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I. Лаша усрамалли пӳлӗм.

I. Ӑ ш ӑ .

Иирӗн ха.рхи кнлти лашасен такҫанхи ӑрарӗсем 
ирӗкре ҫӳрекен хир (уй) лашисем пулса таса пӗлӗт 
айӗнцех |лурӑнса ирттернӗ. Мӗншӗн ха.$хн кил-хуш- 
пшн$и лашасене сивӗ ҫ-анталӑкра усрама, витсе тунӑ 
ӑшӑ пӳлӗм кирлё? Ку сӑлтавӑн уйрӑмӗсем ҫакӑн пек 
майсен-рн килсе тӑнӑ: 1) хир лашисем ӑшӑрах вы- 
рӑнта иурӑннӑ; 2) хӗл вӑхӑ'§ӗ ҫывӑхарнӑ майӗпе вбсем 
ҫӑра (ййвӑ) ҫӑм ӳстерсе тӗкленсе кайнипе сивёрех ҫан- 
талӑка та цӑтма пултарнӑ; 3) сивӗрех вӑхӑтра вӗсем 
ҫил тавраш пьшан вырӑналла кётӳ-кётӳвӗпе пуҫта- 
рӑнса, пӗр-пёрин^ен ӑшӑнкаласа тӑрса нрттернӗ, тата 
вёсен апатҫимёҫ шыраса тупас шухӑшсӑр пуҫне урӑх 
нимӗн ёҫ те пулман; ҫавӑнпа та вёсен, пирӗн килти 
ӗҫлекен лашасен пек, тарласа ывӑнмаллах пулман. 
Ӑшӑ пӳлӗм ывӑннӑ, тарланӑ лашасене канса тӑма питӗ 
кирлё пулса тӑрат.

Канса тӑма йалти лашан ҫавнашкал ӑшӑ пӳлём пул- 
масан, вара вӑл та хӑйӗн сӑнӗ-пуҫӗпе хир лашинрен 
нумайах уйр&м тӑмасЕ Кунсӑр пуҫне тата йалти ла- 
шасем, нумайёшӗ, ура тнрӗпе (ревыатисӑмпа), унтан



ӳслӗкпе, тата йӑвӑрӑн , сывламалла тӑвакан ррсемпе 
хӗн-хур курса наррланаҫҫӗ, мӗншӗн тесен, ӑшӑ пӳ- 
лёмре ирӗккӗн канса тӑрас вырӑние, вӗсен харпӑр-хӑй 
ӳт-пӗвне ӑшӑтас шухӑш кӑна пулат; ҫавӑнпа та, канса 
тӑрас 1ухне вӗсем кнлкартинке вырӑнсӑрах кайалла- 
малла уткаласа, ^ӗтресе ҫӳреҫҫё, хӑйсен пысӑк хырӑмё- 
сене нарар апатсемпе тултарса тӑраҫҫӗ.

Ҫавӑнпа та ӑшӑ пӳлӗм сӑвакан ӗнене кӑна мар, 
ӗҫлекен лашана та питӗ кирлӗ пулса тӑрат. Ан-§ах 
кунта лашапа ӗнешӗн уйрӑм йенсеы те пур. Хӗл вӑ- 
х ӑт ӗ н р  сӗт паракан ӗнен шартлама сивӗре, хытӑ 
шӑнтнӑ ҫанталӑкра, йе ҫил-тӑман в&хӑтӗнце ӑҫта та 
пулин ҫара ҫил ҫи н р , тата тӑман айӗн^е тӑрса ирт- 
термелле иулмаст. Кӳлмелле иулнӑ лашан хӗлле, вар
ианта ӗҫленё вӑхӑтра, йе ӑҫта та пулин кайеа ҫӳренӗ 
-ҫухне, темле ҫанталӑкра та, пёр май пекех, сехет-се- 
хе^ӗпе уҫӑ вырӑнтах тӑрса ирттермелле пулат. А н р х  
лаша „кёрӗкӗ“ витере те, тулта уҫй ҫёртре те пӗрех 
вӗт. Кунтан паллӑ ёнтӗ, ӑна интӗ ӑшӑ витере ытла 
ӑшша вӗрентсен, вӑл хӗллехи ёҫ в ӑх ӑтӗн р  сивве те 
^асах туйса шӑнакан пулса кайаЁ

Ҫав&нпа та внтери сывлӑш ӑшӑ пулмалла мар, шыв, 
пӑх-шӑк, тата лаша а й ӗ н р  улӑм шӑнмасан йурат вара; 
ҫакӑнтан ытлашши ӑша лашашӑи усӑллах пулса тӑма 
пултараймастЕ'.

Ӗҫлесе тарланӑ, лаша труках сивӗнсе ан шйнтӑр 
тесе, пушшех тата шӑннипе ■ррлесе ан уктӗр тесе, ӑна 
ӗҫ хыҫҫӑн улӑмпа йакарах шӑлса, кайран лаша виттипе 
витсе тӑратмалла. А н р х  кунта ӑшӑ, ҫймран тунӑ лаша



витти ҫук, тесе тӑмалла мар; авантарах икё михёрен 
ҫурса туна вптё пулсан та ҫитет. Ахал, пиртен тунӑ 
вите те лашана ҫил тавраш ӗще цасах сивёнесрен сых- 
ласа, унӑн ӳт-ӑшшине вырӑнсӑр ҫӗре салатмасӑр, хӑйён 
ӑшӗн^ех хӑварса тӑрат.

2. Таса сывлӑш.

Ӗҫленӗ вӑхӑтра хӑвӑртрах сывлама тытӑннине кн- 
рек кам та аван пёлсе тӑрат: йун васкарах ҫавӑрӑн- 
нипе, ӑна тасатса тӑма уҫӑ таса сывлӑш ытларах 
кирлё пулат. Иуна тасатса тӑма уҫа сывлӑш, кӑмакапа 
вувахра ҫунакан вутта кирлӗ пекех, питӗ кирлё пулса 
тӑра¥.

Лаша таса, уҫӑ сывлӑш ҫинре ӗҫлет, ҫавӑнпа та 
ӑна ӗҫ вӑхӑтӗнх,е уҫӑ сывлӑш сахал тивет тесе калаҫ- 
малли ҫук, ан$ах кунта акӑ йепле сийен пулма пулта- 
рат: пӑ^ӑ пӳлӗмри сывлӑшпа сывласа тӑниххе, лашан 
ӳпке-рӗри ытла ывӑнса ҫитет те, питех вӑйсйрӑн ӗҫлеме 
тапрата^; унтан йашса кайнппе ■ррлесе кайма та пул- 
тара?; кайран вара вӗсем (ӳпке-^бре тавраш) таса сыв- 
лӑшра та хӑйсен вӗркбт, ёҫӗсене тёплӗн майласа пыма 
пултараймаҫҫӗ.

Лашана ӑста усрама пӗлекен ҫынсем аван пӗлсе 
тӑраҫҫӗ: ҫамрӑк лашана пӑ^ӑ витере усрасан, вӑл на- 
$ар сывлакан пулса кайат.

Пӑ^ӑ витесен^е тата лаша шӑкӗ тислӗкӗн^ен куҫа 
ҫийекен аммиак йатлӑ усал сывлӑш нумай пуҫтарӑнат 
те, куҫ-пыр таврашне ҫисе засах куҫа ^ирлеттерсе 
йама пултара?. Каланисей^ен паллӑ ӗнтӗ: витене ӑшӑ-



рах пултӑр тесе тунӑ ^ухне, унта уҫӑ еывлӑш та пӗр- 
майах кӗрсе улӑшӑнса тамалла пултӑр тесе шутламалла. 
Ку йен$ен, витери пӑсӑк, пӑрӑ сывлӑша тухса тӑма, 
тата тулти уҫӑ-таса сывлӑша пӗрмай витене кӗрсе тӑ- 
машкӑн, витен ҫийӗ витти, унӑн путалӑх витӗр трупа 
(йввӑҫран тунӑ мӑрйе) кӑларсан питӗ 'аван пулмалла. 
Кун пек трупа лартман пулсан, тӳрерссенр (сывлӑш 
улӑшӑнса тӑмалла пултӑр тесе) пӗр-пӗр п ӗр кр ех  шйтйк 
хӑварсан та йурат; ӑна вара кирлӗ пек $ухне уҫма та 
хупма та пулат. А н р х  тата кунта та кӑшт уҫӑрах, 
сивех мар нӳлӗмре тӑрас вырйнне, кӑтӑркаса— шӑнса 
кайма пултарат.

