ҫёре тавас пулат. Шыв лекме май 
пулас пек туйӑнакан. панда йёритавра канав уакаламалла. Ҫӑ- 
мӑл, хӑййрлӑрах тӑираллӑ вырӑн ӑшӑ нанца вӑлли -иит аван.

Ӑшӑ панцана тултарасси . Ӑшй пан дана тултарма лашап (улам- 
сӑр), тислёкне хёл каҫа пуҫтарса пырас пулат, авцах ана вёри- 
ленсе ҫӗрме пуҫласран астйвас пулат. Ӗне тислёкне ӑига панда 
валли йурамаст, мёншён тесен ӑна тислёк кӑмпп цас пӑеа!. Ашӑ 
панцана тултарасси 1— 2 ернс йулсан, пур тислёкне пёр пек вӗ- 
риленме пысӑк, кӑпӑш купа туса лартаҫҫӗ. Тислӗкӗ вӑхӑтра хёр- 
мест пулсан, типе пулсан, купа варряие 7 — 10 витре вӗри шнв 
сапаҫҫё, ■тнслӗкё цёрё пулсан хёртнё цулсем хураҫеё, цул вы ра
не пур дух не 1 (А— 2 и&т сунтермен исвёс муклашкисем хурса. 
вёри шыв сапаҫҫё. Тислёкё вёрнленсе ҫптсен, ӑшӑ пандана тул
тарма пуҫлаҫҫӗ. Тултарассине астуса тирпейлё тумалла. Ланах 
вёриленнё. тислёке сивёреххние тикёс хутяштараҫҫё. Аша панда
на виҫҫён тултарасҫё: нккёшё наҫилкапа тислёкне йӑтяҫҫё, ниҫ-



ҫӗмёш ёҫлекенё ианца лакӑмӗ тӗпёяце тароа, тислёкне сенёкие пӗ- 
циккӗн тирпейлӗ, тикӗс вырӑнаҫтарса сенёкпех пусарса пырат. 
Ҫапла вара парникён пӗр вӗҫёнцен пуҫласа тепёр вӗҫне ҫитеццен 
тудтарса пырат. Ӑшӑ панцан ӑшши нумайа пытар тесен тислёкне 
пусарах парас нулат,

Тислёкпе тултарсан ҫийелтен лайӑх тӑпра сараҫҫӗ. Тӑпрана 
кёркуннех хатёрлесе хураҫҫё. Ку тӑнра курӑк апацӗне пуйан, 
ҫёмҫе, кӑпӑшка, шывпа сывлӑша хӑй витӗр лайӑх йаракан кирлӗ. 
У и пек тапра ҫӗрсе ҫитнӗ, тӑпра пулса кайнӑ тислбкреи пулат. 
Аиа тислёке сийӗн сийён тикӗс витсе кёреплеие лайӑх тураса ху- 
раҫҫӗ. Тӑпра шӑн муклашкаллӑ пулсан, муклашкисене ватса, вё- 
тотсе сараҫҫӗ, (тислӗк ана хӑйех ӑшӑтса йарат), унтан вара кё- 
реплепе тикёслесе тухаҫҫӗ. Тӑпра хулӑнӑшӗ тӗрлӗ ҫнмёҫ ӳстерес- 
синцен кплет. Ӑ пш а ытларах йурагакан ҫимёҫҫем валлп (памнтор, 
тьпцӑ, хӑйар тата ыт.) ҫухерех сараҫҫё: 3 вершук ҫитет.

Ытла ӑшща йуратман еимӗҫҫем (куиӑста т. ыт.) вал ли 4 
вершукран ҫӳхе сарма йурамаст. Тӑпра сарсан, тӑпрапа рамӑ 
кантӑкки хушшине 2-3 вершук хӑвармалла. -

Кёркунне ӑшӑ панцара (паряикре) ёҫ пӗтсен, рамӑсене лайӑх 
тасатса, 'тннӗтсе ампара йе мацца тӑрне -пуҫтарса хураҫҫё; панцине 
тасатаҫҫӗ. Тасатассине уйар кун тасатаҫҫӗ; тислёкне тӑпраран уй- 
рӑм хураҫҫӗ (тислӗкё те, тӑпри те ҫуркуине кирлё пулат). Тасат- 
сан ашӑ панцана (парнике) йур ҫӑваццен уҫӑ тӑратаҫҫё, йур ҫу- 
ма пуҫласан панцана йур кӗресрен хймапа улӑм йё цӑпта витеҫҫӗ. 
Кёркунне тасатмасан йе панцана йур кёрсе тулсан, ҫ.уркуяне та- 
сатма хён пулат.

Купӑета.
Купӑста лапам, нӳрлӗ, кӑҫал тислёклснӗ ҫёре йуратат. Тӑпри 

йӑвӑртарах иулсан тислёкне кёркуннех такса салатмалла, аяцах 
ӑн а ' <;аплах хйварма йурамас!: тӑксаяах пёр 5— 6 вершук тара- 
нӑш сухаласа вырнаҫтармалла, ахалӗн ҫимӗҫе кирлё йапаласенцен 
нумайӗшӗ ҫёре лекеймесӗр сайа кайаҫҫё. Ҫамалтарах тӑпра ҫине 
тислёке ҫуркунне ҫӗр типсея тӑкмалла. Ҫёрсе пӗтнё, хура тапра 
пулна тислёк купасташён пит паха; купӑстана кнрлӗ ҫнмёҫҫем 
ҫумӑр шывёпе сӑрӑхса кайасран ӑна лартас умён тин тӑкаҫҫӗ. 
Купаста выранне етемрен тухакан тислёкпе те ҫемӗҫтерме йурат, 
ӑма ҫуркунне иртерех такса пёр 3 вершук тара,наш йарса суха
ласа витмелле. 'Гислӗксёр пуҫне купӑста вырӑнне суперхвоохватпа,
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томасшлакпа тата рлайски  ҫелитра ыатлӑ йапаласемпе ҫемёҫтерме 
йурат. Вӗсене иурне те виоеллӗ тӑкмалла.

Вӑ.тӑм шутпа пёр теҫеттин купӑста вырӑнё валли акӑ мён 
т,ухлӗ тӑпрана ҫемӗҫтермелли тӗрлё йаналасём кирлӗ.

Тӑмлӑ тӑпрана

--  —.....................
Хӑйӑрлӑ тӑпрана

Тпслёк. . . . . . 2 .0 0 0 --3000 пӑт 3000— 5000 пӑт

Ҫӗрсе пӗтнӗ, хура тӑпра
пулнӑ тиелӗк . . 1000 —1200 п. 1200— 1500 нӑт

Етем ти слӗкӗ............. . 1 0 0 0 - 1200 витре 1.500— 2000 витре

Томасшлак . . . . . 30 пӑт 30 пӑт

- Т)плийеки ҫелитрӑ . . 14 пӑт 18 пӑт

Суперхвосхвата томасшлакран пӗр 2 пӑт кайарах такаҫҫӗ.
Шутламалли. Хӑвӑрӑн купӑста вырӑнё лаптӑкне виҫҫе мӗн- 

^ухлӗ ҫем.6ҫтермелли йапала кирллне шутласа пёлӗр.
Купӑста лартасси ҫ и н р н .  Купӑстана (,у уйӑхӗн пуҫламӗшёшҫе 

лартаҫҫӗ. Ку вӑхӑтра ҫанталак сулхӑн тӑрат, ҫавӑнпа купӑстана 
тӳрех вырӑна лартмаҫҫӗ, малтан ӑша п ащ ана акаҫҫӗ. Купаста 
панщине (та вата пайран икӗ пай ҫёрсе пётнё тислёк, пёр пай 
ҫерем ҫӗрӗ тӑпрп тата тепӗр пай шултӑра хӑйӑр хутӑштарса тул- 
тараҫҫё. Кун лев тӑпра мамйк йевӗрлех вӑпӑшланса тӑраг, ку- 
пӑста ка.Тр̂ и ӑна лит килӗштерсё ӳсет.

Акае умӗн купӑста вӑррние йӗпе тутӑрпа лёркесе шӳтермз 
хураҫҫӗ (вӑррине лиывра пёр тавлӑк тӑратаҫҫӗ); пурӑнӑг тӗввия 
хымарӗ ан хуҫӑлтӑр., ҫалпе типсе ан кайтар тесе, ана ваэдала- 
натуҫенех лартаҫҫӗ. Пирӗн рваш ш ем купӑстана пёрӗхсе акаҫҫӗ, 
вара ка .$ р  тёлӗн тӗлӗн шӑтат те пӗр тан ӳсмест: нрӗкре ларакан- 
нисем сарӑлса кайаҫҫӗ, шалта лараканнпсем пёрпӗрне тӑвӑрлатса 
ӳсме р р аҫҫё .

Ҫак сийен ан лултӑр тесен, купӑстана ӗ р е р  ӗутетуӗпе ак- 
малла, ҫи н р н  пёр шӑрпӑк хулӑнӑш тӑира сапмалла. Вара лёп 
шывпа пӗрӗхсе шӑвармалла та панщине хӑма, ҫищ;ен тата р п т а  
витмелле. А ш ӑ , нӳрё тӑпрара купӑста ка .ри  внҫтӑват кунтан шӑт- 
са тухат. Нимӗяле йӑвӑҫкурӑв та хӗведсӗр аван ӳсеймест, купӑста 
к а д р  те ҫавеагакалах: тӗттӗмре вӑл ҫӳледле туртйнса ҫпнҫелсе 
кайат.
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Ҫавӑнпа купӑста шӑтсан, п а н р н е  к&нтӑрда пӗрмай уҫӑ 
тӑратмадла, каҫпа тӑм ‘ӳкессине сиссе вптмелле. Каҫхп сулхӑн 
купӑста к а б и н е  пӑСмаст, тӑм ӳкесрен ҫеҫ хӑрамалла. П а н р . ппт 
ӑшӑ пулсан аван мйр: 'к а .^ р  вӑрӑм туналлӑ пулса ӳкме пултарат, 
■ҫух сивӗпе ӳсме 'ҫарӑнат Ҫавӑнпа панцара ӑшӑ 25° К  ытла тӑ- 
ратма йурамаст.

Малашне кал /рн ё  пӑхса тӑрӑшасси ӑна ҫителӗклӗ шӑварас- 
сиие тӑприне кӑпкаланаарассп тата, кирлё пулсан, урӑх вырӑна 
куҫарса лартасси. Шйварассиие вӗт лейккӑпа пит сыхланса, анага- 
тпӑн сапмалла (хатёрри пулмасан пӗрёхсе шӑварма та йурат)! 
вӑйлӑ йухтарсан шывӗ купаста калурне хуҫма пултара^, ҫит- 
меннине тата тӑпрнне хытарса лартат. Тӑпра хытти витӗр ты
марсем патне кпрлӗ таран сывдӑш вйтеймен пирки казди теме _ 
'^арӑнат. Ҫавӑнпа хытсанах йна ватмалла, ун ^ухнех ҫумкурӑкне 
тасатмалла.

Купӑста кял)^ине урзх пан дана  куҫарса  лартасси ҫ и н р н .  Х ӑш - 
пӗр пахрҫӑсем  каадине вырӑна лартшден, ӑна урӑх п а н р н а  
куҫарса лартаҫҫӗ. Уншӑн куийста пёртто аитӑрамаст, тёрекленег 
ант,ах. Вӑл пахсан куҫарманнинрн нацартарах пек туйӑнат пулин 
те ҫавах кайран леш ш енрн пртсе канат. Урӑх п а н р н а  куҫарса 
лартнӑ §ухне к а ^ н н  тёп тымар вӗҫне пӑртак татаҫҫӗ (тымаран 
3 найран пёрияе татма йурат). Менде йӑвӑҫ тӑррине кассан 
хунава ларат, ҫаплах купаста ка .р н  ты марринр те йёритавра 
туратсем танса тухаҫҫб. Тымаррн вӑйлӑлансан калуг,и те парка, 
нуле а аван ӳсет.

Куҫарасфше ак ҫапла тӑваҫҫӗ: малтан тӑприне лайӑххӑн
тӳрлетсе шӑвараҫҫӗ, ултан вара кал/рне йерппен каларса тымарнв
туёпӗтсе нлеҫҫё те, пёҫӗк ш а.рап а туна шӑтӑка тымаррпне амант-
масӑр ҫулҫӑ таран антараҫҫӗ (шӑтӑкёсене малтанах туса хумалла);
вара шӑтӑкне таврари тӑирапа тултараҫҫӗ те; ҫийен,|;ен к а .д а
ҫӑт лартӑр тесе кёт пусараҫҫё. Пӗрикӗ йёрке лартса тухсанах
вӗсене шанса кайасран ыттисене куҫарса пётершренех шӑвараҫҫӗ*

Ёҫне каҫалапа тума нуҫлаҫҫё. Хёвел хӗргнӗ вӑхатра куҫар- 
сан калур ӑш ӑпа аптӑраса р р д е т , -ррлесен ну.май вӑхӑт ӳсмееӗр 
лараЕ Куҫарсан тевёр кунне те ӑна ррлесрен  сыхлаҫҫё: хӗвел 
хытӑ хӗртнӗ уухне ншв пёрёхеҫтё. Кун кадурне ёлӗкхнн пекех 
пахаҫҫӗ— кирле таран шӑвараҫҫё (ытлашшнн шӑварсассӑн туни 
хуҫӑлма пултарат), ҫумвурӑкне татаҫҫӗ, хуш ш инр тӑприне кӑ-
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лӑтлатаҫҫё. Ҫапла вара, тӑрӑшша пахсан ка.^$н вӑрӑм тунана 
каймасар. парка, тёреклӗ туналлӑ |ссе ҫитет.

Купӑста к а б и н е  вырӑна куҫарасси ҫинт,ен. Купӑста кал/ҫи 
пилӗк ултӑ ҫулҫа ларсан ӑна вырӑна куеарса лартас вӑхӑ-ҫй си- 
тег. Ку ёсе урйх пан-§ана куҫарнЗ, пекех тума тытӑнмалла. Хй- 
вартрах Зрелее ӳсме пуҫлатӑр тесен калурне пит атрашшӑн пӗр 
амангмасӑр кӑдарма тӑрӑпшалла.

Тӑпрнве шӑварса лайӑх нӳр.тетсе калурне тӑприпех кӑлара 
кӑлара ала ҫине уйе кнрек мӗнле урӑх йапала ҫине) хываҫҫӗ. Пб- 
^ёкрех тимйр ӑскӑ-ҫӑ (савук) пулсан кӑларма пит те • аван пулӗ-рӗ. 
Лартас йёркине пёлесси те пит кирлё ӗҫ: пёдмесёр лартнй купй- 
стана нумай снйен кӳрет.

Шйтӑкне тусан к а б и н е  тӑпрнпех антарса айалти ҫулҫи та
ран тӑпра тултармалла, туни йёритавра шӑвармадӑх лакам тумалла. 
Ш атакне ытла ӑшӑк тума йурамаст: ӑшӑк тусан купӑсти '§ас ти- 
пет. Таранхарах лартнӑ куиӑстака купал асан та купи кӗшт ҫеҫ 
хӑларат, вара нӳр лайӑх тытат.

Лартсанах купаста к а б и н е  лапах шӑвараҫҫӗ, кайран та 
усме 'пуҫдп-рен ирлӗ каҫлӑ шӑварса гӑраҫҫӗ. Ӳсме тапратсан 
куине пӗрер хут сапсан та йурат. Ҫу каҫи цен  купӑстана 3- -4 
хут купалаҫҫӗ. ҫумве татса тӑпрнне кӑпӑшлатаҫҫӗ. Ҫанла лартса 
лӑхсан ана йурӑхлӑ тӑпра ҫинце купӑста пит аван пулат, а д р х  
хӑш ҫулве купӑстан инкексем ■ҫылай пулаҫҫӗ. В ӗсенрн уйиӑр- 
ҫисемпе. снмӗсхуртсем тата. тӗрлӗ упреем купӑстана нумай сийен 
кӳреҫҫӗ.

Купӑста инкекӗсем. Вырӑна лартсан купӑстана редисах уй- 
пӑрҫисем йавӑҫаҫҫӗ. Вӗсем пё^ӗкҫеҫҫӗ хура, купаста хушшниде 
■ҫӑдтӑр снксе ҫӳреҫҫё, вӗсене нн тытма, ни хӑваласа йама май 
ҫук. Уйпӑрҫпсем пит вас ӗр§еҫҫё, купӑста еиН’де йӑшӑлгатса вё
сем унӑн ҫамрӑк, а^аш ҫулҫисене шатараҫеё, ҫавӑн пнрки купас
та ррлесе ӳсме варӑнаТ'. хӑшӗ типсе те лара¥. Ҫак тӑшманпа 
кӗрешмеллп тёрлё майсем пур: 1) уйпӑрҫисем курӑна цусласанах 
вӗсене ёрцеден  нётерме тӑрӑшмалла, ҫавӑнла купӑста ҫине кӗ.т 
йе томасшлак сапмалла, тапак тусавке сапни тата авантарах 
(кусем сывламалли шӑтӑкӗсене хупласа, уйпӑрҫисене пӑ^лан- 

* тарса вӗлереҫҫӗ); 2) пӗтӗм вырӑна пёрмайаХ нӳрлӗ тӑратмалла. 
Хӑшпёр пах^аҫӑсем купӑстине тӗтёрсе, уйпӑрҫисен'§ен хатараҫҫӗ: 
тислёк йе тата урӑх йапаласем ҫунтарса тётёмне ҫиле майӑн ку
п а с т а  йӑранён лаишше сарӑлтароа йараҫҫӗ. К-унпа йӑлтах пётме-



сен купйстасем хушшине смолаллй тирсем еарассё; смола ҫумне 
ҫыпӑҫҫа уй пӑрҫисем найтах пӗтеҫҫӗ.

Уйпӑрҫисея^ен ытла купӑстана симёс хуртсем пётереҫҫе. 
Вӗсем купӑста лёпёшӗн ҫӑмартин^ен нулаҫҫӗ. И ахҫара шурӑ 
хдтре дӗпӗшшем вӗсҫе ҫӳренине пурте ‘курнӑ нуле. Вёсем ку
паста ҫине ларса ҫулҫӑн айал йенне шӑркасем ҫӑварласа х-ӑва- 
раҫҫӗ. Ҫав шӑркасен^ен пӗрик ерне хушшин^е пӗ§ӗкҫеҫҫӗ хуртсем 
тухаҫҫӗ. тухсанах вара купӑста ҫудҫнсене шӑтара пуҫлаҫҫӗ.

Пӗр ӗр^есен вёсем кёркунне 1)енех пӗтмеҫеӗ, купӑстасене пӗ- 
тӗмпех пӗтерме пултараҫҫӗ, ҫавӑнпа ӑна ку усал тӑшмансен^ен 
хытӑ сыхламалла. Ирсерен купӑста ҫулҫиҫене ҫавӑрса лӗпӗшӗн 
шӑркпсене вёлермелле, тухнӑ хуртсене те пуҫтарса пӗтермелле.

Хӑшрух тем пек тӑрӑшшан та кулӑста хуртне пётерме май 
килмест. Ҫакӑн пек $ух парншсви ҫелен йатлӑ емед кирлӗ пула;)-. 
Ана ак ҫапла хатӗрлеҫҫё: ҫур кёренкке емелпе пӗр кбренкке 
исвес,ткӑ хутӑштарса пзывра ирӗлтереҫҫӗ (шывне 16 витре йамал- 
ла), купӑсга ҫумне ҫыпҫӑнтарма ҫакӑнта тата, 4 кӗренкке шёвё^ 
рех пӗҫернӗ клеҫтӗр (ҫӑнӑх шывӗ) йараҫҫё. Ку шывпа купӑстана 
ҫанталӑк увар тӑнӑ ])ухне сапаҫҫӗ. Ҫумӑра хврӗҫ сапсан усси 
нулмает, мёншён тесен ҫумӑр ӑна пӗтӗмпех ҫуса йухтарса антарат.

Хӑш ҫулне купӑстана тивх йатлӑ гр р  йерсе нӑса). г1}ирлӗ 
купӑста йепле лартнӑ, ҫавӑн пекех ларат. вӗртте ӳсмест. Усмен 
купӑстаиа кӑкласа пӑхсанах, р р ё  курӑнеах тӑрат: увӑн тымарӗ 
кӑпанланса, шыҫӑйса кайнӑ. Ҫав т,ире ҫӑвашла мук.тшки щ ирӗ , 
вырӑсла капустная киля  теҫҫӗ. Ку $Йр пӗр купӑстаран тепӗр 
купӑста ҫине сикме пул тара)', ҫавӑвпа купӑста -ррленнне свссе- 
нех, ӑна йӑлтах кӑкласа пах-рран кӑларса пӑрахмалла. Ун вы- 
рӑнне помитор йе ретис лартма йура).

Купӑста вӑрл ӑхне  хатӗрлесси  ҫ и н р н .  Купӑста вӑррине сутӑв 
та  нлеҫҫӗ йе тата харкам хӑй те хатӗрлеҫҫӗ. Кёркунне купӑста 
каснӑ вӑхӑтра лайахрах нуҫӗсене уйӑрса кӑкласа илмелле. Суй- 
ланӑ купӑстп тунпсене (ку-ҫанӗсене) касса кӑлармалла та -уӳлмек 
сине хура 'тӑнра тултарса лартмалла, вара рлмексене хёл каҫма 
нӳхрспе антармалла. Ҫуркунне тунасем папакланаҫҫӗ. Ҫу уйӑхӗн 
в а р р и р р  вӗсене рлмекрен кӑларса п а х р н а  хӗвел хӗртнӗ тезе 
ӗлӗкхин|ен кӑшт тарӑнтарах лартмалла.

Лартсанах тунн йёритавра ҫӑптасем карса сулхӑнлатмалла, 
•ахалӗн ҫамрӑк а р ш  папакккнсене ҫурхи хӗвел хёргсе йарат, 5-6 
кун иртсен вӗсем йеривен ӑшша вӗренеҫҫӗ, вара тин 'ҫЛптасене 
илсе пӑрахма йура). Папнкисенрн малтан ҫулҫӑсем, унтан нумай



ҫеҫкесем сарйлса тухаҫҫӗ. Пурне те усме нрӗк парсан, вӗсем вӑй- 
сӑр пулаеҫӗ, вӑрри те ггулса ёлкёреймест. Ҫавӑнпа вёеенцен т,и 
тёреклисене ҫеҫ хӑвараҫҫё> ыттиеене татса тӑкаҫҫё. Ҫинҫе ҫеҫке- 
сем пит вӑрйма р с ӑ л с а  кайаҫҫё, вӑйлӑ ҫил тухсан вёсене ава 
ава хуҫма та пултарат. Ку ннкекрен хӑтарма йёритавра ша.&р- 
сем лартса хулӑсемпе ҫыхаҫҫё.'

Ты мареимӗҫҫем.
П а х р  ҫимӗҫҫенрн хӑшне хӑшне ҫулҫишӗн, уапшӗрне туна 

тымартлёи, ытгине тымарсемшӗн лартса ӳстерсҫҫё. Тымаршӗн 
устерекен ҫимёсҫене тымарсимӗҫсем теҫҫӗ; вӗсенрн  палдӑраххи- 
сем кншерие петрушка, ҫарӑкпа кӑшман тата ыттисем те.

Тымарҫимӗҫҫем пурӗ те хура, кӑпӑшка, ҫёрсе ҫитнӗ тислёк- 
пе гӗмҫетнё тӑира ҫню;е. лайӑх иулаҫҫё. А н р х  кӑҫал тислӗклетцӗ 
вырӑн вёсене килёшмест. Ҫавӑнна п а х р  ёҫне тёплё пӗлекен ҫын-1 
сех1 тымаруимёҫҫене пӗлтёр тислӗк тӑкиӑ ҫёре лартаҫҫӗ. Ҫуркунне 
пурин|ен малтан кишӗре акаҫҫё: вӑл снвве тӳсӗщё, тӑм ӳксен 
те аптӑрамасг. Ана кёркуннех акса хӑварма та йурат, вара 
ҫуркунце нур нрӗлсе. пётсенех кишӗр йӑкӑлт шӑтса тухат.

А н р х  кёркунве лартаеси сёртен килет: гӑмлӑрах хытеа 
кайакан танра внтӗр кишӗр шӑтса тухайтаст. Кӑпӑшка ҫӗрте ап- 
лах мар: вӑл ҫуркуннехн йур хыҫҫӑн хытман ппрки кншӗре щӑт- 
ма ррм аст. Кишӗр вӑррине щӳтермесӗрех лартма йурат; лартат,- 
•$ен ана кёлпе йе хӑнӑрпа хутӑштарса алӑра ййваласа тасатмал- 
ла, ахалӗн вйррпсем тӗклёскереем пӗр пӗрив ҫумяе гьшҫӑнса 
акнӑ цухне канҫӗрлеҫҫӗ.

Кнтёрпе пёр йевёрлӗ петрушкӑ йатлӑ . ҫпмёҫ пур. Ана ки- 
шӗр пекех лартса тӑваҫҫӗ, анцах петрушка вӑррнне р с  шӑтыан 
ппркп 2-3 кун хущшп.ҫумӑр не нрӗлнё йур шывӗ .ҫинце инте
р е с е , шывне кун капвден  2-3 хут улӑштарса тараҫҫӗ. Петруш
ка нкё суртлӑ иулат: пӗрияе тымаршбн, теприие ҫулҫӑшён ӳсте- 
реҫҫӗ. Кишӗртен пуҫне алат тёлёшӗнцен питӗ аванми ҫарӑкпа 
хӗрлӗкӑшман (ркӗнтӗр).

Уйинрҫи ҫисе йарасраи ҫарйка йе иртерех, пӑрҫа ту х ар  
цен, йе кайарах— ҫёртме уйӑхӗн вёҫён-§е, пӑрҫа пётес рӑхӑ-тра, 
акаҫҫё Ир акнӑ еарӑкӑя ҫулҫисем пӑрҫа тухирен  .щ лай ӳссе 
ҫитееҫӗ, кӑшт хш аҫҫё, вёсеие вара уйпӑрҫнсем тапӑнса сийен 
нумайах тӑваймаҫеӗ. Ҫарӑк уйпӑроинрн ҫйлӑнса йулсатг, малая
ла пит пахмасан та аптӑрасах каймаст.

Хёрлӗкӑшмана кишёртен 1-2-ерне кайарах чкаҫҫё, мӗншён 
тесен вӑл сивӗпе пётме пултарат, пётмёсен те ҫеҫки хунава кай-
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йӑ пирки нумайах усӑ кӳреймест. Хӗрлёкӑшмана вӑррине шутер- 
мееёрех йе пӑртак ислетсе те авма йурат. Унӑн варри йӗкёрлё 
(вумай йӑвалӑ) п ӗр р р е  2-5 вӑрӑлла пулат, ҫаванпа темле сайра 
аксан та, хӗрлёкӑшман тӗммён тёммён шӑтса тухат. Ш ӑтсанах 
ӑв а  лӑкласа сайралатаеҫӗ, кащнп тӗмёре пӗрер вайлӑрах кӑкне 
<;еҫ хӑвараҫҫӗ. Сайралатнӑ ҫулҫийӗя тӗсне те пӑхаҫҫӗ: хурарах 
тёслё кӑксенцен нумай сахӑрлӑ кӑшман ҫитӗнет.

Хйшпёр хӗрлёкашмана кӑклама хӗрхенсе. ӑна, п ан рран  
купаста к а б и н е  кӑларнӑ пек хУлден кӑларса, урӑх вырӑяа ку- 
ҫарса лартаҫҫё. Ҫапла куҫарнӑ хӗрлӗкӑашан ^ае' §ӗрёлет. ащ ах  
варамрах йыйппсене урӑх вырӑна куҫарни йурӑхлӑ мар: вёсен 
айаккалла тымарсем тапса тухнӑран кӑшмӑнӗ на^ар пулат. Ҫав- 
рашка йышшисем куеарса лартннне тиркемеҫҫё, куҫарманнипе 
тавах йе вёсенрен те шултӑрарах ӳссе ҫитеҫҫӗ.

Тымар ҫимёҫҫенцен пурищен ытла т,ае ӗлкӗрекенви ретис. 
Пирӗн рваш ш ем ретиса акмаҫҫё. Ретисувӑл пӗҫёкҫё хӗрлӗ ҫав- 
рӑшка ҫимӗҫ’ (хёрлӗ ҫарӑк йевӗрлё), унан тути йӳекӑшман тути 
калаЛ. Лартсан 2-3 ернерен ретис пулса та ҫитет. Клкӗрнёҫемён 
ава  кӑкласа пыраҫҫё: кӑкламасан вӑл -ватӑланнипе х&вӑлланса, 
пйшлакланса кайат.

Региса ҫамрӑклах ҫийес тесе, ӑна су каҫах п ӗрккён  пё^ӗв- 
кён лартса пыраҫҫӗ. Ҫаяла вара пӗр вырӑнта кӑкдаса пётерес 
вӑхӑтра тепӗр вырӑнтя ёлкӗрсе те ҫятет. Ҫавӑн пек лартсан ре
тиса ҫу каҫах ҫимелле йе сутмалла пула?. РеТиса п а х р р а  сы
ра н нумайах'та кирлё мар: ӑна ытти ҫимӗҫҫем хушшяне лартҫан 
та йура?, ҫавах вӑл лешёсене туйрмантармаег— вёсем сарӑли рея  
пулса та ҫитет.

Ты м ар ҫи м ӗҫҫен е  пӑхасси  тата кӑларса усрасси ҫин^ен. Пур 
тымарҫвмёҫҫеяе те ёретӗн ӗретӗн лартаҫҫё. Й ӑрая тарах пёр вер
шук тарӑнӑшлӑ йёрсем ■ҫӗрсе тухаҫҫӗ те, ҫимёҫне кура, хӑшне 
йӑвӑрах, хӑшне сайрарах (п а х р  ӗҫне кӑтартнӑ таялитсӑна па- 
хӑр) акса пыраеҫӗ, ҫпйелтен вӗтетвё тӑпрапа витсе хйвараҫуӗ. 
Хӑшсем йӗрсене нӑрана урлӑ тӑваҫҫӗ, анҫах апла тупи аван мар. 
мёншӗв тесен ҫумарпа йе сапнӑ лшвпа- пёрле вӑррвсеи те йухса 
анма пултараҫҫё. Лартса пӗтерсен ййрансене шдвараҫеё. Уйар 
ҫаяталӑкра ҫимӗҫҫем шӑтса тухицен  купсерӗя шӑвармалла пу
ла1?. Ҫӗрти нӳрлёхе тыгса тӑмашкӑн йӑрана йӑвйҫ кӗрпи йе вӗт 
тислёк сапсан аван. Ку ӗҫе §ас шӑтман ҫимӗҫҫем валли (кшнӗр- 
яе петрушкӑ) тума кирлӗ.



Тымнрҫимеҫҫене ӳснӗҫемӗн, тРӗр пӗрне тӑвӑрлама пуҫласая, 
майӗпе хушшисене сайралатаҫҫӗ, ҫумкурӑкне тасатаҫҫё, шӑварсак 
хытнӑ тӑприне ҫемҫетеҫҫӗ. Йулаш кинрн тата ҫурла уйӑхӗн вӗ- 
лёнце, тымарҫимӗҫҫем ӳҫсе тымара кайтӑр тесе, ҫеҫкине дусараҫҫӗ.

Кӗркунпе тъшарҫимӗҫҫене тӑм ӳкеэдвнех кӑлараҫҫӗ; кӑла- 
рассине уйар кун кӑдараҫҫӗ: хёвел ҫин§е выртса типнӗ ҫимёҫҫем 
хӗлле ҫӗрмеҫҫӗ. Кӑларнн ^ухве ҫулоине кутӗн^енех касса илоҫҫӗ, 
касмасан тымарҫимӗҫ ӑшарах нӳхрепре шӑтат, шӑтсан шанса тут- 
лӑмарланат. Ытла шултарах мар таса тымароимӗҫеене вӑрӑлӑх 
валли суйласа хураҫҫӗ. Вӑрӑлӑхлисен ҫулсине 1-5 вершук тӑрӑш- 
шӗ касмасар хӑвараҫҫё (тӗпёнценех кассан ӳлӗм тухас ҫеҫке па- 
накки те касӑлса пётет).

Хӗлле тымарҫимӗҫҫене нӳхренре йе сакаиӗн^е (пулсан, пут- 
валта)—хӑшнӗрне пура ӑшне тултарса (ҫарӑкпа хӗрлӗкӑшмана), 
хӑшне сийён снйён хӑйӑрпа сапса (кишӗрпе петрушкӑна), хӑш- 
шене тата вут пек куналаса (йӳҫкӑшмана) усраҫҫӗ. Вӑрйлӑх 
л йӑрнине, вӑрахйн, хуппине шӑнӑрмасӑр антарса йеш$ӗке хӑйӑр- 
иа витсе хураҫҫӗ. Ҫуркунне купӑста акас вӑхатра вӗсене йӑран 
ҫине кӑларса лартаҫҫё, пӑртакран вара вӗсем темиҫе ту на кӑлараҫҫӗ.

Ай^ах пурне те касмасӑр ҫнтёнтерсен ырӑ вӑрӑлӑх курас 
ҫук,‘ ҫавӑнпа вӗсенгрн -ҫӑн лӑйӑххисене суйласа 5— 6-шне ҫеҫ 
хӑвараҫҫӗ, ыттисеве иртеҫҫӗ. Ҫеҫкнсем ҫилпеле ӳксе хуҫӑласран, 

- вёсене йёритавра йамра хуллинрн ёрешетка иек тӑваҫҫӗ. Вӑрри 
ёлкӗрнӗҫемӗн хутаҫҫ.исене пуҫтарса ҫыххнпе пӳрте тинётме курт- 
се ҫакаҫҫё, айне тир сараҫ-ҫё. Тиисе ҫитсен ҫыххнсене хутаҫа 
р к е е  ҫапаҫҫӗ, кайран вӑррнне ҫӳнҫапран уйӑрса шӑлапир ху- 
таҫпа ҫакса типӗ ҫёрте усраҫҫӗ.

Сӑнамаллисем: 1. Тёрдӗ тымарҫимӗҫ акса, вӗсене уснёҫемӗк 
сӑнаса, ҫак таплнтсӑна ҫырса тултарӑр:

Тымарҫимгс;

йа$ӗсем.

ХӑШ ВӑхДт- 

ра акни.

Ш ӑ т н и н. Сайралатни. Хӑш вӑ- 
хӑтра 

каларни.пуҫламӑшё! пётмёптё.
1

1-мёш. 2-мӗш.

Китӗр
Петрушка I •
Ҫарӑк
Ретис ■
Иуҫкӑшыан
Хёрлёкӑшм а и

1



2. Вӑрдӑхлӑх лартнӑ тймарҫимёҫҫене ҫак таплитсӑпа сӑнаса 
тщрӑр:
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Хӑварӑи пахрара пӗрер тӑваткӑл аршӑвран икӗ йӑрак 
хатёрлӗр. Икӗ йӑранӗ ҫине те кшдёр акӑр. Пӗр йӑраннё сайра- 
латеа ӳстерӗр, теприне мӗлле шӑтнӑ, ҫавӑн пекех хӑварар (сайра- 
латмалла мар). Кёркунне, кишӗрне кӑларсан, кашни нӑран ҫин- 
р ш е  уйрӑм туртарса нӑхӑр. Хӑш ларан ҫишде ытларах тухннне 
пӗлӗр, ҫавна тиакрам ҫия^е кӑтартӑр.

4. Тымарҫнмеҫҫем мёлде. майпа ӗҫлесен авантарах ӳснипо 
сӑнаоа пӑхӑр. Ӑна пёлмещкӗн акӑ мён тумалла: каллех икё тӑ- 
ваткӑл аршӑн уйӑрса илӗр; пёр аршӑнне таран, теприне ӑшак- 
рах (2 верш.) ^акаласа йӑран тӑвӑр. Икӗ йӑран ҫине те вӑрӑм 
суртлӑ тымарҫимӗҫ акӑр (хӗрлёкӑшман, кишӗр йе тата ыт.). Кёр
кунне хаш йӑран-ҫин^е ытларах тухнине туртарса пӗдсе, тдак- 
рам ҫинре кӑтартар.

Пахт,аҫимёҫ апат хутне кӗрет. Тырӑ лайӑх пулнӑ ҫул хрее- 
г§енӗн ҫӑкӑр та ҫителӗклӗ, ашпӑш та пур. Выҫлйх ҫулсенуе пурӑ- 
наҫ канҫӗрленет, вара хрес^ен ҫынни тӑранн р е н  ҫисе пурӑнма 
ниӑҫтан май тупаймасӑр, тёрлӗ ҫимӗҫпе тӑранма хӑгланаК Выҫ- 
лахран етеме ннмӗнрея ытла пахцаҫимбҫ ҫӑлат; вӑл ҫителёклӗ пул
сан выҫлӑхё те ытлах сисён.мест. Пирӗн хушӑра ҫёрулмисӗр пуҫ- 
не урйх иах^аеимёҫҫене сахал тӑваҫҫё, ӑна та пулйа пулманах 
вӑхатсӑр <;исе йараҫҫё.
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Лартма тата пёҫсрее гҫше пӗлсессӗн, пах^аҫимёҫ ҫынна пит 
пысӑк усӑ кӳрет, мӗншӗн тесен вӗсегҫен сывлӑхлӑ, тутлӑхлӑ апат 
хатӗрлеме пулат. Хырӑма тӑрантаракан тёрлё йапаласем пах^аҫи- 
мёҫҫетгр те трлдай: хӑшшентр сахӑр, хӑпштен^е крахмал, хӑшшен- 
■ҫе ҫӑмарта шурри тата урӑх йапала та пур. Ҫапла вара пах^аҫЯ ■ 
мӗҫ ҫӑкӑр вырӑнне кӗме пултартат, анрж ’ун ӑшӗн^и тутлӑх йапа
ласем шӗвӗрех, ҫавӑнпа пах^аҫимӗҫе ҫисе тӑранас тесен, ӑна . 
нумайрах симелле. Сӑмахран каласан */* кӗренкке ҫӑкӑр хутне 1 
кӗренвке купӑста кӗрет; 1 кӗренкве тӑварлӑ хӑйар та У4 кӗрен. 
сӑкйрпа танашат.

Вёреннӗ ҫансем етеме тӑранмаллӑх тутлӑх йапала мӗн^ух- 
лӗ кирлиие сӑнаса пӗлнӗ; вӗсем шутланипе пёр талӑка ҫын пуҫ- 
ве 52 мӑскал крахмал. 12 мӑскал ҫу, 26 мйск. ҫӑмарта шурри 
тата 10 м. тёрлӗ тӑвар кирлё. Унтан ытла ҫинийӗ нимӗн уса 
кӳмесӗр тулалла тухат: кусен^ен пӗри ҫитмееен, ҫын тӑранмаст, 
йалан ҫапла ҫисе пурӑнсан на^арланса халтан кайат’.

Шутламаллисем. 1. Пёр ҫӑкӑрпа тӑранса пурӑнас тесен, та- 
лӑкра миҫе кӗренкке ҫӑкӑр ҫимелле? аш? пула? тата 1.1т. те?

2. Хӑвӑр ҫийес апатра тутлӑх тытакан тёрлё йапаласем мӗн- 
рухлине шутласа кӑларӑр та тиакрам ӳкерёр.

3. Пӗр йншшп апатпа (калӑпӑр. купӑстаиа) етеме тӑранса 
пурӑнма йурати? Мӗншӗн?

Купӑстапа хӑйар  тата пӑмитор тӑварласси  ҫин^ ен .  Хӑш ҫ у л -  
оепг§е куйӑстапа хӑйар пнт йышлӑ пула!', вӗсене хӗлле ҫиме тӑ- 
варласа хураҫҫӗ. Тӑварланипе купйстапа хайарӑн тутлӑхӗ •ҫах- 
маст, тутн те йурӑхсӑрлйха тухмае!. Хӗлле пулсан тӑварланӑ ку- 
пӑстапа хӑйар паха апат; вӑл лайӑх ана! т*уна уҫӑлтарат.

Пирӗн хушӑмӑрта харпар _хӑйшӗн купӑстапа хайар тӑварла- 
<;а хатӗрлеменни сайра, ан^ах ку ёҫе тӗплӗ пӗлекеясем нумайах 
мар. Хӑшшен кунӑстп шӑршлӑланса ҫиме йурӑхсӑрлана!, теприн 
хӑйарё вӑхатсӑр ҫӗрсе пӑрахӑеа тухат. Тӑварлае тесен, ^ан мал
тан купастапа хӑйар каткивене хатӗрлемелле. Катвнсем ҫирёп 
йухакан мар лулмалла. Вӗсене вёри пшвпа таса ҫумалла, таса 
мар каткара тӑварланӑ ҫимёҫ кӑвакарса пӑсӑлма пултарат.

Купӑста тӑварласси. Купӑста катки тӗпяе пӗр ^ӗлӗ ҫӑкӑр 
хурса, ӑна таса купӑста ҫулҫипе витмелле. Унтая тӳнӗ купӑста- 
на (40-50 витре купӑста тӑварлама 35 кӗрепкке тавар кирлӗ) 
каткана тӳпелесе тултармалла; унтан таса тутӑрпа, тутӑр ҫин^ен 
ывӑспа витсе дартмалла; ывӑсне пусӑрӑнтарма цул хумалла. Пар-



так  тӑрсан, купаста сёткенӗ тӑкӑнма тыгӑнат; уншӑн ку^анмалли 
ҫук, мёншён тесен малтан гухнӑ сёткенё йуҫё, ҫиме нурӑхсӑр пу
ла!. Пусӑрӑнса аннӑҫемӗя купӑстине каллех тултармалла.

Ҫапла пара каткине тӳпелесе тултарсан, урӑх таса тутӑрпа 
витсе ывӑс хумалла, сӗткенё ывӑспа танах пулмалла. Купӑста 
тине кишӗрпе хӗрлӗкӑшмана тага йӑвӑҫулми йама йураг. Улма 
йарсан купӑстан тути ырӑланат, хӗрлӗкӑшман йанӑран купӑста 
тёсё шупка хёрлёрех пулах.

Хӑйар тӑварласси .  Татнӑ хӑйара пёр иквиҫ кун хушшн шан- 
тармалла ■(татсанах тӑварласа лартсан, хӑйар ^ас хӑвалланат), 
шатраллппе хунлнне уйӑрса илмелле. Унтан тӑварлас хӑйарне 
лайӑххӑн ҫуса каткана ӗретӗн ёЦ гӗн тултармалла, хӑйар хушшн- 
ле сийӗн сийён хурлӑхан ҫулҫи, ыхра, укроп тата ыттп лайах 
шӑршӑллӑ курӑксем хурса пымалла. Вара тӑварлӑ шыв ӑшнех 
путармалла. П ёр ватре шыв ҫнне 1-1 г/-2 кӗреакке тӑвар йамалла.
• Нӳхреп мӗн 'вухлё ӑшӑ, тӑвар ҫавӑн 'ҫухлӗ ытларах кирлӗ).

