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ҪЕРЕ ҪЕНЕТЕССИ ҪИНТЕН.

1. Ҫӗре ҫӗнетеҫ майсем ҫин^ен.

1. X р е с |  е н ӗ ҫ я е м а й н е п ӗ л с е, т ӗ п л ё т у с а 
т ӑ р а с н у л а т.

Пур патшалӑхра та халӑх пурӑннӑоем ӳссе иырат. 
Раҫеейри халӑх малашне те ха%хи майпах ӳссе пыр- 
сан, 60 ҫултан пирён патшалӑхра ҫын икӗ хут ытла 
пудмалда; халӗ пёр ҫын тӑранса тӑракан вырӑнта 60 
ҫул иртсея икё ҫын тӑранса тӑмалла пулё; халё икё 
ҫын тӑранса пурӑнакан вырӑн 60 ҫул кайа пӗр ҫын 
ан'§ах тӑрантса тӑнӑ, Урйхларах каласан: ӗлӗк, 60 ҫул 
кайа виҫӗ хирте пёр йата. 6 тӗҫетин ҫӗр лекнӗ пулсан, 
халё 3 теҫетина анфах лекё, 60 ҫул иртсен—теҫетина 
ҫурӑ ан^ах тивӗ.

11алӑрса тӑраФ: халӗ те пӗр йат нуҫне тырӑ ёлӗкхи 
фухлех илсе тӑрас тесен, тырӑ- вайлӑрах пулма кирлӗ; 
сӑмахран каласан, 60 ҫул кайа кашни ҫул пӗр йат 
пуҫне 200 пӑт |ӗш  тырӑ илсе тӑнй пултӑр; ку 200 па
та 4 теҫӗтннаран (анаран) иуҫтарнӑ пултӑр; (6 теҫӗти- 
наран иккёшё кашни ҫул хытта йула¥); халӗ йат пуҫ- 
не впҫӗ хирте 3 теҫетпна ан^ах лекет пултӑр; халё те



пёр йат пуҫне 200 пӑт $ёш тырй кӳртес тесен, тырӑ 
икӗ хут вӑйлӑрах пулмалла; пёр пу§ах ӳсекен вырйнта 
икӗ п у р х  ӳсмелле тумалла, мбншён тесен 4 теҫетина- 
ран илес тырра халӗ 2 теҫетинаран а н р х  пуҫтармал- 
ла пула!: малашне ҫак 200 пата 2 теҫетинаран мар, 
пёр теҫетннаран пуҫтармалда вйхӑт та ҫитӗ. Халӑх 
хутшӑнса ӳссе пынӑҫем, тырӑ-пу.тӑ лайӑхрах пулмалла 
тӑвас пулат.

Тырпулӑ лайхрах, вӑйлӑрах пултӑр тесен, пирӗн 
хресрнӗн ӗлёк авалтан пыракан ҫӗрӗҫ йӗркисене п&- 
рахас пулах: ҫёр ирӗк '§ухне аван йёрке ҫёр хёсӗке 
килсен йурӑхсӑра туха!. Ҫӗрёҫне туса тйрас тӗлешӗн- 
р н  пирён нимӗҫҫем, датрнсеы, швецсем, фпнсем, бед- 
гийцӑсем, голланцӑсем, француссем, англи^ансем, тата 
американцӑсем хыҫҫӑн каймалла; вёсем мӗнле майпа 
ҫулленех лайах тырӑ илсе тӑнине асӑрхаса хамӑр -ҫу- 
хан пурапӑҫа ҫӗклесе мала йама тӑрйшмалла. Нимбҫҫем 
нацар ана ҫнн^е те кашни теҫётинаран ҫуллен 100 
пӑта йахан гцёш тырӑ илсе тӑраҫҫё; пӗр ҫул тырӑ пит 
вӑйлӑ пулнн, тепёр ҫул пӗртте пулманни — унта 
ҫукпа пёрех; вёсен ҫулленех тырӑ, пӗр пекрех вййлӑ 
пулса тӑра!. У я пек тырӑ нирӗн хресрн хушшин$е 
хура тӑпраллӑ ппт аван ана ҫинце а н р х , унта та 
сайра хутра, тырӑ йнса пулнй ҫулсен^е апцах пула.1. 
Пирӗн патшалӑхра тырӑ ӑнса пуласси пуринҫен ытла 
ҫанталӑкран килет: ҫанталӑк сивӗ, йе уйар тӑрсассӑн, 
выҫлӑх пула!, ӑш& ҫумӑр ҫукаласан—хреерн тырӑллӑ 
пула!; уйар ҫул та пӗр пекрех тырӑ илме епӗр пӗлместпӗр.

Хамӑр хиртен тыр пула нумайтарах и лес тесен, 
пирён '5и мадтан ҫӗре ҫӗнетме, яацар анана аванлат-



ма, тата ана ҫин^и тӑпрана мӗнле ҫемҫетессине вёре- 
нес пулах: хирти тӑпра пит хӑватлӑ, ӗррвлӗ пулсан 
та, ӑна вӑхӑтёнре сухаласа ҫемҫетмесен, тырӑ, ӑнса 
пулаймаст; тепӗр йен'рн пур ӗҫе те сухине те, сӳрине 
те, акассине те, тата ыттине те, пит тӗплӗ, вӗреннё 
ҫынсем каланй тйрӑх туса тйрсан та, ҫёре ҫёнетмесен 
тыр& нацартан на^ар пула пуҫла!. Ку кӗнекере енёр 
ҫӗре ҫёнетмелли ҫинцен, на^ар анана аванлатмалли 
ҫинрн калӑпӑр.

Н а р р  анана аванлатас майсен^ен 'рвагашем пӗрне, 
навус тӑкассине а н р х  пёлеҫҫӗ. А нрх, пӗлмен пнрки 
навусран та усӑ, нумайах кураймаҫҫӗ; хӑлп цухне навус 
тӑкни—усй вырӑнне снйен а п р х  кӳрет: -ре-расах на
вус такнӑ ҫёрте тырра ӑщӑ тнвет, йе тырӑ сайра пу
ла!. Вӑл—навусрап йепле усӑ нумайтарах курма пул- 
ннне пӗлментен килет. Тата хӑш-хӑш тӗлте (Самар, 
Уфа кӗпёрниясенре) халӗ те навуса ана ҫине тӑкса 
усӑ курма пулнине пӗлмеҫҫӗ: кил картинке пухӑнакаи 
навуса пӗтӗмпех йе вара тӑкаҫҫӗ, йе укӑлда ҫумне ку- 
палаҫҫё. А на ҫине тӗрлӗ порошоксем сапса лайӑх ты- 
ра илнине курман та, ун ҫинрен илтмен те. Ҫавӑнпа 
та, ҫӗре йепле ҫӗнетмелли ҫинрен калакан кӗнеке рӑ- 
вашшемшёя пит кирлӗ; нарар анана мӗнле майпа 
аванлатма пулнине—пур хресрн те внтӗр пӗлсе тӑмалла.

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

Тӗрӗ курйка, йе йывӑҫа типӗтсен, вёсем пит ну мая 
ҫӑмӑлланаҫҫӗ: рёрё курӑкра та, йывӑҫра та шыв пур, 
Тинё вутӑ йе улӑм ҫунса кайсассӑн, вёсен вырӑннс



кӑшт кӑна кӗл анрах тӑрса пула!: вӗсенри ытти пур 
йапала та тӗтӗм пулса еывдӑша кайат. Кӗле тем пек 
хёртсен те вӑл ҫунма пултараймас!; ӑна пурте пӗлеҫҫӗ. 
Ҫапла ӗнтӗ, пур йывӑҫкурӑкра та виҫӗ тӗрлӗ йапала: 
шыв, вутра ҫунакан йапала, тата кӗле кайакан йапала 
пур; вутра ҫунакан йапаласене вырӑсла, «органические 
вещества» теҫҫӗ; вутра ҫунман, кӗле кайакан йапала
сене «миниральные вещества» теҫҫе.

Йывӑҫкурӑка ӳсмс кирлӗ йапаласенрен ҫунтарсан 
кӑмрйк пулакан «углерод» тейекен йапалана анрах 
т,ёрӗ йывӑҫкурӑк сывлӑшран туртса тара!; ыттн йапа
ласене пурне те ҫёртен илсе тара!; вутра ҫунман, 
кӗле кайакан йапаласене пурне те шывпа нӗрле тапра- 
ран сӑхса тӑрат.

Ҫапла ӗнтё, йывӑҫкурӑкӑн йашка-ҫӑкри, унйн ҫими 
иур те, кӑмрӑка кайас йапаларан пуҫне, тӑпрара пу
ла!; йывӑҫкурйка, сывлӑшран пуҫне, тӑпра тйрантарса 
пурӑнат.

Йывӑҫкурӑк ӳснӗ ҫӗртех ҫӗрсе кайсассӑн, вӑл тӑп- 
раран нлнӗ йапаласем каллех тӑпрана кайаҫҫӗ, йывӑҫ- 
курӑк ӳснӗ ҫӗртех ҫёрсе кайсан, тӑпра хӑварӗ кпмӗл- 
мест, унта йывӑҫкурӑк ҫими кимӗлсе, сахалланса пы- 
маст. Хирте, тырӑпулӑ акса тӑракан вырӑнта апла мар: 
кашни ҫул тёш тырӑпа, улӑмпа, тата тӗрлӗ ҫимӗҫпе 
ана ҫинри тӑпраран епӗр тёрлӗ йапаласем илсе тӑрат- 
нӑр; ана ҫине навус тӑкмасан, йе ҫёре ҫёнетекен по- 
рошоксем сапмасан, вёсен вырйнне гӑпрана нимӗн те 
памастпӑр. Ыраш ӑнса пулнӑ ҫул пӗр анаран вырса 
илнӗ ырашра 12 пёта йахӑн кёле кайакан йапаласем 
иулаҫҫӗ, пӗр анаран нлнӗ сӗлӗре— 10 пӑта йахӑл ну-



лаҫҫӗ. Ҫапла ӗнтӗ, ыраш хыҫҫӑн сӗлӗ аксассӑн, икӗ 
ҫул хушшинре вёсем пёр анаран 22-пӑта йахӑн кӗле 
кайкан йапаласем илеҫҫӗ, пӗр ана ҫинри тӑпрара йы- 
вӑҫкурӑк ҫими 22 пӑта йахӑн кемӗлет (сахаллана!).

Пирӗн ҫакна пёлсе тӑрас пула!: тӑпрари пур йапа
ла та йывӑҫкурӑка ӳсме кирлӗ мар; пур тӑпрара та 
кӑшт та пулин хӑйӑр пур. Таса хӑйӑрта тырӑпулла 
ӳсме кирлӗ йапала пӗртте ҫук; ҫавӑнпа таса хӑйӑр 
ҫинре нимӗн те ӳсме пултараймас!. Тата, хӑш пӗр 
тӑпра пӗрринре тырӑпулла ӳсме кирлӗ йапала пулеан 
та, вӑл шывра ирӗлейменшше ҫӗрте ахалех выртат, ты- 
рӑпулӑ ӑшне кӗреймест. Тӗрлӗ тёш тырӑра ырашра, 
тулӑра, сӗлӗре, вирте,—пирён сывлӑха тытса тӑма кир- 
лӗ йапаласем пур; анрах епёр вӗсене пӗрне те рёрӗлле 
ҫийейместпёр: ырашпа тулла. малтан авӑртма кирлӗ; 
унтан ҫӑкӑр пӗҫермелле; вара тин тулӑпа ыраш пире 
ҫиме йурӑхлӑ пулаҫҫӗ; вире малтан ҫуртармалла, унтан 
кӗрпинрен йе пӑтӑ, йе кӗрпе пӑтти лӗҫермелле; ҫур- 
тарман вир те, рӗрё кӗрпе те пире ҫиме йурӑхлӑ мар; 
вӗсене рӗрёлле ҫисен те усӑ нумайах пулас ҫук: вӗсем 
йуна йе ӳте кайни пулмӗ. Ҫапда, йывӑҫкурӑка ӳсме 
кирлӗ йапаласӗм те путе кайрӑр тесен—пиҫнӗ пулма 
кирлё; йывӑҫкурӑк ҫими пиҫни—вӑл шывра ирёлме пу- 
лтарни. Тӑпрара, щывра ирӗлекен йывӑҫкурӑка ӳсме 
кирлӗ йапаласем пайтах пулсан, вӑл тӑпрана—пиҫнӗ 
тӑпра тейӗпӗр; сахал пулсассӑн—пиҫмен тӑпра тейӗ- 
нёр. Пирӗн в а р и  йашка-ҫӑкӑр пӗҫерме вут кирлӗ; йы- 
вӑҫкурӑк ҫими пиҫмешкӗн тӑпрара ӑшӑ нӳр, тата уҫӑ 
снвлӑш пулмалла. Тӑпрара тыр пулла ӳсме кирлӗ йа
паласем нумай пулсассӑн, вӑл нӳрлё, ӑшӑ тӑрсассӑн,
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тата унӑн хушйкйсен^е уҫӑ сывлӑш ҫителёклӗ пулсас- 
сӑн, тырпулла кнрлӗ ҫиме пиҫҫе тӑрат; вӑл шывра 
ирӗдекен пулат; тӑпра на^ар пулсассӑн, йӗ вӑл хытӑ, 
тяпӗ, сивё тӑрсассйн, йывАҫкурӑк ҫими пнт худлен пи- 
ҫет; вара тырпула выҫӑ касӑлат.

Астуса тӑрас пулат: тӑпрара тырпулла ӳсме пёртте 
кирлӗ мар йапаласем пит нумай; кирлӗ йапаласем пул- 
сак та шывра ирёлме пултаракан йапаласем тата та 
сахадтарах; всеем питрех те «ахал теме пулат: тйпран 
10.000 пайёнвен шывра ирелме пултаракан йапаласем 
пёр пайран ытла пулмаддё. Ана динуен пӗр-пёр тырӑ 
йе ҫимӗд нлсессён, тапрара, шывра ирёдекен йывёҫку- 
рӑк ҫими тата та сахалтарах йула!1. Хире пёр вёҫҫӗр, 
пёр сыпӑксӑр тёрлӗ тырй, йе тымар курӑкдимёҫ акса 
тӑрсассйн, ана ҫине навус та тӑкмасан, дере ҫёнетекен 
порошоксем те сапмасан, тӑпран хӑваҫё кемӗлнӗдем ке- 
мӗле пуҫла¥, вал науартан навара кайа!; унта шывра 
прёлекен йывйҫкурӑк ҫимӗдё те, шывра ирёлейменни 
те сахалланнӑҫем сахалланса пырат; тӑпра кивелсе пы- 
ра¥, теҫҫӗ уавашшем.

Халӗ вӗреннӗ ҫынсем йывӑҫкурӑк ӳсме мӗнле-мӗнле 
йапаласем кирлине пит аван пёлсе тӑраҫҫӗ. Ҫунсан кӗ- 
ле кайакан йапаласенуен пуҫне йываҫкурак тӑпраран 
тата азот тейекен йапалана илсе тйрат. Таса шыв ди
не йывӑҫкурӑка кирлӗ йапаласене пурне те шёпшёвё 
ирӗлтерсе йарсассӑн, вӑл шывра пур йывӑҫкурӑк та, 
турпулӑ та ӳсме пултарат: ҫу.уҫй кӑлара!, уеуеке лараА 
тата ҫимёҫ те парат1. Шывра йывӑҫкурӑка кирлӗ йапа- 
ласенуен пӗринуен пудне ыттисем пур те перекетлё, 
йе ҫителёклӗ пулсассӑн та, йывӑҫкурӑк выҫӑ касӑлат:



малалла ӳсме пултараймас¥; шывра кирлё йапаласем 
пур те ҫителӗклӗ пулсан тин шыва лартнӑ йывӑҫкурӑк 
сарӑлсӑ ӳсет. Ҫапла тӑпрара та: йывйҫкурӑка ӳсмӗ кир
лё йапаласем пур те ҫителӗклӗ пулсан, тырпула ирёк- 
кӗн ӳсме пултара^, пӗри ануах ҫитмесен те малалла 
ӳсме пултараймаст. Ҫийесӗҫес тёлӗшӗнуен йывйҫкурӑк 
ҫын пекех: етем сывлӑхне, унӑн ӳтпӳне усрама ҫиме 
те кирлё, ёдме те кирлё; ҫиме те, ӗҫме те ҫитедӗклӗ 
пулсан тин етем уунне тытса тӑма пулат; ҫиме пит 
ирёк пулсан та, ёҫме шыв пулмасан, етем нумайах пу- 
рйнаймас?; пёр шывпала ануах та пурӑнма ҫук.

Ана кивелсе, науарданса пыни—тйпрара йе тыр- 
пулла ӳсме кирлё пур йапала та ҫителёксёр пулнинуен, 
йе вӗсенуен хӑшӗ пёри ануах ҫителӗксёр пулнинуен 
килет. Хирти тӑпрара уас-уасах азот, фосвор, тата 
калий тейекен йапаласем ҫитменнипе тырпула науар 
пулат. Тырӑ лай ах пултйр тесен, ҫӗре ҫӗнетес пулат; 
тӑпрана йывйҫкурака ӳсме кирлӗ Ёапаласене парас 
пула!1.

Йывӑҫкурёк ҫиминуен пуҫне ана ҫинуи тӑпрара ҫӗ- 
рӗк тапри пулмалла; епёр пур те пӗлсе тӑратпӑр: хура 
тӑпра ҫинуе пур тырй та ӑнса пулат. Тӑпран тӗттём 
тёсё— дёрӗк тӑпринуен килет: ҫӗрёк тӑпри нумай пул- 
сассӑн, тӑпра хура курйна*, сахал пулсассӑн, ҫуттӑн 
курӑнат. Хура тӑпрара ҫёрӗк тӑпри пур ытти тйпра- 
ринуен те ытларах. Хура тӑпраллӑ ана ҫинуе тыра 
ӑнса пулни ҫав ҫёрӗк — тйпри перекетлинуен пит 
килет.

Ҫёрёк тӑпрп тёрлӗ йывӑҫкурӑк йулашкинуен пула!1: 
йывӑҫкурӑк йулашкп ҫӗрсессён вӗтуеҫдӗ, ҫепҫемҫе тёп-
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ра пулса тӑрат. Ҫӗрӗк тӑпри шывра ирёлмест; ҫавӑяпа 
вӑл йывӑҫкурӑк ӑшне -кӗреймест. Ануах, ҫӗрӗк тӑпрн 
нӳре те йывйҫкурӑк ҫимине те питё аван тытса тӑра! 
Тепӗр йенуен, ҫӗрӗк тӑпри уӗре ҫемҫетет, пӗтӗмпех 
ҫӗрсе кайсассан, шывра ирӗлекен йывӑҫкурӑка ӳсме 
кнрлӗ йапаласене кайа г; тата вӑл тӑпрана пиҫме те 
нулӑшат: уул тӑпринуи тырпулла кирлё йапаласене 
шывра ирӗлмелле тӑваг.

Ҫапла ӗнтӗ, тырӑ лайӑх пултӑр тесен, дӗре ҫенетсе 
тӑрас пулах: тӑпрана тырпулла ӳсме кирлё йапаласем 
парас пула!’, тата унта ҫӗрӗк тӑприне пухас пулах.

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

Ҫӗре ҫӗнетме виҫӗ май пур: весе ну ей пери—анана 
хытта хӑварса ҫеремлентересси, иккёмӗшё—хыт суха 
тӑвасси, виҫҫӗмӗшӗ— ана ҫине навус тӑкасеи, тата дё
ре ҫӗнетекен тӗрлё порошоксем сапасси.

а) А н а н а  х ы т т а  х а в а р с а д е р е м л е н т е  р- 
с е д ё р е  д ё н е т н и д и н у е н.

