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1942 ҪУЛТИ КӖРКУННЕ КОК-САГЫЗ АКСА 
х Ав а р м а  ПАНӐ АГРОУКАЗАНИСЕМ

Кок-сагызран ҫёршыв оборони валли каучук 
туса кӑлараҫҫӗ. Кок-сагызӑн типӗтнё тымарӗ- 
сенче каучук 10 процент таран тата ытларах 
та пулать.

Кашни колхоз гектартан 25—30 центнер тата 
ытларах та чӗрӗ тымарсем пуҫтарса илме пул- 
тарать.

Кок-сагыз акса тума тата унӑн тухӑҫлӑхне 
хӑпартма Правительствӑпа парти колхозсемпе 
колхозниксене вӑйлӑн пулӑшаҫҫӗ. Укҫан хаклӑ 
тӳленисӗр пуҫне тата преми-надбавкӑсем пани- 
сӗр пуҫне, гектартан -6 центнер ытла тымар 
туса илекенсене государство хакёпе резина 
япаласем те (калушсем, атӑсем тата ыттисем) 
параҫҫӗ.

Колхозсенче те, колхозниксен пахчисенче те  
кокгсагыза заданисӗрех акса хӑварма тӑрӑш- 
малла. Заданисӗр акса тунӑ кок-сагызшёк те 
резина япаласем параҫҫё. Акӑ, сӑмахран, 1942



ҫулта  Вӑрмар районӗнчи Арапуҫ колхоз зада- 
нисӗр акнӑ 0,10 гектар ҫннчи кок-сагыз тыма- 
рёеене государствӑна сутнӑшӑн 26 мӑшӑр ка- 
луш илнё.

1. Кок-сагыз вӑл—нӳрӗ тӑпрана, ӳсен-тӑрана 
ансат тӑрантаракан япаласемпе пуян тӑпрана 
питӗ юратакан культура. Кок-сагыз тымарёсене 
тата вӑррине лайӑх ҫемҫетнӗ, тислӗклӗ, ҫите- 
лёклех кӑпка, тарӑн сухалама юрӑхлӑ, хытса 
ларман, ҫёр сийёсем хушшинчи шыв ҫывӑхра 
выртакан ҫӗр ҫинче пысӑк тухӑҫлӑ туса илме 
пулать. Ҫаксене шута илмелле те ӗнтӗ кок-са
гыза хӗллене акса хӑвармалли ҫӗр участокӗсе- 
не уйӑрнӑ чухне.

2. Кок-сагыза хӗле хирӗҫ акса хӑварма, чи 
малтан, пахчасенчи ҫёрсемпе, тислӗк тӑкнӑ 
ҫӗртме ҫӗрёпе, кантӑр, махорка, пахча ҫимёҫ- 
сем хыҫҫӑнхи ҫёрсемпе тата аванлатнӑ торфя- 
никсемпе усӑ курмалла.

Кун пек ҫӗрсем ҫителӗклӗ мар пулсан, кок- 
сагыза ҫӗрулми, кишёр-кӑшман, силослӑх куль- 
турӑсем хыҫҫӑнхи ҫӗрсем ҫине те акма юрать. 
Анчах ун пек ҫёрсем ҫуркунне тислӗк ҫителӗк- 
лӗ таран тӑкса хӑварнӑскерсем пулмалла. Ун 
пек ҫӗрсем те ҫук пулсан, ыраш хыҫҫӑнхи тис- 
лёклё ҫёр ҫине акма- горать.
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Тислӗк такса ҫемҫетмен ырхан, хытса лара- 
кан ҫёрсем ҫине кок-сагыз акма юрамасть.

Ҫавӑн пекех ҫуркунне шыв илекен вырӑнсем 
ҫине те кёркунне кок-сагыз акма юрамасть. 
Шыв илекен вырӑнсем ҫине кок-сагыз ҫуркунне 
кӑна акас пулать.

Кок-сагыз акма уйӑрнӑ вырӑнсем тикӗс, ҫум- 
курӑкӗсенчен,ӳсентӑрансене сиен кӳрекен хурт- 
кӑпшанкӑсенчен таса пулмалла.

