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Малтан калани.

Етем хӑйне кирлӗ йӑвӑҫ-курӑкран нумай- 
рах усӑ курас тесе,—  хире тырӑ-пулӑ, курйк- 
сем акат, пахт>ине тӗслӗрен ҫимӗҫ акат, ҫимӗҫ 
кӳрекен йӑвӑҫсем лартат. Хӑй лартса, акса 
ӳстернӗ йӑвӑҫ-курӑксен^ен ытларах усӑ курас 
тесе, хуҫи йӑвӑҫ курӑксен вйрлӑхӗсене суй- 
лат, тӑприне кура ӗҫне те урӑхларах тӑват, 
хӑш вӑхӑтра йепле мелпе акса, мӗнле пӑхса 
ӳстерссине асӑрхат. Акнӑ, йе лартнӑ йӑвӑҫ 
курӑксем пулса ҫитсессӗн, вӗсене йепле сых- 
ласа, ӑҫта хурса усрамаллине асӑрхат; йӑвӑҫ- 
курӑксен пахт,арах йулакан йулашкисене та- 
сатса илсе, йӑвӑҫ-курӑксене килес ҫул валли 
хӗл каҫма меллесе йепле хатӗрлесе хӑвармал- 
лине асӑрхат.

Йӑвӑҫ пахрине туса, пӑхса пурӑнассине 
илсен, пахрине пӑхма, йӑвӑҫ-курӑкне ӳстерме 
пӗлнинт,ен пуҫне урӑх нимӗн те кирлӗ мар 
пек. Ант,ах кусент,ен пуҫне кунта тата хурт- 
кӑпшанкӑсен пурӑнӑҫне пӗлес пулат, йӑвӑҫ- 
курӑк т,ирӗсене, ҫанталӑкиа ытти йапаласем
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ҫинт>ен те пайтах пӗлес пулат, тӗрлё ӑстасем 
(спецсем) пӗлнине пӗлес пулат.

Вӗсем ак мӗн тӗлӗшрен кирлӗ. Пахт,аҫӑ пӗр 
пӗр ҫимӗҫ йӑвӑҫҫине лартас тенё т,ухне, вӑл 
ҫав ҫимӗҫ йӑвӑҫҫи йепле усӑ парассине пӑхат, 
ҫанталӑк, йе тӑпри йурассипе йурамассине 
пӑхат, тата хӑй лартнӑ йӑвӑҫӑн тӗрлӗ месле- 
т,ӗсене асӑрхат. Йӑвӑҫӗ т^ипер т,ӗрӗлсе ӳсме 
пуҫласан, пахт,аҫӑ малашне тӑпрасем, ҫӗр-шыв- 
сем, ҫанталӑксем улӑшӑннине, йӑвӑҫӗ ватӑл- 
нине, унӑн ҫывӑхӗнт^е ӳсекен урӑх йӑвӑҫ-ку- 
рӑксем пуррине, тата й ӑ в ӑ ҫ с е н е  тапӑнса 
сийенлекен тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑсене, сӗлек- 
сене, шӑшисене, кӑмпасене, пактерисене асӑр- 
хамалла пулат.

Ҫак улӑшӑнусене кура, иахраҫӑн хӑйӗн ӗҫ 
мелӗсене те улӑш гарарах ӗҫлемелле пулат: хӑш 
ӗҫе ӗлӗкхин-рен маларах, хӑшне кайарах ту- 
малла пулат, тепӗр т,ухне тата пӗр вӑхӑтрах 
темиҫе пиркерен ӗҫлемелле пула^г. Акӑ калӑ- 
пӑр: йӑвӑҫ-курӑкӑн тӑшманӗсене те пӗтермелле, 
йӑвӑҫ ӳсекен тӑпрана та кирлё пек меллеш- 
термелле, тымарӗсене апат та памалла, нӳрӗ 
те памалла, гата ӳссе ҫитнӗ йӑвӑҫа ҫутӑ та, 
сывлӑш та ытларах памалла.
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Пахт,аҫӑн ӳссе ҫитнӗ йӑвӑҫа пурӑнма мӗн 
кирлине пурне те йиттӗр пӗлсе пымалла. Хӑш 
хӑш  сийене сирсе йама тӳрех мӗнле тытӑнса 
ӗҫлемеллине лайӑх пӗлмелле. Ан^ах йӑвӑҫ- 
курӑка ӳсме пӗр вӑхӑтрах темиҫе мел кирлӗ: 
вӗсем пур те пӗр пӗринпе ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа пур сийенлекен йапаласемпе те харӑ- 
сах кӗрешмелле пулат. Ант,ах ҫаксент,ен пӗр 
йышшисем, сийенлекен т>ёр-т,унсем, кӑмпасем, 
пактерисем (вӗткӗнсем) уйрӑмрах тӑнипе, вӗ- 
сене сӑнаса пӗлекен ӑстасем те 'пахт,аҫӑран 
уйрӑмрах тӑрса, йӑвӑҫ-курӑка ӳсме хӑйне мӗн 
кирлине питех асӑрхамаст^ӗҫ. Хурт-кӑпшанкӑ- 
сене, йӑвӑҫ-курӑк т,ирӗсене, йӑвӑҫсен пурнӑҫне 
тӗплесе пӗлес тӗлӗшрен ӑстасем пӗр пӗринпе 
тат,ӑрах ҫыхӑнса ӗҫлемелле.

Ҫак кӗнекере епӗр ҫав тӗрлӗ ӑслӑлӑх ӑсти- 
сен ӗҫӗсене, вӗсем пӗр пӗринпе мӗнле ҫыхӑнса 
гӑрассине тӗпӗ йӗрӗпех каласа тухмасан та, 
пахт,а т,ӗртсе ӳстернӗ т,ух сийенлекен йапа- 
ласене те пӗтерес, йӑвӑҫ-курӑка ӳсме те усӑллӑ 
ӗҫсем тӑвас тӗлӗшпе пурнӑҫра тӳрех мӗн-мӗн 
тумаллисене кӑтартса тухӑпӑр.

Кунта епӗр иах^асене сийенлекен шӑтни- 
ҫене, с ӗ л е к с е н е ,  тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑсене
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асра тытса, пахт,ара йепле ӗҫлемеллине кйтарт- 
са пама тӑрӑшарах парӑпӑр.

Халхи вӑхӑтсен^е ҫитменне пахт,ари тӗрлӗ 
сийенлекен йапаласене пётермелли машшин- 
сене, емелсене туйанма та кансёртерех пулт,ё. 
Ҫавӑнпа вёсен сийенёсене урӑх мелсемпе ӗҫ- 
лесе пӗтерме тӑрӑшас пулат. Сийенлекен хурт- 
кӑпшанкӑсене кӗретех куҫ умёнт,ех пётерекен 
мелеем пах^а ӗҫне тинрех тытйнакан хрес- 
т^енсемшӗн усӑллӑрах пек туййнмалла. Ант,ах 
ун йышши мелеем, хатёрсем ҫук пирки, пах- 
т,асене сийенлекенсемпе ытти мелсемпе ӗҫлесе 
кёрешме вёрентме тйрйшас пулат. Ку ӗҫре 
тӗслӗрен йстасем (хурт-кйпшанкй йе йавйҫ- 
курйк т,ирӗсем ҫинт,ен пёлекеннисем те, йй- 
вӑҫ-курйксен пурйнйҫне пёлекенсем те(акро- 
номсем) пӗрлешсе вӗрентсен, ҫапла туна ӗҫ 
пахт^аҫа темиҫе тёслёрен те пулйшӗ: сийен 
кӳрскен кй м п асен т ,ен  те упрё, тйприне те 
аванлагӗ, нуре те, сывлйшага ҫителӗклӗ тавӗ. 
Пӗр йышши ӗҫех темиҫе^ йент,ен усӑ панине 
кура, йна тума уйрйм пахт,аҫй та, пӗтӗм йал- 
йыш та хавасрах килӗшсе йышйнӗ. Пӗр-пёр 
ӗҫ ҫинт^ен пӗр ӑстаран илтсен ҫын шухйша 
кайат, май килсен туса пахма та хатӗр пулат.
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Ҫав ӗҫ ҫинт,енех тепӗр хут астутарсан, йе 
урӑх ӑста тапратса каласан, вӑл ӗҫ ҫын пуҫне 
(шухӑшне) тата тӗреклӗрӗх кӗрсе ӳкет. Ҫав 
ӗҫ ҫинт,енех урӑх йышши ӑста каласа парсан, 
ҫын вӑл ӗҫе т,асрах тытӑнса туса пӑхма тӑрӑ- 
шат. Еҫе пӗр хут туса пӑхни пит паллӑ усӑл- 
лах пулаймасан та, сийен кӳмен пулсан, пурӑ- 
нӑҫ йӑлине кӗрсе ӳ л ӗ м  ҫ ӑ м ӑ л р а х  тума 
хӑнӑхтарат. Ку тӗлӗшрен икӗ тӗрлӗ ӗҫсем 
илсе танлаштарса пӑхар: пӗр йышши пахт,а 
усранӑ т,ух хӑнӑхнӑ йаланхи ӗҫ, тепӗр йыш
ш и —  ҫӗнӗрен шухӑшласа тытӑнакан ӗҫ пул- 
гӑр. Акӑ Мускав кӗпӗрнинт,е пах^ари хӑмла 
ҫырли аврисене хӗле хирӗҫ ҫ ӗ р е л л е  авса 
ҫыхнине, ҫуркунне шалҫасем (патаксем) ҫумне 
тӑратса ҫыхнине, таврашӗнт>и тӑприне т,авка- 
ласа тислӗк тӑкса ҫемҫетессине,—  ҫак ӗҫсене 
уссине йе кирлине шухӑшламасӑр, йалан ҫапла 
гуса хӑнӑнхипех ггуса пыраҫҫӗ. Мӗншӗн тесен, 
хӑмла ҫырлине иур те ҫапла пӑхса типтерлеҫҫӗ. 
Ҫав вӑхӑтрах тата хӑмла ҫырлине пайтах пы- 
сӑкрах сийен тӑвакан кӑпшанкӑ ҫине ҫавӑрӑнса 
пӑхакан та ҫук. Хӑй вӑл ҫырла ҫеҫкисене, 
т,ет)екӗсене ҫисе пӑсат, темиҫе ҫулт,т^ен пиҫнӗ 
ҫырлине х у р т л а н т а р с а пурӑнат,—  ҫапах та



пахт,аҫӑ ку кӑпшанкӑпа вун ҫул хушш ин^е те 
пӗр хут кӗрешсе пӑхмаст. Хӑмла ҫырли кӑп- 
шанкин (хурт,ӗн) сийенне те сахаллатма май 
пур: акӑ пиҫнӗ ҫырлисене тасарах суйласа 
татса пуҫтармалла, пухнӑ ҫырла ҫине ҫийеле' 
йӑшӑлтатса тухакан хурт,ӗсене суйласа илсе 
пӗтерес пулат. Пиҫсе иртӗннӗ, йӳҫӗхе пуҫланӑ 
ҫ ы р л а с е н е  те пухмасӑр хӑварма йурамаст. 
Ҫарла туни пӗр труках темиҫе тӗрлӗ усӑ па
рат: иртӗннӗ ҫырласене т,ей тума йе кукӑл, 
ӑшне валли типӗтсе хума пулат. Ун пек ҫыр- 
ласене тасатса илни ытти ҫырласене пиҫме 
сӗткен хӑварса пулӑшат. Тата ҫырла ӑшӗнт,и 
хуртсене ҫитӗнит>т>енех пахт,ара йулма памаст; 
унсӑрӑв вӗсем йулнӑ ҫырласемпе тӑранса ҫи- 
тӗнеҫҫӗ те, ҫӗре анса килес ҫул валли пике- 
ленсе йӑхлӑха йулма пултараҫҫӗ; вара вёсен- 
т,ен каллах нӑрӑ йевӗрлӗ вӗг кӑпшанкӑсем 
тухса ҫӑмарта сапса ҫырлана хуртлантарма 
пултараҫҫӗ. Хӑмла ҫырли ӑнса пулнӑ ҫул хрес- 
т,енсем лайӑхрах ҫырлине тавара пухса илме 
гӑрӑшнипе, пиҫсе иртӗннё (йӳҫӗхнӗ) ҫырлине 
тасатассишён питех хыпмаҫҫӗ (тӑрӑшмаҫҫӗ.) 
Ҫапах та ӳркенмесер ӗҫлесен, мён т^ухлӗ хурт
сене пухса илсе, к и л е с ҫ у л х и с и й е нр е н
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хӑтӑлмалли курӑнсах тӑма пултарат. Ант,ах хӑм- 
ла ҫырли пахт>исем темиҫе хуҫан ҫывӑхра йуна- 
шар тӑрӑҫҫӗ пулсан, пӗр хуҫи ант,ах типтерлӗ 
ӗҫленипе ӗҫӗн усси пӗтӗмпех палӑраймаст. 
Пур те килӗшсе сӑмах пӗтерсе ӗҫлесен тин 
кӗретех усӑллӑ пулат.

Пахт,аҫӑсене килес ҫулхи усӑшӑн мар, кӑҫалхи 
ҫырлана та сийенрен хӑтарма мел тупса пара - 
кан канаша вӗсем хавасрах йышӑннӑ нулӗту^ӗҫ.

Халӗ епӗр сийенлӗ хурт-кӑпшанкӑсемпе кё- 
решме пахт,ара мӗн тумаллине сӑмахран ҫи- 
йелтен ҫех каласа тухрӑмӑр. Малалла ҫакӑн 
ҫинт,ен епӗр тӗплӗрех т,арӑнса уйрӑм тёслӗх- 
сем илсе кӑтартса пӑхӑпӑр.

Пахт,ара, йепле ӗҫлесен, усӑллӑрах та, мел- 
лӗрех те пулассине ӑнласа плес тесен, хурт- 
кйпшанкӑсем ҫин-ьен пирӗн акӑ мён пӗлсе 
тӑмалла;

1) Сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсем хӑйсене 
пурӑнма меллӗрех апатран нуйан вырӑнсене 
пӗрре пырса вырӑнаҫсан, вӗсем урӑх ҫӗрелле 
куҫса ҫӳреме питех йуратмаҫҫӗ.

2) Вёсем (сийенлё хурт-кӑпшанкӑсем) апат 
ҫитейменнипе, йе малашнехи йӑхне хӑварма 
мелсӗррипе кӑна урӑх ҫӗрелле куҫса ирӗксӗртен



сапаланаҫҫӗ. Вёсен малтанхи йӑви вырӑнӗ 
(вӑййи) пирӗн пахт,асент,ен мӗн т-,ухлӗ инҫе- 
рех тӑрат, вӗсене куҫма та ҫавӑн ^ухлех хӗн- 
терех пулат: ҫӗнӗ ҫӗре куҫса кайнӑ '5ух вӗсене 
кайӑк-кӗш ӗк те т,асрах курса пӗтерме пулта
рат; ҫилпе-ҫӑмӑрпа, усал ҫанталӑкпа та, ытти 
йапаларан та хӑвӑртрах пӗтме пултараҫҫӗ. Апат 
тупаймасӑр выҫӑ ҫӳрени те вӗсене минкетсе _  
(нат>арлатҫа) йӑх хӑварса ӗрт,еме (йышлӑлан- 
ма) кансӗрлет.

Пахт,асент,е ӗҫленӗ т,ух, кирек хӑҫан та, 
хурт-кӑпшанкӑсен ҫак пӗр вырӑнарах пурӑнас 
йӑлине ге, куҫса ҫӳренӗ т,ух вӗсем пӗтме 
пултарнине те астуса ӗҫлес пулат.

Кунтан пуҫне пахт^аҫӑн пах^и вырӑнӗ ӑҫтал- 
ла тайлӑкне, тӑприне, йӑвӑҫ сурт,ӗсене, вӗсе- 
не йепле вырӑнаҫтарса лартассине те пӗлсе 
ёҫлемелле. Мӗншӗн тесен, йӑвӑҫ-курӑк йепле 
ӳсесси тӑпра месле^ӗсен^ен, ҫанталӑкран, ҫу- 
тӑран, сывлӑшран та килет. Ан^ах вёсен пурӑ- 
нӑҫне ӳлӗм кайарах йепле кӑпшанкӑсем, кӑм- 
пасем сийенлессине малтанах пӗлсе хума ҫук. 
Хурт-кӑпшанкӑсен сийенё кӗрешех палӑршу^ен 
пахт,аҫӑ йӑвӑҫ-курӑксемшӗн хӑйсемшӗн йеп
ле усӑллӑ, ҫав майсемпе ӗҫлесе тӑм а 'пултарат.
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Днт,ах кӑпшанкӑсем, кӑмпасем аптӑратнипе 
йӑвӑҫсем сӑхалрах йе н а т ^ а р т а р а х  ҫимӗҫ 
кӳре пуҫласан, тура^ӗсем хӑрни палӑра пуҫ- 
ласан, вара пахт,аҫӑн хӑй ӗҫӗсене ҫав сийен- 
лекенсене сахаллатма й е пӗтерме меллесе 
ӗҫлемелле пулат. Ун пек ^ухне хӑш ӗҫсене 
васкарах, хӑшӗсене йериперех, йе урӑхрах 
вӑхӑтра (маларах йе кайарах) та тумалла пӳлат.

Малалла ҫак кӗнекере епӗр Вӑтам Раҫҫейри 
пахт,асене с и й е н л е к е н  хурт-кӑпшанкӑсене, 
кӑмпасене пӗтерес тесен, ҫав вӑхӑтрах йӑвӑҫ- 
кураксене хӑйсене те ӳсме меллӗрех пултӑр 
тесен, мӗн-мӗн тумаллисене, хӑҫан йепле ӗҫле- 
меллисене катартса тухӑпӑр .‘

1. Пахца вырӑнне суйласси.