Ӗлӗк авал, дёр ирӗк уух, дёре ҫапла ҫёнетсе тӑнӑ. 
Пурте пӗлсе тӑраҫдӗ: дерем удданах, ана динуе дум йе 
пёртте пулмаст, йе пулсан та;—пит сахал пулах. Ҫӗр 
кивелнёдем ана динуе ҫум-курӑк йышлйнанса пыра'1, 
тырпулла уас-уасах дум пусат. Тепёр йенуен тата дёнё 
еёрте ҫӗрёк тӑпри те ытларах пулат, дёрёк т9прине 
кайакан тёрлӗ йывӑҫкурӑк йулашки те перекетлё пулат; 
дерем айёнуи дёр хйй тёллёнех кёрпекленсе кайат; да- 
ванпа дёнё дёре сухаласа демдетме те йывӑрах мар,
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унта тырпулӑ та анса пула!’. Ҫёр кивелн&ҫем анана 
ҫенҫетме йывӑртарах пула!1, тӑпрара тырпулла ӳсме 
кирлё йапаласем сахалланса пыраҫҫӗ; ӑна кура тырпу
ла та нарртан н ар р  пула пуҫла!. Ҫӗр ирӗк тёлте 
тырӑ иаг§ар пулакан анана хытта хӑварса ҫеремлентер- 
се йараҫҫӗ. Хытта хӑварсанах ана ҫищ цтёрлё шултӑ- 
ра шӑмӑлӑ курӑк: шурарам, хытхура,—цикорий—тейе- 
кен кӑвак р р к ,  тата йытпырши, тёрлӗ сар ■ҫе̂ ек кай- 
ат. Ҫак курӑксем пур те ҫемҫерех ҫӗрте ап^ах ӳсме 
щглтараҫҫӗ. Пыра киле ана ҫНнтрт тӑпра хытнӑҫем 
хытса пыра!. Ана хытнӑҫем ҫемҫе тӑпрана вӗреннӗ 
курӑксем пӗтсе пыраҫҫё; вёсен вырӑнне хытта вӗреннӗ, 
вы^ӑх ^ӗрлӗх йуратакан курӑксем кайаҫҫӗ: мадтан 
шурут, ■давкапуҫ, тӑрнапӑрҫи, унтан ҫӗрҫитырри, 
метб.т§е. тата урӑх ҫавӑн пек курӑксем ӳҫеҫҫӗ; сухала- 
ма пӑрахни 20 ҫула йахӑн иртсессӗн хытта вӗреннӗ 
кӑлкан та кайа!. Хытта хӑварнӑ ана ҫищце кӑлкан 
кайсан, вара ҫӗр ҫӗнелсе ҫитнё теме йура!; кӑлкан 
кайнӑ ҫереме уҫҫа тырӑ акас пулсан, пур тырӑ та 
ҫёнӗ ҫёрти пек лайӑх пулӗ тесе ӗмӗтленсе тёма пула!. 
Хытта хӑварнӑ ана вӑрман хушгаин^е пулеассӑн, йе 
вӑл кӑвак тӑпраллӑ пулсассӑн, ӑна вӑрман хӗрринр 
усекен йывӑҫкурӑк хупӑрла!: кӑлкан—хура т&праллй 
ҫӗҫен хирте ан р х  йышлӑ ӳсет.

Хытта хаварий ана ҫин^е вьцрхррдӗх ҫийекен 
курӑк кайсассӑн, вӑл курӑк вӑйлӑ пулсассӑн, ана ҫа- 
ран вырӑнне ҫӳрет; курӑк нацар, ҫулма йурӑхсӑр пул- 
сассӑн, ана ҫищ,е вы^ӑх^ӗрлӗх кӗтеҫҫӗ.

Хытта хӑварса ҫеремлентерсе йанӑ ҫӗр ҫёнелни 
мёнтен килет-ши? Вӑл акӑ мӗнтен килет.
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Есӗр асӑрханӑ пулӗ: тырӑ на^ар пулакан ана ҫин- 
те хӑш'§ухне ҫумкурйк сарӑлса ӳсет,—кашласа ла- 

рат: ана ҫшгҫи тӑпрара йывйҫкурӑка ӳсме кирлё ҫиме- 
сем пулмасан, вӑл апла пулмё^ё.

Тырӑ пулман ана ҫинзе ҫумкурӑк сарӑлса 
ӳсме пултарни акӑ ыӗнтен килет: 1) ҫумкурёксен ну- 
майётин тыыар пит вӑрӑм; вӑрӑм тымарлӑ. ҫумкурӑк 
гырпула тымарӗ ҫитеймен тӑпра сийӗсен^ен сёткен 
туртса тӑма пултарат; 2) хӑшпӗр йывӑҫкурйк тымарӗ 
шывра ирӗлекен йапаласене ан'§ах илсе тӑма пултарат; 
хӑшпӗр курӑк тымарӗ пшвра ирӗлеймен йапаласене те 
ирӗлтерсе ӗмсе тӑма пултараЕ Курӑнеах тӑрат: кун 
пек йывйҫкурӑк тапрана гштех тиркемест, ҫенҫе тымар- 
дӑ йывӑҫкурӑк ӳсеймен вырӑнта та ӳсме пултарат;
3) пӑрҫа йевёрлӗ «мотыльковые растения» тейекен ку- 
рӑксем хӑйсен тымарӗсем ҫин^е пурӑнакан вӗт^еҫҫе 
хуртсем урлӑ сывлӑшраи азот тейекен йапалана туртса 
тӑма пултараҫҫӗ: ытти йывӑҫкурӑксем пурте азот тӑп- 
раран ан$ах илсе тйраҫҫӗ; сывлӑшра азот пит нумай 
тӑпрара—питех мар; хӑпшӗр тӑпрара йывйҫкурӑка та 
тырпулла та ӳсме ҫитеймест. Азота сывлӑшран туртса 
тӑма пултаракан курӑксем—тырпулӑ сарӑлса ӳсеймен 
ана ҫинҫе те ирӗкӗн ӳсме пултараҫҫӗ. Ҫерем ҫин^е ку- 
рӑка ҫулса тӑрсан, вёсен тымарӗсем тйпрара йулаҫҫӗ; 
серем ҫин^е вы^ӑхцӗрлӗх кӗтеҫҫӗ пулсан, унӑн тирс- 
лӗкӗ ана ҫин^ех йулат. Ҫапла вара, хытта хӑварнй 
анари тӑпрара курӑксен тымарӗсем нумайланнӑҫем ну- 
майланса пыраҫҫӗ; тӑпрара ҫёрӗк тӑпри пулас йапала
сем ӳснӗҫем ӳссе пыраҫҫӗ. Хытса кайнӑ типӗ тӑпрара 
вёсем 'ҫасах ҫӗрсе кайаймаҫҫӗ: хытӑ тйирара йывӑҫку-
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рӑк йулашкине ҫёртекен вӗт хуртсем ӗр?еме уҫа сыв- 
лӑш та, нӳр те ҫитеймест. Вӑрйм тымарлӑ, курӑксем 
хӑйсене кирлӗ ҫимене тӑпран айалти сийӗн'§ен илсе 
тӑрса ҫийелти сийёсене хӑпартаҫҫё; ҫавӑнпа ҫеремленсе 
кайнӑ тӑпран ҫийелти сийӗн^е йывӑҫкурӑка ӳсые кирлӗ 
йапаласем кемёлсе пыма мар, ӳссе пыраҫҫё. Ҫитменни- 
не тата, (есёр ӑна хӑвӑр та ппт аван пӗлетёр) ҫерем 
айӗщи тӑпра выртнӑ, ҫёртех, хӑй тёллёнех кёрпекленсе 
кайат; ӑна сухалас тӑвас пулсан, вӑл пёр муклашка- 
сӑр, ҫепҫемҫе тӑпра пулса тӑрат. Ҫавӑнпа та, хытта 
йулса ҫеремленсе кайнй ана ҫёнелет, навус тӑкнй ана 
пёк аван пула!

Ҫапла ёнтё, ҫёре хытта хӑварса ҫеремлентерсе йар- 
сан, ӑна ҫӗнетме пула! А нрх, ҫёр ирӗк тёлте ан^ах 
анана хытта хаварса ҫеремлентерсе йама май пулат?. 
'р н а х  та, хӑшпёр тӗлте—Самар кёпёрнипре, Дон дыр- 
ми хёррпще пурӑнакан хусахсем патенте, тата ытти 
хӑш кӗпӗрнесеще те халё те ҫёре ҫак майпа ҫӗнетсе 
тӑраҫҫё.

Т)ӑвашшен хушпшнр ҫёре ку майпа ҫёнетсе тӑма 
йурамас! пирён ҫёр пит сахал: хамӑр анасепе епёр 
15—20 ҫул мар, 4— 5 ҫула та хытта хӑвараймастп&р. 
Пирӗн ҫёре ытти майсемпе ҫёнетсе тӑмалла.

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

Ана ҫине пӗр сыпӑкс&р, кашнп ҫул тырӑ акса 
тӑрсан, унта тырй ӑнсах пулапмаст; тырӑ, ҫине тыра 
акни килёшменнине пур хрес§ен те пӗлсе тӑра! Ана 
ҫине пӗр вӗҫёмсёр тырӑ авса хӑрсан анана сухаласа
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ҫемҫетме питӗ хӗн: вӑхӑт ҫитмест. Сухапа сӳре на- 
'!)а р пулнипе тырпулла ҫум курӑк пусат. Ҫаванпа 
пирӗн йен^е пӗр ик-виҫӗ тырӑ акса илсессён, анана 
сухаласа ҫемҫетме ирӗкрех пултӑр тесе ӑна хытта 
хӑвараҫҫӗ; пӗр икё-виҫӗ уйӑх хушшин^е хытсуха тӑ- 
ваҫҫӗ.

Хытсухана пӗлсе тусассӑн, (есӗр ана витӗр пӗлетӗр) 
тырӑ лайӑхрах пулат. Хытсуха тунӑ хыҫҫӑн тырпулӑ 
лайӑхрах пулни тӑпра пиҫсе тӑнин'§ен килет: хытсухана 
иртерех туса анана р п ер  ҫемҫетсен, вӑл нӳр пит 
аван тытат.

Ана ҫемҫе те, нӳрлӗ те пулсассӑн. тӑпрара йывӑҫ- 
курӑк йулашкине ҫӗртекен вӗтхуртсем пит хытӑ, ёр^есе, 
шултӑрарах ҫӗрӗк таприне ҫёртсе йараҫҫӗ те йывйҫку- 
рӑк ҫимине йурӑхлӑ тӑваҫҫӗ. Тепёр йен^ен, тӑпра 
нӳрлӗ, ҫемҫе, ӑшӑ тӑрсан, $ул тӑпринци тырпулла 
ӳсме кирлё йапаласем шывра ирёлекен пулаҫҫӗ. Ҫапла 
ӗнтӗ, хытсухана пёлсе тусассӑн, тӑпрара, шывра ирёл- 
ме пултаракан тырпулӑ ҫнми ӳссе тӑрат. г[)инер суха- 
ласан, хура иусӑра вӑл ҫимене туртса таракан думку- 
рак лулмаст. Ҫавӑнпа та хытсуха тунӑ хыҫҫан тырӑ 
тасарах та, вӑйлӑрах та пулат. Вёреннё ҫынсем пёрре 
акӑ мӗн сӑнаса пӑхнӑ: пӗр ана ҫинт}е ултӑ ҫул хуш- 
шинре вӗҫёмсёр ыраш акса тӑнӑ ҫавӑнтах, тепӗр 
а на ҫинр ыраш хыҫҫӑн тулӑ акса тӑнй; тулӑ 
хыҫҫӑн анана хытта хӑварса тӑнӑ; ҫапла вара ик- 
кӗмӗш ана ҫштрултӑ ҫуд хушшин^е 2 хут ыраш, 
2 хут тулӑ акса илнӗ. Ултӑ ҫул хушшинве пирвай- 
хи ана ҫин^ен 573 пӑт, иккӗмӗшӗ ҫин^ен— 512 пӑт 
'бӗш нлнӗ.
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Ватаман шутласан, вал—пирвайхи ана ҫинцен ҫул- 
лен 92 пӑтшар, хытта хӑварса тӑнн ҫнн^ен—82 пат- 
шар '§ёш тырӑ илсе тӑнӑ пулат. Ку сӑмахсене вула- 
санах анана хытта хӑвармалла мар пек туйӑнат; ан- 
'р х , ципертерех шухӑшласан, ку -рсласен^ен те ана 
хытта хӑварни усси налӑрё. ^анах та, пирвайхи ана 
сине 6 хут акнӑ, иккӗмӗшӗ ҫине 4 хут ан'§ах акна; 
кашни ана ҫине ҫуллен вуншар пӑт вӑрлӑх акса тӑнӑ 
пулсан, пирвайхи анаран ултӑ ҫул хушшин^е вӑрлӑх- 
ранытлашши 513 пӑт илнӗ, иккӗмӗш анинрен—472 
иат илнӗ; пирвайхи анаран иккӗмӗшӗн^ен 41 пӑт ыт- 
лашши илнӗ; Ун вырӑнне пирвайхи ана ҫинцо ӗҫ те 
ытларах пулнӑ, ун ҫин^е ултӑ ҫул хуштпин^е 2 хутсу
ха, 4 хут сӳре, 2 хут акассине ытла тунӑ. Ҫак ыт- 
лашши ӗҫсемшӗн 41 пӑт цӗш тырӑ панӑ пулат. 41 
пӑтшӑн кам пёр анана икӗ хут сухалӗ, 4 хут сӳрелӗ, 
2 хут вырӗ, 2 хут ҫапӗ? Хытсухине нртерех тусан, 
икӗ ҫул иртсен пӗр—хытта хӑвӑракан ана ҫинцен те 
вёҫёмсёр, пӗр кантармасӑр ыраш акса тӑнӑ ана ҫишр 
туухлех тырӑ пуҫтарма пула'1.

Ҫапла ёнтӗ: хыт суха тунпн усси, вӑл ҫӗре ҫӗнетсе 
тӑни паллӑ ӗнтё. Ант>ах хыт сухан усси нумайтарах 
нултйр тесен, ӑна иртерех, вӑхӑтлӑ тумалла.

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

Тӑпрана тыра-пулӑ ҫимипе пуйтарса та ҫёре ҫӗнет- 
ме пула¥. Ҫёре ҫёнетекен йапалас-ене пурне те вырӑсла 
«удобрение» теҫҫё. Вӗсенцен хӑшӗ пёри—тӑпрара ты-
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рӑпулӑ ҫимине иышлӑлатат; вӗсещр йывӑҫкурӑка ӳсме 
кирлё йапаласем пур. Кун пек йапаласене вырӑсла, 
«прямые удобрения» теҫҫӗ. Есир астӑватӑр пудё: хир- 
ти тӑпрара 'рс-^асах йе азот, йе фосфор, йе калий 
тейекен йапаласем ҫителӗксӗр пулаҫҫӗ. Тӑпрана тыр
пула ҫимипе пуйтаракан йапалара ҫак виҫӗ тёрлӗ 
ҫпме те пулсассӑн, ҫӗре ҫӗнетекен йапалана вырӑсла 
«полное удобрение» теҫҫӗ. Вӑл— ку йапала тйпрана 
пур йен^ен те пуйтарнине пӗлтерет. Ҫӗре ҫёнетекен 
йапалара виҫё йапаларан: азотран, фосфортан, тата 
калийтен, пёри, йе иккёшё ан^ах пулсан, ӑна вырӑсла 
«неполное», йе «одностороннее удобрение» теҫҫӗ. Вёл 
сймахсем— (,‘ӗре ҫёнетекен йапаласем тӑпрана пёр йен- 
^ен ан^ах тӳрлетеҫҫӗ. Хӑншӗр ҫёре ҫёнетекен йапалара 
тырпулла ӳсме кирлё йапаласем пӗртте ҫук; вёсен 
усси-тӑпрана ҫемҫетни, йе ӑна пиҫме пулӑшни. Ун пек 
ҫёре ҫӗнетекен йапаласене вырӑсла «косвенные удоб
рения» теҫҫё.

II Навус ҫшгрен,

1. Н а в у с  м ё н т е н  п у л а ? ?

Нур хресҫея кил-картин^е те тёрлё вы^йх-'бёрлёх, 
тата кайӑк-кӗшӗк пула!'. ВыдДх-тфрлӗхпе каййк-кёшёк 
пурйнакан тёлте вёсен пӑх-шӑкёпе тӗрлӗ ҫӳпӗ-ҫапӑран, 
тата весен айне саракан улӑмран навус (тирслёк) пу- 
хӑна?. Тӗрлӗ въцӑх айёще тёрлё навус пула?. Лаша- 
сем тӑракан витере пёр тёрлё навус пулат; сурёхсем 
айёце тепёр тёрлё навус духана?, сысяапа внесем айён^е
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хӑйсене йрасна навус пулат. Тата пёр тёрлё вы.^ах 
айёщех те навус тёрлёрен пулма пултарат: пёр тёрлё 
вы^ах айён’вех тёрлёрен навус пулни-выл^х-^ёрлёхе 
тёрлё силе панинцен те, вылДх айне тёрлё улӑм сар- 
нёран та, тата навуса пёр пек пӑхса усраыаннин^ен 
те килет.

Мёншӗн вӑл апла пулни малалла валанинцен налла 
нулё.

2. М е н ш ё н  т ё р л ё  в ы ^ а х  а й ё н ^ е  т ё р л ё  н а 
в у с  п у л а !

а. Т ё р л ё  в ё х а й ё н ц и н а в у с  т ё р л ё р е н  
п у л а с с и ӑ н а  т ё р л ё  ҫ и м е  п а н и н ц е н  кнл е т ,  
т е н ё-Т) % ё.