3. Кёркунне кок-сагыз акса хӑварма уйӑрнӑ 
ҫӗрсене, вӑл ҫӗрсем ҫинче йышӑнса тӑракан 
культурӑсене пухса илнӗ хыҫҫӑн ҫийӗнчех 
тарӑнӑн сухаласа пӑрахмалла; анчах та сухала- 
са пӑрахма ниепле те сентябрён 20-мӗшӗнчен 
кая юлма юрамасть. Суха тунӑ вӑхӑтрах пёр 
гектар ҫёр ҫине 40 тоннӑран кая мар лайӑх 
пулса ҫитнӗ тислӗк тата минеральнӑн удобре- 
нисем тӑкмалла: 7—8 центнер суперфосфат е 
8 —10 центнер фосфорит ҫӑнӑхё; 1,5—2,0 цент
нер калий тӑварӗ е 5 —7 центнер кёл; 1,5—2,5 
центнер сульфат-аммоний е 3—4 центнер лайӑх 
вӗтетсе хатӗрленӗ, типӗтнӗ кайӑк тислӗкӗ. Ҫак 
удобренисене тӑкаччен малтан лайӑх вётетсе 
ҫитермелле, вӗсене ҫӗр ҫине пёр тикёс сапса
тухмалла. Сухаланӑ ^ыҫҫӑнах сӳрелесе пӑрах- 
малла.
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4. Кок-сагыз акас умён 15—20 кун малтан 
ҫак у-частока культиваци тумалла, муклашка- 
сене лайӑх ваклантарса сӳрелемелле, ҫиелтен 
шлейфпа якатса тухмалла.

Акма вӑхӑт ҫитнӗ тёле те ҫёр лайӑххӑн пу- 
сӑрӑнса ҫитмен пулсан, йывӑҫ катокпа якатса 
тухмалла. Пусӑрӑнса ҫитмен ҫӗр ҫине акма 
юрамасть. Катокпа якатса тухнӑ хыҫҫӑн тепёр 
хут сӳрелемелле е шлейфпа якатса тухмалла. 
Кӑна ёнтӗ тӑпран ҫиелти сийне кӑпкалатас 
шутпа тӑваҫҫӗ.

Тӑпра ытла та нӳрлӗ тӑрать пулсан, кун пек 
чухне катокпа якатма юрамасть.

5. Кӗркунне акнӑ чухне типё вӑрлӑхсемпе 
кӑна усӑ кураҫҫӗ, акассине питӗ кая юлса кӑна 
акаҫҫӗ. Кӗркунне акса хӑварнӑ кок-сагыз хӗле 
хирёҫ шӑтмасӑр юлмалла. Ҫавӑнпа та кок-са
гыза кёркунне ҫанталӑк пӗр вӗҫрен сиввӗ тӑма 
пуҫласан кӑна акмалла. Пӗтӗм ака ӗҫне пӗр-ик 
кун хушшинче туса пётермелле.

Акакан кок-сагыз вӑрлӑхё пӗтӗмпех шӑтса 
тухать пулсан, пёр гектар ҫёр ҫине 2 килограмм 
акмалла, начартарах шӑтать пулсан, акмалли 
нормӑна ҫак виҫерен ӳстермелле.

Пёр тикёс акмалла тӑвас тесен, кок-сагыз 
вӑрлӑхне акас умён вир е кантӑрвӑрри хуппипе
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хутӑштармалла. Вир хупписемпе кантӑрвӑрри 
хупписене кок-сагыз вӑрлӑхёпе хутӑштараччен 
малтан, вӗсем ҫинчи ҫумкурӑк вӑрлӑхӗсене пӗ- 
термешкӗн, ӑшаламалла.

6. Кӗркунне акнӑ чухне кок-сагыз вӑрлӑхне 
тӑпра ӑшне 1 сантиметр тарӑнӑш вартса хӑвар- 
малла.

Кок-сагыза ятарласа тунӑ дисковӑй сошник- 
л ё  сеялкӑсемпе акмалла; сошниксем ҫумӗнче 
тарӑна кайма чаракан ребордӑсем пулмалла.

2—3 миллиметр хулӑнӑш, 40 миллиметр сарла- 
кӑш полосаллӑ тимӗр илсе кашни сошник пуҫ- 
не икшер реборда хатӗрлеҫҫӗ. Ребордӑсене 
сошник дискисен тулаш енчен, 25 миллиметр 
сарлакӑш, 3—4 миллиметр хулӑнӑш тимёртен 
тунӑ тӑватӑ кётеслӗхпе хытарса лартаҫҫӗ. Кё- 
теслӗхсен айккисем 3,5 тата 4,5 сантиметр пул
малла. Кётеслёхсене реборда ҫумне кӗске енӗ- 
пе ҫыпӑҫтарса лартаҫҫӗ. Ребордӑсене сошник 
дискин кастарса пыракан хӗрринчен 15—20 мил
лиметр инҫетерех питӗ тӗрӗс вырнаҫтарса ҫи- 
рӗплетмелле. Ребордӑсене ҫыпҫӑнакан тӑпраран 
тасатма ятарласа тимӗр таткисем ҫыпӑҫтарса 
хураҫҫӗ.