Пах^а вырӑнне суйланӑ т,ух тӗрлӗ йент,ен 
асӑрхамалла пулат: ҫӗрӗ ӑҫталла тайлӑккине, 
тӑпри мӗнлине, вырӑнӗ тикӗссипе тикӗс мар- 
рине, хӑш йент,ен ҫилсем ыгларах вӗрнине, 
вӗсент,ен хӳтӗлекен вӑрмансемпе сӑртсем пур- 
рипе ҫуккине, тата ытти ҫавнашкал йапаласе- 
не астумалла. Пахт^а вырӑнне йышӑннӑ т,ух, 
пахт,ана с и й е н л е к е н  пур т,ёр-т,унсене те 
пӗлсех ҫитерме ҫук. Ҫавӑнпа вӗсент,ен т,й
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паллзраххисене, тӗрлӗ ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисене пӑхса 
ӳстерме пигрех кансӗрлекеннисене асӑрхамал- 
ла пулат. Акӑ пирӗн Т)ӑваш респуплӗкӗн^и 
улма йӑвӑҫҫисене улма хурт,ӗ, тӗклӗ хурт, 
питрех тапӑнат. Пахт,а вырӑнне суйланй т,ух, 
ҫӗр тайлӑкӗ, йе тӑпра меслет>ӗ ҫав хуртсент,ен 
сыхланма йепле усӑ парассипе памассине те 
шухӑшламалла. Ант,ах вӑл йапалана хурт-кӑн- 
шанкӑсем ҫинт,ен вӗреннӗ ҫынсем те пурне 
те пӗлсех ҫитмен. Тӗрлӗ кӑпшанкӑсен пурӑ- 
нӑҫӗ пахт^а вырӑнӗ меслет,ӗсемпе (мӗнлипе) 
ҫыханса тӑнине пӗлни — пахтуюене сийенлекен 
тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑсент>ен сыхланма пулӑ- 
шёт,т,ё. Тен ҫёр ӑҫталла тайлӑк пулнинт,ен 
йӑвӑҫ-курӑксене хурт-кӑпшанкӑсем тапӑнасси- 
пе тапӑнмасси т,ӑнах та килег пулӗ. Мӗншён 
тесен, пах^а вырӑнӗ ӑҫталла тайлӑк тӑнинт^ен 
ҫуркунне йур т>асрах ирӗлесси килет. Йур 
кайса пӗтес вӑхӑтран йӑвӑҫсен т ^ е к ӗ с е н  па- 
накӗсем хӑҫан ӑшӑнса ҫурӑласси килет. Улмуҫ- 
ҫисене сийенлекен йӗс пуҫлӑ кӑпшанкӑ ҫӑмар- 
тисент,ен хур^ёсем тухасси йӑвӑҫ тура^ӗсем 
хёвелпе ӑшӑнассин^ен, тата ҫав вӑхӑтрах сыв- 
лӑш нӳрёнт>ен те- килет.

Ҫёрӗ ҫур-ҫёр йенелле тайлӑк т>ух, ҫуркунне
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улмуҫҫи пах^ин^и йур кайарах ирӗлет. Ҫур- 
ҫӗр йент^ен пахт,ана хӳтӗлекен йапала пулсан. 
ҫакӑн пек вырӑнлӑ пах^а, тепӗр йышши пах- 
т,аран (кӑнтӑрланалла тайлӑккин^ен, ҫур-ҫӗр 
йент>ен хӳтӗлеменнинт,ен) аванрах хисепре 
(шутра) тӑмалла, мӗншӗн тесен, ун пек пах- 
Тулра т^ет^ек папакӗсем хуртсем ҫӑмартасент,ен 
кайран тин ҫурӑлнипе, ҫамрӑк хуртсем сивӗре 
ҫара ҫӗрте вӑрах пурӑнмалла пулнипе, ун ^ух- 
нехи ҫӗрлехи тӑмсемпе (сивӗсемпе) пӗтме те 
пултараҫҫӗ.

Улма йӑвӑҫҫисем ҫуркунне кайарах йулса 
папакӗсене кӑларсан, унӑн т,ет,екӗсем те ҫу 
уйӑхӗнт,и йулашки сивӗсен^ен (тӑмсент,ен) 
хатӑлса йулма пултараҫҫӗ.

Хӑш-хӑш хурт-кӑпшанкӑсем тӗлӗшӗн^ен кё- 
ретех урӑхларах,— йӑвӑҫсем т,асрах ҫулҫӑланни 
хуҫишӗн усӑллӑрах, мӗншён тесен, папаксене 
кышлакан кӗве йышши хуртсем маларах тух- 
са ӗлкӗрсен, ҫамрӑк папаксене пӗтӗмпех ҫисе г' 
йама пултараҫҫӗ; сарӑлса ҫулҫӑлана пуҫланӑ 
папаксене ҫисен, ҫав терийех сийенлеймеҫҫӗ. 
Ҫавӑн пек йӑвӑҫ папакӗсене кышласа тӑранса 
пурӑнакан хурт-кӑпшанкӑсем,— акӑ тӗрлӗ лӗпӗ- 
шён (пойарышнӗкӗн), пурҫӑп тӑвакан лёпёшён,



тата улма йӑвӑҫӗ кӗвин х у р т , ё с е м ,  тата 
урӑх йышшисем те пайтах пулаҫҫӗ. Улма йӑвӑҫ 
папакӗсем ^асрах сар й л ^й р  тесен, йурне кӗре- 
ҫепе хырса ывӑткаласа йама, йе кӗл сапса 
ирёлтерме пулат. Ку мелеем кӑнтӑрла йенне 
тайлйккинт>е паллӑрах усй пама пултараҫҫӗ. Ан- 
т,ах пахт,а ӑҫталла тайлйккине суйласа йышйн- 
нӑ т,ух хутран ситрен ҫех тӗл пулакан хурт- 
сене аназах мар, ҫав таврари ҫӗр-шыври йаланхи 
хурт-кӑпшанкӑсене астӑварах суйламалла. Хӑш 
ҫул кӑна йышлӑ ӗрт,екен хурт-кйпшанкйсене 
уйрӑм мелсемпе, йе емел сапса, йе алӑпа пухса 
пӗтерме тӑрӑшас пулат.

Мускав кӗпӗрнипе ҫав таврари ытти кӗпӗр- 
несен^е улма йӑвӑҫ ^ет,екне ҫийекен-хурт пур. 
Унӑн лӗпӗшё улмаҫҫин йе крушшӑн ҫурӑлман 
•^е^екёсем ӑшне ҫӑмарта сапса хӑварат. Вёсен 
сийенӗнт,ен хӑтӑлас тесен, йепле те пулин 
13ет,ексене пёр саманра харӑс ҫурӑлмалла тума 

"тӑрашмалла. Ҫав вӑхӑтрах урӑх йышши хурт- 
капшанкӑсене те асӑрхаса ӗҫлемелле. Ант^ах 
йура вӑрахрах вырттарни, папаксене сарӑлма 
т-,арса, кайран т,ет)ексене саттуртарах (вӑйлӑ- 
рах) ҫурйлма пулйшат тесе калама пултарай- 
мастпйр. Ку т,йнах та ҫаплах пулнй пулсан,
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йӗс пуҫлӑ хурт тӗлӗшӗнт,ен ҫур-ҫӗрелле тай- 
лӑк пахт>а, ҫав ҫилсем йент,ен хӳтлӗхлӗ гтахт>а 
вырӑнӗ пулсан аванрах теме пултараттӑмӑрту^ё. 
Ант,ах ӗҫ пӗр ҫакӑнпа ҫех татӑклӑ пулаймаст: 
тага йепле тайлӑкра, мӗнле йышши тӑпра ҫур- 
куннепе ҫула йепле т,асрах ӑшӑнма пултар- 
нине те астумалла: мӗншӗн тесен, ӗҫӗн ҫак 
йенӗпе пахт,ари тӗрлӗ йышши ҫимӗҫ йӑвӑҫ- 
ҫисем, вёсен тӗрлӗ сурт^сем ҫыхӑнса тӑраҫҫӗ; 
кусент,ен пуҫне тата тӗрлӗ сийенлекенсемпе 
йепле кӗрешесси те ҫакӑнтанах килет.

Ку ыйтусен тӗлӗшӗнҫен ӑслӑлӑх йенӗпе 
тӗплӗ сӑнаса пӑхайман пирки, епӗр ҫак кӗне- 
кере ҫапла пӗрлештерсе кӗскен ҫех калатпӑр. 
Ун вырӑнне ҫак кӗнекере малалла калакан ый- 
тусем пирки пахт,а ӗҫӗсемпе пурӑнакан ҫын- 
'сене ҫимӗҫ йӑвӑҫӗсем ӑнӑҫлӑ ӳсесси мӗнрен 
килессине сӑнама, тата май килсен ку тёлӗш- 
рен тӗрлӗ сӑнавсем туса пӑхма канаш паратпӑр.

Сӑнаса тӗплесе пӑхсан, тен пахт,а тайлӑкӗ 
ҫур-ҫӗр йенелле те кӑнтарланалла та мар, тӳ- 
ремрех вырӑн кӑна йышӑнса, йура кирлӗ вӑ- 
хӑтра ирӗлтерсе, папаксене, т,ет,ексене хамӑра 
кирлӗ вӑхӑтра ҫитӗнтерме май килекен тума 
пултарӑпӑр. Кун гшрки пур пах|,аҫӗсем те
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сӑнаса, хӑйсем мён тёплесе тупнине пур ҫёрте 
те пӗлмелле туса ёҫлесен, питӗ усӑллӑ ггулёт,т,ӗ.

Пах^а валли вырӑн суйланӑ т,ух, пӗр ҫӗрӗ 
ӑҫталла тайлӑкне кӑна мар, тӑпра тӗлӗшӗнт,ен 
те сӑнаса астумалла пулат, мсншӗн тесен, йӑ- 
вӑҫ-курӑк йепле ӳсесси, вӗсене сийенлекен 
хурт-кӑпшанкӑсем йепле ӗрт,есси, ҫаксент>ен 
иккӗшӗнтзен те килет.

Тӑпра ҫумӑр шывне, йе йур шывне т,асах 
сӑхса хӑй витӗр кӑларнинт,ен, т^асах ӑшӑнса 
сивённинт,ен йӑвӑҫ-курӑк аталанасси килет; 
ҫаксемпех сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсем йеп
ле ёрт,есси те ҫыхӑнса тӑрат. Акӑ йеррипе 
ӑшӑнакан тӑмлӑ ҫӗрсент^е улмуҫ папакӗсем т,а- 
сах ҫурӑлманни ҫуркунне тухнӑ йёс пуҫлӑ 
хуртсене ҫимесӗр аптӑрагса тӑрат. Т^ас ӑшӑнса 
хӑвӑрт типекен хӑйӑрлӑ ҫёрсент,е улмуҫ папа- 
кӗсем те т,асрах ҫурӑлнипе ҫавӑн йышши йёс 
пуҫлӑ хур^ӗсем те хӑйсем тухсанах тӑранма ха- 
тӗр папаксем ӑшне кӗрсе ӳкеҫҫӗ те, питӗ аван 
пӗр т,ӑрмавсӑрах ӳсеҫҫӗ. Ҫапла еиӗ сӑнаса 
пёлнӗ тӑрӑх йӑвӑҫ папакёсем ҫурӑлнипе ҫӑмар- 
таран тухакан хуртсеи пурӑнӑҫӗ йепле ҫыхӑнса 
тӑрасси ҫуркунне йур йе ӑшӑ хёвелпе, йе пӗ~ 
лёглӗ ҫанталӑкра йепле майпа ирӗлнинт>ен
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килет. Кун ҫин^ен ҫак кӗнеке авгӑрӗ 1919 ҫул- 
та Ҫёр Комиссариате кӑларнӑ шурналсент,е те, 
кӗнекесент,е та ҫырнӑт^ӗ. („Рус. сад. и о гор .“ 
„Яблонная медяница", тага пахт,асемпе хир- 
сене сийенлекеннисемпе кёрещесси).

Пахт^а выранне суйланӑ т,ух, тата ҫывӑхра 
варман тавраш, йе ӗлӗкрех лартса ӳстернё 
йӑвӑҫ пах^исем пуррипе ҫуккине те астумалла. 
Ант,ах пахуарн ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисемпе пёр йыш- 
ширех йе ҫав ҫемйери урӑх йӑвӑҫсемех тӗрлӗ 
хурт-кӑпшанкӑ йӑвисем пулса тӑма та пулта- 
раҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫавнашкал хӳглӗх йӑвӑҫӗсент,еи 
пёр йент,ен пахт^а вырӑнне пӑртак инҫерех 
йышӑнни те усӑллӑ; тепӗр йент>ен ҫав йӑвйҫ- 
семех ҫӗнё пахт,ана йаланхи сивӗ ҫилсент,ен 
ге хӳгёлесе усӑ пама пултараҫҫӗ. Ҫывӑхра 
сӑр вйрманёнт,е (хыр т,ӑрӑш гаврашлӑ) хутран 
ситрен пирӗн пахт,ари йӑвйҫсемпе хурӑнташла 
(йӳҫӗ улма, ҫливӑ, т,ийе, пилеш) йӑвӑҫсем пул- 
сан сарӑпламаст (ӗҫе пӑсмаст). Ант,ах пахт,ари- 
семпе пӗр йевӗрлӗ ^е^еклӗ ҫулҫӑлӑ йӑвӑҫлӑ 
тйтйш вӑрман пулсан, вӗсем ҫинт^е пахт,ана 
сийенлекен кӑпшанкӑсем, кӑмпасем вӑйлӑ ӗр- 
^есе кайран пахт,ари ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисене тапӑн- 
сан, вӗсемпе кӗрешме пайтах кансӗр пулат.

Иӑвӑҫ пах^ине... . 2



Ахӑр ҫывӑхра ҫарансем, шурлӑхсем пулни 
те пахтана тӗрлӗ кӑпшанкӑсемпе, кӑмпасемпе 
сийен кӳме пултарат. Ант,ах епир кун ҫинт,ен 
те паҫӑр каланӑ пекех сахал пӗлетпӗр. Ку тӗлеш- 
рен хӑш-хӑш срйенлекен хурт кӑпшанкӑсем, 
ҫитӗннисем курӑк сӗткенӗпе тӑранса пурӑна- 
каннисем, кайран пахт,асене куҫса ҫӑмӑрти- 
сене сапса сийенлеҫҫӗ. Акӑ йӗс пуҫлӑ хурт, 
пойарӑшни хурт,ӗсем, тата ытти йышшисем 
те пур. Ант,ах кусен пирки пирен малалла 
пахт,а курӑкӗ ҫинт,ен уйрӑм каламалла пулат. 
Кунта епӗр акӑ йепле ыйту лартса сӑнаса 
пӑхмалла. Ҫывӑхра ҫарансем йе ҫеремлӗ уҫлан- 
кӑсем пурри т,ет,ексем ҫинт,е вӗҫсе ларса 
ҫӳрекен пахт,ашӑн сийенлӗ хурт-кӑпшанкӑсене, 
лӗпӗшсене, вӗҫен-кайӑксене тытса ҫиме мел 
парса усӑ кӳмест-ши? Ҫӑра йӑвӑҫ турат,ӗсен 
хушшинт,ен ҫех вӗсене тытаса тупма хӗнрех 
пулмалла пек туйӑнат. Ҫак йент,ен те тӗплӗн 
сӑнаса пӗлни аван пулӗт,ӗ.

Йулашкинт,ен ак мӗн каламалла. Сийен
лекен хурт-кӑпшанкӑсент,ен сыхланас тӗлӗш- 
пе, пахт,а вырӑнне суйланӑ т1ух, тӑпра нӳре 
йепле усранине те астумалла. Тӑпра нӳрӗ хурт- 
кӑпшанкйсене ӗрт,еме кансӗрлесе, ҫав вӑхӑтрах
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йӑвӑҫ курӑк тымарӗшӗн йе усӑллӑ, йе си- 
йенлӗ пулма пултарат. Ку тӗлӗшпе те ҫап- 
лах сахал сӑнанӑ,- йе пёрех те сӑнаса пӑхман 
пекех. Ант,ах кунта ак мӗне пӗлни пит паха: 
хӑш тӗлте ҫамрӑк йӑвӑҫсене нӑр хурт>ӗсем 
сийенлеҫҫӗ; вӗсемшӗн, ҫав нӑр-хурт,ӗсемшӗнг 
нӳрлӗ (сивӗ) тӑм тӑприпе хавшак, т,асах 
гипекен ӑшӑ хӑйӑр тӑпри пурӗ пӗрех-ши 
вара? Ҫавӑн пекех тата пӗлест,ӗ: тӗрлӗ хурт
сем хӑйӑрлӑрах, йе тӑмлӑрах йе тата урӑхла- 
рах тӑпрасент,е пӗр пекех лайӑх аталанаҫҫӗ- 
ши? Ку тӗлӗшпе епӗ хӑмла ҫырли ҫине 
ларакан кӑпшанка сӑнаса пӑхкаланӑ: унӑн хур- 
т,ӗ ӑнӑҫлӑ пикелентӗр тесен, ҫирӗп ҫыхӑнса 
тӑракан тӑпра кирлӗ; хӑйӑрлӑрах сапалант,ӑк 
тӑпрара вӑл, ахӑр, пикеленме меллӗ йӑвине 
(сӑпкине) ҫавӑраймаст пулмалла.

Кунтан пуҫне тӑпра ӑшӗщзе пайтах хурт- 
кӑпшанкӑсем йе пикеленсе канма (выртма) 
меллӗ вырӑн тупаҫҫӗ, йе ҫитӗннисем сивӗрех 
вӑхӑтра тӑпра ҫине анса лараҫҫӗ. Ҫак йент,ен 
пӑхсан, хурт-кӑпшанкӑсемшӗн пур тӑпрасем 
те пёр пекех усӑллӑ пулаймаҫҫӗ. Ак ҫирӗпрех 
тӑнрасем шӑшисемшӗн т ӗ р е к л ӗ шӑтӑксем 
(йӑвасем) туса ёр^еме аванрах; ҫӑмӑл ишёлекеи
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хӑйӑрлӑ тӑпра вӗсемшӗн аплах мар. Тепер 
йент,ен нӳрлӗрех ҫирӗп тӑпрара хурт-кӑпшанк- 
сем ^ас типекен ҫӑмӑл тӑпраринт,ен кӑмгш 
т,ирӗпе аптӑрарах параҫҫӗ.

Ан^ах пахт,ана сийенлекен кӑпшанкӑсен 
пурӑнйҫӗ ҫӗр ӑҫталла тайлӑккипе, тӳреммипе 
тапра меслет-)ёсемпе йепле ҫыхӑнса тӑнине 

-сахал пӗлеҫҫӗ. Ун ҫинт,ен йепле йӗркепе сӑнас- 
син ете  тӗплесе пӑхман. Ку тӗлӗшпе малалла 
ӗҫлемелле пулах.

2. Мӗн йышши йӑвӑҫсем лартса, вёсене 
йепле йӗркепе ылмаштарса пырасси.

