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ТӰҤ АЛТЫ Ш  ОЙ.

Марий йылмэ дэн справочникым лукмаш у паша. 
Тэнэйэ мартэ йал озанлык нэргэн чыла кнагамат 
брошьур сэмыным луктын шогышна. Ындэ йал 
озанлыкыштэ социалист формо йӧршэш сэҥымэ 
жапыштэ изэ кнага-влак чылажэ годымак ситышэ 
пайдам пуэн огыт кэрт. Коньухлан, бригадирлан 
да имньэ дэн ыштышэ колхозниклан имньэ нэргэн 
утларак шинчымашым да чыла йодышлан вашму- 
тым пуэн кэртшэ кнага-влак кӱлыт. Сандэнак йал 
озанлык кнагам лукш о кугы жаныш  издатыльствэ 
(сэльхозгиз) 1933 ийыштэ тӱрлӧ справочникым, 
тувэч колхоз коньухын справочникшымат лукташ 
пижэ.

Колхоз коньухын справочникшэ рушла кнага 
гыч кусаралт луктылтэш. Рушла справочникым 
автыр-влак (Варламов да монь) начарракым лук- 
тыч. Йылмэ шотышто йӧсын возыман, йужо вэрэ 
йоҥылыш-влакат пурталтыныт. Сандэнэ марий 
йылмыш кусарымэ годым ты йоҥылыш да 
ситыдымаш-влакым кораҥдаш логальэ, йатыр 
вэрэак автыр-влакын ойжым йӧршэш молэмдаш 
вэрэштэ. Тыгэ справочникын тӱҥ  ситыдымашыжэ 
кораҥалтэ гынат, йужо-вэрэ ситыдымаш лийын 
кэртэш. Тугэ гынат, ты справочник кугы н пайдам 
пушашлык, имньэ ашнымашым сайэмдаш полша. 
Сандэнэ ик коньухат, ик бригадират, ик колхоз- 
никат ты справочникым налын, луддэ ынышт код.

Лудшо йолташ-влак. Справочникым лудмӧҥгӧ 
тыгай йодыш-влаклан вашмутым колтыза:
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1. Колхозышто имньэ пашам сайэмдаш ты спра- 
вочиик полшэн кэртшашлык альэ укэ?
* 2. Йылмэ шотышто да монь справочникын могай 
ситыдымашыжэ уло?

3. Имньэ нэргэн ситышын ончыкгалтын мо?
4. Ончыкынгым могайрак справочникым лукташ 

ойым пуэда?
Ты чыла йодыш-влаклан вашмутым пуэн шогы- 

мыда дэн кнага лукмо пашам чот сайэмдаш пол- 
шэда. Тэмдан ойда, тэмдан сэрышда мыланна 
(издатэльствэ паша йэҥлан) вэлэ огыл, чыла паш- 
аланат куго  пайдам пуэн кэртэш. Тыгэ, мэ чумыр 
вий дэнэ кнага лукмо пашам сайэмдэн, социалгз.м 
ыштьшашым вийаҥдэна.

Вашмутым маркэ дэч посна тэвэ тыгай адрэс 
дэнэ колтыза;
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1 ОНЧЫЛМУТ

Рэвольуцо дэч ончылсо Росийыштэ йал озанлык 
паша пэш ӱлнӧ шогыш. Куго  йал озанлык машина- 
влак пашам пэш шагал ыштэныт, нуныжат лач 
помэшик да кулак озанльткыштэ вэлэ лийын улыт. 
Трактыр-влак иктэ-кокы т вэлэ ильыч, комбайн, 
йытын курмӧ машина нэргэн колытынат огыл.

Ш ога, сапондо иса (сава) да сорла— йатыр 
йорло дэн кокла крэстйан озанлыкын тӱҥ йал 
озанлӹк куралышт ильыч.

Пасу паша начар шындымэ ильэ, тушто кум 
пасу вуйлатэн шогэн. Ш урно лэктыш шотышто 
моло кугыжаныш дэн таҥастарымаштэ мэ эн шэҥ- 
гэлнэ улна илтаэ. Йорло озанлык да йатыр кокла 
крэстйан озанлык йӧсӧ илышыштэ илэн тӧчэныт. 
Ий йэда йорло да батрак Старзэ^-влак куш кын 
шогэныт. Чыла озанлык-влакын кумышо ужаш - 
ыжэ имньыдымэ да шагал млгандан ильыч.

Капиталист, помэшик да кулак-нлак шкэ кидысэ 
власть дэн, адак кидыштышт чыла пойанлык улмо 
дэн йорло-кокла крэстйанлан пашам пэш кугын 
ыштыктэныт, тыгэ шкэнышты.м чот пойыктэн, 
йорло дэн кокла крэстйан-влакым эшэ чот йор- 
лэштарэн толыныт. Пашазэ класынат илышыжэ 
тылэч ай огьтл улмаш, нунӹнат пытартыш пуж  
вӱдыштым йӱн илэныт.

Октьабр рэвольуцо гына буржуазий — помэшик 
власглан да порьадкылан мучашым шуктыш.

Ш учко властьым су.мырымӧҥгӧ, 3 ийысэ граждан 
сойэш чыла элысэ качиталист-владым сэҥэн, паш-



азэ да крэстьйан-влак большэвик-влак вуйлатымэ 
почэш калык озанлыкым нӧлталаш да сайэмдаш 
пижыч. Калык озанлык нӧлталмэ да сайэмдымэ 
нэргэн Лэнин йолташ тыгэ туныктэн:

„Промышлэнысыш, транспортыш да йал 
озанлыкыш кызытсэ куго  промышлэнысын 
тэхник нэгызшым пуртэн да элым элэктри- 
фицировайэн гына йӧршэш сэҥэна „(Лэнин, 
III т. XXVI стр. 117).

Пӧрвой вичийашлыкын сэҥымашыжэ тэвэ 
тыштэ — манын Сталин йолташ ойлыш; „тӱҥ  
шотышто мэ тудын задачыжым (вичийашлы- 
кын), промышлэнысыш, транспортыш да йал 
озанлыкыш кызытсэ тэхникын у нэгызшым 
пуртымашым ыштэн ш уктыш на“ .

Тидын шуктымо рэзультат дэнэ мэмнан элна 
аграрнэ гыч индустральнэ элыш савырныш альэ 
вэс мут дэнэ каласаш гын, йалозанлык дэч про- 
мышлэныс кӱшнӧ шогымаш элыш савырныш. Тыгэ 
промышлэныс йал озанлыклан сотсиалист корныш 
куснаш чыла йӧным ыштэн, полшэн шога.

Вич ий жапыштэ иктрактыр-влакым гына 120 000 
лукмо.

Лэнин йолташын 100 000 тракторым лукташ 
шонымо жапшылан лу ий нарэ гына эртыш, а мэ 
кызыт тидэ шонымышым илышыштэ ыштэн шу- 
ктышна.

