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Ҫ е р. 
Ҫёр ёҫлекенён ҫӗр ҫин^ен аван 

пӗлес пулах, мёншен тесен, тырӑ 
пулассз, йе пулмасси ҫёртен килет. 

Тем тӗслё ҫӗр те иулат: й^ҫ т&п-
ра, хура тӑпра, кӑвак, хура, хймйр 
тёслё ҫйрсем пулаҫҫӗ. Пёр тёслё 
ҫрр ҫин-ҫе пёр тыр&авап пулат, те-
п^р тёслё ҫиа^е — урӑх тырӑ, аван 
пулат; ҫакпа та ҫӗр ӗҫлекеаӗв авап 
астуса т&рас пулат. Мӗнле ҫёр ^ин-
§е мӗнле тырй ӳсня ҫин^ен малалла 
пулӗ, халӗ епир ҫёре сӑнаса пйхар. 

Ана ҫин^е шӑт&к алт&пйр: тӑр&ш-
шӗ те, урлХшӗ те, таранёш те шит-
шер пултйр. Тӑприне пуҫтарса киле 

*) Основы земледелия; почва. 
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идее вилер те ала витёр йухтарар. 
Унтан йухса тухнине хуташтарса 
100 золоти, турттарса илер. Ҫав 
100 зол. тӑпрана каҫхиее ӑшйвӑма-
вана лартсан, ирхине каллех турттар-
са п&хар. Тӑпра, 100 зол. туртакан-
скер, хал, ун $ухлё тургаймаст, 85 з. 
йахӑн ап-ҫах туртат. Ҫапла, 15 зо-
лот. шыв пулнЛ; вйл ӑшӑ камакара 
хухнӑ. 

Ҫав типётнё тапрана хал, ҫатма 
ҫине сарса хур&пйр та кӑвар ҫйне 
лартӑп&р, пӗр-пӗр йаиалапа иӑтрат-
са тӑрӑпӑр. Т)асах ӗнев шарши ту-
хӗ, т&праран тётём тухӗ. Вӑл ҫёрнё 
х&мӑлсем, вурӑк тымаррисем ҫунаҫ-
ҫӗ. Мён $ухлӗ ҫёрте ҫёрнӗ йапала, 
йе тирслёк нумай, ун ^ухлё в5л хура 
тёслӗрех пулат. 

Тётёмпе ёнек ш&рши пӗтсен, ҫё-
ре каллех турттарса пахйпӑр, вӑл 
75 зол. ан^ах туртӗ. Ҫапла ҫӗрте 
10 золотиив ҫёрёк йапала (тврслӗк) 
пулнй. Ҫёрёк ҫуннй, ^ухнех ҫёртен 
тата „азот" тийекен сывлйш уйӑрй-
лат. 

Йулашки 75 золоти, аван тӗа рет-
се стакан шыв ҫине йарйпйр, увтан 
пёр 3—4 тумпам соляеая вислсчта 
тумлатӑиӑр, вгчра сгакаири ҫёр, ^ у -
ста пек пулнӑ<;кер, щӑхарма пуҫлё, 
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хёртнӗ исвёсе шыва йарсан шахӑр-
нӑ, пекех •ҫашлатӗ. Куркари ҫӗрте 
те исвёс пулпӑ, _вӑл соляпая кисло-
тара ирӗлме пуҫларӗ, иккон. Унтан 
исвӗс йӑлтах ирӗ.тсе пӗтет; хӑйӑрпа 
тйм курка тӗпне ларат. Шывне йух-
тарса плсе, курка тёлӗп^и хӑй&рпа 
тГша кӑмакапа твпӗтые лартӑпӑр. 
Тппсен вӑд 70 золот. ан-$ах туртӗ. 
Апла 5 зодат. исвӗс пулвӑ пулат. 

Унтан тата х Ж р н е те тӑмран 
уйӑрӑпйр. Куркари шыв ҫине вӗтет-
с*: йарса пӑтратӑпЛр; хаГӑрӗ ^а-
сах тёппе ларӑ, т&мӗ патравса шы-
ва сарӑлё, 5па йухтарса илӗпӗр, 
хййӑрне каллех таса шывпа ^ӳхӗ-
иӗр. Хӑйӑрне тасалавденех ^ухесен, 
тинӗтёпӗр; вӑл 45 золотвик ан^ах 
туртё. ытти 25 зол. тӑм пулё. 

Ҫапла, 100 зол. ааа ҫин^ен илнб 
ҫӗрте 

1) Шыв 15 зол. 
2) Ҫӗрӗк . . . . 10 „ 
3) Йсвёс . . . . 5 я 
4) Х Ш р . . . . . 45 я 
5) Тӑы 25 я 

Мӗп пурё , . . . 100 з» пулат. 

.1) ХШрл& ҫӗрте—100 пайраы 
75-90—хШр, 10-25—т&м. -
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2) Тӑмлӑ выр&пта 100 пайран 
25-35—хӑй!р, 50-70 пай 

3) Йӳҫ тӑпран 100 пай ран 20 
пай исвбс, ыттпсем тӑмпа хӑй&р. 

а . 

Мӗнле ҫӗр ҫидт,е тырӑ-пулӑ 
аван пулаг. 

Сӑнаса пйхмалла, ^ е к ӳстермел-
ли 3 куршуЕ хатӗрдӗнӗр: пӗрин ҫи-
не таса тӑм *) тултарӑнат, тенрпн 
ҫине—таса хӑйӑр, виҫҫӗмӗш ҫине 
тирслёк пулнӑ, тйпра тултарӑп&р. 
Кашни вуршук ҫипе иктер сёлӗ 
пӗр^и ларт&п&р, шӑварса ӳстерме 
пуҫл&пӑр. Цёр-ик ернерен акӑ мӗн 
курапйр. Х;1ййр куршувё ҫин$е с ч -
дӗ шйтнй шӑтыанах хӑрса ларӗ, 
мёншӗн тесея, хййӑрта курӑва кирлӗ 
сӗткеи пӗре те ҫук. Тӑы ҫиие лартнӑ 
сӗлӗ пӗр^и аванрах ӳсӗ, ан^ах ҫа-
вах сёлӗ пулайиӗ, мёнгпён тесеп, 
тӑнр^ каллех курйка кирлӗ сёткеп-
сем ҫук; соляная кислотапа исвӗсне 
уйӑртӑмар, к&вар ҫин^е хӗртсе ҫӗр-

*) Паҫӑр тзсатнӑ пек тасатса. 