« Пахт^ара йепле суртлӑ ҫимӗҫ йавӑҫҫисене 
суйласа лартас йе ылмаштаса пырас тӗлӗш- 
рен хуҫи йе гупӑшшӑн тӑрӑшса, йе витӗмлё 
гавар Панине кура хӑшне нумайрах, хӑшне 
сахалрах лартма тӑрӑшат; йӑвӑҫне пӑхса ӳетср- 
ме, таварне ӑсатма мӗн хака ӳкессине асӑрхат; 
йе илемӗшӗн, пӗр-пӗр ӗҫе (савӑта) йурӑхлишӗн 
хӑйне кирлӗ суртсене суйласа лартат, т. ур.

Ҫимӗҫ кӳрекен суртсене суйласа лартнӑ 
'5ух, вӗсене сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсем 
йенёпе те асӑрхамалла. Кунта пирӗн йепле 
йышши суртлӑ Пӑвӑҫсенё мёнле кӑпшанкӑсем



питрех тапӑннине те астумалла пулах. Ку 
ыйтӑаа татса пама ҫӑмӑлах мар, мӗншӗн те
сен, ку ӗҫ йӑвӑҫӗ хӑш ҫемйере, йышра, тӗсре 
хисепленнинт,ен те, пёр вырӑнта йӑвӑҫ вӑрах- 
ранпа ӳссе хӑнӑхнинт,ен те, йӑвӑҫсене ирӗк- 
рех, йе тӑвӑртарах (ҫӑрарах) лартнинт,ен ге 
килме пултарат. Епир кунта сийенлекенсен 
пурӑнӑҫӗ пахт^ара пёр йышши йе тӗслӗрен 
ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисем лартни тӑрӑх йепле пыни- 
не ант,ах калӑпӑр.

Ак ҫак сӑнав кирек хӑҫан та тӗрӗсе килни 
палӑрат: пӗр пӗр йӑваҫ ҫинт,е хӑйсем тӑранса 
пурӑнакан, йе т>ӗпписене (малашнехи йӑхне) 
тӑрантса ӳстерекен т,ӗр-т,унсем хӑйсене пу- 
рӑнма ҫителӗклӗ апат пуррине кура ӗрт^есе 
йышланаҫҫӗ. Ҫапах та кунта ҫанталӑк уйрӑ- 
мӗсем те, сийенлекенсене хӑйсене ҫисе пурӑ- 
накан ытти т,ёр-т,унсем те ӗҫе улӑштарма 
пултарраҫӗ. Епӗ-р кунта пахт,ари тёрлӗ йыш
ши ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисем сийенлекенсен йӑхне 
(т-,ӗпписене) тӑранма апат тупас тӗлешпе, йе 
ҫӑмартисене йӑха вырш ҫтарта хӑварма ҫӑмӑл- 
рах йе ййвӑртарах мел панине калӑпӑр.

Пӗр-пӗр ӗҫпе (мелпе) йӑвӑҫ-курӑка сийен- 
лекенсен'рен сыхлас тесен, ак мӗне астумалла.
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Пахт^ара сийенлекен тёрлё хурт кӑпшанкӑсем 
й ӑ в ӑ ҫ - к у р ӑ к р а  хӑйсене кирлӗ уйрӑм пай 
йышӑнса пурӑнаҫҫё. Хӑшё ҫулҫӑпа, хӑшӗ т,ет,ек- 
пе, йе ҫимӗҫӗпе, йе хуппипе, йе йӑвӑҫӗпе 
гӑранса пурӑнаҫҫӗ. Ант,ах хӑйсем йуратакан 
йышшинт,ен урӑхларах сурт йе урӑх ӑрури 
йӑвӑҫ курӑка йунашар ларсан та патне те 
пымаҫҫӗ. Ҫанла хурт-кӑпшанкӑсем хӑйсем 
йе ат,исем валли ӳйрӑм йышши йӑвӑҫсем 
суйлани хӑшин кӗретех палӑрса тӑрат: пойа- 
рышнитсӑ тийекен лӗпӗш хӑйӗн ҫӑмартисене 
пахтуфа йалан улма йе крушшӑ йӑвӑҫӗсен 
ҫулҫисем ҫине сапат; хурлӑхан, тӗклӗ ҫырла 
(крышовник), хӑмла ҫирли ҫине, тата урӑх 
йышши йӑвӑҫсем ҫине нихҫан та пырса сап- 
маст. Тата паллӑрах уйрӑм йӑвӑҫа тапӑнакан 
хурт-кӑншанкӑсем те пулаҫҫӗ. Акӑ улмуҫ 
ҫулҫинт-,е пулакан йӗс пуҫлӑ хурт (хир пӑр- 
ҫи йевӗрлӗ кӑпшанкӑ) хӑй ҫӑмартисене улмуҫ 
турат,ӗсем ҫине кӑна сапат; улмуҫпа тат^ӑ 
хурӑнташлӑ крушшӑ йӑвӑҫӗ ҫине те ларма 
шухӑшламаст. Раҫҫейӗн кӑнтӑр йӗнт,и пахтуа- 
сент,е крушш ӑ ҫине ҫӑмарта сапакан хӑйне 
уйрӑм метанитсӑ тийекен ҫулҫӑ пӑрҫи пур. 
Улмуҫ -^е^екне сийенлекен вӑрӑм сӑмсалӑ
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кӑпшанкӑ хурт,ӗ улма йӑвӑҫҫин йе хӑш т,ух 
крушшӑн ҫурӑлман т,ет,екӗсем ӑшне кӗрсе 
тӑранса пурӑнат. Ант,ах ҫливӑ, т,ийе, йӗплӗ 
хулӑ (шӑлан), хӑмла ҫырли йе ытти ҫимӗҫ 
йӑвӑҫ-курӑкӗ ҫинт,е ӑна нихҫан та тӗл пулай- 
мастӑн. Хӑмла ҫырли папакӗ ӑшӗнт,е пурӑна- 
кан ҫавӑн йевӗрлӗрех тата хӑйне уйрӑм хурт 
пур; вӑл вара ҫырла т,ет,екӗсемпе тӑранса 
пурӑнат. Улмуҫ кӗви те ҫӗмӗрт кӗви йевӗр- 
лех, ант,'ах вӑл улмуҫ турат,ӗсем ҫине^ех 
ҫӑмарта сапат, пах^ари ытти йӑвӑҫ курӑка 
тиркет. Ҫавӑн пек уйрӑм йӑвӑҫ-курӑк ҫин^е 
пурӑнакан кӑпшанкӑсене пурне те каласах 
тӑмӑпӑр: хурлӑхан кӗви хурлӑхан папакӗсент,е 
вырнаҫса пурӑнакан хурт хурлӑханран (хӗрли, 
шурри, хури) пуҫне урӑх нимӗскере те йурат- 
маст; тӗклӗ ҫырлана, хӑмла ҫырлине, ытти 
йӑвӑҫ курӑка пӗртте тивмест. Хӑмла ҫырли 
кӗви хӑй йӑхне хӑмла ҫырли ҫинт^е ҫеҫ вырнаҫ- 
тарат. Тӗклӗ ҫырла ҫулҫине кышласа татакан 
шупка ураллӑ хурт хӑйӗн ҫӑмартисене хӗрлӗ 
йе шурӑ хурлӑханпа тӗклӗ ҫырла аври (тӗмӗ) 
ҫине ант>ах сапат; вӑл хура хурлӑхан ҫавӑн- 
тах йунашар ӳссе ларсан та, унта пымаст; 
унӑн хурт,ӗсем выҫӑ пулин те, хура хурлӑхан
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Ҫулҫине парса пйхсан та ҫимерӗҫ; хурлйхан- 
сем хури те хӗрли те пӗр йӑхранах тухнй 
теме пулат.

Ҫапла пахт,ана сийенлекен хурт-кйпшанкй- 
семкашнийӗшӗ хӑйсенйӑхсемпеуйрӑмйӑвӑҫку- 
рӑкҫиневырнаҫсатӑранса пурӑнниҫинт^ен кала* 
нӑхыҫҫӑн, пирӗн татаакӑ мӗне тӗплесе пӗлмел- 
ле: пахт,ара тӗрлӗ ййвӑҫ-курйк пурри ййвйҫ ку- 
рйксене хурт-кӑпшанкӑсён^ен сыхлама пулӑ- 
шат-и? Пахт>ара пёр йышши ййвйҫ-курйксем 
ан^ах пулсан сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсене 
ӗрт^еме вӗсем йепле майпа пулӑшаҫҫӗ?
, Сийенлекен кйпшанкасемшӗн тӑранса пурйн- 

ма йурӑхлӑ, йе йӑхне усрама меллерех тйтй- 
шран пёр йышши йӑвӑҫсем (курӑксем) пул- 
сан, у н ' пек сийенлекен кӑпшанкӑсем пӗр 
самантрах нимӗскерле т,ӑрмавсӑрах икӗ йен- 
т,ен те хӑйсен ёҫне ӑнӑҫлӑ тӑваҫҫӗ: тӑранса 
та пурйнаҫҫӗ, ӗрт,есе те йышлӑланаҫҫӗ. Уйрӑм 
йышши хурт-кӑпшанкӑшӑн йурӑхлй ййвйҫ- 
курйк хушш ин^е вӗсене хййсене тйранма йе 
йӑхне вырнаҫтарса хйварма йурйхсйр ытти 
ййвӑҫ-курйксем уййрса тйраҫҫӗ пулсан, ӗҫ 
кӗретех урйхларах пулат. Кйпшанкйсем хйй- 
сен хурйнташёсемпе хййсене йурйхлй апатне
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ҫисе пётерсен, ҫитейменнине шырама ирӗксӗ- 
рех урӑх ҫӗре куҫса каймалла пулат. Ҫапла 
апа^ шыракаласа пайтах вырӑн урлӑ вӗҫсе; йе 
йӑраланса утса каҫкаласа ҫӳренё т,ух, вӗсем 
тӗрлӗ инкек-синкек курма пултараҫҫӗ: йе 
вӗсене ҫумӑр, ҫил, сивӗ ҫакланат (тивет), йе 
хӑйсене ҫийекен кайӑк-кӗшӗк, ытти вӑйлӑрах 
хурт-кӑпшанкӑсен тӗлне пулаҫҫӗ, тата урӑх 
синкек те нумай пулат. Апат шыраса вӑхӑта 
сайа йанипе вёсен пурӑнӑҫӗ те, вӑй-халӗ те 
■^акат, йӑхӗ-тӗпӗ те сахалланса имшерленме 
пултарат. Ун пек т-,ухне хурт-кӑпшанкӑ т,ас- 
т,асах ҫителӗклӗ апат ҫывӑхрах пур т,ухнехи 

. виҫепех ҫӑмарта та йьтшлах сапса хӑвараймаст. 
Ҫитменне тата вӗҫсе йе йӑшӑлтагса ҫӳрекен 
хурт-кӑпшанкӑсене тӑшмансем те тёк ларнӑ 
т,ухнехинт,ен т,асрах асӑрхама пултараҫҫӗ. 
Кунтан пуҫне вӗсем куҫса ҫӳренӗ т,ух йе сив 
ҫанталӑкра йе ҫиле хирӗҫ вёҫмелле пулат; йе 
гӑпра муклашкисем, курӑксем, суха кассисем 
урлӑ йӑраланса халран кайнипе хӑйсене тапӑ- 
накан тӗрлӗ тӑшмансент,ен те пӗтӗмпех тарса 
хӑтӑлса ӗлкӗреймеҫҫӗ.

Йулашкин^ен пирӗн ак мӗне астумалла: хӑш- 
’5ух пирӗн ыӑвӑҫ-курӑкшӑн, акӑ ҫуркунехи
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хастарлӑ ӳсӗм вӑхӑтӗнт,е пӗр кун мар, пӗр 
сехет те питё паха. Сийенлекен кӑпшанкӑ кил- 
'се ӗлкӗреймесен, йе ҫиме пит сатурах тытӑнай- 
масан та, йӑвӑҫ-курӑкӑн хӑш пайӗсем аталанса 
ӗлкернипе, сийенлес вӑхӑтран тухса хӑтӑлса йу- 
лаҫҫӗ. Акӑ улма йӑвӑҫ т,ет,екне ҫийекен кӑгтшан- 
кӑ ҫӑмарта сапма пуҫлит^ен хӑш т,ух ҫуркунне 
улма йӑвӑҫҫи йе крушшӑ т,ет,екӗсем пайтахӑ- 
шё ӑшӑ вӑхӑтра ик-виҫ сехет маларах ҫурӑлса 
ӗлкӗрнипе кӑпшанкӑшӑн ҫӑмарта сапса ҫӑвӑр 
кӑларма мелсӗр (йурӑхсӑр) пулса тӑраҫҫӗ. Ҫа- 
вӑн йевӗрлех хӑмла ҫырли кӑпшанки те ҫу- 
рӑлман т,ет>екпе тӑранса питӗ сийенлет. ^ет^е- 
кӗсем ҫурӑлсан аплах сийенлеймест. Ҫурӑл^ӑ 
т,ет,ек ҫине сапнӑ ҫӑмартасент,ен кайран хӑмла 
ҫырли хурт,ӗсем тухаҫҫӗ. Ытти сийенлекен 
кӑишанкӑсент,ен те нумайӗшӗ, ҫаплах хӑйсем 
тӑранса пурӑнас вӑхӑт иртсен, ирӗксӗрех йӑх- 
не вырнаҫтарса хӑварма меллӗ вырӑн шыраҫ- 
ҫӗ. Кунта та ҫав сӑмахах калатпӑр: кашни 
ытлашши сехет вӑхӑт,ӗ те йе хург-кӑпшанкӑ- 
шӑн, йе пирӗн йӑвӑҫ-курӑксемшӗн усӑллӑ, ан- 
т,ах пӗрне усӑлли— тепёриншӗн сийенлё. Иа- 
вӑҫ-курӑк ҫине пӗр пӗр кӑпшанкӑ куҫса ӗлкё- 
ри ^ е н ,  йе ҫурисем (хурт^ӗсем тӳхизден  йӑвӑҫ-
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курӑкӑн хӑш-хӑш пайӗсем ӳссе хытни те пулса 
ӗлкӗрни те, ахӑр, сийенлекен кӑпшанкӑсен 
вӑйне т,акарма пултарат пулмалла. Акӑ хурлӑ- 
хан йе тӗклӗ ҫырла ҫулҫи ӳссе хытни те шупка 
ураллӑ хурт-кӑпшанка ҫулҫӑ хуппине касса 
ҫемҫе ҫулҫӑн шӑнӑрӗсем ҫине ҫӑмартисене 
т,иксе хума кансӗрлет. Хӑш-хӑш йӑвӑҫ-курӑкӑн 
ҫулҫисене йӑлтах (пӗтӗмпех) ҫисе йама ӗлкӗ- 
рейменни те йӑвӑҫ-курӑка пӑргак та пулин 
сӗткен хатӗрлесе ҫимӗҫне ӳстерме те, килес 
ҫул валли папаксем (кӑт^кӑсем), ытти пайсем 
те хатӗрлесе хӑварма мел парат.

Ҫапла ӗнтӗ пахт,ара тӗрлӗ йӑвӑҫ-курӑксене 
пӗр пёринпе ылмаш хутӑш лартни сийенле
кен хурт-кӑпшанкӑсене кансӗрлесе имшер- 
летнипе йӑвӑҫ-курӑка пайтах усӑ кӳме пул
тарат.

Ҫак халӗ каласа тухнӑ ӗҫсем урӑх йент,ен 
те усӑлӑ: пахт,а хуҫи те ҫулленех пёр май- 
ларах ҫимӗҫ иулниие пайтах тупӑш илет, тепёр 
йент,ен ал ҫитнӗ таран пахт,ари ӗҫсене те кир- 
лӗ вӑхатра меллесе, туса, ӗлкӗрсе пырат.

Пирӗн пахтуари уйрӑм йӑвӑҫсем ҫулленех 
пёр пек ҫимӗҫ кӳрейменни тӗрлӗ сӑлтавран 
(пиркеврен) килет: ҫӗре кивелнипе кирлӗ



апатсем пӗтнӗрен, тӑпра меслетзӗсем улшӑнса 
йе ҫа.нгалӑк ылмашса тӗрлӗ йӑвӑҫӑн вӑй-халӗ 
улшӑннӑран, вӑхӑт,ӗ вӑхӑ^ӗпе тӗрлӗ хурт-кӑп- 
шанкӑсем йе кӑмпасем питрех йышлӑланса 
кайнӑран, тата урӑх йапаласеят>ен те килме 
пултарат. Ҫавӑнпа пахт,ара тӗрлӗ йӑвӑҫ-курӑк- 
сем ылмашса хутӑш ӳссен, вёсен ҫимӗҫӗсем * 
мӗншӗн пӗр тикӗсрех пулнине епир ӑнласа 
илме те пултаратпӑр. Паҫӑр каласа тухнӑ сӑл- 
гавсент>ен хӑшӗ пӗри пӗр ҫимӗҫшён кӗретех 
йурамаҫҫӗ, теприне сахалрах сийенлеҫҫӗ, ыт- 
тисемшӗн нимехте мар, йе кӗретех усӑллӑ та, 
тата урӑхла та пулма пултараҫҫӗ. Пахт,а хуҫи 
пёр йышши йӑвӑҫран савӑт ҫӑнӑхӗ туйаннипе 
(ҫӗрне ҫӗнетме) йе ытларах ӗҫленипе тӑкак 
курнӑ пулсан, ун вырӑнне ыттисен^ен тупӑш 
курма пултарат. Пирӗн йалсент,е ытлин-ҫитлин 
укҫа тыткалайман хуҫасемшӗн ҫавӑн пек ҫул- 
лен пӗр тикесрех вӑтам виҫелӗ ҫимӗҫ пулса 
пыни, пӗр йышширех йӑвӑҫсент,ен темиҫе ҫул 
хушшинт,е пухнӑ ҫимӗҫ -рухлех пулаймасан та, 
ҫапах та т,ас-т,асах пайтах усӑлӑрах пулса 
гӑрат. Пахт^ара тӗрлӗ ҫимӗҫ лартса ӳстерни 
тӗрлӗ ӗҫсене тӗрлё вӑхӑтра уйрӑм ӗҫлемеллипе 
те усӑлӑрах пулат. Ӗҫлекен алӑсем йаланах