Ҫавӑнпа та витере таракан лашана таса сывлӑш 
ыён^ул 'кирлине аван пёлсе тамалла: витере, кашнӑ 
лаша пуҫне, 4 куп тар ан р ен  ирӗклӗ, пуша пӳлӗм пул
малла, урӑхла каласан— пёр лаша тамалли пӳлӗмре 
4 куп тар ан р н  вут-шанкӑ шӑнӑҫмалла; вара унти 
сывлӑша пӗрмайах улӑштаркаласа тӑрсан, вал лашана 
пи г ҫителӗклӗ пулё.

3. Ҫ у т ӑ.

Ҫӗр ҫин^и пур р р ӗ  $уна та хӗвел ҫутти питӗ кирлӗ. 
Хӗвел ҫутти ӳкнӗ пирки ҫулҫӑсен сӗткенӗсем симёсле- 
неҫҫё, тата етемпе вы^ӑх йунӗи хӗрлӗ тӗсӗ те хӗвел 
ҫуттинренех килет; хӗвел ҫутти пулыасан ҫулҫӑ сӗткенӗ 
те, йун таврашӗ те шурӑхса кайат.

Ӗҫленё вӑхӑтра лаша ҫутӑпа кирлӗ таран усӑ курса 
тара?, анрах канса тӑнй вйхӑтра та ӑна хӗвел ҫутц 
питӗ кирлё, мӗншӗн тесен ҫутӑ вырӑнта тӑракан лашан



ӗҫленӗ рух супса пӗтнӗ вййӗ хӑвйртрах тулса ҫитме 
пултарат.

Кунсӑр пуҫне тата кӑнтӑрлахи ҫута, пуринрн ыт- 
ла—хӗвелӗн хытӑ пёҫертнӗ рухнехи ҫутти, р р -р ё р  са- 
ракан вёт хуртсеие (микропсене) лайӑх пётерсе пыра?. 
Лаша витияре хресрснбн хӗвел ҫути ҫителӗклё пулни 
лаша сывлӑхне упрани пула?.

Витере миҫе тата мӗнле кантӑк (вӳре^е) лартмаллине, 
кашнӑ лашана ҫ.утӑ мӗнрул кирлине шутласа хунӑ ви- 
ҫесем пур; анрах витере ҫутӑ ҫителӗклӗ 'пултӑр тесе 
кантӑксене мёнле тумаллине кашнӑ хуҫах аван шутласа 
тума пултара?. Кунта ҫак условие аирах астуса тӑ- 
малла: рӳрере ани лаша пуҫӗнрен кйштах ҫӳлӗрех пул- 
малла. г1}ӳрере таврагапе расхут ' сахалтарах кӑларас 
тесен, рӳрере харшавне ййвйрах туса, унта пур вак- 
тӗвек кантӑк таткисене те кӳртме пула?. Ун пек 
татӑк-кӗсӗксене кирек кам та расах тупса хатӗрлеме 
пултара?.

4. Лашана витере аманасран сыхласси.

Лаша таврашӗнре, пурннрен ытла—  йна таса мар 
тытса усранӑ рухне, хйш-хӑш вӑхӑтра ним мар пӗрик 
суранранах, йе тата кӑштах рӗрнӗ вырӑн пулсан та, 
пысӑк шыҫӑсем пулса кайма пултараҫҫӗ.

Ун пек сурансем пуринрен ытла лашан ура тупа- 
нӗ айбнре, йе рӗрне вырӑнсенре, йе тата ура пакӑл- 
ракёсенре пулсан хӑрушӑ пулса кайма пултара?; мӗн- 
шён тесен суран тавраш, шыҫӑ (ҫав малта каланй 
вырӑнсенре пулсан) лашана нумай вӑхӑта ӗҫлейми туса



пйраха?. Лапта, хӑш рухне, ҫулталӑклӑха, йе тата ыт- 
ларах вйхӑтлӑха та уксахланеа йулма пултара?.

Вите таврангёпре, йе лаша тӑратмалли урӑх вырӑн- 
сенре, унтан тата кил-карти хушшинре риконмелли 
шӗвӗр пӑтасем, шёвӗртерех кӗтессем, тата урӑх рикӗн- 
мелли шӗвӗр йапаласем пулсан лаша хӑйне-хӑй инкек- 
синкекрен сыхлама пултарайманни паллах; вал ҫавӑн 
пек (ҫавнашкал) шёвӗр йапаласем ҫине пырса тӑрӑнсан 
лаши мар, хуҫи хӑйӗх айӑплӑ пулса тӑра?; мӗншӗн 
тесен кирлӗ-кирлӗ мар вырӑита рикӗнмелле, вы.рӑха 
сийенлӗ йапала выртасран хуҫа хййех хытй астуса 
пур&нмалла.



II. Ут-пӗвӗн тасалӑхё.

1. Т и р .

Пнрӗн тир те, вырӑх тирё те, рӗрӗ ӳт-пӗве ахал/ген 
анрах хупласа .тӑракан витӗ кӑна мар, вёл темиҫе 
йенрен нумай майна рӗрё руна питӗ усӑ кӳрекен ап
парат пулса тӑра?. Пуринрен ытда „ӗҫлекен рӗрӗ ма- 
шинӑна" (лашана) нумай ^усӑ кӳрет вӑл. Тир ҫинре 
шӑтӑксем пит нумай. Ҫав шӑтӑксем витӗр (ӳпкепе 
сывланӑ йевӗрлех) пӗрыайах уҫӑ сывлӑш кӗрсе йуна 
уҫӑлтарса— ҫӗнетсе тӑра?. Паллах, ҫав пӗрик шӑтӑксем 
витӗрех (тар пуҫтарйнакан вырйнсенрен) йун ӑшёнрен 
сӑрӑхса тухнӑ кирлё мар шыв, тата ӳт-пӗве кпрлӗ мар 
ытти йапаласем те шалтан сйрйхса тухса'кайса пӗтеҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа та вӑйлӑ, паттӑр ӗҫленӗ рухне,- йуна хӑвӑрт- 
рах уҫӑлтарса тасатса тӑмалла рухне, унтан тата йун 
ӑшёнре кирлӗ мар йапаласем нумай пуҫтарӑнса ҫитнӗ 
вӑхӑтра— йун тымарӗсем, тирӗн вӗтӗ шӑтӑкӗсем сарӑл- 
нипе, тар кӑларма тапратаҫҫӗ.

Иаллӑ ӗнтӗ: тар тухса тӑрас ёҫ ӑнӑҫлӑ пытӑр тесен, 
тире таса тытса усрамалла.

Тирӗн тасалӑхӗ икӗ условирен килсе тӑра?: лаша 
ури айёнре таса улйм нӑрахса тӑнинрен, тата унӑн 
тнр-тӗкне тасатса усранинрен.



2. Лаша ури айне таса улӑм сарса тӑрасси.

Лашасем, нумайёшё, сайра-сайра кӑна выртса тӑр- 
калаҫҫӗ, анрах куишӑн ытлах мухтанмалла мар. Лаша 
выртса-тӑмасӑрах пурӑнат тесе савӑнмалли те ҫук, ҫа- 
вӑнпа_ та лашасене, выртмалла мар, кӗске кӑкарса тӑма 
вӗрентме те кирлӗ мар. Ываннӑ лашана выртса кашш 
кирек хӑҫан та усӑллӑ; хйш рухне тата выртса канасси

питех те кирлё. Лаша ӳт-пӗвне таса тытса усрас 
тесен, унӑн ури айне пӗрмайах типӗ, таса улам пӑ- 
рахса тӑмалла. Хӑш-хӑш лаша тата тислӗклӗ йӗпе улӑм 
ҫине выртмас? те; типӗрех улйм пӑрахса тӑма пуҫласан 
тин вара выртса тӑма тапрата?. Тепёр рухне тата, 
лаша, таса мар, йӗпе улӑм ҫине выртса тӑнипе, хӑйӗн
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тир-тӗкне кӑна вараланипех иртмест, вӑл тата, нӳрӗ 
туртнӑ ыайӗпе, шӑнса пӑсӑлнипе те рирлеме пултара?.