Пӑмитор тӑварласси .  Пулса ҫитмен пӑмнтортан та усӑ курма 
пула!: кӑларса тӑк и ^ ен  вӗсене тӑварламалла. Пӑмитора йе хӑ- 
йарпа хутӑш: пёр ӗрет пӑмитор, тепёр ӗрет хӑйар хуреа, йе уйрӑм 
тӑвардама пула!. Тӑварлассине хӑйар пекех тӑварламалла. 1ӑ,вар- 
лана пӑмитор хӑйартан та аван пула!.

Пах^а ҫи м ё ҫҫ ен ^ е н  ^ей хатӗрлесси .  Капши ҫын харпӑр хӑй- 
не валлн тӗрлё пах^а ҫимӗҫҫенцен т>ей хатёрлеме пултарат. Са- 
махран, 'ҫепе кишӗртен, хёрлёкӑшманран, ҫӗрулмирен, кавӑн хуп- 
пищ>ен, йавӑҫулмин^ен тата ыттпнцен те тума пулах. Кпшӗртен 
'§ейе ак йёпле хатӗрлеҫҫё: ана кукӑ^ тунӑ ^ухнехи пек вётелицен 
тӳсе, ҫатма йе тимёр листӑ ҫине сарса вӗрийех мар кӑмакана.лар- 
таҫҫӗ (ирхнне хутса пудтарсан каҫалапа лартсан йурат).

Кӑмакара вйл типсе, сарӑхса кайат. Тепёр кунне ҫавна ҫат- 
мапа хуралирен  ӑшалаҫҫё. Анг§ах ытла хытӑ, ӗнтсе ҫунтарса 
йама йурамас!: хупура тусан иылакӗ нӗтет. Хӗрлӗ кӑшмавран $ей 
тӑвасси кишӗртен тунп пекех.

Ҫаасент^ен иакӗшёнцен те пит тутлӑ сахӑрс&р ӗҫме йурӑхлӑ 
•ҫей пула!. Пылак тутӑллй -ҫейв йуратманнисем ҫӗрулмишҫен, йе 
йӑвӑҫулмпн^ен, йе кавйн хуппин$ен тума пултараҫҫӗ. Хуппине 
вӗтӗрех касса улмине вӗтӗрех тӳсе тпмӗр листӑ ҫине сарса кӑма- 
кана типӗтме лартаҫҫӗ. Улмаран ■ҫей тӑвас тесен лайӑхулма кир
лё те мар: кунта улма варри те пыра!. Ҫапла вара пӑрахӑҫа кайа- 
кан йапаласен^ен те лайӑх '§ей тума пула!.
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Ҫӗруямин^ен хатӗрлеиӗ 'бейён тути кирпёҫ т,ей тутп пекех. 
Ҫак ҫейе ак ҫапла тумалла: пӗҫернё ҫӗрулмнне нимӗр тума тӳн& 
пек тӳсе ҫемҫетмелле. Вара ыраш хывӑхӗпе шыв йарса хутӑш- 
тармасӑрах ҫӑрса ҫӳхерех иашалу туса хумалла. Куна ҫатма ҫине 
хтрса хытӑ тнпӗтмелле, типсе ҫитсен ■ҫейнике йарса ӗҫмдлле.

Сӑнамаллисем 1. Кунта ҫырнӑ пек тӗрлӗ ҫимӗҫрен 'ҫей хатёр_ 
лесе пахӑр. Хӑвӑр хатӗрленӗ т,ей колектси тӑвӑр.

2. Пӗр килокрам кишёртен миҫе крам цей тухат? хӗрлёкӑш- 
мантанУ Йӑвӑҫулмин^ен? кавӑн хупгшн^ен? Ҫӗрулмин^ен?

3. Ҫӗр пай кишӗрте миҫе пай (°/ои/о) шывУ
„ хӗрлӗкӑшманра „ „ „ „ ?
„ йӑкӑҫулминце т„ ,, „ „ у
_ „ кавӑн хуппшгҫе ,, „ „ у
,  „ ҫӗрулмишр „ „ я ,, у

П ӑ м и т о р.
Пӑмнтор вӑл ӑшӑ йен’р  ҫимӗҫ, ҫавӑнпа ӑна ӗлкёрме еу вӑ- 

рӑм кирлӗ. Пӑмитора пах'бара л ар тар ен  ака уйӑхён малтанхн 
кунӗсен р  акса пӳртре ӳстереҫ.ҫӗ. Пймитора пысаках мар пёр вер
шук та ҫурӑ, тарӑнӑш йеш^ёксем ҫине акаҫҫӗ, йепгрк тёпне 3-4 
тӗлтен пйрапа шӑтарса ытлашши- шыв йухма шӑтӑксем тӑваҫҫӗ. 
Щ ӑтӑкёсем тӑпрапа питӗрӗнсе ларасран вёсен ҫӑварӗсем тӗлне 
'Кӳлмек катӑкёсем курпунне ҫӳлелле туса ӳпне вырттарса хӑвараҫ- 
дё. Вара йеш^ӗк тӗпне пӗр ҫур пӳрне хулӑмӗш хӑйӑр сараҫҫӗ, 
унтан пах^а тӑприне тултараҫҫӗ.

Вӑрлӑхне аксан еийелтен ҫӳхенӗн тӑпра сапса витеҫҫӗ, ^ас- 
рах шӑттӑр тесен пӑмитор йешцӗкне ӑшӑрах ҫӗре, кӑмака ҫывӑх- 
нерех лартмалла. Тӑприне типётсех йама йурамаст, нӳрлӗрех ты- 
тас яулат. 8— 10 кунтан пӑмитор гаӑтса тухат, вара ӑна ҫутта кан- 
тӑк умне лартаҫҫӗ. Пӑмитор каадине астуса шӑварас пула?:: ыт
лашши шӳтерсе усрасан вӑл ҫинҫелсе 'рсӑлса ӳкме пултарат, 
ӳкеен ҫӗрет. Йеш^ӗкне пӗр майӑн тӑратмадҫӗ: тапхӑр таихӑр 'хӗ- 
вел майён ҫавӑрса лартаҫҫё. Ҫавӑрмасан пӑмитор калур хёве.г 
йенелле 'ҫалӑлпса кайа?, тӳрӗ ӳсмест.

Аксан 3— 4 ернерен пӑмнторсене урӑх нешцӗк ҫине хушшн- 
не 1 —2 кершук хӑварса куҫарса лартаҫҫӗ, куҫарма май килмен- 
нисене тӑпӑлтарса нйрахаҫҫё, йулаканнисем хушшине тӑпра хураҫ- 
<;ё. Куҫарассине ытти нахца ҫимёҫҫем куҫарвн пекех куҫараҫҫӗ: 
тёп тымар вӗҫяе татса илеҫҫӗ, тӑприне пӗремӗш ҫулҫӑсем тарак



тултарӑрсӗ, куҫарса пӗхерсен шӑвараҫҫё. Куҫарса лартнӑ пӑмнтор- 
■сене малтан каланӑ пекех пӑхаҫҫӗ.

П ӑмитора вырӑна кӑларса лартасси, Пӑмитор 'валли ӑша та, 
ҫутй та нумай кирлӗ, ҫавӑниа ӑна ҫӳлёрех ҫӗре, хӗвёл патнерех 
лартаҫҫб. Пӑмитора навуслӑ вырӑн кирлӗ мар: пиг ҫемҫе ҫӗртре 
вӑл геҫкене кайат, улми пит сахал пулат. Ан^ах наг§ар ҫӗре ларт- 
ни те аван ыар: на^ар ҫӗртре пӑмитор вӗтӗ улма тӑват. Пӑмитора 
йаран ҫине те ыгтн пах^а ҫимӗҫ хушшине те лартаҫҫӗ. Йӑранӗсен 
•сарлакӑщие */а аршӑн, ҫӳллӗшне 5— 6 вершук тӑваҫҫӗ: ҫулӗ Мара
на хёвел лайӑхрах ӑшӑтат, хӗвел ӑшшине вӑмитор пит йуратат.

Ытти иахуа ҫимӗҫ хушшине пӑмнтор дартни акӑ мӗлле усӑ 
кӳрет: нӑмнторӑн шӑршийӗ хӑгапӗр пахуаҫимӗҫе сийен тӑвакан 
хурткӑшпанкӑсене хӑратса тартат.

Куҫарассине купӑста куҫарнӑ лекех куеармалла. Пймитора 
нумай шыв сапнн кирдех те мар: 3— 4 хут сапсан вӑл шӑвармасӑр 
та аптрамӑст. Лартсанах ауаш пӑмитора сил хуҫҫа ӳкересрен, пёр 
аршӑн ҫӳллӗш пек патак ҫумне хытах мар гыхса лартаҫҫӗ. Ма- 
лалли пӑхас ӗҫҫем: оумкурӑксене татмалла, тӑпрана ҫеыҫетмелле. 
на$ар ӳсекеннисене хутран ситрен тислёк шывӗпе шӑвармалла. 
Пӑмнтора паранкӑ купаланӑ пек купаласан аван: вӑл тунин^ен 
<ҫӗнӗ тымарсем Йарса апат нумайтарах ёмсе вӑйлӑланат.

Хунав т у р а ^ ӗсен е  васасси .  Пӑмитора нрӗккӗн ӳсме парсан 
вал ытлашши ӳссе кайса, хӑйне панӑ 1 вырана петӗмпех саралса 
тудтарса лартат. Тӗп тункати хунавланса 'кайа¥, пур хувавсеяе 
ҫе^ек тапса тухат, тӗмӗ мӗн ^ухлӗ ӳсяӗ, 'ҫе^екки ҫавӑн $ухдӗ 
хутшӑнса пырат.'Ҫав ■р^ексен^ён ҫукбске пирки' улмисем нулса 
ёлкӗреймеҫҫӗ, ҫавӑнпа пирӗн йен^е пймитор тӗмне хӑйне ирӗккён 
ӳстермеҫҫё, унӑн туратсене иртсе пыраҫҫӗ.

Лартсан 3—4 ернерен тӗп тункатипе тата 1— 2 турат айак- 
кине хӑвараҫҫӗ, ыттисене татаҫҫё. Пӑртак тӑрсан каллех ҫӗнӗрен 
ӳссе кайнӑ туратсене касса тухаҫҫӗ, хӑварнӑ туратсен тӑррисене 
йулнӑ 1)е-§е1,- йарӑмӗсент;ен 1— 2 еулҫӑран ҫӳлерех ^ӗиӗтсе илеҫҫӗ. 
Малалла ернере пӗрре пӑмиторсеие пӑхса тухаҫеӗ, ҫӗнӗ хунавоене 
пӗр хӗрхенмесӗр касса пӑрахаҫҫӗ. Улмйсем пысӑкланса гаурала 
пуҫласан хйш хӑш сулхӑнлатса таракан ҫулҫӑсене те карма йурат, 
вара улмисем хёвел ашппшро хӑвӑртрах пиҫеҫҫӗ.

Пӑмитор пуҫтарасси тата пӑмитор вӑрлӑхне тӑвасси ҫин^ ен .  
Иӑмитор тӑмна пӑсӑлса ҫӗрме пултарат, ҫавйнпа ӑна тӑм ӳке/рен 
пуҫтарса илмелле. Улмисене хӗрелсе ҫ.итн-щен пӑмнтор ту ни ҫин-
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•
■ҫе хӑвармаҫҫӗ: хӑварсан вӗсем туяине йӑвӑрлатаҫҫё, хӑшёпёрп” 
ҫӗрме те пуҫлаҫҫӗ, Хӗрелме п у  ласассӑнах улмисеве татса хӗве.т 

* й е н р  'вӳреуе умне йе ӑшӑ тнпӗ вырӑна хурасҫӗ, вара вёсем пт- 
вантах хӗрелсе ҫнтёнеҫҫӗ. Варлӑхлӑх т)ӑн лайӑх, пуринуен малтан 
пулнӑ улмисене татса илеҫҫӗ, вӗсене кантӑк уж ёнр хура хёрлё- 
ҫемҫелсе пёркелене пуҫлатурех усраооё. Вара вӑррине кӑларса 
хёвел гин '[)0 тппётсе илеҫҫӗ.

Нилте тумалли ӗҫҫем. 1. Икӗ пӗр тан пӑмитор каление илсе- 
пёр пек тӑпра ҫнне лартӑр. Пӗрине ҫакӑнта калана майпа пӑхса. 
ӳстерёр, теприне мӗлле лартнй, ҫаплах хаварӑр. Хӑш тӗм ӗн р  пӑ- 
митор йышлйрах пулнине сӑнӑр.

' ■ 2 . Пӗр пӑмитор тунняе касса ҫӗре тарӑнрах лартса пӑхар 
(шӑварма ан манӑр). Ҫак туна ррӗлети , -ҫӗрёлмести? Улмине тӑ- 
вати?

3. Нӑмпторпа паранкӑ пӗр йышла ҫимёуҫем, вёсене пёр пё- 
ринне сыпма пулах. Пӑмптора паранкӑ ҫумие сыпса пӑхӑр. Ана 
ак ҫапла тумалла: памптора рлмекӗпех паранкӑ тӗмӗ ҫумне лар- 
тйр та, паранкӑпа пӑмитор тунине ҫунса иккӗшне хирехирёҫ ҫы- 
пӑҫтарса уыхӑр. Сыпӑнсан пӗринё айалтан, тепрнне ҫӳлтеи касӑр- 
Туӗрёлнине сӑнӑр.

Хӑйар.

Хӑйар лапам, нӳрлб, хӗвел аван ӑшӑтакан ҫёре йуратат- 
Вӑл пёлтӗр тӑкнӑ тислӗк ҫ и н р  аван иулат. Хӑйар вырӑнне та
ран ркалаҫҫӗ? Типӗрех выранта, ӑшӑ йенуе хӑйара йӑрансӑрах. 
лартаҫҫӗ, пирӗн патӑрта хӑйар йӑранне ҫӳлёрех купаласа хурсан 
та йура-Т: ҫапла хӑйар тымарйе хӗвел ӑгаши нумайрах тнвнипе- 
хӑйарсем иртерех пулса ҫитеҫҫӗ.

Хӑйар кавӑн пек кӑнтӑр йещ ен илсе килнӗскер; вӑл сивӗ- 
рен хӑрат, ҫавӑнпа ӑна <;у уйӑхӗн в ёҫӗн р  ҫанталӑк ӑшӑтсан тин 
акаҫҫӗ. Вӑррине шӳтерсе те, шӳтермесӗр те акаҫҫӗ. Шӳтермес-ӗр 
акни авантарах: тип вӑрлӑх сивӗ, нӳрлё ҫантадӑкра тӑира а н ё н р  
выртеан та пӑсӑлмаст, шӳтерни ҫӗрме пултарат.

Лартсан вӑррине */4 вершук хулӑнӑш тӑпра витеҫҫё, хулан 
витсен хӑйар р е  шӑтаймаст. Хӑйар ш ӑта^ен  тӑприне нӳрлё 
тытеа тӑратаҫҫӗ; ӑшй ҫанталӑкра хайар лартнӑ касӑ ҫнне вётё тис
лёк йе йӑвӑҫкёрпи с а п а ҫ г ё ,  вара вёсем а й ё я р  тӑпра типмест. 
Ь— 6 ҫулҫа ларсан, вӑйлӑрах ӳсскеншш тӑррпне татаҫҫӗ: ҫацла.
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татсан хӑйар айаккинелле туратсем йарат, вара туратсен-ҫе хӑйар 
иртерех пулса ҫитет.

Т р р ке  ларац кен хӑйара хытӑ шӑвараҫҫё, -рцеке ларсан сай
ра хутран, шпрӑхсен^е ҫеҫ шӑвӑраҫҫӗ. Ш ӑварнӑ $ухне шывне 
астуса, тунн кутнерех нараҫҫё, ахалён 'р р к  шӑркн шывпа йухса 
анма пултарат, вара хӑйарё те пулмае*. Хӑйара симёс туухнсх 
пуҫтараҫҫё. Малтан пулнисешрн '§ӑн лаййх хӑйарсене вӑрлӑхлӑх 
хӑвараҫҫӗ; вӗсене татмасӑр кёркунне'рен, ҫанталӑк" снвве кайиу- 
■ҫен йӑран ҫпнье усраҫҫё. Пулса ҫнгсен хӑйарӑн ӑшне кӑларса 
вӑррипе хутӑш т,ӳлмеке тултараҫҫӗ, вара 3—4 кун хушшнвде вӑл 
йӳҫҫе ларат. Кайран ӑна, ала витёр сёрсе кӑлараҫҫё те, вӑррине 
лайӑхрах типӗтсе пуҫтарса хураҫҫӗ. Х М ара ^иртерех тӑвас тесен, 
вӑррине малтан цӳлмекпе пуртре шӑтараҫҫӗ, кайран 2 - 3  ҫулҫа 
ларсан ка.урне тйприпех ӑшӑ пандана вуҫарса лартаҫҫӗ. В ара 
ҫу уйӑхӗн Вӗҫӗнре хӑйар пулса та ҫитет. Ҫав вӑхӑтра‘хайар сут- 
са нумай уса курма пулат.

Хӑйарпа кавӑна мёлле вӑрлӑхпа акмалла. Хӑнарпа кавӑн пӗр 
йышлӑ ҫимӗҫҫем. Ку ҫимӗҫҫем нумай пуласси, тума пёлессннцен 
ант,ах мар, вӑрлӑхран та килет. Вӑрлӑхне тусав, ӑка лартадан  
2— 3 ҫул усрас пулат. Пёлтӗр тунӑлӑрлӑха кӑҫал лартсан йӑлт 
пуш ■ҫе^екӗсем тапса тухаҫҫӗ; вара тем иек п^хсан та* хӑйарпа 
к а в ӑ н  сахал путат. Ҫавӑн пев !,ухне хӑш арӑмсем пуш ■ҫе-вевёсе- 
не татса вӗретеҫҫӗ те хӑйар тӑвашшӑн ҫав шывпа ^унтанах са- 
паҫҫӗ. Ан'рх ҫапла хйтланни ним ус-й та тӑваймаст. Вӑрлӑхӗ ла- 
л ӑ х  пулсан, хӑйарпа кавӑн ытлашши пуш р ҫеке  капмаст. Ҫаван- 
п а  вӑрлӑха тума пӗлекен ҫынтан илмелле, ҫӗрёҫ найӗсенцеи йе 
копператив лавккисен;рн илни тата ш анрклӑрах.

Килте тумалли ӗҫҫем. 1. Хӑйар р .р к ё п е  кавӑн р р в к и  ҫин- 
р  ш а ^ а п а  (тычинка) кисепӗ (пестик) нуррине сӑнаса пӑхӑр.

2. Хӑйар р  цекӗн шӑрки каванӑн ама-ҫеркё кисепне лекеен, 
кавӑн ӳсме пуҫлаг; кавйн р -р вб н  шӑрки хӑйарӑн амацеҫекёпе 
пӗрлешшён хӑйар пулма пултарат. Ҫавна сӑнаса пӑхма сирен те 
йурат. Кавйнӑн пуш -ҫецекӗшрн пиҫҫе ҫитнӗ шӑркине п ё р к  мел- 
кепе шӑлса хӑйар р р в ё н  кисеп ҫӑварӗ ҫиве сӗрёр. Урӑх т,ерк 
шӑрки кӗресрен ҫӳхе тутӑрпа хупласа ҫыхӑр. вара ӑна хӑйарё 
пысӑкланма пуҫлаэден ан салтӑр. Хййарё пулса ҫитсен, увйн ту- 
тште ыттисеннипе танаштарӑр.

3. Малта каланӑ пек ка-вйн це-ркве хйнар р р к  шйркние 
пёрлештерсе кавӑн ӳстерсе пӑхӑр-..
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4. Хӑйар суртсем пайтах: шултри вбтти, ҫавракараххипе тӑ- 
рӑхларахХи тата ыгтисем те пур.

Хнпӑрап пах^ара тӗрлӗ сург хӑйар лартса даекесене пӗр- 
пӗриние пӗрлештерсе ҫӗнӗ суртсем куларса пӑхӑр.

Хӑвӑр тунӑ ёҫҫем ҫи н р н  тата хӑвӑр сӑнани ҫинцен кун- 
серен тата ҫырмалли тетра'1 ҫине ҫырса пырӑр.

К а в ӑ н.
Кавӑна пирён пата кӑнтӑр йен р н  илсе килнӗ, ҫавӑниа вӑл 

сивве тӳсеймест, Пирӗн таврара кавӑна ака уйӑхӗ иртсен икӗ ер- 
нерен лартаҫҫӗ. Иртерех ҫитёнтӗр тесен, каадияе 1— 2 ерне мал
тан ■ҫӳлмексемпе пӳртре, йе парникре ӳстереҫҫё, ҫанталӑк ӑшӑтсан 
каздине пах^ана кӑларса лартаҫҫӗ. Кавӑн кӑпӑшка, авалтанпа 
тислӗкленӗ, хӗвел ӑшӑтакан ҫӗре йуратат. Вӑл ытти ҫимӗҫ пек 
мар, ҫавӑнна ӑна лартса тӑвасси те урӑхларах.

Кавӑна лартса ӳстерме $ылай пысӑк вырӑн кирлӗ; ӑна вал
ли, ытти ҫимёҫҫем пек, йӑран кирлё мар, а/4— 1 арш. тарӑнӑш- 
ла шӑтӑк адтса унта ҫемеерех хура тӑпра хывмалла, тӑпри таи
ла, сивӗрех пулсан, шӑтӑкне ҫурри таран (не ытларах) тӑприне 
ӑшӑтмаллӑх тислёк тултарлалла'. Кун пек вырӑнта кавӑи ирӗккӗн 
дос ӳсет, кунсербн тӗрекленсе пыра!’, вара аври йёритавра хунав- 
ланса I 1/ ,  '.цалӑша йахӑн ^ӑсӑлса кайаХ Кавӑнӑн туни ытти йӑ- 
вӑҫ курӑк ту ни пек трйнкӑ усей.мест. Патракскер вӑл хулӑн тунал- 
лӑ пулин те ҫавах пысӑк ҫулҫӑсене ҫӗклесе тӑма тӗрекӗ ҫук.

Хӑшпӗр туни хӑнӗн вӗҫӗпе ҫакланса карта ҫинце усӑнат, 
ыттисем ҫӗр ҫумӗпе ӳссе пыраҫҫӗ, сарӑлсан вара пӗтӗм вырӑнне 
хупласа илеҫҫӗ. Ҫавӑнпа лартяӑ ^ухне пӗр кавӑнтан тепӗр кавӑн 
хушшине пӗр 'ҫалӑшр .н кайа хӑварма йурамаст. Вырӑнӗ сайа ан 
кайтӑр тесен, хушшине ретис ларгма йурат: вӑл кавӑн сарӑлса 
кайш рен пулса та ҫитет. Тӗмӗре мӗн пур тунисене (туратсене) 
пурне те ирӗккӗн ӳсме хӑварсан, вӗсем пӗр пӗрине тӑвӑрлатса 
кавӑна ҫитӗнме -рараҫҫё, ҫаванпа вёсене 4-ран ытла хӑвармаҫҫӗ, 
ыттисене иртеҫҫӗ. Иквиҫ турат ан^ах хӑварсан, кавӑн пит пы- 
сӑк иулат.

Ӳсме хӑварнӑ тура^ӗсене иӗрпёрин ҫин |е выртмалла мар ту
са майлаштарса пыраҫҫё, кашнп тунине ҫӗр ҫумне хулӑран ҫек- 
лӗ пек туса, тнрсе лартаҫҫӗ: кун пек тусан кавӑн авринцен ҫӗре 
перӗннӗ тёлтен тага тымар тухат. Кавӑна шултарарах ӳстерес ти- 
йекенсем кашни аврин^е 4— 5-шер кавӑнтан ытла хӑвармаҫҫё.



Тата пысӑкрах тӑвас терен, кашни аврин^е пёрер каван ҫеҫ хӑ- 
лзармалла, аврин хунавсене тата тӑррине татса тӑкмалла, ҫапла 
2 пӑт туртакан кавӑн ӳстерме пулат. Кавӑн суртсен^ен $и шул- 
трин о 100 керенке туртаканни теҫҫӗ; ӑна ха.]) каланӑ пек пйхса 
ӳстерсен пит пысӑк ӳстерме пулат. Куп пек пысӑк кавӑн хуппи 
ӑшён$е какайне кӑларса хӑйар тӑварлама аван, ку хӑйар аха$ 
тӑварланинрен тутлӑрах •пула!'.

Нысӑк лаптӑклӑ кавӑн ҫулҫин^ея нумай шыв пӑслана!, ншв 
сапмасан кавӑн типеех каймалла, ҫавӑяпа ӑна ҫ.у каҫиууен ытти 
•ҫимӗҫҫенрн ытларах шӑвараҫҫӗ. Иа^артараххисене сайра хутран 
тислӗклӗ шыв* сапаҫҫё.

Кёркунне тӑм ӳкецҫен кавӑяа нуҫтараҫҫӗ, ахалӗн вӑл, ауаш- 
скер, тӑмпа иӑсӑлса ҫёре пуҫлат. Кавӑна хӗлле усрама. ӑшӑ типё 
вырап кнрлё. Пӳртре типё кӗтссре кавӑн пӗр пӑсӑлмасӑр кёрлау 
уйӑхӗтден те тӑма пултарат.

Килте тумалли ё ҫ ҫ е м .  Хӑвӑр п а х р р а  малтаҫырнӑ майна ка
ван' лартса ӳстерёр. Пёр вӑрӑрая ватам шугна миҫе кёренкке ка- 
:вӑн пулнине шугласа илӗр. Ӑна шутласа иӗлме ҫак таплнтсӑ гин- 
$е кӑтартнӑ пек тӑвӑр.

Пирӗн пах^ара кавӑн мӗн т,ухлӗ пулни

Кавӑн
тӗмёсен
шу$ё.

Тӗмёри кавӑисем миҫешер кӗренкке 
туртни. Тёмӗре

миҫешер
кавӑн.

1.Л-. , :Лт.,Л-

1-мёш 2-мёш
.

3-мёш 4-мӗш Пурӗ

Хисепё
1

!
Вӑтам шутпа пӗр вӑрӑран мӗн тухлӗ пулни....

Ҫ ӗ р у л м и.
Ҫӗрулми вӑл кунтн ҫимӗҫ мар: унӑн ҫӗршывё айакри Лмс- 

риккӑра. Ҫёрудмине унтан пирён пата илсе килни 300 ҫуд ентет. 
Халё ӑна пӗр ҫёр ёҫлекен те лартмасӑр пурӑнмасГ. Р.Х.С.К. Рес- 
купликкӑри мӗн нур ҫӗрулми вырӑнӗ ытти акса тавакан ҫимёҫӗн
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20-мёш пайне йышанат. Ҫёрулми мён тзухлё уса куннв.е пур те 
нёлеҫҫӗ: вал етеме те-, вы.^ӑха та тӑрантараг, выҫлӑх ҫу.тсен^е ҫӑ- 
кӑр вырӑнне те хута кӗме пултара'1'. Ана лартса тӑвасси те хӗ- 
нех мар. вӑл тнркевсӗр ҫимӗҫ; кирек мӗлле ҫбр ҫин^е те пӑртак 
та пулин пулатех, уйар ҫудтан хӑрамаст, йӗпене те питех тирке- 
мест. Ав§ах ҫӗрулмиве йурӑхлӑ ҫӗре л-артса, лайӑх пӑхас пулсан- 
вал ытларах усӑ кӳрет. Ҫӗрулми ҫӑмӑл, хӑлтӑш, нкӗ ҫул малтан 
тисдӗкпе ҫемӗҫтернӗ тӑпра ҫишуе аван усет.

Ҫёрсе пӗтмен тнслёк тӑкнӑ выранта вӑл дайӑх мар, шатрал- 
лӑ пулах, унӑн тути те |а к а 1  Ҫӗрулмн кӗл сацса ҫемёҫтернӗ тап
рана йуратат. Ҫӗрулир^лартас вырӑна кӗлпе ҫемӗҫте.рес тесен кӗл- 
ле шутлӑ сапмалла: кашни тӑваткӑл ^алаш лаптӑкне. ҫуршар вш - 
ре такса салатмалла. Хӑцшӗр тӑпрана кӗл хытар'са лартат: кук 
иеккине ҫӗрсе ҫитмен улӑм тӑкни аван: вӑл ҫёрв кӑпӑгплатаг. 
Ҫемҫе кӑнӑшка тӑпрара ҫӗрулмисем лайӑх сарӑлса, щултӑра уоеҫ- 
ҫӗ, ҫавӑнйа ҫӗрулмн выранне тарӑнтарах сухалама тӑрӑшае 
нулат.

Ҫӗрулмине касӑпа та, йаранан та лартма йурат. Касӑпа ларт- 
нӑ ■ҫухне икӗ касаран пӗрине лартаҫ-её, теприне пушӑ хӑвараеҫӗ; 
ҫӗрулмине касӑ тённе, хушшине —х/з аршӑн хӑварса пӑрахса 
ныраҫҫӗ, вара вӑл лӑы кирлё таран ( I 1/, верш, тарӑн мар ) витёнет.

Йӑранӑн лартнине йӑва мпМпе лартни  теҫҫӗ. Лна ак ҫап- 
ла тӑваҫҫӗ: икӗ кёреҫе тарӑнӑш «акалана йӑра-н ҫиа^е, шашкӑ 
хӑми пек паллӑ -гуса иилӗк (5) вершук тарӑнӑшлӑ шӑтӑксем алт- 
са, тённе пёрер ывӑҫ шӑмӑ ҫӑнӑх йе кӗл хурса. тапрапа хуташ- 
тараҫҫё те ҫӗрулмине лартаҫ-ҫӗ. Ш ӑтсассӑнах варринце ларакан 
ҫеҫкисене тӑрри патне .ҫитецен ыттисеве пӗтӗмпех тӑпра айне 
туса куналаҫҫӗ. Ҫавӑн пек ҫу каҫи рен ех  ҫеҫки тухнӑҫемӗн купа- 
ласа тӑраҫсё, хутран ситрен купаланӑ цухнё.тӑпра ӑшне шӑмӑ 
ҫӑнйх. йе кбл хутӑштараҫҫӗ, Ҫӗрулмине ҫапла лартса туни ак мён- 
рен усӑллӑ: купалана ҫеҫке тымар втмайрах йарат, тымар хуна- 
нӑҫем«н ҫӗрулмисем те ӗр$еҫҫё, шултӑра та иулаҫҫӗ. Шултӑра пу- 
ласс-м пӗр йентзен ҫемӗҫтернӗ тӑпраран, тепӗр йен-рн хӗвел ӑш - 
гамн^ен те килет: хӗвел ӑшган ҫӗрулми валли ппт усӑллй; вӑ.т ҫеҫ- 
ки кутёнТ)И тӑпра купинё йёритавра, тӳрем вырӑнтн нек мар, хы- 
тӑ хёртнё пирки ҫӗрулмине теме нумай пулӑшат.

'1)е@еке ларсан ҫийелте хӑварнӑ ҫёрулми ҫеҫкисене ҫӗр сун
не пусараҫҫё, §е(;екбсене иртеҫҫе. Еу ӗҫе сӗрулми ҫеҫкене тата 
ҫ Р'8евв аа пайтӑр, пётём ҫӗр апа^ё улшше лухӑитӑр тесе тӑваҫҫӗ.



Ҫапла лартса туна ҫӗрулми пит аван ӳсет, кёркунне хӑшпёр. 
тӗарен пӗрер дӑт ҫёрулми р к ал аса  кӑларма та пулат.

Ҫӗрулми иртерех  ӗл к ӗр т ӗр  тесен  мӗлле ӗ ҫ л е с е  тӑвасси с н и 
жен. Нирён натӑрта т>ас ёлкёрекен ҫӗрулми утӑ уйӑхӗн ввҫӗ^е ҫи- 
мелле пулса оитет. Хӑш пӗр иахтзаеӑоен пкӗвиҫӗ ерне маларах 
ёлкёрет. Ҫёрулмине иртерех ҫигёнтерес тесен, ак ҫаплатума пула*.

Ҫуркунне йур кайса пётеэдсн ҫӗрулмине вӳлмексем сине ларт
са пӳргре, йе ӑшӑ н а н р р а  ҫнтӗнтермелле (§ӳлмек вы ранне нӳрлё 
макна тултарнӑ карҫинккӑ та йурат). Лартаэден 3—4 ерне мал
тан вардӑхлӑххине суйласа, шултӑрнне касса ӑгаӑ вырана ҫутта 
кӑлароа шӑтарма хумалла. Ҫапла. шӑтарсан ҫёрулми симӗс, парка 
ҫеҫкесем кӑларат. лартсан р с  шӑтат, вара иртерех ёлкӗрет.

Ҫӗрулми I 1/, вершука йахӑн шӑтса ҫитӗнсен ӑна ^ӳлмексем 
ҫцне, йе, каланӑ пек, карҫинккӑ ҫине лартмалла. Ҫуркуянехн ир- 
хн тӑмсем нртсе кайсан, п а х р н а  йӑран ҫнне куҫарса лартма йу
рат. Куҫарассиве хуллен тымэррнне амантмасӑр куҫарас пулат, 
амантсан ҫёрулаи. -ррлесе кайса нумайтэден ӳсмеоӗр ларат. Ҫан- 
талӑк сикётсен йаран айакки йёрп тавра тислёк витсе тухмалла: 
тислбк ҫёре ӑшӑтса тӑрат, ҫавӑнпа ҫӗрулыи снвӗпе те питех ап- 
тӑрамасг. К.ун пек лартнӑ ҫӗрулмнне вӑхӑтра ҫумласа купаласан 
тата тӑнрине кӗл йе шӑмӑ ҫӑнӑх хутӑштарсан, вӑл аван пулат, 
нр ё кӗрет.

> лмисене нулнаҫемӗн. апаккннцеи ҫеҫкине какламасар алапа 
р к а л а с а  кӑлармалла. Шултӑрнне суйласа кӑтарсан, тӑприне кал
лех лайӑххӑн купал аса хӑвармалла, уйар еантадӑк тӑнӑ т»у х аври 
шанасран шӑвармалла. Ҫанла вара ҫӗрулми тӗмне тивмесӗр унӑн 
улмине кӗркуннерен ^ылай ҫимелле п ула!

Ҫӗрулми туирёсем. Хаш ҫулсенр ҫёрулми найтах тухат, ан- 
гр х  ҫуркунясццен ҫурри ытла ҫёрсе, пӑрахйҫа каиат. Ҫак сийен 
пӗр йенҫен ҫӗрулмнне тирпейлесе усрама пӗлменнинрн, тепёр йен- 
т,ен ҫӗрудмн р р ӗ н р н  кнлет. Ҫӗрулмин ррӗсем  те йерекенскер- 
сем. В ӗсенрн 1311 усаяин ҫӗрулын кампаланни (картофельная пле
сень) йатлӑ. '|)Ир хӑш ҫул ^ҫӗрулшше йерсе нумай пӗтерет/

Ҫав цнр утӑ уйӑхӗн вӗҫӗнце, йе ҫурла уйӑхӗн пуҫламёшён^е 
ҫёрулми ҫулҫине йерег. Малтан ҫулҫӑ хёрринр  иӗ§ӗк хӑмӑр лап- 
тӑксем тухаҫҫӗ, кайран вёсем ҫулҫӑ талкашпе сарал^а кайаҫеӗ. 
Т)Ирленӗ ҫулҫӑн айал й е н р  пӑт пӑтыиурӑ пӑнт,ӑсем тухса лараҫ- 
(б. Вбсем ҫилпе йе ҫумӑрпа ррленё ҫулҫӑран сывӑ ҫулеӑ ^инв- 
куҫҫа ӑпа тунрлеттереҫҫӗ.



П ӑртак тарсан "рр мӗн пур ҫӗрулми вырӑнне сарӑлат, кара 
'ҫӗрулми ҫеҫкн вӑхӑтсӑр типсе ларат. Ҫеҫкерен ҫав р р  тӑпрар» 
ӳсекен ҫӗрулми ҫине те спкме пултарат. Шурӑ, пӑн^ӑсем ҫулҫин- 
'^ен тӑкапса ҫӑмӑрпа йе сывлӑшпа тӑпра ӑшпе сӑрхӑнса кӗреҫоё, 
ҫӗрулми патне ҫптсенех ӑна р р  йертеҫҫӗ. Ш урӑ нанцӑеем ҫёре 
сӑрхӑнмасан та ҫёрулмине §ир йертме пултараҫҫӗ. Вал ҫёрудми 
•кӑларнӑ, рухне рирлӗ ҫеҫкиве перӗнннне пула!'. 'Ҫирлӗ ҫӗрулми 
хушшин'бе хёрле кӑвак лаптӑксем курӑнаҫҫӗ, ҫёрулми ӑшё ҫав тёл- 
те ҫемҫелсе, хӗрелсе ларат.

г1)ирӗ хуппнн^ен пуҫланса варрине кайат те. ҫёрулмине ҫёрт- 
чзе йарат. Ҫӗрекен ҫбрулмнрен усал шӑршӑ тухса тараТ. Пӑсӑлма 
пуҫланй ҫӗрӳдми нӳхрепе йе тёпсакайне хывсай оиввине те ҫёрг- 
ме пуҫла!, ҫуркунне лартсан вӑл ҫӗр айӗн^е те ҫӗрсе выртат, кай
ран унӑн ҫулҫисем те ҫӗрсҫҫӗ. ..Ҫёрулми кӑвакарни- ҫӗрулми ҫ-уд- 
•ҫине йерсен портос шывӗ сапматла, портос пшвё ргрӗ вайланса 
к а й а р е я  ӑна пӗтерет. Кӑвакарнисёр пуҫне ҫёрулмине урйх р р -  
сем те йерсе ҫёртеҫҫё.

Ҫӗрулмине суркунне^ен усрас тесен, ӑна §ир йересрен кӑ- 
ларнӑ т,ухне те, кайран та сыхламалла. Кӑларасса ӑнаееҫкихӑр- 
са ҫитсен тин кӑларма тытӑнмала, мёншён тесен ҫеҫкн хӑрса пёт- 
сен ..кӑвакарт -  йересрен питех хӑрамалла мар. Ҫе<;ки хӑрса <;и- 
те^ ен ех  ӑча кӑлармалла пулсан, 5-6 кун малтан ҫеҫкине «,-улса 
нлмелле. Кӑларассине уйар кун кӑлармалла, хӗвел ҫипце лайӑхӑн 
типет^ен ҫӗрулмияе пуҫтарма йурамас!. Ҫавӑвтах пӑсӑк ҫёрулми- 
не таснн’§ен уйӑрса хумалла. Ш сӑккине вы.т>ӑха пӗҫерсе йе пӑ,р- 
таккӑн 'ҫёрё.тлех те нама йурат, уншӑн вы^аха впмён он йен те пу- 
лас ҫук. Ҫӗрулмине тнпёрех нӳхрепе йе тёп сакапнехыималла, ва
ра ҫуркутшеҫрн тапхӑрӑн тапхӑрӑн ҫӗрме пуҫланисене сыввисен- 
Чен уйӑрса пымалла. Пах^ара ҫӗрулми вмрӑпӗ ҫине ҫеҫкипе ҫёр- 
се кайнӑ ҫӗрулмнсене пӑрахса хӑвармалла мар: хӑварсан вёсем 
килес ҫул ҫёрулмине р р  йертеҫҫӗ. Ҫӗрулми вьтрӑнне вӑхӑтлӑ улӑш-
тарсан ҫӗрулми ^ирӗсем пӗтеҫҫӗ.

Ҫ ӗ р у л м и р ен  кӑрахмал кӑларасси. Ҫёрулмире хырйма тӑранта- 
ракан йапаласем пур: пурин^ен ыгла крахмал йатлӑ йапала ну
май. Крахмал вӑл хырӑма гӑрантарма ҫеҫ мар, сахӑрпа патка 
кӑларма, ҫитсӑ таврашне хитрелетме, кнрекмӗн ҫыиаҫтарма та 
кирлё пула!’. Крахмала ҫӗрулмирен хамӑрӑн та уйӑрма пулат. Ана 
ак ҫапла тумалла: ҫӗрулмине шуратса, ӑва ттрккӑпа хырса, ҫӳхе 
тутӑрпа ҫыхса шыв тултарнӑ ҫашкана йарса нӑра пӑра ҫавӑр-
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каламалла. Вара крахмале тутйр витёр шыва сӑрхӑнсатуха!, пӑр- 
такран |аш к ^  тёпне анса лара!. Шывё тӑрӑлнӑ пек пулсан. ӑна» 
йухтарса крахмалив тнпётсе илмелле.

Крахмалтан ҫыпӑҫтармалли т)уста (клейстер) тавас тесен 
стаккан ҫнне пёр пё^ӗк кашӑк крахмал йарса вёрекен шыв ту.ь 
тарса лӑкамалла Ҫак "нустапа хут таврашне ҫыпӑҫтарма пнт аван

Сӑнамаллисем 1. Ҫу пуҫламӗшӗн^е виотӑват ҫӗрулми ҫӗҫкин& 
11/з-2 вершук тӑрашшё касса ҫемге ҫӗре ҫулҫисем таран лартӑр, 
ытти ҫимёҫҫене шӑварнӑ ҫухне вёсене те шӑварӑр. К? ркунне-руен 
ҫак ҫеҫкесем вӑй илнӗ нлменннпе тымар йанине тата улми нуд
на пулманнине сӑнӑр.

2. Ҫёрулми ҫеҫкине кутёшҫенех авса ҫёр ҫумне ҫеклӗ хулӑпа 
тирсе тӑпрапа витёр. Куна „уШрса ларт ни- (отводок) тейёпӗр. 
Вӑл улӑшӑннине кувсерен сӑнаса пырӑр. (Тӑпрапа вптнпне те 
астуса р,вса пӑхма йурат, ан^ах вара каллех витме манма йура- 
маст). Тымарсем ҫптелӗклӗ тухнине курсан, уйарнӑ ҫеҫкине тӗп 
тӗмминтрш касса татӑр. Ҫак ҫӗнӗрен ӳсекен ҫеҫкере ҫӗрулми пул- 
нине астӑвар..

3. Йаппони ҫыннисем ҫӗрулмине ак мёнле лартаҫҫӗ: пёр ар- 
шӑн сарлакӑшлӑ шӑтӑк алтса хураҫҫӗ те, ҫав шӑтӑк, варрине пӗр 
ҫӗрулмн лартаҫҫё, унӑн айне кӗл сапаҫҫё. Ҫӗрулми ӳҫнӗҫемӗн ӑна 
купал аса шӑтӑкне тултарса тӑраҫҫӗ, купаланӑ Т)ухне тӑпрапа вёл 
йе шӑмӑ ҫанах хутӑштараҫҫӗ, уйар ҫанталӑкра хутранситрен шӑ- 
вараҫҫё. Есёр те йаппонп ҫынннсем пек ҫӗрулмине хӑйӑрларах 
вырӑна лартса пӑхӑр.