иӗ йапаласене пӗтертӗмёр, азот та 
ун ^ухнех уйӑрӑл^ё. Ҫак иккӗмӗш 
куршув ҫёрнех пӑртак селитра *) 
тата исвӗс хушсан, сӗлё пӗр^и авап 
ӳсе пуҫлӗ. 

Виҫҫёмёш куршуври сӗлӗ пӗр^и-
сем питӗ аван ӳссе х&царёҫ; пёр 
пер^ёрен 100 йе 200 пӗр^ӗ пулӗ, 
мёншён тесен, аван ҫӗрнё тирслӗкре 
курӑва кирлӗ сётвенсем-ҫимӗҫсем 
цурте пур: азот, оросфор, кӗкёрт, 
исвёе, магнезия, тимӗр, кали. 

. ШЁ* 

з . 

Хура тӑпра. 

Ҫапла ӗнтӗ кашни ҫыннӑнах хӑй 
анине хура тӑпраллӑ тӑвасшан тӑ-
рӑшас пулат. 

Хура тӑпра тирслӗк ҫёрсен, х&мад-
тан, вур&в тымаррисем ҫӗреен пу-

- лат. Ҫавйп пирви тӑмлӑ ҫӗртен те, 
тирслӗк тйксан, вӑр&м тымарлӑ *у-
р&всем **) авсан, тырӑ пулаван ту-
ка пула!. 

*) Селитрара «азот» нумай пур. 
**) Кайак пуҫ, ҫепҫе (вика) ыттисемте. 
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Ху |в тйп{5а ак& йенлепулеа каи-
на. Ёлёк, ҫын сахал пулнй -ҫухне, 
ҫӗрсем ахалех выртвй. Катни ҫу-
лах курӑк ӳснӗ те, вн.%&х ҫимен 
нирки, ҫумӑрта пшена ҫӗрнӗ, Ҫав 
ҫПриё сийӗ ҫудтан ҫул хулЧмланса 
пына, хӑш ҫӗрте вырӑнӗ-вы^&нӗпе 
темпҫе аршӑн купаланнЛ. Нимле 
йанала та сывдӑпша йшй, тата нӳ-
рӗх нулмасӑр ҫёрмест—&па пурте 
асӑрханӑ, пулӗ. Йывйҫа пёр шит ҫӗр 
аапе ^акаласа пӑрахсӑн, ей.л 4—5 
ҫултан ҫЕрет; тунаксеи пӗр ^алйш 
ҫӗр айӗн^е 20-шер ҫул ҫҪрмесӗр 
выртаҫҫй, мӗншӗн тесен унта сыв-
лаш ҫук. 

Тирслӗк те ҫавӑн пекех. Ик виҫ 
вершук ҫ"5р айне хурсан, вйд 6—7 
ернере ҫӗрет, ҫур аршӑна пӑрахсан, 
Еӑл кавакарса кайат, пёр-ик ҫул 
навус хадлӗнех выртат, 

Урӑх тӗсле ҫӗрсем. 

Сивӗре йапаласем вӑрахӑн ҫӗреҫ-
ҫӗ, шартлаыа сивбре пӗртте ҫӗр-
меҫҫё. 

Кӑнтйр йен^е ҫанталӑа ӑшӑрах, 
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нӳрёк (нӳр) ҫителӗклӗ ан^ах, ҫав£к-
па унта йапаласем (курӑксем, хӑ- -
мӑлсем) ^асах ҫӗрсе хура т&пра 
пулаҫҫё. 

Ҫур ҫёр йен^е апла мар. Кунта 
ӗлёкреваех вӑрман нумай пулнй. 
Хелле вӑрмансене йур тултарат. 
Ҫуркунне вӑл $ас врӗлмест, уатан 
прӗлнб некки уйсене, хирсенейухса 
кайат те, шыв айне тйват. Шыв 
айӗн^е курӑҫ, сывлӑш ҫук пирки, 
ҫӗрмест, кӑвакарса ҫеҫ ларат, Ҫулӗ 
ҫулӗпе унтан ҫунавап йапала „торф" 
пулат, ао$ах в&я тыр& ӳеме усйл-
л& мар. 

Тата ак& мӗнтен ҫур-ҫӗр йен$е 
ҫӗр ёҫдекеие кавҫӗр. Курӑк таврам 
ҫӗртея шывра ирёлсе сӗткене тухнй 
йапаласене ан 'рх илет. 

Ҫур-ҫ^р йен^н йур, ае$ах кала-
рймйр, ^ас ирӗлсе пӗтмест. Уйсем 
тиисе ҫитнӗ ҫёре вӑрмансен^ен йур-
шыв ава пуҫлат. Ҫав шыв уйсен-р 
ҫийелтц т̂ и паха тӑлрине йухтарса 
кайат. Кӑнтйр йен^е йур ^ас кайат. 
Тйвайкки т.Чррин^оп пшв ҫӗр ирё-
ле^енех йухса анат, ҫавйнпа ку-
рӑксеае кирлӗ сӗткеьсене ҫӗртея 
ирӗлтерсе, шӑлса кайаймаст. 
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Шыв ҫӗр сӗткение сайа йапи. 

Шыв вурӑвсене вирлӗ сӗтвенсене 
ҫырмасене йухтарса апҫах каймаст, 
вӑл вӗсене тата хӑйпе пӗрле ҫӗр 
айне, тарйн выр&нсене и-ясе анат. 