тупӑнмалла пулсан, тӑтӑш пёр йышши йӑвӑҫ-ку- 
рӑка пӗр вӑхӑтрах пӑхса типтерлеме ӗҫлекен 
ҫынсем ҫителӗклӗ тупӑнайман ҫӗрсент,е, пах- 
т>ара тёрлӗ йышши ҫимӗҫкӳрекен йӑвӑҫ-курӑк- 
сене лартса ӳстерни тӗрлӗ вӑхӑтра ӗҫлемеллипе 
сахалрах ҫынсемпе те ӗҫлесе ӗлкӗрсе пыма 
май парат. Акӑ улма йӑвӑҫҫисене типтерлес 
ёҫсене хӑшне пёрне (айӗн^и тӑприне т,ава- 
ласси, хуппине тасатасси, хурт-кӑпшанкӑсен 
хӗллехи йӑвисене суйласа илессине) кӗркун- 
нех ӗҫлесе хӑварма пулат. Ҫуркунне иртерех 
улмуҫҫисен тунисене, турат^ӑсене исвӗспе сӗр- 
ме, тата тура^ӑсене касса тасатма пулат. Ҫав 
вӑхӑтрах тӗмлӗ йӑвӑҫсен хӑрӑк турат>ӗсене суй
ласа тасатса, сыввисене ша^ҫа ҫумне ҫыхса, 
тӑприне ҫемҫетсе, сийенлекенсемпе кӗрешсе 
тага урӑххисене те ӗҫлемелле пулат. Ҫула 
улмуҫҫисемшӗн мӗн пурӗ те ӳкнӗ ҫимӗҫсене 
пухассипе, туратсене йӑвӑрпа хуҫӑлса анасран 
йуплӗ патаксемпе тӗреклесси ант^ах йулат. 
Тёмлӗ ӳсекен йӑвӑҫсемшӗн ҫула ӗҫ нумайла- 
нат: сийенсемпе кӗрешмелле, ҫырлисене
пухмалла; ҫу иртеспе ҫырлисене пуҫтарса пӗ- 
терсен, улмасем, крушшӑсем пухас ӗҫ нумай- 
ланат, Тёрлӗ йышши йӑвӑҫсемшён пӗр вӑхӑтри
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ӗҫсем ерне халё те пулкалӗҫ, ант,ах- тӗрлӗ ӗҫ- 
сем йӑвӑрӑшӗпе пёр маррипе вёсене тума та 
тӗрлӗ вӑйхаллӑ, тӗрлӗ хастарлӑ ӗҫлекенсем 
тумалла пулаҫҫе. Акӑ йӑвӑҫ хуппине тасатас, 
емел сапас ӗҫе ҫктӗннӗ ҫынсем, ӗҫне хӑнӑх- 
нисем ӗҫлеҫҫӗ; хӑмла ҫырли аврисене патак- 
сем, тимӗр хулӑсем ҫумне ҫыхмаллине ат^асем 
ге пултараҫҫӗ. Уйрӑм йӑвӑҫсен айӗнт>и тёрлё 
меслетлӗ тӑпрана тӗрлӗрен тарӑнӑшлӑ т,авасси 
те ҫавах. Ҫапла пах^ара тӗрлӗ ҫимӗҫ ӳстерни 
пӗр йышшинт^ен хурт-кӑпшанкӑсемпе кӗрешес 
тӗлӗшрен те, ӗҫ тёлӗшӗнт,ен те, ҫимӗҫё пулас- 
синт,ен те усӑлӑрах пулат.

3. Пыра-киле йӑвӑҫ курӑксене ылмаштарни.

Пахт^ара тӗрлӗ йышши йӑвӑҫ-курӑксене ху- 
тӑш лартни пекех, пурӑна киле вёсене улӑш- 
тарса урӑх йышшисене лартни те сийенлекен 
кӑпшанкӑсен^ен упрама (сыхлама) пултарат. 
Пӗр вырӑнта йӑвӑҫ-курӑксене мӗн т^ухлӗ улӑш- 
тарах тӑратпӑр, ҫавӑн т,ухлех сийенлекен хурт- 
кӑпшанкесент,ен те сыхланарах паратгшр; ан- 
■ҫах ҫаплах хуҫайствӑйӗрки усӑллипе сийенлине 
те асӑрхаса ӗҫлемелле. Пахт,ари йӑвӑҫ-курӑка 
тӑприне ҫӗнӗрен ӗҫлеее ҫӗнетес йӗркепе урӑх
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ҫёнё суртлӑ йӑвӑҫсемпе улӑштарни сийенлекен 
хурт-кйпшанкйсене те вййсйрлатат. Ёлӗкхн йӑ- 
вӑҫ курӑк айӗнт>и тӑпрана тӗпӗ йӗрӗпе т,авса 
пйтраштарнипе епир тӑпра йшӗнт,и хурт-кӑп- 
шанкӑсен х а л и ^ е н х и  хӗл каҫма хатӗрленӗ 
йӑвисене ҫёмӗретпер, пикенисене (пуканисене) 
кӑларатпӑр. Ҫапла хӑмла ҫырли айён^и'хймла 
ҫырли нӑрӗсен, т,ийепе ҫливӑ айӗнт,и вӑрӑм 
сӑмсалӑ кӑпшанкӑсен, хӑмла ҫырлипе хурлӑха- 
на ҫийеилекен кӗвесен хӗл каҫмалли пикени 
т,ӑмаккисем, тата ыттисем те пӗтме пултараҫ- 
ҫӗ. Ҫав вӑхӑтрах тата лайӑх тӑпра ҫинт>е 
сывлйхлй,вййлй ӳсекен йӑвӑҫ-курӑк хурт-кӑп- 
шанкӑсене те гштех парӑнмаст; мӗншӗн тесен, 
вӑйлӑ йӑвйҫ-курӑк папакне, ҫулҫине йе т^е^ек- 
не сийенлесен те сасартйках аптрамаст, ҫи- 
мӗҫӗсем те вййлйрах пулнипе тӗрлӗ хурт-кйп- 
шанкйсен^ен те нумайӗшӗ хйтйлса йулаҫҫӗ. 
Тйрсан-тйрсан ййвйҫ-курйксене ҫапла улйштар- 
каланй т,ух ӗлӗкхи вырйнтан инҫерех те кайса 
лартсан, хурт-кйпшанкйсент,ен тата та лаййх 
сыхланма пулат. Акй хймла ҫырлине пахт,аран 
хире куҫарса лартни малтанхи ҫулсент,е ҫырла 
кйпшанкисене кёретех вййсйрлатни палйрат. 
Мӗншӗн тесен, ҫак кйпшанкй малтан улмуҫҫи,
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т,ийе, ҫливӑ, тата пахт,ари ытти йӑвӑҫ т>ет,ек- 
семпе папакӑсемпе тӑранма, тата хӑйӗн йӑхне 
^ет,ексен ӑшне вырнаҫтарасшӑн, вӑл кайран 
хӑмла ҫырли ҫине вӗҫсе куҫса ларат.

Хӑмла ҫырлипе хурлхан папакӑсене ҫийекен 
хурт ҫинт,ен те, тӗклӗ ҫырла ҫулҫине пӗтерекен 
хурт ҫинт,ен, ытги сийенлекен кӑпшанкӑсем 
ҫинт,ен те ҫавнах каламалла. Вырӑнтан куҫара- 
сине пуринт,ен ытла тӗмпе йе ҫурма тӗмлӗ ӳсе- 
кен, йе темиҫе ҫулт^ен пыракан йӗплӗ х)ллӑ- 
сене-хура ҫырла, хурӑн ҫырли, ҫӗр ҫырли / йе- 
вӗрлӗ ҫимӗҫлӗ курӑксене, тӗмсене куҫарса 
лартма меллӗрех.

4. Йепле суртлисене суйласа лартасси.

Ҫӗнёрен пахт,а ӳстерес, йе халитденхи йӑ- 
вӑҫ-курӑксене ылмаштарас тенӗ т>ухне, пахтуаҫӑ 
хӑш суртсене лартассине асӑрхаса ӗслет. Тӗрлё 
сурт (йышши) тӗлӗшӗнт,ен вал йе усӑллине, 
йе тӑприпе ҫанталӑкне кура, йе илемӗшӗн, 
хӑй кӑмӑлне кайнине кура, йе урӑх йенӗпе 
асӑрхаса лартат, ант-,ах хӑш сурта йепле хурт- 
кӑпшапкӑсем (кӑмпасе1м) малашне аптӑратасси 
ҫинт^ен шухӑшламаст. Ҫынсем тӗрлӗ йент,ен 
сӑнакаласа йе туса пӑхнипе хӑш йышши суртлӑ
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йлваҫ-курӑксем сивве, ҫилтӑвӑла, ытти ҫан- 
талӑк улшӑнӑвӗсене гтарӑнманнине пӗлсе ҫит- 
келепё. Хаш-хӑш суртсем усӑллӑхӗпе, тӑпра 
йе ҫанталӑк тӗлӗшӗнт,ен пӗр йевӗрлӗрех пулин 
те, вӗсент^ен хӑшне пӗрне хурт-кӑпшанкӑсем, 
кӑмпасем ы т л а р а х  сийенлекеннисем пур. 
Сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсене мӗнле суртсем 
питех парӑнманнине пӗтӗмпех сӑнаса пӗлеймен- 
ха. Акӑ хӑш йышши улма варринт,е хытӑ ху- 
пӑлӑ йӑвисем пуррипе улма тёшшисем (вӑр 
лӑхӗсем) патне шӑтарса кӗрекен ҫамрӑк хур! 
шӑлӗсем витейменнипе, калла ҫавӑрӑнса тухса 
кайнине сӑнакаланӑ. Ант^ах ҫакна йури тӗпле- 
сех сӑнаса пёгереймен. Пах^аҫӑсем кӑшт-кашг 
сӑнакаланӑ суртсем пит йышлах та мар, питех 
т,аплӑ суртсемех те мар. Ку ыйгу тёлёшёнт,ен 
хурт-кӑпшанкӑсен пурӑнӑҫне те, улма сурт,ё- 
сене те тӗплӗ пӗлекен ӑстасем те пёрлешсе 
ӗҫлесен аван пулёт,т,ё.

Йепле вырӑнта хӑш суртсем вӑйлӑрах ӳсес 
сине, ҫак тёлёшрен санавсем нумайрах пухӑн- 
сан, ӳлӗм каласа пама пултарёҫ. Халё хурт- 
кӑпшанкӑсен тёлёшёнт,ен йепле суртсем тёрек- 
лёреххине ку тарант,т,ен пӗлсе ҫитеймен пирки 
гёслёрен суртсем лартма ак ҫакӑн пек канаш

Йӑвӑҫ иахт^ине... 3
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пама пултаратпӑр: пахт,ара иртерех йе кайарах, 
йе вӑтамрах вӑхӑтра ҫимӗҫӗ пулакан суртсем, 
сасартӑк йе вӑрах т,ет,еке ларса ирттерекен- 
нисем, хытӑрах йе ҫемҫерех (кӑпӑшрах) улмал- 
лӑ суртсем лартас пулат. Ҫапла тӗрлӗ суртлӑ 
йӑвӑҫсене сӑнаса пӑхсан, хӑш суртсем хурт- 
кӑпшанкӑсене йе ытти инкексене парӑнман- 
нине т,ухласа, ҫак таврара (вырӑнта) йурӑхлӑ 
суртсене суйласа хӑварма, ыттисене пӗтерме 
те пулат. Ҫапла ӗҫлени хакла та ӳкмӗ, вӑраха 
та кайма пуЛтарат, ант^ах хурт-кӑпшанкӑсен 
тӗл.ӗшӗнт,ен мӗнле суртсем аваннине ку таран
ьей пӗлсе ҫитеймен-ха;— ҫавӑнпа т,и тӗрӗс 
ҫул ҫакӑ пулмалла. Хӑш йӑвӑҫ курӑксене сийен
лекен хӳрт-кӑпшанкӑсен тӗлӗшӗнт,ен йепле 
меллӗрех йе кансӗртерех уйрӑмӗсене те асӑр- 
хамалла пулат. Акӑ кайӑрах й}^лса харӑс т,ет,еке 
ларакан улма йӑвӑҫҫисем вӑрӑм сӑмсаллӑ кӑп- 
шанкӑ сийенӗнт,ен хӑтӑлса йулма пултараҫҫӗ; 
тата улма ҫийекен хуртран та хӑтӑлӗҫ тесе 
шанма та пулат, мӗншӗн тесен, вӗсем хӑйсен 
ҫӑмартисене иртерех п-улакан суртсем ҫине 
сапса ӗлкӗреҫҫӗ. Кайарах йулса папак кӑлара- 
кан улмаҫҫисене йӗс хурт,ён^ен ге сахалрах 
аптӑрамалла; мёншӗн тесен, вёсен хурт,ёсем



— 35 —♦

ҫурӑлайман папаксем ҫинт,е ҫара ҫёрте пайтах 
вӑхӑт тӑнӑ гшрки, вӗсемпе кӗрешме те ҫӑмӑл- 
тарах. Иртерех вӑйлӑ папаксем саракан хӑмла 
ҫырлипе хурлӑхан сурт,ӗсене папак кеви те 
пусмӑрлаймаст, мӗншӗн тесен, вёсен хурт,ӗсем 
ҫуркунне ҫурӑлса ӗлкӗреймен папаксем ӑшне 
иртерех шӑтарса кёреҫҫӗ.

Тӗрлӗ суртсене нумайрах сӑнаса пӑхсан, 
йӑвӑҫ-курӑкӑн тӗрлӗ месле^ӗсемпе (уйрӑмлӑхӗ- 
семпе) хурт-кӑпшанкӑсем сийенлесси йспле 
ҫыханса танине курма пулат.

Ҫапла сӑнакаланипе' хурт-кӑпшанкӑсене па- 
рӑнман вӑйлӑ суртсене пӗлсех ҫитереймесен 
те, ҫапах сийенлекенсемпе кӗрешмелли мел
еем тупма пулат. Ҫак йенёпе акӑ лутра пӗт-,ӗк- 
рех йӑвӑҫсем ҫӑра тураУлӑ ҫӳлӗ ӳсекен йӑвӑҫ- 
сен^ен кӗретех меллӗрех. Ытти тӗлӗшрен пер 
йевӗрлӗ суртсем пулсан, й а к а  хупӑллисем 
кӑтрашкаллисент,ен аванрах.

Халӗ каланӑ сӑмахсент,ен пахт,асене сийен
лекен кӑпшанкӑсентзен хӑтарас тесен, йепле 
суртлӑ йӑвӑҫсене суйласа лартассине лайӑхах 
пӗлсе ҫитерейменни курӑнат. Ҫак ыйтусем 
тӑрӑх ёҫе татӑклӑ пёлсе тӑмалла пултӑр тесен, 
т ё р л ё  ӑстасен (хурт-кӑпшанкӑсене, йӑвӑҫ-
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курӑксен пурӑнӑҫне тӗплесе вӗренекенсен, ак- 
рономсен, т. ыт. те) пайтах вӑхӑт тӑрӑшса ӗҫ- 
лемелле пулат. Ант^ах кунта пӗр ҫийелтен ҫех 
сӑнакаласа аппаланни ҫитеймест, —  хӑш-хӑш 
суртсем мӗнле хурт-кӑпшанкӑсене мӗн пирке- 
рен (сӑлтавран) парӑнассипе парӑнмассине тӗпӗ- 
йёрӗпе шухӑшласа вӗренсе пӗлес пулат.

Иепле сургсене лартмаллине татӑклӑ суйласа 
илсен те, пахт^ара вӗсене ӑҫта, йепле вырнаҫ- 
тарса лартагси те пурӗ пӗрех мар. Ку тӗлӗшрен 
паҫӑртарах каланӑ пек, тӗрлӗ йышши йӑвӑҫсене 
йепле ылмаштарса лартассине те астумалла, 
пёр суртӑннех уйрӑм йӑвӑҫҫисене йепле майпа 
вырнаҫтарса лартмаллине те асӑрхамалла. Тӗр- 
лӗ йӑвӑҫсене йепле йёркепе лартас тесен, пӗр 
хурӑнташлӑрах йӑвӑҫ-курӑксен х у ш ш и с е н е  
урӑх йышши йӑвӑҫсӗм лартса, пӗр пӗрин^ен 
уйӑрса (татса) хӑвармалла. Акӑ улмаҫҫисен 
йӗркисен хушшине йӗп ҫулҫӑллӑ йӑвӑҫсене (урт- 
таш, йахтӑ таврашсене) илемёшӗн лартса хӑ- 
варсан аванрах. Хӑмла ҫырли йӗркисен хуш 
шине хурахурӑлхан, йе ытти ҫавнашкал тӗмсем 
лартса тухмалла. Пӗр суртлӑ йӑвӑҫсене вырнаҫ- 
тарса лартнӑ ^ух сийенлекен хурт-кйпшанкӑ- 
ҫҫнТ)ен сыхланас тӗлёшпе, уйрӑм йӑвӑҫсем
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кайран пӗр-пӗрне хупӑрламалла ан пултур,ӑр, 
турат,ёсем пӗр пӗринпе ҫыхланса ан ӳст>ёр, 
вёсен хушшинт,е ирёккӗн сывлӑш пултӑр тесе 
асӑрхаса лартмалла. Ҫапла вырнаҫтарсан, йӑ- 
вӑҫсем хӑйсем те йрӗккӗн аталанаҫҫӗ, хурт- 
кӑпшанкӑсем те куҫ умнерех пулнипе, вӗсемпе 
кёрешме те ҫӑмӑлрах пулат. Ку тӗлӗшпе йӑвӑҫ- 

^курӑксене кӑпшанкӑсент,ен хӑтарас тесе ӗҫле- 
кен кӑпшанкӑ ӑсти те (энтомолог та), йӑвӑҫ- 
сене мӗнле пӑхса ӳҫтерме тӑрӑшакан пахт,аҫӑ 
та пӗр кирлӗ ӗҫех тӑваҫҫӗ.