4. Ҫӗрулми тӑнра айён$е ан^ах мар, ҫеҫкине ёмӗлкелесен 
ҫийелте те пулат. Куна курас тесен ҫӗрулми ҫеҫки иатне хёвел 
ҫуттн кёмелле мар туса хурӑр, вара ҫёрпе вптмен ҫеҫки ҫннг§е 
улми пулнине сӑнӑр.

5. Пкё тӑваткӑл аршӑн вырӑн хатӗрлёр те нкӗ йӑран тӑвӑр; 
иккёшӗн ҫине те пёр пек ҫӗрулмп лартӑр. Иӗрпне 2-3 хут купала- 
са, теприне мёлле лартнӑ, ҫаплах ӳстерёр, Кӗркувне ҫӗрулмине кӑ- 
ларса уйрӑм туртарӑр; хӑш йӑран ҫин^е ыгларах пулнпне кӑтарт- 
са тиакрам ӳкерсе иарӑр.

6. Тепӗр икӗ пёр таи пӗцӗк йӑран туеа, пёрнне кёл тӑкса 
ҫемҫетёр (кӗ.тне шутла тӑкмалла) теприне аплипех хӑварӑр. 11 к- 
кёшён ҫине те пёр ҫёрулми лартса, пёр пек пӑхса ӳстерёр. Хйщ 
й ран ҫинт>е ытларах пулнине пёлсе, карттинлӑ тиакрам тӑвар.
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7. Ҫӗрулми зе^еке ларсан, уяӑн ^ашкипе ҫӗлӗкне, тукмакӗпе 
ш а д а сен е  пӑхса хут ҫине ӳкерӗр. Ҫӗрулми т}е§екки ейне мёлле 
хурткӑпшанкӑ ларнине сӑнӑр. Кёркунне ҫёрулмин пёр тёмне ҫеҫ- 
ки таррин 'р  улмп ӗлкӗрнтуҫен ан кӑларӑр. Кун улммне касса пӑ- 
хӑр. Пиҫҫе ҫитнӗ ҫӗрулмин ҫырлинт)ен вӑррине пуҫтарса илӗр, вё
сене ҫуркунеэден усрӑр. Ҫуркунне ҫёрулми вӑррине ҫемҫе ҫӗре 
лартӑр (парнике лартни авантарах). Кёркунне (ҫу к аҫа^ен  ^е^ек- 
не кӑлармасӑр) есӗр лартнӑ вӑрринпен пӗ§ӗк ҫӗруллисем пулаҫ- 
-ҫӗ. Вӗсене ҫуркунне лартӑр. Ҫёрулми иулатн, пулмасти? Ҫӗрулми- 
не вӑррипе мӗншён ёр-ҫетмеҫҫӗУ

Я. Ҫӗрулми хупштне хулӑмрах касса шуратйр ха вара хуп- 
пнне лартӑр. Тата ҫӗрулмпн панаккисене (куҫӗсенер какайёпе кас- 
■са4 вёсене те лартса нйхӑрт Кусен^ен ҫӗрулми нулнипе нулман- 
нияе сӑнӑр.

9. Ҫёрулми хунпн ҫийӗн^и папаккисене (куҫёсене) нӑхӑр: 
вёсенцен ҫӗрулми хунавӗсем тухӑҫҫӗ. Пӗр ҫӗрулмине ӑшӑрах ҫӗре 
шйтарма хурӑр. Папакӗсемпе ҫёрулмн улӑшӑннине сӑнаса пырӑр. 
Меншён-вӗсем ҫапла удӑшӑйаҫҫӗУ Хӑвӑр оӑнанисене кунсерен ҫыр- 
чалди тетрат ҫине кӳртёр.

10. Ҫӗрулмирен крахмал кӑлареа нӑхӑр (ҫӗрулми суртна сурт 
пёрех мар: хӑш суртӑн крахмал ытларах, хӑшӗн сахалтарах).

11. '§ӑваш Оплӑҫён^е пӗр теҫеттинӑрак вӑтам шутпа ҫӗрул- 
"ми 720 пӑт, ыраш 60 пӑт тухат. Ҫӗрулми вӑл пёр ҫулта ҫитӗне- 
кён ҫимӗҫ, ыраш икӗ ҫулта 60 пйт пара!; (тенӗр ҫул пусура). Тӑ- 
ва'^а нӑт ҫёрулминр хырӑма тӑрантаракан йапала пӗр пат ыраш- 
ри •ҫухлӗ. Шугласа кӑяарйрха, ҫёрулми лартса тав асе и ырашран 
чиҫе хут усӑллӑрах.



X и р.
Е те м  хирте тӗрлё тырӑпулӑ акса 'таваЕ Хирте усекен тыра- 

пулӑ етеме 1>н кпрлёрех апат. Пирён хирте усекен тырӑпудӑсен- 
|,ен—ыраш. тулӑ, урпа, вир, сёлё, пари тата хуратуяӑ, акаҫҫё. Тн- 
рӑпулӑран пуоне хирте вмдДх^ёрлӗхе ҫитермелли курӑксем, ҫёр- 
улмн, ҫарӑксем тата тавара кайакан нӑвӑҫкурӑксем ге йӗтӗнпе 
кантйр акаҫҫӗ.

Ы раш. Ыраш етемшӗн р  кирлӗрех тырӑпулӑ. Ыраш ҫӑнӑ- 
хён-ҫен пулакан хура ҫӑкӑрпа темиҫе мӗлйун ҫын тӑранса пурӑ- 
нат. Пирӗн 1‘аҫҫейре акакан йапаласен^ен ҫурри ыраш аканат. 
Ыраш вал пптӗ тӳсӗмлё курӑк: ӑна хӗллехи хайар шартлама ск- 
вё те нимён сийен те тӑваймас¥, ҫумӑрсӑр уйар ҫула та ытти тм- 
рйсен’ден оӑмӑлтарах ^ӑтма пултараЕ Ҫавӑнпа ӑна ■ пуринт>ен ыт
ла ҫурҫӗрпе вӑтам Раҫҫейре йышлӑ, акса тӑваҫҫё.

Ыраш тапрана та питех суйласах каймаст тӑмлине* те, хӑг 
марЬиде те тиркемесг, ая-§ах ытла вӳрлӗ ҫӗрте йарӑяса ӳсеймеот 
те, яа^ар ҫитӗнет. Ырашӑн тымарӗсем пур те тенӗ пекех ҫӗрӗн 
ҫпйелти сийӗн^е сарӑлса ӳсеҫҫё, ҫавӑнпа акмаллн ҫӗре ытла та
ран сухаламаллах мар.

Ыраш вал ластымарлӑ курӑк, унӑл еинҫе тымаррисене пёр 
вӗҫрен ^ӑсас пулсан 20 ҫухрама ҫитме пултараҫҫё, пӗр ҫӗре $а- 
мӑртаеан нӳрнескеве кӗрсе кайаҫҫӗ. Ырага хӑяӗн ҫӳҫпёр^и пек ҫин- 
•ҫе тымарӗсемпе тӑпрари апата питӗ хытӑ туртса тӑраГ. Ҫавӑнпа 
вӑ.т ҫӗре ҫемёҫтернине питё пахалат. Ҫёре ҫемӗҫтерекен йапала- 
сенцен ырашшӑя т,и аванни тнслёк. Ы раша кёркунне те акаҫҫӗ 
(кёрхи ыраш): ҫуркунне те акаҫҫӗ (Ҫурхи ыраш).

Кёрхн ыраш йур ҫӑвиэден шӑтса ҫулҫӑсем кӑдарса йешӗрсе 
йулат, кӗпҫене кайаймасЕ Вӑ.т кӗркуннех пёр пӗдоӗрен темиҫе ту
рат йарса пысӑк тёмлӗ пулса ҫ&радса ЙулаЕ Ҫуркунне кашни ту- 
ратӗнҫен пёрер кёпҫе (туна) цӑсӑлса тухат те, ҫулҫисем айӗн^ен 
пурах кӑлараЕ Ыраш тунине улӑм пӗр-р теҫҫё. Вӑл улӑмӑл ху- 
лӑнӑшӗ */2 сантиметр пулат, тӑршшё 1-2 метра ритме пултараЕ 
Улӑм пӗр^исем тёреклёрех пулма уйрӑм сыпӑксем пур, сын хуш- 
яшсем пӳлӗнсе тӑраҫҫё. Ырашӑн ҫулҫисем ик? пайлӑ. Айалти пайё



улӑм пӗр^и йёритавра ытамласа тӑрат, ҫӳлти пайӗ ӑнсӑр вПрйм. 
хӑну иек рӑсӑлса тӑрат.

Ырашӑн 'р р к к и сеу  п у р х  пулср, пухӑнса ҫӳлте туни вӗҫӗн- 
'$е лараҫҫё. П у р х  варрине кукйрмакӑр авӑр улӑхат. Кашни ку- 
кӑрта икшер церк ларса тухнӑ. Т ^екоем  тулашёнрен п у р х  
хуппипе витӗнсе тйраҫҫӗ. Кашнн т,еркӗ тата нкӗ хуппа витӗнсе- 
тӑрат. '^ер кён  тул йент,н хуппи шал йенрнрен пысӑкрах, вӑл 
щалтине ытамласа тӑрат, вӗҫнелле ҫивӗг, шӑлаллӑ хьырӑк пулса 
гаёвӗрлсе тухат. Туерек ху1шисем ӑшӗнре висӗ вӑрам шӑрка хутаҫ- 
'ҫисем ттур. тата икё тӗклӗ ҫӑвар (рыльце) пур. Ыраш ҫилпе шӑр- 
кана лара¥. Вал акӑ йепле пулат. Ш ӑрки ӗлкёрес умён р р к  
хупписем уҫӑлоа, шӑрка хугаҫҫпсен аврисем ӳссе, сарӑ в&рйм 
хутаҫҫисем шерепеленсе тулалла ҫакӑнса таракан пулаҫҫӗ; тӗклё- 
ҫӑварсем те тутисене тзерк хупписем ай ӗ в р н  ҫӳлелле тӑсса тӑ- 
раҫҫӗ. Сарӑ хутаҫҫем ҫурӑлсан типё вӗтӗ тусанӗ (шӑрки) вӗҫҫе 
тухса ҫилпе ҫекленсе ҫӳреҫҫӗ, тӗклӗ пглсӑк ҫӑварсем ҫине ҫӑмӑл: 
ларса шӑркнне лартса хӑварат. Ш ӑркана ларса пртсен ререк хуп
писем каллех хупӑнса, вёсен хӳглёхёнце ыраш нӗррсем  тӑранса 
ӳсеҫҫӗ.

Ыраш тзереккине. тата вӑл шӑркана ларса ппҫнпне есбр 
хӑвӑр лайӑхрах сӑнаса пырӑр.

С ӑнам аллисем  1. Хӑвӑрӑн шкул п а х р н е  не килтн п а х р н а  
сӑнамаллн хир тума вырӑн хӑварӑр. Унта пёр пысӑк йӑран р в с а  
хатёрлӗр. Вӑл йӑран ҫине 3 ерет ыраш, тулӑ, сӗлё, урпа, вир 
тата куккурус пёр кунта акар. Мӗлле тырӑ хӑш тӗле акнине ма- 
насран кашнин йатне хӑма ҫпне ҫырса ҫапӑр. Хӑҫан акннне хӑ- 
варӑн кунсерӗн ҫырса пыракан тетрат ҫнне ҫырӑр. Акнӑ тырсем 
мӗлле шӑтнине сӑнаса пырӑр.

2. Ка.’Ь'васем шӑтса пӑртак хӑпарсан, кёреҫепе кашни тырӑ- 
ран пёрер кӑк хуллен р каласа тымаррисемпех кӑларӑр та, тет- 
ратсем ҫине краскӑпа ӳкерӗр. Ҫапла 5-7 кунтан каллех тӑвӑр. 
Вӑхӑтне хӑҫан тувине кӑтартсах пырӑр. Ҫак ҫамрак ка .врсена 
сӑнаса пӑхсан мӗнрен те пулсан уйӑрма пулаВГ.-'

Йӑран ҫнне акнӑ тырӑсене ҫӑвёпех сӑнаса ҫырса пырӑр.
Мӗлле ҫырса пымаллине ҫакӑнта кӑтартнӑ, таплитсӑ тӑрӑх: 

вёревёр.
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Тырӑ пураххисене хут <;ине ӳкерӗр.
Лу!,ах: ырашӑн, тулӑв, урпан.^ Шӑпӑрлисеы: сёлё. вир. 

Каллех тесгёр йӑран тӑвӑр та *ёр вӑхӑтрах хуратулӑ 
коррнтсӑ. йётён тата кантӑр :;-шер пӗрке акӑр. 

а) Шлтса вӑрлах пайӗсем унӑрлнине ӳкерер., 
н) Ш ӑтса гитени П'!)в!г гаилах ҫак 2-мёш таплнтсйра катартнӑ 

пек ■ ырса пырӑр. вӗееи нурнӑҫне ейнӑр.

ШГшш ‘К КӑларНВ а.нмйг- пнҫнц.
1ыра, курак иат,есем. ^

ланӑ
шат

ни
пуг,-
лавӑ

- - - - х ,  . -аг-
кӑ- ху- ! пуҫ* 

ларнлрална1 лавӑ
ёл-

к,ӗрнТ‘

Хуратулӑ
Кор’ртсй  1
П ӗтён
Каитӑр
Хӗвелҫавйрнӑш

’ Г

Ыйтусемпе сӑнам аллисем . 1. Хуратуд ^ецеккисем ҫ.пие мёллс 
хурткӑшпанкӑоем,~хӑш вйхӑтра ытларах лараҫҫё?

2. Ҫак сӑнакан тырӑ кураксен цен- хӑшён ҫине нпмле хурт т  
ларман'

:•{. Лкнӑ тырсеве тӑпӑлтарса типётёр.
-1. Кантӑраа йётӗпе шывра пултарса сӳе кӑларйр.

ИйкЛҫкурЯк...



Ыраша еийен тӑвакансем.
Ыраш п урххи  г и н р  хӑш§ухне хурамӑйрака майлӑ перев

еем пулаҫҫӗ. Вёсене пнрён ырашамӑгаӗ теҫҫё. Ырашамӑшё вал 
кампа й ӑ х ӗ н р  йапала— тырӑпулӑсен р р ӗ .  Пулса ҫитсен вӗсем 
п у р х р ан  тухса ӳкеҫҫӗ те. ҫуркуннее р н  нимён паллӑсӑрах выр- , 
таҫҫӗ. Ҫуркуняехи ӑшӑ кунсем ҫитсе ӳсентӑран ррёлсен. вӑл та 
шӑтса ӳсме тытӑнат; ун ҫинце спор тейекен тусан пек йапада- 
сем питӗ нумай ҫнтёнсе лараҫҫӗ. Вӑл спорсем ҫилпе вёҫҫе, а н р х  
р м ӑр тан н ӑ ҫамрӑк пурхсем  ҫине ҫыпӑҫҫа лараҫҫё те. каллех 
ҫӗнӗрен спорсем тума пуҫлаҫҫӗ.

Вара тырӑ п у р х х и  ррлен се хӑйён сёткенне йухтарма ты- 
танат, Сӗткенпе спор пӗрле ҫыпӑҫҫа пут,аха нӳнеклеятерсе ҫыпӑ- 
ҫакан туса йараҫҫӗ. Шӑнасем тата ыттн хурткапшанкӑсем п у р х  
ҫине сӗткен ӗҫме пырсан ҫав ҫыпҫакан йапалапа вараланаҫҫӗ. 
Ҫапла вара пӗр п урхр^н  теиёр пурах ҫпне ларса ҫӳресе сывӑ 
лу р х сен е  те р р е  йертсе хӑвараҫҫё.

Вӗсем ҫапла ҫӳресе пёр ана ҫинеси тепӗр ана йе хир ҫик- 
ҫав гр р е  сарса ҫӳреҫҫӗ. Ыраш пулма нуҫлаоан спорсенфвн хай 
ырашамӑшӗ те ҫптӗнсе ларат. Хӑшё вёсенрн  кадлсх ҫёре ӳкеҫҫё, 
хӑшӗ тата тырӑпа пӗрле пӳлмене те лекеҫҫӗ. Пулмене лекнӗ йапа
ла ҫӑвара та кӗрсе кайаг. А н р х  вӑл, ҫын ҫпйекен апатпа хут- 
гаинвн^ш т хӑрушӑ, мёншён тесен ун ӑш ён р  наркӑмӑш ҫынна 
•ррлеттерсе йарат, нумайгарах пулсан вёлерме те пултарат.

Ырашамӑшӗ йерсен тырӑ нат,ар пулакан пулат; ҫавӑнна вӑ.т 
тырӑ синее ан пултӑр тесе акнӑ рухне вӑрлӑхне тасатмалла, йё 
уйранах пуҫтармалла. Ӑна уйран пуҫтарма та йӑвӑрах мар, мён
шён тесен вӑл йӑран хӗррисенр ыгларах нулаг. Ырашаыӑшён- 
р н  кирлӗ емел тйваҫҫё, ҫавӑнпа ӑна пу< тарсан аптеккӑсене каи- 
са памалла.

* Ыраш к а б и н е  хурт сийесрен йепле 
еыхламалла.

Тырӑ хуреӗ тесе ҫёрле вӗҫҫе ҫӳрекен лӗпӗш пулакан хурта 
калаҫҫӗ. Вӑл хуртӑн тӗсӗ ҫӗр тӗслёрех. ҫарарах симӗс пулат. 
У яӑн лӗпӗшӗ ҫӗртме уйӑхӗн варрин§е вӗҫҫе 'ҫӳрет, ҫав вӑхӑтра 
вӑл тӗрлё сумкурӑкӑн ҫулҫи тӳятер йенне ҫӑмарта туса ҫыпӑҫта- 
раГ. П уринрн  ытла, шӑнӑркурӑв, йыгпырши, антракӑшман <;улҫи 
тунтерӗшне йуратарах парат. Вавӑнпа ҫӑмартине вёсен ҫулҫи ҫум-
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не йӗркипе ҫыпӑҫтарса тухат. Пӗр дӗпӗш 500 ҫӑмартана ҫитвэден 
г .кат. Пӑртак вӑхӑт иртсен еав ҫӑмартасенҫен пӗ*§ёк хуртсем 
тухаҫҫӗ.

Вӗсем ҫав тухяӑ курӑк еин-ҫех унӑн ҫемҫе ҫулҫине ҫисе пу- 
рӑнаҫҫӗ. Пӗр 3-4 ерне хуш ш инр хур 'р  темиҫе х у р е н  хӑй тум- 
тирне пӑрахса улаштарса пысакланатте, вара хӑй ҫуралнӑ курӑк 
ҫпн^ен ыраш кал^р ҫине йе купӑста, хӑйар пах-рне куҫат. Кёр
кунне шӑнтма пуҫлагр е н  ҫав хурт ҫӗр ӑшне кӗрсе ҫӗрӗ пек ҫа- 
вӑрнса выртат те, унтах хӗл каҫатг. Ҫуркунне ^ӑшӑта пуҫласан 
хай хурт та вӑранат, ҫёрле вал ҫӗр сине тухса анат еийет, ан^ах 
ус-екен курӑка паллӑ сийенех тумаст халӗ. Пӑртак пурӑнсан хурт 
каллех ҫӗре кӗрсе кайат. Унта вӑл хӑй валли вырӑ н тӑват те 
кш ш ш е Т)ӗркенсе ним сиккелепмесӗр выртат. Ҫӗртме уйӑхӗн вар- 
рншҫе, вара ҫак кнпкерен лӗпӗш тухат.

Ыраш к а б и н е  ҫнйекен хурт— ҫӗрӗҫдекенӗн т}н усал тӑнша- 
нё. Вӑл ҫултан ҫул ӗр$есе пырса ыраш к а б и н е  пайтах ҫисе ҫа- 
ратат. Вӑл малтанхи ҫул ыраш к а б и н е  пусӑ хӗрён§ен. йе йӑрая 
хӗрӗщ>ен, йе ҫумкурӑк тӑтн ӑ  ҫӗртен ҫиме пуҫлат. Тепӗр ҫудёшдз 
малалла нртсе ани анипех ҫисе тухаХ Ҫавӑнпа кашни хрес^енён 
*;ав ыраш кал.-р хуртне мӗн вӑй ҫитнӗ таран пӗтерме тӑрӑшас 
пула')’.

Ы рагака.рн хур-ҫӗ ӗррн н  еӗр ӗглекенрен хӑйӗн^ен те ки- 
.лет вӑл. Епӗр, вӑл хурт ҫум Тухсан, йе йӑрансем ҫишҫе пурӑна* 
тен ӗр ӗ . Пирӗн хурапусӑсен йӑранӗсем йаланах ҫумлӑ лараҫҫё. 
Хурапусӑсен аӑранӗсем ҫумсӑр нулсан лёпӗш ҫӑмарта тума вырӑн 
ттпаймӗр^ӗ, вара вёсем ыраш ка .^н  у сечен  • выҫӑ вилнё пудӗздёҫ, 
Хурапуса таса тыгас пулсан, ӑна лӗпӗш ҫӑмӑрта т ӑ в а ^ е н  ирте
рех сухаласа пӑрахас пулат, йӑрансене те ҫум ан пултӑр тесе 
ватса сухаласа тухсан, хурт та пулаймё’р ё .  Паллӑ, ҫак ӗҫе ҫӗр- 
ӗҫлекенсем хӑшпёрн ҫеҫ тусан, пур те тумасан, унӑн усси сахал 
пулат.

Сухалас пулсан мӗнпур хурапуса сухалас пулат, мӗнпур йӑран 
хыттисене пӗтермелле.

Мӗн тӑвасха ёнтӗ хурапуса кирлё пек вӑхӑтра сухалайман, 
ыраш к а /д а  хур$ӗ ка .ц ан а ҫиме тапратнӑ пулсан?

Унпек пулсан вара, хуртне хӑйне пӗтерме тӑрӑшмалла. Ӑна 
пӗтерес тесен. 4 вершук тарӑнӑшӗ, 4 вершук сарлакӑшӗ канавсем 
алтас пулат. Вӑл канавсен^е пӗр 3— 4 -ҫалӑшран лакӑмсем -рвса  
хӑвармалда. Канавӑн хӗррисем тпкӗс пуд-рӗр. Канавӗ ҫӳлелле аясйр-
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ланса улӑхтӑр, алтса кӑларнӑ тӑприне хурт йернё к а .р а  йенвелле 
ывӑтас пула'г.

11’анавсене пуҫтарнӑ хуртсене кашни ир пӑхса вёлерсех тӑ- 
мазла. Ҫав канава хурт йернӗ к а .д а  йеритавра алтса тухса. хурт 
йермен анасене сыхллс пулах. Хурт йернё калуг,хҫнне тёлён тёлён 
уӗрулми аврн, йе купӑста ҫулҫи, йе тата мёлле те пулин курӑк 
пӑрахса тухас пулах. Ҫавӑн пек купасем айно ыраш кал,луи хурцӗ 
пу«;тарйнма йуратах Ҫавӑнта нуҫтарӑннӑ хуртсене кашни кун 
вӗлерсе вырас пулах.

Хурт йернӗ ҫёре хуртран тасатса калгана тӳрлетее тесен, 
калгана шыв гине имҫам (емел) йарса туса бапнин^еш ырри пн- 
мён те ҫук. Ҫавӑн пек шывсем ыраш калур'не пӑсмаҫҫё, вёсене 
тыткалама та хӑрассн сук. Ҫавӑ имҫамсенҫен хуртсене т,ае пёте- 
рекенни, р  хӑватлн ..мышьркоко-кпслый натр1- тейекенни, гл.т 
наркӑмйшна хӑватлӑ сёлте хутйштарни пулат. „ Мышьяково кис
лый натр* нал шывра р с  ирёлет. шатнӑ калурн ҫулҫисене «;ун- 
тармасГ, тата ытти йапаларан нӳне укет. 25 витре гпыва 2 1/» йе 
3 кёренкке „мышьяково-кислый натр" нлсе, шыва йарса прёлтерес 
пулат. Унтан шывне пёр витре кёрекея лейккӑна (алана сирпёт- 
мелли сах.Ят) йараҫҫй. Пёр лейккӑ тултарнӑ шыв 100 ’рлаш ран  
ытла спрпётсе тухма пымаст. К а га В и лейккӑрц шыв ҫёр р л а ш а  
гитет пулсан. пёр ргеттинӑна мнҫе лейккӑ шыв кирлё.

Хурт умёнт,и йермен к а з а н а  пёр 2 - 3  ■р.таш сарлакаш 
снрпётес пулах, ҫапла тӑрӑшса снрпётсе тухса, хурта нулсен. енё]>- 
нумай -тӑкаксӑрах, ёглеее тертленмесёрех мёнпур кал.,рва хуртран 
хйтарйпар.

Сириётессе уйар вӑхӑтра снрпётес пулах. Ҫумӑр умён, йе 
ҫумар хыҫҫӑи сирпётме кн] лё мар. Хуртсене пбтерые кирлё йана- 
даеене'шырама акрономсем патне, йе хурткӑпшанкӑ уссппе снйеипе 
и Злее тӑракан ҫынсем патне кайас пулат.

('аила ёнтё, ыраш каление, сыхлас тесен кӗрхи тырӑ хуртне 
иётерес тесен, йалти пур гёрёҫлеконсен, ҫёрӗолекен комунӑеен 
пӗрле кӑр ёелес пулай Йагти халӑх ҫавӑн пек кӑр ёглеме пёр- 
лешсен тин. кал,.т,а хуртёнрн  хӑрасси пётӗ,—вал тӑшмана вара 
уӗнтерёҫ.

'Ҫавкапуҫӗ (клевер).
'Цавкаихгё и у май ҫул ларакан курйк, Яна нёрре аксан вӑ.т 

темнее ҫула пира)’, виҫтӑват ҫул умлйхыҫлӑ ҫулса илме пулах. Г&т 
та вӑл тем т е  тёслн те пур, вёсен цен т,и аванни хёрлб це^скли.

0



"Хёрлӗ трвкапуҫӗ ҫарансем ҫинҫе, анкарти таврашёН1 в хай тӗлёя 
ӳсни то палӑркалат, а в р х  тата нпа акса нумай тЯваҫҫё.

Трвкапугӗ пнт вӑрӑм тымарлӑ пулах. Тымарсем шгг вӑрӑм 
тарӑн каишгае вӑл уйар ҫулсещ,е те питех аптӑрамас!', мёншён 
тесен ҫёрён айаларах сийёсен^е йаланах еийелти сийёсенцен ну- 
рё ытларах пулах.

г§авкапуҫён ци пысӑв тымарёнцен айаккалла тата вётб лас 
тымарсем саралса капаҫҫё; 'Ҫавкапуҫ акнӑ вырӑна сухаласа 
пӑрахсан, ҫав вӗтӗ тымарсем ҫёрсе, ҫӗре оёнетсе питӗ кӑйкалан- 
тарсах йуеаса .йараҫҫё. Кунсӑр нуҫне тата '§авкапуҫён тымарӗсем 
ҫин |е вӗт шӑрга пек §ӑмӑрккасем пур. весом ӑшён^е калама ҫук 
лото хуртсем (пактерисем) пурӑнаоҫӗ.

Ҫав •ҫунлӑ йапаласем внтӗр 'рвкапуге сывлӑшран тыррапулла 
кнрлӗ асота туртса тӑрса, ҫёре пито аванлантарат. Ҫнвтерн хаклӑ 
йапалава сывлӑшран ытти ыраш йевӗрлӗ тырсем илеймеҫҫӗ. Не
сем ҫортеи сӑхса плнппех пурӑнаҫҫӗ. Туавкапуҫне епӗр пёрре ак- 
сан виҫтӑват ҫ у л ^ о н ' ҫулма йурат тен ёц ё, кунсӑр пуҫне тата 
трхвкапуҫ, акна ана ҫӗртмери пек канса йусанса выртат.

ТЦавкапуе акнГх ана ҫинт,е тырӑ, ӑна акман ана ҫищин^ен 
2 — 3 хут аваитарах пулат. Ҫавйнпа хресрнсен^ен нумайӗшӗ ҫа- 
вӑн пек анасем ҫине лётӗн акма тӑрӑшаҫҫӗ, монгаён тесен йӗтӗн 
яакар <;ӗр ҫинце путлӗ пулмаст. ^авкапӳҫӗн тӳрӗ туни ултӑ шите 
.йахан ӳеме пултарат. Ҫав тӳрӗ пысӑк туяпн$ен айаккалла нёҫӗк 
туратсем хунаса сарӑлса кайаҫҫё; Туаасем ннхуе впҫшер.еулҫӑ пу
лат. Т)ет,еххкисом нбр ҫӗро пуҫтарӑнса ^ӑмӑртанса лараҫҫё. ^авка- 
пуҫён 'ҫсҫеккнне ацасем те пптё йуратаҫҫё, ӑва ывҫи ывҫппех 
татса тщеккисене пёрерӗп каларса ӗмсех сёткенне туртса пӗте- 
реҫҫӗ. Ҫав пылав сӗтвене тага пылхурҫбсем, тёвлӗтурасем иитб 
.килӗштереҫҫӗ, рвкапуҫӗ аии ҫпнҫе патанах вёсем сӗрлеҫҫӗ.

'1}авҫапуҫе туратланса, ҫулҫӑла&са кайса, оӗре хулӑмӑн вит - 
се тӑрса, яӳре аван сыхдаТ', хӑйён хушшштр ҫумлӑ курӑка ус.ме 
памаст, тата вГхнлй шарлав ҫумӑрпа ҫӗре хытасран ■ҫарат.

Ҫапла ӗнтӗ, рвкапуҫво. акнӑ хыҫеӑн ҫёр пур йент,еи то 
аванданат, унӑн айён-це ҫёр иӗр вис гул выртсан тислӗклӗ- ҫёрпе 
танашат.

Тӳавкапуҫне йепле авмалли ҫинт,ен . Туавкапуҫёп вӑрри питё 
вӗтё, йӑхма сарӑрах тӗслӗ. Унӑн вӑррисене илнӗ ^ухпе, питӗ ас- 
туса илмелле. Хӗрлӗ тӗс.тӗ, выҫӑрах вӑрӑ ниме те йурамаст, х;а- 
ванпа хаклӑрах парса та, авантарах вӑрлӑх «лес пулах.



Халӗ ӗвтӗ пур хуласенуе те конператив лавккисем, склатсем 
пур, ҫав склатсенҫе йаланах лайӑх вӑрлӑхсеы сутаҫҫӗ. Цавкапуҫӗ 
пур ҫёрте те тенё пекех ӳсме пултарат, ҫара хӑйӑрлӑ ҫӗрсемпе 
шур тӑпра ҫинце ануах сарӑлса ӳсеймест. Вӑл пурину,ен ытла тӑм- 
лйрах хура тӑпраллӑ ҫёр ҫинуе аван ӳсет.

'Ҫавкапуҫ акмалли ҫӗре питё авая ӗҫлесе ҫемҫетмелле. Ана 
акпууен малтан вйл ҫӗре 3-4 ҫул ытти тырӑсем акса тӑмалла, уи 
кайран ыраш, йе сӗлӗ акмалла, вӗсем хыҫҫӑн тпн вара уавкапуҫ- 
не акс& хӑвармалла. г§авкапуҫён вӑррисем аксан пнт уасах шат- 
аймаҫҫӗ, вӗсем шӑтмасӑр нквнҫ ернене йахӑн выртаҫҫӗ, тата хӑш- 
уухне ҫуркунне акнӑ уавкапуҫ кёркунне тин шӑтат. Вӑл уас шӑт- 
маншӑн хӑрамалла мар. вӑл акнӑ еул науар пулсан та, иккёмёш 
ҫул аван пулма пултарат.

"Ҫавкапуҫ акнӑ ана ахал, ан ьырттӑр теее, ӑна хӑй тӗллӗн 
акмалла мар, йе ыраш кавди ҫпне, йе сӗлӗ ани ҫине акса хӑварас пу
лат. 'Ҫавкапуҫне ыраш кавди ҫине акас тесен унӑн вӑррине ҫуркунне 
иртерех хӗвел тухнӑ тухманах ҫёр ӑшӑнаууен сапса тухмалла. 
Хӗвел тухса ҫӗр ӑшӑнсан уавкапуҫён варрисем хӑйсемех ҫӗр гум
не ҫыпӑҫаҫҫӗ. Ыраш калур ҫине аксан, ананй сухалама та стре
ме те кнрлӗ мар.

'Ҫавкапуҫ.не ыраш ка.у,уи ҫ.ине авмасан' сёлӗ ани ҫине р.кса 
хӑвараҫҫӗ. Сӗлле акса сӳресен, уавкануҫне акса анана гийелтен 
сӳрепе пӗрер хут сӳреҫҫӗ, унтан сӳре тӳртӗмпе йе катукпа йакат- 
са хӑвараҫҫӗ. 'Ҫавкапуҫён вӑрри пит вӗтӗ, пӗр теҫеттина 1 пат
та 10 кӗренкке йе 1 пӑт ҫура йахӑн ант,ах кирлӗ. ■■

^авдапусӗнуен аван ута тӑвас тесен, ӑна иккӗмӗш ҫул Ц.нт- 
рав тӗлнелле, уеуеке ларсанах ҫулма тытӑнмалла. 'Оулма пуҫёсем 
сар ал ар ен  кӗтсе тӑмалла мар, ӑна вӑхӑтра ҫулса илмесен, ути 
науартарах пула!', выфӑхсем те вара ӑна пнтех кӑмӑ.тлах ҫимесҫӗ. 
Т)авкапуҫне ҫулса пӑрахсан типтёр тесе паккусра иквиҫ кун выр- 
вар&с пула!. Пӗр йенӗ типсен ана тавӑрса пӑрахмалла. Ҫавӑрка- 
ланӑ уухне питӗ сыхланмалла, асӑрхамӑсан унӑн ҫулҫисем те, пу- 
ҫӗсем те ванма пултараҫҫӗ. Ҫанталӑк уйар пулсан. виҫтӑват ктн- 
та уавканугӗ пит аван типсе кайат, ҫапла ӑна типётсен паккуе- 
ранах тнйесе кайма йурат.

'1]авкаиугне ҫулса илсенех, вӑл ана ҫпне вы.у,ӑхсене йама 
йурат, ан'вах вӗсене питӗ йӗпе, уйар вӑхӑтра, тата малтанхн 
кунсенуе нумай ҫӳретме йурамаст, мёншён тесен вы^ӑхсем ана 
лит нумай ҫннипе купёнсе кайма пултараҫҫё. 'Ҫавкапуҫне иртерех



ҫулса илнб пулсан, ҫулнӑ хыҫҫӑн санталӑк аван тӑрсан, тата ун 
ҫине вы.^ӑхсем те йамасан, вӑл ҫав ҫулах тепре ҫулмалӑх та ӳс- 
ме пултарат.

'фавкапуҫне пӗр вырӑнта нумай тытмалла мар, вӑл нӗр вы- 
рӑнта нумай р е н  тӑрсан науарланнЛҫемӗн науарланса пырат. Пкӗ 
ҫул хушшн вӑл аван утӑ парат, виҫҫӗмёш ҫул вара сахал тухаг. 
Ҫавӑнпа уавкапуоне пёр вырӑнта ик-виҫ ҫул тӑратсан, ун вырӑнне 
урӑх тырӑ йе урӑх курӑк акмалла. Малтанхи ҫул ҫулнӑ 'ҫухне 
пёр теҫеттинрен 200-300 пӑта йахӑн утӑ тухат, хӑшпӗр ҫул пи
тё аван пулнӑ цухне 500 нӑта йахӑн та пула!.

. Иккӗмӗш хут ҫулнӑ уухне 150-200 пӑта йахӑн пулат. !]ав- 
капуҫне пӗр вырӑна уарҫасах акма йурамас!. Пӗр вырӑнта ну- 
май акса тӑрсан, вӑл вӑйсӑрлансах пыраг. Ҫавӑнпа пӗрре аксд, 
уулнӑУ вырӑна 5-6 ҫул нртмесӗр акмалла та мар. Туаввапусне йа
ланах кушак хурипе (тимофеевка) хутӑш акаҫҫӗ.

С ӑнам аллисем . г|)авкапуҫён тымарне кӑларса пӗуёк уӑмӑрк- 
касеве тупӑр, вӗсем мӗллине каласа парӑр.

'^авкапуҫне мёншён уйа акаҫҫёУ
Хӗрлӗ уавкапуҫён^е миҫе уерекне шутласа пӗлӗр. г|)авкаиу- 

ҫӗн малтан мӗлле уеуеккисем ҫурӑлаҫҫё, тага кайран НеплпсемУ
"Бавкапус уеуеккисем ҫнне мёлле хурткӑпшанкӑсем ытларах 

лараҫҫӗ?
'Ҫавкапуҫӗнне нумай ҫулҫӑллӑ 3 ф ҫ ӑ  ытли туна тупӑр та, 

типётсе 3 ҫулгӑлли ҫумне хуг ҫине ҫыпӑҫтарӑр.

К уш акхӳри (тимофеевка).
Кушавхурн. хамӑрӑи ҫаравсем ҫинуе те нумай ӳсет. Унӑн 

туни гуллӗ те йака. 'Ҫе^еккнсем тгёр <;ӗре пухӑнса, ыраш пуҫ пек 
лараҫҫӗ. Ҫулҫисем вӑрӑм та ансӑр. Кушакхӳри рвкапуҫӗ пекех 
вӑрӑм тымарлӑ мар, ҫавӑнпа вӑл нуре те ҫӗрӗн ҫинелти снйӗсен- 
ҫен туйана!, уйара та 'рвкапуҫӗ пекех тӳсеймест. А нӑн уттине 
выфӑхсем питӗ луратса ҫийеҫҫӗ, ан§ах тутӑ тмтас тёлӗшрен цав- 
капуҫнех ҫитеймест. Вӑррисем ^авкапуҫ вӑррннмен вётёрех; вӗсем 
пйхма йӑлтӑркка, сарӑрах тёслё. Кушакхурине 'ҫавкапуҫпе хутӑш 
а к а ҫ ҫ ӗ .

Ш ӑтасса ҫавкапуҫӗн ^ен хӑвӑртрах шӑтат, ӳсессине пӗр вӑ- 
хӑтра ӳссе, пӗр вӑхӑталлах ӗлкёрет. Кушакхурине акӑ мӗншӗн 
•ҫавкапуҫпе хутӑш акаҫҫӗ: хутӑш аксан, вӗсем утӑ типессе темпе
рах тинет. тата ӑна вылфхсем те йуратса ҫпйеҫуё. Кунсӑр пуҫне



нӑд вы.$ӑхсемшӗн тутӑрах та. 'Цавклнуҫне кушакхӳрнпе хуташ 
акнин усси тага ҫак йен^ея пур: кушакхӳри малтанхи </ул -рвеа- 
пуҫбп-цен утӑ сахалтарах парат, иккёмёш ҫул нумайтарах парах, 
саванна утӑ нк ҫулга та тикёс пулат.

Ҫапла р ткапуҫие кушакхӳри хуташ акнӑ ҫарана, виҫҫӗмёш 
ҫ.ула та хйварсан, ’§апкапуҫӗ питё сахал пулах, кушакхӳрп ӗр^есе 
лӗтём уарана сарӑлат. К.ушакхӳрштуеп варлах таваетесен , иккё- 
мсш йе внҫҫӗмёш ҫул ҫулмасйр хӑварса', _мён вӑрри ӗлкгре^^енех 
лартмалла, вира вӑрри ӗдкёрсея ӑна ҫулса тцпӗтсе ҫанмалла,

Л)утеернӑ акеа тӑваееи ҫин^ен.
Лртсернӑ нумай гул пурӑнакан курӑк: пёрре аксассӑн >5-10 

гула ҫитиффёл нурӑяаг. Увӑн турӗ туни ҫӳлле (вӑрӑм >: 3-4 шите 
ҫитет. Л)утсернӑ вӑл пнтӗ лӑпсака курӑк: пёр тӗпрен 10-12 хамрл 
тухат, ҫомҫв ҫӗрте 50 хӑмӑла та ҫитхе пултара!

.[(утсернӑн ■ҫсҫекки хӗрдёкӑвак. Вал ннмёҫпйрҫн йӑхӑтгр 
курӑк. Л)утсерна хӗвел питӗн-ке иулмнсан, киреваҫта аксая та 
пулат: йе анкартпн'це йе ҫырма таврашёнтф. Вблтрен ӳсекеи вы-, 
рӑна та тиркемест. Пурия^ен ытла ёлёк ҫемҫе пулнӑ пахца вы- 
рӑнне килёштерет. Л)утсернӑран ытларах уса курас тесен, ӑна 
хура тапра ҫине, лайӑх ҫемӗҫтернӗ хӑйӑрлӑ тӑм ҫине акаҫ пулат.

Ыгла нурлӗ вырӑнта .^утсервӑ ӳсбймест, мёншён тесен- унан . 
тымарри иит вйрӑм 2-3 ^алӑш айала кайма пултарат, ҫёр айӗн- 
■р шыв гнйелерех пулсан тымар ҫёрет те, л,утсериӑ пётсо ларат. 
Ытлашши типӗ ҫёрте, сӑрт айккин^е. хёвел питёнце нумайа пы- 
масг, оасах типсе ларат.

Тата .'ьутсернӑна тырӑ акакан ҫёре, тырӑсемпелс перле ак
ма иурамаот, мёншён тесен вал пёр ре аксан пёр выранта 8-9 ҫул 
дурӑнат. . !)утсернӑран пур ҫёрте те пёр пек ута тухмаст. Ҫемӗҫ- 
термен хура тӑпра ҫинце тесеттннрап малтан ҫ у л н ӑ ’оух 150-200 
лат тухат, иккёмёш хут сулнӑ ^ух 30-40 пӑт тухат. Ҫемҫе вы
ранта малтан ҫулнӑ 'цух 250-350 пӑт тухма пултарат, иккёмёш 
хут ҫулнӑ т,ух 150-200 пйт, виҫҫёмёш хут ҫулнӑ кух 30-40 пйт 
теуеттин пугне иулма пултарат.

.{)утсернӑ тарӑп сЛ аланӑ гёре йуратиТ, ҫакӑнпа мён цухлё- 
Таранрах сухаланӑ, ҫанӑн цул авантарах. -Ьутеернӑ акма гёр ха- 
Чёрлес тесен, ӑна кёркунне сухаласа хаварас пулат. Сӳрессе ҫур- 
куяне ҫӗршыв типсенех, акас умён питё лайӑх суремелле, акас 
умён гёре пёр хут сӳрес пулат, аксан 2-3 хут сӳресе тухмалла.