Авй, ӗнтӗ тамаша, Пӗр йеа^ен 
вурӑв тымаррисем шывра ирӗлнӗ 
йапаласенҫен ан^ах ҫимӗҫ илме 
нултараҫҫӗ, тепӗр йен$ен, шывӗ ну-
май пулсан,сӗтвен ҫухалса вайат. 

Пӗр теҫеттин ҫенҫе (вика) аксан, 
пӗр ҫул хушшин^е в£л ҫур мёлйун 
пӑт шнв идет. Ҫав шыва ҫёр ҫинтде 
тӑратма май пулсан, вӑл пӗрарш&н 
тарӑнӗш кӳлӗ тӑвӗ-здӗ. Айалалла 
аннӑҫемён ҫав шыв ҫӗр сӗтвепне 
йӑлтах пӗтерсе кайӗ-здӗ. 

щт* 

6 . 

Ҫбр курӑксепе |ешз вирлб 
ҫимӗҫсепе тытса йулат. 

Ан^ах ҫёр хӑй ҫипе вӗрекеп йапа-
лрсене иурне те вӑлармаст, ёмсе 
йулат. 

^е^ев ӳстеревеп ^ӳлмев ҫине 
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хура тйпра тултарйпӑр. Уатан кёл-
лӗ шыв (сӗлт) ун ҫйие йарӑпӑр. 
Шывӗ ^ӳмлек тӗпёв^и шӑт&кран 
йухса тухё, ан-рх кӗл й&лтах йухса 
тухмӗ, ӑна ҫӗр тытса йулӗ. Кӗлре 
кала тнйекен йаиала пур, ҫав&нсйр 
курӑк ӳсеймест, Кали тийекен йапа-
ла шывра аван ирӗлет, ан^цах ҫӗре 
кӗрсенех ҫӗр ӑна тытса йулат, 
айалалла шывпа аатармаст. Тага 
тыр&па курӑк ӳсме фосфорпаазот * 
кирлӗ. Фосфора та ҫӗр тытса йулат, 
ан^ах азота ҫӗр тытса тӑраймаст, 
азот ҫук парки ^ас-^асах тырӑ, 
пулмаст. Кур&ксене кирлӗ шӗвӗ 
ҫимӗҫсене хура тӑпра ытти тӗслӗ 
ҫӗрсеаҫен аваптарах тытса йулат. 
Тӑмпа хӑййр ҫав тӗлтенпитӗ на^ар, 
ҫавӑнаа вӗсене тирслон, йс урӑх йапа-
ла иӑрааса ыр&латас пулсан, пё^ӗк-
кӗн, ҫине-ҫине пӑрахас пулат. Ҫбре 
ырӑлатяи тӑмлӑ ҫӗрте 5 — 6 ҫул 
пырсан, хййӑр ҫин^е 2 ҫултан 
иртмесг. 

щм? 

* Фосфор, азот, тата кали—т$вашла 
йа-Бесем ҫук пирки, вырӑслах ҫыратӑп. 
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Ҫӗре сӑрхапна шыв ҫӳле.ое 
хӑпарни ҫин^ея. 

Ҫӑмӑрпа йур шыв, ҫӗре сӑрх&н-
сан кайран, пӗ'§ӗккӗя-пӗ'§3ккӗн ка-
йадла х&парат. Нӗр катӑк сах&ра 
йӗпе ҫёре хурсан, вйл йӑлтах йӗпен-
се кайат, ыӗншӗн тесен, самйр пӗр-
$исем хушш1ш$е нё^ӗк хушйксем 
пур. Вӗсем пёр пӗрнппе пйрле-
шеҫҫӗ; ҫав хуш&ксем тӑрйх шыв, 
типётмелли хуг т&рйх еар&лнӑ, пек, 
сарӑлат. Мён ^ул, хуш&в пе^ӗккё, 
ҫаваа ^ухлӗ шыв ҫӳдерех хӑпарма 
пултарат. 

Унтан сахйра еяир вӗт катак 
туса лампӑ кӗлен^и ҫипе тултарӑ-
пӑр та, пӗр пуҫве шыва пербнте-
рӗпӗр, шыв иу&айах та хӑпараймӗ, 
мӗншӗн тесен сахар катӑк хушши-
сем кунта пысйкрах. 

Ҫӗр те ҫав сах&р катйкӗые пӗрех: 
пир^енӗ пулеан, шыв ҫӳле ҫити$-
$ен хапарат те, ҫӗр типсе $ул пек 
пулат, ҫав ҫӗрех, вӑхӑтӗн^е ҫӳлти 
сийӗне сухапах йе сурепе тапратсан, 
нӳрӗв йудат. 

щт? 



13 

Шыва ҫӗрте пухмалли 
ҫпнч&ен. 

Ҫула -§ас ^асах тырЛ-пулӑ уйар-
па аптӑрат, ҫав&ппа ҫӗр бҫлеконин 
аии ҫинҫе п^рӗк тыгма тӑрйшас 
цулат. 

Апа ҫинт&е пӳрӗк нума8рах пул-
тйр тесен, кӗркуннох ааапа суха-
ласа хйварас пулат; ҫуркуние вара 
в&л, кӑоварахскер, шыва пумай бысе 
йулат. Типе пуҫласа», каллех ҫӳлти 
хытЕ& сийӗне сӳропе ҫӗабрсе, шыв 
ҫӳлелле хйаарайми тйвае пулах. 

Ҫёртме сухи.*) тусаа аяапаваш-
ни иисйк ҫймӑр хыҫҫГш сӳрелес 
пулат. Ҫум пусса ларсан, &на пӗ-
терме тарӑшаалла,, ыӗншён тесен 
в£л нӳрӗке ахалех саЗа йарат. 

Ҫапла ^исласа иӑхнй ана ҫиае 
кӗркуане ыраш акеан, тиаб ҫура та 
в&л нитӗ аван хЛпарат. 

Ҫбре аир^ентерсеи шыв айалтан 
ҫӳлелле х&и&рат, терӗмйр. Ҫавӑнгаа 
уйар ҫул хЛш -§ухне ҫӗре йурийех 
сӳре туртӗшпе сӳресе йакатмалла. 