Лэнин колэктивА ш аш  дэнэ гына кӱлэш сэмын 
йал озанлыкым вийаҥдэн да пашазэ клас дэн 
шэмэр крэстйанын шучко тушманжым вӱр йӱшӧ 
кулакым сэҥаш лийэш манын туныктэн. Лэнин 
ойлэн:

„Тыгыдэ озанлык йорло илыш гыч лэктын 
ок кэрт“ .

„М э тош го сэмынак тыгыдэ озанлыкыштак 
шинчэна гын, кэч шкэ эрыкан мландыштэ, 
шкэ эрыкан гражданин улна гыкат, кунам 
гынат, мыланна эртыдымэ пытымаш пэрна“ .
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Лэнинын туныктымыж, почэш, Лэнинын сай учэ- 
никшэ — йолт. Сталинын вуйлатымыж почэш йал 
озанлык колэктивлымаш программым партий прак- 
тикыштэ шуктыш.

Колэктивлымаш рэзултатэш 200.000 колхоз-влак 
ышталтыч, туш ко 60 процэнт утла крэстйан оз- 
анлык-влакда 75 процэнт крэстйан озанлык-влакын 
чыла удымӧ мландышт чумыралтэ.

Партий вуйлатымэ дэнэ 2.500 машин трактыр 
станцэ да 5.000 тӱрлӧ совхоз-влак ышталтыч. Ты 
кугы н ончык кайымаш нэгыз-влакэш кулачэствэ 
шалалталтэ. Кулак нэргэн Лэнин йолташ мэмнам 
тыгэ туныктэн: кулак-влак эн ирысэ, эн йанлык 
ганьэ, эн ш учко эксплоататор-влак улыт, нуно 
моло эллассэ историйыштэ помэшык, кугыжан, поп 
да капиталист-влакын власыштым уэш нӧлталаш 
полшэныт.

Кулак-влак эшо йӧршэш шалатымэ огыл. Шал- 
атэн пытарыдымэ кулакын кодшышт-влак чыла 
амал дэнат мыланна врэдитыль пашам ыштат, 
колхозыш пурэн, чоткондыштшо, кладовщик да 
коньух пашаш шэҥын пурэн колхоз озанлыкым 
шалаташ тыршат.

Шэҥгэлан кодшо колхозник-влакын частнэсоб- 
ствэнныс койышыштым кидыш налын, кулак-влак 
йатыр колхозлаштэ киндэ йамдылымаштэ сабот- 
ажым да колхоз мэр погым шолыштмашым орг- 
анизовайат.

Кулак да тудын почэш шӱдырнышыжӧ аҥам 
начар пушкыдэмдаш, ӱдымӧ нормым изэмдаш, 
колхоз имньым локтылаш да монь тыршат.

Кулак-влакын контррэвольуционно паша кокла- 
гьтч тэвэ тыгай пагпа — колхоз-влакын пашазэ 
имньым пытараш тыршымаш пэш шарлэн. Колхоз- 
лан поро шонышо гай маскэ чийшэ кулакын агэнт- 
шэ тэвэ тыгэрак ойла: „Молан мыланна имньэ— ку- 
гыжаныш садакМ ТС коч трактыр-влак дэнэ мландэ 
пашанам ыштэн пуа“ .

Йал озанлыкым мэханизовайматп нигукарат им-



ньэ вийын (шупшо Бийын) кӱлэшыжым ок волто. 
Имньэ, ӱш кыж (йужо вэрэ ӱшкыжым кычкат) да 
вэрбльуд-влак трактыр-влак дэн ушнэн колхоз 
производствылан пэш чот полшэн кэртыт.

Тушман -влак гына, трактыр имньым вашталта 
манын ойлэн кэртыт.

Ты ко к  тӱрлӧ шупшо вийым прамай ушымаш 
гына колхоз озанлыкым пэҥгыдэмдэн кэртмашым 
качар шинчан йэҥ-влак гына ужын огыт кэрт. ^

Ш урно лэктыш нӧлталмашым трактыр да имньым 
ушэн ыштыктымэ дэн вэлэ ш уктэн кэртына. Ти- 
дым чот ушыш пыштыман.

Имньэ вийын (шупшо вий) кӱлэшыжэ нэргэн, 
тудым аралымэ да вашкэ сайэмдымэ нэргэн пар- 
тий дэн йравитыльствэ йатыр кана ончыктэныт. 
Партий дэн правитыльствын колхоз да совхсз 
имньэ-влак вэрч кузэ тыршымыштым палэн нал- 
шаш вэрч, нунын пунчалыштым ончалман. Тэвэ, 
ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт дэн ССР Ушэм совнаркомын 
1933 ийын, 18-шэ фэвральыштэ лукмо „Пашазэ 
вольыкым шошым ӱдымашлан йамдылымэ нэргэн“ 
пунчалжэ да 1932 ийын, 27 майыштэ лукмо имньэ 
вий дэн мэханик шупшо вийым ушымо нэргэн“ 
пунчал-влак партий дэн правитыльствын имньэ нэр- 
гэн тыршымыштым раш ончыктат.

Ты пунчал-влак кажнэ колхозын, кажнэ совхо- 
зын имньэ аралымэ да умбакыжымат вийаҥдымэ 
пашаштэ программэ лийыт.

Кажнэ коньухлан, бригадирлан да колхозниклан 
шкэ пашаштыжэ партийын да правитыльствын 
ты пунчалышт почэш ыштыман.

Мэр погым шолыштшым да имньым йанлыкла 
кучылтын, тудым локтылшым титаклыдэ кодыма- 
шым йӧршэш пытараш кӱлэш, тидлан мучашым 
ыштыман. Титакан йэшвлакым, йанлыкла имньым 
кучылтшо йэҥ-влакым (утыж дэн оптышым, кыры- 
шым, йоҥлыш кычкышым, шот дэч поска покты- 
шым да монь) сутыш пуман.

Вэрыссэ властьлан да прокуратурлан ик имньэ
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колымашымат лончылыдэ да титакан йэҥым сутыш 
пудэ кодыман огыл.

ВКП(б) Р.К. дэн ССР Ушэм СНК-ыи 1933 ийын 
10 фэвральыштэ лукмо пунчалыштышт тыгэ кал- 
асымэ.

Имньэ-влакым ончымаш куго  вэрым калэш. 
Палэ, колхоз коньух коклаштэ клас тушман йэҥ- 
влак, вор-влак да йӱшӧ-влакат улыт. Тэвэ, сан- 
дэнак Рӱдӧ Комитэт дэн Совнарком коньух-влакым 
палэн нальтн, титакан-влакым паша гыч кораҥдэн, 
нуным —  клас тушманым, курго  шолыштшым да 
имньым локтылшым чот судитлаш кӱштат.

Имньэ вуй чот шукэмдымаш да тудым сайэм- 
дымаш паша — пэш куго  кӱлэшан паша. Колхоз 
коньухын пашажэ — тыштэ эн кӱлэш, эн кӱго  вэ- 
рым налэш.

Партий, правитыльствэ, колхозник-злак да чыла 
мэмнан эл коньух-влаклан кугын ӱшанэн, куго  
пашам пуат.