V
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Алии акас пулсан теҫеттина 80-'Др кӗрепенкке вӑрӑ кнрлӗ,
• Ьутсернӑ вӑрри питё вӗтӗ, ҫавӑяпа ӑна хӑп тблён ак-ма канҫйр- 
тарах. Акас иулсан ӑна хӑйӑрпа, ые кӗлпе, по вӗтӗ тӑпрапа ху- 
тӑштарас пулах. Вӑррине пӗр паги илмедлс. тӑнрине йе хӑйӑрке 
тӑват пай плес пулах, вара лайӑх хутӑштарсан акма та йурат.

.Г)утсернӑпа аксан, ҫанталӑк ӑшӑ тӑрсаи 10-14 кунтан шӑт- 
са тухат. У пар ҫулта кай а йулма та пултарат. . Ьутсернӑ кал/р 
питб ҫинҫе. вӑйсар, ҫӑвӑниа кпрлӗ мар курӑксем ӑна пӗтерсе 
лартма пултараҫҫё. Ҫак сийен ан иултӑр тесе.н .здтсервӑна шӑт- 
са тухсан 2-3 ернерсн' вире ҫӑмланӑ пек ҫамлаҫҫё.

г1)чс§асах ҫачлача ал ҫитмест иулсан,, кирлӗ пар курӑксене 
•ҫулас пулах. Курйкне кура пӗр хтт йе нк хут ҫӑмламалла пулах: 
малтанхиве ^утсорнӑ шӑта пуҫласанах ҫӑмламалла, иккёмёш хут 
ҫёртме уйӑх пӗтпе ҫёрс ҫӑмлас пулат.

Иккёмёш хут ҫ.улнӑ цух д,утсернӑна порле ҫулаҫҫо, ҫавӑвпа 
вара ҫурри аха.'Ь куракӑн ути пулах. Кайран вара ӳсме прок па- 
раҫҫё. Ҫуласса .ьутсернӑна ■ҫе^еке ларщдеп ҫулас пулах, ӑна $е- 
•ҫекленхорсе хутаҫҫисем пулатщен лартсан, вӑл тепӗр ҫул хонпе 
ӳсет те вӑпсӑр. пулах. Ана мои цухд.б иртерех ҫулнӑ. ҫавӑн ьухлё 
лайӑх ӳсет. Малтан ҫуласса ҫӗртме уйӑхён пуҫламёшёнце ҫулаҫуӗ, 
иккёмёш хут—ҫурла уйӑхон 10— 15 -кунӗсеяр йе кайарах ҫулаҫ- 
ҫӗ. Кануне айӑн уйӑхё пуҫланнӑ т,ух ҫулса илеҫҫӗ.

.[(утсернӑна пуҫтарнӑ ■ҫух пихо сыхланмалла, аҫ&рхамасан 
унӑн ҫулҫиҫем тйкӑнса тунисем ҫеҫ тӑрса йудаҫҫӗ. Л)утсернӑна 
ҫулса илсессӗн унӑ-н ани ҫ-пне выл/ӑхт,ӗрлёх йама йурамаст, мён- 
шӗн тссен вӑл таптаса хытарнпне. тусеймест. пӗхсо ларат.

'Аксаесӑк иккёмёш гул. ҫуркунне оёршгав типсенех тииӗр 
шӑллӑ сӳрепе 2—3 хут суреҫҫё. Суренӗ 1ухне .ьутсерпӑ татӑлат 
хесе пёрете харамалла мар, вӑл тымарӗ вЗрам пиркн ҫӗрте тан- 
тан ларат, ӑна тапӑдтарса кӑларма ҫӑмалах та мар. . Ьутсорнй ш - 
.ма])ӗ мӑпне йурийех амаитма тӑрашас пула!, тымар мӑйио амант- 
сан вал пигӗ хунаса аайа¥, пор тунаран тепёр туна нртермелло 
ӳсме тытӑнаҫҫё, тымарӗ те хӗпёртесе айалалла т;ӑсӑлат: Ҫапла па
ра л,утсернӑ пур йен’вен те вӑй илсе вӑйлӑланса пур курӑксепв 
те ҫӗнтерсе, хупласа лнртат.

. !)утсернӑна аксан пёр ик султан ана пӑхас ёҫ сахалланса 
йулат. Усал курӑкоене тасатса сӳремелли ҫеҫ вара. Пӗр 5 -0  ҫула ҫит- 
■сессбн .|,утсернӑ ватӑлма пуҫлат, кара султан судах сайраланса 
пырат. усал курӑксем йышлӑланяӑсомён ймшланса пыраҫҫё, кай-

I
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ран вара л,утсернӑна пётёмпех хупласа илсе пётерсе лартаҫҫё. 
Л)утсервӑ акнӑ вырӑна сухаласа йӗтён, лир, тулӑ акаҫҫӗ. Ҫав вы- 
рӑнах .^утсернӑнах 5 ҫул иртмесӗр акма йурамаст.

В ьщ ӑхеене ҫитермелли кӑшман.
Вы.вӑхеене ҫитермелли кӑшман ак мёнрен пит паха. Унӑн 

ваыв. тата пит ^ас пиҫекен тутӑ йапаласем пур. Ҫавӑнпа ҫав кӑш- 
ман вылрлхсене сӗт нумай хутшӑнтарат. Хёл кунёнре кӑшман ҫул- 
лахи ҫерем ҫинтрг ҫамрӑк курӑкиа танлашат. Вӑл кӑшманӑн тухи 
пылаклӑ майӗпе, ӑна пур выдДхсем те йуратса ҫийеҫҫё. Кӑшмана 
ҫ-исен вы.^ӑхсен хырӑмӗ те пӑс&лмасТ', нумайтарах ҫитерсен те кӳ- 
пӗлсе каймаҫҫӗ.

Ҫавӑнпа кӑшмаэ ытти вылргх апарёсенрен нумайтарах га 
усаллӑ, ӑна пур ҫёрте те акса ӳстерме тӑрашас пулат. Нимӗнле 
апатпа тӑррнтарса пурӑнсагн та, кашмая пек йӳнеӳкекенни ҫук. Ва
там ӗнене хёл каҫит^ен 8 уйӑх хушшин^е 360 пйт кӑшман кир
лё. Ҫавӑн рухлӗ кӑшман акса тумашкӑн 200—300 тӑваткал у,а- 
лӑш ҫеҫ кирлё. • , /

Кунта пирӗн вы^ӑх кӑшманӗ темле тӗрлӗ тӑпра ҫргҫе те 
ӳсме пултарат. Ант>ах питӗ рӗрӗ, шыв тӑракан вырӑнта ӳсеймест, 
тата ытлашши тип вырӑнта нӳрсӗр аптраса пётсе ларат. Вы^ӑх 
кӑшманӗ тислёк тӑкнӑ вырӑиа питӗ йуратат, тислӗк такман ҫӗрте 
вал акса пӗтернӗ хака та тӳсеймест. '1}ӑнах та, пит аван хура 
тӑпраллӑ ҫӗр ҫинце кӑшман тислӗксёрех аван ӳсет. Сӑмахран, кӑш- 
мана ӳсме кирлё йапаласем пур ҫӗре, ӑна кирекӑҫта та акма, 
вурат.

Анцах кӑшмана ҫӗнё тислёк сире акма йурамаст, мёншён те
сен тин тӑкнӑ тислёк ани ҫине курӑксем нумай тапса, тухаҫҫӗ, 
ҫавӑнпа кӑшмана тислёк тӑкнӑ кнв ана сине, такни пёр ҫул-йе 
ик ҫул иртсен тин акмалла. Пуринцея ытла ӑна анкарти вырӑн- 
не, пахцана, кантар вырйнсене акас пулат.

К ӑйман акмалли вырӑна кёркуннех сухаласа хаварас пулат. 
Сухаласса таран сухаламалла, мён цухлё таран, ун цухлё аван 
вӑл таран сухаланнне ппт йуратат. Ҫуркунне сухалама йурамаст, 
мёншён тесен вӑл ҫӗре типётсе йарат, акас вӑхӑццен ана та ха- 
тёрленсе снтеймест. Ун аннне сӳренӗ цух пнтӗ тӑрйшса сӳремел- 
ле. Пӗцӗк муклашкасем ванса н ӗтер ен  ҫаплах стрес пула!1.

Кашмана сёлё акса пӗтерсенех акма тытӑнаҫҫӗ. Унӑн вйр- 
ркеене ёретлё ларгса тухао пулаК Кашни ёрет хушшивре 10— 12



вершук выран хйвармалла. Ӗретлё машшивӑпа акас пулсан, те - 
ҫеттин ҫср ҫине пӗр пӑт кӗмелле акас пулат. Машшинӑ ҫук сын- 
сем кантӑра йе вӗрен тӑрӑх алпах лартса тухаҫҫӗ. Пӗр ҫӗрех
2— 3 вӑра цнксе, кашни 2 вершукран лартса кайас пула!-. Ун 
пек лартсан пӗр теҫеттин ҫнне 15— 20 кӗренкке йахӑн варлӑх 
кӗрет.

Алпа лартас пулсан ак ҫапла лартмалла: вӗрене цӑс-са икӗ- 
ъӗуёнцен те шалу§асемпе ҫыхса лартаҫҫӗ. Вара лартаканни сыдтӑм 
аллипе шӗвёртсе патак илсе, <кашни вершукранах пӗцӗк шӑтӑксем 
ТуСа 2—3 шер вӑрӑ хурса внтсе хӑварат. Лартса тухсан вал вы- 
рӑна йакатса тххас пулах. Вӑрӑсене тарӑн лартма йурамаст. Та
ран рнксе Хсӑварсан вёсем шӑтса тухаймаҫҫё.

Лартсан 10— 12 кунтан кӑшман шӑтса тухат те, ҫамрӑк 
ка.ццасем питӗ хӑвӑрт ӳсые тапратаҫҫӗ. Ҫав вйхӑтра ӑна пнтӗ ла
мах астӑвас пулах. Кал}цан виҫҫӗмӗш ҫулҫи туха пуҫласанах сай- 
ралатма тытӑнмалла. Пӗрер калуца, пӗр пӗринцен 2 -4 вершуй 
хушшн хӑвараҫҫӗ. Ытлашпшне тӑпӑдтарҫа ывӑтаҫҫӗ Ҫумлӑ курӑк 
нулсан тасатмалла.

'Гепёр ернерен тепӗр йулашки хут сайралатмалла. Иккёмёш 
зут сайралатнӑ цухне 6— 8 вершукран пёрер калуца хаварас пу
лат, ыттисене пётёмпех ҫӑмласа пӑрахмалла. Хӑварнӑ цухне тӗ- 
реклӗ, вӑйлӑ калувасене ҫеҫ хӑварас пула!. Сайралатса тухсан йа
ран хушшнсене ҫемҫетес пулах. Урӑх варакӑш мана кӑларшренех 
яимле ёҫ те тумаллах мар.

Иккёмёш хут ҫӑмласа ҫемҫетнё хыҫҫӑн, кӑшман пит хӑвӑрт 
|см е пуҫла!, ҫав вӑхӑтрах унӑн тымарё те сарӑдма тытӑнат. Каш
мана ннмӗнле хуртсем те, нимӗнле цир те аптратаймаст. Кашма
на лайӑх ҫемҫетнӗ ана ҫине акса, аван тирпелесе ӳстерсен пӗр 
теҫеттинран 2500-3000 пӑта йахӑн нлме пулат. Кӑшыана пӗрре 
акса курнӑ ҫын, ӑна акма нихҫан та пӑрахас сук, мёншён тесен 
вӑл к&шман пысӑк усӑ туннне сисет.

В ы т ь ӑ х ҫ а р ӑ к ӗ  (турнепс).

Пахцана акса тӑвакан ҫарӑксйр пуҫне тата хире ана сине 
акса тӑвакан вы.цӑхҫарӑкӗн сурцё пур. Вы.цӑхҫарӑкӗ вы.цӑхсене- 
ҫитерекен ытти тымарҫимёҫҫем пек тӑпрана тиркесе тймаст. 
вал н\:р тӑпра ҫинце тенӗпекех усме пултарат, анцах тйм- 
ларах хура танра ҫи1Ш5 тата аван ҫитӗнет. Вы.цӑхҫарӑ,кё лаййх 
сухаласа ҫенҫетнӗ тйщтана йуратат.



Ҫавӑяпа ана акмалли вырӑна—анана кёркунне тислёк так
са тарйнрах сухаламалла, вара холле валли сӳремесёр хйвармалла. 
Ҫуркунне иртерех ҫийелтсн суресе тухас пулат, акае умён тепре 
сухаласа сӳремелле. Акассннс кӑшман экнӑ пекех вӗрен тӑрӑк 
лартса пнмалла. Тарахла суртли иулсан сухакасси тарӑх ^ёНӗтсе 
пӑрахса пырсан та йурат. Вы.рӑхҫарӑк вӑрри питӗ вётӗ, теҫетти- 
яа  10 кӗренйке ар'цах кӗрет. Унӑп вӑррине пур хулари склатсеН- 
т>е те илме пулат.

Ш ӑтса 1 V, вершук ӳсессён ана сайралатас пулат. Сайра- 
латнӑ т;ухне пӗр ҫарӑкраи тепер ҫарӑк хушшине 4 вершук хӑ- 
варса пымалла. Тйпӑлтарвӑ 'ҫухне варртараххноене кӑларас 
пулат, ҫуикурӑксем пулсан туртсах ниналла. Ерет хушгансеие 
сухапуҫёпе цӗрсе тухсан та аван. Ҫарӑксем уссе ҫулҫисемпе пӗр- 
пӗрине кансӗрле пуҫласан тепбр хут сайралатмалла. Ушҫухие 
хушшисене 0-7 верщув хӑвараҫҫӗ.

Ҫарӑк йёритавра тӑпра хытса кайасран йаштаса тухас пу
лат. Урйх вара пигҫе пугтарацен  те ннмӗн ӗҫех то ҫук. Вилӑх- 
ҫарйкне клларма васкамалла мар, мёншён тесен вӑл тӑм ӳкме 
пуҫласан та усме пултарат. Ана уйар ҫанталӑкра каларас. п ула! 
Кйларсан сулҫисене касса пйрахас пулат, вара нйртак куштар- 

-оач тин пуҫтарса хума Йурат.д
Пёр теҫеттинра-н 1000-#000 нӑта йахӑн выл,ӑхҫарӑкё тухма 

пултарат. Вы^ӑхҫарӑкӗ кӑш.маи пекех выдДхсе|мшӗн паха апат. 
Пурннцен ытла ёнешён лайах, сёт нумай хутшантараг. Ҫавӑнпа 
ана акнп пит усӑллӑ пулмалла.

Й ӗ  т  ӗ  н .

Иетён вал пёрсулхи курӑк, ӑна ҫуртыррн пекех ҫуркунне
акса ҫав ҫулах пуҫтарса илеҫҫё. Йётёнӗн тымарӗ тӳптӳро усее
апат, айаккалла лӑска туратлӑ тымарсем сараймаст, ашҫах лйпра 
ӑшпе те тарӑн кёме пултараймаст. Унӑн туни те ҫавнашкаллах: 
тӳрӗ те ҫинсе, туратсем те ҫукпа псрех. Туратсем вырӑнне пӗт>ӗк 
ансӑр ҫ.улгйсем тӗпӗн^ен пуеласа тӑррине ҫйтитданех йӑвӑн лар
са тухаҫҫё. Пётёнӗн цаҫекки ҫуткӑвак тӗслё. нитӗ нлемлӗ пулат. 
^ е р к к п  тӑкӑнсан ун шлрӑнне йётёи пуҫӗ •ҫӑмӑртапса ларат. Ҫат 
х м Ш л ӑ "ҫӑмӑркка хуран ӑшӗнҫе хурахӗрлӗ тӗсле йапйава йӑл-
гаркка вӑрӑсем ҫитёнеҫҫё.

Лбтбн тӑмдӑрах, лайӑх ҫемӗҫтернӗ тӑпрана йуратат. Пурнв- 
ьен ытла вӑл -^авка пуҫ акнӑ вырӑна килтатерет. Пӗтён хӑй аван
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« ҫҫрё йуратат те. анцах тӑпрарп еӑткене пётёмпех туртса илсеҫӗ- 
1 ре натрлрлатса хӑварат. Хӑн хыҫҫӑн ытги тырӑ курӑвсем иек ты- 
: мар хӑмӑ.т хӑварса ҫёфе усӑ куреДмест, мёншён тесен ӑна тӑрш- 
: 1нё вӑрӑмрах, сӳс лайӑх пултар тесе тьшарёмӗнёпех оӑлаҫҫё.

Йӗтӗне тата ҫӗнӗ тпслӗк ҫ-ине акма йурамӑс?, тин такпӑ 
1 тислёк ани ҫине ҫумлӑ курӑк танец тухат. Йётӗн ҫавӑн лек ҫум 

курӑкеемпе ӳсме нултараймасТ- вёсене ҫӗнтерме увӑн хава^ӗ ҫктен- 
месг те. вӑл хуплаиса ларат. Ҫак сийен ан пултӑр тесен йётёне 
тислёк ани <;нне ыраш хыҫҫ&н акаҫҫё. ^авкапуҫ ани иулсан тата 
авантарах. Унгаӑн ҫакна ҫнтес вырӑн та ҫук вара.

Саван пек ҫӗр ҫннҫе унӑн тӑршшӗ аршан ҫура йахан ӳсмн 
пултарат, унта ҫум та пӗртте тухмаст, ҫӑмлас хуйхн те пулмаст. 
Ҫавӑн пев курӑксӑр шрӑм йбтён 'ҫӑиах та шыв пек хумхавса ҫеҫ 
ларат. 'Цавкануҫб акнӑ. вырӑнта йӗтӗн тата питё тӑнтӑн усет; ь!т- 
ла йёпеҫудла та, уйаррине те тӳсме пултарат. Усси те унтӑн ка
лама ҫук нысӑк пула?.

Теҫеттинран 4(1— 50 пӑт сӳс, 50 иӑт ннрӑ гухма пултарат. 
Варҫӑ пуҫланатурен. вӑтам шутпа шутласан та, 1 пӑт йбтӗн сӳсси 
5 тонкӗ те 50 нус, вӑрри 1 тенкӗ те 70 нус пулнӑ. Пӗтӗмпе шут- 
ласан теҫегтннран 360— 400 тенкё тунӑш-—услам курӑнат. ]]анах 
та йӗтӗнӗн асаипи ппт пумай. Акӑ нлер ӑна акмалли ҫёрне ха- 
тсрлессине. Йёгён акмалли ан ша тарӑнрах сухалас пула?, суре- 
вӗ т,ух муклашкассм ванса вётеле'рся ҫаплах суремелле. Хӑш- 
■ҫухне йӗтӗн анн тарах сурепе 7-« хут та туртарса тухмаллй те 
пулат.

Йётёне пыш.та акакансем ҫурла уйӑхӗтгрн и у л а са  ҫйвар- 
нчщен ҫаӑлах иртгереҫҫё. Ӑна уйран пуҫтараҫҫӗ, типетсе ҫапаҫ-
I . к ӳ л л е  хутса пултараҫҫӗ. Кайран ты.т.таҫа, шӑртлаоа тасатаҫҫё. 
уанла вара хблёое тенӗ пекех пётём ҫемйипех йӗтёппе асан.та- 
наҫсё.

Ан|ах малал.шно шуххӑшласа пӑхсан, вал асана тупаш ге
мму/ хут иртгерсе кайат, пӗгӗм тӑкакне внтсе. лартат. Хаштрхне 
тата йӗтӗн ӑнаҫлӑ пулмапии те пула'?, йе ф ё р е х  сӗрее кЪйаг. 
анцах вӑл инкексем .угриӑрхӑпӗн^еп килеҫҫӗ. Пёлсе тӑ.рӑшша ӗҫ- 
лесен, ннкеккисене те сирое йама пулат, усспне те ытларах кур
ма пулат.

Йӗтёне хӑшё вӑрришбн. те при сусёшён, хйшё тата ӑна та. 
г сна та тӑвасшан акаҫҫӗ. Вӑррипе нумайтарах кӑ ларас тесен, 
Уна Мвл.рах акс-а, вӑрри лапах таранатут,енех лартма-лла. ^ и



•суртне вырӑсла •„самосей“ теҫҫӗ, унӑн тураттисем те пулаҫҫӗ. 
Сӳсшён акаканнане сайрарах акса иртерех татмалла. Вӑл сурт- 
ран влрӑм сӳс пула?, варпуҫҫд те пысӑк йулат.

Пирӗн йӗтӗне сӳссине ге, вӑррине те кӑларасшӑн акаҫҫё. 
-Ҫапла ӗнтӗ йӗтӗнӗн ӗҫӗ йӑв&р'пулсан та, унӑн тухӑҫдйхӗ хуҫине 
темиҫе хут ытларах тавӑрса пара?. Ҫӳсӗ унӑн пиравӑра кайа?, 
вӑрринт,ен сапсар тутлӑ ҫу кӑлараҫҫӗ. Пӗрнтавра шухӑшласа пах- 
сан та йӗтӗне акма питех те йурат. Пӗр вырӑна йётӗне 7-8 суд 
-сӑр акма йурамаст.

К а н т ӑ р.

Кантӑр акнӑ ана патне пырса тӑрсан, еан куҫна турех икё 
тӗслё курак курйнса канат. Вёсенцен перине кантӑр теҫҫӗ, тепри
не пуса теҫҫӗ. Пусин туни ҫ.ящерех те вӑрймрах. ^е^еккисем ки
се плӗ ҫеҫ кӑна, туни йёритавра шерепеленсе лараҫоё.

Кантӑр цусаран паркарах, унан ^ е к к и с е м  -рмӑрккаланса- 
лараҫҫӗ. Т ^ е к ӗ  ӑшӗнце ппцри кисеппи сук, ун вырӑнве унтан 
тукмаксем нумай пулаҫҫӗ. Пуса-йаланах кантӑртан малтан ӗл- 
кёрет, тата унтан нихҫан та вӑрӑ пул мае?. Мёншён вӑл апла?

Кантӑр хӑйӗн тымарӗ вӑрӑм мӑйӗпе, тарӑн сухаланӑ тап
рана йуратат. Хытӑ ҫӗр ҫин$е кантӑр ӳсме пултараймаст, саван- 
па йна лайӑх ҫемӗҫтернӗ ана ҫипе, йе хура тӑпраллД шыв хӗр- 
нелле акмалла. Кантӑр анине ҫемӗҫтерме питӗ нумай тислёк кир
лё. Деҫеттина 3-4 вин п ӑт—вӑл 150-200 лава йахӑн пулат. Вӑл 
сёре хытаракан, ҫӗр сӗткенне хытӑ 'ӗмекен курӑк.

Кантӑра йӑвӑрах аксан— вӗтӗ аван сус пула?, сайра аксан 
ш\лтра. хытӑ сӳс гуха?. Кантӑр йӗтӗн пекех сӳсдӗ. ҫтллӑ курӑк. 
У н  вГфрин^ен ҫу кӑлараҫҫӗ. Йӗтён ҫуне те, кӑнтйр ҫуне те апат 
ӑшне йарса ҫийеҫҫӗ. Вӗсен-ҫенех тата кӑраскӑ тумалли (олифа) 
хатёрлеҫҫӗ. Ҫуран туна кӑраск&па сарласан . сӑр каймасг. тимӗр 
те тутӑхмас?, ййвӑҫ тавраш ■ҫас ҫӗрмест. Кантӑр сӳсё мён тума 
кирлине есӗр хӑвӑр та пит аван -ҫухдатӑр. Кантӑр пулмасан пирёи 
ҫийейуҫа тӑхӑнмаллн те пулмаст, ҫавйиаа ӑна ытларах акса 
тума тӑрӑшмалла.



1-мӗш таплитеӑ
Ҫул 1-мёш пусӑ 2 мӗш пусӑ 3-мӗш пусӑ 4-мӗш пусӑ

1900
фавкапуҫле

ыр&ш

^авкапуҫсӑр

ыраш.

У
Ҫуртырри.

Навусдӑ ху»а- 
пусӑ.

1001

I
^авкапу; мал- !

танхи ҫул.
-

Ҫуртырри. Хурапусӑ.
^авкапуҫсйр

ыраш.

1902
'Ҫавкапуҫ иккё- 

мРш ҫул.
Хурапусй.

фавкапуҫлё

ыраш.

Ҫуртыррн (ираш 
хыҫейн).

19.03
Ҫуртырри (дав
илу!; хыҫҫӑн).

фавкапуҫсйр

ырапт.

'^авкапуҫ 1-мӗш 

ҫуд.
Хурапусй

1904 Хурапусй.
Ҫуртырри (ыраш 

хыҫҫйн).
Цавкапуҫ 

2-мёш ҫул.

Т)авкапуҫлӗ
ыраш.

1905
фавкапуҫсйр

ыраш'.
Хурапусй.

■

Ҫуртырри (дав- 

капуҫ хйҫҫӑн).

'1]авкапуе 

1-мёш ҫул.

1900
Ҫуртырри (ыраш 

хыҫҫӑн).

фавкапуҫлӑ

ыраш.

■
Хурапусй.

Т^авкаиуҫ 

2-мСш ҫул.

1907

.............  '
Хурайусӑ.

Т^авкапу.ӗ 
1-мёт ҫул.

фавкапуҫсйр
ыраш.

Ҫуртырри (т,ав- 

капуҫ хыҫҫйн).

1908
'Цавкапуелё 

ыраш.

^авкапуҫ 

2-мёш ҫул

Ҫуртырри 
(ыраш хыҫҫӑн).

Хурапусй.

- -..... ..... -

1-мёш пусӑ. 2-мёш пусӑ 3-мӗш пусӑ, 4-мёш пусӑ.

Ҫак таплитсӑна авантарах пӑхсан ак мӗн курӑнат:
1. 'Ҫавкапуҫ ’ыраш ҫине ҫул сиктерсе акӑна?. ҫуданасса 

кашни ҫул ҫулӑнат.



'2. Пӗр вырӑна 6 ҫ-улсӑр аканмаст.
3. Ҫуртыррипе ыраш ӗлӗкхпнден сахалтарах акӑнаҫҫӗ, ан- 

р х  ун иырлнне вӗсем <ҫине навус нумайтарах тӑкӑнат, унсӑр 
цуҫяе тата •ржкаиуҫ-ае акиипе ҫёр канеа аванланса кайат. Ҫа- 
вйнпа тырӑ ӗлӗкхиндеи нумайтарах тухма та пултарат.

4. Ӗлӗк вы.рахсем кёлтесене хпртен курнцценех выҫӑхса- 
ууреггдёг. хире 4 иусоа уйӑрса цавкапуҫ аксан вал давкапугне пё
рни ерне нргсрех ҫулса илсе вы.рӑхгепе йама йурат; ыттп давка - 
нуЩе кайарах хаварсан та йурат. Хире тӑватӑ пусса уйӑряине 
хгрдамал.ш йеиӗ те пур, мёншён тесен: 1) давкапуг малтанхп 
гул ута нумай пара?, 2 мӗш гул сахалтарах пара?, ҫавӑнпа утӑ 
тнкёс пулмас?, 2) иӗр гул мӗнпур гуртырри пуссп (ыраш хыгҫӑн 
пптӗ темге пулипие йӗтён акма вырӑн пулмаст, тепӗр гулнё (цав- 
капуҫ хьпҫан) вал муклашкаллӑ пула?. _ „

„ Ҫакна кура халё нумайёшӗ хирсене сакӑр пусса уйара пуҫларёҫ..

Ултӑпусӑллӑ хир.
Хӑшеӗрте хресденсем ҫарансем сахазлипе, тыра. акакан ҫӗр. 

румай пулнипе выл,ӑхсено ҫӳрсмо ава-н. ирӗк пултӑр теоо, хнрсене 
('. гхсса уйӑраҫҫё. Хире ултӑ пусса уйарас тесем, ёдӗкхп 3 пусса 
гурмалла ҫеҫ уйӑрмалла '(2-мёш таплитсӑра кӑтарТнӑ). 2-мёш тап- 
лнтеӑраи паллӑ, ултӑпуоӑллӑ хирте хура пусӑ внҫӗ пусӑ духне- 
Х1И) цен ц кӗ хут кайа нулат; ул вы ранне хале давкапи; слёкхин- 
:.ен нкё хут ытларах акӑнаг.

Хрсс^енсем нумайӗшб хпре ултӑ иайа уийреан ыраш сахал 
акӑннӑрап и и т  хёраҫҫё; унтан хӑрамалла мар. м ӗ ш н ё н  тесен х и 

ре б пусса уйӑрсак навус та нумайтарах тӑкӑна?, унтав тата ыраш 
пёр вырӑна 5 султан тин акӑнат; саванна тырӑ 3 пусӑдлӑ т,ухне- 
хинцш ытларах та пулма пултарат.

Ултӑпуеӑллӑ хир йётён нумай хпрлё гёрте ннтё аван, гакан 
пек хирте йётён ҫутлерсх акӑнат.

Сатпахтзи вырӑнёпе хутлӗхӗ.
Пирён Т,йваш Оплагён'уе сатпахцинде пурнлрен ытлаулмуҫ- 

1,и. |ейҫь1рлы, тата крущщӑпа ҫлпва лартса ӳстереҫҫӗ; ҫырда тӗм- 
мисен^ен: хӑмлаҫырлн, хурлахан тага йенлӗҫырла ларгса тӑваҫҫӗ. 
У рӑх ((имӗг нӑвӑггене ппрён патӑрта сивё ннркп устерме кансёр- 
терех.

('атнах'§п лартса ӳстерес ёҫ яалалла анса пырасси ну май 
сӑдтавратг килет: вырӑйтан, нурлӗхрен, хӳтлёхрен, пуршгден ытла 
г,«.1се гглешпгде 1 килет. Сатпах-ҫн вал ли вы ран пӗлсе йышйФса
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190.0
1)авкаптҫлӑ

ыраш

г§авкап7(Сӑр !
С у ■ р

ыраш.

1901
1. '^авкапуҫ 

1-мӗш ҫул.

2. Ҫуртыррн 

(йӗтӗн).

3. Ҫуртырри

(сӗлӗ).
4. Хурапусӑ.

1902
'1)аккапуҫ 

2-мӗш ҫул.
Хура пусӑ. ^авкаптҫ.

1903
Ҫуртырри

(йӗтӗн)

^авкапуҫсӑр

ыраш.

'Щавкапуҫ.тӑ

ыраш.

Т)авкапуҫ 

1-мӗш ҫул.

1904 Хурапусӑ,.
Ҫуртырри

(сӗлӗ).

'Ҫавкапуҫ 

1-мӗш ҫул.

'Ҫавкапуҫ 

2-мӗш ҫул.

1905
Т^авкапуҫсӑр

ыраш.
Хурапусӑ.

'Ҫавкапуҫ 

2-мӗш ҫул.< с

Ҫуртырри 

1 йӗтён).

1906
Ҫуртырри

(сӗлӗ).

^авкапуҫлӑ

ыраш.

Ҫуртыррн

(йӗтён)
Хурапусӑ.

1907 Хурапусӑ.
'^авкапуҫ 

1-мӗш ҫул.
Хурапусӑ.

^авкапуҫсар

ыраш.

1908
'Ҫавкапуҫлӑ

ыраш.

'Ҫавкапуҫ 

2-мёш ҫул.

'Ҫавкапуҫсӑр

ыраш.

Ҫуртырра

(сӗлӗ ).

1-мӗш пусӑ. 2-мӗш пусӑ. 3-мӗш пусӑ. 4-мӗш пуса.



таплитеӑ
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5. Хурапуса.

■
6 . Вы.^ӑх 

ҫӳретме.

Т/Давкапуҫсӑр

ыраш.

8. '^авкапуҫлӑ 

ыраш.

1]авкапуҫсӑр

ыраш.

Ҫуртыррй

(йӗтӗн).

Ҫуртырри

Гсёлё).

^авкаиуҫ 

1-мӗш ҫул.

Ҫуртырри

(сёлё).
Хура лусӑ.

^авкапуҫ 

2-мӗш ҫул.

Хурапуса.
Т)авкапуҫсӑр

ыраш.

Цавкапуелӑ

ыраш.

Ҫуртырри

(йётён).

^авкапусла.

ыраш.

Ҫуртырри

(сёлӗ).
,  ■"

^авкаптҫ
*

1-мӗш ҫул.
Хурапусӑ.

1]авкапуҫ 

1-мӗш ҫул.
Хурапусӑ.

Т^авкапуҫ 

2-мӗш ҫул.

Т)авкапуҫсӑр

ыраш.

Т)авкапуҫ 

2-мӗш ҫуя.

^авкапуҫлӑ

ыраш.

Ҫуртырри.

(йётён).

Ҫуртырри

(сӗлӗ).

Ҫуртырри

(йётён)

'^авкапуҫ 

1-мӗш ҫул.
Хура пусӑ.

5-мӗщ пусӑ. 6 -мӗш пусӑ.

!'

7-мёш пусӑ. 8 -мӗш пуса.



хатёрлес пулах. С атпахрне пирӗн патӑрта типӗрех ҫӳллӗрех вы- 
рӑн кирлй. Вырӑнӗ ытла нӳрлӗ, лацакаллӑ лапам ҫёрте пулсан, 
йӑвнп.ем хӗлле шӑнса пӑсӑлаҪҫӗ. Тата ҫавӑн пёк вырӑнга пӗр 
ҫулхи туратсем пӗве кайса кёркунне те пӗр т,арӑнмасӑр ӳсеоҫё. 
Вара хёллене кӗр е^ еи  сарӑлса тёрекленеймеҫҫё те шанса тиш е 
хӑрса кайаҫҫӗ.

Хӑнгҫух ҫурҫӗрпе хӗвелтухӑҫ йен^и вӑйлӑ сивӗ касакан ҫил 
ҫимёҫ йӑвӑҫҫисене питӗ нумай синен тӑват. Ҫавӑнпа та сатпах&и 
вырӑнӗ кӑнтӑриа хёвеланӑҫ йенелле кӑштах тайлӑм пулсан питё 
аван: сивӗ ҫил йӑвӑҫҫене питех аптӑратса каймаеТ.

Тата сивӗ ҫил вӗрекен йен^ен сатпах'§ине хӳтӗ туни опте 
кирлё. Ҫурҫӗрпе хӗвелтухӑҫ йентуен сатчахци ҫумӗн^е вӑрмансем. 
сӑртсем йе ҫӳллӗ ҫуртсем пулсан. хӳтлӗх тумасан та йурат. Ҫа- 
кӑн йевёрлӗ хӳтлӗх ҫук пулсан ӑна йури хатӗрлемелле. Сивӗ ҫил- 
сем вӗрекен йент;ек сатиахтщ хӗррипе хырпа р р ӑ ш  лартса тухни 
аван.: вёсем с-ивве те лайӑх тӳссҫҫӗ, тата хёлӗш ӑвӑн симёс ларса, 
хӑйсен ҫӑра лӑпсӑр турат;ӗсемпе ҫӗре гнтит^енех усна усна сат- 
пахрш е хӳтӗ туса тараҫҫё.

Тӑпра. Сатпах^п ӳстересси тата ҫийелти таприпе айалти 
сийӗн^ен килет Ҫийелти тӑпра пур ҫӗрте те иӗр пек пулмаст: 
хӑш ҫӗрте хулӑн, хаш ҫӗрте ҫӳхе пулат. Сатпах р  вырӑв^е ҫийелти 
тӑпри хулйнӑш пӗрик шит, пулсан питӗ аван; пӗр шмтрен ҫӳхе- 
рех пулсан, тислёк такса аванлатмалла. Хура тӑпра ытла хулӑи 
пулсан та йӑвӑҫҫене килӗшмест, мёншён тесен вёсене тӑранма 
тёрлё минералсем кирлё: ҫак минералсене йӑвӑҫ тымаррисем йе 
тӑм, йе хӑйӑр, йе шуртӑм хушшин'§ен илеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та хура 
тӑпра ытла хулӑн пулсан, ҫимёг йӑвӑҫҫисене лартнӑ ’ҫух ана йе 
хӑйӑрпа, йе тӑмпа хутӑштараҫсё.

Айалти сийӗ хӑйӑрлӑ, йе хӑйӑрпа там хуташ гӑпра пулсан 
аван. ХӑМ рлӑ тӑпра ытлашши нӳрлехе хӑй виттёр сӑрӑхӑнтарса 
йарса тӑрат. Хёрлё йе кӑвак т а 'р а  йавӑр там нурлӗхе хӑй витёр 
йамасТ’. Шывӗ айалта кӳлленсе тӑнӑ пирки тӑнри сивӗ тӑрат. Ск- 
вӗ тӑпра йӑвӑҫ тымаррисене нумай енйен тйва*. Вёсем йе шанс-а 
йе пӑртанса лараҫҫӗ. Айалти сийё нӳрдёхе йаман тапра пулсан 
савӑн пек вырӑнта сатпахтрх ӳстерме тытӑнма та йурамаст.

Ыйтусем: Сирӗн са т п а х р  мӗлле вырӑнта ларат. >н ҫум ёнр 
мёлле хӲтлӗхсем пур? Ҫав хӳтлӗхсем хӑш й ен р я  хутё туса- тӑ- 
раҫҫӗ? Ҫийелти тӑпри хулӑнӑшӗ сирӗн о а т п а х р н р  миҫе вершук 
лулӗ? Ҫчйелти тӑпри айӗнре мёл.те сий.



Ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисене тӗрлӗ майпа лартасси. С атн ах р ш р  йӑвӑҫ- 
<;ем пӗрпёрне ан каясёрле'дор тесе лартнӑ -§ух вӗсене уссе са- 
рӑлма ҫителӗклӗ вырӑн парса хйвармалла. Пирён патӑрта, кӑнтӑр 
й е н р  пек мар, ҫимёҫ ййвйҫҫисем ытла сарӑлса ҫӳле ӳссе хӑпар- 
маҫҫӗ. Улмуҫҫнсем хушшине 2г(а— 3 ■ҫадӑш хӑварсан, вёсем пӗр 
т,арннмасӑр ӳссе сарӑлаҫҫӗ. Вара сил те йӑвӑҫҫем хушшине пус- 
мӑрласа кӗреймест, ан^ах сатлах^ине тултан ҫеҫ хупласа илсе 
лрёкелле вӗҫтерет. Йӑвӑҫ айӗщ д лӑпкӑ сывлӑш та пӗр пек ӑшӑ 
тӑнӑ пирки, ҫу унӑхӗн-р ирхп сивӗ те р р к с е н е  витех ап- 
тӑратмаст.

Тата с а т п а х р н р  йӑвӑҫҫене тӳрё, йӗркеллӗ, крӑн курӑнса 
тӑмалла лартаҫҫӗ. Вара вӗсем иёрпӗрне снвӗ ҫилтен те хӳтӗлеҫҫӗ, 
ҫуллахи вӗри хёвелтен те сулхӑн туса тӑраҫҫӗ. Тата пӑхма хитре 
племён курӑнса лараҫҫӗ, Йӑвӑҫҫеве тёрлӗ майпа ларташё. Пӗр 
майлӑ ҫапла лартаҫҫӗ: йёрке лартса тухсан, тепёр йёркери йӑвӑҫ- 
ҫене малтанхи йёркери йӑвӑҫҫемпе тӗлме тӗл лартаҫҫӗ те, вара 
тӑват йӑвӑҫ хушши тӑп тӑваткӑл нулса йулат (квадратная раз
бивка).

Ҫакӑн пек тӑваткӑл хушӑ хӑварса лартсан, йӑвӑҫҫен хуш- 
шисене урлӑ та, тӑрӑх та сухалама пулат. Йӑвӑҫҫем ӳссе сарӑ- 
ла-рен тӗрлё лахца ҫимӗҫ йе йӗплӗҫырлапа хурлӑхан лартса ус~ 
терсе усӑ курма пула!’. Тӑваткӑл хуша туса лартнӑ '§ухяехи пе
кех хушпшсене 21/,— 3 р л ӑ ш  хӑварса ҫав калӑпӑш выранах 
йавӑҫҫене ытларах кӳртес тесен урӑх майдӑ йӗрке туса лартаҫҫӗ,

Урӑх майлӑ ҫапла лартаҫҫӗ: йӗркесем лартса пынӑ -ҫух пёр 
йёркери йӑвӑҫ.ҫене ум ён р  йӗркнн икё йӑвӑҫ хушшине лӑп ҫур- 
ма варрине лартаҫҫӗ. Вара впҫ йӑвӑҫ хушши тан йенлӗ виокӗтес 
нулса йулат. Еашни * й ар ӗн р  йӑвӑҫ йёритавра ултӑ йӑваҫ ларса 
тухаҫҫӗ. Йӗркерй ййвӑҫҫем шахМӑт хӑми ҫ и н р  пек кётесрен кё- 
тесе крӑн ларса тухаҫҫӗ (шахматная разбивка). Тата йӑвӑҫҫене 
ним йӗркесёр сап ӑн р к  лартаҫҫӗ (в разброс).

Пӗр вырӑнах тӑваткӑл хушӑ туса лартсан 7 йӗрке, ш ах
мат йӗркнпе лартсан 8 йӗрке куртмелле. С атп ах р  тйрӑшӗ 42 
р л ӑ ш , урлӑше 15 -§алӑш. Тӑваткӑд хушӑ туса лартсан, йе тата 
шахмӑт йёркнпе лартсан ҫак вырӑн ҫннс мнсе йӑвнҫ лартса тух
ма пулат?

Сӑнамаллисемпе ыйту: Сирӗн са т п а х р  вырӑнё миҫе тӑваткӑл 
рл ӑш  иулӗ? Тӑваткӑд хуша туса, йе шахмӑт йӗркипе лартсан, 
снрён сатпахрш е миҫе йӑвйҫ куртме пулӗ? Тата унта миҫе йӑвӑҫ
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ҫитёнет? Ҫакна шутласа кӑдарса тиакрам туса килёр. Тӑваткӑл 
хушӑ туса, йе шахмӑт йбркипе лартсан, мёлле фикурсем пулаҫҫё? 
Вёсен лаптӑксене шутласа кӑларӑр.

Сирён е а т п а х р х р  улмуҫҫисене мёлле майпа лартнӑ? тата 
вёсен хушши миҫе т,а.таш?

Ҫӗр ӗҫлесси. Сатоахтрт валли йышӑннӑ вырӑн ҫине малтан 
тислёк тӑкса, ӑна тарӑнрах сухаламалла, унтан шӑтӑксене адӑт- 
са хатёрлемелле. Ш ӑтӑксене алӑтма тытани'рен йе шахмӑт йёр- 
келлӗ, йе тӑватвӑл хушӑ хӑварса вёсен хушшисене виҫҫе, варри- 
сене ша.^ҫа лартса хӑш вырӑна т;авмаллине паллӑ туса тухмалла. 
Ш ӑтӑксене тӑприне кура алӑтмадда. Тӑпри кӑпӑшрах пулсан пӗр 
аршӑн тарӑнӑш алӑтсан йурат. Кӑпӑш тӑпра ҫин-ҫе тарӑнрах алӑт- 
сан та сывлӑшпа ӑшӑ йӑвӑҫ тымаррисем патне аван пыраҫҫё. 
Сивё т а р а  тӑмлӑ тӑпра ҫинуе ӑшӑхрах алӑтни аван. Ҫавӑн пек 
тӑпра ҫинт^е Ю— 12 вершук тарӑнӑга а н р х  алӑтаҫ^ӗ, мёншён те
сен тарӑн адӑтсан сывлӑшпа ӑшӑ тымарсем патне ныраймаҫҫӗ.