Хуҫайствӑра улӑм йышлӑ пулсан, унтан тата ла
шана тӑратмалли нӳлӗм асла, ҫӳллӗ пулсан,—тислӗк 
(навус) ытларах пуҫтарӑнтӑр тесе, ҫёнӗ улӑма кнвӗ 
тислӗк ҫинех нумайрахӑн пӑрахса тӑма йура?. Анрах, 
кирек хӑҫанах та, кивӗ тисдӗке хырса тӑрса, варалан- 
ман, ҫӗнӗ улӑм сарса 'иырсан авантарах. Тата ак& 
ҫапла та тума йура?: йӗпенсе вараланнӑ тислӗвлӗ 
улӑма пӗр вырӑналла пуҫтареа тӑрса, кайран унӑн 
вырӑпне типе таса улӑм пӑрахса тӑрсан та йурамалла.

Улӑм вырӑнне мӑк, торф таткисем, тата типӗ ҫ у р й  
сарса пырсан та йура?. Вӗсене улӑм айне, йе удӑм- 
сӑрах хӑйсен тӗллӗя пӑрахсан та йура?.

3. Лашана тасатса тӑрасси.

Лашана тасатса тӑрас тӗлӗгарен армире саккун та
рах кӑларнӑ расна правёлӑсем те пур. Вёсем хушнй 
тӑрӑх каш нӑ лаша пуҫне уйрӑм лаша хыррӑкки, шруткӑ, 
тата хырнӑ хыҫҫӑн шӑлса тикӗслемелли сукна (тӑла) 
татки пулмалла. Лаша тирӗ ҫ и н р  питб вараланрӑк 
вырӑнсене улӑм пайракисемпе шӑлса тасатмалла; унтан 
вара ӑна шруркӑпа тӗке майлӑ та, тӗке хирӗҫ тӗ шӑлса 
тасатмалла; йулашкинрен вара сукна таткипе шӑлса 
илмелле. Хыррйк кунта шруткӑна тасатма кӑна кирлё 
пулса тара?.

Лаша рӗрнисене унта (армире) шывпа ҫуса тӑраҫҫӗ. 
Т)ӗрие айӗнри лакймсенре пьвдӑкпа тислӗк тавраш 
нухӑна?; ун пирки рӗрне тӗпӗ тарласа ҫӗрме те пулта-
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ра¥; ҫавӑнпа та вёсене йӑвӑҫран, йе тимӗр таткин^ен 
тунӑ савӑлсемне тасатса тӑраҫҫӗ.

Ҫав правӗдӑсем кӑтартнй тӑрӑхах, лашана тулта, 
таса сывлӑш ҫишҫе тасатмалла; ӑна ҫисе тӑнӑ вӑх&тра 
тасатма йурамаст; ёҫ хыҫҫ.ӑн ӑна кӑштах ҫӳлтен кӑна 
улӑмпа шӑлса илмелле, тасатас ӗҫе вӑл канса ҫитсен 
тин тытӑнмалла.

Ҫакӑн пек правӗлӑсемпе тасатса тӑрас йӗркене ла
шана науккй тӑрӑх тӗрӗс пйхса ӳстерекен, тата лагаа 
нумай усракан пысӑк хуҫайствӑсен^е йышӑннӑ, Хре- 
с^ен хуҫайствисешҫе лашана таса усракансем, ӑна иёр- 
майах тасатса пурйнакансем, питӗ сайра, сахал курӑн- 
калаҫҫё. Пурищрн ытла тата малта каланӑ пек прйвӗ- 
лӑсене астуса тйракансем, вӗсем - ҫин^ен кӑшт та пу- 
лнн шухӑшлакансем ҫукпа пӗрех.

Ант}ах лаша тирне-тӗкне тасатса пурӑннн унӑн 
сывлӑхёшён мӗн^ул усӑ кӳые иултарассине шутласа 
идеен, вара утлӑ ҫарти лашасем йепле аваннине ӑн- 
ланса илме пула¥: вӗсене питӗ нумай^ен  ^уптаркадаса 
усрасан та, унтан тата апат тёлӗшён^ен питех /ҫаплӑ 
тйрантса усрамасан та, вӗсем калама ҫук цӗрӗ, йака 
пулаҫҫӗ. Х ресрн  'лаш и пур— кирек хаҫан та вӑрйм 
тёклӗ, йе тата. хйш вырӑнсен^е ҫаралса— тӗксӗрленсе 
кайса йаланах пуҫне 'р к се  ҫӳрет.

Тасатса тӑма кирлине вы^ӑх-^ӗрлёх хайех те аван 
сиссе тӑра^. Лаша кур&к ҫищр йӑваланса илет, сысна 
тата пьцрӑк ӑшне кӗрсе вараланат; мӗншӗн тесен пы^- 
■ҫӑк тавраш унӑн тирё ҫумне ҫыпӑҫат те, кайран, вӑл 
хышаланнӑ майӗпе, хӑпӑнакан пьвдйк таткисемпе пӗрле



тир ҫинТ)И ытти тӗрлӗ кйрлё мар йапаласем те хёнйнаг 
хӑпӑна ӳкеҫҫё.

Кун пек питӗ кирлё, усӑллӑ правӗлӑсене хирӗҫ 
хреернсем ҫапла калаҫҫё: йалти лашасем таса мар 
пурйнма вӗреннӗ, тата пирӗн таврашра лашасене цислӑ 
тасатса усрас йӗрке : нихӑҫан та пулман, ҫавӑнпа та 
вал йёрке ‘пире халӗ те кирлех мар теҫҫӗ. Хресҫен 
лаши ырхан, илемсӗр: ӑна тасарах тытма тӑрӑшас тӗ- 
лёшпе вӑл нимӗи те тӑвасшӑн мар.

Лаша тӗкке тасатса тӑнп унӑн йун таврашне те 
уҫӑлтарса ҫӗнетсе пыраТ1, унтаи тата тир тавраш ён'р 
пулакан ■рр-'рртен те сыхланма пулӑшат. Акӑ, илӗпӗр 
кёҫё (кӑр^анка), кукша, ҫӑпан йевёрлӗ ^ирсене; ӳт-тире 
тасарах тытсан, ун пек ■ррсен^ен те ^асрах хйтӑлма 
пулат.

Ҫавӑнпа та кашнё хресҫенёнех ҫак питё кирлё 
йӑла ҫин^ен шухӑш тытса тӑмалла: апат парас умён 
ирхине, йе ӗҫ пётернӗ хыҫҫӑн каҫалапа лаша тирне 
таса усрас ёҫпе кашнӑ кунах 10— 15-шер минут ирт- 
терме ӳркенсе тӑмалла мар.
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Лашана апатласси.

1. Тӑрантарас йӗркепе шӑварас йӗрке.

Лашапа ёне ввцДхйн хырӑмёсене илсе танлаштарса 
пӑхсан, вӗсем пёр-пёринҫен нумай уйрӑм иккенне курма 
пула?; ҫав уйрӑм пур пирки вёсене пӑхассипе тйрантас 
ёҫ те расна пулмалла.

Пёр ҫнсе ӗне хӑйӗн хырӑмне пӑт тарандон  йе 
ытларах та хӗрлӗ кӑшман, йе урӑх Т)ӗрё пах^а-ҫимёд 
вырӑнаҫтарма пултарнине, унтан тата нумай ҫимелли 
типӗ "апата пӗрре ^ӑмласа антарнӑ хыҫҫан тепӗр хут 
кӑларса тата авантарах 'ҫамланине канщӑ хрес^енех 
аван пёлсе тӑрат. Л а т а  хырӑмне илсен, унта. 20 кё- 
репенкз таран 'рен ант}ах шыв вырӑнаҫма пултарат.