*) Ҫӗртме сухине маларах, ҫурхи шыв 
типе^сн тусаи пиаӗ аван, ан^ахвы-ь^-
ха усраиа канҫӗр. 
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О . 

Ҫӗре мояшӗн вететес пулат. 

Курйв ӳсме йшйпа сывлйш вир-
лӗ, тенӗ-вдё. Пир^есе ларпӑ ҫёре 
сывл&ш та, ӑшӑ, та кбрейлгест, ҫа-
вӑвпа ҫӗре ҫемҫегес иулат; сухала-
сан канташкасам йулсан, вӗсене 
вӗтетес пулат. Вӗтетнӗ ҫӗр ватӑкӗ-
сем хушшине пушӑ вырӑна сывл&ш 
та, йшӑ та кӗме пултарат. 

Тймлй ҫёрсем ҫав тӗлешрен питӗ 
канҫӗр. Вӗоене сухалама та йӑв&р, 
сухаласан та ҫӑмйр ҫусанах тӑмлй 
весел пулат, унтан хӗвелпе шав 
хытса ларат то, ҫбре сывлйш та, 
ӑшӑ та кӗми пулат. Ҫула уйяр 
вӑхӑтра тйм ҫине акнӑ вёсве ты-
ыарлӑ вурӑвсене иитӗ каиҫӗр, вӑ-
рӑм тымарлисем аптӑрасах каймаҫ-
ҫё. Айалтан ҫӳлелле нӳрӗв хӑпа-
рат те, тӗтре пулса хӑпарса кайат; 
ҫӳлтен ӳвевонсем: сывлам, тӗтре 
айалаллаанма пултараймаҫҫё. Каҫхи-
не ^укун пев пулвӑ ҫӗр ҫине увеҫҫё 
те, ҫаплипех выртыӑран, хӗвел тух-
сан валлех ирӗлсе кайаҫҫӗ. 

Ҫемҫе, вӗт вавташкаллй тувй ана 
ҫине тӗтрепе сывлӑм ӳвсен, айалал-
лах, вурӑвсен тытмаррисем патне, 
анма пултараҫҫӗ. Курӑвсем вӗсене 
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сайа йамасӑр тымаррисемпе Бмсе 
идеҫҫӗ те, ҫамӑр ҫЗваоден ыайланса 
ӳсеҫҫӗ. 

Тепӗр йее^ен, аван ҫемҫетмен 
аван, ҫӑмӑр ҫусан та, усси нумайах 
мар, мӗншӗн тесен ҫӑмйр шывё ун 
ҫине сӑрхӑнмасӑрах лӳпем ҫӗрсе-
не, усйс&р тарӑн ҫырмасене шивласа 
йухса кайат. 

ИЩУ 

ю , 

Ҫбр ӑшанни унап тӗсен-
т,8н килет. 

Уйар вуи хбвел ҫине икӗ х&ма 
татӑв, пӗрне хура сӑрпа с&рлан&с-
ксрве, тепёрне шурйпа сӑрланӑскер-
пехурсап, хура тӗсли т^асах ӑга&нӗ, 
шурри пӑртак ант^ах ӑшйнб. Ҫапла, 
кирек йепле йапала та, хура тӗсли, 
хӗвел ӑшшине нумайрах туртӗ, шу-
рӑ тБсли сахалтарах туртӗ. Хура тӑл-
раллӑ ҫёр те, тӑмлӑ, йе хШрлӑ , ҫӗр 
тз маларах йшӑнат, ^асрах ти-
пет, ҫав&ппа ҫуркунпе хура тӑира 
ҫине йаланах тырӑ маларах акмад 
ла пулат. 
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XX. 
11. Мӗншӗн кураквалли ҫӗрте 

ҫпмеҫ нӗтмест. 

Кур&ксем ҫӗртеп шывра ирёлпӗ 
йаиаласепе ян^ах илеҫҫӗ, терӗмёр. 

Шывра ирӗлнӗ йапаласом ҫёрте 
нумай мар, авсан-аксаи вӗсем йӑл-
тах пётӗҫ тесе хйрамалла мар-ши 
иирӗн? 

Ан^ах тӗп^ерс ^ӗрӗ $ув аӗтмел-
ле туыап: йыв&ҫ, улйм, хйм&л, ку-
рӑк ҫӗреҫҫӗ те ҫёя кур&ка, йе ҫӗн 
йывйҫа ӳсме ҫиыёҫ параҫҫӗ. 

Шыв тумламӗ курйк тымаррисем 
т&р&х ҫулҫХсеве хйиарса, тӗтре пул-
са, ҫӳле пӗлӗт ҫипе хйпарса кайма 
васкат. Унтан каллех ҫймӑр пулеа 
курӑва ӳстересшӗнех ҫӗре ӳкет. 

Сарахса кайнӑ, тахҫаихи тӑм, 
таҫти кӗтесреа йыгӑ, й!тса кидвӗ-
скер, йӑванса выртса ҫӳрет-ҫӳрет 
те, уптап тЛм иуҫтаракаа аллине 
кӗрет. Вйл йпа тйм ав&ртакап са-
вӑта кайса парат; савӑтраа тйм 
ҫйпӑх пек вӗтелсе гала сарйлат. 
Аиа ана ҫипе тӑкса, тырӑсене фос-
фор типскеп ҫимёҫ нараҫҫӗ. 

Ҫапла, ҫӗрте курӑксепе кирлӗ 
шывра ирӗлмен ҫимӗҫ и у май, иккен. 
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Шывра иролмен йанала-* 
сем вӗтедсе курӑк тымарб 

илекеп ҫимёҫ пулпи. 

Ҫав шывра прёлмен йапаласем, 
пумай вӑхат иртсен, йшӑпа, сивёпе, 
шывпа, сывлӑшпа кавсйлаҫҫӗ, унтан 
нумайӗшӗ шывра ирӗлекен пулаҫҫё. 