Анцах, халӗ каланин^ен тарӑн ^авни йӑвӑҫҫене усӑллах мар 
Тарӑн т;авнӑ ш ӑтӑксенр  йӑвӑҫ тымаррисем ытла тарӑна кайаҫҫё. 
Унта тӑранмалли апатпа -сывлӑш сахал цирки тымарсем наг§а.р 
тӑранаҫҫё. Иӑвӑҫҫем вара Хӗндӗ уссе симӗҫҫене сахал тӑвакан 
пулаҫҫё.

Йӑвйҫ тымаррисем ҫийелти тӑпра сийёсем ҫин^е туратланса 
еарӑлтурр тесен, шӑтӑксен урлӑшне сарлакарах 2— 3 аршӑнтан 
кайа травма йурамаст. Ш атӑксене алӑтнӑ ■ҫух ҫийелти хурарах 
тӑприне нӗр йенне, айён'§и тӑмлӑ не хӑйӑрлӑ тӑприне тепӗр йенне 
хураҫҫӗ.

Ш атӑксене кёркунне а.тӑтса хуни аван. Ҫуркунне йе ҫулла 
алӑтнӑ шӑтӑка хёл каҫарса лартни аван. Ш ӑтӑксём хӗлле шӑнса 
лараҫуӗ, ҫуркунне йур шывпе тулаҫҫӗ. Вара ай&ккин’р  тӑприне 
пӗр май ҫурхи сил вёрннпе кӑштӑркаса йӑтӑна йӑтӑна анат. Ш ӑ- 
тӑкран  кӑларнӑ тӑпрн те хӗлле шӑнса выртнипе, ҫурхи ҫил вёр- 
нипе тӗпренсе аванланат.

Ҫимӗҫ йӑвӑҫҫене лартасси. Ҫимӗҫ йӑвӑҫҫене кёркунне те, ҫур- 
кунне те лартаҫҫӗ. Тӑпри пусӑрӑнса лартӑр тесе, йавӑҫеене лар- 
тиэден пӗрик ерне малтан ҫийелти тӑприне шӑтӑка катвӑ, тӗмми 
пек 5— 6 вершук хӗррине ҫитейми куналаса лартаҫҫӗ.

Тапри на^ар пулсан компосна йе тислёк тӑприпе хутӑштар- 
малла. Йӑв&ҫҫене лартнӑ рух, йёркисем тӳрё п у л р ӑр  тесе, шӑ- 
тӑксем варрине шаодасем лартса турё йӗркесем туса тухаҫҫё.



Ш ӑтӑка и ар и р ен  йӑвӑҫ тымаррп вӗҫёсене ҫавракан ха^ӑпа касса 
парахаҫҫӗ. Кайран татнӑ тӗлтен вӗтӗ ҫинҫе лӑс тымарсем тапса ту- 
хаҫҫб те, хастарлӑ ӗҫлеме тапратаҫҫӗ. Йӑвӑҫӑн турауӗсем йышлӑ. 
пулсан тымаррисене пӑха, хӑшпӗр турата пётёмпех, теприсенне 
вёҫӗсене татса пӑрахаҫҫӗ. Вара тымаррисем, йӑвӑҫа тйрантарса 
ҫитереҫҫӗ, тата туратсене татнӑ вырӑнтан ҫӗнӗ туратсем тухса 
йёритавра сарӑлса ӳсеҫҫӗ.

Тата йӑвӑҫ тымаррисене лартас умён тӑмпа ӗне пӑхӗнрен 
ҫарса тунӑ шӗвӗ пьодйк сине- 'р к се  кӑлараҫҫӗ. Савӑн пек риксе 
каларни аван: пӗр йенрен йнвӑҫ тымаррисене шавма памает, те
пёр йенрен вӗсем ҫав тӑмлӑ ш ад ӑкр ан  лартсавах апат илеҫҫӗ. 
Лартнӑ 1 ух ҫакна асӑрхамалда: тымар тапранакан вырӑна кӑш- 
тах ӗлӗкхи вырӑнта ларниири пӗрер вершук таранрах- лартаҫҫӗ.

Вара тӑпри пусӑрӑннӑҫемӗн тымар тапранакан вырӑн ҫӗр 
ии?ёпе тан пулса йулат. Лартнӑ $ух пӗр ҫыдӗ йӑвӑҫҫине хйрах 
аллипе тӳрӗ тытса тара!, тепёр аллипе тымарсене сарса вырӑ- 
наҫтарат. Иккёмёш ҫынӗ тымарсем ҫине тӑпра сапа!. Й ӑвӑҫа 
шӑтака йарсанах аван хура_тӑпра йараҫҫӗ, ҫулелле вараррн те 
йурат. Тӑприне йарса пынӑҫемӗн вӑл тымар ҫумне лайӑхрах ну- 
сӑрӑнтӑр тесе шӑварса иымалла.

Тымарсем ҫӗр аине пытансан лартнӑ йӑвӑҫ йёритавра шӑ- 
варма лакӑм туса лартаҫҫӗ. Кашни йӑвӑҫ кутне - — 3 витре шыв 
йарса ҫийелтен тислёк витес пула!. Тислёк витни аван: ҫумлӑ 
курӑк та тухмаст, ҫӗр те ҫӗнедсе пырат, тата ҫуллахи шӑрӑх 
кунсенце нӳрлӗх тшгса тӑрат. Унтан ҫурҫӗр йен^ен ша^ца ҫа- 
паҫҫё те, лартна йавӑҫа ун ҫумне ҫыхса лартаҫсӗ. Ша<ур вара 
хӳтӗ те Туса тӑрат тата ҫил сулласа тымарне танратасран хӑтар- 
са тӑрат.

Асӑрхамалли: Ш ӑтак равна рухне мӗлле тӑпра тухяине 
■аснрхӑр.

Сатат,т,ӑсем: Шкул пахрин урлӑшне те, тӑршшёне те виҫҫе, 
миге удмуҫҫи лартмаллине шутласа кӑларӑр.

Сатпахринре 30 улмуҫгн йӑвӑҫӗ пулнӑ, Кашни удмуҫҫи вӑтам 
шутпа шутласан 5-ш**р пӑт улма тунӑ. Пӗтӗм улмарн иҫвесткӑ, 
мёнруд туртат? Игвесткӑ, 'улмара КИ/г0/0-

Улмуҫҫи.
Вӑрӑран ӳстерни. Вӑрман улми вӑрринрен ӳетернӗ удмуҫҫи 

сивере те, ӑшӑра та рӑтӑмлӑ, тата унӑн тымаррисем ытларах ту- 
ратланса тӑнраран апат илме цултараҫҫё, саванна улмуҫҫине вӑр-



мац улми вӑрряирен ӳстерсҫҫӗ. Улма вӑррисене кёркунне, йе сур
ку пне йаран ҫине акаҫҫӗ те, нахра ҫимӗҫҫене пахса ӳсторнӗ пек 
тӑрӑшгаа вӑхӑрёпе шӑвараҫҫӗ, вӑхарёпе ҫумкурӑксенрен тасатаҫҫӗ, 
нарар улмуҫҫи ка.ррисене тӑпӑлтарса пӑрахаҫҫӗ, парка ӳсекенни- 
'еене сыиппнрен икё хуррен куҫарса лартаҫҫӗ. Куҫарнӑ рух тымар 
вӗсӗсене рӗпӗхе рӗнӗте татеа пӑрахаҫҫӗ, Тӑмпа ёне пӑхёнрен 
ҫӑрса тунӑ шӗвё пы.ррӑк ҫине удмуеои тымаррисене рнксе кӑда- 
раҫҫё те, шёвёр патакпа шӑтӑк туса пёрӗкҫӗ улмуҫҫисене куртсе 
лартасгӗ. Улмуҫеи вӑрахӑн ӳсет. Нкё суд хунушинре вӑл аршӑн 
ҫӳллёш те ӳсеймест.

Улмуҫҫи сыпни. Улмуҫҫисенп куҫарса лартсан иккёмёш ҫулён- 
ре сыпмалла пула!. Утӑ уйӑхӗире улмуҫҫисёне сёткен кӗрсе гит- 
сен сыпаррен виҫ кун малтан пахраҫӗ айёсене хускатса тухрӗ те, 
тымарсем исленмелле. шӑваррё. Вӑл ҫакна акӑ мёншӗн турӗ: йӑвӑҫ 
айёнри тӑпрн нӳрӗ кӑпка пулсан, тымарсем сёрти нуре хытӑрах 
туртаҫҫӗ. Хытӑ тургна пирки йӑвӑс вуллй тӑрӑх та сӗткен хӑвӑрт- 
рах ҫӳрет. Ҫак сёткен сыпнӑ пагтаки патне пырса, ӑна сыпӑнма 
пулӑшат.

Пёр уйар тӳлек кун каҫхи сулхӑвпа хатӗрленӗ улмуҫҫй 
хуллисене илсе пахраиа тухрё. Ҫак ҫамрӑк парка хуласене вӑл 
сатпахринри ырӑ улма суртӗнрен касса илаё. Сулҫисене, вёсен 
туннсене хуллисем ҫумно хӑварса, тата тата иӑрахрӗ. Унтаи пӗр 
куҫне (папакиие) хӑйӗн ҫивёрё, ҫутӑ ҫӗҫҫипе йӑвӑҫ хыттипе пёрле 
хулли гумӗнрен касса нлрӗ те, пёр улмуҫҫи патне пырса вулли 
ҫине гӗртен пёр вершукран Т сасӑ палли пек рёррё. Хуппине 
йӑвӑҫҫи ҫумёврен хайпӑтрӗ те, касса илнё куҫне куртсе лартрё. 
Хуппине каллех ҫьшӑҫтаррё те, куҫё тӗлне хушӑ хӑварса курӑспа 
хӗреслӗ ҫыхса хурӗ. Пур улмуҫҫисене то ҫапла сыпса т у х р ӗ .•

Пёрик ерне лргсен улмуҫҫи сыпӑнни паллӑ пулрё. Сыпӑннӑ 
улмуҫҫисен папки ҫумӗнри оулҫӑ Тунисом типсе татӑлса ӳкрёҫ. 
Сыпӑнман улмуҫгисене сыпнӑ вырӑнтан кӑштах гӳлерех теиӗр хут 
сыпса тухрё. Оыпӑннӑ удмуҫҫисен курӑс ҫыххисене пушатса ҫӳ- 
рерӗ. Вӑл улмуҫҫисене акӑ мӗншӗн иушатрӗ: вулли ӳссе таркалса 
пынипе курасё касса кӗме пуҫлах. Вара йӑвӑг ҫав тёлтён вӑйлӑ 
сил рухне пӑтах хуҫӑлса' кайа!.

Сыпсан тепӗр ҫул ҫуркунне ҫёр ӑшанса ҫитсен пахраҫӑ ул- 
му ҫҫ.иссм ҫинрен гыххисенё салтса нӑрахрё те, тӑррисене сыпнӑ 
вырантан 2-3 вершук гӳлерех йалтах касса тӑкрё. Ҫакӑнтан кай- 
ран йӑвӑг сӗткенӗ сыпна папки патне ҫеҫ кайса, ӑна хёллехи



ыпахрап вйрата пуҫларӗ. Папки хӑвартрах саралса. теме тытӑн- 
'§ё, каштах тӑрсан турат та пулса кайре. Турайе пёр шит пат
нелле ӳссе улӑхсан «;ых«а хӑварнӑ тун кати ҫумне -ҫӑн кутӗшҫенех 
ана ҫыхса лартрӗ. Тата кӑштах ӳссе хӑпарсан тепёр хут ҫӳлерех 
еыхса тухрӗ. Кнтӗ вӗсене ҫил те ҫасах хуҫас ҫук, вӗҫ-ен кайӑк 
та амантайрас ҫук. Ӳсессе те пӗкӗ пек аванса йе айаккалла ӳсес 
ҫук. Вёсем тӳптӳрӗ ҫуле ӳссе улӑхрӗҫ.

Хӑш  улмуҫҫи ҫинце сыпнӑ вырантая ҫӳлерех те, айаларах 
та  йӳҫӗ улмуҫ.ҫи тура.§ёсем шӑтса ӳсме тытан ьӗҫ. Пахт>аҫӑ вёсенё 
пёр турат хӑвармн иртсе тӑкрӗ. Тӑпрн пусӑранса ларсан, кӑпка- 
латрӗ, вӗри шӑрӑх])а ш ӑварр . Тура^ӗсем кёр Пеннелле ӳссе <;и- 
рёпленнице ҫыхни кярлё пулыарӗ. Ҫурла уйахӗн^е ҫыхниеене 
салтса, ҫыхма хаварнӑ тункатисене касса пӑрахрё. Сурансене са- 
маскӑпа сӗрсе лартрӗ. Пур ҫӑвас умён шӑшисемпе мулкацасем 
кӑшласран сыпнӑ улмуҫҫисене 'ҫӑрӑш тураттисемне куҫӗсене ҫыха 
сыха лартрӗ.

Ҫуркунне, йур ирӗлсе пӗтсен пахцаҫӑ р р ӑ ш  гураттиссне 
садтса тухрё те,, кашнн улмуҫҫи ҫинрех ҫёр ҫумӗнрен аршӑн та 
нштрен ҫицӗ паиак умлӑхыслӑ ларакансене тӗллесе хуцӗ. Ҫ и р ӗ- 
мӗш папкаран кӑштах ҫӳлерех таррисене йӑлтах каса каса па- 
рахрӗ. Вӑл ҫакна акӑ мӗншӗн турё: сыпкӑ улмуҫҫисем ним турат- 
ланмасӑр хулӑлланса йаштакан ҫеҫ ӳснӗ. Ҫнг§ӗ папкине вал 
йӑвӑҫҫем с и н ц е  крона кӑларма тӗллесе хувӗ; ҫёртен аршӑн та 
шит вуллилӗх виҫҫе хйвар'бё.

Гу уйӑхӗн-ҫе татнӑ тӑрӑллӑ улмуҫҫисем кутӗн§енех турат- 
ланса кайрӗҫ. Ун йухне вара ^ӑн <;ӳлти папкаран тухнӑ туратне 
тӳрӗ устӗр тесе ҫыхма хӑварнӑ тункатп ҫумне ҫыхса лартрӗ. Ҫӳл- 
ти турат>ё наг§ар пулсан, ана касса пӑрахса айалтараххнне ҫыхса 
лартрӗ. К утӗн р  туратсем ӗҫленипе улмуҫҫи вуллисӗм ӳссе парка- 
л а н р р  тесе вӑл вӗсене усме утӑ уйахцен хавар^ё. Утӑ уйӑхён§е 
айалти туратсене иртсе тӑкрб. Вара улмуҫҫнсем ҫӳлте ытларах 
тсратланса нёцёкҫӗ племлӗ йнвӑҫҫем иулса кайрёҫ.

Ҫак йӑвӑҫҫене епёр нке ҫулхи йӑваҫгем тейӗпёр.
Улмуҫҫисене сатпах^ине куҫарса лартни. Икӗ ҫулхп улмуҫҫя- 

сеяе иахцаҫй ҫа? ҫулах керкунне сатп ах р н е куҫарс-а лартрӗ. 
У.тауҫҫисене кӑларма йӗркесем хушшисене ҫур аршӑн тарӑнӑш 
йёритавра р в с а  тухрӗ. Вара улмуҫҫи айне сенӗк ■ҫйксе йарса 
а на тапратрӗ, вуллинцен тытса иӑртак лӑкаса ҫӳделле турт-рё. 
Тарӑна айнӑ тымарсене кёреуепе касса татрё. Ҫанла йӑвауа тан-



ри мёнрпех туртса кӑларцӗ. Кӑларнӑ пух татӑлакан тымарсем 
те •рылай пул?ӗҫ. А н р х  ҫакӑншӑн сатн ахрн е куҫарса лартсан 
улмуҫҫисем питех аптӑрамарӗс.

Ыйтусем: Мёншён улмуҫҫи к а б и н е  кусарса лартаҫҫӗ. Ул- 
муҫҫнсене кууарса лартнӑ л;ух мёншён тымар вёсёсене тата турат 
вёҫёсене татаҫҫӗ? Мёншён самрӑк йӑвӑҫӑн турат тӑррисене татае- 
ҫё? Шӑварассипе кусарса лартассине мёншён каҫхи сулхӑн кил- 
сен тӑваҫҫӗ? Улмуҫҫисене мӗншӗн сыпаҫҫӗ? Мёншён тата сыпа^- 
■рн виетӑват кун малтан улмуҫҫи куҫёсене йӑштаса тухса шӑва- 
раҫҫё? УлмуҪҫисене мӗншӗн ҫумӑрта сыпма йурамаст? Сыпнӑ ул- 
мусҫи ҫыххисене мӗншӗн пушатса ҫуреҫҫӗ? Сынсан кайран вӑрман 
улмуҫҫи турарсене мёншён касса пӑрахасҫӗ? Сыпсан нккӗмӗпг 
ҫулёнт)в кутӗнци тура^ёсене мёншён _ утӑ уй ӑхёрен  касмасӑр хӑ- 
вараҫҫӗ? Ҫамрӑк улмуҫҫисем ҫшгҫе мёлле крона туса йараҫҫӗ?

Нилте тумалли ӗҫҫем: Вӑрман улмисене пуҫтарса килӗр те 
вӑррисем пулеа ҫитсен вӗсене кӑларса йӑран ҫине акӑр. Улмуҫҫи 
сыпма пӗлекен пах^аҫӑран йӑвнҫҫене сыпма вӗренӗр.

Тутлӑ улмуҫҫи суртӑн не росӑ тураттнне илёр • те. тепӗр 
улмуҫҫ-и йе шӑлан ҫырли ҫумне ҫурак туса сыпӑр. Гыпнӑ вырӑна 
хытӑрах курӑспа ҫыхса лартӑр. Урӑх майлӑ сыпма иӗлетӗр пул
сан хӑвӑр пӗлнӗ пек сыпӑр. Сыпӑнни сыпйнманнине сӑнаса хӑ- 
вӑрӑн тетратсем ҫине ҫырса хурӑр.

Улмуҫҫп р р к к и н е ,  унӑн ■ҫашкине, ҫеҫкисене, ш а^рсене- 
тата кисепне асӑрхаса пӑхӑр. Улмуҫҫи вулли ҫ и н р  сыпнӑ палди 
пурри суккине асӑрхаса пӑхӑр. Пылхур'вёсем улмуҫҫи ■ҫе^еккине 
шӑркана лартннне ейнӑр. 11ылхурл;ӗ пуҫҫӑр тата мӗлле шӑнасем 
улмуҫҫи р р к к и  сине пырса ларнине сӑнӑр. Асӑрханисене кул- 
лен ҫырса пымалли тетраТсем ҫине ҫырса хурӑр.

Сирён сат п а х р н р  улмуҫҫнсем кутне ҫемӗҫтерме мГмг р л -  
дЯх тислёк кирлнне шутласа кӑларар.

У лмуҫҫи пах^ине пӑхеа уераееи.
Йӑвӑҫ тымаррисене пӑхасси. Тымар хастарлӑн ӗҫлесен йӑвӑҫ 

маттурӑн ӳссе сарӑла!. Тымар нэдар ӗҫлесен ййвӑҫ хӗнлӗ ӳссе ул- 
мине сахал, вӗтӗ тӑвакан, хӑй лутра кутамас пула!. О атпахр  вир- 
лӗн ӳссе йешӗрсе кантӑр тесен, тымарсене пӑхса тӑни нитё кир
лё. Йӑвӑҫ тымаррисене мёлле пӑхмаллашн? Йӑвӑҫ кутне ■ҫавса 
йӑштаса тани. шӑварни, ун кутве тислёк тӑкни те тымара пах-



вийсх пула!. Й&вӑҫа лартсан кутне ним $авса тапратмасан ҫум- 
дӑ кураксем шётса тухнипе тйпри пётёмпех ҫеремленсе лара!. 
Ҫерем ҫинт,е тёрлё тесле хурткӑпшанкӑсем ёрцесе кайса йёшёл- 
тетсе ҫ.ӳреҫсӗ.

Лёпӗшшем вёҫҫе пырса ҫӑмартисене хума йамӑт вырӑн тупаҫ-- 
ҫё. Ҫумлӑ курӑкӗ хӑй те бӑвӑҫҫене пите ну май сийев тӑват. 
Йӑвӑс нлес апата вӑл х&йӗн тымарӗсемпе туртса илсе ҫёре хыта- 
рат. Вӑхйт иртнёҫемӗн йӑвӑҫ айӗнрг тӑнра ним хуекатман пиркн 
нусӑрӑнса лара! те, тулти сывлӑша йӑвӑҫ тымарри патне йамаст. 
Тымарсем сывлӑш пыман пирки сывласа уҫӑлаймаҫҫӗ ге п ӑ р а я с а  
лараҫҫё. Вара йӑвӑҫ типшӗре пуҫла!, кайраи типсе те ларат.

Пусӑрӑнса ларнӑ тӑпра шыва та тымар патне сахал парат. 
Хытса ларнӑ тӑпра виттёр шыв сахал айалалла сйрхӑнса ана!. 
Вал сийеле йулса ним усӑсйр пае пулса ҫӳлелле улӑха!. Ҫапла 
ёнтӗ йӑвӑҫ айне хускатса тӑрсан ҫумлӑ курӑк та тухмӗ. Ҫакна 
кура хурткӑпшанкӑсем те питех хунаса каймӗҫ. Шыв та тулти 
сывлӑш тымар патне аван пыннпе йӑвӑҫҫем хавасланса ӳссе 
сарӑлёҫ. Тӑпри те типсе каймӗ.

Йӑвӑҫ кутӗнр тӑпрана тёрлё майпа ҫемҫетесси. Сагпах^ц 
сӑрт ҫамкннр не типӗ вырӑнта пулсан, йӑвӑҫ айсене сулхӑн туса 
тӑма ҫуркунне тислӗк тӑкаҫҫӗ. Кёркунне, ҫуд'§йсем тӑкӑна пуҫласан, 
улмуҫҫи куҫёсене гавракан -ҫавса тухаҫҫӗ. Ҫавракияе йӑвӑҫ кронё 
сарлакӗш т,авсан. тымар сарӑлнӑ кырӑна хускатса тухнӑ теме 
пула!. Т)авнӑ $ух тымарсене кӗреҫепе перӗнсе суран тӑвас мар 
тесе, вулли ҫывӑхнерех ӑшӑхрах, каталла кайнӑҫемӗн тарӑнрах 
-рваҫҫё, мёншён тесен тымарсем вулли йёритавра ӳссе сарӑлса 
кййвӑҫемӗн айалалйа кайсах иыраҫҫё.

Тата ^авнӑ -ҫух ҫийелти тӑпра пи^ӗ айала пулмалла савӑр- 
са хураҫҫӗ. Вара йӑвӑҫ кутне сулхӑн тума хунӑ тислӗк айала 
пула!. Унпа нёрле хурткӑпшанкӑсем те тӑпра айне пулаҫҫё. Вӗсем 
кун ҫутине тухса |ӗрёлесрен ҫуркунне тепёр хут кёреҫепе р в са  
тухмаҫҫӗ, тимёр кёреплепе ҫеҫ сӳреҫҫӗ. Пӑвӑҫ кутне кёркунне- 
^авса хӑварни пнтӗ аван. Тӑпра муклашкисем хӗлле шӑнса вырт- 
нипе ҫурхи ҫпл вӗрнипе кёреплепе сӳренё 'ҫух кӗпӗрех саланса 
кайса вётелёҫҫӗ.

Йӑвӑҫкурӑк тымаррисем вӗҫӗсемпе ӳссе туратланаҫҫӗ. Мён- 
*§ул аӑвӑҫ кронӗ уссе сарӑла!, савӑн ■ҫухлех унан тымаррисем те- 
уссе йёритавра ҫарӑлаҫуё. Кашни тымар йуппи ҫин^е унӑн вӗҫё- 
патЕерех вӗтё ҫӳҫ пек ҫннҫе лӑс тымарсем хунасах пыраҫҫё.
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'Тымар вӗеӗ уссе малалла шуеа пынаҫемён лӑс тымарсем те ун
тан йулсах пымаҫҫӗ. Вёсем ҫёнёрен шӑтса тухса малалла вёҫӗ 
патнелле шуса пыраҫҫӗ.

Ҫакӑ лӑс тымарсем ҫӗрти тӑранмадли йапаласене вирлӗя 
ауҫтарса пӗтём йӑвӑҫа тӑрантараҫҫӗ. Лӑс тымарти кӑваеакӗ 
хӑй таврарн хытӑ йапаласене те ирӗлтерсе, вёсене тымара йурӑх- 
ла тӑва!. Кайа йулса пыракан тымарсем хуллен хулленех кнвел- 
се пыраҫҫӗ, вёсен хуппи те хулӑмяанса кырат. Хытӑ йапаласене 
лрӗлтерекен кӑвасакӗ те ■ракса пынипе нётс-е ларат.

ВарН вӗсем ҫӗрти сӗткене туртса илме пултараймаҫҫӗ, ан^ах 
та-ралса ееҫ кайаеҫё, тата лӑс тымарсем сӑхса тӑракан сӗткене 
< ӳлелле йарса тӑраҫҫӗ. Гапла ёнтӗ. лйс тымарсем анцах ҫӗрти 
нӳре, унпа нӗрле ытгн тӑранмалли йапаласене туртса тӑрса йӑкӑ- 
<;а тӑрантараҫҫӗ. Ҫак калаиинуен курӑнса тӑрат, мёншён. ййваҫ 
кутёнт,н тӑпрана ҫемӗҫтернё -дух тислёкне вулли ҫывӑхне мар, 
тымар вӗҫӗ патне тӑкмалла.

Ййва-ҫ хытӑ усме тытӑнсан тата ҫулленех ҫнмӗҫ туса тӑрсан 
ун айӗн^н тӑпри мрханланса ҫнтет/ Таранмалли апатсем пӗтсе 
ҫитеҫҫӗ. Вара йӑвӑҫ ҫииӗҫ тума ав$ах мар, ӳсме те ■ҫарӑнаТ:, кай
ран пётсех ларат. Ҫавӑнпа та йӑвӑҫ а й ӗ н р  тӑпрана тислёк такса 
ҫӗнетсе тамалла.

Улмуҫҫисене сатпахргае куҫарса лартсан 4 — 5 султан вёсен 
а й ӗ н р  тапрана оапла ҫемӗҫтереҫҫӗ.

Ҫуркунне йӑвӑҫкурӑк ррёлн ӗ  вӑхӑтра йӑвӑҫ вулли йёритав
ра кронӑ сарлакӗш ҫакрашка р р е е  тухаҫҫӗ. Ҫак ҫаврашка тул 
пенней виҫ шнт сарлакёш, тарӑнӑшӗ те ҫавӑн цухлех канал $ав- 
,са ҫавӑрйнаҫуё. Каналё ҫнне ҫур аршӑн хулйнӑш тислёк хурса 
ҫнйелтен тӑприпе витеҫҫӗ, Тымар вӗҫёсем тислек ӑшне лексен оӗ- 
нё лӑс тымарсем хӑвӑртрах хунаса кайса хасгарлӑн ӗҫлеме ты- 
тӑнаҫҫӗ. Йавӑҫ каллех ӳсме пуҫлат, ҫнмёҫ тума тытӑнат.

Тата йӑвӑҫ айсене' $е$ек ҫурӑлас умён тислёк шывпе йе уын 
•ашён'йен тухакан тислёкне шӑварса уемёетереҫҫӗ. Тислёк шывне 
йе етем‘тислёкне ш авари'рев катка ҫияе йарса шывпа хутл апар
та  4— 7 кун хушши йӳҫёхтерсе лартаҫҫё. Ш ӑварнӑ л;ух ҫак тис
лёк шыв ҫине кашни витре пуҫне 3— 4 витре тата шив йарса ш&- 
Вараҫҫё. Йӑваҫ вулли йеритавра тымар вӗҫӗсем тӗлне шатӑксем 
шӑтарса ҫӳреҫҫӗ. Шӑтӑксем ҫине тислёк шывне йараҫҫё. Шывӗ 
сӑрӑхӑнса аннӑҫемӗн йарсах тӑраҫҫӗ. Кайран шӑтӑксене- тӑпрапа 
тултарса лартаҫҫё.
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Тымар вӗҫӗсем тёлне тислёк тӑкни иккёмёш ҫулӗнр  ҫе<; туй- 
тарат: йӑваҫҫем ӳсме тытӑнаоҫё. а н р х  унан хӑваҫӗ 5— 6 ҫула, 
пират. Тислёк шывпе ҫӗмӗҫтерсен йакӑҫҫем ҫав ҫулах йешӗрсе ка- 
йаҫҫё. Ан^ах ҫаксен хавауё пӗрик ҫула ҫе<; пырат.

Йӑвӑҫ вуллине астуса тасатса тӑрасси. Йӑвӑҫа тӗрлё р р се н - 
•§ен тата хурткапшанкӑеен р н  хӑхарас тесен уйан вуллинв те пӑх- 
са сыхласа тӑмалла. Йӑваҫ вуллнне ним сыхламасан тӗрлӗ кӑм- 
пасем тухса лараҫҫӗ; симёс йе тёксӗм кӑвак тимресем пӗтӗм вуд- 
липе кӗҫеленсе сарӑлаҫҫӗ. Йӑвӑҫ ватӑлнӑҫемӗн хушш хуйӑрланса 
ҫуркаланат. Хурткӑпшанкӑсем ҫӑмартисене' ху.ма унта хатёр вы- 
рӑн тупаҫҫӗ. Вёсем вулли тӑрӑх йӑшӑдтатса шуса та ҫӳреҫҫӗ, ша- 
лал.та та шӑтӑкласа кёреҫҫё, йӑвӑеӑн ҫёр сӗткенне ӗҫҫе нумай сн- 
йен тӑвауҫӗ.

Тата ҫавӑн пек йӑвӑҫ ву.т.ти ҫш гр куҫа курӑнми вёткёнсем 
— пактернсем пнтӗ хӑвӑрт йышланса кайаҫҫё, сёткене ёмсе йӑвӑҫа 
вайсӑрлантараҫҫӗ. Вара йӑвӑҫ тёрлё р р е  кайат. 'Ҫӑтмалла мар 
шнрӑх ҫуллахи кунсенг§е хӗвел ӑна пӗҫертет, тӗллӗн ашӑ ҫапат, 
Ҫавӑн пек йӑвӑҫа снвӗ те хӗлле р с  тивет.

Йӑвӑҫа ҫак ка.танӑ сийенсенрн сыхлас тесен, унӑн вуллине 
ҫап.та хырса шуратаҫҫӗ: малтан хытӑ т а р а р а х  пирне сӗрнӗ пек 
Зна сӑтӑрса тухаҫҫӗ. Унтан хуйӑрланса кайнӑ хупппне сарса ху- 
нӑ шӑналӑк ҫинс ҫӗҫӗпе хырса тӑКаҫҫё. Ш ӑналак ҫнн^и ҫӳппине 
ҫунтарса йараҫҫё. Ҫапла хьтрса тасатнӑ йӑвӑҫ вуллине иҫвӗсткӑ, 
шывӗпе шуратаҫҫё. Иҫвёсткӑ пёр й ен р н  йулнӑ кӑмпасене, пак- 
терисене ййлтах пётерет, тенёр йент,ен ҫуллахи вӗри хёвеле йа- 
вӑҫ ву.тлисене пӗҫертме иамас!. Хёвел вӗсене, шурӑскерсене хура 
йапала пек хытӑ иӗҫертмест.

Ҫак ёҫе ҫуркуине туни пит аваи, мёншён тесен й ӑвӑҫа‘хыр- 
нӑ §ух сараярӑр суран тусан та ҫу каҫа'рен тӳрленсе ӳт н.тсе 
ларма пултарат, кёркунне тусаи сарӑмсӑр иу.тнӑ сурансе.у: хёлле- 
шӑдса ытларах нӑсӑлаҫҫӗ.

Пӑваҫ вуллисене шуратмашкӑн иҫвӗскӑ шывне ҫан.та хатӗр- 
леҫҫӗ: ҫунтарнӑ иҫвёскӑна тага тӑмпа ӗне пӑхне шыв ҫине Йарса 
хӑйма нек пулатден пӑтратауҫӗ. Вара ҫав шывна йӑвӑс вуллисе
не курӑсран тува мӗлкепе шуратаҫҫё.

Улмаҫҫисене мулкарсемпе шӑшисем кӑшласран сыхласси. Хӗл- 
ле шӑшисемпе мулкацӑсем ц аср сах  улмаҫҫисене кашласа нумай 
сийея тӑваҫҫӗ. Вёсем вуллине а н р х  мар, тураттисене кӑшла кӑпк 
да Дарауҫӗ. Ҫивӗт, шӑллӑ шӑшисем хӑшцух вуллине йёритавра ун-
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•ка пек айалтан кӑшласа ҫавӑранауҫӗ. Вара хуппине М вӑҫ ытти 
хуш ш инр сёткен ҫулӗ пӑтах татӑлат.

Ҫавӑн пек сёткен ҫулӗ татӑлнӑ йӑвӑҫа типсе хӑрса кайасран 
ҫапла ҫӑлма май пур. Кӑшланӑ вырӑнтан айаларах та, ҫӳдерех 
те сыпнӑ духнехи пек Т сасӑпалли пек хуппине касаҫҫӗ. Ҫӳлтине 
кутан I  пек касаҫҫӗ. г])ӗрӗ улмуҫҫи патакне илсе икӗ пуҫне те 
далӑшӑн касса нкё Т 1  сасӑпалли ӑшне кӳртсе ҫыхса лартаҫҫӗ. 
Хӑш улмуҫҫи ҫумне икӗ патак, хӑшӗн ҫумне виҫҫё ҫапаҫҫӗ. Та- 
тӑлнӑ, сёткен ҫулне натаккисем кӗпер пек сыпса лартаҫҫё. Андах 
такна тума пӗлмесен вуллине йёритавра кӑшлана йӑвӑҫҫем типсе, 
хӑрса лараҫҫӗ.

Йӑвӑҫҫене кёркунне дйрӑш тураттпсемпе йе улӑмпа ҫыхса 
лартса кӑшласран хӑтарма пула!. Лёпсӗр дӑрӑш тураттисене вӗ- 
еӗсемпе айалалла йӑвӑҫ йёритавра тӑратса тухса ҫумнерех ҫыпйҫ- 
тарса виҫтӑват ҫӗртен курӑспа ҫыхса лартаҫҫӗ. Айаларах хытӑ- 
рах туртса ҫыхса лартни аван: шӑшисем улмуҫҫй патяе ҫитсе 
кйшлай.маҫҫё. Пёр йенден вёсен тутнсене дӑрӑш йӗпписем дикеҫ- 
ҫё, гепӗр й ен р н  дӑрӑш шӑршнне вӗсем йуратса каймаҫҫӗ.

Пӗр йавӑҫҫан мулкадӑсем ҫыхнине пӑхмаҫгӗ, иатарлатса кӗр- 
се улмуҫҫи тураттисене кӑшласа тухасҫё. Ҫавӑн пек духне. пах- 
дара кӑхӑтлаха йытӑ тытни аван; шӑнасран йна валли хӳтлӗх ӳп- 
ле туса памалла. Хӑйне сӑядӑрпа кӑкарса лартмалла. Йӑтй вёр- 
нппе мулкарсем хӑраса пахдана пыма пӑрахаҫҫӗ.

Йӑвӑҫ кронӗне пӑхса ӳстер есси . Тымарсем вирлӗн ӗҫледдӗр 
тесе, пахдаҫӑ йӑвӑҫ к у тӗ н р  тӑприне ҫулленех хускатса тара!, 
тислёк тӑкса ӑна ҫемёҫтерет; йӑвӑҫа тӗрлӗ р р сем  йересрен, унӑн 
Вуллине тасатса тӑрат, хӗвел нӗҫертесрен иҫвёскӑ шывӗпе шура- 
таг. Турадӗсем йёритавра сарӑлса ӳссе ҫимӗҫне йышл&рах туд^йр 
тесе, цахдаҫӑ йавӑҫ кронӗне те пйхса ӳстерме тӑрӑшат.

Улмуҫҫи кронӗ ним саралмасӑр ҫӳлелле йаштакан ӳссе улӑх- 
сан улмине те сахал тӑват, сил те ӑна дасах амантат. Улмуҫҫи 
турадӗсем йёритавра маттурӑн сарӑдса ҫӳлелле пирамитӑ йевёрлӑ 
шӗвёрӗлсе ӳссе улӑхсан, ҫилтӑвӑл та йӑвйҫа авӑнтарса амантмаст; 
турацӗсем те ҫимӗҫне йышлӑ туса ййтса ларма иултараҫҫӗ; улма- 
сем те, хӗвел ҫутти йӑвӑҫ кронӗ ҫине пӗрпекрех ӳксе ҫутатаӑ, 
пирки, пулса ҫитсе пӗр тутӑллӑ пулаҫҫё. Ҫакӑн пек кронӑ, ӳогерес 
тесен, йӑвӑҫ ҫамрӑк дух. унӑн хунав турадӗсене ҫулленех касса 
кёскетеҫҫӗ.



' Ҫамрӑк улмуҫҫисене с а т 1 пахдине куҫарса лартсан та виҫ- 
тӑват ҫул хушши хурат вӗҫёсене касса тӑраҫҫӗ. Вара йӑвӑҫ кроне 
йёритавра туратланса сарӑлат, турадӗсем тӗреклё, пиҫӗ, дӑтуллӑ 
пулагҫё.

Пурӑна киле улмуҫҫисем ӳссе сарӑлнипе йунашар йӑвӑҫ ту- 
радесем пӗрпӗринпе ҫыхланса аркашасҫӗ те, сил духне пӗрпӗрӗн 
ҫумӗнде сӑтарӑнса аманаҫҫӗ. Ҫавӑн пек сӑтӑрӑнакан тата иӗрпӗр- 
не сулхӑн тӑвакан туратсене касса сайрадатаҫҫӗ.

Ҫимӗҫ туман хулӑсене те, типсе хӑрса кайнӑ туратсене те 
ҫулленех иртсе тӑрас пулах. Йӑвӑҫ дире кайасран. каснӑ вырӑя- 
сене ҫӗҫӗпе йакатса, тӑмран ҫӑрса тунӑ шӗвӗ пыддӑкпа сӗрсе 
лартаҫҫӗ. Ҫак ӗҫҫене ҫуркунне туни аван, мёншён тесен сурансем 
ҫу каҫадден тӳрленсе лараҫҫӗ.

Йӑвӑҫа ҫармӑклатасси. Йӑвассе.м ваталса ҫитсён, вёсен айӗн- 
ди тйлрине темдул ҫемӗҫтерсе тӑрсан та, ҫимӗҫне тума иӑрахасҫё, 
Хуппи вёсен хытса ху.танланса ҫитет. Ҫавӑн нек хытӑ хулйн x^- 
дӑна дедек папаккисем ҫёмӗрсе тухмасӑр кнлес ҫ.ул улма тума 
ҫулла хатӗрленсе йулаймаҫҫӗ. Ҫавӑн пек дух ватӑлса ҫитнӗ, ҫииӗҫ 
туман йӑвӑҫҫене ҫамрӑклатма пулат.

Йӑвӑҫҫене акӑ мӗлле ҫамрӑклатаҫҫӗ: ҫуркунне турадёсене 
йёритавра ҫурринденех касса кӗскетеҫҫӗ. Кӑштах тӑхтасан каснӑ 
вырӑнсенден гамрӑк туратсем кӗшӗлех шӑтса тухса ӳсме тытӑнаҫ- 
ҫӗ. Ҫак ҫамрӑк туратсем ӳссе ҫирӗпленсе ҫ.итсен, йӑвӑҫҫем каллех 
ҫимӗҫ йышлӑ тума пуҫлаҫҫӗ.

Йӑвӑҫҫене ҫимёҫ тунӑ вӑхӑтра сыхласа усрасси. Ҫурктнне сат- 
пахди шапшурӑ ҫурӑлса илемленнӗ ьӑхӑтра ҫурхи тӑм кётмен 
хутра ӳксе пӗтӗм дедеке пӗтерсе лартат. Ҫак сивӗсемпе пахдаҫӑ 
кӗрешме пӗлмен пирки, сатпахди ним усӑсӑр ҫу каҫадден ахалех 
кашлаеа ларат.

Хӗвел ӑшшӑн пӑхнипе йӑвӑҫ ҫинди дедексем пуҫӗсене ка- 
ларса ҫурӑла ҫурӑла лараҫҫӗ. Уҫӑ ҫил ҫӑмӑлтарах вӗряипе, ӑшӑ 
хӗвел адашланипе днпер дедексем хавасланса сарӑлаҫҫӗ.

Хӗвел аяса сӑрт хыҫне пытансан тӳлек ҫанталӑк судхӑнла- 
нат. Дедексем сивве туйса иуҫёсене усса кӑна лараҫҫӗ. Хӗвея 
йӑлтӑртатса тухас умён сасартӑк тата ытларах снвӗтет. Адаш де
дексем шӑнса пётёмпех пӗрӗнсе лараҫҫӗ. Хӗвед нӗҫертнине сивӗ 
тивнӗ дедексем типсе кӑна пӗтеҫҫӗ.

'^едекеене тӑм пӗтересрен сыхлас тесен сатпахдине йӑвӑҫҫем 
хушшине унта кун.та дӳреде умёндн курӑксене лартмалли дулмек-



сем сине не еёмала, йе кймрӑк, йе урйх нумай тётём кёларса ҫу- 
накан йапаласене йарса хатӗрлесе лартаҫҫё.

Йе тата типе ҫулҫӑсене, йе пӗрене ҫёрёксене йӑвӑҫҫем айне 
пёдёк купасем туса лартаҫҫё. Тӑм ӳкннне сӑнама хуишӑ ҫынӗ 
термометр О патнелле кӑтартма пуҫласан тётӗм кӑларма хатёрле- 
се хунӑ йапаласене дгртсе йара!. Ҫулӑм йӑлкӑшша ҫунасран су- 
накан йапала ҫнне йе тӑпра сапа!, йе шыв пӗрӗхет. Тӑм йала- 
нах тӳлек ҫанталӑкра ӳкет

Ҫаванпа та мӑкӑрланакан тётём айаккалла каймасӑр пӗтбхг 
сатпахдипе йӑвӑҫҫем айне сарӑла!, хушӑри лӑпкӑ тӑракан сывлӑ- 
ша ӑшӑтса дедексене сивёрен хатарат.