Партийын дирэктившым шуктышаш вэрч —  кол- 
хоз имньым сай аралышаш вэрч, колхоз коньух- 
лантэхникым кидыш кучаш, имньым прамай ончэн 
мошташ кӱлэш.

Ты задачым шукташ альэ коньухлан тэхникым 
кучаш, шинчымашым пуаш полшаш тэвэ ты спра- 
вочник луктылтэш . '

2 ИМНЬЭ КАПКЫЛ НЭРГЭН.

Волыкын (имньынат) капкылжэ пэш шуко миль- 
йон илышэ клэткэ дэнэ ыштымэ. Нуно капкылыштэ 
тӱрлӧ пашам ш уктэн шогат.

Пашам шуктэн шогымо сэмын зольыкын капкы- 
лыштэ нинэ клэткэ-влак тӱрльӧ органлан: ончымо 
органлан, колмо органлан ӱпш  органлан да тулэч 
моло органланат шэлалтыт. Тӱрльӧ тыгай орган 
влак ушнымашым — орган систэм, альэ аппарат



(шӱльмӧ орган систэм, кочыш шулыктарымэ орган 
систэм тулэч молат) манын лӱмдӓт.

Лулэгэ.
Тӱрлӧ лу, нӧргӧ да шӧн ушнымо дэн лулэгэ 

лийэш. -Лулэгым: вуйконгралан, тупрӱдӧлу дэн 
ӧрдыжлу-влаклан, оҥлулан да кид-йоллу-влаклан 
шэлэдаш лийэш.

Лулэгын пэш ку гу  кӱлэшыжэ уло: лулэгэ йыр 
пап-влак пижылтын шогат, капкылым тарватыкта, 
тудын кӧргыш тӧ кӱлэш орган-влак (шӱм шодо, 
мокш, пагар, вуй торык т. м.) аралалтыт.

Имньэ лулэгыштэ, пӱй дэч посна, 195 лу уло.
Лу-влакат илышэ клэткэ-влак дэнэ ыштымэ да 

звэска дэнэ шӱйнымыштлан вэрч нуно пэҥгыдэ, 
чоткыдо улыт.

Тӱганышашлык лу-влак ӱмвалнэ вичкыж нӧргӧ 
уло, моло-влак пэҥгыдэ чора дэнэ лэвэдмэ (рушла 
надкосница маныт). Лувал чорашто пэш тыгыдэ 
вӱршэр да нэрвэ улыт, сандэн изиш йӧнысыр 
тӱкэт гынат, лу пэш коршта.

Лу-влак ваш-ваш йа тарваныдымашын (ургыш 
сэмын) пыжыкталтыныт (вуйконгра лу), йа йыжыҥ 
лу да шӧн дэнэ ушналтын тарванылыт.

(Имньэ лулэгым 1 сэ № сӱрэтыштэ ончо)
Вуйлу-влак. Вуйлу-влакым вуйкоҥгра маныт. 

Нуно ваш-ваш ургыш сэмын упшэн улыт; ӱлӱл 
оҥлашлу гына тарванылшэ йыжыҥ дэнэ ушна. 
Вуйлу-влак вуйкоҥгралан да шӱргӧ (чурий) луылан 
шэлалтыт. Вуйкоҥгра кӧргыштӧ вуйторык уло; 
ш ӱргӧ луышто упша помыш, нэр помыш, иэлмэ 
помыш да шинча помыш уло. Нииэ помыш-влак 
кӧргыш тӧ ончымо органлан, тамэ оранлан да монь 
лӱмын йара вэр уло. Ш ӱргӧ лу-влакышкат кочыш 
туржмо, нэр лу да монь эҥэтэн шогат.

Тупрӱдӧлу вуй гыч тӱҥалын почыш шумэш 
54 тыгыдэ лулан шэлалтзш. И к  тыгай лужым 
йыжыҥлу маныт. Йыжыҥлу покшэлнэ рож уло. 
Тидэ рож вуйлу гыч тӱҥалыи почыш ш мэш шуй-
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Имньын лулэгыжэ 
1. Вуйкоҥгра лу. 2. Ӱлыл оҥылаш. 3. 7 шӱй йыжыҥ 

лу-влак. 4. 18 туп йыжыҥ лу-влак. 5. 6 кыдал йыжыҥ лу- 
влак. 6. Шылыж лу. 7. Иоч йыжыҥ лу-влак. 8. Ӧрдыж 
лу-влак. 9. Оҥ лу.' 10. Эрдын кӱшыл лужын мучашыжэ. 
11. Эрдын кӱшыл (лонная) лужо. 12. Кутанлу.13. Пулш лу. 
14. Вачэ лу. 15. Эрдэ лу. 16. Кынэр вуй лу. 17. Пулвуй 
йыжыҥ лу. 18. вурго лу. 1 “. Иол вуого лу воктэнсэ 
грифэл лу. 20. йол мучаш йыжыҥ лу. 21. Йол мучаш лу 
22. Шарча лу. 23 Кӱч лу. 24. Илэ кӱч лу. 25. Коварчэ лу. 
26. Эрдэ лу. 27. Куго бэрцовый манмэ лу. 28. Изэ бэрцо- 
вый манмэ лу, 29. Шэҥгэл йол йыжыҥ лу. 30. Йол вурго 
лу. 31. Йол вуго лу ворэнсэ грифэл (вичкыж) лу. 32. Иол 
мучаш йыжыҥ лу. 33. Йол мучаш лу. 34. Шарча лу. 35. Кӱч 
лу. 36. Илэ кӱч лу.
на. Тушто тупрӱдо торык бэм уло. Тупрӱдӧ луым 
тыгэ ужашлаш лийэш: шӱй торэшнэ улшо 7 йы- 
жыҥлум— шӱй йыжыҥлу, туп торэшнэ улшо 18-туп 
йыжыҥлу, кыдал торэшнэ улшо (вэргылан тура
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лийэш)—6 кыдал йыжыҥлу,коварчэ торэшнэ улшо 
5—коварчэ йыжыҥлу, (пырльа ушнэп улыт), пытар- 
тышлан 18 йыжыҥлуым поч йыжыҥлу маныт (1-сэ 
№-сӱрэтыштэ ончыктымо). Тупрӱдӧ йыжыҥлу-влак 
кумышо йыжыҥлу гыч тӱҥалын шымышэ альэ лат- 
кокымшо йыжыҥлу мартэ лач имньын вачэвал то- 
рэшныжэ лийэш; сандэнэ тидэ йыжыҥлу сай куш- 
мо шот дэнэ имньын сайлыкшым палаш лийэш.