Апт^ах ҫуптарнй ^ул пев хыт& 
кавав исвӗс катӑкпе сарайа типӗ 
ҫӗре хур&иӑр. Выртсан-выртсан ҫав 
катӑв аркапса кайӗ, вӗттӗн-вӗттӗн 
салаиса кайб; тӗсӗ к&вакрап шурӑ 
пулБ. Ҫаила, исвӗс катӑвне типӗ 
ҫӗрс* хутӑмӑр, терёмӗр, авҫах апла 
пулман мӗн, сывл&шра пур кур&нмп 
шыв пасӗсемпе ҫунтарнӑ исвӗс са-
лаиса кайрё мӗп. 

Ҫбр айёи-§е те йапаласем ҫапла 
улшйнаҫҫӗ. Ҫӗрте вур&ксепе кирлб 
фосфорная кислота пур. Унӑн ирёл-
мен катӑкӗссм исвӗспе пёрл-г ҫып-
ҫӑнаҫҫё; пбр-пӗр вислотапа *) ҫа-
вйп пок катӑвсене пумайт^ен сапса 
тӑрсан, исвӗсӗ ирӗлсе вайӗ, уитан 

*) Хӑш-хӑш йапаласем шывра ирӗл-
сен питӗ йӳҫӗ тутӑллӑ пулаҫҫӗ, ҫавЯнпа 
весене «кислота» тсҫҫӗ. 
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фосфорё те нрёлсе курӑксене йур&х-
лӑ, пулӗ. 

Тирслёв ҫӗрнӗ 'ҫухае, йе курӑк 
тымарё ҫӗрнӗ •ҫухне, ҫёрте кислота-
сем уйЛрӑгаҫҫӗ, ҫав кислотасек ирӗл-
мен йаааласене ншвра ирӗлме пу-
лӑшаҫҫӗ. 

Епир сывлакан сывлӑшра угле-
кислота пур, вӑл та ирӗлыеи йааа-
ласене ирӗлме пула пат. Ан$ах пир-
$енё ҫӗр йшне вИл кӗреймест, ҫа-
ванаа ҫӗре ҫемҫе тытас пулат. 

Хӑга ^ухне тата шывра ирӗлнӗ 
вур&ка кирлӗ йапаласем нумай^ен 
ҫашшпех тӑрса пйсӑла нуҫлаҫҫё, 
ытти йапаласемпе пӗрлешсе ирблми 
нулаҫҫё. 

Ҫав йанада ҫӑн&х пӑс&лпине асту-
тарат. Ҫйн&ха нумай^ен тӑратеан, 
вал йӳҫёхсе, нӳрелсе ^йыХртанса 
ларат, Вйх&тён^е нёҫернё пулсан. 
тутлӑ, ҫӑкӑр ниҫёэдё, хал, нёҫерсен 
ҫӑвара та ^икейми пулӗ, ыбншӗн 
тесен ҫӑнйх тутӑ. тытакан йанала-
сене ййлтах ҫухатнӑ. 

Пурин^ен ытла ҫёрти курӑка 
кирлӗ йапаласен^ен азот пйсйлат, 
унтан фосфор. Ҫавӑнпа ҫав пбрре 
ирёлсё Еаналасем ус&сӑр аа пйсйл^-
•ҫар тесе, унта вёсе'пе туртакан 
курӑксем акас пулат; пурин^ен ыт-
ла ҫёре ахал^ вырттарас цулмаст. 
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х з . 

Вет хуртсем. 

Кур&асене таса ҫБрте пурӑыакан 
куҫа курсами пёт^ёк хуртсем пул&-
шаҫҫё. Тӗв^ере уа пек вӗт хурт 
питӗ вумай. Вӗсен^ен хӑшӗ сыв-
лӑшра пурӑнаҫҫё, хӑшё шывра, та-
та таттиеем ҫёрте пурӑниҫҫӗ. Вӗсем 
кур&ксене уе& кӳни ак ыӗнренпал-
лӑ. Кур&ксене ӳсме „азот" кирлӗ 
тенё-вдё. Азот тӑмпа хӑй&рл& ҫӗр-
те ҫукпа пӗрех, ан^ах сывлӑшра 
нумай. Нуыайҫ^ен ҫннсвм сывл&ш-
ри азота йепле те пулсан вурХксеы 
илмелле тума пултарайман. Ан-§ах 
вумайешё кайӑк пуҫне люцерна тата 
пйрҫа хыҫҫ&н авпӑ, тырӑсем аван-
тарах ренине асӑрхааӑ. Ҫав кур&в-
сен тымаррисем вӑр&м, ҫӗр ҫав&нпа 
аванланаг, тесе шутланй вӗсем. 

Оывдӑшран азот илекенеем, 
вал азотпа уса вуракансем. 

Кайарахпа тин вёреннё ҫынсем, 
вайӑв пуҫ хыҫҫӑн акнй тырӑсем 
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мӗншӗя аван пулнипе пӗлсе ҫитпӗ. 
Кай&к пуҫӑп вӗт шмаррисем ҫу-
мёа^е вӗт хуртсеи нурХнаҫҫӗ, вӗсем 
сывлашрап азот илоҫҫ& 

Тырйсен тымаррасем, тата ыттп 
кураксен тымаррисем тс азота сыв-
лӑшран илме пултараймаҫҫӗ, ап§ах 
азотсйр ӳсаге иултараймаҫҫё; вбсем 
азота ҫӗртен *), азотная кислота-
раи илеҫҫӗ. 

Кайӑв пуҫёсӗр пуҫае азота тата 
люцерна, пӑрҫа, ҫенҫе плме пулта-
раҫҫӗ, ҫав&апа вёсене азот и леке и 
курӑксем,выросла „азотособирателп", 
теҫҫӗ. Ҫак вурӑвсем хыҫҫӑп тыр!1 
навус тӑкнӑ, пекех пулат. Кайӑк 
пуҫ акни 120 дав павус т&Енияе 
тапашат. 