Тата ҫурхи еивӗсемпе ҫапла кӗрешме пулах. Ҫуркунне йӑвӑҫ 
хушшинди йур ирӗлме нуҫ.тадден ӑна таптаса хытараҫҫё те улйм 
витсе лартаҫҫё, Гапла тусан йурӗ тӑхтаса ирӗлнӗ пирки тӑприйё 
кайарах ӑшйнса ҫитет. Ҫакна кура тымарсем те кайарах таиранса 
ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ, дедексем те гӑхтарах ҫурйлса сиве курмасӑр 
тйкӑнаҫҫӗ.

Гак каланине пахдауӑ, туман пулсан, там ӳкнё ирхине хё- 
вел тухадден тӑм тивяё дедексене шынпа пӗрёхеҫҫА Шывӗ шан
са пӑр пула! те, хёвел тухсан йерипе ирёлет. 'Дедексем вара пн- 
тех снвӗпе аптараса пӗтмеҫҫӗ.

Ҫимёҫ йьгалй пуляй, гул хӑшнёр улмуҫҫи турадёсем, /лмисем 
ййвйр пирки, авйнса хугйлас пек ларасҫӗ. Хашдухнё дёрёлсе те 
анап ё. Ҫаван пек дух дёрёлсе анасран туратсене йе тёкёлесе йе 
вулли ҫумне ҫыхса лартас пула!

Улма туман улмуҫҫисем. Улмуҫҫисем хӑгадух пёве кайса ӳсме 
пикёнегҫб. Вёсен пйхма илемлё йаштак даплй тураттнсем кашласа 
ҫес лараҫсё, ҫимӗҫ вуҫех те кӳмеҫҫӗ, йе тусан та пятё сахал тй- 
васҫё. Ҫавӑн пек усме пикеинё йӑвӑҫҫен тйранмалли сётвснё хы- 
тӑ усекен турадёсем сине ҫеҫ кайса тара!.

Савӑн пек дух тымар тапра накан вырйнтан (корневая шей
ка) кйшгах гулерех вуллине тнмёр кӑшалпа хытарса лартаҫҫё. Ва
ра хуппине йӑвӑҫ хытти хушшпндн сёткен ҫулӗ хёсённипе йёри- 
пе анакан сёткен дедек пулмалли папки валли кайа!. Иапкисем 
килес гул улма тума хатёрленсе йулаҫҫӗ.

Тата урӑх тёсЛй пёве кайса ҫимёҫ туман ййвйҫҫеяв ҫапла 
ҫнмёг курекен тума пула!: васкаса усекен йӑвйс туратсен вёҫбсе- 
ве ййлтах дёнётсе татса парахаҫҫё. йе икё ала хушшине илсе пб-
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тёрсе лартаҫҫӗ. Йӑвӑҫ йарӑнса ӳсме т;арӑнат те килес ҫул ҫимӗҫ 
тума ■ҫе^ек папкисем хатёрлет.

Ҫер ӗҫне лайӑх пёлсе тӑракан вӗреннӗ ҫынсем акрономсем 
йӑвӑҫҫем мӗпшён ҫимӗҫ туманнине сӑнаса пӑхнӑ. Ҫёр ҫин^е ты- 
марсем валли пӗр тӗслӗ апат ҫеҫ, пулсан йӑвӑҫ ҫимӗҫ тумасӑ]з 
пёве кайма пикенет. Ҫавӑнпа та йӑвйҫ кутне тислёк тӑкса ҫӗрне 
ҫемӗҫтерсе тӑмалла.

Й ӑвӑҫ улмине татас йӗрке. Улмасене татнӑ ҫух тирпейлӗ, й ӑ -  
вӑҫа ним сӑгӑр тумасӑр татас пулат. Пнрӗн хушӑмӑрти йалсен- 
§е улмаоеле вуллиндон тытса лустӑр лустӑр силлесе, йе патакпа 
шаккаса ҫёре ӳкерсе пуҫтараҫҫӗ. Ҫапла силлесе йе шаккаса тат- 
ни пах^аҫӑва нумай спйен кӳрет, Улмисем ҫулҫисемпе пӗрле пӑт- 
пат, пӑтпат ҫӗре татӑлса анса лапцӑнса семҫелеҫҫё, пуҫтарса хур- 
сан ^асах ҫёрме пуҫлаҫҫӗ. Тата ҫимӗҫ тӑвакан туратсем те нумайӗ- 
шӗ хуҫӑлса анаҫҫё, тымарсем те силленӗ ■ҫух тапранса ама- 
наҫҫё.

Йӑвӑҫ ҫине улӑхса кайса та татма йурамас*: турадёсем ■ҫӗ- 
рёлсе анаҫҫё. Улмасене силлесе йе улӑхса кайса татсан ҫулҫӑ ку- 
тёнци килес ҫул улма тумалли ^ е к  папкнсем тураттппе йе ҫул- 
ҫӑпа пӗрле татӑлса анаҫҫё. Йӑвӑҫҫем вара тепӗр ҫул улма тума- 
сӑр ахалех хумханса лараҫҫё.

Улма татма йури пусма хатёрлеҫҫё. Исӗ пусмана ҫӳлтен 
петлепе гыпӑҫтараҫҫё те, пӗрпӗринвен тӗкӗлесе тӑратаҫҫӗ. Пусма 
ҫине улӑхса кайса улмнсене алӑпа тата тата корҫинккӑ ҫине хул- 
лен хураҫҫё.

Йӑвӑҫ улм ине сы хласа усрас йӗрк е. Тёрлё улма сур!ӗсем тёр
лё вӑхӑтра пулса ҫитеҫҫӗ. Хӑшпӗр сурт ҫулла, хӑшёсем кёркун
не пулса ҫитеҫҫё. Тата хӗллехи сурт тейекенни татса хурса хӗл- 
ле тин выртнӑ ҫӗрте пулса ҫитет.

Ҫуллахи суртсене кӑштах пулса ҫитиэден татса сутнӑ ҫӗре 
йе пӑҫтила тунӑ ҫёре йараҫҫё, татса типӗтсе хумалла йе йӳҫбтсе 
лартмалла: вӗсем 'цасах ҫӗрме пуҫлаҫҫӗ.

Хӗллехи суртсене путвалта усраҫҫё. Улма усрамалли путвал- 
та пёр гёек типё уҫй сывлӑш тытаҫҫё. Ытлашши нӳрре, шӑршмарша 
тасатма унта вентгираттӑр тӑваҫҫё. Улмасене'кӳртсе х у р а^ е н  пут
валта ҫӑра кӳкёрт тӗтӗмӗ кӑларса пӗрик кунлӑха ӑна хупса лар- 
таҫҫӗ. Кӳкёрт тётёмӗ куҫа курӑнман вётӗ хуртсене—вӗткӗнсене 
нӗтерет. Унтан путвал алӑкне уҫҫа пквиҫ кун ҫил вӗртереҫҫӗ.

Йӑвӑҫкурӑк... 10



Улмасене уйар ҫанталӑкра татса нутвала хури'рен сарайне 
хурса ҫилне куштараҫҫё. Путвала ^ӑн таса ҫирёп ним патасӑр ул
масене хатӗрленё ҫӳлёкҫпсем ҫине пӗрер йӗрке хурса тухаҫҫӗ (ку- 
цаласа хурсан $асах ҫёрме пуҫлаҫҫӗ).

Ҫакӑнтан кайран внҫтйват кун хушши путвала уҫӑ хӑварса 
ҫнл вӗртереҫҫё. Вара улмаран тухакан нӳрӗ тасала¥. Унтан пут- 
вала ннҫтан ҫутӑ кӗмелле мар хупса лартаҫҫӗ. Ӑшӑ 2-3° ытла тыт- 
маҫҫӗ. Каланнетҫен ытла пулсан вентти.^аттйр уҫҫа ытлашши ӑш- 
пта каларса йараҫҫӗ. Путвалта ашй пулсан тата ҫутӑ ӳксен улми- 
сеи -ҫас пулса ҫитсе ҫёрме пуҫлаҫҫӗ.

Ҫӗрме пуҫланӑ улмасене илсех тӑрас пула?, мёншён тесен 
вёсент§ен теприсем ҫӗрме пуҫлаҫҫё. Улмана ҫапла пйхса усрасан 
пах^аҫӑ нумай усӑ курма пултара^: сутасоине те хаклӑраха сута^. 
хӑй те ^ӗрё улмана ҫисе савӑна^.

Улмуҫҫи хуш ш и не тёрлӗ ҫи м ӗҫҫем  л ар тасси . Впҫ ^ал&шран 
д а р т н ӑ  улмуҫҫисем 10-15 ҫултан тин сарйлса ҫитсе айёнт^и ҫёрнё 
сулхӑн туса хупласа тӑраҫҫё. Ун^ен й&вӑҫ хушшин^и вырӑнсем 
ахалех ним усӑсӑр выртаҫҫё. Сатпах-р ӳссе пынӑҫемӗя ӑна пӑх- 
с а  ӳстерес йен^ен вйкакӗ те ӳссе пыра¥. Ҫак тӑкака сатпах^и
6 - 7  ҫ у л т а н , улмуҫҫисем улма тума пуҫласан, тин витме пултара^.

Ҫавӑнпа та ӑслӑ пах^аҫӑ, йӑвӑҫҫем ҫамрӑк ’вух вёсен хушши- 
сене тӗрлё ҫимӗҫ лартса усй курма тӑрӑша*. Ҫак вйхӑтра хурӑн- 
ҫырлипе ҫӗрҫырла, йёплӗҫырли тата хурлӑхан, пах^а ҫимёҫёсен^ен 
ҫӗрулми лартса тума пулат. Ан'рх лартнӑ, ^ух ҫакна асӑрхамал- 
ла— йӑвӑҫ ҫумне ытла ҫывӑха лартма йурамас*: тӑприне хытарса 
ларта^.

'Ҫейҫырлипе хӑмлаҫырли лартни аванах мар. Вӗсем пёр йея- 
1 вя тӑприне пусӑрӑнтарса лартаҫҫӗ, тата тымаррисем улмуҫҫи ты- 
маррисемпе ҫыхланаҫҫӗ, тӑранмалли апата нумай туртса илеҫҫӗ. 
Тепёр йен^ен вёсем хунаса кайса уммуҫҫисене сулхйн тума пуҫ- 
лаҫҫӗ. Вара ййвӑҫҫем на^ар, хӗнлӗ ӳссе хӑпараҫҫӗ.

Ы йтусем пе сӑнам алли сем : Йӑвӑҫ кудёсене мёншӗн цавса тӑраҫ- 
ҫӗ? Тата вёсене мёншён кронӑ сарлакӑш рваҫҫё? Тислёке мӗн- 
шбн тымар вӗҫбсем патне тӑкаҫҫӗ. Ватӑ, йӑвӑҫйн хуппи мӗншӗн 
ҫурйлса хуййрланаТ? Ййвӑҫ вуллине мёншён хырса тасатса иҫвӗс- 
кӑ шывӗпе шуратаҫҫё? Хура ҫинеи, йе шурй ҫинеи хӗвел хытӑрах 
пӑ,ха¥? Ҫуркунне йур ҫине шурй пир татӑкӗ, тата хура пуотав 
татӑкӗ сарса хурӑр та, хӑшён айён^е йур ^асрах ирӗлсе пётнине 
асӑрхйр.
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Шӑншсемпе мулкауӑсем кӑшласран удмуҫҫисене мӗлле сых- 
яаҫҫё? Ҫимӗҫ туман йӑвӑҫҫене мёлле майпа ҫимӗҫ кӳртерме пула$? 
Сирӗн сатпах'рн^е йӑвӑҫ кронӗсем мӗлле ӳссе ул&хнй? Ирӗкре та
та вӑрманта усекен йӑвӑҫҫем мӗлле ӳссе сарӑлаҫҫӗ? Ватӑ йӑвӑҫ- 
ҫене мёлле ҫамрӑкдатаҫҫӗ? ЙӑвӑГҫҫем ҫия^е '§егвексем ҫурӑлсан, мёл
ле майпа вӗсеяе ҫурхи тӑмсен^ен ҫӑлма пула']?? Улмана мӗншӗп 
йӑвӑҫҫи ҫине улӑхса кайса, йе силлесе татма йтрамасГ.

С а т п а х р н е  сӑтӑр тӑвакан хуртк ӑпш анкӑсем . Ҫуркунне тӗнце 
зӑрапнӑ майёпе сатпахрш ^е хурткӑпшапкӑсем те тапранса йӑ- 
шӑлтатма пуҫлаҫҫӗ. Тӗрлӗрен тӗрлё лӗпӗшшем ҫимёҫ йӑвӑҫҫем 
хушшин^е вӑ^кӑшша ҫеҫ вӗҫҫе ҫӳреҫҫё. Вёсем ҫӑмартисене таҫта- 
пӗр хурса нӗтӗреҫҫӗ, ҫулҫисемпе тураттисем ҫине те, ^е^ек ӑшне 
те кӳртсе хураҫҫӗ. Кӑштах тӑхтасан ҫӑмартпсен^ен хуртсем тухса 
сатпах 'рне сӑтйр тума пуҫлаҫҫё.

Хурт кӑшланӑ туратсем, ҫимӗҫ тӑваканскерсемех, кайран 
типсе кайаҫҫӗ; ҫулҫисем йе шатраланса, йе пӗркеленсе лараҫҫё; 
■ҫе-ҫеккисем ҫурӑлса ҫеҫке кӑлариц^енех типсе кайса тӑкӑнаҫҫӗ.

Ҫӗрӗллӗ пурҫӑн хурт. Улмуҫҫисене тӗрлӗ хурткйпшанкӑсвм 
сийен тӑваҫҫӗ. Ҫаксен^ен ҫӗрёллӗ пурҫӑн хур^ё тейекен лӗпӗш 
(кольчатый шелкопряд) улмуҫҫи папкисене тата ҫулҫисене сийен 
тӑва(. Лӗпӗшӗ хӑйӗ кёрепхӑмӑртарад пула*. Малти ҫунаттисем 
ҫнн^е хуракӗрен йарӑмсем пур.

Ҫакӑ лӗпӗшӗн хур^ёсем пысӑк шултӑра пулаҫҫӗ. Вёсен ӳ%ӗ 
тӑрӑх ҫӳлте темле тёслӗ йарӑмсем те— кӑваккисем те, хёрлисем те, 
хурисем, тата шуррисем те пулаҫҫё, хырӑмӗ вёсен тӗксём кӑвак. 
Лӗпӗшӗ ҫӗртме йе утӑ уйӑхӗн^е тухса, ҫёрле вёҫҫе ҫӳренӗ ^ух, 
ҫ&мартисене турат йёритавра йӗркерен йёркерен ҫӗрӗ пек хуроа 
ҫавӑрйна]?.

Ҫапла вёсем турат ҫиш р хӗл каҫаҫҫё. Ҫӑмарти худпи хытса 
ларнипе хӗлдехи Сивё те вӗсене пӗтереймест. Ҫуркунне ҫӑмарти- 
сен^ея ӑштахсӑр хуртсем тухса папкисемпе ҫулҫисене тапӑнаҫҫӗ. 
КДнтӑрла вӗсем ушкӑнӑн ушкӑнӑн ҫулҫӑ кутне купаланса лараҫӗ. 
Каҫпа йёшӗлтетсе тухса хӑйсен ӗҫне тытӑнаҫҫӗ: улмуҫҫи ҫулҫисе- 
не шӑтӑкласа пётёмпех ҫисе йараҫҫё.

Унтан 12-15 кун хушши кукӑлккӑ пулса ним тапранмасӑр, 
выртаҫҫӗ.. Кукйлккйсен'вен кайран лӗпӗшшем вӗҫҫе тухаҫҫӗ. Ҫак 
сатпах 'р  тӑлпманӗсене ҫапла пӗтерме пула*: ҫймартисене кёркун
не йе хёлле пуҫтарса ҫунтарса йараҫҫӗ, тата кӑятӑрла пуҫтарӑн- 
са ларнӑ хуртсене тыта тыта вёлереҫҫӗ.
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Вёсене тата париш ншвӗпе сирпӗтсе пётереҫҫё.
Сириӗтмешкён шывне акӑ ҫапла хатёрдемелде: 2 йе 2 7 2 маска.т. 

„парижская зелень'1 тейекен симӗс порошока пёр витре шыв ҫине- 
йараҫҫӗ. Унтан 3-5 мӑскал ҫунтарнӑ иҫвӗскӑна уйрӑм шыв ҫин^е 
ирӗлтереҫҫё, пир витӗр сӑрӑхӑнтарса ӑна. симӗс порошока, шыв 
ҫине йарса пӑтратаҫҫӗ. В ара ҫав шыва сирпӗтмелли хатёр еине 
йарса йӑвӑҫ ҫулҫисене сирпӗтеҫҫӗ.

Й ӑвӑҫулм ипе т ӑ р а н са  пурӑнакан хурт (Яблоновая пл одож орка). 
Лӗпӗшӗ пысӑках мар, малти ҫунаттисен хура тӗксӗм кӑвакрах, кай- 
р и сем  кӑштах ҫутӑрах хӑмӑр кӑвакрах. Ҫунат хӗррисем ҫутӑра-х. 
Хурцб пысӑках мар, тухсанах шурӑ пулат, унтан улӑшӑнса ҫурӑ- 
мӗ шупка хӗрлё, хырӑмё ҫутӑ сарӑ. пулса кайат. Лӗпӗшӗ каҫпа йе 
ҫёрле вӗҫҫе ҫӳреме тухсан ҫӗртме уйӑхӗн$е сӑмартисене улмн си
не йе ҫулҫи ҫине хурат.

7-10 кунтан ҫӑыартпсен^ен хуртсем тухса ҫулҫисене пурпн- 
•уен ытла улмисене ҫиме пуҫлаҫҫӗ. Вӗсем шӑтарса улма варрияе 
кӗреҫҫё те вӑррисене ҫисе йараҫҫӗ. Вара хурт ҫинӗ улмасем ҫу ка- 
ҫадо н ех  пӑтпат, пӑтпат ӳксех тӑраҫҫӗ, хур^ёсем улма варёное
3— 4 ернер^ен ӳсеҫҫӗ.. Улмин^ен тухсан вулли ҫнне куҫаҫҫӗ.. 
Кунта шӑтакҫурӑк тупса кӗрее кукӑлккӑ пулаҫҫё. Ҫакӑ лӗпӗш хур- 
^ӗсем валли кӗрсе выртмаг шӑтӑвҫурӑк ан пултӑр тесен, йӑвӑҫ 
вуллисене хырса тасатса шурй тӑм шывёне шуратаҫҫӗ. 1ата йӑваҫ 
вӳлли йӗрнтавра ҫӗрмамӑкён^ен йе улӑмран кӑшӑл пек туса ҫых- 
са лартаҫҫё. Хур^ёсем шӑтӑкҫурӑк тупаймасӑр ҫӗрмамйкё ҫине ае 
улӑм ҫине кӗрсе выртаҫҫӗ. Хӗлле улӑмие ҫӗрмамӑкне ҫунтарса 
йараҫҫӗ.

У лм уҫҫийе сийен тӑвакан в ӑрӑм сӑм са (Яблоновый дол гон оси к)^  
Ҫакӑ „вӑрӑмсӑмса11 тейекен кӑпшанкӑ улмуҫҫи ^ е к к и с е н е  ҫурй- 
латуҫевех снбен тӑват. Кӑпшанкӑ хӑй питё нӗ^ӗккс хӑмӑртарах 
Вӑл ака уйӑхӗн^е тухса пӗр улмуҫҫирен тепӗр улмуҫҫи ҫине куҫ- 
ҫа ҫӳрет. ҫурӑлнӑ туецек варрнне те, ҫурӑлманнине те ҫисе т а т а 
рам. Аҫа кӑпшанкӑ шӑтарнӑ ще^ек ӑшне ами варӑм сӑмсипе ҫӑ - 
мартисене кӳртсе хурат. 6 —7 кунтан ҫӑ.марти^ея^ен хуртсем тух
са т;е1>ек сёткенне ӗмме пуҫлаҫҫб.

Ҫурӑлман ^е^ексем типсе тӑкӑнаҫҫӗ. Кёркунне вӑрӑмсймСа те
йекен кӑшпанкӑ йӑвӑҫ вулли ҫин^и шӑтӑкҫурӑка кёрсе вырӑнаҫат. 
Ҫавӑнпа та йӑвӑе вуллисене таса тытас пулат. Тӑкӑннӑ ^е^ексенё 
пуҫтарса ҫунтарса йараҫҫӗ, ^е^еккисемпе нӗрле вӑрӑмсамса хур- 
^ӗсем те ҫунса кайаҫҫӗ.



Ҫав калана хуркӑншанкӑсене пӗтерме улмуҫҫнсене ҫуркунне 
^е^ек ҫурӑли^ен тата ^ е к  ҫурӑлса тӑкӑнсан паришски ҫелен 
тейекен шывпа сирпбтеҫҫӗ.

Улмуҫҫи ҫин^и вӗтӗ си м ӗс пыйтӑ. Улмуҫҫи ҫулҫисем хӑпгҫух 
хытӑ пёрӗнеҫҫӗ, вара пйртакран типсех лараҫҫӗ. Ҫак ҫулҫӑсене 
еӑнаса пйхсан вӗсен тӳнтер йен^е йаланах симӗс вӗтӗ пыйтӑ, пу
ла!. Пыйтисем ҫунатлисем те. ҫунатсӑррисем те пулаҫҫӗ. Ҫунат- 
сӑррин тӗсё симёе, пуҫб хӗрлӗ пула!. Ҫунатлин тӗсӗ хура, хырӑм 
„айё симӗс пула!, ҫуна^ёсем питӗ ҫӳхе, пӑхсан витӗр курӑнаҫҫӗ.

Ҫак усая йапала, пыйтӑ, тӳрех йӑвӑҫӑн 'р1н ҫӳлти ҫамрӑк ҫул- 
ҫӑсенён тӳнтер йенне йерет. Ҫемҫе сӗртен хӑйӗн пӗ^ёк сӑмсипе 
ҫулҫӑн сӗткенне ёмет. Ҫавӑниа йӑвӑҫ ҫулҫисем типме пуҫлаҫҫӗ, 
ҫамрӑк туратсем ҫитӗнме ■ҫарӑнаҫҫё. Вӗтӗ симёс пыйтӑ ҫимӗҫ кӳ- 
рекен йӑвӑҫҫене пурне те пёрех йерме пултарат. Пуришҫен ытла 
улмуҫҫийе, ҫливӑна, крушшӑна, ^ейсырлине йерет.

Кёркунне симӗс ама пыйтӑ пӗр ҫулхи ҫамрӑк хулӑ тӑррине са- 
рӑрах симӗс тёслӗ ҫӑмартасем туса хӑварат. Ҫав ҫӑмартасем йа- 
вӑҫ ҫин$е хёл каҫаҫҫӗ. Ҫуркунне ака уйӑхӗ пӗтнӗ тӗлелле кёр
кунне туса хӑварнӑ еӑмартисенҫен пё^ӗкҫё пыйтӑсем пулса т ӑ -  
раҫҫё. Вёсем пит 'ҫас ҫитӗнеҫҫӗ.

Ҫитӗннӗ 'ҫух темнее хут тнрне улӑштараҫҫӗ. Ҫитӗнсе ҫитсен 
кашни ҫурӑ хӑй темнҫе ҫурӑ ҫуратма пуҫлат. Ҫёнӗрен ҫуралнӑ, 
пыйтӑсем тӑватӑ хут кёиине улӑштарнӑ хыҫҫӑн хӑйсем пыйт&сем— ( 
ҫурӑсем оуратма тапратаҫҫӗ. Ҫапла симӗс пыйтӑ пит 'ҫас хунаса 
хайса ҫимёҫ кӳрекен йӑвӑҫшӑн пысӑк тӑшман пулса тӑрат.

Вӗҫекен симӗс пыйтӑсем тата усал. Вёсем йӑвӑҫ ҫин^ен йӑ- 
вӑҫ ҫине вӗҫҫе ҫӳресе ытти йӑвӑҫҫене пыйтӑлавтараҫҫё.

Кёркуннерехпе ама хуртсем йулашки хут по$ёк ныйтӑсем 
(личинку) ҫуратаоҫё. Вӗсен^ен 10—15 кун хушшин§е каллех ҫу- 
натсӑр (ама), ҫунатлӑ- (аҫа) хуртсем ҫитӗаеҫуӗ. Амисем тенӗр ҫул 
валли пӗр ҫулхи туратсем ҫине ҫӑмарта туса хӑвараҫҫӗ.

Ҫав пыйтӑсене уйар питӗ нумай пӗтерет. Ҫавӑнпа ӑна сат- 
п ахрш /р  тёд пулсан тусан вӗлерме кирлё мар: уйар нах^аҫйн т у -  
сӗ. Тата хуртсене пах^ара вӗтӗ кайӑксем те пит нумай пӗтереҫҫӗ. 
Ан-ҫах ҫав тёрлё усал йаиаласене— пыйтӑсемпе тёрлё хуртсене—  
уйарна кайӑксем пӗтереймеҫҫӗ. Ҫавӑнпа пах^аейн ҫу каҫшрен хӑ- 
йӗн те вӗсене пӗтерме.пнт тӑрӑшас пулат.

Пыйтӑсене тапак шывёпе пётереҫҫё. Сирпӗтмешкён шывне 
акӑ ҫапла хатбрлемелле: 1/ 2 кӗренкке тапак ҫулҫи тата оҫмушкӑ
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симӗс суиӑ11) пӗр ■ҫӳлмек ҫине йареа иккӗшве пёрле вӗретеҫҫ&. 
Вӗретнӗ шыв сивӗнсен тепӗр икӗ витре таса шыв хушаҫҫӗ те,, 
лыйтйллӑ турат тӑррисене ҫак шыв сине ^иксе кӑлараҫҫё. Ул~ 
муҫҫи турат)ӗсене авма май килмесен тапак шывне сирпӗтмелли 
хатӗр ӑшне йарса йӑвӑҫ ҫулҫнсене сирпӗтеҫҫё. Ҫапла 2— 3 хут 
сирпётсе ҫӳрееен пыйтйсем хӑйсемех вилсе тйкӑнаҫҫӗ. Симӗс супӑн, 
(зеленное мыло) кёренкви 25 пус тӑра¥, ӑна аптеквӑра илме пулат.

Ы й тусем п е асӑрхам ал ли сем : Удмуҫҫисене мӗлле хуртвӑпшан- 
кӑсем сӑтӑр тӑваҫҫӗ? Тӗрлӗ лӗпӗш хур^ёсене мёлле майпа пӗте- 
реҫҫӗ? Сатпахтрше мӗлле кайӑксем тата мӗлле хурткӑпшанкӑсем 
усӑ тӑваҫҫӗ?

Тёрлӗ лёнӗшшем тата кӑшпанкӑсем ӗр^есе кайнине еӑнӑр. 
Вёсен ҫӑмартисенг§ён тухнӑ хуртсем йерипен удшӑнса пынине сӑ,- 
нӑр, хӑвӑр куллен ҫырса пымадли тетра^сем ҫине ҫырса ӳкерсе- 
хурӑр. Сатпах'вин^и вёҫҫе шуса ҫӳрекен лӗпӗшшене, кӑпшанкӑ- 
сене пуҫтарса тата вёсен ҫӑмартисене, хур^ӗсене, кукӑлккисене* 
тупса коллевси тӑвӑр.

V ^ейҫырли.
г]]ейҫырли ну май ҫёрте вӑрмансент,е тӗл пулат. Ҫурҫёр йеннереж 

лутра кутамас тӗмӗ халён хӑй ирӗккӗн ӳсет. Кӑнтӑр йея^е Кап- 
касра, Украйнӑра ^ерешнй йе 'шпански тейекен ^ейҫырлн ҫитӗ- 

унет. Ҫак вӑрманти §ейҫырлисен'§ед тӗрлӗ сатра ӳсекен суртсем 
пулса кайнӑ. Раҫҫейре ^апа тухнӑ сурт Влатимӗрски тийевенни* 
Ҫак сурт Влатимӗр кӗперннн^е пуҫланса кайнӑ. Халё ӑна ^ылай: 
ҫёрте лартса тӑваҫҫӗ. Ӑшӑ, йенци ■ҫейҫырлште ҫурҫӗр йенерех ку- 
ҫарса лартсан сиввё г§ӑтаймаст;. Ҫавӑн пирки хӑш ҫёрте цейҫырл в  
валли ӑша сарай туса ӑна ӳстереҫҫӗ. Унта •ҫейҫырлине улмуҫҫи 
пек сыпса аванлатма пула¥.

'Ҫейҫьгрли тӑпрана тиркесех каймаст. Ҫӑмӑл хӑйӑрлӑ тапра 
еин$е пӑртак хутӑш хура тӑпра пулсан, цёйҫырли аван ӳсет. Вӑл 
хӑйӑрлӑ тӑмлӑрах тӑпра ҫинт>е те ҫитёнет. Т)ейҫырлине тёрлӗ 
майпа лартса тума пулах: тьшарринцен шӑтса тӑракан хунавсене- 
куҫарса лартса, йе ҫырли вӑррисене акса х;ейҫырли пахх;и туса 
йама пула¥.

^ейҫырлй п ах 'р  пит гр с  хунаса варман пек сарӑлса кайат. 
Вырӑнӗ хытса ая лартӑр тесе ҫулленех тислёк тӑкса ҫӗнетмелле.. 
Турадёсем нёрпёрне канҫӗрлеме пуҫласан касса сайралатаҫҫӗ. 
^ейҫырлин-цен вареннн, пӑҫтилла тата тӗрлӗ ерехсем т&ваҫҫӗ.
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В ӑрӑпа хунаттарни. 'Ҫейҫырлине вӑр&па хунаттарас тесен, 
ҫуркунне йе ҫулла ӑна акма тислёк т&кса йӑрансем хатӗрдёр. 
Кёркунне йӑрансене тепёр хут ^авса тухӑр та пулса ҫитнӗ ^ей- 
ҫырлисен вӑррисене ҫемҫинҫен уйӑрса акӑр. Тенӗр ҫул акнӑ вӑрӑ- 
сем шӑтса тухса ӳсме тытӑнаҫҫё. Ҫак ҫамрӑк 'ҫейҫырли йӑвйҫҫи- 
сене 'ҫас^асах ҫумне татса, шӑварса тӑрӑр, куҫёсене хускатӑр. 
Пӗрпёрне ӳсме ан ■ҫӑрмантарздӑр тесе кёркунне урӑх йӑран ҫине 
ҫур аршӑнтан куҫарса лартӑр. Тата икӗ султан тёп вырӑнне те 
хушшисене икё $алӑш хӑварса куҫарса лартма йура?. Йёркисене 
улмуҫҫисене лартнӑ •ҫухнехи пекех тӳрӗ лартса тухар. Тепӗр ҫул 
цейҫырли куҫёсен йёритавра '§авеа тӑприне ҫемҫетӗр. Хӑпшӗр 
турат вёҫёсене татса пӑрахӑр. Вара 'ҫейҫырли туратланса ӳсет. 
5— 6 ҫултан '§ейҫырлисем ҫин^е '§е$еккисем ҫурӑдаҫҫӗ. Улмуҫҫи 
уе^ексене тӑмран сыхланӑ пек -ҫейҫырли ҫе^еккисене те сыхлӑр. 
Ая^ах, тӑм ӳкнӗ ир ҫӑра тӗтӗм кӑларса ҫунакан йапаласене пах- 
'§ара ■ҫӗртсе йарса мӑкӑрлантарӑр.

Т)ейҫырли ^ирӗсем. Т)ейҫырлине тӗрлӗ ■ррсем йереҫҫӗ. Ҫур- 
кунне -ҫе^ек ҫурӑлса тӑкӑнсан '§ёрё турат вӗҫӗсем хӑмӑрланма 
пуҫлаҫҫӗ, унтан типсе лараҫҫё. Ҫырлисем ҫинҫе тӗмешкесем пулса 
кайаҫҫӗ. Ҫав тӗмешкесен^е р р е  саракан тусан йевёрлӗскер пулса 
ҫитёнет. Ҫак §нре пӗтерес тесе, §ире кайнӑ туратсене йе ҫырли- 
сене луҫтарса ҫунтарса йамалла.

Тата ^ейҫырли тура^ёсемпе вулли ҫинҫе сухӑр тумлаксем 
тухса лараҫҫё. Ҫак ■ҫир 'ҫейҫырлине питӗ вӑйсӑрлантарат: хуппи- 
сем ҫурӑла ҫурӑла кайаҫҫӗ. §ире пӗтерес тесен ^ирлб вырӑнсене 
каоба карболипиум  тейекен емеле шывла хутӑшгарса сёреҫҫӗ.

Сата^ӑсем: Пӗр пах^аҫӑ 65 тенкӗ те 80 пус парса 94 тёпӗ 
'ҫейҫырли илнё. Ларттарма вӑл 5 хущен йӳнерех тӳленё. 5 ҫул 
хушши пӑхса тӑма унйн 1 тенкӗ те 60 нус лартнинҫеи ытларах 
гухнӑ. Ҫак вӑхӑтра кашни тёпёрен ҫырлине 12-шер кӗренкке пуҫ- 
тарса 15 шер пуса сутнӑ. 'Ҫейҫырли йӑвӑҫҫисем 5 ҫул хушшин^е 
тӑкакне сапланӑши?

Тйваткаллӑхӑн тӑршшӗ ’балйш, сарлакӑш ӗ '§а.1ӑш. К а т 
ни тӗпне 25 тӑваткӑл аршӑн тпмелле $ейҫырли лартсан миҫе 
тёпӗ лартма аула!?'

Хурӑнҫы рлипе ҫӗрҫырли.
Хурйнҫырлнпе ҫёр ҫырли пӗр йӑхри ҫырла курӑ^сем. Вёсем 

вӑрмансен^е хӑйсем ирӗккён ӳсеҫҫб. Ҫак вйрманти ҫырла кур&к- 
сен^ен тӗрлӗрен пах^ари ҫырла сурцёсем тухса кайнӑ.



Ъе^ексем ҫурӑлса ҫунаттпсем тӑхӑнса пӗтсен, ҫырла тӗмӗн- 
■$ен ҫипписем тухса ■ҫйсӑлса кайаҫҫё. Ҫав хунав ҫипписем ҫин^е 
палкисем пулаҫҫӗ. Ҫак ҫипписем ҫиш р папкисемпе ҫырла ку- 
рӑкӗ ёр^есе нырат.

Хуранҫырлипе ҫӗрҫырлине йе ҫиппнсемае хунаттарса йа- 
раҫҫӗ, йе тёмӗ хӑлён куҫарса лартаҫҫӗ. Ҫипписемпе ҫалла хунат- 
тараҫҫё. Ҫырла тӗмё йёритавра 5 — 6 пё$ӗк лакӑмсем тӑваҫҫё. 
Ҫырла ҫипписене ҫак лакӑмсем патне илсе пырса папкисене 
ҫеклӗпе ҫӗр ҫумне ҫыпӑҫтарса лартаҫҫё. Вӗсене шӑварсах тӑраҫҫӗ. 
Ш ртак  тӑрсан папкисем тымар йараҫҫӗ, ҫӳлелле ҫулҫисем ту- 
хаҫҫӗ. Ҫавӑнпек лартса ӳстернӗ ҫырла тёмӗсем пур йен|ен те аван: 
вёсем сивве ■ҫӑтуллӑ, ҫырлине нумай шултӑра тйвакан пулаҫҫё. 
Ҫурла уййхӗн^е паркарах тёмӗсене тёп вырӑна куҫарса лартма 
пулат. На^аррисене пӑхса ӳстерме/ вӑхӑтлӑха йӑран ҫцне хуш- 
шпне 4 —6 вершук хӑварса куҫарса лартни аван.

Ҫырла курӑкне йе ҫуркунне, йе ҫурла уйӑхӗя§е лартаҫҫӗ. 
Ҫурла уаахён^е 2 - 3  ерне тӑм ӳкме пуҫлацен малтан лартни 
аван: ,ҫырла курӑкё сивве кӗрит^ен вӑй илсе йулат. 1еиӗр ҫул 
ҫырлине тӑват. Ҫуркунне лартнӑ ҫырла курӑкё ҫырлине тумаст, 
тусан та сахад тӑват. Ҫавӑнпа та ҫурла уйӑхён^е лартни 
авантарах.

Ҫырла тёмӗ валли уҫӑрах, хӗвеллёрех, йух нӳрлӗ вирӑн 
кирлё. Ла^акарах сулхйнлӑ вырӑнта тымаррисем ҫулла пӑт>ланса 
лараҫҫӗ, хёлле вӗсене снвӗ тивет. Ҫырлисем шывак тата шӑршӑ- 
сӑр пулаҫ<;ё.

Хурӑнҫырлипе ҫёрҫырлн валди тӑмлӑрах хӑйӑрлӑ кӑпӑш 
хура тӑпра кирлӗ. Ҫуркунне лартас пулсан тӑприне кёркунне тис
лёк тӑкса алйтса хӑварас пулат. Ҫурда уйӑхбн'§е лартас пулсан 
йе ҫуркуине, йе ҫулла алӑтмалла. Лартнӑ ^ух йӑран туса пӗрпӗ- 1 
рин^ен 8— 10 вершукран лартаҫҫё. Ҫапла тусан вёсем пёрпёрне 
канҫӗрлемесӗр ӳсеҫҫӗ. Палдӑ туса тухца йӗркесем тӑрӑх 3 4
вершук тарӑнӑш лакӑмсем р в аеҫ ё  те кӗреҫепе кӑларнӑ ҫырла 
тӗмёсене, тымаррисене ҫавраканӑн касса кӳртсе лартаҫҫё.

Лартнӑ '§ух ҫакна астумалла: ҫулҫӑ ташшнакан вырӑна ҫӗр- 
пе тан туса дартмалла. Лартса тухсан тнслӗ^тиысе шӑварни пи
тё усӑллӑ: пёр йен^ен тымарсем хушиине йулнӑ пушй вырӑнсе- 
не, тапрнне пусарӑнтарса тултара^, тепёр йен^ен тислёкри та- 
ранмалли йапаласене тымарсем патне сӑрӑхтарса антара).

Йур выртман вырӑнта ҫырла йӑранӗсене сивёрен сыхлас те
се, вёсене кёркунне йе улӑмпа, йе типӗ ҫулҫйпа внтсе лартаҫҫё.
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Ҫуркунне йур крёлсе пӗтсенех ҫак витяине илсе хураҫҫӗ. Пӗрик 
ернерен ҫырла йӑранёсем ҫпн$ен типсе кайнӑ ҫулҫӑсене тата ҫип- 
писене иртсе тухаҫҫё. Йӑранӗсене тата вёсен хушшасене урлӑ 
пуртӑпа ййштаҫҫӗ. ^еуекӗ ҫурӑла^ен  пӗрик х у д о н  тислӗк шыв- 
пе, йе ■бйхпӑх шывпе шӑварни пнтӗ аван. Вара сапакисем йыш- 
лӑ, гаултӑра ҫырлаллӑ пулаҫҫё.

Хурйнҫырлипе ҫёрҫырли пёр вырӑнта ҫырлине 3 ҫул хуш
ши аван туса тӑраҫҫё. Тӑваттӑмӗш ҫулӗнҫе ҫырли вӗтелме, сахал- 
ланма пуҫлат. Ҫавӑнна та 3 ҫул иртсен ҫырла курӑкне урӑх вы- 
рӑна куҫарса лартмалла. Ҫырлнве кӑшт пулса дити’р е н  тунипе 
тата ■ҫашкине татни аван. Вара ҫырли §аоах пӑсӑлмасг.

'|)аиа тухса сарӑлнӑ сурт .. Виктори“ ҫырли. Вӑл сивве аван 
тӳсет. ҫырлнне вумай, тата шултӑра тӑваТ\

Хурӑнҫырлипе ҫӗрҫырлин^ен варенни. кӑвас тӑваҫҫӗ, тата ҫи- 
мёҫ пӗҫернӗ ҫӗре кайат.

Т)ирӗ. Ҫӗрҫырлипе хурӑнҫырлине хӑш$ух р р  йерет. Ҫулҫи- 
сем ҫинце хӗрлӗ хӑмӑртарах шатрасем тухаҫҫӗ те, кайран вёсем 
пӗркеленсе типсе кайаҫҫӗ. ^иртен ҫапла хйтӑлаҫҫё: ■рр йернӗ 
ҫулҫӑсене пуҫтарса ҫунтарса йараҫҫё.

Сӑтӑр тӑвакан хурткӑпш анкӑсем . Хурӑнҫырлипе ҫӗрҫырлине 
тӗрлӗ хурткӑпшавкӑсем сӑтӑр тӑваҫҫӗ. Пӗр тӗслӗ нӑрӑ ҫӑмарти- 
не ҫырла йӑранӗ ҫине ҫӗр айне хурат. Ҫӑмартисен^ен хуртсем тух
са ҫырла курӑк тымаррисене кӑшласа нумай сийен тӑваҫҫӗ. Ҫак 
нӑрӑран (майский жук) сапла хӑтӑлмалла: ами ҫӑмарта хунӑ в а -  
хӑтра ҫырла йӑранӗсем ҫине тислёк хурса тухаҫҫӗ. Вара нӑрӑ ам и  
ҫӑмартисене тислӗк ҫине хурат. Хур^ӗсем тухи'рен тислёкне пуҫ- 
тарса ҫунтарса йараҫҫӗ. Тислёкпе пёрле нӑрӑ ҫймартисем те ҫун- 

•са кайаҫҫӗ.
Тата сатпахт)инг§и улитка тейекен хурт ҫырла йӑранӗ ҫин- 

§е шуса ҫӳресе пиҫнӗ ҫырласене лакӑмлатса ҫисе йарат. Ҫав улит- 
кӑсене пӗтерме хёвел вёри пёҫернё 'вух йӑран ҫине купйста ҫул- 
висем йе хӑмла пуҫӗсене пӑрахса ҫӳреҫҫё. Улиткӑсем ҫавсем айне 
кӗрсе выртаҫҫӗ те, вара вёсене тытса вӗлфеҫҫӗ.

Тислёк ш ы вӗпе ^ ӑхп ӑх шывӗ. Виҫтӑват витре тислӗк шывяе 
10 витре шывпа хутӑштарса дырла тӗмӗсене шӑвараҫҫӗ. Т а т а  
тислёк шыв пуҫсӑр цӑхпӑх шывйе шӑвараҫҫӗ. Икё витре цйх 
пӑхӗ, йе кӑвакар^ӑн пӑхӗ тата 10 витре шыв пысйкрах катка ди
не йарса 3-4 кун йӳҫёхтерсе лартаҫҫӗ. Вара ҫырла курӑкне ҫийе- 

,яен йӳҫёххи пӗтет те ҫав шывпа шӑвараҫҫё.
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Ы йтусем: Ҫӗрҫырлипе хурӑнҫырли варианта хМ  ирӗккён ыӗл- 
ле вырӑнта ӳсеҫҫё? Мёлле вӗсем хунаса кайаҫҫё? Ҫӗрҫырлипе ху- 
рйнҫырлине ҫиппипе хунаттарса йарӑр.