7. Колхозра дисковӑй сошниклӗ сеялкӑсем 
ҫук, анкер сошниклӗ сеялкӑсем кӑна пур пул-
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сан, кун пек сеялкӑсемпе те уса курма пулать. 
Анчах вёсене, ҫакӑнта асӑннӑ пекех, обязатель
но кок-сагыз акма юрӑхлӑ туса майлаштарас

1-м ӗш ӳкерчӗк. ВЗрлЗх тарЗна каясран чараканни. 
а—каток, б —поводок, в—кронштейн, г—сошник, д —санчЗр,

е —ункӑ.

пулать: сошниксем ҫумне вӑрлӑха тарӑна кайма 
чарса тӑракан катоксем вырнаҫтармалла.

Вӑрлйха тарана кайма чаракан 22—25 санти
метр диаметрлӑ катоксене 7—8 сантиметр ху- 
лӑнӑш хӑмасенчен тума пулать.

Каток тавра хӗҫтимӗр ҫапса хумалла. Каток 
варринче 12 миллиметр пысӑкӗш шӑтӑк тумалла, 
ҫак шӑтӑка пёр миллиметр хулӑнӑш тимёртен 
тунӑ втулка хытарса лартаҫҫӗ. Втулка тӑрӑшщӗ 
каток хулӑнӑшӗ чухлӗ пулмалла, урӑхла кала-
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сан, 7—8 сантиметр. Катоксене 10 миллиметр 
хулӑнӗш, 12 сантиметр тӑрӑшӗ чухлё тёнёл 
ҫине тӑхӑнтарса лартаҫҫё. Тӗнӗлӗн икё вёҫёнче 
те винтӑллӑ нарез тӑваҫҫӗ, тӗнёлӗн винтӑллӑ 
нарез тумасӑр юлакан пайён вӑрӑмӑшӗ каток 
хулӑнӑшёнчен 2 миллиметр ытларах пулмалла. 
Тёнёле каток втулки ӑшне тӑхӑнтарса лартаҫҫӗ, 
каток вӗҫӗсене вара гайкӑсемпе пӑрса хытараҫ- 
ҫё. Каток ирёклӗн ҫавӑрӑнмалла.

Сошник поводокё ҫумне катока 25—4 милли
метр танӑш полосаллӑ тимёртен тунӑ пёкӗ 
евёрлӗ икё кронштейнпа хытарса лартаҫҫӗ. 
Кронштейнӑн аял енӗнче, авӑнчӑк тӗлёнче 
каток тёнӗлӗн диаметрёнчен пӑртак пысӑкрах 
ҫаврака шӑтӑк тӑваҫҫӗ, кронштейнӑн ҫӳлти вӗ- 
ҫёсенче кронштейна поводокпа пӗрлештерекен 
болтсем валли варак тӑваҫҫӗ. Ҫак вараксем 
сошниксене мён тарӑнӑш ямаллине йӗркелесе 
пыма кирлё. Ҫавӑнпа та вараксем йёркелесе 
пыма кирлё пысӑкёш пулмалла. Кронштейнсене 
тёнӗл вёҫӗсем ҫине тӑхӑнтарса лартаҫҫё т е > 
пирвайхи гайка ҫумне иккёмӗш гайкӑпа хёстер- 
се ҫыпӑҫтараҫҫӗ. Вараклӑ кронштейнсен вӗҫӗ- 
сене поводок ҫумне икё болтпа хытарса лар- 
таҫҫӗ. Катоксем лартма вӑрӑм поводоклӑ сош
никсем илеҫҫӗ.
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Каток ҫумне ҫыпҫӑнакан тӑпрана тасатма сош
ника тытса тӑрагҫан вырӑнта, кронштейн авӑн- 
чӑкӗ тёлӗнче, поводов ҫумне тасатмалли калик

2-мёш ӳкерчёк. Дискӑллӑ сошник ребордӑсемпе 
(вӑрлӑх тарӑна каясран чараканнисем) тата якатса пыра- 

кан катокпа пёрле.