Имньын туп йыжыҥышкэ 18 мужыр ӧрдыжлу 
пыжыктымэ. Пӧрвӧй 8 мужыр ӧрдыжлу нӧргӧ 
мучашышт дэнэ оҥлу дэнэ пижын, тыгэ оҥ помы- 
шын ӱлӱл ужашыжэ лийэш. Оҥ помыш ко к вачэ- 
валлу коклаштэ кийа. Нипэ 8 мужыр ӧрдыжлуым 
тӱҥ ӧрдыжлу маныт. Кодшо 10 мужыр ӧрдыжлу- 
влак оҥлу дэк шумэш огыт шу, ваш-ваш шкэ ӱл- 
ӱл мучашышт дэнэ нӧргӧ дэнэ ушнат. Нинэ ӧр- 
дыжлу-вла:< утларак тарваныл кэртыт, сандэнэ 
имньын шӱлмаштыжэ нӱно кугын полшэн шогат.

Ӧрдыжлу-влак оҥлу дэнэ да туп йыжыҥлу-злак 
дэнэ пырльа ушнэн оҥ ората сэмын лийыт. И к 
мужыр йыжын луыи пырльа ушнымышт кугу- 
нак ок тарваналт, уло тупрӱдӧ йыжыҥлу-влак 
шӱйым, тупым, почым сайнак тарватылыктэн кэр- 
тыт.

Ончыл йол лулэгыштэ тыгай лу-влак улыт: пул- 
шлу, вачэлу, вачэйымал лу, кандаш посна изи лу- 
ан йолйыжыҥлу да моло ткгыдэ лу-влак.

Ончыл йол-влак оҥлу ората дэнэ йыжыҥлу дэч 
посна пулш у дэнэ гына ушнэн, пап дэнэ да шӧн 
дэпэ пилгыныт. Моло йол лужо пэш чоткыдо 
шӧн дэнэ ушналтыныт.

Вачэйьшаллу, йолйыжыҥлу, адак йол вурго лу 
гына туран улыт,, моло йоллу ваш-ваш шӧрынат, 
лукынат ушнылыныт. Тыгэ уш ньпмо имньын йол 
тарватылмаштэ пэш кугун полышым пуэн шога.

Ончыл йол-влакыи эн тӱҥ  кӱлэшыжэ — капкыл- 
жым кучэн шогымаш.

Кутанлу оҥгогай ик вэрэш куш шо мужыран 3 
тӱрлӧ лу-злак дэнэ пыжыктэн ыштымэ. Тудо ка-
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пын шэнтэл ужаштыжэ кнйа. Кутан луын муча- 
шышт кӱш кӧ да ко к ӧрдышкӧ пап вошт койып 
шогат, тидым рушлажэ „моклака" маныт.

Кутан луышко-эрдэлу да пулвуйлу, ӱлыкӧ ку гу  
бэрцовый лу дэнэ тудын шэҥгэлнэ изи бэрцовый 
лу, 6 луан шэҥэл йол йыжыҥ да тулэч моло ти- 
гыдэ лу-влак пыжыктымэ. Шэҥэл йол-влак кутан 
лу дэн пырльа имньын тарванылмэ систэмышты- 
жэ тӱҥ  вэрым налыт. Ш энтэл йол-влакын тӱҥ 
нашашт тыганьэ: имньын капш ьщ  ончык колты- 
шаш вэрч, шэҥгал йол-влак тудым тарватэн, ончык 
шӱкалыт.

Пап.
Лулэгыш тэ лу-влакым пап вий тарватылаш пол- 

ша. Нэрвэ влак виктарымэ дэнэ пап шуйнэн, тур- 
тылалтын лулэгым тарватыкта. Вольык пап шкэ 
кумылжо дэнэ, альэ кумылдэат туртылалт кэртэш. 
Мутлан, кид-йол 'пап шкэ кумыл дэнэ тарвана, 
шӱм п а п — кумылдэ.

Тӱрлӧ пап тарванылмэ дэнэ имньын ораньэк 
капшат тарвана.

Пап чарныдэ пашам ыштэн ок кэрт. Пашам 
ыштымэ годым папын паша вийжым нойыктышо 
иаста погына. Ты нойыктышо наста ш уко погы- 
нымо дэнэ пап паша ыштымым йӧршэш чарнэнат 
кэртэш.

Ты шот дэнэ имньэ нойа манына.
Вчйлан кӧра паша ыштымэ годым паша жапыш- 

так папыштэ ашыка (зийан) наста вашталт шога. 
Тыгэ годым пашаштэ имньэ ок нойо; сандэнэ кэч 
могай имньыланат пашам вийыжлан кӧра пуман. 
Папын вийын пашам ыштымыжэ годьш ты наста 
вашталт шуаш вэрч, имньылан канаш жапым пу- 
ман.

Канымэ годым имньэ тидэ настам ваштал- 
тымэ вэлэ огыл, пашаштэ пытарымэ вийжымат- 
йэшар,').
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Кочыш шулыктарышэ орган-влак.

Имньэ кӧргыш кӧ тӱрлӧ наста;- шӱлыш (йуж), 
вӱд да кочыш пурат. Имньэ кӧргыш тӧ ты наста- 
влак молэмалтыт: у ужаш лийаш кайа, тӱганышэ 
наста-влакым вашталта-уэмда да кӧргӧ вий погаш 
кайа. Йӧрдымӧ (кӱлдымӧ) ужашлажэ тӱжвакэ тӱр- 
лӧ йӧн дэнэ лэктэш. Тыгэ имньэ капкыл коч тӱр- 
лӧ наста-влак пурэн-лэктыт. Илышыштэ ты шот 
эн тӱҥлан шотлалтэш.

Наста-влак вашталтмаш иашаштэ кочыш  турж- 
маш, шӱлымаш, вӱр коштмаш да окыл наста лук- 
маш орган-влак полшэн шогат.

Кочыш туржмо систэмыштэ тӱрлӧ орган уло; 
сандэнэ кочыш чот туржалтын вӱрышкӧ кайа.

Тӱрвӧ да ончыл пӱ влак дэнэ имньэ кочышым 
авалта (налэш).

Имньэ тӱрвӧ пап дэнэ ыштымэ. Тудын тӱжвал 
могырыштыжо кӱж гӧ  ӱп-влак улыт. Ты ӱп-влак 
тӱрвӧ-шӱм (шиштарымэ) пашам шуктэн шогат.

Упша помышто кочыш пӱ-влак дэнэ туржал- 
тэш. Шӱвылвӱдэш кочыш йӧрналтмэ дэнэ тудо 
шулаш тӱҥалэш.

Упша помышто кочыш улмо годым йылмэ ко- 
чышым ко к  вэлыш коштыкта. Тылэч посна альэ 
йылмым тӱжвал нӧрык чораштыжэ тамэ налшэ 
нэрвэ уло; сандэнэ кочыш  тамым имньэ пала.

Пӱ дэнэ туржмо кочышым упшаштэ йылмэ ик 
вэрэш чумырэн нэлмышкэ колта. Нэлмын папшэ 
туртылалтмэ дэнэ кочыш илэ логарыш кайа.

Илэ логар гыч кочыш туржмо орган тӱҥалэш, 
тышкэ тыгай ужаш-влак; илэ логар, пагар, вич- 
кы ж  шоло, кӱж гӧ  шоло да ш эҥгэк лэкмэ рож 
пурат.