Хӑмлаҫырли.
Хӑмлаҫырли пурннрн ытла вӑрманти ҫырмаҫатра сулхӑнӗнр 

хӑй ирӗккӗн ӳсме йуратат. Унӑн тымарёсем ^ылай ҫулрн  пурй- 
наҫҫӗ. А н р х  кутӗщен шӑтса тухакан хунавсем икӗ ҫул ҫеҫ пур- 
наҫҫӗ: малтанхи ҫулӗнце вӗсем шӑтса ӳсеҫҫӗ, тепӗр ҫулёнре ҫырла 
тӑваҫҫӗ, кёркунне вара типсе хӑрса кайаҫҫӗ.

Хӑмлаҫырли тӑпрана уйасах тӑмас!. Ӑна валли тӑравмалли 
йапаласем пулсан, вӑл тӑмлӑ, йе хӑйарлӑ, йе кёллӗ тӑпра ҫин§е 
те ӳсет. П уринрн ытла хура тӑпрана килӗштерет.

Хӑмлаҫырли вырйна та тиркесех каймаст. Уҫӑ ҫӗрте • тег 
сулхӑнлӑ вырӑнта та вал пӗрпек аван ӳсет. А н р х  сулхӑнлӑ вы- 
рӑнта ҫырлисем кайарах пиҫеҫҫӗ. Хӑмла ҫырлине кёркунне те, 
ҫуркунне те лартма пула!. Кёркунне лартнп авантарах. Кёркунне 
лартсан хӑмлаҫырли тымарӗсем ҫуркунне иртерех тапранса ӗҫле- 
ме тытӑнаҫҫӗ те килес ҫул ҫырла тумалли хунавсем шӑтса тухса 
ҫу каҫн р ен  паркаланса тёрекленеҫҫё.

Хӑмлаҫырлине тӗрлё мӑйпа лартса тума пула!: йе кнвӗ тӗмӗ- 
сене 2 —3 иайа уййрса, йе ҫуркуннехи хунавсене куҫарса лартса 
ӳстерме пула!. Кайранхи майпа ҫапла ӗрцеттереҫҫӗ: ҫуркунне 
шӑтса тухнӑ 3— 4 вершук ӳссе хӑнарсан пӗлӗтлӗ ҫанталйкра йе- 
каҫпа урӑх вырӑна куҫарса лартаҫҫё. Кивӗ тӗмӗсене лартнӑ '$ух- 
нехи пекех хушшисене аршӑн ҫурӑ йе икӗ аршӑн хӑвараҫҫӗ.. 
Тымарӗсем вырӑнаҫҫа ӗҫлеме тытйнат^ен лартнӑ хунавсене куняе-’ 
иквиҫ х у р е н  сирпӗтсе тухаҫҫё.

Хӑмлаҫырли сарӑлса пит р с  ӗр р с е  кайнипе вырӑнне хы~ 
тарса дарта!. Вырӑнӗ ан хыттӑр тесе ҫулленех тислёк тӑкса тӑп- 
рине ҫӗнетсе тӑмалла. Ҫапла типтерлесе нӑхсан хӑмлаҫырли 10 ҫул 
хушши ҫирлине аван Ӳуса тара!. Унтан кайран ҫырлисем вӗтелсе 
сайраланаҫҫӗ. Вара хӑмлаҫырлмне урӑх вырӑва куҫарса лартмалла.

Лартса тухсан хӑмлаҫырли йӑранне тислӗк витсе шӑвар- 
м а л л а . Нйртак тӑрсан хӑмлаҫырли тымарёсем тапранса сёткен 
ӗ ҫм е  тытӑнаҫҫӗ. Вара папкисенрн сипсимӗс ацаш ҫул^&сем 
т у х с а  сарӑлма пуҫлаҫҫӗ. Тӑрриве татман хймлэҫырли ҫ и н р  ^е^ек- 
сем  т е  тухаҫҫё. Тӑррине татнӑ хамлаҫырли кутӗнрн  симёс хунав-



сем кйшйдах шйтса тухса ӳсме тытӑнаҫҫӗ. Ҫырла пиҫнё вахӑтра 
куҫӗсене йӑштаса тухса 2— 3 ху-рен тислёк шывпе шӑвармадла.

В а р а  т ӑ р р и н е  т атм ан  тёмёсем ҫинҫе хӗпхӗрлӗ шултӑра 
ҫы рл асем  п и ҫҫ е  л а р а ҫ ҫ ё . А н ҫ а х  ҫак хӑмлаҫырли ку р е е н р н  килес 
ҫул ҫы рла п ул м адли  хунавсем шӑтса тухаймаҫҫӗ.

Кёркунне те, тепёр ҫул дуркунне те ҫийеле внтнӗ тислёке 
т ӑ п р а  айне тумалла, хамладырли Йаранёсене те, вёсен хушшисене 
те ■ҫавса тухмалла, дийелтен тата тислёк витмелле. Ҫак дул тӑр- 
риие татнй хӑмлаҫырли килесҫул дырла тума хунавсем те хатёр- 
лет, дырлине те тӑват. Тӑррине татманнп хунавсем дед хатёрлет. 
Внддёмёш дулён'р ҫырлисем йышлӑрах пуладдё.

Ҫавйвпа та дырлисем пидде дитсен хуллисем дёре дите-ре- 
нех аванса анаддё. Вара дырлисем ан варалан рӑр  тесе ш а р а  
лартса хуллисене унав ҫумне ҫыхса лартмалла. Кёркунне йур ҫӑ- 
вас умён хӑмлаҫырли хуллисене пёр майлӑ выртарса кашни тёмёя. 
вёдёсене йунашар тёыёи кутёнци туни дум не дыха дыха лартмалла. 
Йур дусан хамладырли тёмёсем дёр думне л ап р н са  йур айае 
пуладдё. Йур вёсене хӗллехи шартлама сивёрен сыхласа шӑнма 
памас!.

Хамладырли тӗмёсем дӳлленех ёр'весе пынипе нёрпёрне кан- 
сӗрлеме пуҫлаҫҫӗ. Вара кашни теме кутне 7— 8 хунав хӑвареа 
кансёрлекеннисене иртсе тӑкмалла. Типсе кайнӑ тунисене иудтарса 
дунтарса йамалла.

Хӑм лаҫы рлине сийен тӑванан хурткӑпш анкӑсем . Хӑмлаҫырлине 
сийен тӑвакан хурткйпшанкӑсен^ен пуринцен ытла хӑмлаҫырли 
лӗпёшӗ йна нумай сийен тӑват. Ҫак лӗпӗш пӗр хӑмлаҫырлине сеҫ 
сӑтйр тйват, унӑн хур^ӗсем ҫӗр айӗн^е тымарсем хуш ш инр хӗл 
каҫаҫдӗ. Ҫуркуннехи хӗвел ӑшшипе ■ҫӗрӗлсе тухса дамрӑк хунав
сем ӑшне куҫадҫӗ. Вёсен вӑррисене ҫисе хӑвйлантарса йараҫдӗ. 
хунавсем вара типсе хӑрса кайаҫҫӗ. Унтан хур^ӗсем хӑрӑк туна- 
сем ӑшне кӗрсе ним таправмасӑр выртаҫҫӗ. Пӑртак тареан вӗсен- 
'§ен лӗпёшшем тухса ҫӑмарта хума пудлаҫдё. Ҫак хуртсенрн ха- 
тӑлас тесен хӑрӑк тунасене йе аманнӑ хунавсене иудтарса дун
тарса йараҫдё. Вара вёсемпе пӗрле хурт}ӗеем те пӗтедҫӗ.

Хамладырли нӑрри (м алиновы й ж ук). Ҫак н н рй  ҫуркунне ь у ь -  
к о л к к ӑ р а н  т у х с а н  х ӑм л аҫы р л и  •ҫе^еккине нум ай  си й ен  т ӑ в а т . Вал 
д й м а р т и сен е  ц е^ ек  ӑ ш н е  х у р а !  т е , ҫы р л а  п и ҫн ӗ  в ӑ х й т р а  в ё с е н ц е я  
х у р т с ем  т у х с а  ӑ н а  к й ш л а са  ҫисе й а р а ҫ ҫ ё . У н т а н  т у н и  ҫине к уҫда  
ни м  т а п р а н м а с ӑ р  в ы р т а ҫ ҫӗ . Ҫ ак н ӑ р й р а н  ҫапла х а т ӑ л м а  пула!.



Ирхине ирех тухса хӑмяаҫырли хуллисене силлесе хурҫёсене ҫӗре 
ӳкереҫҫӗ те, пуҫтарса пӗтереҫҫӗ.

Т)ирӗ. Хӑшт^ух ҫулла хӑмлаҫырли ҫулҫйн айал ненне пӑхсан 
сара тусан пекки асӑрхамалла, Кёркунне ҫак тусан вырӑнт^ тёк- 
сӗм кӑвак шатрасем пулса кайаҫҫӗ. Ҫак вара хӑмлаҫырлин гр р ӗ .  
Ана пӗтерес тесен хӑмла ҫырлине портос шывӗпе сириӗтеҫҫӗ та
та §ире кайна ҫулҫйсене пуҫтарса ҫунтарса йараҫҫӗ.

П ортос ш ывӗ (б о р д о ск а я  ж идкость). Ҫакӑ шыва хатёрлеме 
20 витре шыв, 6 кӗренкке йешлёсенкер (медный купорос), 6 кӗ- 
ренкке ҫунтарнй иҫвӗсткӑ илеҫҫё. Сирпётмешкӗн шывне акӑ ҫап- 
ла хатӗрлемелле: иҫвёскӑна пӗр хутаҫ сине хурса сахалтарах шыв 
ҫине йараҫҫӗ. Иҫвӗскӑ ирӗлсе тухнӑҫемён шывӗ сӗт пек шуралса 
кайат.

Унтан йешлӗсенкерне ӑшӑра* шыв ҫнне йарса ирӗлтереҫҫӗ 
те. иҫвӗскӑ сӗтне йешлӗсенкер шыв ҫине йарса хутӑштараҫҫӗ. 
Йулащкинцен йӑваҫҫене снрпётес умён пӗтӗм ирёлтернӗ йапала
сене 20 витре пулмалла шыв йарса пӑтратаҫҫӗ. Вара ҫав шыва 
сирпӗтмелли хатёр ӑшне йарса йӑвӑҫ ҫулҫисене сирпӗтеҫҫё.

Ыйтусем: Хӑмлаҫырлине мёлле майпа хунаттарса йама пула!? 
Типсе хӑрса кайвӑ хӑмлаҫырли тунисене мӗншён ҫуитарса йараҫ- 
ҫӗ? Хӑмлаҫырлнне мӗлле хурткӑпшанкӑсем сӑтӑр тӑваҫҫё? Вёсе
не туиеа шкул муҫейё валли крллекси тӑвӑр.

Хӑмлаҫырлине аршӑн ҫурӑран лартсан, пӗр теҫеттинӑна, 
ҫур теҫ., 'вӗрӗк теҫ. миҫе тёмё кӳртме пула!?

Кашни тӗмӗ (вӑтам шутпа шутлаоан)^4-шар кёренкке ҫыр- 
ла тусан— 1 теҫ., V/, теҫ. тата V* теҫ. миҫе пӑт ҫырла пуҫтарса 
илме пула!?,

Х урлӑхан.
Сатпах-ҫин^е улмуҫҫисем хушшин^е виҫӗ хурлӑхан тӗмми 

!снӗ. Улмуҫҫисем ӳссе сарӑлса ҫитсен хурлахан тӗммисене сул- 
хӑнлатса тӑнй. Хӗвел кёмен пирки хурлӑхан тӗммисем типшӗрсе 
кайма пуҫланӑ» ҫырлисене те вӗтӗ, еахал тунӑ. Кёркунне йӑвӑҫ 
ҫулҫисем гӑкӑнса пӗтсен, пах§аҫй ҫак тӗмӗсем патне пыт}ӗ те кӑ- 
ҫалхипе пӗлтӗрхи туратсене 5-6 вершук тӑршшё каса каса ил$ӗ. 
Уатан каснӑ туратсен§ен пё^ӗк ҫыхӑсем турӗ те. папкнсем ҫур- 
кунне ытла ир ^ӗрӗлесрен, йҫта йур ытларах выртнӑ тӗле, ҫӗр 
айне туса ху§ӗ.
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Ҫуркунне, йур кайса пӗтсенех, пах^аҫӑ пёр йӑран хатёрлӗрӗ. 
Унтан ҫӗр айне тунӑ хурлйхан ҫыххисене кӑлар р  те, хуллисене. 
пкё вӗҫӗп^ен те кӑ^кӑ ҫумнерех касса йӑран ҫине 4-5 вершукрав 
лартса тухрё. Лартса пӗтерсен тислёк хурса шӑвар'§ё.

Тепёр пун нах^аҫӑ улмуҫҫи хушшин^и ватй хурлйхан тура- 
р сен е  пётёмпех пуртӑпа касса тйкрӗ. Тункатисем х-3 вершук Й - 
на тйрса йудҫёҫ. Унтан вёсем кутне йёритавра тимёр кёреҫепе 
р в с а  тйприне кйакалатрё. Ийртак вӑхйт иртсен хурлйхан тунка
тисем ҫумӗнрн хунавсем кӑшӑлах шӑтса тухрӗҫ. Вёсем шит ытла
рах ӳссе хӑпарсан пах^аҫй тяслӗк тӑпри такса купаласа лартрӗ. 
Иквио ерыерен тата ҫӳлерех купаларё.

Вара ҫак ҫамрйк хунавсем иртермелле ӳсме тытйн^ёҫ. Ҫур- 
кунне дартнӑ пӗТ)ӗк хурлйхан хуллисем те самап ӳссе хапарна. 
Иах^аҫӑ хурлйхан нйранне ҫу каҫар ен  ҫумне татеа. шӑварса тӑ- 
ҫӗ, йёрке хуашнсене пёриквиҫ х у р е н  йӑштаса тухрё.

Вӑхӑт иртни сисёнмест, кёркунне те ҫывахарса ҫитрё. Пах- 
■§аҫӑ купаланӑ хурлйхан тӗммисем патне пы^ӗ те тйпрпне айакал- 
ла снрме пуҫларӗ. Купаланӑ вырӑнта кашни хунав йёритавра ве- 
тё лас тымарсем ҫыхланса кайнӑ. Ҫак ҫамрӑк а^аш тымарсене 
сийен тумасӑр пах^аҫй кашни хунавне тункатисем ҫумӗн^ен кас
са уйӑрцӗ те, хатӗр ййран ҫине кайса лартрӗ. Ҫапла ӗнтӗ пахҫаҫй 
улмуҫҫи 'хушшинт;и пӗтме пуҫланй хурлйхан тёммнсент;ен икё май
па ҫӗнёрен хунаттарса йат)ё.

Тепёр ҫул ҫуркунне йӑрансене йӗштелесе тухрӗ те, ҫӗре <;ёт 
нетме тислӗк витрё. Ҫу каҫа^ еп  ҫумласа, шӑварса т а р .  Пах ]>?.<, I  
тпмлесе пйхнипе ҫамрӑк хурлӑхан йӑвӑҫҫпсем хёвел ҫин^е симёе- 
ленсе сарӑлнӑ, унӑн куҫне савйнтарнӑ. Ҫакна кура пахцаҫӑ малал
ла ӗмётленет.

Шухӑшӗ унӑн пӗцӗккӗ мар: тепӗр ҫул хурлахан йӑвӑҫҫиее- 
пе тӗп вырйна куҫарса лартмалла. Лартма малтанах вырӑн хатёр- 
лемелле. Хӳрлӑхапа мёлле вырӑнпа тӑпра килӗшнине пахцадӑ 
пӗлсе тӑнй. Ҫавйппа та хурлйхан лартма пахцн ту пуҫне йы- 
шйнса хунӑ. 'Гу пуҫӗ пӑртак ҫӳллӗрех тяпӗ уҫй вырйн. Тӑпрн те 
хурлйхана килӗшекен хӑйӑрлйрах тӑмлӑ хура тйпра пулнӑ. Хур
лахан лартма ҫак ту пуҫне кёркунне шӑтӑксем хатёрлерӗ.

Ҫуркунне йур кайсанах йӑран ҫинца хурлӑхансене ҫак шӑ- 
тӑксем ҫине куҫарса лартрӗ. Хурлйхан кутёнт,и тйпра пусӑрйнса 
ларсан йӑштарӗ, вёри шӑрӑхра 2— 3 хут шӑвар^ё. Хурлӑхан тём- 
мисем хӗлле авӑноа хуҫйласран пах^аҫй яур ҫӑвас умён пёр тӗ-



мери- туратеене па^ӑрхаса ҫӳделле шӗвёрён ҫыхса хӑварҫё. Вара 
#ур хурлӑхан тёммисене пусмарӗ, айӑккин-ҫен шуса анса айалтан 
ҫео витсе лартрӗ.

Тепӗр ҫул хурлӑхан тёммисем ^е^ек кӑларнӑ. ^е-рк  ҫурӑлнй 
вӑхӑтра пах^аҫӑ пӗрик хуэден тислӗк шывпе йе ■ҫӑхпӑх шывпе 
шӑваррҫӗ. Вара ҫулла хурлйхан тёммнсем ҫин1 е ҫырла сапаки- 
сем хӗпхӗрлӗ пиҫҫа ҫитӗннӗ. Пӑртак ҫырлисем пиҫҫе ҫитивден пах- 
"рҫӑ сапаки халӗн пӑ^па^ ҫулҫӑллӑ пуҫгарса йеш^ӗк ҫине ху$ӗ 
Вара пасара сутма илсе кайрӗ. Ҫырлисем йенг§бк ҫин^е ним ду- 
ҫӑрканмасйр симӗс ҫулҫӑсем хушшинт,е племён хӗрелсе выртнӑ. 
Ҫырлисем пиҫҫе ҫитсен варени те пӗҫер^ӗ. аха% те ҫисе савйнцӗ.

Хурлӑхан тӗммисем ӳссе, сарӑлса пынйҫемёя тыйаррисея^ен 
хунавсем шйтса тӑнӑ. Иквиҫ ҫудхи туратсем ан§ах йышлй шуд- 
гӑра ҫырда тунине пах§аҫӑ асӑрханӑ. Тӑват «,‘улхи туратсем ҫин- 
це ҫырлисем сахаллана пуҫланй. Тӑват ҫул иртсен вӗсем ватйлса 
кутамасланса пынӑ. Ҫаванпа та пах^аҫӑ, ват турагсене иртсе тӑ- 
нӑ, Хурлйхан тӗммисем ытла хунаса ҫӑтлӑхланса кайасран кашни 
тӗме кутне 10-15 хунав хӑварса канҫӗрлекея туратсене ҫулленех 
ҫаратса танй. Ҫамрйк хунавсем туратлан-^ӑр тесе вёсен вӗҫёсене 
татса тйнй.

Хура хурлӑхан. Хӗрлипе шурригӗр пуҫне тата хура хурлй
хан пула!'. Хёрлипе шурй хурлйхан вӗсем нӗр йевёрдӗ. Хура хур
лйхан вӗсен^ен уйрйм тӑра!. Вӑл уҫй шӑршлӑрах, ҫырлн унйн 
хаклӑрах тӑра!. Хура хурлйхан нӳрдӗ сулхйнлй вырӑна йурата!. 
Тинё хӗвел пёҫернӗ вырӑнта ҫырли пулмас!.

Хурлйхана лайӑх тимлесе пӑхса тӑрсан, вйд пёр вырйнта 10-15 
ҫул хушши аван пулса тйрат.

Хурлӑхан ^ирӗсем, Хурлйхан тӗрлӗ ^ире кайа!. Хӗрлӗпе шу
рй хурлйхан ҫулҫнсем ҫин^е хура карталлй хӑмйр шатрасем ту-
хаҫҫё (ржавчина). Кайран ҫулҫнсем хйрса кайаҫҫё, хурлӑхан тём
мисем сарйлса йулаҫҫӗ. Ҫак ■ҫнртен хӑтйлас тесен 'р р е  кайнӑ ҫул- 
ҫйсене тата туратсене пуҫтарса ҫунтарса йараҫҫӗ.

Хурлӑхана тата сфератиккӑ йатлӑ $ир йерет. Ҫак $ир Йӗ-
нлӗҫырла хушшин^е те патё сарӑлна (кун ҫин^ен малалла вула- 
са пӗл).

Хурлӑхана сӑтӑр тӑвакан хурткӑпшанкӑсем. Ҫулҫӑ сарлаэдеяех 
хурлйхан папки ҫвнце хӗрлӗ хуртсем пулаҫҫӗ. Ҫак хуртсем пӗр 
папкнне ҫисе йарса теприн ҫине куҫаҫҫӗ. Ҫулҫисем тухсан вёсе- 
не ҫиме пуҫлаҫҫӗ, турацӗсене те тапӑнаҫҫӗ. Х ур т  ҫинӗ туратсем
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типсе хӑрса кайаҫҫӗ. Хурт)ӗсем ҫулҫӑн айал йенне иытанса кук- 
хйлккй пулса выртаҫҫӗ. Пӗрик ерверен кукӑлккин-ҫен лӗпӗш тухса 
ҫӑмартине хума пуҫла^. Ҫак хуртсене париш шывӗпе (парижская 
зелень) сирпӗтсе пӗтереҫҫӗ.

Хурлӑхана сӑтӑр тйвакан тепӗр тӗслӗ хурт хурлӑхан пыйти. 
Хурлйхан пыйтисем ҫулҫӑн айал йенне купаланса лараҫҫӗ, сӗт- 
кенне ӗмсе пурйнаҫҫё. Вара ҫав ҫулҫйсем тнпсе пӗрӗнсе лараҫҫӗ. 
Хурлйхан пыйтисене тапак шывёпе сирпӗгсе пӗтереҫҫӗ.

Ыйтусем: Улмуҫҫи хушшин^и хурлӑхан тӗммисем мӗншӗн тин- 
шӗрсе ҫырлине оахал, вӗтӗ тума пуҫланӑ? Пах^аҫӑ мёлле майпа 
хурлӑхан тӗммисене ҫёнӗрен хунагтарса йанӑ? Урӑх тата ӑна мёл
ле майпа хунатарса йама пула$? Хура хурлӑхан йӑвӑҫҫи мӗлле 
ҫырладли пула1)1? Хура хурлйхан хӑй ирӗккӗя вӑрманта мӗллевы- 
рйнта ӳсет? Хурлйхава мӗлле ■ррсем йереҫҫӗ? В ӗсенрн  мӗлле хӑ- 
тӑлмалла?

Сӑнамаллисем: Хурлйхан туратне ҫӗр айне туса хунавсем 
ӳстерӗр. Папки тӗлне айал йен^ен кӑштах ^ӗрӗр. г|ӗр н и  сыпйн- 
са ларасран пё'вёк турпас татӑк хӗстерӗр. Вара ҫёр айне тунӑ 
хурлйхан папкисем хӑвӑртрах тымар йарса ӳсме тытйнаҫҫӗ. 
Хурлйхан папкнсеы тыыар каларса ӳсме тытйнннне сӑнйр.

Сатат^ч: Пах^аҫй пӗр теҫеттин ҫине кашнӑ тёмӗпе 6 тйват- 
кӑл аршӑн тимелле хура хурлйхан лартнӑ. Тӑкакё хурлйханнв 
ҫу каҫат^ен пӑхса тӑма 400 тенкё тухнӑ, ҫырлине кашни тёме- 
рен 6-шар кёренкке пуҫтарнй, кӗренккине 8 пуса сутнй. Пӗр те- 
ҫеттнн ҫёр ҫин^и хурлйхантан мёнцул тупӑш илнӗши?

Йӗплӗҫырла.
Йӗплёҫырла кйнтӑр йен§е вйрманти ҫырмасен^е хӑй ирӗккӗн 

ӳсет. Вӑрманти йӗплӗҫырларан тӗрлӗрен тёрлё сатпах’р н ’р  сурт- 
сем тухса кайнй^ Хйш суртсем ҫырлине шултӑра, хӑшӗсем вӗтӗ 
тйваҫҫӗ. Шултйра ҫырлаллй суртсем ат}аш пнркн сивве тӳсеймеҫҫӗ. 
•Ҫавйнпа йур ҫйвас умён вӗсене авса ҫӗр ҫумне ҫеклӗпе ҫыпӑҫ- 
тарса, йе ■ҫӑрйш хыр тураттисемпе, йе ^йптасемпе витсе хӑва- 
раҫҫӗ. Вётӗ ҫырлаллй суртсем сивве аван тӳсеҫҫё. Вёсем ним внт- 
месёрех хӗл каҫма пултараҫҫӗ, Мускав таврашӗн^е „авенариус‘ 
тейекен шултйра ҫырлаллй раплй сурт сарйлнй. Ш ултӑра ҫырлал- 
лисен-ҫен пӗр ҫак сурт ан^ах сивве аван 'вӑта)’, ним внтмесёр хӗл 
каҫа?. Йёплӗҫырлана кёркунне те ҫуркунне те лартаҫҫё. Ҫӳллёрех, 
хӑййрлй, ҫнл пыракан вырӑнта ҫуркунне лартни аван.
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Йӗплёҫырлана хӑй&рпа тӑм хутӑш хура тӑпра килёшет. Вӑл 
уҫӑ, ҫил пыркан вырана саваК Сывлӑга пӑ^ӑхса тӑракан т}ӑтлӑх 
вырӑнта йёплёҫырда 'ҫире кайат. Йур иртерех кайакан вырӑн ӑва 
килӗшет, мёншён тесен унӑн тымаррисем ҫуркунне цас тапранса 
ир ӗҫлеме тытӑнаҫҫӗ, ҫавӑн майӗпе ^е^ексем те нр ҫурӑлса ҫур— 
куннехи тӑмсемпе пӗтеҫҫё.

Йёплёҫырлана темиҫе майпа та лартса тума пулаК Пёр 
майпа ҫапла хунаттараҫҫӗ: ватӑ тёмӗн тункатнсене ҫӗр ҫумне 
3 вершук хӑварса тураттисене ҫапҫарах касса пӑрахаҫҫӗ те,, 
тӑприне йёритавра 'р в са  кӑпкӑлатаҫҫӗ. Пӑртак тӑрсан тункати 
ҫумӗн^ен ҫамрӑк хунавсем шӑтса тухса ӳсме тытӑнаҫҫё. Парка 
хунавсем хӑвартрах ӳссе хӑпар’|)§ӑр тесе на^аррисене нртсе тӑ • 
каҫҫӗ. Тӗпӗр ҫуд ҫуркунне кашни хунав тӗлне йёритавра пӗ^ёк 
канавсем ■ҫавса тухаҫҫӗ (2 вершук тарйнӑш). Туратсере аван ҫав 
канав тӑрӑх вырӑнаҫтарса кӑпка тӑпрапа витсе лартаҫҫё.

П&ртак вӑхӑт иртсен ҫӗр айӗн^ен кашни кӑ/ҫӑкинҫен пекех 
хунавсем шӑтса тухаҫҫё. 5 —6 вершук тӑршшӗ уссе хӑпарсан 
ҫав хунавсене ҫурри таран купаласа лартаҫҫӗ. Купаланӑ тӗлте 
вӗтӗ ҫин-§е тымарсем тухаҫҫӗ те кӗртлетсе ӳсме тытӑнауҫӗ. К ёр
кунне вёсене пӗрпӗрӗн^ен уйӑрса йӑран ҫине куҫарса ларгаҫҫё.

Йӗпдӗҫырлана тепӗр тӗслё, хуряйхана хунаттарнӑ пек. ҫам- 
р&к туратсемпе ӗрцеттерме пулаг. Ҫамрӑк туратсемпе ҫуркунне 
хунаттараҫҫ.ӗ. Каланӑ майпа хунаггараҫ тесен пёр ҫулхи, йе икӗ 
ҫулхи туратсене кӗркуннех касса £ӗр айне туса хураҫҫӗ. Ҫуркун- 
ке ҫак туратсене ҫӗр айӗн^ен кӑларса 6 — 1 вершук тӑршшӗ па- 
таксем, кашни ҫин^е 7— 8 панак пулмалда каса каса татаҫҫё- 
2— 3 папак тула йулмадла йёплӗҫырда патаккисене кӑпкӑ й&ран 
ҫине лартса тухаҫҫӗ. Ҫулла йӑранне шӑварса, ҫумне татса тӑраҫҫӗ. 
Икӗ ҫултан тӗп вырӑна куҫарса лартаҫҫӗ,

Йёплёҫырлана тата тепӗр тӗрлӗ, кпв тёмӗсене кӑкласа 2 3
пайа уйӑрса лартаҫҫё, тымаррисене пӑха тураттисене хӑвараҫҫӗ. 
Тураттисем на^ар пулсан хйшпёр туратне касса пӑрахаҫҫӗ. Кӗшӗ- 
лӗнсе кайма турат вёҫӗсене тата тата пӑрахаҫҫӗ.

Йӗнлёҫырлана ӗмӗрхи вырӑна лартнӑ ■ҫух, хур.тӑхан пекех, 
хушшисене 2— 3 аршӑя хйварса лартаҫҫӗ. Шйтӑксене 10 -12 вер
шук тарӑнӑш, урл&ш пӗр аршӑн ҫаваҫҫӗ. Ш ӑтӑкран тухнӑ тӑп- 
рине йе компоспа, йе тисдӗк тӑприпе хутӑштарса ларгни нитӗ 
усӑллӑ.
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Йӗплӗҫырлана хурдахан пекех пӑхса ӳстереҫҫӗ. Авцах ӑна 
хурлӑхантан ытларах сайралатса тӑмалла. Тата йёплӗҫырлана ку~ 
палани усси ҫук: уяӑн тунисем купаланӑ тӗлте пӑнтӑхнӑ майла 
иулса кайаҫҫӗ, тата мӑксем тухаҫҫӗ, йӗплӗҫырла вара цире кайаг. 
Йӗплӗҫырла вырӑнне сухаласа пӑрахнӑ ана пек хура тытас пулат. 
Кашни ҫул ҫуркунне тислӗк тӑкса кӗреҫепе т,авса тӑприне ҫӗя е -  

теҫҫё. Тата етем тислёкӗпе ҫемӗҫтерни питӗ аван. Хурлӑхана шӑ~ 
варнӑ пек, йӗплӗҫырлана та тиелӗк шывӗпе. йе ■ҫӑхпӑх пхывӗпе 
шйварви питӗ усйллй: ҫырлисем йышлӑ, шултӑра пулаҫҫӗ.

Йӗплӗҫырла гӗммисенрн ҫулленех хунавсем шӑтса пыраҫҫӗ 
Вара ҫырда тӗммисем вӑрман пек хунаса сарӑлаҫҫӗ. Т}ӑтлйх, сыв- 
лӑш улӑшӑнман ҫӗрте йёплӗҫырла р р е  кайат. Ҫавӑнпа ҫӳлленех 
натӑ туратсене, хӑпгҫух ҫырла тӑвакан ҫамрйк туратсенех касса 
сайралатмалла. Йӗплӗҫырлана ҫакйн пек пӑхса тйрсан, вӑл пӗр 
кырӑнта 12— 13 еул хушши ҫырлине аван туса тӑраг. Антан 
кайран тымаррисем ватӑдса ҫитеҫҫӗ те, ҫырлисем те вӗтелеҫҫӗ. 
Вара йёплӗҫырлана тепӗр вырӑна куҫарса лартаҫҫӗ.

Йӗплӗҫырла т,ирӗ. Йӗплӗ ҫырлапа хурлйхан хуш ш инр сфе- 
ратнккӑ тййекен цир пптӗ саралнй. Ҫак р р  малтан шурй тусан 
пек ҫамрӑк турат вӗҫӗсем ҫине ларса тухат. Унтан ҫав тусан вы- 
рйщ е шурй шатрасем тухса кайаҫҫӗ. Шатрасем ҫулцйсем ҫине, 
ҫырлпсем ҫи&е сарӑлаҫҫӗ. Ҫулҫисем сарӑхса тйкӑяма пуҫлаҫҫӗ 
уырлисем типсе кайаҫҫё. Ҫапла вара сфератиккй цнрё ҫырлана 
йепле нумай снйен тйват. Ҫак р р е  пӗтерме йӑвйҫҫене оуркунне 
ҫулҫӑ кӑлариреи  портос шывёпе снрпӗтеҫҫӗ, ҫулҫй кӑларсап 
У— 10 кунтан сирпӗтсе тйраҫҫӗ. Вара сфератиккй худлен хуллен 
•§акса пӗтет. Ййвйҫҫем каллех хавасланса ҫнтӗнме тытйнаҫҫӗ.

Ыйтусем: Йӗплӗҫырлапа хурлӑхана мёлле майпа хунаттарса 
йама пулат? Йӗплӗҫырлана мӗншӗн уҫй вырйна лартмалла. Хур- 
лӑханпа йёплёҫырла хуш ш инр мӗлле 'Г,ир сарӑлнӑ? Ҫав цире 
мёлле майпа пётермелле?

Килти ӗҫҫем: с а т п а х р н р  ҫимӗҫ ййвӑҫҫисен рҫеккисене тата 
ҫулҫисене типётсе шкул муҫсйӗ валли керпари хатӗрлӗр.

Теҫеттин пууне ҫырла тӗммисем: хӑмлаҫырли,. хурлӑхан йӑ- 
вйҫҫи, йӗалӗҫырда тата хурйнҫырлипе ҫӗрҫырлн мӗнцул тупӑш Па

нине шутласа кӑларса тиакрам туса килӗр.
Йӑвӑҫкурӑка вӑрӑсӑр хунаттарни. Хурлӑхан тураттине, йӗпдӗ- 

ҫырланне, йймранне, йуманне тата хырйнне касса илсе туратти
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халёяех лартӑр. Ҫуркунне лартма кирек мӗлле турат та йурат, 
ан^ах ҫулла лартнӑ, $ух кӑҫалхине ҫеҫ лартӑр.

Тураттисене икё майпа лартса пӑхӑр: 1) малтан шыва йарса 
унта тымаррисем ту х а^ ён  тытӑр, унтан тымарсем тухсай сат пах- 
'Ҫине куҫарса лартӑр; 2) шывра тытмасйр тӳрех йӑран ҫине лар- 
тӑр. Типсе кайасран лартнӑ туратсене сулхӑн тӑвӑр, тата цас- 
$асах шӑварӑр. Сӑнаса ҫакӑн пек таплптсӑ туса ҫырса пыр&р:

Туратсем
Хӑҫан ларт- 

нӑ.
Хӑҫан тымар 

кйларнӑ.

Хӑҫан сат- 
пах^ине 
лартнӑ.

..X

Хӑҫаи сарӑл- 
ма тытӑннӑ.

Хурлйхан . . . 
Йӗплӗҫырла . . 
Йӑмра . . . .
Йуман ...................
Х ы р .......................
Х ӑ в а ...................

Вӑрман.
Вӑрманпа йӑвӑҫҫен усси. Мёнцухлё вӑрман етеме усӑ Пани

не шутласа та кӑларас ҫук. А нр,х унӑн уссине тӗпӗйӗрӗпе пӗлсе 
сиссе тӑракан сахал. Шыв хыҫҫӑн, вӑрман ҫуллахи ҫанталӑкӑн 
■р лайӑх таса илемлӗхӗ, гр  вӑйлӑ паттӑрӗ. Вӑрман ҫине пӑхса 
куҫ та канат’, '§ун та савӑнат’, кӑмӑл та ту лат. Вӑрмансем ҫӗр 
ҫин-ҫен сасартӑк йумахри пек ҫухалсан пире пурӑнма пит кицем. 
хуйхӑллй пулмалла.

Вӑрман пулмасан кайӑккӗшёк те пурӑима вырӑн тупайман пир- 
ки пирӗн патӑмӑртан тармалла. Вӑрман хӳттинҫе пнре усӑ пара- 
кан пур вӗҫен кайӑксем те йӑрисене ҫавйрса ^ӗпписене пусарса 
кӑларса, йурӑсем йурласа пурӑнаҫҫӗ. Кайӑксен йуррисене итлесе 
пур 'ҫёрӗ ■ҫун та савӑнса, киленет.

Тата вӗҫен кайӑксемех ҫӗр ӗҫлекене сийен тйвакан хурткӑп- 
шанкӑсене пӗтерсе, ййвӑҫҫене вӗсен^ен тасатса пурӑнаҫҫӗ. Ш ӑрӑх 
кун вйрман сулхӑнӗн^е кам канса савӑнман пулё. Варианта сыв- 
лӑш та таса, уҫӑ, нӳрӗ. Вӑл сывлӑш ӳтпӗве сиплӗхлӗ, лӗпке те 
ӑна сывласа ҫӑвӑннӑ пек тасалаТ. Аха.^ мар ҫав ^ахуткӑпа хён



куракан ҫынсене тухтӑрсем варианта ҫӳреме канаш параҫҫӗ. Кӑ- 
кӑрпа асапланакан ҫынсемшён хырррш ӑллӑ варианта сывлӑш 
ытлах та сиплӗхлӗ, смала шӑрши кӗнӗрен сывлама 'та  ҫӑмӑл, ун 
пек сывлӑш вйрмансӑр вы рӑнсенр аслатиллё ҫӑмӑр хыҫҫӑн ан- 
р х  пулма пултарат.

Вӑрман тав р аш ӗн р  ҫ.ӑмӑр та нумайтарах ҫӑват, йур та ху- 
лӑнрах выртат. Вӑрман хӳттинря ӑна ҫил вӗҫтерсе кайаймаст. 
•Ҫуркунне вӑл йур васкаса ирӗлмест, йур нуывӗ йерипен тӑпрана 
сӑхса кӗрет. Ҫав нӳр ҫу кувсенр те темле шӑрӑх ҫанталӑкра та 
пётёмпех пӑсланса типсе яӗтмест, ҫавӑнпа вӑрманлӑ вырӑнсенр 
гырпулӑ лайӑхрах пулат, вӑрман сулхӑнӗпе ҫӑлкуҫҫисемпе ҫыр 
масем те типмеҫҫӗ. Ӗлӗк авал* вӑрман нумай $ухне, ҫӑлкуҫҫем 
вӑйлӑрах пулнӑ, ҫы рмасенр шыв туллирех йухнӑ. Вӑрмансене 
каснӑран Атӑлӑн сарлака шывё те типме пуҫларӗ, унта кунта 
ӑш ӑх вырӑнсем курӑнаҫҫӗ, пӑрахутсене ҫӳреме канҫӗрлеҫҫӗ.

Вӑрман вӑл хадӑх мулӗ ырлӑхӗ пулат. Унта етеме усӑллӑ 
йӑвӑҫҫем ӳсеҫҫӗ. Йӑвӑҫран пур усӑллӑ йапаласене тӑваҫҫӗ. Хӑ- 
вӑр йёритавра ҫаврӑякаласа пӑхӑрха! Мӗн "ҫухлё сирӗн умра 
йӑвӑҫран тунӑ йапаласем выртаҫҫё: пӳрт, унӑн ӑпгркки, кил хуш- 
ш и н р  ҫуртсем, урари ҫӑпати—пур те йӑвӑҫран тунӑскерсем. Пи
ре ӑшӑтакан вут, торф, ҫёркӑмрӑкӗ, смала, скипитар, тикёт, сухӑр 
(канифо^)— пур те вӗсем йӑвӑҫран пулнӑскерсем.

Сире с и в р р  асаплантарат, сире тухтӑр хинӑ парат.— Мён вӑл 
хинӑ? Хинӑ та ӑшӑ й е н р  йӑвӑҫранах пулнӑскер. Урана реҫин 
калуш тӑхӑнаҫҫӗ— ӑна мёнтен тӑваҫҫӗши? Америккӑра ӳсекен ка
учук йатлй йӑвӑҫ сӗткенӗнрн тӑваҫҫӗ. Сире ҫырма хутпа ррн и лӑ 
кирлӗ. —Мӗнтен вёсене тума пулаТ? Дернила йуман ҫӑпанӗнрн , 
хута хыр йӑвӑҫ хы ттинрн тума пулаТ.
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С а т  п а х

Ҫимӗҫ кӳрекен йӑвӑҫ- 

ҫеннипе ҫырла тём- 

мисен навеем .

/

Мӗлле тӑпрапа вырӑна килӗштерет.

Улмуҫҫи

Пуринт>ен ытла хӑййрлӑ тӑмлйрах 
хура тӑпрана килӗштерет. Улмуҫҫи ыт- 
ҫтн ҫимёс Йӑвӑҫҫент,ен ытларах сивӗ 

тйпрапа нӳрре тӳсме пултарат.

Цейҫырли
Тӑпрана тпркесе'капмаст. Ҫӑмӑл хӑ- 

йӑрлӑ тйпра ҫинце, унпа пӗрле пӑртак 
хура тйпра хутйш пулсан аван ӳсет.

Хурйнҫырлипе ҫӗр- 
ҫырли

Хӑййрлӑ тӑмлӑрах хура кӑпка тӑп- 
рана, уҫй хӗвеллё, §ух нӳр вырӑна ки- 

лӗштереҫҫӗ.

Хӑмлаҫырли.

Уйасах тӑмаст. Тӑмлӑ. йе хӑйӑрлӑ, ■ 
йе кӗллӗ тйнра ҫин^е те ӳсет. Пурнн- 
■ҫен ытла хура тйпрана йурата^. Вырӑн - 
не те тиркесех каймаст. Уҫӑ йе сулхӑн 

вырӑнта та пёр пек аван ӳсет.

Хёрлӗ хурлйханпа 
шурӑ хурлӑхан

Хййӑрлӑ тймлйрах хура тйпрана, 
ҫӳллӗрех типӗ уҫӑ вырйна кплёштерет.

Хура хурлйхан
Лапа сулхйн вырйна, нӳр, сивёрех 

ҫӗре.

Йӗплӗ ҫырла
Хййӑрпа тӑмхуташ хура тӑпрана; 

ҫил пыракан уҫӑ вырӑна.
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•ҫ и ӗ е ӗ.

1 ■ 1 
Йӑвӑҫҫен тата тӗмӗ- 

сен хушши.
Лакӑм тарӑнӑшӗ. ЛакӑиГсарлакӑшӗ.

2 !/2— 3 'рлӑш .

Ӑшӑ капка“тӑпра 
ҫинг§е 1 аршӑн, сивӗ, 

тат,ка тйпра ҫпнтзе 
3 шит.

2— 3 арш.

2— 21/, §алӑш. 3 Ш11Т. ~ I 1/»— I 1/2 аРш-

Йӗркесем хушши те, 
йӗркери тёмёсем хуш

ши те 8— 10 вершук.

Йӑранне 2 шнт тарӑ.-
нӑш^алӑтмалла.

1г/а— 2 арш. 2— 3 шит. I 1/ ,  арш.

2— 3 арш. 1 0 -  12 верш. 1 арш.