Кунсӑр пуҫне тата лаша пӗрре ^ӑмласа ангарнӑ 
апата хырамён'вен к&ларса ^ӑмласа тӑмаст, унӑн хйсӑк 
таврашё те пулмас'1’.

Ӗне выл,ӑхӑн пӗрре ■рмланӑ апата тепёр хут кӑ- 
ларса 'ҫӑмласси вӑл канса тӑнӑ вӑхӑтра пулнине кашн£ 
хресценех аван пёлет:

Лаша ҫинё апат лайӑхрах йӳҫсе ҫӗртёр тесе, ӑпа 
та (лашана) выртса канма вӑхӑт памалла.



Ҫаксене пурне те хресрен хӑй те аван пӗлсе тӑрат, 
анцах лашана та (ёнене тӑрантнӑ пекех) на^артарах* 
хытӑ шӑмлӑ апатпа усрат. Кунта вӑл, лаша хырӑм пё- 
циккине, унта апат сахал вырӑнаҫассине пертте шут
ласа нлмест.

Акӑ мёне астуса тӑмалла: лаша хырӑмё ёне хырӑ- 
мӗн^ен внҫӗ хут нӗркрех .

Хрес^ен хӑйён лашине сӗлӗ тавраш ӗҫ натне кайас 
•ҫухне кӑна паркаласа ҫптерет. Аха% машинӑна ӗҫлет- 
терес нудсан, вӑл вутӑ ^ӗртсенех ӗҫлеме тытӑнат, 
аш§ах „Т)ёрӗ машинӑ“ (лаша) апла мар: унӑн вутти- 
шанки (апат ҫини) хырӑмра ҫунса пбтсея тин ӑшӑ па
ра^. Ш ӑварасса та ӑна хрес$ен тырӑ ҫитернӗ хыҫҫӑнах 
кайса ш&варай шыв вара апата пӗр^ё халлӗнех пырша 
илсе кайат, апатӑн вара усси питӗ сахал пулат. Ла
шана ӗҫрел таврӑнсанах, вёриллех, тар тппещенех ҫи- 
терсе-шйварса хреоден хӑйне хӑй хупла¥: вӗрилле шӑ- 
варсан лаша урине шыв анма пултара'11. Кунта та ла
нтала ёне тан мар: ӗнене суса илнё хыҫҫӑнах ҫитерме 
те, шӑварма та йурат, лашана йурамаст.

Ҫавӑнла та кашнӑ хрес^енех ҫак ҫӑмӑл правёлӑсене, 
астуса тӑмалла: 1) лашана памалли апат, шултра- 
хытӑ улӑмлӑ пулсан, йе тата хьггӑ шӑмӑллӑ утӑ пулсан, 
ӑна вӗтӗрех вакласа вӗри шывпа ҫемҫетсе памалла, 
2) сӗлӗ панӑ хыҫҫӑн 1 */2—2 сехет тӑрӑшшӗ канӑҫ 
памалла, унтан тата ӗҫрен таврӑнсан I х 12— 2 сехет 
нрттщен сёлӗ нама та, шӑварма та йурамаст._

Йавӑр ӗҫленё вӑхӑтра лашан пёт]ик хырӑмее тута 
тытман апатпа тултаркаласа пырсан, вӑл ҫисе антарнӑ 
апатне ҫителёклех йӳҫётсе ҫёртме пултараймаст. Гавӑц-
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па (ӑна кирек кам та аван пёлсе тёра4) лашана пы- 
сӑк-йӑвӑр ӗҫсем вахатён'р тырӑ тавраш парса тӑрант- 
малла. Ан^ах лашана иӗрмайах тырӑ парса ус.рама 
йал таврашён^е тырӑ ҫителӗклех пулмаст. Иал хуш- 
шин’р  кун вырӑнне тырӑ шутне кайакан урӑх апат- 
ҫимӗҫсем те хатёрлеме пулат: вӗсене нормӑ тӑрӑх аван 
пӗлсе парса тӑрс.ан, вӗсем сӗлӗ хутне (шутне) те кӗме 
пултараҫҫӗ.

2. Пулӑшакан (сӗлӗ хутне кӗрекен) апатсем.

Кантӑр йётӗн вӑрри ҫӑвӗсем кйларттарнй хыҫҫйн 
выл,ӑха тӑрантса усрама питӗ усӑллӑ апат-ҫпмёҫ Йула4; 
вырӑсла ӑна „жмых“ теҫҫӗ. Сӗлӗ вырӑнӗн^е вӑл питӗ 
аван апат пулса тӑма пултара^; унӑн кашнӑ кёрепенки 
11/з кӗрепенке сӗлӗ шутне 'ҫӑтма пултарат; урйхла ка- 
ласан, 4 кёрепенке сёлӗ вырӑнне 3 кӗрепенке (кантӑр 
вӑрри, хёвел ҫавӑрнӑш, йӗтӗн) шмыхине талӑкра 3— 4 
хут парса тӑмалла. Шмых тштё ҫӑмӑллйн ваклапа?, тата 
вӑл, типӗрех 1ухне тырӑ пёр'рсемпе, ҫӗрулмипе (па- 
ранкӑпа), вак улӑмпа, йе тёрлӗрен выл)йх кӑшманӗсемпе 
те аван хутшӑна¥.

Хывӑх тавраш те (тулӑ, сёлӗ, урпа хывӑхӗсем) 
5— 6 кӗрепенке сёлӗ вырӑнне пулма пултарат, ан^ах 
кунта нӗр кӗрепенке сӗлӗ вырӑнне хывйха та кӗрепенке 
илмелле. Вак улӑмпа утӑ таврашне вӗри шывпа ҫем- 
ҫетсе, унтан хывӑхпа хутӑштара-хутӑштара парса тӑр- 
сан авантарах пулмалла. Типӗ хывӑха хГхйне кӑна 
ҫитерсе пырсан, вӑл лашана, ^ӑмламасӑрах ҫӑтнипе, 
кайран ^икен риктерекен туса пӑрахаВ Анг§ах кашнӑ



Сӗлӗ хутне кёрекен апатсем.



парӑмра икӗ кӗрепенке тарант^ен типёлле парсан та 
йура*.

Сёлё вырӑнне урпа та кӗрепенке пуҫне кӗрепенко 
шутианса кайма пултарат, ан^ах лашана урпа ҫпме 
пӗ^иккӗн вёренгсе пымалла, тата парас умён урпа пёр- 
■рсене шёкӗ.тҫесе хумалла. Ытла васкав вӑхӑтра ӑна 
шӗкӗл^емесёр те ҫитерме йура¥, ант}ах ун пек ■ҫух ҫак 
йапалана астуса тамалла, урпа парса ҫитерес умён 
лашана пӗрер сехет малтан шӑварса илмелле; унтан, 
урпа ҫитернӗ хыҫҫӑн, пӗр-ик сехет иртмесӗр ёҫлеттерме 
те урӑх ҫитерме те йурамаст’.

Сӗлӗ вьгрӑнне тата ырашпа тулӑ та пама йурат, 
вӗсем те сёлӗ шутне кӗме пултараҫҫӗ, ант^ах вӗсене 
тавлӑка 3— 4 кӗрепенкерен ытла памалла мар. Вёсене 
те ватса-шӗкё.тҫесе, улӑм касӑкёсемпе, йе вакланй каш- 
мансемпе хутӑштарса, тавлӑкра 3— 4 хут ҫиме парса, 
майпеле вӗрентмелле. Ш ӑварассине апат п ар ад ен  пёрер 
сехет малтан шӑварса илмелле; ёҫ патне кӳлмелле 
пулсан, тӑрантнӑ хыҫҫӑн икё сехет иртмесӗр кӳлме 
тытӑнмалла мар.