Вёл акӑ мёнтен килет; павусӑн виҫё пайёнцен пё- 
ри вы.’ьах пӑхӗн^ен пулат1, тепёри унӑн шӑкёнцен пу
ла!1, виҫҫӗмёшё—унӑн айне сарнӑ улӑмран пула!. Вы- 
лйх-^ӗрлёх пӑхӗ мешехисем ҫимерен, тата выл/йх хы- 
рймёнцен килет. Вьи&ёх ҫйварне кӗнӗ ҫиме нихӑҫан та 
пӗтӗмпех йуна, йе ӳте кайайыас!, йуна кайман ҫиме 
пётӗмпех навуса кайа!. ^ймласа сӗлекепе хутшӑннӑ вак 
ҫиые пысӑк хырӑма кӗрсенех ирёлме тытӑна!. Пур вы- 
л,йх ҫимшгр те виҫӗ тёрлё йапала пур; пёр тёрлё йапа
ласене вырӑсла белковые вещества теҫҫӗ; ку йапала
сем—ҫӑмарта шурри, йе тӑпӑр-дӑ йевёрлё—херӳпе, тата 
тёрлё кислота тейекен йӳҫёсем хушсан кёвӗлеҫҫё, йе 
хытса лараҫҫӗ, шывра ирёлмеҫҫӗ; тепёр тёрлё йапала
сене углеводы теҫҫӗ; епир пёлекен йапаласен-§ен сахӑр, 
крахмал тейекен ҫӗрулми (паранкй) ҫёнӑх-\ тата клет
чатка тейекен йапала пур те углеводсем пулаҫҫё; крах
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мал ҫӗр улмипе тӗрлӗ тымар ҫимӗҫре ащщх мар, тщш 
тырӑра та, тёрлё тырй улӑмӗпе утйра та пур; ватӑлса 
хытса кайнӑ курӑк тунисемпе йывӑҫ тунисенце пӗр клет
чатка тенӗ пек ашцах пулат, шурӑ хута таса клетчатка 
теме йурат. Хӑвӑр пӗлетӗр—улеводсен$ен пӗр сахӑр 
ан'вах шывра ирӗлме пултарат. крахмалпа клетчатка 
шывра1; исленессе исленеҫҫӗ, алгрх сахйр пек, йе тӑвар 
пек ирёлме пултараймасҫӗ. Ҫимери виҫҫӗмёш тёрлё 
йапалласене жиры, теҫҫё; вӑл тӗрлё ҫу.тени пулах; кан- 
тӑр вӑррин^ен, хёве л ҫаварӑнйшёщен ҫу ҫаптарнине пур 
те пӗлеҫҫӗ.—Ҫу кантӑр вӑррин^е тата йӗтӗн вӑррипе 
хёвел-ҫаврйнӑш вйрринтщ ангр х  мар, ыттп выдрх ҫи- 
мин'р те: тӗш тырӑра та, утйра та, тёрлё тымар ҫимӗ- 
ҫре те пур, ан^ах нумайах мар; тёрлё ҫу-шывра ирёл
ме мар, учтта хутшӑнмаст те, есир йна хйвйрта пит 
аван пӗлсе тӑратӑр. Пур вы^йх ҫимин^е те тата ҫиме 
ҫунса кайсан кёле кайакан. йапаласем пур; вӑд йапала
сене вырӑсла «зольные»» йе «минеральные» вещества, 
теҫҫӗ. Епӗр асӑннӑ йапаласем пур те вьщӑх ^ӗрлӗх ӳт 
пӳне тытса тӑма кирлӗ; антудх нийепле ҫимерен те вё
сен пӗтӗмпех йуна кайни ҫук; вёсентщн пӗр пайӗ вы- 
лщх-^ёрлёх йунне канат, тепӗри, йуна кайайманни—на
вуса кайат; ҫиме ҫемҫе, йе ҫӑмйл пулсассӑн, вйл йуна 
кайарах парат; ҫиме йывӑр пулсассӑн, унта вкщӑх 
■ҫунне тытса тӑма кирлё йапаласем нумай пулсан та, 
вӗсем нумайах йуна кайаймаҫҫӗ, навуса кайаҫҫӗ. Ҫа- 
вйнпа та навус мешехи вььрх ҫимин^ен пит килет: 
вылӑх ррлӗхе тӗш-тырй ҫитерсе усрасан—унӑн ай ӗн р  
навус^та хӑватлӑ пулат, пер улӑм антщх ҫитерсе усра- 
сан-—унйн навусё те на^ар пулаЕ



— 19 —

б. Тата, тӗрлё вьпраха пёр ҫиме парса тарсан та 
вёсен навусё пёр пек пулмаст; вӑл акӑ мёнтен килет: 
пёр выф&х хырӑмӗ ҫимене авантарах, хытӑрах ирет, 
тепӗрин—аллах мар. Хырӑм тёреклё пулсан, симерен 
йуна кайакан йапаласем нумайтарах пулаҫҫӗ. хырӑм 
ҫемҫерех, пёр тӗрлӗрех ӗҫлесен, ҫимерен йуна кайакан 
йапаласем сахалтарах пулаҫҫӗ. Вы.рӑх хырӑмӗ ҫимене 
на^ар ирнӗ пулсан вӑл пӗтӗмпех тенӗ пек навуса кайат, 
ун пек вы.рӑх аавусӗ хӑватлӑ пулат: выл,ӑх хырӑмё 
ҫимене аван ирет пулсан, ҫимерен навуса кайакан йапа
ласем сахалтарах пулаҫҫӗ; ун пек вы.рӑх навусӗ на^ар- 
тарах пула:!'. Сймахран каласан, сысна хырӑмё ҫимене 
таша хырймён'вен авантарах ирет: лаша пӑхӗн^е пёр 
пёр^ё ванман тырй тёшёсем те пулкалаҫҫӗ, сыснанния- 
ре—вӑл ку ҫук. Ҫавӑнпа та лаша навусне сысна наву- 
сӗнцен хӑватлӑрах, теҫҫӗ. Хӑш пёр вы.рӑхӑн—(ӗнен. 
сыснан) навусё пит шывлӑ (шӗвӗ) пулат, хӑшин (ла- 
шан, сурӑхӑн) типӗ пула! Йӗпе, шёвӗ навус ■рсах 
ҫёрмест, типӗреххи—расрах ҫӗрет те, хӗрсе кайат. Ҫа- 
вӑнпа лашана сурйх навусне ӑшӑ навус теҫҫӗ, ёнепе 
сыснанне сивӗ навус, теҫҫё; лаша навусёне парнике те 
ӑшӑтма пула?, сивӗ ёне навусне парнике хума йура- 
маст. Хӑйӑрлӑрах хура тӑпра тӑмлӑраххин^еи ӑшӑна- 
рах парат, ҫавӑниа тӑмлйрах ана ҫнне лаша навусне 
тӑкни килӗшет, хӑйӑрлараххн ҫине ӗне навусне тӑксан 
та пырат. Лаша навусӗ-те, сурӑх навусё те вӗтӗ пу- 
да¥; ёнепе сысна навусӗ шудтӑра та шёвё пулат. Ла- 
шасене ёнесен'рн авантарах ҫитереҫҫё, ҫаванпа лаша 
навусё ёнелпшнрен хӑватлӑрах пулат,



Пур хресрн те ҫакна лӗлсе тӑрас пулат. Хирте 
гёрлӗ тӑпраллӑ ана пулсан, хӑйӑрлӑраххи ҫине ӗне на- 
вусӗне сысна навусне тӑксан авантарах пулат; хӑйӑрлӑ 
ана ҫине лаша навусёпе сурӑх навусне тӑксан, хӑш 
'§ухне усӑ вырӑнне сийен а н р х  пула!1; навус тӑкнй 
вырӑнта тырӑ "ҫас-^асах ҫунса кайат. Хытӑ хӗрме пул- 
тарайман ӗне навусӗ тырра ҫунтарса йани ҫув,—хӑй- 
ӑрлӑ тӑпрана ҫыхса нӳр авантарах тыттарай Тӑмлӑ- 
рах ана ҫине ^ас ҫӗрекен лаша навусӗпе сурӑх на
вусне тӑкни килёшет: тӑмлӑ тӑпра хӑйӑрлӑрзххин^ен 
сивӗрех иулат; т;ас хытса кайай ^ас ҫӗрекен навус унта 
ӑшӑ тытса тӑрат, ҫемҫетсе те йарат; ӗне навусӗ тӑм- 
лӑрах тӑпрана ҫемҫетме мар, тата ытларах хытатса 
йарат. Ҫапла ёнтӗ, навуса тӗрлӗ тӑпраллӑ ана ҫине 
тӑкмалла пулсан, лаша айӗшрпе сурӑх айёшр навуса 
тӑмлӑрах, хытӑ тӑпралӑ ҫӗре тӑкма тӑрӑшас цула¥, 
ёне айӗнрпе сысна айёнрне — -хӑйӑрлӑрах тӗле тӑ- 
кас пулат. Кил .картинки навуса пӗтёмпех пёр ана 
ҫине тӑкмалла пулсан, тёрлӗ в ы р х  ай ӗн р  навуса 
пёрле хушса навуса пӗр тӗрлёрех туса ана ҫине тйк- 
малла.

в. Ҫапла ентё, вьпьӑх хырймне кёнӗ ҫимери Йапа- 
ласен пёр пайӗ йуна кайат, тепӗр пайӗ— навуса кайат. 
Вьпьӑх ҫиминр пёр йапала та пӗтёмпех йуна каймасй 
йуна кайман ҫиме йулашки навуса кайат. Йуна кайнӑ 
йапаласенрн-хӑшӗ пӗри ӳте кайат; Хӑшӗ пӗри сӗте 
кайат"’, хӑшӗ пёри ҫӑма кайат; пуринрн ытла выл/ӑх 
ӳт-пӳне ӑшӑтса тӑма кайат. Ватӑ, ӳсме ^арӑннй вы- 
^ӑх-^ёрлёх йунне кайакан йапаласем пур те ӳте йшатма, 
тата вӑй-хӑвата кайаҫҫё; вёсен пёр пайё тата ӳте ҫе-



нетме кайа!. Вы.рӑх рунне тытса тйракан йапаласем 
пурте йуна хӗрсе ҫуннӑ пек пулаҫҫӗ; вёсен хёрсен 
шыв пйсё, углекислый газ тейекен йывӑр сывлӑш, мо
чевина тейекен шӑка шӑршлӑ тӑвакан йапала, тата 
йывйҫ-курӑк ҫунсан кёле кайакан йапаласем пулаҫҫӗ. 
Йуна кайнӑ йаналасенрен пулнӑ шыв пасё те, углекис
лый газ тейекен сывлйш та ӳтрен сывлӑшпа пёрле ту- 
хаҫҫё, ытти йапаласем пурте шака кайаҫҫӗ. Тырӑ-пулӑ 
ҫӗртен нлекен йапаласем пур те шӑка кайаҫҫӗ, сывлйша 
шыв пйсйнрен пуҫне—сывлӑшран илсе тйракан йапа
ласем анрах кайаҫҫӗ. Тырӑ-пулла ӳсме пит кирлё йапа
ласем: азот та, фосфор та, кали те—пётёмпех шака 
кайаҫҫӗ. Ҫакна пит хытӑ астуса тӑрас пулат: тырй-пула 
ҫёртен илекен йапаласем вы-рйх йунне кёрсен те, пыра 
киле пётёмпех тенё пек шӑкпа пёрле навуса кайаҫҫё; 
ӳте, йе сёте, йе ҫйма кайнисем аирах навуса лекмеҫҫӗ. 
Сапла ёнтё, вӗтӗ, ӳсме рарӑннй вырёх сёт те, ҫӑм та 
памасан, вӑл вы.рёх ҫимине ҫёртен лекнё йапаласем пур 
те навуса кайаҫҫӗ: йуна кайнисем шйка кайаҫҫё, йуна 
кайманнисем пӑха кайаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та навус хӑварӗ 
вырӑх ҫиминрен пит килет: ҫиме лайӑх пулсан. навус 
та авантарах пулат, нарар пулсан—навус та нарар пу
лат; вылйх пёр ыраш улёмё анрах парса тёрсан, пёр 
тёрлё навус пулат, утй парса тёрсан, навус хйватлйрах 
пула!, вььрйха тёш тырй ҫпнре усрасая навус пит авая 
пула!; унта тырй-пулса у'сме кирлё ҫимесем пур те пе- 
рекетлё пулаҫҫӗ.

г. Навус мешӗхи ҫпмерен анрах мар, вырёх айне 
саракан йапаларан та пит килет. Пёр вы.рёх пӑхшӑ- 
кёнренех ырй навус пудё тесе ёмётленме те кирлё мар:
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в и р ах  айне нймён те сармасан, вьцӑх шаке петемПел
еайа кайаФ; вӑл яе ҫёре сӑрхӑнаТ', йе анаталла йухса 
кайа¥; вырӑх шӑкӗнре—епнр ӑна нумай пулмаст кала- 
нйррӗ—тыра-иулла кирлё йапаласем пит нумай; ҫавӑн- 
па вы.рӑх шӑкӗ навуса лекмесен вӑл хӑватлах пулай- 
мас¥. Выфӑх айне нимӗн те сармасан пӑхӗ сарӑлса 
хытса кайат те, уҫӑ сывлӑш ҫитменрен ҫӗрме пултарай- 
май, йёпе навуса уҫӑ сывлӑш кёмесен вӑл йӳҫме ты- 
тӑнат, вара унӑн хӑварӗ кимӗлнёҫем кимӗлсе пират. 
Тата ӑпа та манас пулмаст; вирах айне нимӗн те сар
масан, вӑл выргас тӑвас пулсан пётёмпех варданса пӗ- 
тет; ҫанталӑк сивве кайсан тек йӗпе ҫӗрте вырт- 
нипе вы.рӑх рпрлеме те пултарат, навуспа варланса 
пӗтнӗ ёне сӗтне ҫиме те кӑмӑлдӑ мар; унӑн сӗтӗнрен 
«ӗне шӑрши» кӗрет; вырӑх витинре йе картинке йӗпе 
пулсан, унта ҫӳреме те аванах мар. Ҫавӑнпа, вьт.рӑх 
вити йе карти тасарах та, типӗрех те пултӑр тесе, ви
рах гаакӗ сайа ан кайтӑр тесе те, ввт.рӑха выртма ӑшӑ- 
рах та, ҫемҫерех пултӑр. тесе те, тата навус хӑлтӑрах 
тӑрса ана ҫине тӑкитрен кӑш пиҫсе, ҫӗрсе тӑтӑр тесе 
те вы.рӑх тӑракан тӗле мён те пулин сармалла. Вы.рӑх 
айне саракан йапаласене вырӑсла «подстилка» теҫҫӗ. 
Вы.рах айне тӗрлё улӑм та, типӗтнӗ торф тейекен шур 
тӑпри те, мӑк та, йывӑҫ ҫулҫи те, тата хӑш пӗр ытти 
йапаласене те сараҫҫӗ. Епӗ асаннӑ йапаласенрен ыраш 
улӑмӗ пур хресрен кн.р картинке те пулат. Ыраш улӑмё 
вырӑх айне сарма пит лайӑх: ыраш улӑмё навуса ларса 
кайма памас*; вӑл йна хӑлтӑ тытат; ыраш хӑмӑлӗ та
рах уҫӑ сывлаш навусйн айалти сарймне те кёрет; вы- 
.рйх тйкне аван тытса, тӑрат; анрах вӑл хӑй расах
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ҫӗрмест, ваклаМасан въцӑх нах-шӑкёпе те аванах хут- 
шанаймаст. Вы^ӑх айӗ тииӗ тӑтӑр тесен, айне кашни 
кун 10 кӗрепенкене йахӑн, лаша айне 5—6 кёркепен* 
кене йахӑн, сурӑх айне 1 кӗрепенкене йахӑн ыраш 
улӑмӗ сарма кирлё.

Тёрлё ҫуртри улӑмӗнцен пнрӗн 'ҫӑваш хушши^ехӑш 
пёр тёлте пӑрҫа улӑмёпе хура тул улӑмӗ сарма пула*: 
тырӑ лайӑх пулнӑ ҫул хйш пёр тӗлте пӑрҫа улӑмне те, 
хура тул улӑмне те хирех хӑвараҫҫӗ. Хире хӑваракан 
улӑма киле илсе килсе выЛ)йх айне сарса йарсан. тем 
т)ухлё усӑ курма пулат: хура тул улӑмӗн^е тырӑ-пулла 
пит кирлё калий тейекен йапала пит нумай, пӑрҫа ула- 
мён'р—йывӑҫ курӑкшӑн пит хаклӑ азот тейекен йапала 
пит нумай. Т)йваш пурнакан вырйнсеще хирти тй- 
прара 'ҫас-^асах ҫав калий, азот, тата фосфор тейекен 
йапаласем ҫитедёксӗр пулнипе тырӑ-пулӑ на^ар пула*. 
Хире хӑваракан пӑрҫа улӑмӗпе хура тул улӑмне вы- 
.[)йх айне сарса навуса йарсассӑн, епир хамӑр ана 
ҫин1и тӑпрасене ҫӗнетсе ырӑ тырӑ илсе тӑрӑттӑмӑр-^ӗ. 
Ытти ҫуртри улӑмӗ те выфӑх айне сарма пит лайӑх, 
анТ)ах хрееҫенён вӗсем ытлашшийех пулмаҫҫӗ, пулсан 
та, вёсене вы^ӑхсене ҫитерсе йараҫҫӗ.

Хлӑм сахалтарах пулсассӑн вьцӑх—т)ёрлёх айне 
торф тейекен шур тӑпри те, мӑк та, йывӑҫ ҫулҫи те 
сарма пула*. Весенней вы^ӑх айне сарма шур тӑприне 
пит лайӑх теҫҫё: типё шур тӑпри выл,ӑх шӑкне пит 
аван тыта*; витене шур тӑпри сарсан вы^ӑха выртма 
та пит авав: вы^йх айӗ типё те, ҫемҫе те, ӑшӑ та пу
ла*. Пуринцен ытла шур тӑпри витери шӑрша пётерет: 
навус ҫёрсен сывлӑша кайакан аммийак тейекен шӑр-
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шла сывл&ша туртса тара!1; ҫавйнпа, вм^&х айне торф 
сарсан китере сывлӑшта уҫӑ, тӑраг', навусӑн х ӑвар  те 
киыёлмест.

Хресрн КИЛ) картинке пулакан ыттн йапаласеярн 
вы р х -р р л ӗх  айне тёрлӗ арпа (ыеккине) сарма тимлемс 
иулат. Ҫуртри ыеккини вы.рха ҫиме те пит лайӑх; тулӑпа 
ыраш меккине (хӑлркне) вы р х а  ҫиме памаҫҫӗ; хре- 
срнсем вӗсене анкартинрн тӳрех ана ҫине тӑкаҫҫё. 
В ы р х  айне сарма меккино ыраш улӑмӗнрн те аван: 
вёл, вакӑскер, в ы р х  пӑх-шӑкӗпе лайӑх хутшйнат те, 
навус пур тӗлте те пёр йевёрлё пулат. В ы р х  айне мек- 
кине сарсан, навус ларса хытса каймаст. тек хӑлтӑ 
тӑрат, ҫавӑнпа вӑл ана ҫине таки'рен аванах ҫӗрет; 
пуринрн ытла вӑл в ы р х  шӑкне аван тытса тӑраТ, 
ҫавӑнпа в ы р х  айне ыеккине сарсан унӑн шӑкӗ вите 
урайнелле сёрхӑнса анаталла йухса кайса сайа кайни ҫук.

Вы.рх айне сарнӑ йапала пётёмпех навуса кайат: 
вӗсенр тырӑ-пулла у’сме кирлё йапаласем нумай пул- 
сассӑн. навус хӑватлӑ пулат, сахал пулсассӑн—н ар р - 
тарах пулат.

Вы.рх айне сарнӑ йапала вётё пулсан, навус р с -  
рах ҫӗрет, шултра пулсан, навус хӑлтӑ танипе витёрех 
гипсе кайаТ те р с а х  ҫёрмест. Ыӳр аван тытса тйракан 
вётё йапала (меккнне, шур тапри, тата ытти йапала
сем те) вы .рх шӑкне аван тытса тӑраТ, шултра, хйлтй 
выртакан йапала витёр вы.рх шӑкӗ витёрех кайат те, 
тырй-пулла ӳсые кирлё йапаласем ахалех сайа кайаҫҫӗ: 
нёсем навуса лекеймеҫҫӗ Ҫавӑнпа та навус х ӑвар  те, 
унӑн ыттн мешехисем те вылйх-ррлёх айне саракан 
йападасенрн те нумай килет.
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Пӗр тӗрлӗрех йнҫнё навусра 100 аайран 15 йайа 
йахӑн шыв пула!; 23— 24 пайа йахӑн вутра ҫунакан 
йапаласем пулаҫҫӗ, 1— 2 пайа йахӑн кӗле кайакан 
йапаласем иулаҫҫӗ.

Ҫакна астуса тӑрар.
Пёр тӗрлё вы^ӑх айӗн^е те тёрдӗ навус пулма пул

тарат, навус мешехисем вы.^йхпа ҫимерен ан'^ах мар, 
ӑна пӑхса усранин^ен те пит килет. Ҫантадӑк ӑшй тар- 
сап вькуёх ай ён р  навус та купари навус та выртяа- 
ҫем улӑшӑнса пырат. Вӑл пё^ӗккӗн-пёцёккёнех ҫёрсе 
хуралса кайат те паллаймп пулат; малтан уламлӑскер, 
нумай выртсан вӑл пётёмпех вак ҫёрӗк тӑприне тухса 
кайат; навус ҫёрнӗҫем пусӑрӑнса, сахалланса пырат. 
Купари навус ҫӗрме тытӑнсан хёрсе кайат, ҫёрекен на- 
вусран пӑс тухса т&рат; пӑсран пуҫне ҫӗрекен навус- 
ран аммийак тейекен шӑршлй сывлйш тухса тӑрат; вы- 
,у,йх вптин^ен шӑршӑ аммийакран килет.