Шолын чыла кужутш о капшэ дэч 12-кана куж о 
лийэш.

Кочыш туржмо органланак мокш, пагар йымал- 
сэ ту (жэлэза) шотлалтыт.

Илэ логар. Илэ логар пуч сэмын ыштымэ; ту-
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дын туртын, шуйнэн кэртмэ дэнэ кочыш пага- 
рышкэ шумэш кайэн кэртэш.

Пагар. Пагар шола могыр ӧрдыжлу йымалнэ, 
мӱшкыр помышто кийа.

Пагар пэш кугуак огыл; сандэнэ имньэ иканаш- 
тэ пэш ш уко кочкын ок кэрт. Илэ логар пагар 
дэнэ йоштэк ушна. Ушнымаш лийшнэ илэ логар 
пап кӱжгэмын колча сэмын лийэш. Тидэ колча 
пагар гыч кочышым илэ логарыш мӧҥгэш кайаш 
эркым ок пу.

Пагар гыч шолышко лэкмэ рожат шкэ сэмынак 
ышталтын: пагар дэнэ кӱж гӧ  шоло коклаштэ лӱ- 
мын помыш уло (рушла привратник маныт), кӱж - 
гӧ шоло дэнэ ты помышым нӧрык чора ойырэн 
шога (рушла-заслонка привратника).

Начар кочыш дэнэ альэ пагар уто тэммэ дэнэ 
пагарыштэ. газ (шакшэ шӱлыш, йуж) погына. Газ 
чымымэ дэнэ кочыш пагар гыч мӧҥгэшат, умбакат 
кайэн огэш кэрт. Тыгэ имньэ мӱшкыр овара 
(карна).

Тэвэ сандэнак, имньын кольа чэр годым мӱш- 
кыржӧ карнэн мэшак сэмын лийын пагар пудэш- 
маш тӱчкыдынак лийэш.

Пагарын ончыл ужаш нӧрӧ чоражэ (илэ логар 
вэлышкэ) ош, тӱсан, нымогай тужат укэ; шоло вэ- 
лышкэ лэкмэ ужашыштэ гына чорасэ йошкар- 
гырак-пагар вӱдым лукш о да кочыш туржаш пол- 
шышо ту (жэлэза) уло.

Пагар вӱдыштӧ пэпсин да шӧнчал кислота улыт. 
Ты наста-влак кочыш дэнэ йӧрналтын туш то ул- 
шо бэлок настам вӱдэш йӧрналташ йӧршым ыш- 
тат. Тыгэ, бэлок кап мучко, кӱлэш вэрэ шынэн 
(кайэн) кэртшаш насташ савырна.

Пагар гыч кочыш шолышко кайа. Тушто адакат 
тӱрлӧ вӱд(сок) дэнэ ушнэн кочыш молэмалтэш. 
Пагар лийшнак, куго  шолышко кочыш шулыкта- 
раш полшышо ко к  ту (жэлэза) —  мокш да пагар 
йымал ту ушнат.

М окш. М окш  имньын эн ку го  тужлан шотлал-
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тэш. Тудо ужар тӱсан шэкш вӱдым луктэш. Пӧр- 
вӧй тигыдэ пуч сэмын гыч йогэн, варажым, кугу- 
рак пуч корно дэнэ ку гу  шолыш ушна. Имньнын 
посна шэкшыжэ укэ.

Пагарйымал тулан кочыш койа шулыктараш 
шэкш вӱд кугы н полша. Тыгэ койа пэш изэ ужа- 
шлан тыгыдэмдалтэш. Тылэч посна шэкш вӱд 
шолышто кочышым шӱймӧ дэч арала, адак орга- 
низмыш ШЫҤЫН1ЫШЛЫК кӱлэш кочыш настам (са- 
кыр, гликогэн) йамдылэн (шулыктэрэн) запасым 
ышта.

Адак шоло гыч вӱр дэнэ пырльа толшо ок кӱл 
наста-влак мокшэш кучалт кодыт, тыгэ вӱр эрэ- 
ак йандарэшт шога да о к кӱл наста-влакат орга- 
низмлан йӧршӧ насташ савырнат.

Пагарйымал ту  (жэлэза). Ты ту ку гуа к огыл, 
куго  шоло лишнэ кийа; тудын вӱдшӧ кочыш гыч 
тӱҥ  кӱлэш настам шулыктарэн, вӱрышко шыҥаш 
йӧршыш савыра.

Кӱлэш наста вӱрыш кӧ шыҥымэ утларакшэ вич- 
кы ж  шолышто лийэш. Тушто пэшак изэ (тыглай 
шинчалан койдымо) рож-влак улыт. Ты рож кӧр- 
гыштӧ изэ гына помыш да тигыдэ вӱршэрла кор- 
но улыт.

Кӱлэш кочыш наста вӱрышкӧ ко к  тӱрлын ло- 
галэш: 1) шоло гыч вик вӱрышко шыҥа: 2) шоло 
кӧргысӧ изэ рож помыш погынэн, вара вӱршэ- 
рышкэ ушна.

Шоло кӧргысӧ изэ ролс помыш шуйнэн, турты- 
лалт кэртэш; ты шот дэнэ шоло гыч кӱлэш наст- 
ам шупшын, умбакэ пуч гайыш колтэн кэртэш.

Вара сэмын ты пуч гай-влак ушнэн, лимфати- 
чэски ту коч эртат. Тушак чыла кӱлдымӧ наста- ' 
влак шӱралт кодыт. '

Шолр-влак гыч толшотыгыдэ вӱршэр-влак (лим- 
фатичэски сосуд влак) оҥысо кумда вӱр корныш ; 
мийэн взноз систэмышкэ ушнат; тывэчын кочыш ^
каста-влак вэнсз вӱр дэнэ пырльа артэрий систэмэ ?
дэнэ ушнэй, кап мучко шаланат.
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кӱ ж гӧ  шолышто кочыш туржмо да вӱрыш шыҥы- 
маш кугынак ок лий; тыштэ кочыш шӱмаш, да 
вэс пуш пурмаш лийэш; сандэнэ йужгунам шолыш- 
то утыж дэн газ погынымо годым шоло чот ова- 
рэн кошташ тӱҥалэш.

Пагарыштэ да шоло-влакыштэ туржмо дэч да 
вӱрышкӧ шыҥымэ дэч уто кочыш тӱрлӧ газ дэнэ 
пырльа шэнгэк лэкмэ рож гоч тӱжвакэ лэктэш.

Вӱркоштмаш.
Тӱжвач ончымаштэ вӱр йошкар тӱсан вӱд гай. 

Вӱр капысэ моло ткань гайак илышэ клэткэ дэн 
ыштымэ. Вӱрыштӧ ты клэткэ-влак ваш-ваш уш- 
налт огыт шого, вишкыдэ вӱр плазмыштэ ийын 
коштыт.

Вӱрыштӧ кум тӱрлӧ клэткэ-улыт: йошкар клэткэ 
влак, ошо клэткэ-влак (лейкотциты) да тромбоцит 
манмэ клэткэ-влак.