Пӑрҫа, йасмӑк, тӑрна пӑрҫн (виккӑ) таврашсем те 
сӗлӗ хутяе кӗме пултараҫҫё. Кунта та кӗрепенке сӗлё 
вырӑнне пӗрер кӗрепенке пӑрҫа, йе йасмӑк йе виккӑ 
илсе, талӑка 3— 4 кӗрепенке сӗлӗ вырӑнне парса тӑма 
пула?. Вӗсене кашнӑ парӑмра 1— 11/2 кӗрепенке таран- 
'р ен  пама йурат, ан^ах парас умён вӗсене те ватса 
шӗкӗл^есе хагёрлемелле. Тата вёсене выл,ӑха ҫитермелли 
кишӗрпе (муркавпа) хутӑштарса парсан та аван пул- 
малла, ан'дах кишӗре 5— 10 кёрененке таранрен  илсе,
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Йна вакласа памалла. Шӑвараесипе ӗҫе кӳлес шутсем 
кунта та ыраш ҫитернӗ 'цухнехи пекех пулмалла.

Куккурус та лаша вазди  пит аван апат пулса 
тара?. Сӗлё парас шутпа хпсеплесен, куккуруса унйн 
(сӗллӗн) ҫур норма таран парса тӑма йура?. Ҫнтерес 
умён ӑна та ватса хатёрдесе хумалла. Лашана шӑва- 
рассипе ӑна кӳлес вӑхӑтсен шуцёсем кунта та ырашпа 
тӑрантнӑ ■ҫухнехи пекех пулмалла.

Сӗлӗ ҫитерес пайа ҫӗрулми ҫакӑн пек шут тӑрӑх 
Т)ӑтма пултара'^: талӑк хушшишр 3— 4 хугри парӑмра 
^брё ҫёрулмине (паранкӑна) 15— 18 кёрепенке таран 
пама, пӗҫернӗ ҫӗрулмине 18— 20 кӗрепенке тарапрен , 
йе тата типӗгнё ҫӗрулми пулсан, 5— 6 кёрепенке таран 
парса ҫитерме йура?. Ҫак ҫӗрулмнн кӑтартна нормнсем
5— 6 кёрепенке сӗлӗ ҫитерессине '^ӑтма пултараҫҫӗ. 
Кунагакал апата кӑшт тӑвар сапса памалла; унтан тата 
ӑна утӑ-улӑм касӑкӗсемпе хутӑштарса парсан т а  аван 
нула?. Кун пек апатсемие тӑрантса усрама тата въцйха 
пӗрккӗн -п ӗрккӗн  вӗрентсе нымалла.

Хура патӑкӑна (урйхла ӑна, вырӑсла, „меласса" 
теҫҫӗ) 2— 3 кёрепенке сёлӗ вырӑнне кёрепенке сӗлб 
пуҫне кёрепенке хура патӑкӑ парса ҫйтерме пура?. 
Патӑкӑ тата малтан ҫине ытти аиата йӳҫбтсе лайӑхрах 
ҫёртнӗ ҫбртре аван йапала иулса тӑра?. Тата, патӑкӑна 
ҫнтеркелесех тйрсан, ытти апат ҫимӗҫсем те авантарах 
анакан пу.таҫҫё. Патӑкй тёрлӗ хутӑштармаллн апатсем- 
пе, касӑксемпе пёрле пама та питӗ аван.

Выл,ӑха ҫитермелли кишёрпе (муркавпа) хбрлӗ кйш- 
мана тёрлӗрен хутӑштарса памаллн апагсемпе пбрле 
парсап аван пула?, ан§ах вёсене сӗлӗ шутне хисеилесе
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ҫитерес пулсан, сӗлле вӗсем нумайах •ҫйтма пултарай- 
маҫҫӗ, самахран каласан: 2 кёрепенке сӗлё вырӑнне 
кшнёре 12 кӗрепенкӗ тарандан ех  памалла. Паллӑ ӗнтё: 
кун пек нумай ҫимелли апатсен усси сахал.

Пӗҫернӗ ҫӑкӑра 3— 5 хутри парӑмра 10 кёрепенке 
таран парса ҫитерсен, вёл 8— 9 кёрепенке сӗлӗ йатне 
•ҫйтма пултарат, ан^ах кунта витӗр пиҫсе тухнӑ ҫӑкӑр 
пулмалла. Кунсӑр пуҫне тата кймакаран кйларнӑ хыҫ- 
ҫӑн ӑна, лашана п ар ад ен , 4 талёк хушши усрамалла.

Клевёр, ^ӳтсернӑ, тӑрна пӑрҫи (виккӑ) утисем те 
аван тут тытма пултарнӑ пирки, сӗлё ҫитерес пайа 
кӗме пултараҫҫӗ, ант}ах вӗсене (сӗлӗ хисепӗпе шутласан) 
сёлёрен 2— 2‘/г хут ытларах парса тӑмалла пула?. Ҫав 
апатсене тата нумайӑн парса ҫитерсен, вӗсем лаша 
сывлӑхне сийен кӳме те пултараҫҫӗ; ҫавӑнпа та вёсене 
ытти хытӑ шӑмлё, тӑранмаллӑх нумай ҫимелли апат- 
сен^ен шутласан, вёсен ҫуррине кӑна парса тӑмалла. 
Сёлӗ виҫипе хисеплесе нормӑ тӑрӑх шутласа ҫитернӗ 
■ҫух, ҫав малта кётартнё курёксене, сёлӗ парасснн 
ҫуррине ҫи те^ен  парса тӑрантмалла.

Акӑ, сӑмахран, тутӑ тытнӑ йен^ен пӑхсан— 15 кё
репенке улӑх ути, 8 кёрепенке клевёр ути, тата 4 кё
репенке сёлё парса ҫитерни 15 кёрепенке удах утипе 
8 кёрепенке сёлё парса тӑнипе пёрех.

Йалти шутсем тӑрёх, лашашӑн хирти (уйри) апат 
тёп апат пулса тӑра^; вӑл унти апатпах тӳрленме те 
пултармалла. Ан$ах ҫуллахи ӗҫ вӑхӑтӗн^е (ҫӗр кӗске 
майёпе) лашан уйри апатпах тивӗҫсе пурӑнма вӑхӑт 
та ҫитсе пырас ҫук. Унтан тата уйри апат ҫине кӑна 
шанса нураисан, лашан хёйӗн кун к а ҫа^ е н  ӗҫлесе
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пӗтернӗ вӑйне кайалда тавёрма та пултараймё; мӗншӗн 
тесен унӑн 10 кёрепенке сёлё вырӑнне те 3—4  пӑт 
таранту§ен т)ӗрё курӑк ҫимелле пулат, тата 20 кёрепенке 
ута вырӑнне 11/а— 2 пӑта йахён т,ёрӗ курӑк ҫисе тул- 
тармалла пула!1. Пурне те пӗрле шутласа илсен талӑка 
лашан 5— 6 пёт патне т^ӗрӗ курӑк тупса ҫимелле иулат. 
Ҫак 'ҫыхвӑрсен^ен паллӑ ӗнтӗ, уйри апатсӑр пуҫне ла
шана тата урӑх апатсем те кирлӗ: .ёна сьлӗ, йе урёх 
тырӑ йе вёсен хутне кӗрекен урӑх ҫимёҫ парса ҫитер- 
мелле.

3. Апат йӗрки.

Лаша хы рёмёнрн сӗлӗ 2 сехет хушшшгр йӳҫсе—  
ҫёрсе ҫитет; пӑрҫа йевӗрлӗ курёксен вӑррисене (пёрҫа, 
фасол), .рутсернӑ, тата ыттисене те) шӳсе-йӳҫсе ҫитме 
4 сехете йахён, урпапа куккуруса 8 сехете йахӑн кир
лё, ырашна тулла ҫёрсе ҫитме вӑхӑт тата та ытларах 
кирлё. Ҫӗнӗрен ҫитерме тапратнё апатсене лашана 
нумайранна майпеле ҫиме вёрентсе пырсан, унӑн хы- 
рӑм пырӑш таврашӗ ҫав апат - ҫимӗҫсене авантарах 
йышӑнма тапратат те хёвӑртрах вӗсене ҫӗртсе кӑларма 
та вёренсе ҫитет. Ашҫах ҫавах та дашашён сёлӗ апаТ)ӗ 
пурин^ен те ытла тута тытакан, тата 'р  ҫӑыӑл йӳҫ- 
се ҫӗрекен апат пулса тӑра^.