вырнаҫтарса лартаҫҫӗ, калик ниепле те катока 
ҫавӑрӑнма чӑрмантармалла мар.

Вӑрлӑха варӑнтарса хӑварма кашни сошник 
хыҫне 40 сантиметр тӑрӑш поводокран (сӑнчӑр- 
тан) ункӑ кӑкарса яраҫҫӗ.



Сеялкӑна вӑрлӑхсене кирлӗ тарӑнӑша варӑн- 
тармалла туса майлаштарнӑ чухне сошниксен 
айне пёр тикӗс хӑма хураҫҫё, катоксене сошник 
пуҫёнчен 1 сантиметр ҫӳлёрех хӑпартаҫҫё, 
кронштейнпа поводока тыттарса тӑракан болт- 
сене хыттӑн ҫирёплетсе лартаҫҫӗ.

Кок-сагыза тарӑна кайма чарса тӑракан ха- 
тёрсемсёр акма юрамасть.

8. Сеялкӑсем ҫук пулсан, вёсене ҫывӑхри 
колхозсенчен те илме май ҫук пулсан, кун 
пек чухне алӑпа та акма юрать. Акас умён 
малтан ана ҫинче ретсем хушшисене пёр пек 
хӑварса, тӳрӗ, тарӑн мар йёрсем туса тухаҫҫё. 
Вӑрлӑх пёр виҫеллӗ акӑнмалла пултӑр тесе, 
акма уйӑрнӑ вӑрлӑха, йӑрансен хисепё тӑрӑх, 
пёр пек пайласа уйрӑм пакетсене хураҫҫӗ. Каш- 
ни йӑран пуҫне пёр пакет пулмалла. Акнӑ чух
не ҫак пакетсене акакансене валеҫсе параҫҫӗ. 
Пёр пакет пёр йӑран акса тухма ҫителёклё 
пулмалла.

9. Ретсем хушши 44,5 сантиметр пулмалла. 
Кирек мёнле майпа акнӑ чухне те ретсем тӳрё 
тата ретсем хушшинчи пушӑ вырӑн сарлакӑшё 
пёр пек пулмалла. Малтанхи касӑ тунӑ чухне 
сеялкӑна паллӑсем лартса тухнӑ йӗр тӑрӑх илсе 
лымалла.
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10. Лашаллӑ сеялкӑпа акнӑ чу&не вӑрлӑх 
ешчёкёнчи 12 шӑтӑкран 8 шӑтӑкне питёрсе лар- 
таҫҫё, 2, 5, 8, 11-мёш шӑтӑксене (аппаратсене) 
кйна хӑвараҫҫё. Сеялкӑна акма майлаштарнӑ 
чухне вӑл 1,8 метр сарлакӑш касӑпа пынине 
хисепе илмелле. Малти урапасене тёнӗл тӑп- 
синчен шутласа икё еннелле 78 сантиметр ку- 
ҫарса лартаҫҫё. Ещёк ӑшне фанер е хӑма татӑ- 
кёсенчен касса пӳлӗмсем (бункерсем) тӑваҫҫё. 
Кок-сагыз вӑрлӑхё акакан коробкӑсене лайӑх 
юхса антӑр тесе, хӑма татӑкёсене акакан аппа- 
ратсен кашнин икӗ енне чалӑшшӑн вырнаҫтар- 
са лартаҫҫӗ. Хӑма татӑкӗсене таччӑн ҫыпӑҫтар- 
са планкӑсемпе хытарса лартаҫҫё. Планкӑсене 
пёчёк пӑтасемпе ҫапса хураҫҫӗ. Анкер сошник- 
лӗ 13 ретлё сеялкӑсенне 2 ,5 , 9 , 12-мёш сошник- 
сене уҫӑ хӑвараҫҫё, ыттисене питӗрсе лартаҫҫ^.

11. Акас умён сеялкӑн малти ураписене тёрёс 
вырнаҫтарса лартмалла, сошниксене акмалли 
ретсен сарлакӑшне кура тёрӗс сиктерсе выр- 
наҫтармалла, сеялкӑна акмалли нормӑна ларт
малла, сошниксем тёрёс ӗҫленине кашнине уйрӑ- 
мӑн тёрӗслемелле. Акакан аппарата ҫиелтен 
акмалли виҫене лартмалла.