Тӗрлӗ йӑвӑҫ-курӑка пахт,ара вырнаҫтарса 
лартас тӗлӗшпе ак мӗне астумалла: пёр йӑвӑҫ 
теприне хупӑрласа ӳснё ^ух, йӑвӑҫ ҫулҫисем 
турат,ссем ат^ашрах (ҫемҫерех) пулнипе хурт- 
кйпшанкӑсене пурӑнма аванрах. Ҫемҫерех ҫул- 
ҫӑсем (туратсем сӗткен ӗмсе пурӑнакан вӗт 
кӑпшанкӑсемшӗн курӑк пыйтисемпе, йӗпе хурт 
пеккисемшён) х ы ш л а с а  тӑранма меллӗрех. 
(Хурт-кӑпшанкӑсем вӗсем сивве йуратмассӗ. 
Ҫӑра туратсем пӗр-пӗрне хупӑрлани сулхӑн- 
латса сивӗтмесен, хурт-кӑпшанкӑсене нимӗн 
сийенсх те тумаст). Т)ӑтлӑхри (сулхӑнри) йӑвӑҫ- 
курӑка йепле йуратнине хӑмла ҫырли шӑни 
лайӑх кӑтартса парат: вӑл улмуҫ айёнт,и хӑмла



ҫырлин ҫуркуннехи ҫамрӑк' хунавӗсене питрех 
йуратса хуртлантарат. Ҫавӑн пекех хӑмла ҫыр- 
ли пыйти те ҫил тивеймен сулхӑнри хӑмла 
ҫырли ҫулҫисене тапӑнарах ларат. Ытларах 
хупӑрласа тӗттӗмлени хӗвел ӑшшине йуратакан 
хурт-кӑпшанкӑсӗне хӑратса хӑваласан та, йӑвӑҫ- 
курӑкшӑн хӑйшӗн сийенлӗ. Ҫавӑнпа йӑвӑҫ-ку- 
рӑка хупӑрланине йаланах мухтамалӑх ҫук. 
Ант,ах хӑш т,ух пӗр вӑхӑтлӑха, акӑ хурӑн ҫыр- 
лине вӑрӑм сӑмсаллӑ кӑпшанкӑ, йе ҫӗр ҫырли 
ҫулҫине ҫийекен кӑпшанкӑ тапӑнсан, -ҫырла 
ҫеҫкисене хӳтӗлени усӑ пама пултарат. Ҫапах 
та йӑвӑҫ-курӑксене ҫӑра лартса т,ӑтлӑхра ӳстер- 
нине хурт-кӑпшанкӑсемпе кӗрешес й е н ӗ п е  
аван тесе мухтама ҫук: мӗншӗн тесен, ун пек 
йӑвӑҫ-курӑксене х ӑ ш  йышши кӑпшанкӑсем 
йуратарах панинт>ен пуҫне, йӑвӑҫ т,ӑтлӑхӗпе 
вёсен патне пырса кӗрешме те кансӗр пулат.

6. Пах^ари ҫимӗҫ кӳмен ахал, йӑвӑҫсепл 

(теплеем).

Пахт^ари ҫимӗҫ йӑвӑҫӗсене ҫӑра лартса пӗр- 
пӗрне хупӑрлани ҫинт,ен каланӑ пекех, хамӑр 
пахтуари ытти ахал, йӑвӑҫсен (гӗмсен) ҫӑра
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турат,ёсёне касса сайратасси ҫинт,ен те ҫавнах 
каламалла пулат.

Пирӗн пахт,ари ахал, йӑвӑҫсен тӗлӗшӗпе 
(ӗлёкренпе ӳсекеннисем йе ҫӗнӗрен лартмал- 
лисем ҫинт,ен) акӑ мӗн каласа хумалла: пах- 
■^ара кирек йепле йӑвӑҫа та вӑхӑтӗнт,е асӑрхани 
кирлӗ. Илемӗшӗн лартнисене питех пӑхса т,ӑр- 
манмасанта ҫапах вӗсем ҫимӗҫйӑвӑҫӗсем в ал д а  
хурт-кӑпшанкӑсен йӑвисем пулса тӑмалла мар. 
Ҫавӑнпа пахт^ара йе пахт,а тавра т,арӑш, хыр 
тавраш, йе пирӗн пахт,ари ҫимӗҫ йӑвӑҫӗсен 
йӑхӗсент^ен инҫерех тӑракан ҫулҫӑллӑ ы тти  
йӑвӑҫсем пулсан, —  аккатси (пӑрҫа йӑвӑҫҫи), 
вӗрене, хурӑн пеккисем,— хурт-кӑпшанкӑсен 
йӑви пуласран, ҫимӗҫсене сийенлесрен питех 
хӑрамаллийех ҫук.

Пирӗн пахт,ари ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисемпе хурӑн- 
ташлӑ шупка-хӗрлӗрех т,ет,еке лараканнисем: 
ҫёмёрт, пилеш, илӳшка йӑвӑҫҫи (пойарышник), 
йӗплӗ хул, ҫпирейӑ пеккисем ҫинт,ен кӗретех 
урӑхла калама тивӗҫ. Пахт,ари ырӑ ҫимӗҫлё 
йӑвӑҫсемпе пёр тӑванрах вӑрман улми йӑвӑҫӗ, 
хир т,ийи, ҫливӑ йӑвӑҫӗсем ҫине пахт^аҫӑ питех 
ҫавӑрӑнса пӑхмасан та, вӗсем ҫинт,е пахт,ари- 
семпе иӗр йышши хурт-кӑпшанкӑсемех ёрт,еҫҫӗ.
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Ҫав хир йӑвӑҫ-курӑксем тёлёшёнт,ен хурт- 
кӑпшанкӑсем пирки пурӗ пӗр ырӑ ҫимӗҫлисем- 
шӗн ӗҫленӗ йевӗрлех ӗҫлесе тӑмалла пулат, 
йе вӗсене пахт,аран кӗретех кӑларса ывӑтмалла 
пулат. Пирӗн пахт,ари ырӑ йӑвӑҫсен хирти 
(вӑрманти) тӑванӗсене кӑларса пӑрахсан, хурт- 
кӑпшанкӑсемшӗн тӑранса пурӑнма, йе хӗле 
хирӗҫ йӑхӗсене вырнаҫтарса хӑварма ытлашши 
вырӑн та пулмаст, тата ырӑ йӑвӑҫсем ҫинт,и 
кӑпшанкӑсене те лайӑхрах асӑрхаса пӗтерме 
май килет. Хӑш т,ух вӑрман йӑвӑҫсене, хир 
тӗмӗсене пах^ари хурт-кӑпшанкӑсене пӗтерме 

-  йури те усрама пулат. Акӑ улмаҫҫи ^е^екне 
ҫийекен вӑрӑм сӑмсаллӑ кӑпшанкӑоа кӗрешнё 
т,ух ҫуркунне лайӑх суртлӑ улмуҫҫисене, круш- 
шӑсене исвӗс шывӗпе сапса тухаҫҫӗ, вӑрман 
улмисене крушшисене сапмасӑр хӑвараҫҫӗ; 
вара ҫаксем ҫине тарса пухӑнса ларакан вӑрӑм 
сӑмсаллӑ кӑпшанкӑсене йӑвӑҫ айне шӑналӑксем 
сарса силлесе антарса хурт,ӗсене пухса вӗле- 
реҫҫӗ. Ҫавӑн пекех хӑмла ҫырли кӑпшанкине 
пӗтерес тесен те шупка-хӗрлӗ т ^ е к л ё  ҫпирей 
йӑвӑҫ тёмӗсем пулӑшма пултараҫҫӗ. Вӗсем 
'р,ет,еке ларнӑ т,ух, вӗсем ҫине тӑранма пырса 
ларакан вётё нӑрӑ пек кӑ пшанкӑсене пёр
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хӑрамасӑрах силлесе савӑтсем ҫине пуҫтарса 
илме пулат. Хӑмла ҫырли аврисем ҫинт^ен сил
лесе антарас тесен, унӑн ат,аш т ^ е к ӗ с е м  та- 
тӑлса ӳксе сайа кайма пултараҫҫӗ.

Пахт,ара ӳсекен вӑрман улми турат,ӗсене 
касса илсе, пах^ана сапаласа пӑрахсан, лайӑх 
йӑвӑҫ хуппине ҫийекен хурт-кӑпшанксӑ тапӑннӑ 
вӑхӑтра вӗсем ҫав шана пуҫланӑ туратсем ҫинс 
оырса лараҫҫё. Вара пах^аҫӑ кирлӗ вӑхӑтра 
(хурт,ӗсем, пикенисем пур т>ухне) нӑрӗсем ҫи- 
тӗнсе тухит,т,ен ҫав шаннӑ туратсене пуҫтарса 
ҫунтарса пӗтерет; ҫапла ӳлӗм ӗрт>ес кӑпшан- 
кӑсем ҫунса кайаҫҫӗ.

Пах^аран вӑрман йӑвӑҫҫисене хӑш вӑхӑтра 
кӑларса пӑрахассине хурт-кӑпшанкӑ ӑстипе 
пахт>а ӑсти иккёшӗ пӗрле канашласа ӗҫлесен 
усӑллӑрах пулмалла. Акӑ пирӗн пахт,аран ил,уш- 
ка йӑвӑҫҫине тасатмалла пултӑр. Ун ҫинт,е хӑш 
ҫулсент,е, улма йе крушшӑ пулман т,ух, улма 
хурт,ӗ питё вӑйлӑ ӗрт,ет. Ҫав йӑвӑҫа (пойарыш- 
нике) хӑҫан тасатсан аванрах? Улма-крушшӑ 
лайӑх т,ет,еке ларса ҫимӗҫӗ ӑнӑҫлӑ пулнӑ ҫул-и, 
йе т,ет,екӗ, улма пулман (йе пӗтнӗ) ҫул-и? Ҫав 
и^уш ка йӑвӑҫӗ ҫуркунне т ^ е к е  лариту^ен-и, 
т,ет,ек вӑхӑтӗнт,е-и, ҫулла ҫырла пулнӑ т,ух-и.



—  42

йе кёркунне тин кӑларса пӑрахмалла-и? Епир 
кунта ҫак ыйтусене пурне те тӗпӗ йӗрӗпех 
татса пама шухӑшламӑпӑр. Вӑрман йӑвӑҫҫисене 
пахт^аран тасатса кӑларма пирӗн пахт,ашӑн хӑш 
вӑхӑтра сийенлӗ пулмӗ-ши тесе ант,ах тӗплӗпӗр.

Хӑш Т)ух ҫав вӑрман йӑвӑҫ-курӑкне пахт,а- 
ран васкамасӑртарах, меллӗ вӑхӑт кӗтсе, суй
ласа илсе тасатмалла пулат. Акӑ пахт,ана йӑвӑҫ 
хуппине ҫисе сийенлекен хуртсем тапӑнмалла 
ҫул,— вӑрман улмаҫӗсене ҫав кӑпшанкӑ хӑйӗн 
ҫӑмартисене сапса пӗтернӗ хыҫҫӑн, кӑпшан- 
кисем ҫитӗнсе тухизден  тасатса кӑларса пӑ- 
рахсан аванрах. Пахт,ана вӗсем тин тапӑна 
пуҫланӑ т,ух кӑларсан, вӗсем пӗр ырӑ йӑвӑҫсем 
ҫине ан^ах пырса тулса, пирӗн йӑвӑҫсене пай
тах сийен тума пултараҫҫӗ.

Тепӗр тӗслӗхе, улма хурт,ӗпе кӗрешес тӗ- 
лӗшпе, ил0ушка йӑвӑҫне пахт,аран хӑҫан кӑлар- 
са пӑрахмалла? Ҫав йӑвӑҫа улмаҫҫисем ^е^екре 
■ҫух кӑларса пӑрахсан, ун ҫине ларас лӗпӗшсем 
пӗтӗмпех пирӗн улмаҫҫисем ҫине пухӑнаҫҫӗ. 
И ^уш ка йӑвӑҫне ҫимӗҫӗ пулнӑ т,ух кӑларсан, 
епир унӑн ҫимӗҫӗ ӑшӗн^и хурт^ӗсене те пай
тах пӗтерме пултаратпӑр. Тен, илэушка йӑвӑҫ- 
не ҫулленех, улма пулман ҫулсен^е те пах^арӑх
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хӑварса ӳстерсен аван пулат пулӗ? Унӑн ҫимӗ- 
ҫӗсене пухас та, ӑшӗнт>и хурт,ӗсене пӗтерсе, 
килес ҫул вӑйлӑрах пулас улмасене, крушшӑ- 
сене ҫимӗҫ хурт^ӗсен^ен ҫапла мелпе сыхласа 
хӑварас.

Вӑрман йӑвӑҫӗсене пахт,аран кӑларнӑ т^ух, 
хурт-кӑпшанкӑ ӑстин сӑмахӗ ҫех мар, пахт,а 
ӑсти канашӗ те кирлё. Пахт^аҫӑ хупӑрласа тӑ- 
ракан йӑвӑҫсене катертни (кӑларни) пахт,ана 
йулакан ытти ҫимӗҫ йӑвӑҫӗсене, акӑ ҫамрӑк 
ҫулҫӑсем, т,ет,ексем тин сарӑлнӑ вӑвӑтра, сул- 
хӑна хӑнӑхнӑ ҫёртен ытлашки ҫутӑ, йе ҫил 
кӳртсе сийенлеме пултарнине те каласа пама 
пултарё. Ҫавӑнпа вёсен пахт,ана пӑхас тёлӗш- 
пе иккӗшин те пӗр пӗринпе канашласа ӗҫле- 
мелле.

Пахт,аран ытлашши й ӑ в ӑ ҫ с е н е ,  тӗмсене 
кӑларса пӑрахнипе хурт-кӑпшанкӑсем кайӑк- 
кӗшӗкрен, ҫӑмӑртан, ҫилрен, сивӗрен, — пай
тах пӗтме пултараҫҫӗ.' Ант,а)? ҫав вӑхӑтрах 
хурт-кӑпшанкӑсемпе тӑранса пурӑнакан тӗрлӗ 
йышши вӗҫен кайӑксене в зд аи  ларма вырӑн 
та сахалланса йулат. Ҫавӑнпа пахт,ана кӳлё 
т,авса, пӗве туса, йӗри тавра пахтана сийен- 
лемен тёрлӗ йӑвйҫсем лартса ӳстерсен, йе
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пахт,а тавра хӗррипе вёт кайӑксене (кӑсййа- 
сене) вӗҫсе лармалли ҫавӑн пек тӗрлӗ йӑвӑҫ- 
сем лартса тухсан питӗ усӑллӑ.

7. Туратсене касса сайратни.

Улмаҫҫисен, крушшӑсен, ҫливӑсен, пахт,ари 
ытти йӑвӑҫсен турат^ӗсене сайратас ӗҫе те 
иӗтӗм йӑвӑҫсене мӗншӗн каснӑ йӗркепех гӑваҫ- 
ҫӗ. Хӑш вӑхӑтра мӗн т>ухлӗ касса сайратмал- 
лине кӑпшанкӑ ӑстипе пахт,а ӑсти маларах 
каланисене асра тытса пӗр пӗринпе канаш- 
ласа ӗҫлемелле. Сасартӑк ҫутӑ панипе вӑйлӑ 
ҫил йани те усӑллах мар.

Хурт-кӑпшанкӑсене вӑйсӑрлагса вёсене емел 
сапса, силлесе тӑкса, йе алӑпа пуҫтарса пёте- 
рес гӗлешрен пахт,ари йӑвӑҫсен турат^ӗсене 
сайратни питӗ кирлӗ ӗҫ вырӑнт,е пулмалла. 
Туратсене сайратни, йе пӗтӗм йӑвӑҫнех те 
касса пӑрахни пахт^аҫашӑн мӗн тӗлешрен усӑл- 
лӑ пулмалли ҫинт,ен кёскен калӑпӑр. Сайратни 
вӑл туратсене ҫутӑ вайлӑрах парса т^асрах ӳсте- 
рет. Ку йенӗпе вӑл ӑшша йуратакан хурт-кӑпша- 
нкӑсемшӗн усӑллӑ йапала. Ант,ах ҫав вӑхӑтрах 
унвырӑнне ҫил ҫӳрени вӗсемшӗн сийенлё, мӗн- 
шӗн тесен, пур хурт-кӑпшанкӑсем те хӗвел ӑш- 
шинт,и ҫӑра туратлӑ т,атлӑх ҫӗрте пурӑнма
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йуратаҫҫӗ. Туратсене касса сайратни ҫил йа- 
нинт,ен пуҫне кӑпшанкӑсене ҫамӑр йе сивӗ 
тивсе сийенлеме пултарат. Йӑвӑҫ турат,ёсемпе 
тунисем (вуллисем) сайрарах ларнипе, хурт 
-кӑпшанкӑсем курӑнарах тӑнипе, вӗсене емелпе 
сирпӗтсе, йӑвисенейе хййсене пуҫтарса кӗреш- 
ме май килет; тата вӗҫен кайӑксем, пысӑкрах 
хурт-кӑпшанкӑсем те вӗсене т^асрах курса тыт- 
са ҫисе пахт,ана усӑ пама пултараҫҫӗ. Туратсен 
хушшине ҫителӗклӗ ҫутӑ та, сывлӑш та кӗни- 
пе йӑвӑҫ-курӑксем лайӑхрах ӳссе хытнипе 
(ҫирёплечнипе), вёсен сӗткенне ӗмсе тӑрана- 
кан тӗрлӗ пыйтӑсене, ҫемҫе хуртсене парӑнми 
туса хурат. Ҫулҫӑсем лайӑх ӳснипе хупписем 
хытаҫҫӗ; папакӗсем вайланса иулнипе килес 
ҫул та вӑйлй ҫулҫӑланса, лайӑх т-,ет,еке ларма, 
сатур хунама пултараҫҫӗ. Ҫителӗклӗ ҫута 
пулсан, харӑс т^ет^еке ларса, ҫимӗҫӗсем те 
лаййх аталанса хйвӑрт ӗлкӗрнипе (пиҫнипе) 
хурт-кӑпшанкӑсене пӑрахса хӑвараҫҫӗ: хурт
сем тапӑнсан та, ҫапах ҫителӗклӗ ҫимӗҫ ӗлкӗрг- 
се параҫҫӗ.

Тата вӑтам сайрарах туратлӑ йӑвӑҫсен^е 
пулса ӗлкӗрнӗ йе хуртланна ҫимӗҫсене ге 
лайӑх асӑрхаса пуҫтарса илме меллӗ пулат.
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8. Йӑвӑҫ-курӑкӑн хӑрӑк йе ъирлӗ пайӗсене 
вӑхӑтра касса пӑрахни.

Туратсене иртсе сайратни ҫинт,ен каланӑ 
хыҫҫӑнах тата хӑрнӑ, т,ирленӗ, йе ӳсме пул- 
тарайман йӑвӑҫ тунисене, турат,ӗсене синт->ех 
касса пӑрахасси ҫинт,ен те каламалла пулат. 
Йӑвӑҫ-курӑкӑн ҫавнашкал усӑсӑр пайӗсене 
касса пӑрахни хурт-кӑпшанкӑсен тӗлешӗн^ен 
те пахт,а пӑхса ӳстерес йент^ен те акӑ мӗншӗн 
кирлӗ ӗҫ пулмалла: хӑрнӑ, типе пуҫланӑ йе 
ӳсме т,арӑннӑ пайсент,е тӗрлӗ кӑмпасем пулаҫ- 
ҫӗ; вӗсем вара ҫав касса пӑрахакан туратсемпе 
пӗрле йӑвӑҫран уйӑрӑлса пӗтеҫҫӗ. Ҫав касса 
пӑрахнӑ пайсене кайас сӗткен йавӑҫ-курӑкӑн 
ӳсекен т,ӗрӗ пайӗсене кайса вӗсене вӑйлатса 
хурт-кӑпшанкӑсене парӑнми тӑват. Хӑрӑк пай
сене вӑхӑтёнт^е касса пӑрахни ҫутӑ та сывлйш 
кӗмелле туса паҫӑр сайратни ҫинт-,ен каланӑ 
тӗлӗшрен те усӑллӑ пулат.