Сёлӗсӗр пуҫне лаша тата утӑ та ҫисе пурӑнат пул
сан, вара унён хырӑыён^е сёлё те авантарах ҫӗрсе ту- 
ха1. Лаша вазди  аван утӑ —  типӗ ҫарансен^е, унтан 
пушӑ хирсен^е ӳсекен лайёх, ҫемсе курёксент)ен туха- 
канни. Ҫапла ёнтё сёлёпе утёна улёштара-улаштара 
парса тёрсан, вёсем лашашён питё вёхётлё апат норми
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пулса тӑма пултараҫҫӗ. Ку тӗлӗшрен лашана сӗлӗпе 
утӑ талӑка мёнрулшар варассине те шутласа уйӑрма 
пула'!', аирах лаша ва,р.ри (ӗнене шутласа нанӑ пек) 
ҫав тернйех тёрёс рухласа хисеплеме май килмест, мён- 
шён тесен ёнене норма тйрӑх ҫитерсе пырсан, в&л сёт 
ӳстернипе ракарса пынине, тата кашнй кун мён рул- 
шар суса тӑнине питӗ тӗрӗс виҫсе тӑма пулаК Ку йен- 
рен лашана п&хсан, вӑл ӗҫ вӑхӑтӗнре мёнру.т вӑй пӗ- 
терннне шутласа илес пулсан, унтан ’тата мёнле-мӗн- 
ле ӗҫре мӗнрулшар вӑй тухнине хисеплесе, уйаса тама 
питех те хён. Сӑмахран каласан: лагаа тӑрантарас тесе 
памалли нормӑна та ёнене парас нормӑ тӑрӑхах рухла- 
са пама пулат. Кунта та лашан кашнӑ виҫӗ пӑт рӗрё 
виҫн ҫине пёр апат пайне шутласа памалла (ӑна вы- 
рӑсла „кормовая единица" теҫҫӗ). Кашнӑ апат йети- 
нитсинре пёр кёрепенке тырӑ пӗрри, йе 3 кёрепенке 
утӑ пулмалла. Кунсӑр пуҫне тата лагаан сехет хуш- 
шинри вӑтам ӗҫне хисеплесе, кашнӑ ёҫленӗ сехетшёя 
пӗрер апат йетинитси хушса памалла.

Сӗлӗ ҫитсе пырайман рухне малта кӑтартнӑ пра- 
вӗлӑсем тӑрӑх [йна "ытти апат-ҫимӗҫсемпе хутӑштарса 
йе тата улӑштара-улӑштара ҫитерсе пурӑнма пулат.

Нуштаран, утӑ тавраш ҫук пулсан, ӑна ҫуртри улӑ- 
мӗпе те улӑштарса пама йураТ’, анрах улӑма кунта утӑ 
шутӗнрен иккё ытларах илмелле. Кунсӑр пуҫне тата, 
улӑма лашана парас умён, малтан ӑна вакй туса, вёри 
шывпа ҫемӗҫтерсе хумалла. Паллӑ ӗнтё, лаша пӗр утӑ 
ҫинре кӑна тӑрсан, вӑл нумайах вӑйлӑ пулас ҫук, пӗр 
улӑм ҫинре анрах усрасан—вӑл, паллӑ# пушшех вӑйсӑр 
пулат, мӗншӗн тесен унӑн ӳт-пӗвне усрама та талӑка



пёр пӑтран ытларах кирлё, тата*кун каҫат/вен 5-шер 
сехет ӗҫлемелле пулсан, ӗҫпе ҫухатнӑ вӑйа калла та- 
вӑрма та тепӗр пйта йахӑн кирлӗ пулса тӑрат.

Сӗлӗпе утӑна тӗрлӗ апат - ҫимӗҫсемпе улӑшу туса 
панӑ ’[)}гх акӑ мӗне астуса тӑмалла: ҫав улӑштарса тӑ- 
вас ёҫе тёрлӗрен апат-ҫимӗҫсен^ен майлаштарса пыр- 
саи кирек хӑҫан та усӑллӑрах пулат. Кунта тата тӗр- 
лёрен апатсемпе улӑштарса тӑрсан, (пӗр апат-ҫимӗҫпе 
кӑна улӑшу туса тӑнин^ен шутласан) апатӑн тутӑ ты- 
тни те ытларах палӑрма пултарат. Унтан тата ҫакна 
та астуса тӑмалла: лашана халидан  ҫитермен апат- 
семпе тӑрантса усрама шут тытсан, ӑна пӗтршкӗн-пё- 
"рккӗн вӗрентсе пымалла, малта калана пек, нормӑ ҫу- 
мне питӗ сахаллӑн хушкаласа пырса вӗренгсе ҫитер- 
мелле. Пурнн^ен ытла тппб апатран •ҫӗрӗ апат ҫнне 
(курӑк, кӑшман тавраш) куҫнӑ тзухне хытӑ. асӑрхаса, 
ыайӗпе куҫмалла. г|)ӗрӗ апат ҫин$ен типё апат ҫине 
куҫыалла пулсан та ҫавнашкалах сыхӑ пулмалла, 
мӗншӗн тесен лашан хырӑм —  пырӑш таврашӗ ҫёнӗлле 
апата кашнӑ хутрах, майӗпе вӗренсе пырса, майлаш- 
каласа ҫитег. Ҫавӑн пек в&хӑтсене астӑвайман $ухне 
лаша вар-вӗтти (■ҫӗкре), ■ркзн 'ркни, тата пӑх-шӑк 
путлӗ тухайман майсем пулса аптратакан пулат.

Пёр-ик сӑмах тата лашана тӑвар парасси ҫинрн 
калӑпӑр. Тӑвар лашана, ҫынна йеиле кирлӗ некех, пи
те кнрлё пулса тӑраг, мӗншӗн тесен унӑн та ҫынӑшш 
пекех йунӗ те куҫ-ҫуЛ) таврашӗ тӑварлӑ; апла пулсан, 
тӑвар унӑн ӳт пайне кбрсе йулакан йапала пулса тӑ- 
рат. Ҫавӑнпа та кашнӑ кунах хуҫан хййӗн лашине 
2— 3 '$ей кашӑкӗ тар ан ^ ен  тӑвар парса тӑмалда.
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4. Сийенлӗ апатсемпе хӑрушӑ шыв.

Кашнӑ хрес§енех аван иӗлсе тӑрат: ҫынна йепле 
ҫӗрек шӑршлӑ апат сийенлӗ, ҫавӑн пекех лашана та 
кӑвакарнӑ, йе ҫӗрнӗ утӑ, хӗрӳленсе п&нтёхнӑ сёлё 
сийенлӗ йапала пулса тӑрат.

Анҫах хӑш-хӑш апат-ҫимӗҫ тӗлёшӗн^ен хуҫан пӗ- 
леймен йенсем те пулаҫҫё; вӑл унӑн лаша апа'дё сийен- 
липе сийенсӗррине труках нийепле те т,ухласа илей- 
мест. Акӑ, илсе пӑхӑпӑр: шӑнма, йе ӳсме пуҫланӑ ҫӗ- 
рулзпше (паранка), тата пӑнтӑхнӑ тусанланнӑ, йе йӗ- 
пенсе выртнипе кёҫҫеленнӗ утӑ-курӑка, унтан тӑпрал- 
лӑ-тусанлӑ тырра, тата шӑнса пӑрланнӑ пах^а-ҫи- 
мёҫ ҫеҫкисемпе курӑк таврашне, типсех ҫитмен утӑна 
пурин^ен ытла клевӗр, л,ӳтсернӑ утисене, хыл,Т)ӑкл& 
арпана, ҫамрёк клевёре, пӑнтӑхса кӗҫҫеленнё хывӑха 
тата ытти ҫимёҫсене те. Ун пек ҫимӗҫ (кӑвакарма ҫӗр- 
ме тапратнӑ апат-ҫнмӗҫ) йалапах сийенлӗ пулса тӑрат. 
Ҫавах та, тепӗр т)ухне, ҫитмен пирки ун пек шан^йк- 
сӑр апатсемпеле те усӑ курма тнвет; ан'дах ун пек ^у- 
хне ҫак условисене хытӑ астуса тӑрас иулат: 1) лаша
на ҫавӑн пек апат хурса панӑ, ^ух, ӑна нитё сыхлавлй 
виҫе шуҫӗпе хисеплесе памалла, тата 2) мӗн вӑй ҫитнё 
таран ӑна тирпейлӗ йусакаласа пама тӑрӑшмалла: нӳ- 
рёрех пулсан —  типӗтсе, йе ҫил ҫин'§е куштарса; хӑ- 
рӑкрах вырӑнсем, пайракасем пулсан — вӗсене уйӑрса 
илсе памалла.