Вӱр плазмыштэ капкыллан кӱлэш кочыш-бэлок, 
койа, }глэвод, тӱрлӧ шӧнчал да капкылэш ваш- 
талтшэ наста-влак —мочэвина, мочэкислый шӧнчал, 
т. м. улыт.

Йошкар вӱр клэткым микроскопэш ончымаштэ 
нуно изэ тарташ гай улыт. Тушто кислород дэнэ 
куштылгын ушнышо гэмоглобин манмэ наста уло. 
Кислород имньылан шӱлашыжэ кӱлэш.

Ош вӱр клэткэ капкылыштэ тӱрлӧ микроб дэнэ 
кучэдалэш. Сусыргышо ӱмвалнэ улшо лӱмӧ—тудо 
колшо ош клэткэ влӓкулыт. Тыгэ ӱмвалан лӱмӧ лий- 
мэ дэн микроблан кӧргыш кӧ кайаш эрык ок пуалт.

Тромбоцит кислород дэнэ ушнэн, сусыргэн вӱр 
йогымаштэ вӱрым тувырташ (малташ) полша; сан- 
дэнэ вӱр йогымым чара.

Имньын капкылыштэ вӱр чыла кап нэлытын 
13 ужашыжэ нарэ уло.

Вӱркош тмо. Шӱм пашалан кӧра вӱршэрла 
мучко капыштэ вӱр коштэш.

Шӱм оҥ помыш ӱлӱл ужашыштэ шола могы- 
рыштыла кийа. Ш ӱм пап мэшак сэмын ыштымэ
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Тудо ныл ужӓшлан шэлалтэш: кутуй кыДэж дэн 
шола да пурла ужашлан; адак ты кок ужашыжэ 
торэш кыдэж дэнэ-прэдсэрдийлан (кӱшнысӧ ужа- 
шыжэ) да жэлудочкылан (ӱлӱл ужашыжэ). Прэдсэр- 
дий дэнэ жэлудочко коклаштэ рож уло.

Ш ӱм гыч капыш кайшэ вӱр корным артэрий 
маныт. Артэрий орган-влакыш шумӧҥгӧ тигыдэ 
вӱр корнылан, (вӱршэрлан) шэлалтыт. Пэш изэ, 
вичкыж вӱр шэрым капильӓр маныт.

Капильӓр мучко вӱр кайэн, капкылан кӱлэш 
кочыш настам да кислородым пуа; тудын дэч 
йӧрдымӧ настам, углэкислотам мӧҥгэш налэи:. 
тыгэ кочыш да йуж вашталтымаш лийэш.

Капильӓрыштэ вӱр вэс тӱрлэмэш, йӧрдымыш 
савырна. Тыгэ капильӓр-влак ушнэн, вӱр шэр, вӱр 
корныш савырна, Тыгай вӱр корным вэнэ маныт. 
Йӧрдымӧ вӱр вэнэ дэнэ шӱмыш эрыкталташ 
толэш.

Кочыш вашталтымэ шот дэнэ нинэ ко к  тӱрлӧ 
вӱрын тӱсыштат ик гай огыл: артэрий дэн кай- 
шэ вӱр-чэвэр-йошкаргэ, вэнэ дэнэ толшо вӱр- 
шэмалгэ-йошкар лийэш.

Шӱлымаш орган-влак.
Вольык шӱлымыж годым кӧргыш кӧ кислородым 

налэш, кӧргӧ гыч углэкислотам луктэш.
Имньын шӱлымӧ орган — шодо лийэш. Шӱльыш 

нэр рож, логар да куж о  трахэй манмэ пуч коч ! 
шодыш шумэш пура. 1

Шодо оҥ помышто лийэш; тудо йошкаргырак | 
тӱсан, оҥын пурла вэлыштэ да шола вэлыштэ | 
кийа. Шодышто шарлэн шогышо шӱльыш пурмо 
изэ пуч-влак пэш шуко улыт. Тыгай изэ пуч-влакым 
бронхи маныт. Бронхи шрдышто эшо иээ ■ пуч- 
влаклан шарлат. Тидэ изэ пуч-влак пэш вичкыж 
чӧра пырдыжан, мучашыштыжэ изэ шувыроҥ гай 
дэн пытаралтыт. Вичкыж чора гоч кислород вӱр- = 
шэрыш шыҥэн, йошкар вӱр клэткэ дэнэ ушна.
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Тыштак вӱр гыч углэкислота мӧнгэш лэктэш 
Шӱ.*ымо годым ко к шот лийэш: 1) кӧргыш йужым 
налмаш; 2) йужым мӧҥэш лукмаш.

Шӱльышым кӧргыш  пуртымо годым оҥ овара; 
ш ӱ л ь ы ш ы х М  мӧҥгэш лукмо годым адак оҥ волмо 
гай лийэш.

Имньэ эрыкшэ годым ик минутлан 10 кана 
шӱлышым вашталта. Паша ыштымэ годым, альэ 
чэрлэ годым каикыллан кислород ш уко кӱлэшлан 
вэрч шӱлыш вашталтымат йэшаралтэш. Имньэ 
эрыкшэ годым 40—50 литр шӱлышым кӧргыш кы- 
жӧ налэш, вийан паща годым — 300-450 литрьш.

Имньэ шӱлмыж годым углэкислота дэч посна 
эшэ вӱд парымат мӧҥгэш луктэш, Ш одо дэнэ 
шӱлымӧ дэч посна эшэ могыр коваштэ дэнат 
шульыш вашталтэш. Тыш как кислородым налын, 
углэкислотам, вӱд парым (пӱж  вӱдым) мӧҥгэш 
луктэш. Тидэ шӱлыш ашталтмэ пӱжвӱд ту (жэ- 
лэза) гоч лийэш. Могыр коваштэ гоч шӱлыш 
вашталтыш чарна гын, имньэ илэнат ок кэрт; 
садлан лийын имньэ могыр коваштым йандарын, 
эрыктэн шогаш кӱлэш.

Йӧрдымӧ настам тӱжваклукшо орган-влак.
Капкылыштэ кочыш вашталтмэ дэнэ йӧрдымӧ 

наста кок вэргэ гоч шондэ корно дэнэ шӱвыроҥыш 
погынэн, шондо лэкмэ канал дэнэ тӱжвакэ 
лэктэш.

Вэргэ мӱшкыр помышто, пытартыш туп йыжыҥ 
дэнэ пӧрвӧй улым (кыдал) йыжыҥ торэш.нэ кийа. 
Тӱжвач ончымаштэ пормыжо нэмыч (боб) пурса 
гай.

Шондо капкылыш мӧҥгэш логалэш гын, таза- 
лыклан пэш куго  зийаным ыштэи кэртэш, йужгу- 
нам имньэ колат. Сандэнэ таза вэргэ, шондо 
корно, шувыроҥ, шондым тӱжвак лукш о канал 
шондым мӧҥгэш капкылыщ колтыдымашын ыш- 
тымэ. Лач йужо чэр годым гына шондо капыш 
логал кэртэш.
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И к сутка каклаштэ имньэ 5— 6 кана, 4— 10 литр 
нарэ шалэш.