Хал, каланине, тёслёхе, пахтуана сийенле
кен кӑпшанкӑсен пурӑнӑҫне илсе ӑнлантарса 
парӑпӑр.

Йӑвӑҫ хуппине ҫийекен хуртсем имшерте- 
рех ӳсекен йӑвӑҫа, йе вӑйсӑртарах уйрӑм



туратсене тапӑнаҫҫӗ. Кӑҫал ҫеҫ шаннӑ ҫулҫӑл- 
лӑ туратсем синт>е йӑвӑҫ хуппи кӑпшанкисем 
йе хурт,ӗсем (т^ӗпписем), пикенисем йе ҫитӗн- 
нё нӑрӗсем пулаҫҫӗ. Ҫавӑн пек туратсене йе 
уйрӑм йӑвӑҫсене касса пӑрахсан, епӗр пах^ари 
ытти йӑвӑҫсене ҫутӑрах та, ирӗклӗрех те туса 
сывлӑш ҫавӑрма паратпӑр; касса пӑрахнисемпе 
пӗрле ҫав хурт-кӑпшанкӑсене, (йе хурт,ӗсене, 
йе пикенисене те) пайтах пӗтеретпӗр.

Ватӑ йӑвӑҫ тунисем (вуллисем) ҫинт,и мӑк- 
сен, шмпасен хушшинт>е йе хӑрнӑ хурлӑхан 
тунисен хӑпӑна пуҫланӑ хупписен айӗнт,е -  
хурлӑхан кӗвин хурт,ӗсем, папакне ҫийекен 
хуртсем пытанса лараҫҫӗ, хӗл аҫма хӑйсене йӑва 
хатӗрлеҫҫӗ. Ҫавнашкал хӑрнӑ туратсене т,и 
тӗпӗнт^ен ҫӗр ҫумӗнт,енех касса илсен, весем- 
пе пӗрле епӗр хурлӑхан тӗмӗсене унтах хӗл 
каҫмалли хуртран та тасататпӑр, тата ҫутӑ 
та сывлӑш та парса тӗмсене пӑхма та меллӗ- 
рех тӑватпӑр.

Ҫавӑн йевӗрлех хӑмла ҫырли кӗви хурт>ӗ- 
сем те кив авӑр тӗпӗнт,е, ҫӳлерех касса пӑрах- 
нӑ кив тункатасен хуппи айӗнт,е хӗл каҫаҫҫӗ. 
Ҫавнашкал кив тункатасене, ҫырли пулса 
иртнӗ авӑрсене касса нӑрахмалла, йе кӗркунне 
тӑпра ҫумӗнт,енех хуҫса илсе ҫунтарса йамалла,
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Хӑмла ҫырли шӑни ҫуркуннёхи ҫамрӑк хунав- 
сем ҫине ҫӑмарта сапат; вӗсен^ен тухнӑ хур^ӗ- 
сем ҫырла аври тӑррисене шантарса типӗтеҫҫӗ. 
Вӗсене ҫийӗнт,ех касса илсен, хурт^ӗсем те 
пӗрлех пётеҫҫӗ, ирӗкрех пулнипе касн'исен 
вырӑнне ҫырла аврисент,ен айккинт,и хуна- 
вӗсем тухса-^ссе йулаҫҫӗ.

Хурлӑхан папакёсем ҫинт,е тӑранса пурӑ- 
пакан сӑвӑссене ҫуркунне иртерех ҫав папа- 
кёсемпе пӗрлех тнтса пуҫтарсан, сарӑлнӑ ҫулҫӑ- 
сене сӗткен пумайрах пырса, хурлӑхана вӑйла- 
рах ӳстерет; тата ҫапла тунипе сӑвӑсне пӗтерсе, 
килес ҫулхи сийенрен сыхлатпӑр. Хурлӑхан 
тӗмӗсене сайратсан, ҫав сӑвӑслӑ папаксене 
пухса илме тата меллёрех пулат. Кёвеленсе 
(пыйтланса) нат,арланнӑ улмуҫ, хурлӑхан, тёклё 
ҫырла йе пахтуари ытти ҫимӗҫ йӑвӑҫӗсен 
тура^ёсене вӑхӑтёнт,е касса пӑрахсан, епёр 
хурт,ёсене (кӗвисене) те пӗтеретпӗр, 1>1тти 
турат,ӗсене те лайӑхрах ӳсме май паратпӑр.

9. Аманнӑ (сийенленнӗ) ^е^ексене, ҫимӗҫсене 
вӑхӑтӗн^е катертни, укнӗ улмисене пуҫтарасси.

Аманнӑ йе хуртланнӑ т ^ е к с е н е ,  ҫимӗҫсене 
вӑхӑтёнҫе иртесси (суйласа илесси) ак мӗншӗн 
кирлё: ҫав т ^ е к с е м п е  йе ҫимӗҫӗсемпе пёрле
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пухса илнӗ кӑпшанкӑсене пётернинт,ен пуҫне, 
епӗр йӑвӑҫ ҫине йулакан ьггти т,ет,ексемпе 
ҫимӗҫсене ӳсме май паратпӑр. Акӑ улмаҫисен 
сарӑлайман т,ет,екӗсем ҫинт,е Т)ет,ек ҫисе тӑ- 
ранса пурӑнакан хуртсене, йе пикенесене т,е- 
т,екӗ мёнёпех татса пухсан, вӗсене кайас сӗткен 
ытти т ^ е к с е н е  йе тушӑртанакан ҫимӗҫсене 
тӑрантарма кайат; тата ҫапла епӗр килес ҫулхи 
сийенлекенсен хисепне те сахалататпӑр. Ул- 
маҫҫи т ^ е к н е  ҫийекен хуртпа ҫапла кӗрешсе 
епӗр харӑсах икӗ ӗҫ тӑватпӑр: хуртне пӗте- 
ретпӗр, йӑвӑҫне те лайӑхрах ӳстеретпӗр. Ант,ах 
ку тӑшманпа кӗрешме тата лайӑхрах мел пур: 
ҫуркунне иртерех ҫак хурта силлесе тӑкса 
антарсан, кӑҫалхи ҫимӗҫе те пӗтесрен хӑтарса 
хӑварма пулат. Ҫак мелпе кёрешни тепёр 
тӑшманран, улма хур^ӗнт^ен хӑтӑлма та пит 
паха. Ҫак хурт улма йе крушшй тёшшисемпе 
тӑранса пурӑннӑ т^ухне шавах улмасене калё- 
маллӗ шӑтаркаласа пӑсса ҫӳрет. Пёрин тёши- 
сене (вӑрлӑхӗсене) ҫисе йарсан, тепӗр улма 
ӑшне пырса кӗрет. Ҫапла т,и аван улмасене, 
крушшӑсене пӑснине кура, епӗр хуртлӑ (шӑ- 
тӑклӑ) улмасене гтурне те пухса илме канаш

Йӑвӑҫ пах-кйне... 4



паратпӑр. Ҫапла епӗр темиҫе тӗлешрен усйлӑ 
ӗҫ тӑватпӑр; (кунта туратсене сайратни улми- 
сене пухма ҫӑмӑлатнине те астумалла). Хуртне 
те пӗтеретпӗр, пайтах ӳснӗ хаклӑ улмисене те 
пӑсасран хӑтаратпӑр; ҫав вӑхӑтрах йулашки 
улмисене те сӗткен ытларах парса ӳсме мел 
паратпӑр. Тата хуртлӑ улмисем кайран, ҫӳлтен 
персе аннӑ т,ух, сыввисене лексе амантасран 
та ҫӑлатпӑр. Хуртлӑ улмисене хамӑр татса пух- 
сан аванрах тавар илетпӗр; ӳкит,т,ен хӑварсан, 
вӗсем, аннӑ ^ух, туратсене ытти улмасене 
перкеленсе, ҫӗре лексе аманаҫҫӗ, йе варала- 
наҫҫӗ. Хуртлӑ улмасене хурт,ӗ шӑтарса кӗнӗ 
йе тухнӑ шӑтӑксем тӑрӑх пӗлсе суйласа илнипе 
епӗр улмасене ҫӗресрен те пайтах хӑтаратпӑр. 
Аманнӑ йе хуртланнӑ ӳлмасем (ҫимӗҫсем) т,ас- 
рах ҫӗреҫҫӗ, ыттисене те ҫӗртеҫҫӗ.

Шӑтӑклӑ улмасем ӑшӗнт,е хуртсем пулаҫҫӗ. 
Ҫав хуртлӑ улмасене, ҫӗре ӳкит,т,ен, йӑвӑҫҫи 
ҫинт,енех пуҫтарса (татса) илни усӑлӑрах. Ҫап- 
ла тусан, улма ҫийекен хур^ӗ тепӗр таса улма 
ӑшне куҫса ӗлкӗреймест. Улма тӗшшисене 
ҫисе пётерсен хурт,ӗ улми ӳкитуҫенех, йе ӳкнӗ 
пулсан пахт,а хуҫи пырса пухиту^ен, улмин^ен 
тухса тарса ӗлкӗрме те пултарат. Ан^ах пах-
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т,аҫӑ хуртлӑ улмисене суйласа татасшӑн питех 
хыпаланмаст, хӑйсем те персе анӗҫ-ха, тет. 
Ҫапах та ҫӗре татӑлса ӳкнӗ улмисене т,асрах 
пухса илмелле. Вӗсене ҫӗрте пӗр-ик кунт,ен 
вырттарса хӑварсан, хурт,ӗ те тухса ӗлкӗрсе 
пахт,арах йулат, тата улми те, ҫӗр нӳрӗпе ҫӗрме 
тытӑнса, пӗтӗм пах^ипех ҫав т>ире йертме 
пултарат. Ҫавӑнпа кунта сыхласа асӑрхаса ӗҫ- 
лемелле.

Хуртлӑ улмасене, татнисене те ӳкнисене те 
пурӗ пёр суйласа хурт,ӗсене пӗтерме тӑрӑш- 
малла. Унсӑрӑн вӗсем улмаран тухса йе пи- 
келенсе канмалли вырӑн, йе тӑранса ҫитӗн- 
ме урӑх улма шыраҫҫӗ. Хурт,ӗеене кӑлар- 
са пӗтерсен пахт,аҫа хӑйне те усӑллӑ, —  ма- 
лалла урӑх ҫимӗҫ пӑсӑлса сайа каймаст. Хуртлӑ 
улмисене ҫаплипех хӑварсан, хурт,ӗсем пӗр 
т,ӑрмавсӑрах тӑранса ӳсеҫҫӗ, майлӑрах ҫӗре 
тухса, —  сарайра, ампартайе ҫуртра ерешмен 
карри пеккипе т,ӑрканса пикеленсе выртаҫҫӗ. 
Ҫапла меллӗ хӗл каҫсан, ҫуркунне лӗпёш пулса 
ҫитӗнсе Тухаҫҫӗ ге ҫав пах^анах вӗҫсе пыраҫ- 
ҫӗ; йе улмине ӑҫталла сутса йанине кура, таҫти 
кӗпӗрнери вырӑнти пахт,асене те пырса кӗме 
пултараҫҫё. Пухнӑ улмари хуртсене пӗтерме
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вёсене (улмасене) касмӑка (кагкана) хурса 
ҫийелтенех шыв тултарса лӑртаҫҫӗ. Улмисем 
ҫӳлелле ҫӗкленесрен ывӑспа пусарса хураҫҫӗ. 
Вара хурт^ӗсем, улмасем ӑшӗнт,ен шыва тухса 
йӑраланайми пулса, гӗпне анса кӳтсе выртаҫ- 
ҫӗ, йе улмасен хушшинт^е выртаҫҫӗ. Вӗсем 
вилнӗ пек курӑнсан та, пӗр тавлӑк шывра 
тӑнипех вилеймеҫҫӗ; пайтахӑшё кӑларса типӗт- 
сен каллах йӑшӑлтата пуҫлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа хург- 
сене улмасен ӑшёнт,ен шыва ҫех кӑларса хӑвар- 
нипе лӑпланмалла мар, вӗсене вёт ала йе атма 
пекипе пухса илсе вӗри шыв йарса вёлер- 
мелле. Ҫак мелпе сутмалли улмасене ҫапла 
тасатсан аван. Улмисене типӗтмелле, йе пӗҫерсе 
ӗҫе кӳртмелле пулсан, хур^ӗсеие, ёҫленӗ т,ух. 
суйласа пётермелле.

Ӳкнӗ улмасем крушшӑсем ҫинт-,ен мӗн кала- 
нине, ҫавӑн пекех пахт,ари сливӑ, т^ийе, тата 
ытти ҫёре ӳкнӗ ҫимӗҫсем тӗлёшёнт,ен те ҫаплах 
ӗҫлемелле. Ант,ах сливӑ т,ийе пек вёгё ҫимӗҫ- 
сене вӑхӑтӗнт^е астуса пуҫтарма хӗнрех. Ку 
тӗлӗшрен пахт,ана т,ӑх-т,ӗпсене, кӑрккасене 
кӳртсен, ҫӗре ӳкнё хуртла ҫимӗҫсене пухсан 
сисе пайтах усӑ пама пултараҫҫё. Ҫапла килги 
кайӑк-кӗшӗксем ӳкнӗ ҫнмӗҫӗсемпе пёрле вӑрӑм
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сӑмса хур^ӗсене, тӗрлӗ кӑпшанкӑ хурт>ӗеене 
(пилилш^иксене, слониксене, шӑна пӑван хур- 
т,ӗсене те) ҫисе пайтах пӗтереҫҫӗ.

Ҫапла пӑсӑлнӑ йе хуртланнӑ ҫимӗҫсене суй
ласа пухса илнипе хурлӑхан, тӗклӗ ҫырла, 
хӑмла ҫырли пек ытти вак-тӗвек пахт,ари 
ҫимӗҫсене сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсемпе те 
пайтах кӗрешме пулат.

Тӗклӗ ҫырлапа хурӑлхана сийенлекен (ок- 
п,овкӑ) хур^ӗ ҫырла вӑррине иртерех кёрсе 
йулсан, ҫырли ҫинТ)И хурт шӑтӑкӗ питӗрӗнсе 
ларат, ҫырли вӑхтӑсӑрах саралса йе хӗрелсе 
кайат. Ҫавнашкал вӑхӑтсӑр ир тӗсне улӑштар - 
нӑ ҫырласене пухсан, вёсен ӑшӗнт,и хуртсем, 
ҫитӗнсе шӑтарса тухса ӗлкӗрейменипе, ытти 
лайӑх ҫырлисене те ҫисе пӑсаймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа 
ҫак ӗҫе, пахтутҫа та усӑлӑскере, хурт-кӑпшан- 
кӑсене те пӗтерекенскерне, ӗҫлекен алура 
тупӑнакан ҫӗрте тума хӑйулӑ хистесех канаш- 
лама пулат. Епӗ ҫак ӗҫе аталаннӑ ат,а-пӑт,асене 
тытса ӗҫлетернӗ тӑкак сийенлекенсент,ен хӑ- 
тӑлса йулнӑ ҫимӗҫ хакёпе саплашнине сӑнаса 
куртӑм. Килес ҫул сахалрах сийенлесине йе 
хурт-кӑпшанкӑсем кӗретех ге пӗтме пултарнине 
епӗ кунта хисепе илмен.



Пнҫсе ҫитӗннӗ, ант>ах хуртланнӑ хӑмла ҫыр- 
лисене пуҫтарни темиҫе йент,ен те* усӑ пама 
пултарат: татнӑ ҫырлапа пӗрле пахт,аран илсе 
тухнӑ хурт,ӗсене ҫитӗниту^енех вӗлерсе хӑмла 
ҫырлине сийенлекҫн (нӑра) кӑпшанка пӗтереҫҫӗ; 
хурт ҫисе пӗтереймен ҫырлана сутма пулат; 
авӑр ҫин^е йулнӑ ҫырласем тӑранарах пиҫеҫҫӗ; 
тата ҫырлине вӑхӑтӗнт,е пухса илМипе авӑрсем 
килее ҫул в а зд и  нумайрах вӑй пухса хӑвараҫҫӗ.

10. Йӑвӑҫ хуппине таса тытни.

Ҫимӗҫ йӑвӑҫҫисем ӳссе пысӑкланнӑ ҫем 
вёсен ҫийелти хуппи (курсӗ) хытса, катраш- 
каланса, ҫуркаланма тытӑнат. Вӑл ҫумӑрпа 
йӗпенкелесен, хӑвӑрт типейменнипе унта тӗрле 
кӑмпасем, мӑксӑм тухаҫҫӗ. Ҫав ҫийелти типсе 
хӑрнӑ ват хуппине, кӑмпи мӗнӗсемпех хырса 
тасатсан темиҫе тӗлӗшрен те усӑ пулат: йӑ- 
вӑҫӗ ирӗккӗнрех сарӑлса ӳсет; ҫумӑр хыҫҫӑн -  
хуппи т,асрах типнипе лайӑхрах ӑшӑнат; йӑвӑҫ- 
сене шӑтарса ҫисе кӗрекен тӗрлӗ кӑпшанка- 
сене (уллах) хӳтӗ ҫӗртре пытанса йулса хӗл 
каҫма памаст; тасатнӑ т,ух хуппи ҫурӑкёсем, 
мӑксем ҫинт^е ларакан тӗрлӗ сийенлё хурт- 
кӑпшанкӑсене вӗлерсе пётереҫҫӗ.
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Йӑвӑҫ хуппине тасатсах тӑни сийенлекен- 
семпе кӗрешме йепле пулӑшасснне кӑтартма 
пит паллӑрах хуртсене ҫех асӑнар: тасатнӑ йӑ- 
вӑҫ ҫинт>е пурӑнма вӗсемшӗн тасатманнинт,ен 
кӗретех асаплӑрах. Улмаҫҫи, йе крушшӑ хуппи 
ҫине пурҫӑн кӑларакан (ерешмен карти пекки 
тӑвакан) лӗпӗш ҫӑмаргинт,ен тухакан тӗклӗ 
хуртсем улма йӑвӑҫӗн, йе крушшӑ хуппи ҫине 
ҫула канма, йе тирне улӑштарма темӗн т>ухлӗ 
купаланса лараҫҫӗ. Йӑвӑҫ хуппи йака (таса) 
пулсан ҫав хуртсене пухма, йе пусарса вӗлерме 
питӗ ҫӑмӑл, тикӗс мар ҫуркалант,ӑклӑ пулсан 
кансӗр.