Навус ҫӗрни—вёт ҫеҫ бактерн тейекен хуртсенрн 
килет. Бактери тейекен хуртсем аха.$ куҫпа пйхеан 
курӑнмаҫҫӗ: вӗсем ҫав тёрлё вётё. Вёсене курас тесен 
пысӑккӑн кӑтартакан «микроскоп» тейекен кёлещ>есем 
внтёр пйхмадла. Навуса ҫёртекен хуртсем йшӑра пит 
хытӑ ӗрцеҫҫё те навуса $ас ҫёртсе йараҫҫӗ. Вёсем на- 
вусри вутра ҫунакан йапаласене хӑйсен йшне илеҫҫӗ 
те нёрккён-пӗрккёнех ҫунтарса йараҫҫӗ; ҫавӑнпа ҫӗ- 
рекен навус хёрет те; бактери тейекен хуртсем пулмасан 
навус ҫёрмест те, хёрмест те. Навус ҫёрсен ҫуннӑ пек 
пула!', малтан вӑл хуралса вёт ҫӗрёк тӑпри пулат, унтан 
пётёмпех ҫёрсе пётсен, ун вырйнне вутра ҫунман мине- 
ра.у,Ш1 вешрства тейекен ■ҫул тӑпри ан’р х  йулаК
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Йавус ҫёрнй—вӑл вутпа ҫунйй йекех. навус вутгм 
ҫупсан та, ҫӗрсен те унӑй вутра ҫунакан пайӗ сывлӑша 
кайа!, вутра ҫунайманни кӗле кайа!. Навус ҫуннӑ цухне 
хёрсе кайа!; навус вӑйлӑрах ҫуйсан унӑн хӗрӗвӗ те 
вӑйл&рах пулат, на^ар ҫунсан унан ӑшши те сахал пу
лат. Навус ҫӗрнӗ $ух та ҫавӑн пекех: вӑл хӑвӑрт сер- 
сен хытӑрах хӗрет, йерипен ҫӗрсен—хӗрессе хӗрет ге, 
питех мар.

Ҫанталӑк пит сивех тӑмасан навус купище уҫӑ сыв- 
лӑшпа нӳр ҫителӗклӗ пулсан навус хӗрме тытӑнат; ҫӳхе 
сарӑмра выртсассӑн йерипен ҫӗрет, купара пудсассӑн- 
хӑвӑртрах ҫёрет. Навус купи пысӑкрах пулсассӑн, вӑл 
хӗререх пара!; пӗ^ӗккӗрех пулсассӑн вӑл хӗрни питех 
палйрмас!. Ҫапла ӗнтӗ, навус выртнӑҫем ҫёрсе пырат: 
яавус ҫёрме тытӑнсан ’р  малтан унти выл>ӑх шӑкс улӑ- 
шӑнат: вы^йх шӑкён^ен аммийак, тийекен сывлӑшпа 
вутра ҫунман йапаласем пулса тӑраҫҫӗ; унтан вы^ӑх 
хырӑмёнт;ен йерсе тухнӑ сӗткенсем улӑшӑнма тытӑ- 
наҫҫӗ, т,и кайран выл,ӑх айне сарнӑ улӑм ҫӗрме тытӑ- 
на!. Навуса ҫӗргекен вёт хуртсем г§и малтан вы^ӑх 
хырӑмӗн^ен йерсе тухнӑ сӗткенре ӗр^еҫҫӗ; ҫавӑнпа 
вӑл сӗткене кӑвас т>устипе танлаштарма пула,!: ^уста 
йӳҫесси вӗт ҫеҫ ҫёпре хур^ӗсекрн килет; ҫӗпрери вётӗ 
хуртсем зустана йӳҫӗхсе хӑпартса йаяӑ пек вы.рӑх хьт- 
рӑмӗщен йерсе тухнӑ сӗткенри вёт хуртсем те на
вуса ҫӗртме тытӑнаҫҫӗ. Ҫапла ёнтӗ, навусра хӑш пӗр 
йапала ^ас ҫӗрме тытӑнат; ытти апла мар: навус ку- 
нин тӗгонгҫе пёр ҫӗрмесёр выртма иудтара!. Навус ҫӗрсе 
ҫингрен унти йапаласене тырӑ пулӑ илме пултарай
мас!. "рас ҫёрекен навус уссине те 'вас катарта!, ^ас



ҫёрмвййй-уссйнв пё1ёккён-пё|ёккён ай$ах ыарса тӑрай  
Навуса ҫӗртекен хуртсене ёррме уҫӑ сывлаш, ӑшй тата 
нӳр кирЛӗ. Ҫавӑнпа навус купи нӳрлёрех тӑрсан, вӑл 
гата хӑлтӑрах выртат пулсан, навус р с  ҫӗрсе кайат; 
навус ҫӗрме пуҫласанах пит хытӑ хӗрсе кайат, ҫунакан 
улӑмран тӗтӗм тухна пек хӗрекен навусран та пйс 
тухса тӑрат. Навус хӗрнёҫем кимӗлсе пвтрат, унӑн 
вутра ҫунма пултаракан пайӗсем пёцёккӗн пёТ)ӗккё- 
нех хӗрсе сывлӑша кайса пӗтеҫҫӗ. Ныра киле навус 
купи вы ранение вёт ҫеҫ ҫёрӗк тӑпри а н р х  тӑрса 
йула!'.

Навус ҫӗрее ҫитсен унтан ӑна хуратакан ҫӗрёк 
тапри тата шывра ирӗлекен тӑвар йевёрлё йапаласем 
пулса тӑраҫҫӗ. Навусран пулнӑ гӑвар йевёрлё шывра 
ирӗлекен йапаласенрн тырӑ-пулла питӗ хаклӑ селитрӑ 
тейекен йапала пулаг. Пиҫекен навусран тухакан ам- 
мийак пыра киле селитрӑна тухса кайа¥ те, вара тырӑ- 
пулӑ ӑшне кёме пултарат. Селитрӑран пуҫне ҫёрнӗ на- 
вусра тата тырӑ-пудла ӳсме кирлё ыттн йапаласем те 
пулса тйраҫҫё.

Навус купи ӑшӗиҫе уҫӑ сывлӑш пулмасан навус хӗр- 
ме пултараймаст; навус купи ӑш ӗнр сывлӑш пулмасан 
ӑна ҫӗртекен вёт хуртсем ӗррймеҫҫё. Пит шывлӑ на
вус хӗрсе ҫёрес вырӑнне йӳҫме тытӑнат. Йӳҫекен на
вусран пӑс вырӑнне тӗрлӗ сывлӑш а н р х  пакӑртатса 
тухса тӑрат. Йӳҫекен навусран тырӑ-пулла кирлё йапа
ласем (вӗсем шутӗнр азот пур) сывлаша кайсан аха- 
лех сайа кайса пётеҫҫӗ; ҫитменнине тата навус йӳҫӗ 
тӑпраран тырӑ пулӑ, тымарӗсем ҫнме илеймеҫҫӗ. Ҫапла 
ёнтӗ, навус хӗрсе ҫӗрнё пултӑр.

• -  21 —
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й. Ш у л т р а  ҫ 6 н ӗ н а в у с п а  п и ҫ н ӗ  в а н  н а в у с
ҫ и н 1 е н.

Ҫёнӗ навус шултра, улӑмлӑ пулат; ҫӗнӗ навусра 
вы.т,ӑх айне сарна йапала пӑх-шӑкран паллах уй- 
рӑм пулат; ҫӗнӗ навус хӑлтӑ вырта¥, ҫавйнпа ӑна ^ас 
уил вӗрет, ҫанталӑк уйар тӑрсан вӑл ^ас типсе кайаТ': 
типё навус ҫӗрме пултараймаст. Ун пек шултра, улӑмлӑ 
навуса йывяр, хытӑ тӑмлӑрах тӑпраллӑ анасем ҫнне 
ан^ах тӑкма йурат: улӑмлӑ навус ларса кайакан тӑ- 
прана хӑпартаг; навусри улӑм ҫӳпписем тӑрӑх сывлӑш 
тӑпран айалти сарамӗсене те кӗрет; тӑмлӑрах тӑпра 
яӳрлӗ пулсан улӑмла навус та ^ас ҫӗрме тытӑна^, 
улймлӑ навуса хӑйӑрла ана ҫине тНкнп килёшмест; хай- 
ӑрлӑ тапра ахал) те тппӗ пулат: хййӑрлӑрах ана ҫине 
улӑмлӑ навус тӑксан тӑпра тата ытларах типсе кайа!' 
те, навус нӳр ҫуккине ҫӗрме пултараймаст; ҫавӑнпа 
улӑмлӑ навуса хӑйӑрлӑ ана ҫине тӑксан вӑл пёр усӑ- 
сӑрах выртма пултарат.

Пнҫнӗ навус вав пулат; унти улӑм ҫӳпписем пётём
пех ҫӗрсе кайаҫҫё те, вы.гДх пах-шӑкӗпе пӑр пулаҫҫӗ: 
навус пиҫнёҫем ларса пырат, вӑл ҫӗнӗ навус пекех хӑлта 
выртмаст, ҫавӑипа ӑиа ҫнл те ^ас илмест. Пыра киле 
вёл пётёмпех вӗт ҫеҫ ҫӗрӗк тӑпрана тухса кайат. Вак 
ҫӗрёк тӑпри шыв пит нумай сӑрӑхма пултарат; вӑл тата 
вӗтё тӑпра пёр^исене пӗрлештерсе, ҫыхса тӑрат. Ҫа- 
вӑнпа пиҫнё навуса хӑйӑрлӑ, ана ҫине тйкнн килёщет. 
Хӑйӑрлӑ тӑпра вӑйлӑ ҫумӑр ҫусан та нӳр нумайрах 
тытса йулаймас^: ҫумӑр шывӗ пётёмпех тенӗ пек ун 
внтӗр айалалла каЙа'Г. Хайӑрлӑ тӑпрана пиҫнёвётӗна-
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вуспа хутӑштарсан вал нӳр авантарах тытса тара?; 
хӑйӑр пёр^исем те пӗр пӗринпе ҫыхланса тӑпрана ҫил 
вӗҫтермелле мар таваҫҫӗ хӑйӑрлӑрах ана ҫинце вак 
навус ^ас ҫӗрет те тӑпрана тырӑ-пулӑ ӳсые йурӑхлӑ, 
тӑват.

Вак навуса хытӑ, нӳрлӗ тӑракан ана ҫнне тӑксан, 
усӑ нумайрах пулас ҫук: тӑмлӑрах тӑпра вак навус хуш- 
сассӑн тата ытларах хытса кайа? те, тйпра хушӑксен^е 
уҫӑ сывлӑш сахалтан навус пит йерипен ҫӗрет; ҫа- 
вӑнпа вӑл хрееҫене усӑ нумайах параймаст; навус ҫӗр- 
месен унти йапаласене тырӑ-пулӑ илме пултараймас?.

Пиҫсе ларса кайнӑ вак навус ҫӗнӗ навусран нумай 
йывӑр пула?. Ӑна дав ҫине купалама та, ана ҫине 
тӑкма та пит ансат пула?; ӑна ана ҫине тикӗс сарса 
тухма та, сухаласа пӑрахма та пит йывӑр мар.

Ҫӗрмен ул&мдӑ иавус апла мар: вылДх айне сарнӑ 
улӑм пёр-рсем пӗр пӗринне ҫыхланаҫҫё те, навуса лав 
ҫине купалама та, ана ҫине тӑкма та ррмантараҫҫӗ; 
ҫитменнине тата улӑмлӑ навуса ана ҫинҫе тивӗс сарса 
тухма та пит йывӑр; улӑмлӑ навус пёр тёле нумай ле- 
кет, тепёр тёле сахал лекет; ҫавӑипа улӑмлӑ навус тӑккӑ 
анана сухалама хёнё; шултра улӑм суха тимрипе ка- 
лекне еыхлана? те сухалама ^ӑрмантарат.

Малтан та пит тикёсех саланайман шултра навус 
сухаланӑ, т,ух тата та ытларах купан купан кӑпданса 
йула?. Улӑмлӑ навуса плук та аванах таирапа витсе 
хураймаст. Тӑпра айне пулман навус ана ҫин^е типсе 
кайса пёр усӑсйрах шакӑртатса выртат. Шултра улӑмдӑ 
навус тйкнй анана сухалассинзен ытла сӳресси тата та 
кансёр,
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V ^
Пиҫи-пиҫыен навус ҫӗнӗ навус пек шултра улӑмлӑ 

пулмаст; вал пит хӑлтӑ та выртмаст; пӗтӗмпех пиҫсе 
кайнӑ пекех вак та нулмасТ; вӑл вак навус пек тӑм- 
лӑрах анана лартса йани ҫук, йӑхлӑраххине типӗтсе 
йани ҫук. Ҫавӑнпа пиҫи-пиҫмен навуса тӗрлё тӑпрӑллӑ 
ана ҫине тӑкма та йураН пиҫи-пиҫмен навусран тырӑ- 
пулла кирлё йапаласем сывлӑша кайеа сайа кайнн те 
пит нумайах пулмасК

Ҫак сӑмӑхсен^ен паллӑ ӗнтӗ—ана ҫине шултра улӑм- 
лӑ, пӗртте пиҫмен навус тйкнин усси нумайах мар; ана 
ҫнне тйкнрен навуса та пулин ҫӗртес пула!'. Навуса 
пётёмпех ҫӗртсе йарсан вал пит нумай кимёлет, унтан 
тырра-пулла кирлё йапаласем еывлӑша кайса ахалех 
сайа кайаҫҫӗ; кӑшт та ҫӗртмесен унӑн усси нумайах 
пулмаст.

Тата кӑна та калас пулат: пиҫнӗ навусран хӑш- 
пёр йапала сывлӑша кайа)’ пулсан та, вӑл улӑмлӑ на
вусран хйватлӑрах пулат. Пёр лав пиҫнӗ навусра ҫа- 
вӑн Ёывйррӑшех улӑмлӑ, шултӑра навусран тырӑ-пулла 
кирлё йапаласем нумай ытлашши пулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
пиҫнё навуса ана ҫине ҫӳхерех сарсан та йураТ, улӑ- 
млине хулӑп сармалла пулат’. Анана навус тӑкса ырн- 
латас тесен, пиҫнё навус ҫӗрмен навусран нумай са
халтарах кнрлӗ.

Купари навус та. въцах айёнр  навус та ӑшй вӑ- 
хйтра пиҫсе, ҫёрсе тӑраК Ӑшӑ вӑхӑ/гра навуса иӗртте 
ҫёртмесёр усрама май та ҫук; ан^ах навус ҫёрни мӗн- 
тен кнлнине пӗлни—пире навуса ҫӗртме •ҫарма та, пу- 
лӑлпма та май параг. Маларах каланӑ сӑмӑхсен^ен 
цаллӑ ӗнтӗ: ана ҫине тӑкас навуса иӗртте ҫёртмесенте
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килӗшмест, пӗтӗмпех ҫӗртсе йани те йурамас$; ана ҫине 
тӑкас навус пиҫи-ниҫмен пулмалла. Ҫавӑнпа епир на
вусран усӑ нумайтарах курас тесен, ҫӗнӗ навуса ҫӗртме, 
нитӗ хытӑ ҫӗрекен навуса хӗрме '§арма пӗлмелде. Ҫёнё 
навуса ^асёрах ҫёртес тесен те, пӗр ҫӗрме тытаннӑ на
вуса пётёмпех ҫёртсе йарас мар тесен те епир ак мён 
астуса тамалла.

Навус ҫӗресси вёт ҫеҫё хуртсешрн килет. Навуса 
сёртекен хуртсем сивере те, типёре те, уҫӑ сывлӑш ҫук 
ҫёрте те ёр$еме пултараймаҫҫӗ. Навус шёнса кайсан 
та, типсе кайсан та, ларса хытса кайсан та, унӑн ху- 
шӑксентуе уҫӑ сывлӑш пулмасан та, вёл ҫӗрме пулта
раймаст. Навуса ҫӳхе ҫеҫ сарса пӑрахсан вёл ^ас типсе 
кайат те хёрме пултараймаст; хёлле пӗ^ӗкҫё купара 
выртсан шанса кайат те, ҫанталӑк йшётищен пёр улё- 
шӑнмасӑр выртат. Навус пысӑк купара выртсан, вал 
хёлле те витёрех шёнса каймаст. Купара выртакан 
навус нурлё те, хёлтё та пулсан вӑл $ас ҫӗрме ты- 
тёнат.

Ҫавӑниа та хёлле навуса ҫӗртес тесен, ана пысё- 
крах купасем туса хумалла; тата купасем витёрех ан 
шӑщуҫӑр тесе, купа варрине вёри шыв йаркалаҫҫё; пы- 
сёк купари навус пёр хёрме тыт&нсан шартлама сивёре 
те витёрех шанса каймаст, вёл хэйне хӑй ӑшӑтса та
рах. Ҫула купари навус нур сахалтан ҫӗрме пулта
раймас*; ҫавӑнпа ҫула купари навуса ^асрах ҫӗртес 
тесен ӑна типме парас пул мае*, тек шыв сапса тёрас 
пулат.

Пёр хёрме пуҫлана нурлё навус купи ӑшӗще уҫӑ 
сывлӑш пулсан навус хёлле те, ҫула та |а с  ҫёрет; купа
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варрин'р уҫӑ сывдӑш пулмасан ҫантал&к ӑшӑ тёрсан 
та, навус нурлё пулсан та, вёл хытӑ ҫёрме пултарай
маст. Хӑлтӑ выртакан навус купине уҫё сывлӑпт ирӗк- 
кӗн кӗрет, купари навуса таптаса хытарсан унта ху- 
шӑксем сахалтарах пулаҫҫӗ; таптаса хытарнӑ навус 
купи ёщӗн^е уҫё сывлӑш нумайах пулмаст. Ҫаванпа, 
хёлле те, ҫула та хӑлтё выртакан навус хӑвартрах ҫӗ- 
рет, ларса кайки йерипе ҫӗрет. Ҫак сӑыахсенрн паллё 
ёнтӗ: навуса хӑвёртрах ҫӗртес тесен, ёна хйлтӑрах тыт- 
малла; йернперех ҫӗртес тесен таптаса пусармалла. Ана 
ҫине тӑкирен навус хёрсе пётёмпех ҫӗрсе ан пӗттӗр 
тесен, ӑна таптаса пусармалла; ларса кайнё навуса хӑ- 
вартрах ҫӗртес тесен,—йна тимёр сенӗкпе хускатса 
кӑшт хӑпартас пула!

Ҫапла ёнтӗ, ҫула та, хёлле те навуса таптаса пу- 
сарсан, вёл йе пӗртте ҫӗрмест, йе ҫӗрме тытӑнеан та 
пит йерипе ҫӗрет.