2— 3 арш. 10— 12 верш. 1 арш.

2— 3 арш. 1 0 — 12 верш. 1 арш.



Вӑрмансене сыхлӑр! Вӑрманпа унтн йӑвӑҫҫем етемшён пит 
усӑллӑ иулсан, вӗсене тӑрӑшша сыхласа усрамалда, вӑхӑтсӑр, ҫи- 
тӗннӗ ҫитёнмен касма йурамаст. Йут патшалӑхсен^е вӑрмансене 
пит тирпейлӗ, ҫимӗҫ пахтрше пӑхса ӳстернӗ пек, сыхласа ӳстереҫ- 
ҫӗ. Йӑвӑҫҫене вӑхӑтсӑр касае мар тесен, вӑрмана кварттӑ.тӑн 
кварттӑлӑн касмалла, кашни кварттӑла валеҫҫе те^анкӑн те^ан- 
кӑн тасатмалла!

Вӑрмантн йӑвӑҫҫене 80 ҫул ӳстерсе касас тесен, вӑрмана 
80 те^анкӑ тумалла. Кашни ҫул пёр те.рнкине ан'дах касса тӑ- 
малла. Ан^ах те^анкисене вӑрман пёр хёррин'вен пуҫласа тепӗр 
хӗррине ҫитиден  йӗркипе касма йурамаст; каснипе касманнпне 
сиктерсе пырса ҫӗн кварттӑла куҫмалла.

Ҫапла касса тӑрсан каснӑ те^анкӑпа йунашар касман йӑ- 
вӑҫҫем ларса йулаҫҫӗ, вёсен вӑррисем каснӑ тал>анкӑ еинелле, са- 
пӑнаҫҫё. Вӑл вӑрӑсен^ен ҫамрӑк йӑвӑҫҫем шатса 80 ҫултан ӳссе 
хӑпарса тепӗр хут касмалда пулаҫҫӗ. Ҫапла пӗлсе касса тӑрсан 
вӑрман ӗмёрте те пӗтмест, т,акмаст. Тата касман йӑвӑҫҫен вӑр.1ӑ- 
хёсем ҫумӗн^и уҫланкӑ ҫине пётёмпех са л а н ^ ӑр  тесе, те^анкӑ- 
сене ансӑр касмалла, вёсен сарлакашӗ ларакан йӑвйҫҫен ҫӳдлё- 
шӗн^ен ик хут ытла пулмалла мар: ҫапла тусан кӑна сарлака 
уҫланкӑ варрине вӑрйсем лекме пултараҫҫӗ. Уҫланкӑна вӑрӑсем 
актарашшӑнах, . хыр ■ҫӑршӑллӑ вӑрмансене каснӑ г§ух те^анкӑрн 
йӑвӑҫҫене ҫапҫара пӗр йӑвӑҫ. та йулми ҫаратса хӑвармаҫҫӗ: хӑш- 
хӑш йӑвӑҫне касмасӑр вӑрлӑхпах лартса хӑвараҫҫӗ.

Нумай йӑвӑҫҫем тункатаран ҫӗнё хунав кӑларса ӳсме нул- 
тараҫҫӗ. Анцах хунавран ӗр^енӗ йӑвӑҫҫем ытлах ҫӳлӗ ҫитӗней- 
меҫҫӗ, вӗсен^ен лутра вӑрман пулат. Т)И ҫӳлӗ паттӑр, ҫирӗп йӑвӑҫ- 
ҫем вӑрлӑхпа ӗр^есе ан’р х  ҫитёнме пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӑрдӑх- 
ран ӳснё вӑрмана пит паха хаклӑ шутлаҫҫё. Ҫӳллӗрех шултӑра 
йӑвӑҫ ҫитӗнтерес тесе йумана икелӗсен^ен, улма йӑвӑҫне вӑрӑрав 
пйхса ӳстернӗ пек ^унтан лӑхса ӳстереҫҫӗ.

Ӳсекен ҫамрӑк вӑрмана вы.{,ӑх'§ӗрлӗх кӳртсе ҫӳретме йура
маст. Вёсем ҫармӑк хував туратсене йе кӑт;ӑкасене хуҫҫа, тапта- 
са, ҫисе пит пысӑк сийен тӑваҫҫӗ, вара йӑвӑҫҫем ҫирлеяме пул- 
тараҫҫӗ. Вӑрманти М вӑҫҫене сыв, таса усрас тесен, хӑрӑкхарӑк 
туратсене, типсе йе ҫӗрсе выртакан йӑвӑҫҫене варианта тытма. 
йурамас'1’. Вӗсенҫен вӑрмана тасатсах тӑмалла.

Пӗр йен'§ен: ҫӗрӗкҫарӑкпа хӑрӑкхарӑк варианта ахалех вы- 
рӑн йышйнса ҫитёнеҫ йӑвӑҫҫене канҫӗрлесе выртаҫҫӗ; тепёр йен-

—  166 —



■$ен вӗсем ҫнн^е тӗрлӗ хурткӑпшанкӑсем йӑвисене ҫавӑрса таса 
йӑвӑҫҫене сийен туса пурӑнаҫҫё. Пӗрпӗр ҫӗрекен йӑвӑҫ хуппине 
хӑйпӑтса пӑхӑрха. Мӗн^ухлӗ ун айӗн^е вӗтӗ хурткӑпшанкӑсем 
йёшӗлтетеҫҫё. Хупӑ айӗн^ен есӗр вёсен ҫамартисене те курма 
пултаратӑр. Ҫёрекен йе хӑракан йӑвӑҫҫев^ен хурткӑпшанкӑсеы 
сыв, Т)ӗрӗ йӑвӑҫҫем ҫине 'бупаҫҫӗ, вёсене •дирлетме пултараҫҫё.

Йӑвӑҫҫене сийен тӑвакан хурткӑпшанкӑсем темӗн тёрли те 
пур. Акӑ хыр вутти сыпӑкне тпнкерсерех пӑхӑрха! Ун ҫин-ҫе пӗ- 
■§ӗк ҫаврака шӑтӑксем калама ҫук нумай. Тӗлёнмелле: те пӑтапа, 
те парада йурийех такам ӗҫҫӗр ҫын шӑтарса пётернӗ пек. Ҫӗҫёйе 
хыр хуппине хӑйпӑтса плӗрха! Хупӑн тӳнтер йен^е темён т;ухлӗ 
йӗркеллӗ ҫулсем пӗрпек курӑнса выртаҫҫӗ. Вӑл ҫулсене йӑвӑҫ 
шёккипе унӑн ӑманӗсем ҫисе тунӑ. Вӑл шӗкке хуппа ҫийекен тн- 
похравсем теҫҫӗ. Вёсем йӑвйҫҫене пит пысӑк спйен тӑваҫҫё. Ан- 
$ах ҫӗрӗ сёткене ларса ӳсекен сывӑ йӑвӑҫа вӗҫрм тӗкёвмеҫҫӗ, 
вӑйсӑртарах аманнӑ йӑвӑҫ ҫнне ■ҫасах сырӑнеа нлсе шӑтарма 
пуҫлаҫҫӗ

Касса ӳкернӗ йӑваҫа шӗкӗ тата •ҫасрах танӑнат. Ҫавӑнпа 
шӗкӗрен сыхланас тесе, вӑл йӑвӑҫҫеве сырӑннине сиссенех вӑр- 
ман хуралҫисем пӗрнк йӑвӑҫа касса ӳкереҫҫӗ. Касса ӳкернӗ йӑ- 
вӑҫҫене шӗкӗ сырӑнса нлсен пур ларакан йӑвӑҫрп шёкӗ те вӗсем 
ҫумнелле куҫҫа тапӑнсан, касса ӳкернӗ йӑвӑҫҫене ҫунтарса йараҫ- 
ҫё. Ҫапла ӳсекен таса йӑв&ҫҫене щӗкӗрен (типохравсен^ен) ҫӑлаҫҫӗ.

Типохрав шӗкки хӑйӗссӗн йӑвӑҫ хыттнне снйен тӑваймасг, 
хуппа ант^ах шӑтарса пртерет. Йӑвӑҫ хйттине шалалла шӑтарса 
кӗрекен шӗкӗ те пур. Вӑл йаланах - типохрав шёкки сийен гунӑ 
йӑвӑҫа тапӑнат те, таса йӑвӑҫ хыттине урлӑппрлё шӑтарса ҫул 
туса пӗтерет.

Шӗкӗсӗр пуҫне йӑвӑҫҫене кӑмсӑк йышши нӗт кӑмпасем ытла 
та ну.чай сийен тйваҫҫё. Ҫилпе йе урӑх майпа хуҫӑлнӑ турат 
тӗлне вёсен кӗрписем вӗҫҫе ӳкеҫҫӗ те, шӑтса тухса йӑвӑҫ сӗткенне 
ҫисе тымаррисене йӑвӑҫ ҫемҫн патне ҫитех сараҫҫӗ. Вара йӑваҫ 
нарри кӑпӑшваланеа тусан иулат, унтан шӑршӑ тухакан пулат. 
10— 15 султан вёт кӑмпасем пӑвӑҫа пӗтӗмпе хӑвӑлатса йараҫҫӗ. 
Малтан йӑвӑҫ варрине ҫийеҫҫё, вӑд пӗтсен хыттине те тиркемеҫ- 
ҫӗ, йӑвӑҫӑн сӗткен ҫӳремелли савӑтсене (ҫулсене), йун тымарёсене 
каснӑ пек, татаҫҫӗ, йӑвӑҫа пётёмпех халтан йараҫҫӗ, пара мёскӗн 
йӑгВӑҫ йерипен асанланса хйрса кайат.
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Сӑнамаллисем: 1. Вӑрманти тӗрлӗ йӑвӑҫҫем ӳсиине сйнаса 
пырас тесен, ҫак таплитсӑ тӑрйх ҫырса пыма пулат:

Сӑнама йы 
шӑннӑ йӑ- 
вӑҫҫен йа- 

^ӗсем.

Хӑҫан ҫул- 
ҫисене кӑ- 

ларма.

Хӑҫан ^е^екӗсе- 
не кӑларма.

Хӑҫан ҫи- 
мӗҫёсемпе 
вӑррисем 

пулма.

Хӑҫан ҫул- 
ҫисене 
тӑкма.

2С«=:«=:са
2
03
X
О -  .

Пуҫ-
лаҫҫё

Пӗте-
реҫҫё

Пуҫ-
лаҫҫб

Сар
са йа-
раҫҫё

г1)арӑ-
наҫҫё  ̂’  1теҫҫё

Пуҫ-
лаҫҫё

Пёте-
рсҫҫб

2. Сирӗн патӑрта мӗлле мӗлле вӑрмансем ӳсеҫҫӗ.
3. Хӑвӑр йен-§и $и пысӑк вӑрман ҫин^ен каласа парӑр. Вӑл 

вӑрманта ӳсекен йӑвӑҫҫеы миҫе ҫийӗллӗ (йаруслӑ)? Кашнн ларус- 
лӑ мӗлле йӑхлӑ йӑвӑҫҫем ӳсеҫҫӗ? Хӑш йӑхрк хунав йӑвӑҫҫем 
ӳсеҫҫӗ? Ҫав вӑрмана йепле йӗркепе касаҫҫӗ: суйласа йӑвӑҫӑн йӑ- 
вӑҫӑн йе .лапаткнне касса ныраҫҫӗ?

Лапаткнпех кассан унта пысӑкрах йӑвӑҫҫене лартса хӑвар- 
маҫҫи?

4. Хурӑн йе хыр ^е^еке ларсассйн сӑнаса пйхӑрха— вёсен 
^ е к ё с е м  ҫин^е сара шйрка нумайи? Вйл тусана есӗр пёрпӗр йа
пала ҫине пуҫтарӑр.

5. Кӑҫадхи, пӗлтбрхи, виҫӗм еулхи хыр йӗкедӗсене пуҫгарса 
ушкӑн (колектсн) туса муҫей валли хатӗрлёр.

6. Вйрманта сулхӑн ҫӗрте ӳсекен лантӑшпа вёлтрен ҫулҫи- 
сене уҫланкӑра ҫутӑ ҫёрте ӳсекеннисемпе танаштарса пӑхӑр. Ӑна 
тӑвас тесе таса хут илӗр те милиметтйрлӑ йе сантиметтӑрдӑ тӑ- 
ваткӑлсем кӑранташпа т>ӗрсе туса тухӑр, Вара ҫапла хатёрленӗ хут 
ҫнне ҫулҫӑсене сарса хурӑр та, хӗрриеент}ен кӑранташпа ■ҫӗрсепал- 
лӑ тӑвӑр. Ҫулҫӑсем йышӑннӑ вырӑнти тӑваткӑлсене шутласа вёсен 
пысӑккӑшне пёлӗр. Хӑшӗши: ҫутӑри йе сулхӑнрн ҫулҫӑсем сарла- 
карах? Миҫе санттиметтӑрла тӑваткӑл ытларах?

7. Хырпа т)ӑрӑш миҫе ҫултине касмасӑрах пӗлме пулат. Вё
сем кашни ҫул хӑйсен вулли тавра пёрер кӑшӑл турат кӑлараҫҫӗ. 
Ҫав кӑшӑлсене шутласа хырпа ^ӑрӑш миҫе ҫул ӳснине пӗлме вӗ-
ренӗр. '

8. Пёр листӑ хытӑ хут илёр те, унта тӗрлӗ йӑхлй йӑвӑҫҫен 
ҫулҫӑллӑ, ^б^еклё туратне, хуппине, вуллине, ҫимӗҫне ҫыпйҫтарса 
коллекси тӑвӑр.



9. Тӗрлӗрен йӑвӑҫ вӑрлӑхне пуҫтарса паккетсем ҫине тулта- 
рӑр. Кашни паккет ҫине хӑҫҫан пуҫтарвине, мӗлле йӑхне ҫырсаҫы- 
пӑҫтарӑр. Сӗткенлё вӑрӑсене малтан хӗвелте типётмелле.

10. Тепӗр ҫул мӑйӑр пулассине пӗлме пулати? Мӗлде?
11. Кёркунне мёлле йӑвӑҫ ҫннре ҫулҫӑ маларах сарйхса та

ка иат.
12. Спрён мӗлле йӑвӑҫҫене пуринрен ытла вутта йараҫҫӗ?
13. Мӗлле йӑхлӑ йӑвӑҫҫем пӳрт тунӑ ҫӗре кайаҫҫӗ? Лупас, 

сарай таврашне мӗллисем?
14. Сирӗн йен^е йӑвӑҫран урапаҫуна, пӗкӗ, кашӑкҫӑпала 

т. ыт. тумаҫҫӗи? Тӑваҫҫӗ пулсан мӗлле ййвӑҫ мӗлле йапалана кай- 
нине каласа парӑр.

Йӑвӑҫҫене лартни мёнтен усӑллӑ? Йӑвӑҫҫене лартни пур йея- 
рен те усӑллӑ. Килҫурт йӗрнтавра йе йал хушшине лартнй йӑвӑҫ- 
ҫеп вуткӑвартан сыхлаҫҫё. Ӳсекен ■ҫёрӗ йӑвӑҫҫене вут ■ҫас хыпса 
илме пултараймаст, мёншён тесен вёсен тура^ӗсен^е те ҫулҫисен- 
т,е те тымарсен'§ен хӑнаракан шыв пур. Усекен симӗс ҫулҫӑсемлӗ 
йӑпӑҫҫем йал хушшин^е йе кил таврашӗн^е илемдӗн курӑнса ла- 
раҫҫё. Пур т,ӑваш йалӗн^е те тенӗ пекех урамсем хушшин^е йе 
варсен^е йӑмрасем кашласа лараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та "ҫӑваш йалӗсеы 
витгёр тухса ҫӳренӗ т,ух савйна^, урамсем пит килӗшӳлдӗ.

Йалта ӳсекен йӑвӑҫҫем вӑрмантисем пекех— вӗҫен кайӑксен 
хӳтлӗхӗ пулаҫҫӗ. Пӑвӑҫлӑ йалсенце йаланах кайӑк йурри, зап а
сем т;акӑлтатви нлтёнет. Ҫуллахи вунсен^е ирпе ирех вактӗвек ка- 
иӑксем йуррисене шӑрантарса йӑвйр ыйӑхран вӑранвӑ ҫынсен ҫан- 
ҫурӑмсене ҫӗклентерсе хавасланса ӗҫдеме ■ҫӗнеҫҫӗ. Йӑвӑҫҫем ларт- 
нн пнт лаййх йӑла. Вӑл йӑлана халӑх хушшине тата ытларах 
■сь рмалла. Йут патшалӑхсенре йӑвӑҫеене ҫулсен икӗ айаккипе лар- 
таҫҫӗ. Ҫавӑн пек ҫулпа ҫӳрекен сына нихӑҫ-ан та ки^емӗн туйӑн- 
маст. Хӗлде ҫул аМ ккин^и йӑвӑҫҫем султан пӑрӑнса аташша кайа- 
сран сыхлаҫҫё, ҫулла ҫул ҫӳрекен умӗнре йешӗл ҫулҫисене сулла- 
са хумханса лараҫҫӗ. Йӑвӑҫҫем хушшинтрт ҫулта тусан та сахал.

Нумай вырӑнта йӑвӑҫҫене ҫурхи шыв, йе ҫумӑр шывӗ ҫӗ- 
мӗресрен сыхлама лартаҫҫӗ. Пирён хирсенре те унта кунта хӗрлӗ 
варсем курӑнаҫҫӗ. Ҫудтан ҫул вӑл варсем асяӑланаҫҫӗ, вӑрймла- 
наҫҫё, тарӑнланаҫҫӗ, айӑккисен^ен ҫёнӗрен ҫӗнӗ варсем (пыреем) 
нулса пыраҫҫӗ.

Лайӑх ҫемҫе анасемех йурӑхсарлӑха тухса кайаҫҫё/ Ун пех 
инкекрен йепле ҫӑлӑнас? Ҫӑлӑнмалли майсем пур, вёсен'вен ҫа
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ҫӑмӑлли—варсем тённе тата весен айӑккисене йӑвӑҫҫем лартассиг 
вар пуҫламӑшӗсене ҫапӑпа хытарассн т. ыт. те. Ҫак ӗҫҫене вёр 
ҫын тума пудтараймаст: вӑй та, укҫа та нумай кнрлӗ. Йалти ҫам- 
рӑксем, пур вӑй питгисем халӑхпа пӗрлешше харӑс тӑрса йӑвӑҫ- 
ҫем лартма пуҫласан, йурӑхсӑрлӑха тухна вырӑнсенҫе вармансем 
ӳстерме пудтарӗҫ.

Ҫамрӑксем! сирӗн умра пит пысӑк ӗҫ пур— вӑл йӑвӑҫҫем: 
лартаеси. Йӑвӑҫҫем лартас ӗҫ ӑнса пытӑр теҫен кашни ҫ.ул: кӗр- 
куннепе ҫуркунне йӑвӑҫ лартмалли параҫнӑк тумалла. Вӑл пӑраҫ- 
нӑка варсене, ҫул айӑккисене тата урӑх вырӑна йӑвӑҫҫем лартса 
иртермелле. Кӗркуннехи пӑраҫнӑкра пахцана йе сата 2— 3 йӑран 
та пулин тӗрлӗ йӑвӑҫ вӑррисем акмалла. Йавӑҫҫем лартмалли пӑ- 
раҫнӑк ерне хушши пымалда. Пӗрнк кунта ҫавӑн пек пысӑк ёҫ 
тӗплӗ пулаймӗ.

Йӑвӑҫҫем лартасси. Йӑвӑҫҫене тӗрлӗ майна лартса хунаттар- 
ма пулат. Вӑл майсен^ен ҫӑмӑлли, т)и хӑвӑрт ^тумалли—вар
ианта ӳсекен ҫамрӑк йӑвӑҫҫене кӑларса лартасси. Йӑвӑҫҫене суй
ласа кӑкламалла. Вӑрман ҫӑтлӑхён^е сулхӑнра ӳсекен йӑвӑҫҫене 
кӑклама йурамаст. Пысӑк йӑвӑҫҫем айӗнтв, пусмӑрта ӳсекен йӑ- 
вӑҫҫем ҫутӑсӑр, тӑвӑр вырӑнта ӳснӗрен йаланах на^ар. ырхан пу- 
лаҫҫӗ.

Ун пек йӑвӑуҫене ҫара вырӑна кӑкласа лартсан, вёсем хё
вел суттине тӳсме пулгараймаҫҫӗ, цасах типеҫҫӗ. Тепӗр йенцен 
еулхӑнра ӳсекен ҫамрӑксем нӳрӗ сывлӑшпа хӳтлӗхре пурӑнма вӗ- 
реннӗрен, хӗллехи сивӗ ҫилпе пӑсӑлма иултараҫҫӗ, ҫуллахи ш ӑрӑх 
кунсене ■ҫӑтаймаҫҫё. Дӑтлӑхрн ҫӳлӗ пысӑк йӑвӑҫҫене (10— 15 ҫул.) 
куҫарса лартсан сайрахутра ҫеҫ цӗрёлме пултараҫҫӗ. Ун пек йӑ- 
вӑҫҫене кӑклама та хӗн. Ҫамрӑк, уҫӑрах вырйнта ӳсекен, 2 4
ҫулхи йӑвӑҫҫем пуриярен те лайӑх ^ӗрӗлеҫҫӗ.

Хунав йӑвӑҫҫене вармантан йе килти йӑрансем ҫин^ен тӗп 
вырӑна куҫарса лартнӑ рух, акӑ мӗн асӑрхамалла:

1. Тымарсене сийен тумасӑр айакри тӑприне йӑвӑҫ йёритав
ра ■ҫакалтамалла. Тымар вӗҫёсене йӑвӑҫран алӑпа туртса йе мӑка 
кӗреҫепе ^авса ан сӳслентерӗр, ан ■ҫӗ.шӗштерӗр, ан пётерӗр.

2. Кӑкланӑ рух йӑвӑҫа кутёнцен (тӑпсинрен) тытса кӑларӑр. 
Йӑвӑҫ тымарӗсене алӑпа ан тытӑр; лӑстымарсеие пӳрнесемпе пӑ- 
^ӑртса амантма пултаратӑр.



3. Кӑкланӑ йӑвӑҫҫен тымарӗсене типӗтес нар тесе тӑпрана 
йе тислӗкпе тӑмпа хутӑштарса ҫӑрӑр та шыв ӑшне йарӑр, унта ва
ра йӑвӑҫ тымарӗсене цикӗр.

4. Тӑпри мӗнӗпе йӑвӑҫа кӑкласа лартсан, вӑд лайӑх ^ӗрӗлет.
5. Аманнӑ тымар вӗҫӗоене тата хӑшнёр вӑрӑм тымар вӗҫӗ- 

сене лартнӑ рух ҫивӗ^ӗ ҫӗҫӗпе татса пӑрахӑр. Акла татса ларт
сан тыыарсем ҫӗн вырӑнта лӑстымарсем ёр’ртм е пултараҫҫӗ.

6. Лартсан ҫумӗшр ытлашши тура^ёсене тата тӑррине кӑшт 
еивё'цё ҫӗҫӗпе касса татӑр. Ҫапла туратсене иртни йӑвӑҫҫене те
ле пулӑшат. Туратпа пӗрле есӗр пулае ҫулҫӑсене татса пӑраха- 
тар, вӗсене сахаллантаратӑр. Малтанах йӑвӑҫ хййӗн ҫулҫисемпе 
шыв нумай пӑелантарса кӑлармалла мар, мёншён тесен кӗскелет- 
нӗ тымарсем тӑпрари шыва йерипен сӑхса идее ҫулҫӑсем патнел
ле туртаҫҫё.

7. Лартнӑ йӑвӑҫҫел ҫумнё йупа лартса мунралапа ҫыхӑр. 
Ҫапла тусан йӑвӑҫҫене ҫил хуҫаймаст.

8. Йӑвӑҫ лартмалди шӑтӑка тӑприне кӑшт пусйрӑнтарсарах 
тултарӑр. Ш ӑтӑк тӗпне хура тӑпра, ҫийеле пурлӑ тӑира йарӑр. 
Тултарнӑ тӑпри йӑвӑҫ ёлӗк тӑпрара ларнӑ тёлтен кйшт ҫӳлерех 
пулмалла.

9. Йӑвӑҫҫене нр ҫуркунне ҫулҫӑсем сарӑлмден йе кёркунне 
йӑвӑҫ тӑрӑх сӗткен хусканма 'ррӑнм а пуҫласан лартмалла. Ҫур- 
кунне лартни авантарах, хёллехи сивӗ тивесрен хӑрамалли ҫук. 
Ҫамрӑк хунав йӑвӑҫҫене йаланах ҫуркунне лартмалла.

10. Лартнӑ йӑвӑҫҫене самайланнден, пӗрмайах улмуҫҫисене 
пйхнӑ пекех, шӑрӑх ҫанталӑкра шӑвармалла, ҫумламадла, кутӗнҫи 
тӑприне ҫемҫетмелле, хӑрӑк туратсен^ен тасатмалла.

Йӑвӑҫҫене вӑрлӑхран хунаттарасси. Пур йӑвӑоа та вйрлӑхран 
хунаттарма пулат. Йӑвӑҫ вӑрлӑхсене кёркунне акаҫҫӗ. Вӗсене 
йӑран ҫине йе йӑрансӑрах акма йурат. Пӑвӑҫ лартмалли вырӑна 
сата йе пахрана суйласа хӑвармалла. Тӑпра нацар пулсан тислёк 
йе компост такса ҫемҫетмелле. Тислёк вырӑнне ҫунтарнӑ ҫерем 
хурсан аван. Вырӑнне нкӗ кӗреҫе тарӑнӑш "ҫакаласан та'га шан- 
'рклӑрах. Тӑпра муклашкнсене лайӑх тӗпретес пулах, ҫийелтен 
ҫёре катукпа йакатсан, вӑрӑсем тикӗс выртаҫеӗ.

Йӑвӑҫсене пёр выраитан тепёр вырйна 2-3 хут куеара ку- 
ҫара ҫитӗнтерме пула¥. Ант»ах апла йӑвӑҫ ӳетерме вӑхӑтта, вӑй та 
нумай кирлӗ. Есёр вӑрлӑхсенрен ӳстернӗ йӑвӑҫҫене тӳрех тёп вы- 
рӑнне куҫармалла тума пултараттӑр. Ҫапла тӑвас тесен ййвӑҫ вӑр-



рисене сайра акас пулат. Пёрпёрин хушши шахмат йёркнпе лар
тсан 8-10 вершук пулмалла.

Йуман. Йуман йӗкелӗсене йӑвӑҫҫи тӑрринрен ӳкме пуҫласа- 
нах кёркунне акмалла. Ҫуркунне^еп усрасан йуман нӗкелӗсем шй- 
тас хйватне еухатаҫҫӗ. Лартмалли вь^ӑна шахмӑт йёрки туса тух- 
малла. Унтан шӗвӗр патакпа пёр вершук тарӑнӑш шӑтӑксем алт
са, йёкелсене лартмалла та тйпрана витӗнтермелле. Шӑшпсен^ен 
сыхланас тесе лартнй вырӑна хыр тура^ӗсенпе витмелле. Хыр 
шӑршине шӑшисем йуратмаҫҫӗ. Хыр тура^ӗсемсӗр пуҫне мӑкпа йе 
пӑ^йкӑ кӗрпипе витсен тата аван: сивӗ тивсе пӑсасран хӑрамал- 
ли ҫук.

Ҫӑка, вӗрене, йӗлме варрисене тӑпрана лайӑх ҫемҫетнӗ вы
рйна 1/„ вершук тарйнйш акмалла. Пур акнӑ вӑрӑсем те шӑтай- 
маҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсене йӑвӑ акмалла. Ш ӑтса тухсан йӑвӑҫпа йӑ- 
вӑҫ хушшине 1/2 аршйн хйварса сайралатмалла. Ҫйка, вӗрене, аӗл- 
ме вӑррисене кёркунне аксан ҫуркунне шӑтаҫҫӗ.

Хурӑн. Хурӑн вӑррнсем ҫурла уйӑх пуҫламӑшнелле тулса ҫи- 
теҫҫӗ. Унӑн вйррисем пнт вётӗ. Шйтас хӑватне т}ас ҫухатаҫҫӗ. 
Ҫавйниа тулса ҫнтсенех ир кёркунне акнн шан'вйклй. Акасса пнт 
йӑвӑ акмалла. Варйсемпе пӗрле хутшӑннӑ хунписем шӑтма кан- 
ҫӗрлемеҫҫӗ. Акса пӗтерсен тӑпрана ҫнйелтен хӑмапа пусйрйнтар- 
малла; еӳхен, вӑрӑсене пётёмпех внтӗнтерыелле мар, хййӑр сар 
малла. Хурӑн вйррисем 'ҫас шатмаҫҫӗ. Ш ӑтса тухсан йӑвйҫҫене 
куҫарса сайратмалла.

Хыр, ^ӑрӑш, лиственитсӑ, пихтӑ вӑррисене пёр майна акаҫҫё. 
^ӑрйш, хыр вйррнсене хӗллех хатӗрлеҫҫӗ. Йӗкелӗсене Ййвӑҫҫисем 
тӑррин^ен шаккаса антарса типӗтсен, вйррисем хӑйсрмех тухса 
ӳкеҫҫӗ. Вӑррисене ^ӗрӗк вершук тарӑнйш акаҫҫӗ, тӑприне хӑмапа 
пусарӑнтараҫҫё, ҫийелтен пй’вака кӗрпипе витеҫҫӗ. Акасса ҫур- 
кунне акаҫҫӗ.

Кетӑр мййрйсене ҫуркунне те, кёркунне те акма йурат. Ту
ти аван пулсан йе хупписем йӑлтӑртатаҫҫё пулсан кетйр мййрп- 
сем 3-4 ӗрнерен шӑтса тухаҫҫӗ. Нумай выртнӑ мӑйӑрсем пёр сул
тан тин шйтса тухаҫҫӗ.

Пӑхса ӳстересси. Йӑвӑҫ вӑррисем шӑтса тухнине кайа кайа 
астӑвас пулах. Шйтма пуҫласан ййран витисене: мӑка, хырҫаппн- 
сене, пйцӑкӑкёрпнсене пуҫтарса илмелле. Ш ӑтса тухнй ййвйҫҫене 
хӗвел хытй хӗртесрен, ййвйҫ турарёсем йӑран ҫине тирсе сулхӑн- 
латмалла.



Тӑпрари апата ӳсекен йӑвӑҫҫем ан 'р х  сӑхса тй’р а р  тесе, 
йӑран ҫине ҫумкурйк ӳстерме 'йурамаст, пӗрмай ҫумламалла. Йӑ- 
ран тӑприне шёвӗр патаепа ййттам ам а. Ййштанӑ т)ух йӑвӑҫҫе- 
не ан тапратӑр. Ийран тӑпри йалан кӑпӑшка тӑрсан, йӑран нӳрре 
лайӑх сыхлат, тымарсем патне сывлйш та кӗрсе тӑраЕ 'Йӑран 
тӑприне йӑштаса тӑрсан, шӑйарасса та ^ас шӑварма кирлӗ мар.

Т)ирленё. сарӑхса кайнӑ ҫулҫӑллӑ хунав ййвӑҫҫене йӑран 
ҫин^ен кӑкласа пӑрахмалла. Вӗсещен ытти йӑвӑҫҫем ^ирлеме 
пу^тараҫҫё. Хӑиг§ухне уирлӗ йӑвӑҫҫем тымарсӑр кӑлт тухаҫҫё. Ун 
пек ййвӑҫҫен тымарӗсене шурй саман ӑман (личинка майского 
жука) сисе сийен тунӑ. Вӑл ӑмансене шыраса тупса пӗтерме тӑ- 
рӑшас пулат.

Лартнӑ ййвӑҫҫене тёп вырйна 3-4 ҫултан куҫарса лартмалла. 
Лартасса улмуҫҫисене лартнй пекех лартмалла. Тёп вырйнта йй- 
вӑҫҫене пёрпёрпп^ен 1-2 ^алйшран лартса тухмалла. Вйрйм, ҫин- 
ҫе ййвӑҫ ҫитӗнтерес теттӗр пулсан хушшпсене сахал хӑварӑр; ху- 
лӑн, паттӑр яӑвӑҫҫем ситёнтерес теттӗр пулсан хушшнсене 3 т;а- 
лӑш тӑршшӗ хаварӑр.

Туратран хунаттарасси. Хӑвана, йӑмрава, топпе-^а туратран 
ӳстерме пулат. Кӑ^ӑклй, ■ҫп ҫамрӑк туратсене 5-8 вершук тйрш- 
шӗ касса хатӗрлемелле. Хӑва та, йӑмра та нӳрӗ вырӑнта лаййх 
ӳсет. Сирӗн тавралла нӳрӗ лат^акаллй вырӑн ахалех, ним усйсйр 
выртат пулсан, унта корҫннкй ҫыхмалли, хӗрлӗрех хйва ӳстермел- 
ли сат тума пулат. Вӑл сата тӑвас тесен выранне сухаласа ҫем- 
ҫетмелле. Ҫапла хатӗрленӗ вырӑна хӑва тура^ӗсене ■ҫалӑшрах хур
са тарӑн лартса тухаҫсӗ. Хйва турарӗсене лартассп ҫин^ен ҫыр- 
нй кӗнекесем нумай. Хӑва с а р  тума тытӑнат^ен хӑва лартасси 
ҫин^ен тӗпёйӗрӗпе пӗлес нулат.

Сӑнамаллисем: 1. Сирӗн йалта йе йал таврашӗнт)е хӑш ййвйҫ- 
ҫене лартса ҫитӗнтереҫҫӗ.

2. Йӑмра лартса ҫитӗнтерекенсенцен йӑмра лартасси снижен 
ыйтса пӗлёр те хйвӑр лартма тӑрӑшӑр.

3. Сирӗн йалта пӳрт умне аккатси тейекен сарӑ ■§ет>екдӗ 
йӑвӑҫа лартаҫҫёи? Аккатси вӑрлйхсем ппт лайӑх шӑтаҫҫӗ. Есӗр 
унйн вйррнсене пуҫтарса акса пйхӑр.

4. Ӑвйс, шур тонпе$, йӗлме, шур аккатси (сирён таврашра 
пулсан) тымарӗсене татса илӗр те пёр вершук тарйнӑша ййрана 
алтса пйрахйр. Ш ӑтатн?
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5. Шӗшкӗпе ҫӑкана акӑ йепле хунаттарма пулат. Шӗшкӗ 
йе ҫӑка тӗммин^е ӳсекен хунав ййвӑҫҫеяе авса ҫӗр ҫумне йӳплӗ 
патакпа патакласа хуыалла. Тӗмӗ йӗритаврари тӑпрана ҫемҫет- 
мелде. Вӑл тӑпрапа хунав йӑвӑҫҫеяе витсе лартмалла. Вилнӗ тӗл- 
тен хунавсем тӑпраналла тымарсем йарсан' тёмӗ ҫумӗн^ен касса 
илсе урӑх вырӑна кайса лартмалла.

6. Шӗшкӗ мӑйӑрсене.
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В ӑ р л ӑ х сем . Тёрлё вӑрлахоем. • Сӑнамамисея. Вӑрлӑх- • 
-сем шӑтни. Варлёхра мблле тӑранмалли апат пур? Мӗн акӑн, ҫав- 
на вырӑн. Килте сӑнамаллисем. Тырпулла акасси. Килте сӑнамал- 
лисем. Вӑрлӑхсене ӳсме ӑшӑ кирлп'.-' Хушша калани. Вӑрдӑхсене 
шӑтма ҫутӑ, кирлё мар. Вӑрлӑхсепе шӑтма сывлӑш кирлё. Мӗншён
шЯтакан вӑрлӑхсене сывлама кирлӗ? . . . • - ..............................

Йӑвӑҫкурӑк ӑшТ)ИККИ. 'Витлёхсем. ^итлӗхён пы- 
сӑккӑшё. Т)Птлӗх хуипн. '1]итлбх наймакки (пласмӑ). Т ) И т л ё х  сӗтке- 
нё. ^итлёхсем ӗрщени. Йӑвӑҫкурй; тертёмӗ. Ыйтусем. . • • . •

Т ы м а р .  Ӳснп. Тымар ҫӳҫбсем. Сӑнамаллисем. Тымарсем 
тӑираран апат сӑхни. Иӑвӑҫкурӑк мёлле йапаласензен пулнӑ. Сӑ- 
наса пӗлниеем. Сӑнамаллисем. Тӑпрара мён т,ухлӗ ирӗлекен йапа
ласем пурши? Иамӑтран тӑранса пурйнэкан курӑксем. Xурткӑп- 
шанкӑсемпе тӑранса пурӑнакан курӑксем.

Ҫӗре ӗелеее аванлатаеои ҫиы^ен. Хытӑ тап
ра. Тусанлӑ тӑпра. Вётӗ катӑклӑ тӑпра. Сывлӑш. Ӳсекен йапала
сене сывлӑш кирдине есёр хӑвӑр пах$ара сӑнаса пӑхЯр. Хура 
пусса ҫемҫетсе хатӗрлени. Акас йёрке. Ҫёре ҫемёҫтересси ҫин^ен. 
Вёҫен кайӑк тислӗкӗ. Компост. Торф. Кӗл. Сӑнамаллисем. Ш ут-
ласа пӗлмеллисем. Ҫёр ёҫлемелли хатёрсем. . . . г ......................

Ҫулҫӑ. Ҫулҫӑн ӑш^икки. Ҫулҫӑоем апат сывлӑшран ил
се тӑни. Швйҫкурӑксене сывлӑшран апат плме ҫутӑ кирлёи? Иӑ- 
вйҫкурӑк сывланп. Ҫулҫйсел шыва туртни Ҫулҫӑсем шыв ытлаш- 
пш пӑсланса тухасран йепле сыхланаҫҫӗ. Ыйтусем. Сӑнамаллисем.

Т у н а . Туна ӳсни. Кӑ^Дкӑ, Ҫӗр айёнт,и тунасем. Сухан— 
щӑллӑ туна. Сӑнамаллисемпе ыйтусем. Иӑвӑҫҫем усни. Туна тӑрӑх 
апат йепле куҫҫа ҫурет. Сӑнамаллисем. . . . . . . . . . . . .

" Ҫ е ^ е к .  Улмуҫҫи •дещекё. Улмуҫҫи ^едеке шӑркана ларни.
Шӑркана ылмаш дарни. Сйнамаллисем. Ыйтусем..........................  •

Ҫимӗҫҫемпе вӑрлӑхсем . Тёрлё йышши ҫимӗҫ- 
ҫем. Ҫимёҫҫемпе вӑрлӑхсем сапӑнни. Сӑнамаллиеемпе ыйтусем.

'Ҫ е^екеӗр  й ӑ в ӑ е к у р ӑ к е е м . Симёслбкӗ (пдеврок- 
кок). Шапапйтти (спирохнра). Вёткёнсем. Кӑмсӑк. Кймпа. Ыйту
сем. Ҫёпре. Мӑк. Торф Шёшдёкурӑк. Ҫӗр кймрӑкӗ пулни. • • 

Л а Х 'р а .  Пах$а ҫимёҫ вырӑнне улӑштарса тӑрассп ҫинҫен. 
Йӑрансем тӑвасси ҫинт)ен. Пах;,а ҫимёҫне пёхасси ҫин$ен. Пах^а 
■ҫимёҫне шаварасси. Пах^а ҫимёҫ хушшин$и тӑпрана кӑпӑшданта- 
расси. Каада хушшине сайралатасси. А иӑ  пан^а. Ӑшӑ пан^ана 
тултарасси. • • .......................... .... ....................................................... ....
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К у п ӑ с т а . 'Купӑста лартасси ҫин^ен. Купӑста Калугине 
урӑх панҫана куҫарса лартасси ҫин$ен Купӑста каб и н е  -вырӑна 
нуҫарасси ҫинцен. Купӑста инкекёсем. Купӑста вйрд51не хатёрлес-
сн ҫин$ен.....................• ........................ • . . . ..........................................

Т ы м а р е и м ӗ ҫ ҫ е м . Тымарҫимӗҫҫеве пӑхасси тата кӑ- 
ларса усрасси ҫинцен. Сӑнамаляисем. 1Гахт,а ҫимёҫ апат хутве кӗ- 
рет. Шутламаллисем. Куп&стапа хӑйар тата пӑмитор тӑварласси.
Пах^а ҫимёҫҫенҫен $ей латӗрлесси.  ...................................................

Л ӑ м и т о р . Пӑмитора вырӑна кӑларса лартасси. Хунав 
тура^ёсене касасси. Пймитор пуҫтарасси тата пӑмитор вХрлӑхне
тӑвасси ҫинҫен. Килтс туаалли ӗҫҫем............................ ......................

ХЙЙар. Хӑйарпа кавӑпа мёдле вйрдӑхпа акмалла. Кил
те тумалли ёҫҫем.  .................................................................................

К а в ӑ н . Килте тумалли ӗҫҫем........................... ....
Ҫ ӗ р у л м и . Ҫёрулми иртерех ӗлкёртёр тесен мёл.те ёҫлесе 

тӑвасси ҫин$ен. Ҫёрулми ■дирёсем. Ҫёрулмирен кӑрахмал кӑларас-
си. Сӑнамаллиоем........................... .... ................................. ....

Х и р . Ыраш. Ыраша сийен тӑвакансем. Ыраш кал,рпне 
хурт ҫийесрен йепле сыхламалла. ^авкапуҫё (клевер). 'Ҫавкапуҫне 
йепле акмалли ҫин^ен. Кушакхӳри (тимофеевка). Л^утсернй акса 
тӑвасси ҫиноен. Выд^хсене ҫитермелли кӑшман. Вы.Т)ӑхҫарӑвё. Йётён. 
Кантӑр. Удтӑпусӑдлӑ хир. Сатпахр вырӑнёпе хӳтлӗхӗ. Тӑпра. 
Ҫимёҫ ййвӑрҫисене тёрлё майпа лартасси. Ҫбр ёҫлесси. ■ . • .

У л м у ҫ ҫ и .  Вӑрӑран ӳстерни. Улмуҫҫи сыпни. Улмуҫҫи- 
сене сатпа1 Г|Иие куҫарса лартни. Ул.чуҫҫи пахдине пйхса усрасси. 
Ҫимёҫёсеяе пухас йёрке. Сатпахрне сйтмр тӑвацансем, вёсейцен 
сылласси.

Ҫ ы р л а  й ӑ в ӑ ҫ ҫ и е е м .  ̂ ейҫырли. Хурӑнҫырди. Ҫёрҫыр-
л е . Хӑмлаҫьхрли. Хурлйхан. Йёпдӗҫырла.  ..................

В ӑ р м а н . Вӑрманпа йӑвӑҫҫен усси. Вӑрмана сыхласси. 
Ййвӑҫҫем лартаоои. Тӗрлӗ йӑвӑҫҫен йӑхӗсем. . . . . . . . . . .
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