13, 
Хура тапра ҫинт,е тнрӑ мон-

шӗп блӗвхи пек пулмаст. 

Азот тата вур&вра пумай, вурӑкё 
ҫӗрсе тирслӗв пулсан азот гирслӗке 
вайат. Пур ҫёрӗк йапалара та азот 

*) Азот ытти йапаласемпе пйрлеш-
се азотная кислота пара*. 
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нумай~~хура тӑпрара та вал сахал 
мар. 

Ан$ах ӑна ирӗлме ана ҫинтр нӳ-
рӗк иухас пулат, вара тырй пул-
ыасран харамаллнйех ҫув. 

Хйш ҫӗрте тата хура тӑпра ҫия-
^ех, пӳрӗк пур ҫул та, тырӑ, иул-
маст. Мӗпшӗп-шн вӑл? Маоас пул-
маст: кзрӑка кирдӗ ҫимӗҫ пер азот 
ан$ах мар; ҫӗрге азот пулӗ, фосфор 
пулмӗ, йе кали, 8е исвёс пулмӗ. 

Тӗлӗнмелли ҫук ҫӗр ҫуллеп ҫул 
накарлансах пырат. Вагтис м тыр& 
ӗлёкхйа пек пулмаст тсҫҫё. Ӗлӗк 
нӑртав т.Чприве кӑдарса аксап та, 
тырӑ аван пулнӑ, мёншӗн тесеп 
тырра кнрлӗ ҫиыӗҫ ҫёрте тем фухлё 
те пулнГ*. Кашни ҫулах тыр& теҫет-
тин ҫӗртеп 4—5 пйг шӗвелнӗ азот, 
2 пӑт шӗвӗ фосфор илнӗ. Ҫав 
йапаласемех тата ҫур шывпе йухса 
кайса пӗтнӗ, ҫӗре сӑрх&нпй, пйсӑлса 
шӗвӗреп каллах хытса $ул йевёрлӗ 
пулса Ҫавӑнаа ҫуллеи ҫул 
ҫӗр хӑва^ё сахаллапса пырат, халӗ 
ӗнтӗ тислӗк тӑкмае&р ана ҫивҫен 
вӑрлӑхран ыгла илсе таварйнай-
мастпйр. 

•ШӖЬ 



Тирелбкпе ҫере ырӑлатмалли 
ыгти йапаласем. 

Тирслбвре вурйка кирлё ҫимёҫ пурте 
нур тенӗвдӗ; ҫав&нпа ҫӗр ӗҫлевенӗн 
ӗҫне йусаыа ҫӑм&л аек; выл,&х ну-
майрах усрӑ-тирслӗк нумайланӗ, 
тирслӗкне ана ҫине тӑв та, тырӑ та 
пудма пуҫлё. Ан$ах апла мар ҫав. 
Вы^ах ёр^етме май ҫув, ыёншӗн 
тесен йна валли апат ҫитыест; •ҫас 
•ҫасах вьц,&х валли мар, хййне ҫиме 
те ҫӗр ӗҫлекенӗн ҫитмест. Ҫаран 
ҫип^е утй пулмаст, анисем ҫин$е 
тырри пулыаст; нур те имшерлевее 
ҫитнб. Ҫӗр ӗҫлекен аптӑраса ҫитет 
те пёр лаата вёҫҫӗн аи1ах йулат, 
дашас&рри мёп •ҫухлё; йепле вапа 
пурӑвӑҫна йусӑв? 

Ытти хёвел анӑҫ йев^а патша-
лӑхсен^е хресденсем ҫителёклб пурӑ-
наҫҫё. Вӗсем тахҫантаппах ҫйрс кёпе-
ке ҫин$е вёрентпӗ пек ырӑлатаҫҫӗ. 
Ҫӗре т^ас $асах тыр& пулаван тума 
пёр тёслё йаиала ан^ах вирлё: йе 
азот, йе фосфор, йе кали, Ҫёрте 
фосфорная вислота ҫук пултӑр, 
ун пек ҫӗре йусама 100 — 150 лав 
тирслёв тӑвас пулаз, унӑн вырйппе 
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20—30 п&т суперфосфат, йе томас-
шлак *) тӑкма йурат. Ҫӗрте азот 
пулмасан селитра т&вас пулат, ка 
ли пулыасан кёл т&кас пулат. 

Кур&ка кирл1 урйх йапаласемшёп: 
тямёр, исвёс, кёкёрт, калишёа т&-
рйшмаллийех ҫук, мӗяшӗн тесен 
пирён ҫёрсея^е вёсем аха^ те ву-
май, Вёсене куракбсем те нумай 
илмеҫҫё. 

Ҫбрто мбпле йапала ҫуккпне 
йепле пелес пулат. 

Ҫёрте йепле йапаласем ҫуккине 
пӗлме паре курйксемех пулӑшёҫ. 

Хура пусра пёр пек тикёс ана 
илсе урдӑ, 8 пай гйвӑпар. Пёр пай-
не ниа те т&км&пӑр, теариа ҫине 
селитра (азот) хуш'ш&р; 3 мёш 
ҫипе - фосфор; 4 м&шне - вали; 5 — 
мёшне-селитрапа фосфор хут&ш; 6— 
мӑшпе-калипа фосфор, 7—-мёшне-ка-
липа селитра; 8 мёшпе-кали, селитра, 

*) Томасшлака тимер шӑратсзн 
в у "Баха йулнӑ ^ул йевсрлӗ йападасен-
•ҫен авӑртса тӑваҫҫӗ. 
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фосфор жутӑштарӑпӑр. Унтан ыраш 
авӑиӑр. 

Каода п&ртав хӑаарсанах авӑ 
мӗн асӑрхӑлӑр: селитра, фосфор, 
кали хут&штарв& ҫёрте иалдо ним 
те хуташтармап ҫӗрӗн^ен аванта-
рах, хулӑмрах пулё, ыёншёа тесен 
ку ҫӗр ҫин^е азот та, фосфор та, 
кали те пур. 