Вылуёх айне улӑм сарса тӑреан выфёх-^ӗрлӗх наву
са таптаса пусарса йарса ӑпа пӗргте ҫёрмелле мар тӑвб 
тесе шикленмелли ҫук: улӑм пӗр-рсем таптасан та пё
тёмпех дапвӑнса кайаймаҫҫӗ; тантанӑ улӑм ҫӳпписем 
ӑнтӗ пе уҫё сывлёш навусан айалти сарӑмнех ҫитет. Вы- 
л>йх пӑхӗшёкӗ улӑмпа хуттӑяайнасЯрах хытса ларса 
кайсан навус ӑшяе уҫӑ сывдӑш кӗреймест; вара навус 
ҫӗрес вырӑнне йӳҫме тытӑнат те, унтн азот сывлӑша 
кайса ахалех сайа кайа! Хытса ларнё, улӑмпа хутӑш- 
ман выл,ӑх пёхӗ вьцДх айӗнце мар, ана ҫинр  те 'ва- 
сах ҫӗрмест; уи пек пӑх катёкёсем ҫёрте темиҫе ҫул- 
■^ен пёр ҫёрмесёрех выртаҫуё. Вы^ёх пёхё хёвӑртрах 
ҫёртӗр тесен, ӑна вьцёх айне сарнё улампа хутӑштар-
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са йамалла; вы^ӑх иёхӗ-шӑкё выЛ)йх айён'цех тӑрсан, 
вӑл хӑйех таптанса улӑмпа хутшӑнса кайа!. Ҫавӑнпа 
та, навуса кайнӑ выл,ӑх пӑхӗ аван ҫӗртӗр тесен въцйх 
айне улӑм сарса тӑмалла. Ан^ах выл,ӑх айне улӑм пнт 
нумай сарни те килӗшсех каймаст: улӑм пит нумай 
пулсан навус типе пула'):; типе навус ҫёрме те йерипе 
ҫӗрет, ҫёрсен те унтан тухакан аммийак пётёмпех сы- 
влӑша кайа'!; йна тытса тӑма навусра нӳр пулмаст; 
ҫавйнпа типе навусӑн хӑват}ё нӳрлӗ навусӑннинҫен ну
май ким пула!. Ҫитменнине тата типё навус кйвакараа 
тытӑна!; кӑвакарнЯ навусан та хӑва^е нумайах пул- 
ыас!. Ҫапла ёнтё, вы%ах айён^и навус 'рпер ҫёрсе 
пиҫсе тӑтӑр тесен:

1) витере те, картара та вы%ӑх айне уд&м сарса 
тӑмалла: улӑмне нумай сарни те, сахал те килёшмест;

2) вы4)ӑх пӑх-шйкне уиӑн айне сарнӑ улӑмпа тршер 
хутшӑнтармалла; навус витере, йе картара тӑрсан, пӑх- 
шӑк хайех вылйх урипе таптанса улӑмиа хутшйнса 
кайат; навуса вы^ӑх айӗн^е тытмасан, пӑх-шйкпа улӑ- 
мне тимёрсеникпе хутӑштарса йамалла;

3) ана ҫине тӑкнрен навус пиҫсе пит ҫӗрсе ан кай- 
тӑр тесен, ӑна выл)ӑх айёнт^е тытса к&шт лартса йамал
ла, йе урапа таптаса нусармалла;

4) навусри азот аммийак пулса сывлӑша ан кайтар, 
пётёмпех навусрах йултӑр тесен навуса тек нурлё тыт- 
ыалла; вы^йх шӑкӗ ун айне сарнй улӑма пётёмпех 
йёпетейкест пулсан, йе витепе картана улӑм сахалтарах 
сарма тумалла; йе навуса шыв сапса тӑмалла. Ҫак сӑ- 
махсепе пурне те тусан вара выдДх ай ён р  навус аван 
лудб тесе ёмётленмо пуда!,

8
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4. Ана ҫине тӑки^ен навуса йепле усрасси
снижен.

а) А н а  ҫи н е т а к и 'ц ■§ е н н а в у с а  к и л т е ҫ 6 р т с е 
х а т ӗ р л е с с и ҫ и и ц е н.

Пур хресреи кил картинке те навус нё^ёккён-пё'вёк- 
кён пухйвса пыраН Кил картинке пухӑнакан навуса 
пухӑннӑҫем ана ҫине тйкса тӑма май килмест: йе навус 
такас ана ҫищр тырй пулат, йе навус тйкма вйхӑт 
пулмаст: навус сахал пулсан уншӑн ытти ӗҫе пӑрахас 
килмест. Ӑна та кадас пулат: ана ҫине навуса пёт>ёккён- 
п&ҫёккӗн такса тӑма тимлеме те йурамасН навуса ана 
сине тёрлё вахйтра тӑксассӑн, вӑл пур тёлте те пёр 
пек пулмас4; хмаларах тйкна навус анана сухалшдон 
пётёмпех ҫёрсе кайа4, кайарах тӑкни ҫёрме те тытӑн- 
маст. Ун пек ана ҫин^е тырй тикёс пулмасг1'; навус ҫӗ- 
ререх панӑ вырӑнсенре тырй парка ӳсет, ҫӗрмен навус 
лекнё вырйнсещ&е тырй ^ас-^асах типсе, ҫунса кайа4; 
ун пек вырӑнсеще тырра-пулла 'ҫас-^асах ӑшӑ тивет. 
ана сине пёр тёрлё навуса пёр вӑхйтра тӑксаи тин 
тырй тикёс пула’!'. Тата епир: «улӑмлӑ, ҫёрмеи на
вуса ана ҫине тӑксан та унӑн усси нумайах нулмасН, 
иавусйн усси нумайтарах пултйр тесен, ана ҫине тй- 
кизден кйшт ҫёртмелле», тенё-'рё. Навуса ана ҫнне 
тйксан йна еухаласа пнрахитрен 'рпер пӑхса усрама 
та май килмест. Навус кил картинке выртсан тин ана 
сине тӑкиррен р п е р  ҫӗртсе хатёрлеме пулах.

Навуса кирек-ӑҫта усрасан та вал ана ҫине такитр 
|е н  пёр тёрлё ҫёрнӗ пултйр, навус ай ён р  сарйме те.
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ҫийелти сарӑмӗ те пёр тёрлё пултйр; ҫёрекен навусран 
тыррапулла ӳсме кирлё йапаласем пӗри те сывлӑша 
кайса, йе шывпа йухса сайа ан кайтӑр. Вара тин кил 
картинки навус ана сине тӑшвден на^арланас вырӑнне, 
аванланса, хаватл'йланса тйрё.

б) Н а в у с а  в ыл, ӑ х а й ӗ н ^ е  у с р а с с и  ҫ и н $ е н .

Ана ҫине тйкнрен навуса йе вы.у,ах айён'вех усраҫ- 
ҫӗ, йе картишӗн^е ҫавӑншӑи йури тунӑ вырӑнсеще 
пухса усраҫҫӗ. Хресг§енсемшӗн навуса ана ҫине тӑки^- 
т,енех витере, йе картара вьцӑх айён^е усранин^ен 
ырри нимён те пулмё. Навуса выл,йх айёщн усрас те
сен, ӑна вы^ӑх айбн^ен пӗртте пуҫтармаҫҫё, вы.%йх 
пӑх-шӑкӗ ӑҫта лекнӗ, хёлёпе ҫавӑнтах выртаН Навуса 
хёл каҫарас тенё вите урайне вы^ӑх тӑраыщ ен -§и 
малтан унӑн шӑкне тытса т&ма таптасан ҫур аршӑна 
йахӑн хулӑммӑш пулмалла улам сараҫҫӗ. Шултӑра улӑм 
вырӑнне вите, йе карта урайне икӗ аллапки йахӑн 
ыраш, йе ытти тырй хӑл^ӑкне сарсан та авантарах пу- 
ла¥; вӗтӗ хӑл^ӑк вьцДх гаӑкне удӑмран та лаййх тытса 
тӑраН Выл,ах айне сарма улймпа хӑл$йк сахалтарах 
пудсассӑн вёсен вырӑнне вите, йе карта урайне типё 
шур тӑпри сарае пула?; шур тйпра та пулмасан пёр-икё 
алланкине йахйн йе йушкӑн тӑпри, йе ҫӑмӑлтарах хура 
тӑпра сарма пулат. Ҫапла тусан вара выл,ах шӑкӗ 
пёртте сайа каймас?, пётёмпех навуса кайат. Вы^йх 
пӑх-шӑкне хёлёпе картарах йе витерех усрасан вы.^ӑх 
айне кашни кун уд&м сарса тараҫҫӗ. Ҫак майпа вара 
витере, йе картара хёл каҫизден темён ьухдб навус

3"
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пухӑнат. Ҫуркунне выфӑх-цёрлӗхе кӗтӗве йара пуҫла- 
сан, ҫурхи ака пӗтсенех хёлле пуҫтарӑннӑ навуса ана 
ҫине тӑкаҫҫӗ. Пёр йен^ен, навуса выл,ӑх айӗн^е усранн 
пнт аван: навуса вьпрх айӗн-р усрасан внтери, йе 
картари навуса пуҫтарас шухӑш пӗртте ҫук. Хуҫасӑр 
пуҫнех выл^ӑх-^ӗрлӗх навуса таптаса йараН витере йе 
картара вы^ӑх ирёккӗн ҫӳрет пулсан пур тӗлте те на
вус пёр пек пусӑрнаФ; вӑл пёр тӗлте хйлташ, тепёр 
тёлте пит лащДнса кайни пулмасЯ. Вьцӑха кйкарса 
усрамасан навус пур тёлте те пёр пекрех йӗпе тӑраН 
выл)ӑх шӑкӗ навус витёр кайса вите. йе карта урайне 
сӑрхӑнса сайа каймас!; вы^ӑх шӑкӗ пӑтӗмпех навусра 
йула! Витере хёлле те ӑшӑ пулаН ҫавӑнпа вы.^ӑх ай- 
ён 'р  навус хёлӗпех ҫёрсе тӑра¥, шӑнпа навус ҫёрме 
'Ҫарӑнса тӑнн ҫук. Иртерех пухӑннӑ навус айала, ҫӗнӗ- 
реххи—ҫийелте пулаН навус айалти сарамён^е уҫӑ с-ы- 
влӑш ирӗклех пулмаст, ҫавӑнпа внтере, йе картара на
вус худӑнланса пынйҫем айалти сарамёсем йерииерен 
ҫёрсе пыраҫҫӗ; вара вьцӑх айӗнтуи навусӑн айалти 
сарӑмӗсем те, ҫийелти сарӑмӗсем те пёр пӑкрех ҫӗрсе 
тйраҫҫӗ; навуса вы^ӑх айёнке усрасан унӑн хӑва-§ӗ те 
кимӗлмест: вьцДх шӑкӗ пётёмпех навуса сӑрхӑнат, ҫӗ- 
рекен навусран тухакан амыийака пётемпех тенё пек 
навусри нӳр тытса йула1;. Навуса хӗлёнех выл>ах ай- 
ён^е тытсан вы.рӑха снвӗре выртса тӑма та пит аван 
;ппӑ та, семҫе те пула! Внтерп павус ҫӗрме тытӑнсан 
вёл хёрет те, витери сывлӑша та ӑшӑтса тӑрат.

Навуса вылуӑх айӗн^е усрани акӑ мӗнтен лайӑх мар: 
хёл каҫи^ен пӗртто навуса кёлармасан ҫуркунне вы- 
.Ъӑхайӗн^е аршан ҫурӑ, хулӑммёш навус пуҫтаранат,
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ҫавйнпа навуса вьпрх айӗи§е усрамалла пулсан витене 
ҫӳлӗрех тумалла пула?; навуса кашни кун кӑлармалла 
тусан витене виҫӗ аршӑн ҫӳллӗш тусассӑн, навуса вы- 
л,ӑх айенрх усрасан вите м а д а  ҫӳллӗшне тӑватӑ ар- 
шйн ҫура йахӑн тумалла. Навуса вы^йх айӗнрн пёртте 
кӑлармасан витере таса, типё пултйр тесен, кулленех 
выл>ӑх айне улйм сарса тӑмалла; улйм хаклӑ пулсан, йе 
вӑл ҫителёксёр пулсан в ы р х  айне кашни кун улйм 
сарса тӑма йывӑртарах пулат; ҫӗрекён навусран пӑспа 
пёрле аммийак та тухса тара?. Ҫӗрекен навусран тухса 
таракан аммийак витери сывлӑша пӑсса тӑра?, ҫавӑнпа 
навуса в ы р х  айӗнр усрасан витери сывлӑш нихйҫан- 
та пит уҫах пулмаст, унтан пӗр майах навус шӑрши 
ҫапса тарах. Кӑна та калас пула?: навуса в ы р х  ай- 
ён р х  усрасан тӗрлӗ в ы р х  айӗнр тёрлё навус пулат. 
Епир каланӑрр: тёрлё в ы р х  навусне пёрле хушса 
тйрсан авантарах пулат, тенёт>р. Внтери навус пур 
тёлте. те пёр пекрех пусӑрӑнса йёпентёр тесен, витери 
в ы р х а  ирёк тытас пулах; витере выдоха кӑкарса 
усрасан—витери навус пёр тёрлё пулаймаст: вымахан 
кайри урисем тёлёнр навус пит йепе пула?; унта пйх- 
шйк та нумай пулаг; малти урисем тйракан телёнке 
пёр типё улӑм а н р х  пулах. В ы р х  айёщи навус пур 
тёлте те пёр пекрех йӗпенсе пусӑрӑнса тӑтӑр тесен 
иы рх-ррдёхе витере ирёке йарас пула?. Пёр витере 
темиҫе пуҫ в ы р х  ирӗкре тйрсан вӗсене тутлӑ ҫиме пар- 
сан кйкарса тытас пула?. Пӗр тӗрлӗрех перекетлӗ ҫиме 
парсан тин вӗсене ирёке йама пула?. Витери сывлӑш 
уҫӑ пултйр тесен, ӑшй кунсенр вите алйкне уҫса пй- 
рахкалама кирлё, сивӗ кунсенр уҫс-а пйрахсан—в ы р х
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шӑнса пйсйлма пултара*. Витере сивӗ кунсен^е те Ш* 
влӑш уҫӑ тӑтӑр тесен, витере сывлӑша тасатакан трупа 
тумалла.

Тӗрлӗ вылДх айён^м навус пӗрле хутшантӑр теее 
хӑшӗ пӗри акӑ мен тӑваҫҫӗ; вёсен ай ӗй р  навуса каш
ни кун сурӑхсен картине кӑлараҫҫӗ. Сурӑхсем вӑл на
вуса таптаса хӑйсен пӑх-шӑксӗсемпе хутӑштарса йараҫ- 
ҫӗ те, вара кил картинки навус пурте пёр пек пулат; 
пур'вылуЗ'Х айён$и навус та пёрле хутшӑнат.

Хӑшӗ пёрн тата ҫапла тйваҫҫӗ. Хёлле сивё кунсен-
йара куна, ӑшӑ кунсент,е каҫпала ан$ах выл,ӑха ви- 

тесенце усраҫеё; кӑнтӑрла, ӑшӑтсан, пур выл,ӑха та пёр 
картара тытаҫҫӗ. Ӑшӑ витери навуса куллен тенё пек 
ҫав вылйх таракан картаран кӑларса сарса пйрахаҫҫӗ. 
Ҫак картарах вы^ӑха тёрлё улйм тата арпа параҫҫё. 
Картара пит йӗпе йе таеа мар иулсассӑн, вы^ӑх айне 
улӑм та пӑрахкалаҫҫӗ. Ҫак картарах выл)йха ҫулахи 
пӑ|Йра та тытаҫҫё. Вы.&йх карти урайне, унта выфӑх 
хуштрен, малтан йе хӑл^ӑк йе шур тӑпри, йе улӑм 
сараҫҫё; карта урайёнр улӑм шӑкне въцДх атщах мар, 
ҫумӑр шывне те хӑйин вптёр йамалла мар; ҫумӑр шыв 
унӑн витӗр кайсассён, картара навусӑн хӑва^ӗ кимӗл- 
нӗҫем кимӗлсе ныра¥; навусри тырра-пулла кирлӗ 
йапаласене ҫумӑр шыв ирӗлтерет те, карта урайён'р 
тӑпрана илсе кайаТ; ҫавйнпа вьцӑх картине малтан 
внтерен те ытларах улйм, йе хӑл^ӗкне, йе шур тӑпра 
сармалла. Картара навус нумай пухйнсан вӑйлй ҫумӑр 
шывё те навусри йапаласене йухтарса кайаймасту 
навусйн айалти сарӑмёсене анҫах куҫ.араК Картана ҫу- 
рхи шыв кӗрсен, вӑл навус хӑватне нумай кимӗтме пулта-
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ра¥; картайа ҫурхи шыв аи кётёр тесе, карта йёри та
вра канав алтӑҫҫӗ. Ҫулахи шӑрӑхпа картарн навус ти
псе кайат; типе навус аммийака тытса тйраймас'г; типе 
навус ҫӗрсессӗн унтан пулнӑ аммийак сывлӑша кайат.

в) В ы л0 й х а й ё н I е н  п у ҫ т а р а к а н  н а в у с а  й е п 
ле у с р а с с и  с инце н .

Выл)ӑх-Т)ёрлӗхе тытма вите тӑвӑртарах пулсан, йе 
хакла йышши вырйх тытсан, йе тата выдДх айне сар
са тйма улйм сахалтарах пулсан, навуса вырӑх айёнре 
усрамаҫҫё, ӑна йе кашни кун, йе пёр икё кун сиктерсе 
пёр витерен кӑлараҫҫӗ те. ун валли йури тунй вырӑна 
купалаҫҫё.

ВыЛ)ӑх айёнр  навуса витерен кашни кун кйларас- 
ҫӗ пулсан, витери выдДх шӑкне тытса тӑма улам сахал
тарах сараҫҫӗ; ҫавйнпа выл,йх шйкӗн пӗр пайё ан^ах 
улӑма йула-Т, тепӗр пайӗ тӳрех урайне кайа¥. Витс 
урайӗ ҫемҫе пулсан, шӑк урайне сйрхӑнаТ те, вара шӑ- 
кри тырра-пул.та кирлё йаналасем ахалех сайа кайаҫҫӗ.

Выл,ӑх шӑкёнҫи йапаласем сайа ан кайцӑр тесен, 
вите урайне шӑка тытса тӑмалла тйваҫҫӗ; ӑна йе тӑм 
сараҫҫӗ, йе, хуҫа пуйантарах пулсан, ^ул сарса ремӗнт 
сапаҫҫё. Урайне кайнӑ шӑк урайёнтрх тӑрсан вькрах 
айё пит йӗпе пулат; выЛ)йх шӑкне пёр тёле пуҫтарӑн- 
малла тумалла. Урайӗщр шӑк пурте пӗр тӗле йухса 
пуҫтарйнтӑр, тесен урайӗн пёр йенне кйшт айалӑрах 
тӑваҫҫӗ; пёр хӑлаҫ пуҫне ӑна иӗр вершук ҫура йахӑн 
айаллатса пыраҫҫё. Вите урайӗ вырӑх кайрн урн тӑра- 
кан йенё анаталла пултйр, вы.^йх малти ури тӑракан
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пенни айаларах пулсан выфӑха т'йма майлӑ мар, ун 
пек витере тӑрсан пётӗ кёсре хӑм пӑрахма пултарат, 
пӗтӗ ӗне вӑхйтсӑр пӑрулама пултарат.

III ӑк Йухмашкйн выл,ӑх, кайри ури тӑракан вырӑн- 
тан кӑшт кайарах виге урайёнтщ валак алтаҫҫё; валак- 
не йе хӑмасен^ен тӑваҫуӗ, йе унйн тӗпне те, айакки- 
сене те тӑмран тӑваҫҫӗ.

Валака хймапа витсе тӑраҫҫӗ. Хӑмапа витмесен ӑна 
навус лекет те, ун тӑрӑх вы^ӑх шӑкӗ витен пёр вес
не, йе пӗр хӗррнне кайаймает; валак вӗҫӗн^е шӑк пух- 
ма икӗ аршӑна йахӑн тарнӑш пусй алтаҫҫ.ё.

Пуссин тёпне те, айаккине те шыв сӑрхйнмалла 
мар тавауҫӗ. Пуссине ҫӳп-ҫап кайса ан тултӑр, тесе 
ӑ-на хамапа витеҫҫӗ, пусӑри гаӑк хёлле шӑнса на лар- 
тӑр, тесе хёлле хӑма ҫине навус купалаҫҫӗ.