Тепӗр йышши пурҫӑн лӗпӗш (х&раххӑнни) 
хӑйӗн ҫӑмартисене улмаҫҫи, тӗрлӗ ҫимӗҫ йӑ- 
вӑҫӗсен туни ҫине айаларах сапса мамӑклӑ 
кӗҫҫелентерсе ҫыпӑҫтарса хурат. Йӑвӑҫ хуппи 
тикӗс (таса) пулсан, вӗсене т,асрах курса ҫӑ- 
мӑлрах хырса илсе (ҫунтарса) пӗтерме пулат, 
йе вӗсене пӗтерекен емелсеме те (краҫҫинпа, 
нехтӑпа т. ур). сӗрме аван: ҫӑмартасен хуппи- 
сем, ҫурӑкра пулсан, канҫӑртарах.

Улмасене шӑтарса ҫийекен хурт ҫитӗнсе тух7 
сан улмаҫҫи йе крушшӑ туни ҫине айаларах ҫур- 
каланнӑ йе хӑпӑннӑ хуппи хушшине пикеленет.
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Хупписене тасатни уншӑн меллӗ вырӑн хӑвар- 
маст;% ҫур иртсен улмасене татсан йе ҫуркунне 
т,ӗт>ӗке ларит>т,ен тасатнипе хурт т>ӑмаккисем, 
тухнӑ хурт^ӗсем йе пикеленнисем пӗтме пул- 
тараҫҫӗ.

Катрашкасӑр, ҫурӑксӑр, кӑмпасӑр йап-йака 
йӑвӑҫ хуппи тӑрӑх хӑш хурт кӑпшанкӑсем 
йӑраланса улӑхнӑ т,ух, вӗсене вӗҫен кайаксем, 
ытти тӑшманӗсем ге ^асрах сӑнаса пӗтереуҫӗ; 
хуртсем ҫилпе, ҫӑмӑрпа га ҫӑмӑлрах персе 
анма пултараҫҫӗ; вӑхӑтлӑха пытанса йулма та 
кансӗр. Ҫаван пекех шитлесе утакан хуртӑн 
ҫунатсӑр ама лӗпӗшӗ те кӗркунне йӑвӑҫ тӑр- 
нелле папакӗсем патнелле ҫӑмарта тума йӑра- 
ланат; вӑрӑм сӑмсаллӑ кӑпшанкӑ та ҫуркунне 
улмаҫҫи ҫине тӑранма кайӑрах ҫӑмарта сапма 
вӗҫмесӗрех утса улӑхат. Иӑвӑҫ хуппи тикёс 
пулсан, вӑрӑм сӑмса кунта хӗл каҫма меллӗ 
вырӑн тупӑнаймннипе, тӗпнеле анса, ҫулҫӑсем 
айне, хӳтёрех ҫӗре, кайса вырнаҫат. Ҫавӑнпа 
вӑл ҫуркунне гасатман йӑвӑҫринт,ен кайарах 
йулса тухнипе, пах^ари йӑвӑҫ папакёсене ирех 
тапӑнса ҫийеймесӗр йулат.

Йӑвӑҫ хуппине тасатнинт^ен пуҫне тата ҫи- 
йелтен тӑмпа йе исвӗспе хутӑш сёрсе тухсан.
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паҫӑр каланӑ сийенлӗ хурт-кӑпшанкӑсем те, 
ыттисемте нумайӗшӗ пӗтме пулатраҫҫӗ. Пурин- 
т,ен ытла йӑвӑҫ хуппине ҫисе шӑтарса кӗмелли 
хуртсем (нӑрасем, шӗкӗсем) пӗтме пултараҫҫӗ.

11. Исвӗс шывӗпе сирпӗтни.

Улмаҫҫисемшӗн, пахт,ари ытти ҫимӗҫ йӑвӑҫ 
ҫисемшӗн тата вӗсене исвӗс сӗт,ӗпе (шывӗпе) 
сирпӗтни те ҫавӑн йевӗрлех, йе ытларах та 
усӑллӑ: ку мел йӑвӑҫсене ӳсме аванрах та тӑ- 
ваг, вӗсене с и й е н л е к е н с е н т , е н  те сыхлат. 
Улмаҫҫисене ҫуркунне папак кӑларитур,ен ис- 
вёс шывӗпе (хӑш т>ух там та хушса) сапсан, 
йӑвӑҫ ҫулҫисем кайарах сарӑлса, т,ет>екӗсем те 
гӑрарах ҫурӑлнипе, ҫурхи тӑмсент,ен, кайранхи 
сивӗсент,ен хӑтӑлса йулма пултараҫҫӗ. Ҫапла 
туман пулсан, йӑвӑҫсем иртерех тапранса 
ӳснипе сивӗпе сийенленнӗ пулӗту^ӗҫ. Исвёспе 
сӗрнӗ йе сапнӑ йӑвӑҫсем шурӑ тӗслӗ пулнипе 
ӑшӑпа сивве питех туртмаҫҫӗ, хӑйсен^ен сир- 
пӗтсе пӑрса йараҫҫӗ; ҫавӑнпа вӗсем шӑнасран 
та, хӗвел пӗҫернипе пӑсӑласран та питех хӑра- 
маҫҫӗ. Улмуҫ папакӗсене исвӗс шывӗпе сир- 
пӗтсен, вӗсем т,арӑнарах ҫурӑлса кайран пӗр 
саманра вӑйлӑ т,ет,еке ларнипе улмаҫҫи ^е^екне
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ҫийекен хурта сийенлет, тата ҫав хуртӑн ҫӑ- 
м а р т и с е н е  сахалатат; мӗншӗн тесен, хурт,с: 
сем ҫуралнӑ -ҫе^ексем ӑшёнт^е пурӑнайманни- 
пе, унта ами те ҫӑмарта сапмаст.

Ҫуркунне иртерех улмаҫҫисен турат,ӗсене 
исвӗс шывӗпе сирпӗтни папаксене ҫурӑлма 
^арса тӑрат. Туратсем ҫинт^е хӗл каҫнӑ ҫӑмар- 
тасен^ен метанитсӑ хурт,ӗсем тухса ӗлкёрнӗ 
вӑхӑта туратсем ҫара (ҫулҫӑсӑр) пулнӑран, 
ҫӗрлехи сивӗсем, сывлӑм шывӗ, ҫилсем, ҫу- 
мӑрсем вӗсене пайтах асаплантарса сийенлеҫҫӗ. 
Метанитсӑ хурт,ӗсам ҫапла ҫара папаксем ҫин- 
т̂ е тӑнипе (ларнипе) вӗсене тапак шывӗпе, 
симӗс супӑ]|,па, ытти ҫавнашкал наркӑмӑшлӑ 
емелсемпе сирпӗтсе вӗлерме ҫӑмӑл пулат. Ул- 
маҫҫи папакӗсем т>асрах ҫурӑлсан, метанитсӑ 
хурт,ӗсен пурӑнма кӗретех ҫӑмӑлрах: вӗсем 
ҫурӑлакан папаксен ҫулҫисем йе т ^ е к ӗ с е н  
тунисен хушшинт,е пытанса тӑнипе емел те 
кӗреймест, с и в ӗ  ҫ ил ,  ҫумӑр тавраш, ытти 
кансӗрлӗхсем те сахал сийенлеҫҫӗ.

Улмаҫҫи папакӗсене ҫийелтен ҫӳхе сийлӗ 
исвёс витсе тӑнӑран, метанитсӑ хурт,ӗ те кӗ- 
ретех кышласа шӑтарса папак хуппи витӗр 
шалалла кӗреймест. Ҫавӑн пекех ҫуркунне



иртерех хӑмла ҫырли папакёсене те исвӗс 
шывӑпе сирпӗтни хӑмла ҫырли кёви хурт,ӗсене 
тӑранса мӑнтӑрланма кансӗрлет, ҫак вӑхӑтра 
ҫӗрлехи тӑмсем пулсан, кӗретех те пӗтерет.

Ҫуркунне иртерех т,ийе йе ҫливӑ йӑвӑҫҫисен 
п а п а к ӗ с е м  ҫурлит^ен исвӗс шывӗце сир- 
пӗтсен те, вӗсене т>ийе кӗвисӗнт,ен лайӑх сых- 
ланӑ. Унӑн хурт,ӗсем тухсан, малтан папакӗ- 
сене, унтан ҫулҫисемпе т ^ е ^ е к ӗ с е н е  ҫисе 
сийенлеҫҫӗ. Унӑн хурт,ӗсем папакӑсен ҫывӑ- 
хӗнт,и хутламсем хушшине сапнӑ ҫӑмартасем 
ӑшёнт,е хӗл каҫаҫҫӗ.

12. Тӑпрана витсе тӑракан ^ӗрӗ курӑксемпе 
хӑрнӑ ҫуп-ҫапсем. Пах^а тӑприне ӗҫлесе 

ҫемҫетни.

Пахт,ари тӑпрана йепле тытеа тӑрас тӗлеш- 
рен кунта епӗр тӑприне йепле ӗҫлесе ҫемҫе- 
тессипе ун ҫинт,и ҫум к у р ӑ к ӗ с е н е ,  тӗрлӗ 
ҫӳп-ҫапа пётересси ҫинт,ен калӑпӑр.

Сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсент,ен ҫимӗҫ 
йӑвӑҫҫисене сыхлас тӗлӗшпе пахт,ара ҫум ку- 
рӑкӗсене акӑ мӗншён усрама йурамаст; курӑк 
ӑшёнт,е пахтана сийенлекен вӑрӑм сӑмсаллӑ 
кӑпшанкӑ, хӑнтӑда, тата урӑх йышшисем ге
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пит "аван хӗл каҫаҫҫӗ. Вёсем ҫуркунне, ҫула 
йе кӗркунне курӑк хушшиыт^е питӗ лайӑх 
пытанса йӑраланса, упаленсе ҫӳреҫҫӗ, йе канса 
лараҫҫӗ. Хӑш-хӑш хурт-кӑпшанкӑсем акӑ пойа- 
рышнитсӑ йе метанитсӑ лӗпӗшӗсем, пӗр вӑхӑт- 
лӑха ҫулҫӑпала тӗрлӗ т^ӗ^ӗк сӗткенӗпе тӑранса 
пурӑнаҫҫӗ. Пахт>ара курӑк таврӑш пулмасан, 
ҫав лӗпӗшсем (нӑрӑсем) тӑранма пӗр вӑхӑтлӑха 
таврари хирсене, ҫарансене, тата ытти дёр- 
сене те кайса вӗҫкелесе ҫӳреҫҫӗ, калла пах
тана та пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа вёсене ытти кайӑк- 
кӗшёк те тапӑнса пӗтерме те пултарат, ҫиллӗ, 
ҫумӑрлӑ усал ҫанталӑк та аптӑратат.

Пахт^ара курӑк усрани ҫёре пӗрсе анакан 
ҫимёҫсене шыраса тупса пухма та пит кан- 
сёрлет. Савӑнпа вӗсем нумайёшӗ ҫёрсе кӑм- 
паланса пахт,ана килес ҫул вал^и  т^ир вӑрлӑхӗ 
сарса хӑвараҫҫӗ.

Пахт^ари ҫум курӑкӗсене пӗтермелли ҫин- 
т,ен хурт-кӑпшанкӑсене пӗтерекен ӑстасен сӑ- 
махӗпе лахт,аҫӑ та пурӗ пёр килӗшмелле; мӗн- 
шӗн тесен, ҫум курӑкӗ пахт,аҫа та сийенлет: 
вӑл пахт>а тӑприне (Ҫырла аврисен тӗмӗсен 
таврашӗн^е пушшех те пит) типӗтсе йарат. 
Курӑклӑ ҫерем пахт,ари йӑвӑҫсен тымарӗсем
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патне сывлӑш йамаст. Курӑклӑ (ҫермлӗ) тӑпра 
пулсан, ҫимӗҫ йӑвсӑҫсен айӗсене те т,авса ҫем- 
ҫетме кансёр. Ҫаксене пах^аҫӑ пурне те лай- 
ӑх пӗлет. Ҫавӑнпа пахт^ари тӗрлӗ кирлӗ мар 
курӑксене вӑхӑтӗн^е пӗтермелле.

Сӑнаса пӗлнё тӑрӑх пахт,ара типсе хӑрса кай- 
нӑ ҫулҫӑсене, туратсене, кив курӑксене турпас 
татӑккисене, ҫавнашкал ҫӳп-ҫапсене те тытма 
йурамаст. Ку тӗлӗшрен тӑпра ӑсти пахт,аҫӑ 
та кирек йепле ҫӳп-ҫапсем (йӑвӑҫ курӑксен 
йе т,ӗрт>унсен йулашкисем) те ^асрах тӑпра 
ӑшне варса ҫёртсӗн усӑллӑраххине калё. Кӑмпа 
ӑсти те: хӑрӑк турат хуҫӑкӗсем, тип ҫулҫӑсем 
ҫёрсе кӑмпаланса улмаҫҫи йе крушша ҫулҫи- 
сене паталантарса, кӑмпалантарса т,ир сарма 
пултарнине каласа парӗ. Хурт-кӑпшанкӑ ӑсти 
те пахт,ари ҫӳп-ҫап айӗнт,е тӗрлё кӑпшанкӑсен 
хурт,ёсем, пикенисем, йӑви т,ӑмаккисем йе 
ҫитӗннӗ кӑпшанкӑсем пытанса хӗл каҫма пул
тарнине пёлсе, тӗрле ҫӳп-ҫапа вӑхӑтра пухса 
тасатма канаш иарӗ. Акӑ вӑрӑм сӑмсаллӑ тӗр- 
лӗ (улма йе ҫырла) кӑпшанкӑсем ҫулҫӑсем, 
мӑксем, тип кӑмпасем, турпассем айне пытан
са хӗл каҫнине асӑрхаса пӑхар. Пахт,асене 
т-,ас-т,асах аптӑратакан кӑткӑсем те тёрлӗ ҫӳп-
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ҫапсем пухса хййсене пурӑнма купасем туса 
усй кураҫҫӗ.

Кӗркунне йе ҫуркунне иртерех пахт,ари 
тӗрлӗ ҫӳп-ҫапсене тимӗр кёреплепе пухса, 
шӑпӑрпа шӑлса тасатса, вут тивертсе пушар- 
тан сыхланса ҫунтарса йарсан, йе ҫӗр айне 
тарӑнрах варса хӑварсан, епир вёсен хӗл каҫ- 
малли вырӑнӗсене пӗтеретпӗр, йе пайтахӑшне 
хййсене, вёсен йӑхӗсене те тӗп тӑватпйр.

Пахт,а тӑприне йалан сухаласа, т,аваласа йе 
сӳресе, моттиклесе ҫемҫетех тӑрсан, пӗр йе- 
тпёл курӑксар хура тӑпра тытса усрасан, пах- 
т,ари ҫӳп-ҫапа пухса тасатма ытла та ҫӑмӑл. 
Ҫапла пахт,а тӑприне ^ас-т^асах ӗҫлесе хускат- 
калани ҫӳппи-ҫаппине те тӑпрапа йавӑштарат, 
ҫав вӑхӑтрах сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсене 
те пётерет йе вёсен пурӑнӑҫне нат,арлагат. 
Пахт,ара хура тӑпра тытса усрани пах^ана 
сийенлекен хурт-кӑпшанкӑсемпе кӗрешме йеп
ле пулӑшнине епӗр тӗслӗхсем илсе кӑтар- 
тӑпӑр.

Метанитсӑ йатлӑ (уй пӑрҫи пек) кӑпшанкӑ 
улмаҫҫисен айӗнт,и курӑксем ҫинт)е, (улмаҫ- 
ҫисен ай турат,ӗсем ҫинт,е те) ларма йурата- 
рах парат. Пахт,ари курӑка пӗтерсен, ҫак кӑп-
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шанкӑ ваади  пытанса ларма йе тӑранса пурӑн- 
ма меллӗ вырӑн ҫуккипе, унӑн ирӗксӗрех 
кӳршӗри пахт,асене йе ҫаран пек вырӑнсене 
куҫмалла пулат. Ҫапла куҫса ҫуренӗ т,ух, вӑл 
ҫил-тӑвӑлпа, ҫумӑрпа, йе ытти т,ӗр т,унсемпе 
пайтах пӗтме пултарат. Улма пахт,и тӑприне 
хура тытни у л м а с е н е  ш ӑ т а р с а  ҫ и й е к е н  
х у р т п а  кӗрешме те пайгах пулӑшат. Ҫу вар- 
риыт^е йе кайарах йӑвӑҫ ҫимӗҫӗсем ӳкнӗ вӑ- 
хӑтра курӑксӑр хура ҫӗр пулсан ӳкекен улма
сене т,асах курса пуҫтарса илме пулат. Ӳкнӗ 
улмасен ӑшӗнт,е т,ас-т,асах хуртсем те пулаҫҫӗ. 
Улма ӑшӗнт^ен тухса, йӑвӑҫ патнелле йӑраланса 
пынине тӗрлӗ кайӑк-кӗшӗк йе ытти пысӑкрах 
кӑпшанкӑсем те т,асрах курса тытса ҫиме 
пултараҫҫӗ. Т)ИЙе, ҫливӑ, пахт,ари йӑвӑҫсен 
ытти ӳкекен ҫимӗҫсене пуҫтарнипе те ҫавӑн 
пекех вёсен ӑшӗнт,е тӑранса ӳсекен тӗрлӗ си
йенлекен (слониксем, хышласа татаканисем) 
ытти кӑпшанкӑсем те пӗтме пултараҫҫӗ.

Пахт,ара курӑксӑр хура тӑпра тытнипе хурт- 
кӑпшанка усракан тӗрлӗ ҫулҫӑсем, типнӗ курӑк 
йулашкисем те тӑпрапа витӗнсе ҫӗреҫҫӗ. Ун 
пек ҫӳп-ҫап айӗнт,е улмуҫ ^ет^екне пётерекен, 
ытти тёрлӗ сийенлё хург-кӑпшанкӑсем те пы
танса хӗл каҫаҫҫӗ.



Ҫапла пахт^а тӑприне витсе таракан т>ерё 
курӑк таврашне те, хӑрса ӳкнӗ ҫӳп-ҫапа т,авса 
йе тарйн сухаласа тислӗкпе (йе савӑт ҫӑнӑ- 
хӗпе) ҫӗнетсе хӑварсан, пахт,ари ҫимӗҫ ййвйҫ- 
ҫисене ӳсме те аванрах пулат, пахт,ине те 
хурт-кӑпшакӑсенТ)Н сыхларах парат.