Пӱжвӱд лукшо да койа лукшо ту-влакат (жэлэза- 
мыт) йӧрдымӧ настам тӱжвак лукшо орган-влакыш 
шотлалтыт. Пӱжвӱд лукшо ту коваштэ коргыш тӧ 
кийа. Ту йэда изэ пуч-влак улыт, тышкэ шуко 
нэрвэ толыт. Ты ту гыч тӱжвак лэкшэ пуч гай 
уло. Тышакын пӱжвӱд лийэш. Пӱжвӱд вишкыдэ 
шондо ганьэ улэш. Имньэ пӱжвӱдыштӧ, моло воль- 
ыкын гай огыл, эшо бэлок йӧрналтын; саидэнэ 
имньын пэш пӱжалтмыж годым шоҥ налэш.

Койа ту коваштэ тӱжвакэ койам луктэш, коваш- 
тым, пунжым нӧрык ышта, витымэ дэчат арала.

Тӱлыктарымэ орган-влак.
Ожын тӱлыктымо органышкыжэ ко к  муно, нӧш- 

мӧ колтышо пуч (корно) да члэнжэ шотлалтыт; 
вӱльын— 2 мунылык, 2 муно колтышо, авагудо да 
н о чко — вэр пурат.

Ожын кок муныжо посна мэшакыштэ кийат. 
Муно-влак узо спэрмэ—нӧшмӧ вӱдым (спэрмато- 
зойдым) луктыт. Спэрмыштэ микроскоп вошт. гына 
койшо пэш тигыдэ илышэ-влак (вуйан почан) улыт. 
Кажнэ мунын нӧшмӧ.^ колтӹшо изэ пуч гай уло. 
Тудо муно-влак дэнэ члэным ушэн шога, мучашы- 
жэ шондо йогымо рож,ыш лэктэш. Ожо члэнжэ гоч 
вӱлын тӱлэ органышкыжэ спэрмэ нӧшмым колта.

Вӱлын муно олмэш ко к  мунолык уло, нуно ава 
муно-влакым альэ вэс сэмын игылык клэткым 
луктыт. Муно колтышо фаллопийэв пуч дэнэ авагу- > 
дым мунылык дэнэ ушэн шога. Ты пуч гыч ава- 
гудыш муно кайа. Авагудышто ушнымаш дэч вара 
игэ куш каш  тӱҥалэш. Вӱлын ночко вэржэ ожылан 
спэрмэ колташ кӱлэш вэрлан чотлатэш.

К ок ийаш коклаштэ вӱлын тӱлымӧ органжэ куш - 
кын шуэш. Ты жапыштэ шошым вӱлын йогымаш 
тӱҥалэш, альэ вэс сэмын вӱлын ожо дэнэ коштмо 
шумаш жапшэ тӱҥалэш.
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Тидэ жапыштэ муно ожын спэрмэ-нӧшмӧ дэнэ 
ушна гын, зародышь манмэ альэ вэс сэмын^ вӱлӧ 
тужаҥмаш лийэш,-

Тӱжаҥмаш тэвэ тыгэ лийэш: коштыктымо жа- 
пыштэ ожын спэрмыжэ ночко вэр гоч авагудыш 
логалэш, тувэчын фалопийэв манмэ пучыш вонча, 
тушто ава муно дэн ваш лийын тудын дэн ушна. 
Ш уко спэрмэ кокла гыч эн ончыч мийшэ спэрмы- 
жо гына муно дэн ушнэн кэртэш, молыжо колат.

Вулын ко к ӧрдыжыштӧ ко к шӧр тужо уло. Ту 
йэда кок-кум  рожан чизэ-влак улыт. Ш ӧр туын 
вУдшым шӧр маныт. Ш ӧрышто 90®/о вуд уло, мо- 
лыжо бэлок, койа, шӧрсакыр да турлӧ шӧнчал- 
влак.

Нэрвэ систэм.
Нэрвэ систэм имньын, альэ моло вольыкынат 

илышыштым виктара. Нэрвнэ систэмыш вуй торык 
да нэрвэ-влак пурат.

Вуйторыкыш 12 мужыр нэрвэ пура; тудо туҥ  
нэрвэ органлан шотлалтэш.

Тупрудӧ торыкышко йыжыҥла кокла рож гыч 
42—43 мужыр нэрвэ пурат. Тупрӱдӧ торы к воль 
ыкын кумыл дэч посна (шоныдэ) тарватымашым 
виктара.

Нэрвэ-влак тэлэграф дэнэ иктак. Нэрвэ мучко 
(тэлэграф воштыр мучко увэр каймэ гай) вуйторык 
гыч, альэ капкыл гыч турлӧ вэрэ увэр шарла (шиш- 
таралтэш).

Шижмэ орган-влак.
Рудӧ нэрвэ систэмылан турлӧ шиштарымэ орган- 

влак (шинча, пылш, тамэ, упшӧ, могыршум) пол- 
шэн шогат.

Шинча — ужмо орган лийэш. Шинчаштэ шинча 
олма, адак полшэн шогышо ужаш-влак— шинча пап, 
щинча комдыш, шинча вуд ту да монь улыт.
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Сосудистый чора (оболочка) маныаиҥэ шинча 
сорта, тудын шэҥгэлнэ шинчан туҥ  аппаратшэ 
„хрусталик“ (шинча кӱ) манмэ уло. Хрусталик 
дэнэ роговицэ коклаштэ вӱдыштарэн шогышо 
паста уло. Хрусталик дэн сэтчаткэ коклам йанда 
ганьэ ӱзгар дэнэ тэмымэ. Волгыдо (лучи) роговицэ, 
йанда ганьэ ӱзгар, вӱдыштарышэ наста да хруста- 
лик гоч, сэтчаткыш волгалтарэн шинча нэрвышкэ 
логалэш. Шинча нэрвэ вуйторыкыш волгыдо ойы- 
пым (ужмыжым) шиштара.

Шинча комдыш тӱрлӧ энэтыш дэч, шинчавӱд 
ту роговицэ кош кымо дэч арала.

Имньэ пылыш кум ужашлан —  тӱжвал, кыдал, 
кӧргӧ пылӹшлан шэлалтэш.

Пылш копчыкым да пылш рожым тӱжвал пылыш 
маныт; тӱжвал пылш дэч пылыш чора дэнэ ойыр- 
лымо дэч умбакэ улпю помышым кыдал пылыш 
маныт; кӧргӧ пылыш кыдал пылшдэч тугакак пылш 
чора дэнэ ойырымо. Тидэ ко к пылш чора кок- 
лаштэ 3 изд чогыт гай, „наковальна да стрэмӓ" 
мӓнмэ ужаш-влак улыт.