Пусса шӑк тулсан шйкне навус купи ҫине тӑкаҫҫё. 
Ҫапла тусан вара вы.^ӑх айёнри навуса кашни кун кӑ- 
ларса тӑрсан та выЛ)ӑх шёкё сайа каймас!, пётёмпех 
тенё пек навуса лекет. Витери навуса кашни кун та- 
сатса тӑмалла тусан навуса усрама «навозохранилище», 
йе «Гноище» тейекен внрӑн тӑваҫҫӗ. Навозохранилище 
тени-навус усракан вырӑн-тени пулат; гноище тени-на- 
вуса ҫёртекен вырӑн, тени пулат. Навуса ӑҫта кйлар- 
нӑ, вйл ҫавӑнтах ҫӗретс; ҫавӑнпа навозохранилище, тени 
те, гноище тени те пёр вырӑнах пелтерет. Навус ҫёр- 
текен в:,1рана ҫапла тӑваҫҫё; тикёс ҫӗрте пёр икё ар- 
шӑна йахӑн тарӑннӑш таваткӑл щйтӑк алтаҫҫӗ; шӑтӑ- 
кӑн хӗррисене тӳрӗ ыар вашӑк алтаҫҫё; ҫапла ёнтё, 
навус ҫӗртекен шӑтӑк пысӑк, ӑшӑк т;ашкӑ йевӗрлёрех 
пулат. Шӑтӑкӑн пысӑкӑгане навусне кура алтассё: на-
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кус нумай пухӑнмалла пулсан шӑтӑкне пысёкрах алтаҫ- 
0(5; кил-картин^е икё ёнепе икё лаша пулсан ш&тӑк 
тйршё икӗ хӑлаҫ ҫурра йахӑн пулмалла, сарлакӑшӗ хӑ- 
лаҫ ҫурра йахӑн пулмалла, тарӑнӑшӗ икӗ аршӑна йа- 
хӑн пулмалла. Ун пек шӑтӑка пёр 50—60 лава йӑхӑн 
пёр тӗрлӗ ҫӗрнӗ навус кёрет. Навус ҫӗртес шӑтӑкӑн 
тёпне те, айаккисене те тӑмран тумалла; тӑмӑн худӑ- 
мӑшӗ пӗр гапте йахӑн пулмалла. Тӗпне те, айакисене 
те там сарсан, навусри пхӑк пӗр те аха.т> сайа каймасТ'. 
Навус шӑтӑкӗн тӗпне пёр йенелле айаларах тумалла; 
айаларах таракан хёрринце навус шывне пуҫтарма пу- 
сй алтмалла. Пуссине навус кайса ан тултйр, тесе ун 
ҫнне хйма витмелле. Навус шйтӑкнс ҫурхи щывпа су- 
мар шывё ан лектёр тесе унйн тавра канав алтмалла; 
канавйн шал йен'рн, шӑ.тйк хёррнпе тӑпра купаласа 
хьттармалла. Шӑтӑкрп навус ҫулахи гаӑрӑхра типсе ан 
кайтӑр, тесе навус шйтӑкӗ ҫин^е лупас тумалла, йе 
шӑтӑк йери-тавра йывӑҫ лартса тухмалла. Навус ша
тание ҫумӑр лекнипе навус сарӑпламаст.

Ҫумӑр шывӗ навусӑн ҫийелти сарймӗсенрн мӗн те 
пулин ирсе шалалла илсе кайас пулсан, вӑл йапаласем 
ахал) пӗтмеҫҫӗ, навусӑн айалти сарӑмӗсен^е йулаҫҫӗ. 
Навуса шӑтӑкра усрас тесен, вви&ӑх айӗшр навуса ка- 
шни кун навус шӑтӑкне кӑлараҫҫӗ: малтан навуса шӑ- 
тӑк хӗррине тикӗс хурса тухаҫҫӗ; унтан гаӑтӑк варрине 
парахаҫҫё. Шӑтӑка хунӑ навус пур тёлте те пёр пул
тйр, тесе шӑтӑка хунӑ цух тёрлӗ выл,ӑх айӗшр навуса 
пёрле хутӑ.штарса йараҫҫӗ. Шӑтӑкран навуса яусарма- 
шкӑн навус ҫине сурахсем, йе пӑрусем йараҫҫӗ; сурӑх- 
семпе пёрусене йама май килмесен шӑтӑиа хунй наву-



ей ураПа таптаҫҫё. Шӑтӑка навус тултарсан, купине 
капан пекрех тарламалла; вара ҫумӑр шывё навус ку
пи хёррине йухеа кайат5. Кил картинке вы.т,ах ытлаш- 
шийех пулмасан, витерен, шӑтӑка кӑларса хунӑ навус 
хӗллехи сивёре кӑларнӑҫем шӑнса пыра!. Шӑннй навус 
ҫуркунне^енех пӗр ҫӗрмесӗр выртат, вӑл ҫанталӑк ӑшӑ- 
тсан тин хёрме тытӑна!, ҫула ҫулахи шӑрӑхра гаӑтӑка 
хунӑ навус ҫийелтен типсе кайат, типсе кайнӑ навус 
ҫӗрме те пултараймас!’, айалти ннҫекен навусран туха- 
кан аммийака та тытса тӑраймаст. Ҫавӑнпа ҫулахи шӑ- 
рӑхра шӑтӑкрп навуса йе шыв сапас пула!, йе пусӑ- 
ран пухӑнакан навус лшвӗ еапас пула!.

IIIатака хунӑ навуса хӑвӑртрах ҫёртес тесен, ӑна 
хӑлтӑрах хумалла; хёллехи сивёре навус купи варрине 
вӗрн шыв йамалла; навус пит хытӑ ҫӗрет пулсан, ӑна 
пусармалла; аммийак сывлӑша ан кайтӑр тесе ун <*ине 
аллапки хулӑмеш тӑпра витмелле; тӑпра витме пит хӗн 
пек туййнсан улӑм витсен те пыра!.

Навуса ҫёртме шӑтёк пулмасан, навуса тикӗс ҫӗре 
купаласа усрама пула!.

Навуса тикӗс вырӑнта ҫӗртес тесен ҫапла тӑваҫҫӗ. 
Иавус купалас вырӑна пёр шит хуламмӑш тӑм 
сараҫҫӗ те, йӗри-тавра сумӑр шывб кӗмелле мар тӑлра 
купалаҫҫӗ. Ҫапла хатӗрленӗ вырӑна навус куиалаҫҫё; 
навусне утӑ капанне улӑхтарнӑ пек, ретӗн-ретӗн купа- 
лаҫҫӗ; малтан хӗррине пӗр рет хурса тухаҫҫё, унтан 
варрине тултараҫҫӗ; иккӗмӗш ретне те, виҫҫӗмёш ретне 
те ҫав майпах хураҫҫӗ. Навуса пёр аршӑн хулӑмёш 
хурсан ӑна таптаса лартаҫҫӗ те, ҫине тӑпра сараҫҫӗ, 
тӑпра ҫине та га павус купалаҫҫ.ӗ. Навус купи сарлака
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пулсал, йиа ҫӳлерех купалаҫҫй, анеӑр пулсан айаларах 
купалаҫҫё. Навус купине пит ансйр та, пит ҫӳлб те ту
ка кирлё мар: пит ансйр тусан та, пит ҫӳлӗ купаласан 
та навус 'р с  типсе кайаЛ. Навус купине утӑ капание 
тйрланй пек тйрламалла; навус купи тӑрри тикёс, йака 
иулсассӑн, вёл аван, пёр тикӗс ҫӗрет. Ҫӗр ҫине хунй 
навус купи уйарта пит типсе ан кайтйр, тесе навус 
хуракаи вырйн тавра йймра, йе ытти Йывӑҫ лартаҫҫӗ; 
тата навус купи сине хура тйпра сараҫҫӗ. Навус купи 
пит типсе кайсассйн ана шыв сапаҫҫӗ. Хаш пёри тата 
навуса ӑшйк ҫеу шйтӑксенр усраҫҫё. Навус шйтӑкё 
пит ӑшйк пулсан, навус купин тёпӗ ҫёрте шӑтӑкра пу
ла!', тйрри ҫёр ҫин$е пула!. Ашӑк шӑтӑка хунй навуса- 
тарйп шӑтӑка хунипе ҫёр ҫине хунӑ навуспа пёр пек 
иӑхса тймалла.

Навуса шӑтйкра, йе уҫа ҫӗрте усрани пер йенрн 
аван пек туйӑна!, тепӗр йенцен апла тума тимлеме те 
килёшмест. г|)ёнах та, навуса витерен кашни кун ка- 
ларса тйрсан витере сывлйш уҫйрах тара!, въщйх ай
не сарма улйм та пит нумайах кирлё мар. Навуса шй- 
тйкра. не уҫй ҫерте усрасан, кил картинки пур выл,йх 
навусё те пёрле хутшйнат те, навус пёр тёрлё пулат.

Витери навуса кӑларах тйрсан витене пит ҫӳлӗ, 
пысйк тумасан та пырат. А н рх  в ы р х  айёшр навуса 
кашни кун тенё пек кйларса тйрсан витере пит пылрк 
ан пулрр, тесен вите урайне йе хйма, йе -§ул сарае 
пула!; навуса вьц&ӑх айёнрх усрасан вите урайне хй
ма сармасан та пырат. Навуса в ы р х  айёнрн илсе 
тйрсан унӑн шйкё сайа ан кайтйр тесен, витере шйк 
йухма валлак тумалла тата пуей алтмалла; навуса ви-
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терех усрасан валакпа лусй тумасан та пырат. Вы.рёх 
айӗшр навуса кашни кун кӑларсан та, витерех хйвар- 
сан та, вы .рх айне кашни кун улйм сармалла; а н р х  
навуса вы .рх айен'вех хйварсан улйм нумайтарах кир
лё, витерен кйларса тйрсан сахалтарах сарсан та пы
рат. Ун вырйнне навуса шйтйкра, йе уҫй ҫӗрте усра
сан ӗҫ нумайтарах пула!.

Навуса в ы р х  айбнр усрасан вйл хӑйех ҫӑрйнса 
пёр тёрлё ҫӗрсе тара!.

Витере выл,ӑха кйкарса тытмасан навус пур тёлте 
те пёр тёрлё серее пырат. Навуса шйтйкра, йе уҫ.й 
ҫёрте усрасан вал пур тёлте те пёр тикёс ҫӗрсе тйтйр 
тесен, йна уйарта шыв сапмалла, аммийак сывлйша 
кайса ан пёттёр тесен, навус купине йе хура тйпра, 
йе шур тйпри витмелле. Уҫӑ ҫӗрте выртакан навуса 
тата ҫурхи шыв илесрен те сыхламалла. Навуса витере 
усрасан йна шыв идее хуйхй сук.

Ҫапла ёнтӗ, хавйр куратйр, навуса витере, вы^йх 
ййён^е усрасан, вйл хйй тёллёнех пёр тёрлё ҫӗрсе тй- 
рат, унтан тырй-пулла кирлё йапаласем сывлйша кайса 
сайа кайни ҫ.ук; шйтйкра йе уҫӑ ҫӗрте усрасан навус 
пур тёлте те пёр тёрлё ҫёрсе татар, унйн хйва^ё ан 
кимелтёр тесен, йна тек пйхеа тймалла.

Ҫавйнпа та епир-хресҫенсемшён навуса витере, вы- 
лйх аййн§е усрани авантарах пулё, тетпёр.

г) Ы р ӑ н и ҫ н ё н а  в ус м ё н й е в ё р л ё  п у л а  !?

Ырй пйхеа усранй навус пйхеанах падла: вйл нур 
тёлте те пёр тёрлё писнё павуейя 100 пайбн$е 75 лайб
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шыв пулат, 25 пайё ытти йапаласем пулаҫҫё. Ҫёнё шко
лен навус, халтӑскер, ҫёмӑл пула^; ҫӗрнёҫем вёл йывар- 
ланса пыраН Ҫӗрмен навусӑн пӗр тӑваткӑл татӑкӗ пӗр 
иӑт туртаФ пулсан, пӗр тӗрлӗ ҫӗрнӗ навусӑн ҫавӑн пы- 
сӑккӗш татйкех икӗ пӑта йахӑн туртат; ҫёрсе кайна 
вак навус тӑваткӑдё виҫӗ пӑта йахӑн туртат. Ырё на
вус нӳрлӗ пулат; а н р х  навуса лав ҫине хунё ^ух ун
тан шыв тумламасН Ырӑ, пиҫнӗ навусра улаы п ӗрр - 
сем хӑмӑр тёслӗ ҫуланй пек курӑнаҫҫӗ; навуса сенёкпе 
илме тытӑнсан вӗсем цас татёлмаҫҫё. Ырё пиҫнӗ наву
сра хытса кайнӑ пӑх татӑкӗсем те, пёр те улӑшӑнман, 
типе улӑм пӗр-рсем те пулмаҫҫӗ; вӑл пур тёлте те пӗр 
тӗслӗ пула^, ниҫта та кӑвакарнӑ пулмаст. Хытӑ ҫӗрсе 
кайнё навус тӗттӗм тӗслё, вак пула^; вёл пиҫи-пиҫмен 
навус пек ҫуланса тӑнӑ пек туйӑнмас¥, хытӑ пиҫнӗ на
вусра вы4)ӑх айне сарна улӑм пӗрцисем пӗртте пал&р- 
маҫҫӗ, вёсем вы^ӑх пӑх-игӑкёпе пӗр пулаҫҫӗ.

Навуса хытӑ тёмлӑрах тӑпралла ана ҫине тӑкмалла 
пулсан, ӑна пит ҫӗртсе йарас пулмаст, тӑмлӑрах тӑп- 
раллӑ ана ҫине шултра, пит ҫӗрсе кайман навус тӑкнн 
килӗшет. Ана хӑйӑрлӑрах пулсассйн, навуса ҫӗртерех 
памалла; хӑйӑрлӑ тӑпра вак навус тӑкнине йурата*. 
Навуса тӑпрана кура ащ)ах ыар, тырӑ-пулла кура та 
ҫёртес пулат. Навус тӑкна ана ҫине ыраш акмалла 
пулсан, ӑна ана ҫине тӑкшрен пит ҫӑртсе йамасан та 
пырат; ыраш |ссе ёлкӗрит^ен вӑл ана син^е те ҫерет, 
ҫуртрп пуссине тӑкмалла пулсан ӑна хытӑрах ҫӗртмел- 
ле; ҫур тыррине улӑмлӑ навус тӑкнӑ хыҫҫӑн аксассӑн, 
ӑна ^ас-рсах ӑшё тивет: йе вёл ҫунса кайа^.
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5. Навуса ана ҫине 'гӑкасси ҫин^ен.

а) Н а в у с р а н  ы т л а р а х у с а  к у р а с т е с е  ц, ё н а 
в а х ӑ т н е ,  т а г а  м а й н е  п ё л с е т ӑ к а с п у л а  т!

Навуса ана ҫине вӑхӑтне пӗлсе тӑкас пулаН На
вусран усӑ нумайтарах курас тесен, ана ҫине тӑы-оден 
усрама анрах мар, хӑш вӑхӑтра тӑкассине те пӗлмелле. 
Навуса ана. ҫине хӑш вӑхӑтра тӑксан авантарах пул- 
нине пӗлменны хресрне нумай снйен кӳрет; ана ҫине 
тӑкнӑ навуса сухаласа пӑрахи^ен пӑхса усрама пёд- 
менни хрес^ене тата ытларах хуплат. ^ӑнах та, пур 
хресрен те халё навус тӑкнӑ ана ҫинре тырё ӑнса пул- 
нине пӗлсе тӑрат. Халё пирён ^ӑваш хушшннр те кил 
картннре пухёнакан навуса укёлца ҫумне, йе пӗр-пӗр 
вара такса сайа йамаҫҫё, ана ҫине тӑкаҫҫӗ, анҫах а на 
рине тӑкас павус аван пиҫнӗ пулсан- та, ӑна сухалир- 
'Вен йепле усрамаллнне пёлменни хресҫене нумай сийен 
кӳрет. Хӑшхӑш ^ухне хресҫен хёйӗн анн ҫине асапла- 
нса темӗн рухлӗ навус турттараН анрах навусне, пӗя- 
мен пиркн, пӗТ)ёкӗ купасенце тыта^ те типӗтсе йарат: 
вара тырё ҫав купасем айӗн^е анрах аван, парка пу
лат; типе улама тухса кайнӑ навус лекнӗ тёлте навус 
тёк и и пёр те паллё пулмас?. Ҫавӑппа ёнтё навусран 
уса ытларах курас тесен, ӑна вёхӑтне пёлсе ана ҫи- 
не турттарас пулат; тёк на, навуса хёватне кнмётмесёр 
сухалитрен усрама пёлес пула! Пирӗн хресҫен хуш- 
шищде навуса хнре, йе хёлле, йе ҫула, ҫуртрн аки пёт- 
сен турттарасҫӗ, хёш-пёр тёлте кёркунне те турттар- 
калаҫҫё,
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б) Н а в у с а а н а  ҫ и н е ҫ у л а т ӑ к с а н м ё н л е м а й- 
п а  у н т а н  н у м м а й т а р а х  у с ӑ  к у р м а  п у л а ¥?'

Ҫула тӑкна навусран нумайтарах усӑ курас тесен, 
ак ҫапла тйвас пула!': навуса ана ҫине тӑксанах сарса 
пӑрахмалла та сухаласа тӑпрана витсе хумалла. Вара 
навус типсе кайиррен ҫӗрсе кайат. Ана ҫине тӑкнй на
вуса сухаламасӑр хӑварсан вӑл ҫулахи уйарта рас тип
се кайат, унтан пулнӑ аммийак пётёмпех сывлйша кайса 
пер усйсёрах пётет; ҫитменнине тата типё навус суха
ласа пйрахсан та рас ҫӗрмест. Вйл акй мёншён килет: 
йӗпе, ҫӗрме тытйннй навус типсе кайсан, навуса ҫёр- 
текен вёт хуртсем йе вилсе пӗтеҫҫӗ, йе нӳр ҫитменипе 
вилнё пек пулаҫҫӗ: епир пёлетпёр ёнтё навусра вёт 
хуртсем пулмасан вал ҫӗреймест; сухаласа пӑрахнӑ ти- 
пё навус нӳр сахал тин ҫӗнӗрен ҫӗрме тытӑнат, ҫаван- 
па ана ҫине тӑкнӑ навуса типӗтсе йанп унӑн хйватне 
те кимётет, ӑна ҫерме те рарса тйраЯ.

Навуса хире пӗр икё лашапа анрах турттарсан, ана 
ҫине тӑкнӑ навуса тӑксанах сухаласа пӑрахма май кил
мест; миме туса турттарсан ана ҫине тйкнй навуса тӑк- 
санах сухаласа пйрахма май килет. Миме тумасан хрес- 
ренён йе 1) ана ҫине тӑкнӑ навуса тйкса пётерерри- 
нех вётё купасенре хйварас пула*, йе 2) хире тйкна 
навуса тйкмассерен салатса пйрахмалла пула*. Навуса 
пёрёк купасенре хӑварсан ӑна витӗр-витёрех ҫил вё- 
рет те, вйл ҫулахи уйарта рас типсе кайат; нӳр пётер- 
рен питё хытӑ ҫӗрет те, унтан тухакан аммийак пётём
пех сывлйша кайса сайа кайат. Навуса ана ҫнне са
латса парахиррен кайла ҫумӑр ҫусан навусри шывра
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ирёлекен йапаласем пётёмпех, купа айёнти ҫӗре (тан- 
рана) куҫаҫҫё; ҫумӑр лекнё навуса ана ҫине салатса 
пйрахсан купа хушшисене пёр йерипен ҫёрекен улӑм 
ан^ах лекет: навусри тырй-пулла кирлё йапаласем пур 
те тенё пек навус купи айӗн^и ҫёре лекеҫҫӗ. Ҫапла 
вара ана ҫ и н р  тйпра тӗл тӗл ант;ах Йусанат: навусӑн 
пётӗм хйват;ё купа айён’р  тӑпрана ащ дх кайа!, купа
сем хушшин^и типё улйм ащ,ах тивет. Ун пек ана 
ҫинр  тырй та ула-ула ӳсег: навус купи выртнй тёлте 
тырй пит вӑйла ӳсет, ытти тёлте имшер ӳсет: тырй ёл- 
кёрессе те пёр вйхйтра ёлкёрмест: навус купи выртнй 
тӗлсенце темӗн^ен йешӗл тӑрат, ытти тёлте маларах 
ёлкёрег

Навуса ана сине сарса пӑрахна ҫанталӑкне кура 
аван та пулё, на^ар та пулё.

Навуса сарса пӑрахна хыҫҫӑн ҫумйр ҫусан, наву
сри йапаласем те навуса ҫӗртекен вёт хуртсем те тйп- 
раналла ана^уё, ана ҫинт}е вара типё улйм ан§ах тйрса 
Пулат: навусран пулакан аммийак та ҫумӑр шывӗпе тӑ- 
прана кайа?. Ҫапла ёнтё навуса ана ҫине сарса пӑра- 
хнй хыҫҫйн ҫумйр ҫусан, навусри пёр йапала та сайа 
каймас!, пурте ана ҫин-р тйпрана лекет: ҫавйнпа та 
йӗпе ҫанталӑкра ана уине тйкнӑ навуса сарса пйрахни 
килёшет.