Пйхт^а тӑприне йӑвӑҫсем айӗнт,е лайӑх т>ав- 
са тухсан, тйпрара пикеленсе выртакан, йе 
ҫитӗнекен, йе хӗл каҫакан тёрлӗ хурт-кйп- 
шанкйсене тӳрех пуҫтарса пӗгерме пулат. Пах- 
т>ара пушй выртакан кирек йепле ҫӗрсене те 
т,авса ҫавйрса пйрахсан питё усйллй, мёншён 
тесен, кунта та тӗрлӗ хурт-кйпшанкйсем пы- 
танса йулма пултараҫҫӗ.

Пахт,а тйприне т^авса тухнипе хйш-хйш 
хурт-кйпшанкйсем йепле те пулин асап кур- 
нине епӗр уйрйм илсе калйпйр. Тйпрана ауава- 
ласа ҫавйрса хускатса тухни кашни хурт- 
кйпшанкйшйн йепле сийен кӳнине темиҫе 
хут каламалла ан пултйр тесе, пур сийенле
кен хурт-кйпшанкйсен тёлӗшӗнт,ен те, вёсен 
ӳсӗмӗнт,е (ҫймартисемшён, хурт-,ӗсемшӗн, пи- 
кенисемшӗн, йе ҫитённисемшӗн) вёсен пурй- 
нйҫне йепле улйшгарса кансӗрлени ҫинт^ен 
калйпйр. Кашни хурт-кйпшанкй хйй пурйнӑ- 
ҫӗнт,е хӑйне уйрймрах майлй пурйима хйнйхат.
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Вӑл тӑпра ӑшӗнт>е хӑйне кирлӗ тарант,т,ен 
айала кайат те, тӑшмансент,ен сыхланма майлӑ 
ӑшӑх, нӳрӗ, сывлӑш ҫитӗлӗклӗ пур ҫӗрте ава- 
нах пурӑнат. Ҫак хал) каланӑ тӗлӗшсен^ен 
хӑшӗ те пулин улӑшӑнни хурт-кӑпшанка мӗн- 
пе те пулин кансӗрлетех, йе кӗретех пӗтерсе 
те хурат. Акӑ вёсен йе ҫӑмартисем, пикени- 
сем, сахал шӑвкалакан хур^ӗсем, йе ҫитӗннӗ 
кӑпшанкӑсем пӗтӗмпех пӗтеймесен те йӗпе 
сапаран, йе хӗвел типӗтнинт>ен, ҫилрен, ӑшӑ- 
ран-сивӗрен, тӑшмансент>ен сийен курнипе 
ӳссе ҫитӗнме аптӑраҫҫӗ. Акӑ хӑш хурт-кӑп- 
шанкӑ йе урӑх ^ӗр^ун, тӑпра ҫинт,е ҫийеле- 
рех ҫӳп-ҫапра пурӑннипе вӑтам нӳрлӗх хӑш 
т,ух типнипе, сывлӑш уҫҫӑн ҫӳресе ӑшӑннине 
хӑнӑхат. Тӑпрана т,аваласа йавӑштарсан вӑл 
тарӑнарах кӗрсе ӳкнипе кунти йаланхи нӳре, 
сулхӑна, сывлӑш п ӑ ^ и н е  ^ӑтаймасӑр аптӑра- 
са на^артарах пурӑнма пултарат. Ҫаванпа ун 
пек хурт-кӑпшанкӑн хӑйне кирле таран ҫийеле- 
рех йӑраланса тухмалла, ҫапла тума вӑй хумал- 
ла, йе тепӗр хут т,аваласа тӑпрана пӑтраштарса 
к ӑл а р а ^ ен ,  ^сӑйне мелсӗр ҫӗрте асапланса 
пурӑнса нат,арланмалла. Ҫапла вӑрахрах тӑр- 
сан, кӑпшанкӑ (т,ӗрт,ун) тӑнт,ах пӗтсе ларма
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та пултарат. Ку тӗлӗшрен шуса ҫӳрӗйми ҫӑмар- 
тисем йе пикенисем ытларах та пётме пул- 
тараҫҫӗ; вӗсем йе кӑвакарса, ҫӗрсе, кӑмпа- 
ланса пӗтеҫҫё. Пикенерен ҫитӗнсе тухнӑ хурт- 
кӑпшанкӑшӑн та (пикени пуҫ хӗрлӗ кёрсе 
ӳкнӗ пулсан, пушшех те) тарӑн тӑпра витӗр 
йӑраланса тухма питӗ кансӗр.

Тепӗр йепт,ен пӑхсан, пахт,а тӑприне ^ава- 
ласа ҫавӑрса пӑрахнипе айаларах выртнӑ хурт- 
кӑпшанкӑсем ҫийеле тухса аптӑраҫҫӗ: ҫӑмар- 
тисем-ҫилпе, хӗвелпе типсе кайаҫҫӗ, пикенисем 
ҫанталӑк улӑшӑннипе йе тӑшмансем ҫинипе 
пӗтеҫҫӗ; хуртсене кайӑк-кӗшӗксем ытти тур 
•^унсем ҫисе йараҫҫӗ; ҫитӗннӗ хурт-кӑпшан- 
кӑсем те пикенерен тинрех тухнипе, йе хӗл 
каҫма хатӗрленсе мӑранланнипе йе урӑх сӑл- 
тавпа тӑшмансен ҫӑварне ҫӑмӑлрах пӗрсе ӳксе 
пӗтеҫҫӗ. Уйрӑм кӑпшанкӑсене илсе каласан 
та, халӗ пӗрле калани тӗрӗсе тухса, тата йнла-, 
маллапах пулса тӑрат. Малалла епӗр пах^ана 
сийенлекен уйрӑм хурт-кӑпшанкӑсен пурӑнӑҫ- 
не илсе пӑхӑпӑр.

Епӗр пӗлетпӗр, лӗпӗшсем, нӑрӑсем, тӗрлӗ 
кӑпшанкӑсем ҫӑмарта тӑваҫҫӗ. Ҫӑмартасент,ен 
йӑраланса ҫӳрекен хуртсем тухса кӗпине
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улӑштара улӑштзра ӳсеҫҫӗ. Ҫитӗнерех вӗсем 
пикеленеҫҫӗ, хӑшӗ пӗри, ерешмен карри пек- 
кипе винтӗнсе тдмӑртанса, пӗр сиккеленмесӗр 
канса выртаҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра вёсен урисем, 
ҫунат,ӗсем' кӗлеткисем ҫитӗнеҫҫӗ те, вӗсем 
т^упакан йе вӗҫекен лӗпӗшсем, нӑрӑсем-кӑп- 
шанкӑсем пулса тухаҫҫӗ. Аҫаллӑ амаллӑ пурӑн- 
са каллех ҫӑ^арта туса малалла ӗрт,есе йыш- 
лӑланаҫҫӗ.

Пӗр лӗпӗшрен хурт)ӗ шитлесе виҫнӗ йевер- 
лӗ ш усаутса ҫӳренӗрен ӑна „шитлекен ху р г“ 
(зимняя пяденица) теҫҫӗ. Ҫав хурт ҫитӗнерехпе 
улмаҫҫи тӑрӑх тӗпнеле анса, тӑпранӑн сийе- 
сен-ре пикеленсе ҫурма ҫуларан пуҫласа кӗр- 
кунне пуҫланшуҫенех тӑпра ӑшӗнт,е выртат. 
Улмаҫҫи айӗнт,и ҫӗре ҫу иртеспе ^аваласа 
пӑтраштарса тухсан, пикенисем тарӑнӑрах лек- 
нипе (ҫитменине пуҫ хӗрлӗ те выртса йулнӑ 
пулсан), кайран унтан тухакан лӗпӗшне ҫут 
тёнт,ене тухма пит хӗн пулат. Пикенесеи^ен 
хӑшӗ пӗри улмаҫҫи тӑрӑх йухса анакан шыв 
нӳрӗпе ҫӗрсе пӗтеҫҫӗ. Улмаҫҫи (кутӗнт,и) тӗпӗ 
ҫывӑхӗнт,и тӑпра сийӗ таранах мар пулсан, ӑна 
ҫав шитлекен хурт пикенисемпе пӗрлех хырса 
илсе, урӑх ҫӗре тарӑнарах варса хӑврмалла;
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ун вырӑнне улмаҫҫи айне урӑх ҫӗртен илсе, 
таса ҫӗр улӑштарса хумалла.

Улмуҫ папакӗсене кышласа татакан (пилил- 
щик) тепӗр хурт ӳкнӗ ҫимӗҫсент,ен пухса, ҫӗре 
шӑтарса кӗрет те унта ӳссе ҫитӗнет. Ҫурма 
ҫӑв иртсен улмаҫҫи айӗнт,и тӑпрана т>авса 
тухни ҫак хуртш ӑнта сийенлӗ. Ҫавӑнпекех ҫли- 
вӑ' йӑвӑҫӑсен айӗнт,и ҫӗре т,ава%аса пухни те 
ҫливӑсене кышлакан хуртсене сийенлет. Вӗсем 
те хуртлӑ ҫимӗҫсемпе пӗрле ҫӗре ӳксе, тӑпра 
ӑшне кӗрсе пикеленеҫҫӗ. Ҫливӑпа т,ийе йӑвӑ- 
ҫисем айӗн^и ҫӗре ҫав йӑвӑҫсен т>ет,екӗсем 
тӑкӑнсанах т,авса тухни, т,ийе кӗви хурт,ӗсене, 
вёсен пекенисене сийенлет, меншӗн тесен, вӗ- 
сем те ҫакӑнта ҫийелерех пикелесе выртаҫҫӗ. 
Ҫав йӑвӑҫсен айӗнт,и ҫӗре ҫурма ҫу иртсен 
йе кӗркуннерех ^авни вӗсене сийенлекен 
темиҫе тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑсене те сийенлет, 
мӗншӗн тесен, ылттӑн тӗслӗ т,ийе хурт^ӗ, т-)ИЙе 
шӑни, т,ийе ҫулҫи кышлакан йӗпе хуртӑ,—  
ҫаксем пур те йӑвӑҫран анса, тӑпра ҫинт,е 
пурӑнаҫҫӗ, ҫакӑнтах пикеленеҫҫӗ. Хурӑлхан йе 
тӗклӗ ҫырла айӗнт,и ҫӗре ҫуркунне иртерех, 
йе ҫу варринт,е, йе кӗркунне т,авса тухни ҫак 
йӑвӑҫсен ҫулҫисене кышласа татакан сарӑ йе
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шупка уралӑ хуртсемшӗн, ҫулҫӑ пӗтерекен хурт- 
шӑн сийенлё, —  ҫаксен пикенисем те ҫав йӑвӑҫ 
айӗнТ)И  тӑпрарах выртаҫҫӗ. Ҫак тӗмлӗ йӑвӑҫсем 
айӗнт,и тӑпрана тарӑнтӑрах т,авса тухма май 
килмесен, вёсен таврашӗн-ри тӑпрана хырса 
илсе, ҫӳппи-ҫаписемпе ҫунтарса йамалла, йе 
тарӑнарах ҫӗре варса хӑвармалла; йӑвӑҫ тав- 
рашӗсене ун вырӑнне урӑх ҫӗртен тарӑнрах 
•ҫавса илнӗ тӑпра тӑкса хӑвармалла. Хӑмла 
ҫырли аврисен таврашӗнтут ҫӗре тӗплӗ туша- 
ласа тухни те хӑмла ҫырлин тӗп тӑшманне 
ҫырла нӑрин хурт)ӗсене, пикенисене, нӑрне 
хӑйне те пайтах сийенлет. Туавассине ҫырлине 
татса пӗтерсен т,асах, ҫу иртеспе, йе кӗркунне, 
йе ҫуркунне иртерех т,авмалла. Ҫак хурт ҫырла 
ӑшӗнре тӑранса ҫитӗнсен ҫӗре анса, ҫырла 
авӑрӗсем айӗн^е, тымарӗсем хушшинт,е ҫурма 
ҫу иртсен пикеленме тытӑнат. Ҫурла уйӑхӗпе 
авӑнӑн пуҫламӗшӗнт^е хӑмла ҫырли айӗнри 
тӑпрасент,е унӑн хурт,ӗсене те, пикенисене те 
ҫамрӑк нӑрӑсене те тӗл пулма пулат; кӗркунне 
иртеспе хурт,ӗсемпе кӑпшанкисем ҫеҫ тӗл пу- 
лаҫҫӗ; ҫуркунне иртерех каллах виҫӗ тӗсли- 
сем —  хур’рёсем, ҫитӗннӗ нӑрӑсем тӗл пулаҫҫӗ.

Пах-рари ҫӗре пур тӗлте те т,авса тухни
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ҫулахи нӑрӑн пысӑк кукӑр шур хуртсене мин- 
кетет. Вӗсем темиҫе ҫулэден тӑпра ӑшӗнт,е 
йӑвӑҫ-курӑк тымарӗсемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. 
Ҫӗрне ^авнӑ т>ух, ҫав нӑрӑн ҫӑмартисем, ҫи- 
йеле тухса ӳксен, пӗтӗмпех пӗтеҫҫӗ.

Тӗрлӗ лӑймакаллӑ сӗлексем (улигкӑ) пах^ана 
питех сийенлемеҫҫӗ пулин те, (ҫӗр ҫырлипе 
хурӑн ҫырлисене тивкелеҫҫӗ), ҫапах пахт^ара 
хӑйсен ҫӑмартисене вырнаҫтарма (тӑпра мук- 
лашки айӗсент^е, тӗрлӗ ҫӳп-ҫапсем айӗнт,е)нӳр- 
лӗрех меллӗ хӳтӗ вырӑнсем пулсан, пахт,ара 
пайтах ӗр^еҫҫӗ. Ҫавӑнпа ҫӗре тарӑн Т)авса 
муклашкисене лайӑх ватса ӗҫлени ҫӑмартисене 
пӗтерет, ҫитӗннӗ сӗлексе,нете хӗвелтен пытанса 
ларма (тӑпра муклашки, ҫӳпҫап йе ҫӑра курӑк 
тавраш пек) меллӗ вырӑн хӑвармаст.

13. П ахари  йура таптаса хытарни, тата 
тӗтӗмпе тӗтӗрни ҫин^ен.

Ку тарант>т>ен пӑхса тухнӑ пахт,ари тӗрлӗ 
ӗҫсем пурте хурт-кӑпшанкӑсен^ен сыхлаҫҫӗ; 
тата вӗсем йӑвӑҫ-курӑксене ӳсметелулӑш аҫҫӗ. 
Ҫаксент,ен пуҫне тата пахт,ари ҫимӗҫ йӑвӑҫсен 
тавраш ӗн^и йура таптаса хытарсан ҫуркун- 
не ҫимӗҫ папакӗсем кайарах ҫурӑлаҫҫӗ, тата-
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ҫамрӑкрах йӑвӑҫсене шӑшисем те пырса кыш- 
лаймаҫҫӗ.

Кунта епӗр пахт>ари йура таптама йепле 
хӗннипе, тата хӑҫан таптамаллине ҫеҫ кӑтартса 
парӑпӑр. Йура таптаса хытарма кӗркунне йур 
ларсан, кӗрт тарӑнланит^ен ҫӑмӑлрах. Унтан 
тепӗр хут хӗл варринт>е/ ӑшӑрах кун тухса 
таптасан аван, тата ҫуркунне, пахт,ари йӑвӑҫ- 
сен хушшинт^и йур ирӗлме пуҫласан, таптаса 
тухмалла. Хӑш т^ух йӑвӑҫсен кутне (ҫывӑхне) 
пахт,аран ытти ҫӗрти йура та куҫарса купала- 
малла пулат. Йурӗ т,ас ирӗлсе пӗтесрен йавӑҫ- 
сен айне ҫӳхе сийлӗ тислӗк, улӑм, ҫавнашкал 
ӑшӑ йаман йапалана витсе хумалли те пулат.

Йӑвӑҫ ҫулҫине сийенлекен пӑрҫа йевсрлё 
кӑпшанкӑпа (ҫунатлӑ метанитсӑпа) кӗрешме 
тата пахт>асене тислӗк йе тапак ҫунтарса тё- 
тӗмпе тӗтӗреҫҫӗ. Ку ёҫе ҫу варринт,е, . мета- 
нитсӑсем вӗҫкелесе выдана т>ух, улмаҫҫисем 
ҫине ҫ&марта сапату^ен тӑваҫҫӗ (тётӗреҫҫӗ). 
Пах^ари йӑвӑҫсем ӳсесси тӗлӗшӗн^ен хӑйсем- 
шӗн тӗтӗмпе тӗтӗрни —  сийенё те ҫук, усси 
те ҫук. Пахт>ана ҫуркунне йӑвӑҫ папакӗсем- 
пе т-)ет,екӗсем ҫурӑлнӑ вӑхйтра тӗтӗрни ирхи



тӑмсент,ен, ҫу уйӑхӗнт,и тепӗр хут пуҫланакан 
сивӗсент,ен кӗретех усӑ пама пултараҫҫӗ.

Пах^ари йӑвӑҫсен пурӑнӑҫӗшӗн темиҫе тӗ- 
лӗшрен те усӑ паракан ӗҫсем татах та темиҫе 
тӗслӗ ӗҫсем кӑтартса калама пулӗт,т>е. Ан^ах 
ҫав хӑш-хӑш ӗҫсем пахт,ашӑн мӗн тӗлӗшпе усӑ 
кӳнипе тӗпӗ-йӗрӗпех сӑнаса пӗтереймен. Вё
сен уссисене ӑслӑлӑхҫӑсен (ӑстасен) сӑнаса 
тӗрӗслемелле-ха. Ҫак кӗнекене ҫырса пӗтерсе, 
епӗр кунта каланӑ ӗҫсене пахт,аҫӑсем хӑйсем 
туса, тӗрӗслесе, сӑнаса пӑхт,ӑр, мӗн курнй, 
сӑнаса пӗлни ҫинт,ен тата тӗплӗрех ҫырса 
ӑслӑлӑха ӳстерт-,ӗр тесе, ӗмӗтленсе ҫыртӑмӑр. 
Ҫапла пурте сӑнаса шухӑшласа пӗрле ӗҫлесси, 
тин пирӗн пах^а ҫимӗҫӗсене тӗрлӗ усӑллӑ 
йӑвӑҫсене пӑхса ӳстерес ӗҫ тӗреклӗ никӗс ҫине 
вырнаҫса ларма пултарӗ тесе шанатпӑр.





Х акӗ  30 пус.