12. Акнӑ чухне сеялкӑн акакан аппарачё мӗн- 
ле ӗҫленине лайӑх асӑрхаса пымалла, кассӑн-
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кассӑн а-кӑнмасӑр юлни, сошник ҫумне тӑпра 
хытса ларни, касӑ хушши хӑварни пулмалла 
мар.

13. Акнӑ хыҫҫӑн ретсем ҫине ҫёрёк тӑпра е 
торф  тёпренчёкёсем сарса тухмалла, сарӑм ху- 
лӑнӑшё 1 сантиметр, сарлакйшё 7—8 сантиметр 
пулмалла. Пёр гектар ҫӗр ҫине ҫёрӗк тӑпра е 
торф тёпренчёкё 5—6 тонна кирлё. Ҫакӑн пек 
сарса тухни вӑл ҫуркунне ҫитсен ҫийёнчех ша
ровка тума май парать, тӑпрана хытса ларас- 
ран сыхлать, ҫуркунне калчасем тухассине 
хӑвӑртлатать.

Ҫӗрӗк тӑпра е торф тёпренчёкӗсем сарас ӗҫе 
ҫӑмӑллатас шутпа торфоприсыпалка текен япа- 
ла туса хатӗрлеҫҫё. Торфоприсыпалкӑна ещӗк- 
рен тӑваҫҫё. Унӑн тӑршшё сеялка сарлакӑшӗпе 
тан, тарӑнӑшёпе сарлакӑшӗ 40 сантиметр пул~ 
малла, Ешчёк тёпён варринче 4 сантиметр ху- 
лӑнӑш тимёр вал пулать. Валӑн икӗ енне ешчё- 
кён тулаш енчен ҫирӗппӗн 45 сантиметр 
диаметр виҫеллӗ тимӗр урапа хытарса лартаҫҫё. 
Ешчӗк ӑшёнче вал ҫумне, ӗҫлекен сошниксен 
шучё тӑрӑх, шӑллӑ шестернесем 4 ҫирӗплетсе 
лартаҫҫё. Ещӗкре шестернесем тӗлӗнче варак- 
сем тӑваҫҫё, ҫав вараксен айне распределитель
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ная доска текен ҫӑмӑл хӑма ҫыпӑҫтарса хураҫ- 
ҫӗ. Ҫӗр ҫинчен ещӗк 10 сантиметр ҫӳллӗшӗнче 
тӑрать. Торфоприсыпалкӑна сеялка ҫумне хы- 
ҫала 20 сантиметр инҫетерех ҫирӗплетсе лар- 
таҫҫӗ. Акнӑ чухне сеялка хӑй хыҫҫӑн торфо- 
присыпалкӑна туртса  пырать, унӑн торф сап- 
таракан механизмне ёҫлеттерет. Механизма 1 
сантиметр хулӑнӑш сапмалла туса майлаштарса 
лартмалла.

14. Кок-сагыза хёле хирӗҫ акса хӑварас пӗ- 
, тӗм ёҫе райҫӗрёҫ пайёпе МТС агрономӗсем
ертсе пыни тӑрӑх туса ирттермелле.

15. Хӗле хирӗҫ акса хӑварма хатӗрленнипе 
пӗр вӑхӑтрах, тислӗк тӑкса ҫемҫетнӗ лайӑх дёр- 
сене ҫитес 1943 ҫулти ҫуркунне акса хӑварма 
хатӗрлемелле. Ҫуркунне акма уйӑрнӑ участок- 
сем ҫинче сентябрӗн 20-мӗшӗнчен кая юлмасӑр 
кӗрхи ҫӗртме сухи туса ирттермелле. Кӗрхи 
ҫӗртме сухи тунӑ вӑхӑтрах тислӗк тата мине- 
ральнӑй удобренисем тӑкмалла: пёр гектар 
ҫине 40 тонна тислёк; минеральнӑй удобрени
сем— ҫӳлте асӑннӑ норма чухлӗ. Кӗрхи ҫӗртме 
сухи тунӑ анасене сӳрелемесёр хӑвармалла.

16. Хёле хирӗҫ акса хӑварнӑ плантацисем 
ҫинче, ҫавӑн пекех ҫуркунне акма хатӗрлесе
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хунӑ участоксем ҫинче хӗллехи вӑхӑтра юр 
тытса юлмалла. Юр тытма щитсемпе, ҫапӑсем- 
пе, улӑм кӗлтисемпе усӑ курмалла.

Чӑваш АССР Ҫӗрӗҫ Халӑх Комиссариачӗ. 
,Расткаучук‘ конторё.
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