Навуса ана ҫине турттарнй ^ух ҫанталӑк уйар тйр
сан, хирти тйпра типе пуула!. Типё тйпра аммийака 
тытса тӑраймаст, ҫавйнпа навуса уйарта ана ҫине 
сарса пӑрахсан, унти аммийакё пётёмпех тенё пек сыв- 
лаша кайа!1: ҫитменнине тата навусё те типсе кайа!; 
навусри вёт хуртсем йе вилсе пӗтеҫҫӗ, йе типёпе ан-
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тараса ӗр^еме парахаҫҫӗ: вёсем вилнб пек пулаҫҫӗ. Ана 
ҫищи тӑпра нӳрлӗ пулсан навуса сарса пӑрахсан ҫан- 
талӑк уйара кайсан та, навусрн аммийак сайа каймаст: 
вал пётёмпех тенё пек нӳрлӗ тйпрара йула!: нурлё тӑи- 
ра аммийака аван тытса тӑра!.

Ҫапла ёнтё, навус тйкнй анана сухаласа парахи'р- 
грен мӗн тӑвасси—ҫанталйкран килет. Ҫанталӑк йӗпе 
тӑрсан, йе ана ҫинри тйпра нӳрлё пулсан, навуса тӑк- 
санах пёр тикӗс салатса пӑрахсан авантарах пуле, ҫан- 
талйк уйар шйрйх тйрсан навуса пёрёк купасенре тыт- 
ни авантарах пулё; купасенре хӑварнй навус пит типсе 
ан кайтар тесен йна 'рнпертерех купаласа хйвармалла; 
навус купи айаккисене тикёсрех тумалла.

Навуса сарса пйрахсан та, купа-купа туса хйвар- 
сан та йна хйвйртрах сухаласа пйрахса ҫёрпе внтсе 
пӑрахма тйрйшмалла.

Навуса ҫула тйксан унтан мёнле майпа нуммайта- 
рах усй курма пуласснне нёлес тесе, пёр хуса акӑ мён 
туса паз на. Навус тйкас хирте пилёк пёр тёрлё ана 
уййрса нлнё, ппллёкёшёнрея вйл нккёшне навус тйки'р- 
'реяех сухаласа пйрахнӑ; внҫҫӗшне—сухаламан. Навус 
тйкир'рен сухаланӑ анасём ҫине те, сухаламаннисем 
ҫиие пёр кунах, пёр пёрлӗ навусах тӑкнй. Анрах, пёр 
анн ҫшгре навуса тйксанах салатса пйрахнй та суха
ласа ҫёрпе внтсе нлнё; икё ани ҫинре навусне сала- 
тасса салатнй та, ан'рах пёр уййхрен ана ҫннрех ха- 
варнй, тата икё ани ҫин-ри навусне пёр уййх нртсен 
тин салатса сухаласа пӑрахнй; ку анасем ҫннре навус 
пёр уййх хушшнн'ре пё'рёккё купасенре выртнй. Пнлёк 
ани ҫине те пёр кунах ыраш акнй. Кашни ани ҫшгри
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ырашне хайне равна пуҫтарса ҫапса иднё. Ҫав пилӗк 
ана ҫище ыраш акӑ мбщуухлё пулнӑ.

1) Навуса тӑксан пёр унӑх иртсен тин салат
са сухаласа пйрахнй, малтан сухаламан ана ҫищ,е 
ыраш 83 пйт ытлашши пулнй;

2) навуса тйксан пор уйӑх иртсея тнн салатса суха
ласа пйрахнй малтан сухаланй ана ҫштҫе 120 пӑт пулнй;

3) навуса тйксан салатса пйрахса пӗр уййх хуш- 
шшг§е сухаламасйр выртнй малтан сухаламан ана 
ҫин'§е 150 пйт пулнӑ;

4) навуса тйксан салатса пйрахса пӗр уййх хуш- 
шинце сухаламасйр выртнй малтан сухаланй ана 
ҫину,е 160 пйт пулнӑ;

5) навуса тйксанах салатса пйрахса сухаласа пй
рахнй, малтан сухаламан ана ҫин^е 183 пйт пулнй.

Ҫапла ёнтё, пиллёкмёш ани ҫинце пирвайхишрн 
пурё 100 пйт ыраш ытлаяши пулнй.

Хйвйр куратйр ёнтӗ, ҫула тйкнй навусран нуммай- 
тарах усй курам тесен, йна хире тйксанах салатса 
сухаласа пёрахнин^ен ырри пимён те пулмӗ. 'Ҫӑваш 
хрес'венё пек навуса хнрте пё'вёккё купасеще хйварса 
тппётсе йани— хресҫен вайне пётерни ан'оах.

Навуса ҫула тйксан унтан мёнле майпа нумайта
рах усй курма пулассине пёлес тесе пёр хуҫа акй мён 
туса пйхнй, Навус тйкас хнрте пилёк пёр тёрлё ана 
уййрса илнё; пилёкёшёнцен вйл иккёшне навус тйкщр- 
ценех сухаласа парахнй; виҫҫёнгне—сухаламан. Навус 
тйки’р е н  сухаланй анасем ҫине те, сухаламанисем ҫи- 
не пёр кунах, пёр тёрлё навусах тйкнй. Анҫах, пёр 
ани еинт̂ е навуса тйксанах салатса пйрахнй та суха-
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ласа ҫӗрпе витое илнӗ; икё ани синде навусне салатасса 
салатнй та, андах пӗр уййхден ана ҫиндех хйварнй, 
тата икё ани ҫинди навусне пёр уйӑх иртсен тин са
латса сухаласа пйрахнй; ку анасем сияде навус пёр 
уййх хушшинде пӗдӗккё купасендё выртнй. Пилёк ани 
ҫине те пёр кунах ыраш 'акнй. Кашни ани ҫиир  
ырашне хййне расна пуҫтарса ҫапса илнӗ, Ҫав пилёк 
ана ҫинде ыраш акӑ мӗн духлӗ пулнй.

1) Навуса тйксан пёр уййх иртсен 
тин салатса сухаласа пйрахнй, малтан
сухаламан ана ҫинде ы р а ш  83 пйт пулнй;

2) Навуса тйксан пёр уййх иртсен 
тин салатса сухаласа пйрахнй малтан
сухаланй ана ҫинде.....................................120 » »

3) Навуса тйксан салатса пйрахса 
пёр уййх хушинде сухаламасйр выртнй
малтан сухаламан ана ҫинде . . . .  150 » »

4) Навуса тйксан салатса пйрахса 
пёр уййх хупшинде сухаламасйр выртнй
малтан сухаланй ана ҫ и н д е ......................160 » »

5) Навуса тйксанах салатса пйрахса 
сухаласа пйрахнй, малтан сухаман ана
еиндб 183 » »

Ҫапла ёнтё, пилёкмёш ани ҫинде пирвайхинден 
цурё 100 пйт ыраш пулнй.

Хйвйр куратйр ёнтё, ҫула тйкнй навусран нумай
тарах усй курам тесен, йна хире тйксанах салатса су
халаса пйрахнинден ырри нимён те пулмё. Т)йваш хре- 
сденё пек навуса хирте пёдёккё купасенр хйварса 
тилётсе йани—хресрн вййне пётерни андах.
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в) Н а в у с а  а н а  ҫ и н е  х ӗ л л е  т й к с а н  с у х а 
л а с а  п ӑ р а х и ^ е н  й о п л е  п Й х с а у е р а м а л л а?

Навуса ана ҫине хёлле такмалда пулсан, йна аур 
ӳксенех турттарма тӑрӑшмалла; кайарах йулсан хире 
йур тултара! те, тийевлё лавпа ана ҫине ашса кёме 
пит йывйр пула!1. Хёлле йур пит нумай ҫусан навуса 
йал патент) и анасем ҫнне а н р х  тӑкма пула!; айакри 
анасем ҫине вёсем ҫул хёрринр пулсан а н р х  тур- 
тарма пула!1. Пёр ана- ҫине навус нумай тӑкмалла пул- 
сан навус турттарма йури ҫул тусан та пырат: малтан 
ана (,-ине йур ҫемҫетмешкӗн пёр-икё хут пушӑлла кай- 
малла, унтан ҫӑмӑдтарах лавсемпе те кайма йурй!; пёр 
тунӑ ҫула та ҫухатас мар тесен, унӑн пёр хёррипе 
майаксем лартса тухмалла.

Хёлле турттарнй навуса йе пысӑк купасем туса, йе 
пёрер-пӗрер лавӑн а н р х  купаласа хЯвараҫҫё. Хёлле 
турттарнӑ навуса пысӑк купасенре усрамалла тусан ку
пине ана варрине тӑваҫҫӗ, вара навуса кайран ана 
ҫине салатма ҫӑмӑлтарах пула!.

Навус купин сарлакӑшне виҫ-тӑват аршӑна йахӑн 
тӑваҫҫё, ҫӳллёшне аршӑн ҫура, йе икё аршйна йахӑн 
тӑваҫҫӗ, купа тӑршёне навуса кура тӑваҫҫё: навус ну
май пулсан купа вӑрЯм пула!. Навус купине пит сар- 
лака тусан та, ҫӳлӗ тусан та, вӑл хёллех ҫёрме ш т а 
та! те, ана ҫине салаивден пётёмпех ҫӗрсе кайма пул- 
тара!. Навус купине утЯ купине удӑхтарнӑ пек улйх- 
тараҫҫё: малтан купин хӗрриссне хурса тухаҫҫӗ, унтан 
купа варрине тултараҫҫӗ; купари навус пур тёлте те 
пёр тикёс пусйрӑнтар тесе ӑна ретӗн-ретён хураҫҫё.



Купана хунй навус 'рпер пусӑрйнтӑр, тесе ӑна пёр 
внҫӗ шнте йахӑн улӑхтарсан, йе урапа таптаса тухаҫ- 
ҫё, йе купа тӑрйх ҫунапа ҫӳреҫҫӗ. Купари навус шӑн- 
сассӑн ҫуркунне йур кайит^енех пӗр улӑшйнмасйр выр- 
та!, ҫанталйк ӑшӑтса ҫптсен тин вӑд хёре пуҫла!; на
вус хӗрме тытйнсан, хуҫан навус купине тек пӑхка- 
лас пула!: навус пит хытӑ ҫӗрсен пит кимӗлет, ҫнтмен- 
нине тата навус купин^ен тухакан аммийак сывлӑша 
кайса сайа кайма пултара!. Навусри йапаласем сыв
лйша кайса ан пСгрёр тесен, навус пит хытӑ ҫӗрме ты
тйнсан йна, май пулсан, хйвӑртрах ана ҫнне салатас 
пула!: нӳрлё сивӗ тӑпра навусран тухакан аммийака 
пётёмпех тытса йула!; ана ҫин^е пыл^ӑк пулсан, на
вус купин айаккнсене $ппер тӳрлетсе навуса хыта тап- 
тамалла та, ҫийён^ен тйпра витмелле: навуса пусарсан 
вёл пит хытй ҫӗреймест; навус ҫине ҫёр витсен вӑл 
типмест, унтан тухакан аммийак пётёмпех тӑпрара пу
ла!. Ҫуртри аки пётсен купари навуса ана ҫине пёр 
тикёс салатаҫҫӗ те сухаласа пӑрахаҫҫӗ; ҫуркунне ҫӗр 
ӑтйннй-ӑшймнан ■ҫухнех салатса пйрахнй навуса та ҫ.ур- 
три аки пӗтсенех сухаласа пйрахаҫҫӗ. Хӗлле тӑкнӑ на- 
«уса ҫуркуннещен пысӑк купасеще усрасан навус аван 
ҫёрсе тӑра!, навусри тырӑ-лулла кирлё йапаласем ырӑ 
сыхланса тӑраҫҫё; аш)ах навуса малтан пысӑк купана 
хурсасеӑн ёҫ нумайтарах пула!, навуса икё хут лав 
сине тийес пула!, икё хут пушатас пула!. Навус. купи 
пит пысйк пулсан вёл хёллех, йур кайса пёти'ренех, 
хёрсе ҫӗрме тытӑна!; ҫёрнӗ навуса йур ҫинех сарса 
пйрахсан ҫурхп шыв йна пётёмпех ҫӳхесе кайа!: ана 
спнТ)в пёр улйм ан 'рх тйрса йула!. Ҫавйнпа купалаеа
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хунӑ навус пит хытӑ ҫӗре пуҫласан ӑна таптаса кӑшт 
ҫӗрпе витес пула!, пысйк купасене хунй навус нихҫан 
та пётёмпех тппсе каймас!.

Навуса ана ҫинҫе пё^ӗккӗ купасенре те хёл казар
ма пула!; навуса ана ҫищ)е вётё купасенре хӗл каҫа- 
рас тесен, кашни купине йе пёрер лав. йе ҫуршар лав 
ан^ах хураҫҫӗ; навус куписене пёр тикёс лартса тухаҫ- 
ҫӗ; вара навуса ана ҫин^е тикёсрех сарса тухма пу
ла!1. Пё’Бёккё купасенре навус хёлле витёр-витёрех шЗн- 
са кайа! те, ҫуркуннеэденех пёр улӑшӑнмасӑр вырта!. 
Навус купин айаккпсем тнкёс пулсан, ӑна ҫумӑр шыв 
те, йур щывё те витмест, снижен йухса ана!. Ҫуркунне 
ҫанталӑк йшӑтсан вётё купари навус та ӑшӑна!; ан- 
■ҫах навус купин айёнр йур тӑни хресрншён пит лай- 
ӑх: йур ҫинр  выртакан навуса ҫурхи шыв илеймест. 
Ҫуркунне ана ҫинр йур кайса пётсенех ҫёр ӑшйннӑ- 
Йшӑнманах вёт купари навуса салатса пӑрахас пула!; 
салатса пӑрахмасан вйл ҫийелтен типсе кайа!, варрн 
серее кайа!, вара. тырӑ-пулла кирлё йапаласем 
пурте тенё пек купа айёнци тӑпрана сйрхӑнаҫҫӗ. Вёт 
купари навуса икё хут салатаҫҫё: малтан купа тӑр- 
рине салатаҫҫӗ, унтан купа тёпё те ӑшӑнса ҫитсен, 
йна та салатаҫҫӗ.

Навуса ана ҫин^и ҫӗр йшӑннӑ-ӑшӑнманах салатса 
пйрахсан аммийак пёртте сайа каймас!: нӳрлӗ ҫёр йна 
(епир ун ҫинрн каланӑ^ё) пит аван тытса тӑра!. На
вуса ҫер типнё типменех ана ҫине салатсан тйпра нур 
пит аван тыта!; хресценӗн ҫакяа хытй аг/гуса тйрас 
пула!: ппрён йенр ҫанталӑк р с -р с а х  темёнрен уйар 
т&ра!. Навуса хёлле вёт купаеенр усрасан, йна са-
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латма йывйрах мар; ҫ]гркунне ӑна тепӗр хут урана 
ҫине тийемелле пулмас! сенӗкпе ҫеҫ те аван салатма 
пула¥; вётё купара усранй навуса ҫуркунне ана ҫине 
иртерех салатсан, навусран пёр йапала та сывлйша кай- 
м ас! пурте тйпрана кӗрет. Ан^ах улӑмлӑ навуса пё|ёк- 
кё купасенре усрани килёшмест. Пирён йещи хрее§ен- 
сем навуса хёлле ана ҫине туртараҫҫӗ: навусне ҫуркун- 
не’ренех вёт купасенре усраҫҫё, вётё купана хунй 
улймлй навус хеллӗ шйнса кайат, ҫуркунне йур кайса- 
нах йна ана сине сарса пйрахсан вйл пёртте ҫёрей- 
мест; анана сухализден йна купара тытсан вйл ҫийел- 
тен типсе кайат: купа варри нурлёскер, ҫӗрсе кайат те, 
хытй суха тйвас вйхйта навус куписен вырйнёсен^е 
пёр Т)Икёме йахйн типё улйм аттҫах тйрса йула! типё 
улйма ана ҫине тйкнй усй мар, сийен ант^ах кӳрет. 
Хёлле тйкнй улймлй навуса нумай^ен купарах усра
сан купа айёшр тйпра анцах йусанат; ытти тёлте пит 
улймлй навус лекнё тёлте—навуса тйкнипе тйкманни пё- 
рех пула!'.

Ҫапла вара хёлле тйкнй улймлй навус# вёт купара 
усрасан навус тйкнй н уссп пит нумайах пулмаст: ун 
пек навуса йур кайнй кайманах салатса пйрахсан вйл 
ҫӗре кӗридан пёртте ҫӗрейыест, хыт суха тйви'рен са- 
латмасан, купа варри пётёмпех ҫёрсе кайат, купа ту- 
лашён’ви навус типсе улйма тухса кайа!

Ҫавйнпа вара хрес^ен асапланса навус тйкнй аха- 
лех пулат, харама кайат. Ҫак сймахсан'§ен паллй ёнтё‘- 
улймла навуса хёлле тйкмалла пулсан йна вётё куна- 
сен'де усрама йурамас! пысйк купасем туса кйшт ҫёр- 
тес пула! Хёлле тйкнй навуса пысйк купасенре усра-
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сан ӗҫ нумайтарах пулат, анрах навус уссине те ну
май ытла парат- Ҫакна астуса тӑрасрӗ хресренсем!

Хёлле лашасем те, ҫынсем те пуша пулаҫҫӗ, навус 
турттарма ирёк пулат. Хёлле хёрӳ ёҫ ҫук рухне навуса 
айакри ана ҫине те турттарма та пулат. Ҫулахи кунта 
навуса айакри анасем ҫине туртарма май килмест.

г) А н а  ҫ н я е  к ё р к у н н е  т у р т т а р н й  н а в у с а  
с у х а л и р р е н  й е п л е  у с р а м а  л л а?

Кӗр вӑрӑм пулсан, хиртп ӗҫ, рас пётсен, навуса ана 
ҫине кёркунне те такма пулат. Кёркунне тӑкнӑ навуса 
йе тйксанах ана ҫнне салатса пйрахмалла та ҫёр шй- 
ннррен сухаласа пӑрахмала, сухаласа пӑрахма май кил- 
месен хёлле турттарнӑ навуса купаланӑ пек купаламал- 
ла. Купана хунй навусйн пёр йапалн те сывлйша кай
са сайа ан кайтӑр, вӗсене ҫум ӑр шывӗ, йе ҫурхи шыв 
йухтарса ан кайтйр тесеп, купа ҫпне аллапки ытларах 
тӑпра внтмелле; ҫуркуяне йур кайсанах ана ана ҫинс 
салатмалла та, сухаласа пйрахмалла. Навуса кёр кун- 
чех ана ҫнне сарса пйрахса сухаламасйр хйварма йу- 
рамаст: салатнӑ навусран ҫурхи шыв тырӑ-пулла кир
лё йапаласене пётёмпех йухтарса кайат.

С. П ё р  т е ҫ е т я и а н а  мё н  р у х л ё  н а в у с  тйк-
м а л л а?