Йат (вӗлерекен йапала) кӳрекен курйксем те саха- 
лах мар; ашҫах, пнрён телейлӗхе, вӗсен^ен нумайёшё 
типнӗ Т)ухне хӑйсен вёлермелли хастарёсене ҫухатма
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пултараҫҫӗ; унтан хирте (уйра), улӑхра/ йе вӑрманта 
ӳссе ларнӑ вӑхӑтра вёсене лаша хӑй те ҫимесёрех хӑ- 
варат. Ҫавах та акӑ мёне манмалла мар: утӑ ҫинре 
хутӑш рӗмере курӑкӗ, кикен, тата ытти вӗлерекен ку- 
рйксем те нумай пулсан, лаша (утӑ ҫинӗ майӗпе) вёсе
не те ҫисе пырса рире кайма та пултараН

Усал, путсёр шыв ӗҫесрен сыхланас тесе лаша пӑ- 
рӑнкалама тӑрӑшат, аирах ытла та ӑш хыпса ҫитнӗ 
вӑхӑтра, таса шыв ҫук пирки, вӑл ҫёрӗк, усал шыва 
та ӗҫсе илме пултарат^ Кӳлленсе тӑракан шӑршлӑ, 
йе пмл/рёклӑ шыв хырӑм пырӑш таврашӗшӗн анрах 
сийенлӗ пулса тёмаст, вӑл йерекен-сикекен рнр сарма 
пултаракан сӑлтав та пулса тӑрат. Пёр вӑлашкаран 
шӑварса пур&нсан, пусӑ (кулата), йе йухан шывӗн 
шанрӑклӑ тӑрӑ шывёнрен те тӗрлӗрен вы.рӑх рирӗсем 
пӗр-пӗринрен сиксе сарӑлма пултараҫҫӗ; мёншӗн тесен 
кунта рирлё лашан сёлехнсемпе йулнӑ рпрӗн вётӗ хур- 
рӗсем шывпала пӗрле сывӑ лашана та сиксе йулма пул- 
тараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та лашана йе харпӑр хӑй вптринренех 
ӗҫтерсе усрамалла, йе тата тӳрех нухакан шывра, ун
тан тасарах пӗвере шӑварса пурӑнмалла.

Тарласа вӗриленнӗ лашасене шӑварасран сыхланас 
майсем ҫинреп епир маларахах каласа панӑррб.

Кунта тата ҫакна астумалла: лаша таврашӗн рас- 
расах ӳсресси, тата 'шӑварнӑ вӑхӑтра сӑмса тӑтйкён- 
рен шыв калла йухса тӑни, унтан пыр рирӗсен ытти 
инкекёсем те нумайӗшӗ шӑварнӑ рух сыхланма пӗл- 
ментен, тата лашана сивӗ шывпа шӑварнинрен килсе 
тӑраҫҫӗ.



IV. Лаша ӗҫлени.

Ӗҫлекен „рӗрӗ машина" тӗрӗс йӗркеллӗ ӗҫлетёр те
сен хуҫин ҫакна астуса тӑмалла: пуринрен малтан 
каласан, лаша та ҫын йевёрлех, рӗрӗ йапала.

Апла пулсан унӑн ӗҫлес вӑйӗ патакпа кӳпкесе кӑ- 
лӑрнипех ҫӑмӑллӑн тухас ҫук; вӑл хӑй ирбккӗя, хавас- 
ланса ӗҫленипе кӑна ӗҫе ӳсӗмлӗ туса йама пултара!. 
Кун ва.|).ри нумайах та кирлӗ мар, пуринрен малтан— 
кашнӑ ӗҫ лашан вёйӗ-халӗ майӗпе пулса пымалла, 
иккёмӗшӗнрен —  лашан ӗҫ вӑхӑтӗнре пӗтнӗ вМ не тут 
тытма пултаракан апатсем ҫитерсе пӑхма пёлнипе, ун
тан ӑна арашласа пйхма пултарнипе кайалла тавӑрма 
тӑрйшмалла; виҫҫӗмӗш шурӗпе—лашана ӗҫ тавраш хӗн- 
хур, ыратусем кӳресрен сыхлавлӑ пулма тӑрӑшмалла 
(пример идее тесен ҫаксене илӗпӗр: хӑмӑт йе пысӑк йе 
ансӑр пула!, йе тата йӗнеррӗк путлех мар пула!', унтан 
тата йӗвен аври (рёлпӗр) хӑш рухне кансӗрлесе ырат- 
тармалла пула!, йе хӑш рух рӗн таврашсем хытӑ пу- 
лаҫҫё, йе лаша таканӗсем йурӑхсӑр пулаҫҫё); тӑватӑ- 
мӗшӗнрен— вӑхӑрё-вӑхӑрӗне лашана кӑшт сывласа, йе 
шӑрса идме канӑҫ парса ёҫлемелле; йулашкиярен— ла
шана ёҫ шӑлт вӑйран тайӑлтаракан туса йамалла мар;
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пуринрен ытла лаша тштех сывах мар кухне куна хы- 
тӑ астуса тӑмалла.

Йулашкин'вен каланӑ еӑлтавӑн условп ҫин^ен тата 
ҫакна аса илмелле: лаша сывлайми, йе йӑвӑрйн сывла- 
кан пулни, тата йусанмалла марах типсе-хӑрса н а р р -  
ланни, унтан питех вӑйсӑрланса кайнин майӗсем ҫакӑн 
пек ӗҫсен’§ен килсе тӑраҫҫӗ: лаша йепле те пулин ^ир- 
пеле вайсӑрланса куманланнӑ пулсан, хуҫи ӑна р с -  
р с а х ,  лаша ^уманланнӑ-ҫке тесе, унӑп йулашки вӑйӗ- 
халӗсене патакпа хёне-хӗне ёҫлеттерсе кӑларат.

Кун хыҫҫӑн ҫӑмӑл иртмелли сахал ■ҫирех йавӑр- 
ланса кайса, кайран-кайран сывалмалла мар г§ир пекех 
пулса кайма пултарат. Кахал лаша ҫук; лаша имшер, 
ӳркенет пулсан—-вал лаша вӑйсӑрринрн, йе тата ыт- 
лах сывах маррин^ен килет; унтан тата нарртарах  ҫи- 
терсе усранипрн, йе ӳстернӗ ’вух н а р р  пӑхнинкен, йе 
х ӑ т  кухне ытлашши шыҫӑнса кайнннкен; йе тата вай 
ҫитеймен ӗҫе, КУН хава .р е  калараренех ӗҫлеттернин- 
■ҫен, йулашкинкен тата— кӳлмелли хатӗрсем питех майлӑ 
пулманнннрн те килсе тӑраҫҫё. Кун пек майсене хуҫа 
кирек хӑҫан та хӑй тӗлӗнех ӑнланса илме пултара¥, 
а н р х  унйн кӑшт ытларах р тӑм лӑ  пулса, лаша пурӑ- 
нӑҫне тӗплёрех сӑнаса пурӑнмалла. Кунсӑр пуҫне тата 
унӑн мӗн пур кӑтӑмлӑ кймӑлпа ҫине тӑрсах, лашана 
ӳркентерме пултаракан сӑлтавсене сӑнаса тупса, вӗсене 
пӗтерме тӑрйшмалла.