Ас&рхаса пӑхар, тырри хйш та-
тӑкӗн^ь-н нумайрах тухё. Пулса 
ҫитсен уйрӑм вырса плсе тыррине 
те, улӑмне те турттарса пӑхӑпӑр. 

Ним те . хутӑштарман татйвё 
ҫин^ен 2 пӑт ыраш тухё, 4 тёслё 
йапала хутӑштарнӑ ҫӗр ҫин^е 3 иӑт 
та 30 кёрепенкё тухё. 

Ҫавах та епир ҫёрте мёнле йапа-
ласем ҫувкиве пёлеймерёмёр. Ӑна 
пёлес пулсан ытти татйкёсем ҫин-
•$и тырӑсене сӑнаса нӑхар. 

Фосфориа селитра хушнӑ 5-мӗш 
тат&к ҫив^е те тырй аван пулнй 
пулсан, 3 пӑт та 30 кӗрепенкёрен 
пӑртакках кайа пулсан, ҫӗре кали 
хутӑштарма кирлё те пулман, мён-
шӗн тесен унсӑрйн та тырӑ аван 
цул^ӗ. 

Унтан, фосфор хушпй 3-мёш та-
тӑв ҫин^е тыра авап пулсан, 3 и&т 
та вйтйр кёрепепкёрен п&ртаквах 
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еахал пулнӑ пулсан, ҫӗре азот 
хушма та вирлё пулмап, меншён 
тесен йна хупшасйр та тырИ аван 
пу нӑ. Ҫапла, нӗр фосфорная ки-
слота ап^ах хупшалла пулнӑ, тай-
нах та фосфор хушнӑ, татаксем 
ҫин^е тырй аван пулнӑ; азотпа 
кали хушас пулман, мёншён тесен 
вёсене хушман ҫӗрте тырӑ на^ар 
пулмап, хушнӑ. ҫёрге-авапах пул-
ман. 

Ҫапла, хӑш тӗслё йапала хутӑш-
тарвй ҫӗрто тырӑ аван пулат, ҫав 
тӗслӗ йапала ҫӗрте пӗтнӗ пулат; 
тырӑ пултӑр тесен йна хушма 
вирлӗ. 

Сӑнаса пӑхса мӗнле тӗслӗ ҫӗре, 
йе тырра мӗнле тӗслӗ йапала кир-
лине те пӗлнё: 

1) Суперфосфата хура тӑнра мар 
ҫӗрсем ҫине ыраш, сӗлӗ гата кайӑк 
нуҫ акас умён тӑвас пулат; нах^а 
курӑкӗсен$ен купӑсга айве тӑкас 
пулат. 

2) Каинита йӗтӗн, улма, ваййк 
пуҫ тата урна акас умён тӑкас 
пулах. Ҫар&н ҫипе тӑксан ваинит 
ута хутшйнгарат, кирлӗ мар вур&в-
сене пётерет. 

Каинита хӑй&рлй ҫӗре нумай тӑ-
вас пулах, тймлӑ ҫёре кирлё марпа 
пОрех. 
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Селитрана хййӑргщ тӑм ҫине тӑ-
кас пулат, хура тӑпра ҫине тӑкма 
кирлӗ ыар. 

18, 

Хура тапра. 

Хура тӑпрара калипе азот нумай, 
ав^ах вӑл фосфорная кислота ҫит-
меннипе хйш Т)ухае аптӑрат. Фос-
форная к«слота хушма тесеттияб 
в ӑ р ҫ ӑ ^ е н 12 тенкӗ ан^ах тӑнӑ. 

Т^ас $асах тята ҫӗр, сухине ӑт&к 
тунӑшйн, пулми пулат. Ҫийелтереххи 
2 вершук ҫӗр тем тӗслӗ те п&тра-
нат, хутшӑнат, ҫулӗ ҫулӗпе ун&н 
сӗткенӗ йӑлтах пӗтет. Ҫав вӑхӑтрах 
сёткенлӗ айаларахри ҫёр усйсӑр 
выртат. Ӑна тарӑн кайакан ака 
пуҫпе •ҫавса кӑларсан, ҫав ҫӗр ҫин-
•$е тярӑ пӗр-ик ҫул авап пулат. 

Ҫанла, хура тӑпра ҫин^е тем 
цухлӗ ҫӗр ывӑнса ҫитнӗ пулсаи та, 
сухине тума пёлсен тырӑ аван тума 
пулат. Ыраш, йе сӗлӗ акас умён 
ҫёр кёркунне тырӑ пуҫтарсанах, 
тарӑнрах сухаласа хӑвармтӑрӑшас 
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пулат. Пур анине те сухалайма-
сап та, хйш-хйшне ҫула ытла ти-
пе кеннине сухаласа хӑварма тӑрӑ,-
шас пулат. 

19 
Хӑйӑрлӑх. 

Хййӑрлӑ гёрте тусаа пур, тырра 
ӳсме ҫав ан^ах кап'т пулйшат. 
Хӑйӑрё хӑй вурӑка ӳсме иёртте йу-
рӑхла мар. Хӑ&ӑр пёр^исеы пё|,ёк 
ҫилпех вӗҫсе цӗр вчрӑнтая тепёр 
вырӑаа куҫаҫҫё, ҫавйнпа курӑксен 
тимаррисем хӑЯӑрлЗ, ҫёрте хӑват-
ланса лараймаҫҫӗ. Тепӗр йеп^ен 
хӑйӑрлӑ ҫёр йалавах вӳрёвсӗр аа-
тйрат, мзншӗп тееен, ҫёр ҫӑт<ӑ цир-
ки, йурпа ҫумӑр шывӗ айалтаи ҫ р 
лелле хӑпнрса каЗат. Ҫуркуннехи 
нӳрёкпе шӑтнӑ, курӑк ҫула типён!, 
хёвелпе вутпа ҫуныӑ пекех, ӗнсе 
кайат. 