Пёр ана (теҫетнна) ҫине мён рухлё навус тӑкмалли 
акй мёнтен паллй пулё: ана ҫинре тйпрари тырй-пулла 
ӳсме кирлё ҫимӗҫсем пур те перекетлё пулсан, тырй
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ӑнса пудасси тйпрари нӳртен килет; тӑпрарп нӳр те 
нумай пулсассйн, ана ҫине ӳкекен хёвел ҫуттищвн ки
лет: тырй пнт вййлӑ парка пулсан вёсен хунавёсем 
пӗр-пёрне ӳсме 'ҫараҫҫӗ; вӗсене ҫутӑ сахал пула? те, 
тырй вара . тёшрёлсех ӳкет; хйвйр пёлетёр: тёшрёлсе 
ӳкнӗ тыррйн тухйҫӗ на^ар пула?; ҫапла ёнтё, тйпрара 
тырӑ-пулй ҫимисене нӳрпе ҫутта кура тытмалла; тйп
рара нӳр нумайтарах пулсан, тата ана ҫине хӗвел ҫут- 
ти нумайтарах лекет пулсан (хйш-хӑш тёлте кулленех 
тенё пёк ҫанталӑк пӗлӗтлӗ пулат) тйпрара тырй-пулда 
ҫнмпсене ытларах тытма тйрӑшмалла; нӳрпе ҫутй са
халтарах пулсан, нуммай тытма кирлё мар; ун пек 
тёлте тйпрара тырй-пулй ҫнмн пит нумай пулсан та 
вйл ахалех вырта?; выртсан, выртсан сайа та кайма 
пултара?. Тата ана сине навус тйкмасан та тырй аван 
пула? пулсан, унта навус сахалтарах хурсан та тырй 
пит вййдй пулма пултарат, тйпра нацар пулсан, тырй 
вййлй пултйр тесен навус ытларах тйкма кирлё. Сйма- 
хран калйпӑр: хирти ана ҫинт>э 50 пйт тёш тырй пу
ла!’ пултйр. Ҫав хиртех ҫёнӗ ҫӗрте, тин ӳснӗ ҫерем 
ҫин^е 100 пӑт тёш тырй пула!1 пултйр; вара ҫав хирте 
навус тйкса пёр кивё анаран 50 пйт ытлашщи тёш 
тырй илме пултаратпӑр. Пёр пат ытлашши тёш тырй 
плес тесен 20— 25 пйт (пёр лав йахйн) пёр тёрлё ҫӗр- 
пё навус тйкма кирлё, терёмёр.

50 пйт тёш ытлашши илес тесен 50 лав навус тйк- 
малла пек. Ана ҫине тйкнй навусйн хйва^ӗ пёр ҫулах 
пырсан капла шутлани тёрёс пулё те; ан’р х  унӑн хӑ- 
ваг{ё пёр ҫула ащ;ах мар, сахал тесен те 4 ҫула пы- 
ра?; ҫапла вара ҫиме тйватӑ тьтрра салана?; малтанхи
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тырра навус хавария 100 пӑйӗнрен 40 пайяе Йахӑн 
кайа!, иккёмёш тырра та ҫавӑн рухлех кайа!1, виҫҫӗ- 
мӗшне 15 пайа йахӑн кайа!, тӑваттӑмӑшне 5 пайӗ ан
рах пула!.

Апла пулсан, кивё ана ҫинре 50 пӑт ытлашши тырй 
илее тесен, ун ҫине 50 лав Не 1250 пӑт мар, унтан 
икё хут ҫурӑ йе 3125 пӑта йахйн навус тӑкмалла. Ана 
ҫине ҫакӑн рухлё навус тйксан, малтанхи ҫул та, 
нккёмӗш ҫудта 50 шар пйт ытлашшн тырӑ, нлме 
пулах, виҫҫӗмӗш тырӑра 25 пӑт анрах, тйватӑмё- 
шӗнре 7—8 пӑт анрах ытлашши илме пула!, внҫ- 
ҫемӗш тырӑ та, таваттймӗш те 50 пӑтах ытлашши 
иатӑр тесен виҫҫӗмӗш ҫулне, ана ҫине тата навус тӑк- 
малла.

Ана ҫине мӗн рухлё навус тӑкмаллине хисепленӗ 
рух ҫакна астуса тӑрас пула!'. Тӑмлйрах, хытӑ тӑп- 
раллӑ ана ҫинре павуе йериперех ҫёрет, ҫавӑнпа хытӑ 
ана ҫинре навус хӑварӗ тӑватӑ ҫула анрах мар, ытла
рах та пыра!; ун пек анасем ҫинре навус тӑкни тӑват- 
пилёк ҫулрен пёр майлйрах тырра вӑйлйлатса пыра!. 
Тӑмлӑрах тӑпрара исвӗст нумай пулсан, унта навус хӑ- 
вартрах ҫӗрет; хӑйӑрлйрах тӑпраллӑ ана ҫинре те навус 
рас ҫёрет; хйййрлй ана ҫинре навус хйварӗ расрах иӗ- 
тет, унтан вӑл икё-виҫӗ ҫул хушпшнрех тырӑ-пулӑ ӑш- 
не кайса пӗтме пултара!, ҫапла ӗнтӗ, тӑмлӑрах, хытӑ 
тӑпраллӑ ана ҫнне навуе сайрарах тйксан та пыра!, 
акрах пёр тйксан ун пёк анасем ҫине ытларах тӑк- 
малла; хйййрлй ана ҫ.ине навус ҫӳхерех тӑксан та пыра!.

Лашапа сурйх айӗнри навус рас ҫӗрет, ӗне наву- 
сврв сысна навуеё йеррипен ҫёреҫҫӗ. Паллй ёнтё—лаша



навусӗпе сурӑх навусне рас-рас тӑкса тймалла, ёне на- 
вусёие сысна навусне сайрарах тйкмалла, анрах пёр 
тйксан хулймрах тйкмалла; лаша навусёпе сурйх на
вусне ҫухерех тйкмалла.

Улймлй, шултра навус йерипен ҫӗрет, саванна 
навус шултра пулсан, йна ана сине ытларах тйк
малла, вак навуса, рас ҫёрекенскере, сахалтарах тйк
малла.

Унтан тата, ана ҫнне мён рухлё навус тйкма кир- 
лине шутланӑ рух навусӑн ытти мешехисене те астуса 
тймалла; вырйх-рёрлёхе тёш-тыра ҫитерсе тӑнй пулсан. 
тата навуса ана сине тӑкиррен аван пйхеа усранй пул- 
сан-вйл хаватлй пула!, вырйх-рёрлёхе пёр типё улйм 
анрах тенё пек парса тйнй пулсан, йе тата навуса ана 
сине тйкиррен рипер пйхеа тйма пёлмен пулсан, навус 
хйватлах пулмас!. Паллй: хйватлй навуса ҫӳхерех тйк
сан та пыра!, хйватейр навуса нумайтарах тйкмалла. 
Пнрён Йенре пёр ана ҫине сахал, тесен 100 лава йахӑн 
(2400 пӑта йахйн). нумай, тесен 200 лава йахйп (4800 
пӑта йахйн) тйкмалла: пёр тёрлёрех сарса тухам тесен 
пёр ана ҫнне 150 лава йахйн, йе 3600 пйта йахйн 
тйкмалла. Ана ҫине мён рухлё навус тйксан ытларах 
усй курма пулнине пёлес тесе пёр опытный станцинре 
пёр ӑна ҫнне 4000 пйт навус тйкнй; 4000 пйт навус 
тӑкня ҫинре ыраш 31 пйт ҫурӑ, сёлё 36 пйт, пурё 67 
пйт сурй ытлашши тёш тырй нлнё. 2000 пйт анрах 
тйкнй ана ҫннре ыраш 22 пйт, сёлё 47 пат, пурё 39 пйт 
тырй ытлашши пулнй. Ку сймахсенрён паллй ёнтё: 
малтанхн 2000 пйт навус пёр анаран 39 пйт тёш 
тырӑ, тепёри 2000 пйрӗ 29 пйт анрах ытлашши пара!:
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4000 пйт навуса пёр ана ҫине ан^ах тӑксан пурё 
67 пӑт, икӗ ана ҫине тӑксан 79 пйт (39 илёт икӗ хут) 
тёш тырй ытлашши илме пула!. Паллӑ ӗнтӗ, пёр ана 
ҫине навус пит хулӑм тӑкас вырйнне ҫак навуса 
ике ана ҫине ҫӳхерех сарса тухсан уса нумайтарах 
пула)'.

7. К и л  к а р т и н к е  мё н  ' ^ухлӗ  н а в у с  и у х ӑ н  я а
п у л н и н е й е п л е  ш у т л а с а к ӑ л а р м а л л а,

Тӗплӗ пурнакан хрес$ен хӑйён кил картинке ҫул- 
талӑкра мён ^ухлӗ навус пухӑннине пёлмелле; навус 
нуммай пулсан ӑна пысӑкрах ана ҫине тйкма пула'!'. 
Навуса кил- картинке мён 'ҫухлӗ ҫиме пани тӑрӑх шут- 
ласа кӑларма пула!1.

Епир пӗлетпёр вы^ӑх-^ёрлёхе нанӑ ҫимери йапала- 
сен пёр пайё навуса кайаг!; вёсен айне сарнӑ улӑмри 
йапаласем те, вёсен ӗҫнё шыв та пётёмпех навуса 
кайаҫҫӗ.

Хрееҫен усракан вы^ӑхран внесем шыв ытларах ӗҫеҫ- 
ҫ.ӗ, лашасемпе сурйхсем аплах мар, ҫавйнпа ёнесем 
ай ён р  навус йёперех те, йывйртарах та пула!. Ёне- 
семпе лашасене пёр тёрлё ҫиме пёр пекех парса тӑр- 
сан, лашасем айёнг§е навус сахалтарах пула!. Вёреннё 
ҫынсем шутланӑ тӑрӑх, вы^йх-^ӗрлӗхе типё ҫиме (улйм, 
арпа, утӑ, тӗштырй йе ҫӑнӑх) парса тӑрсан пӗр пат 
ҫимене вы.$йх айне сарнӑ улӑм пуҫне лашасем айён^е 
2 пата йахйн навус пухӑна!, ӗнесем айӗн$е 3 пӑта 
йӑхая пухӑна!. Кил картинки пур айӗшр навуса та 
пёрле гаутласан, пёр пӑт ҫнмепе улйм пуҫне 2 пйт ҫу-
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рӑ йахӑн навус пулат. Вырӑхсене ҫитерме 1000 пап
улам, утЗ, арпа, тбш-тырӑ хатбрленӗ пулсан, кил кар
тинке 2500 пӑта йахӑн навус пухӑнма пултарат. Ҫапла 
ёнтё, кил картинке хёл каҫиррен мӗн рухлё навус пу- 
хӑнннне пблес тесен, вёсен валли мбн рухлё ҫнме ха- 
тбрленине пблес пула!1. Навус ҫбрсе пынӑҫем кимӗлсе 
пыра!1. 10 пат ҫёнё, улӑмлӑ навусран 8 пӑта йахӑн пбр 
тёрле пиҫнё навус пула!:, навус пиҫсе ҫбрсе кайсан 10 
пӑтран 6— 7 пӑт йахӑн анрах йулат.

Вырйх-рӗрдёхе мбн рухлё ҫиме панипе, вёсен айне 
мбн рухлб улӑм сарнине пблсен, кпл картпнре хёл ка- 
ҫиррен мён рухлё навус пуҫтарӑнма пултарнине тепбр 
майпа та шутдаса кӑларма пула! Вбрепнӗ ҫынсем шут- 
ланӑ тӑрйх, вьцӑх ҫиминре типӗ йапаласенрен ҫуррп 
йахӑн навуса кайа¥; вы,рйх айне сарнй улӑмри типӗ 
йапаласем пур те навуса кайаҫҫё. Тата еппр каланӑррё: 
пӗр-тӗрлб хӗрнб навусран тӑватй пайёнрен пбр пайё 
тнпӗ йапаласем пулаҫҫё, виҫӗ пайӗ шыв пула*, тӗнеррб; 
Урӑхларах каласан, типё йапаласем навусӑн тӑваттӑмӗш 
пайё анрах пулаҫҫӗ. Ҫакна пёлсен епир кил картинре 
мён рухлё навус пухӑннине ҫапла шутласа кӑларма 
пултарапӑр. Малтан ҫимери типӗ йапаласен ҫуррине пё- 
лёпӗр; унтан вы.рӑх айне сарнӑ улӑмра мён рухлӗ тппӗ 
йапалине пӗлёпӗр; улӑмри типӗ йапаласене ҫнмея типӗ 
йапаласен ҫуррн ҫумне хушӑпӑр та, навуса мён рухлё 
типё йапаласем кайннне пёлёпёр; навусра мён рухлё тп- 
пё йапалине пёлсен—вырйх айёнре мён рухлё навус 
пулннне те пёлме пултарйпйр; &иа пблес тесен навусри 
типё йапаласене тӑватӑ хут устерёпёр (типё йапаласем 
навуеӑн тӑватймёга пайбнре пулаҫҫӗ).
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Сӑмахран калйпӑр; ӗне кунне 30 кбрепенкб утй ҫийет 
пудтйр: унйн айне кашни кун 10 кбрепенкб улйм сарса 
тӑраҫҫб пултйр. Типбтнб улӑмра ха утйра та 100 пай- 
ран 85 пайӗ типё йапаласем пулаҫҫб, 15 пайе шыв пу
ла!; 30 кӗрепенке утӑра 25 кбрепенкб тппӗ йапала, унйи 
ҫурри 11 кбрепенкб те виҫ '§брбк пула!; 10 кбрепенкб 
удймра сакйр кбрепенкб ҫ-урй тнпб йапаласем пулаҫҫб, 
ҫапла бнтб, бнене кашни кун 30 кбрепенкб утй парса 
тӑрсан, унӑн айне 10 кбрепенкбшер улйм сарса тйрсан 
кашни кун 12 кбрепенкб те внҫё ^ӗрӗк, тата сакйр кё- 
репенкб ҫурӑ—пурб 21 кбрепенкб те пбр ^ерёк типе 
йапаласен'§он 4 хут ытларах навус пуда!; 21 кбрепенкб 
те пбр ^ёрбке 4 хут илсен 85 кбрепенкб пула!. 
Ҫапда вара пирбн бне айбнҫе кашни кун 85 кбрепенкб 
йе 2 пйт та 5 кбрепенкб навус пуха на!, пбр уййх 
хушшин^е 63 пӑт ҫурй пула!, Вйл бне 7 уййх хуш- 
ганн^е килте хйрсассйн, унйн айён'§е хёл каҫи^ен 
381 пйта йахйн навус нухйнб.

Ку майсемпе кил картинке хбл каҫлщен мён ’§ухлб 
навус пухйннине пит тбрбсех шутласа кйларма нудмас!, 
ан^ах навуса пёр пйт таран хисепдеме те кирлё мар; 
кил картинке хбл каҫи^ен миҫе лав пухйнине пблсен 
те пит лаййх, кил картинке хбл каҫиҫ^ен миҫе лав на
вус прхйннине ку майсемпе те пит аван шутласа кй
ларма пула!.

8. Н а в у с  т й к н и н у с с и  ҫ и н Т) е и.

Ку фухне тырйсене акса бҫлесе тйрсан вбсем йнса 
нулнине сйнама опытная станция тейекен вырйнсем
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тӑваҫҫӗ. Ҫав опытная станциясенр навуе тйкни мӗн 
^ухлӗ усй кӳнине те сӑнаса пйхнй. Вятка кёпӗрнин^е 
пӗр стантсшгр сйнани акӑ мӗн катартат. Нӗр теҫетина
ҫине 2400 пӑт навус тӑкни пурищцн те усӑллӑрах.
Навус тӑкнӑ ана ҫин^е ыраш 140 пӑт, сӗлӗ 123 пӑт, 
тйкманни ҫшп;е ыраш 98 пйт сӗлё 112 пйт пул на; на
вуе тӑкнй ана ҫинҫе 42 пйт ырашпа 17 пӑт сё
лё, пурӗ 59 пӑт тёш тырӑ ытларах пулнй, Ҫапла ӗнтӗ 
Вятка кёпӗрнннҫен опытная станция сйнанӑ тйрӑх пӗр 
ана сине 2400 пйт навус тйксан нкӗ ҫул хушишн'р 59 
тӗш тырй ытлашши илме пула¥.

Вятка кёпӗрнюгр тепёр станци сйнани тӑрӑх навус 
тйкман ана ҫищ>е ыраш 68 пӑт пулнӑ, тӑкни ҫикҫе 
ыраш 101 пйт пулнй. Навус тӑкнӑ ана ҫин^е 33 пӑт
ыраш ытларах пулнй. Навус тӑкман ана ҫинҫе 87 пйт
сӗлб пулнӑ.

Навус тйкна ана ҫин^е 116 пӑт пулнӑ.
Пурӗ икӗ ҫул хущшин^е 2400 пӑт навус тӑкнӑ ана 

ҫин'§е 62 пйт тӗш тырӑ, ытлашши пулнй. Ҫапла ёнтё, 
Вятка кӗпӗрнипр 2400 пйт навус пуҫне 62 пйт тёш 
тырй ытлашши пула!1; урйхларах каласан, кашни 38—40 
пӑт навус пуҫне икё ҫул хушшинг§ех пёр пйт тёш тырй 
ытлашши пула!’;

Навус тйкнй ана ҫшг&е .пнрён йенҫе те тырй рас- 
нах аван пулат; йна пур хрес^ен те пит аван пёлсе 
тӑра'1. Пнрён йенр  навус тйкнй мён -ҫухлӗ усй паннне 
кйтартма епё халё Тутар респуплнкине кёнё Лаиш кан- 
тонёпе, Сйпас кантонёсещн станцисем, тата блёк Ху- 
сан кёпёрнин^е пулнй, халё ҫармйссен оплаҫне кёнё
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’1)икме (Козьмодемьянск) станцисем ку ӗҫпе мён пёлте- 
нине кӑтархса парам.

Лаиш стантци—Шур Ат&л атавенр, ун йёри тавра— 
тӑмлӑрах хам ӑр тӑпра; Лашп ҫтантцинр пек тӑпра — 
'Ҫӑвашшем пурйнакан атйвра пит нуммай; унти пек ха- 
мӑр тӑпра—Пӑва, Тетӗш, тата Ҫӗрпӳ (Дивильск) уйесён- 
$е пит нумай. Сӑпас уйесӗнр станцинр—хура тӑпра; 
г|)икме уяесёнре—кёл пек к&вакрах тӑпра; 'Цаваш опла- 
ҫен$е, Шупашкар атӑвӗнр, йёри тавра 'Ҫикме стант- 
д и н р  пек кӑвак тӑпра ан рх .

Ҫав стантцисещд сӑнанӑ тарах, вӑтамӑн шутласан, 
кашни теҫетина ҫин$е ыраш пулнй:

Ӑҫта сйнани.
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Сйпас стантцинр . 82 пйт 106 пӑт 139 пйт 33 пат

Лаиш стантдин'ве . 55 « 77 « 102 « 25 «

'!)икме стантцинр . 70 « 89 « 153 « 64 «

Ҫак цихвӑрсем мӗн кйтартнине рпертерех тӑнлӑр 
ха! Вӗсем мёне пӗлтереҫҫӗ? 'Ҫӑвашшем пурӑнакан атӑвра 
пур тёлтҫ те навус тӑкнин усси пит нуммай, пуршгри



ытла Т)Икме стантцинри пек кӑвакрах тйпрала вырӑн- 
еенре навус тӑкнӑ ана ҫинре тырӑ пит паллй аван 
пулат.

Хире тйкнй навус хӑварӗ пӗр ҫ.ула анрах мар темиҫе 
ҫула пырат, тенёрре. г]]анах та, епир асӑннӑ станди- 
сенре нурштре те навус такса ыраш акса илнё ана 
ҫинре сёлё те раснах авантарах пулнӑ; вӑтамӑн шутла- 
сан, навус тйкнй ана ҫинре навус тйкманнинрен 25 
пӑта йахйн ытлашши сёлё илнё.

Ҫапла ёнтё, пнрён йенре навус тӑкни икё ҫул хуш- 
шинре сахал тесен 50 пӑта йахйн ытлашши тёш тырй 
парат; кйвакрах тйпралй атавра навус тйкнй анаран 
икё ҫул хушшинре 89 пӑта йахйн тёш те ытлашши 
илме пулат.

Урӑхмарах каласан, пирён йенре кашни 20— 25 пат 
навус пуҫне пёр пат тёш ытлашши илме пулё тесе ёмёт- 
ленме пулат.

Ҫавӑнпа навуса ҫырмасене, варсене такса сайа ан 
йарӑр, ана ҫине такар! Навуса ана ҫине тикни—хире 
аслӑлатнипе пёрех хресрене ытларах тырӑ-пулӑ пуҫтар- 
ма май парат.
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