Ӗҫ патӗнке лашасем хӑшӗ питӗ ҫивӗ§, вӗри пулаҫҫё; 
а н р х  сасартйк нумай ёҫлесе тӑкас шутпа, вёсен ытлаш
ши вӗрилӳхӗпе те усӑ курма васкамалла мар. Пур



майна та вёсен хавшаклӑ хастарлӑхне йӑвашлантарса 
пыма тӑрӑшмалла. Ҫавӑнпа та ун йышши лашасене 
■рпер сывӑ лаша ӗҫлеме пултарнӑ нормӑ тарант^ен кӑ- 
на ӗҫлеттерсе пьшалла.

Епир лашана выҫӑпа усраса ырханлантарни ӑна 
ӗҫре пере те вӑй памаст, тесе темнҫе хут та каланй'рё; 
халӗ тата ытлашши шыҫӑнса кайнӑ лаша та ӗҫре ӳрке- 
некен пула¥, тесе каларӑмӑр. Ӗҫ вал,л,и мӗнле ӳт-пӗвпе 
кӗлетке авантарах пулат-ши: ырханни-и, йе шыҫмакки? 
Иккӗш те лайӑхах мар.

Лаша таврашне авантарах тытма пӗлекен ҫынсем 
каланӑ тӑрӑх, лаша ӗҫлемелли ӳт-пӗвлӗ, урӑхла кала- 
сан, ни ырхан, ни ытлашши шыҫмак пулмалла мар. 
Лашана ӗҫне кура тӑрантмалла, унтан аната кура 
ӗҫлеттермелле.

Ащ,ах кунта та пӗлмен кӑлтӑксем пулма пултараҫ- 
ҫӗ. Ӗҫлет хресрен лашипе талӑка 12-шер сехет, ҫиме 
пара¥ ӑна труках 30— 35 кёрепенке сёлӗ. Ш ухӑшласа 
пӑхсан— ёҫ тӑрӑх апа^ё, апат тӑрӑх ӗҫӗ пулмалла те- 
мелле, ан'цах лаша ҫавах та ырханах пулса йулаЕ

Кунти сӑлтав майӗсем паллӑ ӗнтё: лаша 12 сехет 
тӑрӑшшё ӗҫленипе ӑҫтан ҫав пӗр пӑта йахйн тирра 
йӳҫӗтсе ҫӗртме пултарӗ? Ун пек лаша хыҫҫӑн ҫерҫисе- 
не (сала кайӑксене) лашан тислӗкёпе пӗрле тухнӑ 
тырӑ пёрТ)Исене пуҫтарса ҫӳреме ҫеҫ аван пулмалла.

Ҫавӑнпа та лашана ёҫ хушшищр кантарасси йна 
ахал, кӑна кантарса таратнипе пулмаст, ӑна тата хы- 
рӑм-пырӑш таврашне ӗҫлеме канлёх пама та кантарма 
тивӗҫлӗ.
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Урасене пӑсни.

Лаша ырхан, мӑнтӑр, йе ӳркенрк урӑм-сурӑм, 
йе тата ытла вёрн— ҫивӗт} пулами, а н р х  унӑн р р н е - 
сем пӑсӑк пулсан, йе тата ура тавраш ӗҫре аманнӑ 
пулсан, вара унтан нумайах усӑ пулассине кётуелли 
ҫук. Ӗҫ п атён р  лаша ррнисемпе урисене инкек-син- 
кекрен сыхласси йӑвӑрах мар, аманас пулсан пулӑшса 
илме те р с а х  пула?.

Малти ура: а —р р н е  хёрри,
б—варри, в—стрелки, г, ж— 
стрелка патнелле ҫаврӑнса 

кайакан кётессем.

Аирах кун ҫинрен те ■р паллӑ тӑракан правӗлӑсе- 
не кӑтартса пама йура?, мӗншӗн тесен лашан уксах- 
лас майёсем пуринрен ытла ҫав правёлӑсене астуса пу- 
рӑнмайтан килеҫҫӗ.



Лаша рӗрнисене тасатнӑ рух акӑ мӗн-мён пӗлсе 
тӑмалла; 1) ура рӗрни [тӗпӗнрен рӗрӗ рӗрнене сахал- 
тарахйн касса илме тӑрӑшмалла (рӗрӗ рӗрне хӑйу пек 
ҫӑмӑллӑн касӑлса тухат); кунта алӑра тёпренекен рӗр- 
нене кӑна тӗнпе касса кӑлармалла; 2) стрелкӑ патӗн- 
рен сӳсленсе, йе хӑпӑнса тӑракан татӑксене кӑна кас
са илсе, сывӑ-тӗрӗс тӑракан стрелкӑн пайӗсене тив- 
мелле мар. 3) Стрелка патнелле ҫавӑрӑнса кайакан кӗ- 
тессене касса илесрен те сыхланмалла. Лашана такан- 
латтарнӑ рух такан ҫирӗпрех- ҫыпӑҫса татӑр тесе тӑрӑш- 
малла, унтан тата пӑта тавраш тухмалли шатӑксем 
пурте рӗрнен шурӑ ҫыри тӗлнелле пулмалла; такан 
ура тӗпӗпе рӗрне хӗррисемпе ҫӑтӑ ҫыпӑҫса тӑмалла 
пултӑр тесе ӑна лайӑхрах виҫвелеее пӑхса суйламалла. 
Таканӑн йулашки пӑтин шатӑкӗ ура кӗлинрен пӗр 
1— 1 у а вершук айкинерех лармалла, тата пур такан 
пӑтисем те харпар-хӑй шӑтӑкӗсене иуҫ вӗҫне ҫитиренех 
ирӗккӗн кӗрсе лармалла; унтан тата рӗрне хӗрринре 
айалти йенрен такан пӑтисем виҫё пайёнрен пёр пайӗ 
патнелле тулалла тухса тймалла.
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V. Синенен ^ирсен^ен сыхласси.

Лашана сикекен рир-рӗртен сыхламалли майсем, 
малта каланӑ пек, ана тӗрӗсрех усрамалли условисене 
лайӑх астуса пурӑннинрен килсе тӑраҫҫӗ:

1. Нӳлӗме ҫутӑ, таса тытмалла.
2. Лашана кашнӑ кунах тасатса тймалла.



ч
—  31 —

3. Пӗр вырӑнта кӳдленсе тӑраканпа пыл^ӑклй нш- 
ва ӗҫесрен сыхламалла.

4. Пӗр вӑлашкаран, пуринт}ен ытла—пӗрмай ҫӳре- 
кен ҫулсём ҫинг§е, пасарсемпе тата йут кил-картасен^е 
шӑварасран ҫыхланмалла.

5. Тӗрлӗрен аманмалли майсен^ен сыхланмалла: пёр- 
пёр гаёвӗр йапалана ■ркӗнсе ӳт-пбвӗн тулаш ӗнр йухан 
сурансем пуласран, унтан ^ӗрёнсе аманасран, тата пй- 
сӑк апатсем ҫисе, унтан тата пӑрлӑ шыв ӗҫнё хыҫҫӑн 
пур шалти оркӑнсем пӑсйласран сыхламалла.

6. Ӗҫре ытлашшн ывӑнтарасран сыхламалла.
Кашнӑ хуҫанах, малта кйтартнӑ майсемсёр пуҫне,

тата урӑх выл,ӑх— '§ӗрлӗхе усрама кирлӗ пулса тара
кан ытти майсене те астуса тӑма тӑрӑшмалла, вёсем 
ҫаксем пулаҫҫё:

1. Сыва вы.^аха 'ҫирлисем патне йарасран сыхлан- 
малла.

2. Вӗлермелли сикекен 'ҫир-^ёр тавраш пулсан, ла
шана кётӳве йарасран асӑрхамалла.

3. Вилнӗ выл,ӑхсемпе вараланнӑ уйсене йарасран 
сыхланмалла.

4. Ҫӗнӗрен туйаннӑ вы.$ӑха 2— 3 ерне хушши уй- 
рйм тытса усрамадла.

5. Унта-кунта йӑваланса' выртакан вилнё выл,ӑх- 
'ҫӗрлӗхе пуҫтаркаласа тӑрса, выл,ӑх ҫӑви (масарӗ) ҫине 
■ркмелле.

Кунта ҫырнӑ правёлӑсене пурне те вӑхатра астуса 
тйракан хуҫанӑн лаши питё 'бипер, справнйй пулӗ.
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