Питё йӑвӑр хӑйӑрлӑ ҫёр ҫин^е 
тырӑ тума, тирслёв тӑкмасан, ёҫле-
ни те ахалех сайа кайат. Тирслӗв 
хӑйӑр пӗр^иееие ҫилае вӗҫме ^арат, 
тата пӳрӗв тытса тӑрат. 
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Хӑйӑр ҫин$е ёҫ пуҫлама йӑвӑр 
пулсан та, тӑрӑшсан унта та тырӑ 
аван тума пулат. Хӗвел аеӑҫ йен§и 
натшалӑхсеп^е хӑйӑр ҫин^ех тёлён-
мелле аван тырӑ-пулӑ т&ваҫҫё. 

Пёр ҫирӗм—вйтӑр ҫул ё.;ёкрех 
Фравцияра, тивёс хӗррин^е, тарӑш-
гаипех х&йӑр выртаэдӗ. Тинӗс шы-
ве хӑаарнӑ ^ухне х&йИр тата ну-
ыайрах пухӑяса йулаэдӗ. Хӑйӑр 
вуписем хуяшин^е шыв вӳлленсе 
т&рса етсм пырса кёми тйвавдӗ. 
Пурйнма ҫёр хёсёясс ҫлтсен, ҫак ҫӗ-
рс те хрантсуссем ахал> выргарас-
шИк нулмарӗҫ. Хысня нулӑшпнпе 
нумаййн пёрлешсе ӗҫлесе вӗсем шы-
ва ^арма сулйсем тусалартпЛ, шыв 
к^ллен^ёксем Пухса кайма канапсем 
алтлй. Унтап ҫӗре тикёслесе, ырла-
такан йапалаеем: каипнт, супер-
фосфат (фосфор), селитра тӑкиӑ. 
Вара хӑйӑра тшркемся курӑксем: 
шур кай&гс пуҫ, люпина ака пуҫ-
лапӑ., вырӑнё выр&вӗпе йтлвӑҫсем 
ларгнй, вӑрмая ӳстсре пуҫлянй. 
Ак& Францияра мёи тӑваҫгӗ? 

Иирӗн те хӑйӑрлӑх сахаа мар, 
ан^ах вӗсем пӗр усйсӑр выртаҫҫб. 
Хйҫап Фрапцияри пек ҫбр йусама 
вёренӗпбр-ши? 
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а о 
Тӑмлӑ ҫӗр. 

Тймлӑ ҫӗрте сахаллӑн-сахаллӑн 
аэот та, фосфор та, вали те пур. 
Ҫав&ппа, тймлӑ, ҫӗр ҫив^е тырӑ 
пулмасан, йалан пӗр тӗслӗ тыр& 
авпйшӑн пулмзст. 

Тӑмра нӳрӗв питӗ нумай; тӑм ҫи-
не акпӑ, курӑксем нӳрӗк ҫитменшӗи 
сайра аатйраҫҫӗ. 

Тирслӗк тйвсаи тӑмлй ҫӗр йуса-
пат; питё ҫӑтйскер (хытйскер), хура 
тйпра пек канташкаланат (тӗпрен-
•ҫёвленет). Ая^ах тирслӗксёр те 
тӑмлй ҫ5ре йусаҫҫӗ. Суперфосфат 
(фосфор) йе томасшлав *) т&внӑ 
хмҫҫӑн ваййв пуҫ аксак, ҫӗр питӗ 
авап вйй илет: кайӑв пуҫ тымар-
рисем ҫӗре азот параҫҫӗ, вЛпха-
лавтараҫҫё (ҫемҫетеҫҫӗ). Унтан ты-
рӑ аксан, тирслӗв такса т&рсанр, 
тХмлӑ ҫӗр йӑлтах йусанса кайа^. 

Ҫапла темле ҫӗре те пӗлсе ӗҫле-
сен тырй пулакан тума пулат. Ҫа-

*) Тимӗр ҫуис&п тимёрҫӗ ву$ах-
хин-де шЛранса йулаг, ҫав йулнӑ 
йапаларан тома* шлак ав\ртеа тӑ 
ваҫҫӗ. 
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вйнпа та пёр католик пафӑшкн, 
тыр! тӑвасси ҫин^ен вӗреннёскер. 
^иркӳре ак йепле вёрентсе калавӑ: 

„Мухтав ҫӳлти Турра, ҫӗр ҫи-
не канӑҫлӑх кил^ӗ! Турӑ еврейсене 
пуша хирте кӑтартнӑ х&ватсем пи-
рӗн кунсенце те пулаҫҫӗ. Ӗлӗк 
теҫеттинерен 45 виҫе п&т тырӑ, илнё 
ҫӗртре, халӗ 80 виҫерен 240 виҫене 
ҫнтизден пулат. Ӗлӗкхи хӑрӑк вы-
.%ӑхсем вкрӑные, халӗ кӗтӳ кётӳае 
шултӑра, мӑнтӑр вылДхеем усратпӑр. 
Есир пирӗн ҫёре вилсе вурсан *) 
пптӗ тёлёнёр, ӗлёкренпех аваа ҫӗр 
тесе калйр, ан^ах 2 ҫул маларах 
ап-ҫах вйл тырӑ пулмая пирки 
ахал, внртаэдӗ. 2 ҫул хугашиа^е 
130 теҫеттине йусаранӑр, тыр& 
3 хут авантарзх пулакан тур&мӑр, 
Халё Турй, пире тырӑ ытларах ту-
ма тёрёс ҫул вӑтартрӗ, малашне 
ӗҫлекен аптӑраиб, йаааласем Йӳае-
лӗҫ, пурӑвӑҫ ҫӑмӑлланё", тенё. 

Агроном А. Зубрилин. 
Перевел Семенов. 

*) Католик па^ӑшкисем усӑсӑр 
выртакан ҫӗре сутӑа илсе, тырӑ-
пулӑ, агрономсем вёрентнё пек, тума 
пуҫланӑ. Вара ус&сйр выртакан ҫёр 
калайми йусаннй. 
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