Кӧргӧ пылыш помышто, каналыштэ вӱд ганьэ 
вишкыдэ наста тэмын. Ты вишкыдэ насташ кэтӱр- 
лӧ йӱк логалын, колмо нэрв дэн адакат вуйторы- 
кыш шиштаралтэш.

Тӱрлӧ йӱкым колмаш тэвэ тыгэ лийэш: йӱк эн 
ӧнчычак, ӱмбал пылыш коч пылыш чораш мийэн 
пэрнэн, тидым чытырыкта (вибрация), ты чыты- 
рыктымаш кыдал пылыш помышсо вӱд ганьыш 
пэрна, тувэчын йӱк нэрвэ мучаш коч вуй торыкыш 
пуалтэш.

Шинча ужмыжо дэнэ таҥастармаштэ имньын 
пылшыжэ пэш пӱсӧ (сайн колэш).

Тамэ орга'! имньын йылмэ нӧрык чораштэ лу- 
ковицэ манмаш гыч лэктэш. Упша помышто улшо 
нӧрык вӱдэш шулэн шушо кочыш наста гыч вэлэ 
имньэ тамэ пушым палэн кэртэш; шӱвылэш шу- 
лыдымо кочыш имньылан тамыдымэ лийэш. Тамэ 
луговицэ нэрвэ дэнэ вуйторыкышкак шитаралтэш.
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. Упш орган — нэр помышын кӧргыш тӧ нӧрӧ чо- 
ражэ лийэш. Иктажмогай настан ӱпшыжӧ ӱпш  
нэрвэ дэн вуйторыкышко шиштаралтэш.

Ӱпш  орган дэнэ тамэ орган ваш-ваш полшэн 
шогат.

Капкылшӱм шижмэ орган имньын ш уко нэрван 
коваштыжэ лийэш. Капыштэ кажнэ изэ ластыкат 
(вэрат) капкылшӱм нэрвыдымэ укэ.

Ӱп луговицэ манмаштэ капкылшӱм нэрвэ ш уко 
уло; сандэнэ имньэ ӱпышкӧ, альэ пуныш кыжо 
изйш логалат гынат, тудо шижэш.

Утларак тыгай нэрвэ имньэ тӱрвӧ валнэ улшо 
ӱпыштӧ ш уко уло. Тидэ ӱпым „шӱм ӱ п “ маныт.

Имньэ кӱчын шыл ужашыжэ тугакак пэш шӱ- 
ман.

Шӱм нэрвэ дэнэ вуйторыкыш корштымо, кыл- 
мымэ, пызырмэ, т. м. шиштаралтэш.

Имньын капшым коваш тэ лэвэдэш. Ты коваштэ 
имньын капкылжым тӱрлӧ сусыргымаш дэч, йӱштӧ 
Дэч, шокш о дэч, ночко дэч арала. Ты шот дэнак 
имньын кӱч-влакшат капын ужашыжым аралшэ 
лийыт. -

Коваштэ тӱжвал да кӧргӧ пачашлан (слойлан) 
шэлалтэш.

Ӱп вож ӱп мэшак гыч тӱҥалэш; лачак ты мэ- 
шакыш койа ту  (жэлэза) пура. Ӱпын тӱжвал у ка - 
шын клэткыш тэ ӱплан тӱс пушо чийа наста уло; 
тидэ шот дэнэ имньын тӱсшӧ палэмалтэш.

Имньын ӱпшӧ ко к тӱшкалан шэлалтэш: ик тӱш - 
кажэ — кӱж гӧ , чоткыдо да куж у; вэсыжэ — пуш- 
кыдо да кӱчы к. Тылэч посна — шинча комдыш- 
вал ӱп, оржа, поч, тӱрвӧвалнэ улшо ӱп да монь 
улыт, нинышт аралышэ ӱп-влаклан чотлалтыт.

Имньым ӱпшӧ (пунжо) йӱштӧ дэч арала. Могай 
вэрыштэ илмылан кӧра имньын пунжат тӱрлӧ — 
куж у альа тӱчкыдӧ лийэш.

Имньым тэлым чара вэрыштэ, альэ йӱшто лэ- 
вӓш, йымалнэ шогыктымаш имньэ пуным кужэмда 
да тӱчкыдэмда.
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Имньэ пунын сайлыкшэ (йылгыжмашыжэ, чоткы- 
дылыкшо да монь) имньын тазалыкшым, кочыш 
сайлыкым да коваштысэ ту-влакын пашаштым 
онча.

Ий йэда шошым имньын пунжо’ кулап лийын 
йога. Сандэнэ кэҥэжлан имньэ пун кӱчыкэмэш, 
вичкыжэмэш; тэлэ вэлэш уэш куш кэш  да тӱчкы- 
дэмэш.

З ИМНЬЫН ЭКСТЭРЬЙЭРЖЭ (ӰМБАЛ 
•  ТӰСШ Ӧ).

Имньын сайлыкшым ӱмбач ончэн 
палымаш.

Имньын паша ыштэн кэртмыжым ӱмбал тӱс 
гыч ончэн палымаш колхозниклан пэш кӱлэш 
улэш. Имньым налмэ да тудым сайлыкшым па- 
лымэ годым умбал тӱсшым ончэн имньын паша 
ыштэн кэртмыжым да могай пашалан (йара куда- 
лышташ альэ нэлэ шупшыкташ) кэлшымыжым па- 
лымаш пэш кӱлэш пашалан шотлалтэш.

Имньэ нэргэн тунэммэ наукын ужашыжэ'—  им- 
ньын ӱмбал тӱсшым да кӧргӧ орган-влак вэлэн 
тудын пижын шогымашыжэ нэргэн тунэммашым 
кнага йылмэ дэн экстэрьйэр альэ имньын ӱмбал 
формыж нэргэн тунэммаш маныт.

Имньын кӧргӧ орган ыштымашыжэ да тудын 
ушкалмашыж дэн паша ыштэн кэртмашыжэ ор- 
ганизмын ӱмбал формыж дэнэ кылым кучат, сан- 
дэнэ ӱмбал формо гычак имньын сайлыкшым па- 
лаш лийшашлык.

Ты годым имньын кӱкшытшым, капкылжым, 
капкылын тӱрлӧ ужашыжэ кузэрак кийымым, ну- 
нын кугытыштым, да ийжым, тӱсшым да тӱрлӧ 
палыжЫм ончэна.
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Имньэ тусым палымашын кӱлэшыжэ.
Имньын тӱсш ӧ озанлык ш отыш то нимогай 

пайдамат о к пу, ту гэ  гынат, имньым палэмдымэ 
годым пэш кӱлэшлан чотлалтэш. Имньэ коваштын 
могай тӱсан улмыжым мэ имньын тӱсшӧ манына.

Чома шочмыж годым пушкыдо пунан — (игэ 
пунан) лийэш, ш укы ж годым пунжын тӱсыжат 
куго  лиймыжмӧҥгӧ вашталтэш.

Имньэ тӱс-влак тыганьэ улыт.
Шэмэ — имньын чыла пунжо шэмэ лийэш;
Й ош каргэ — саррак йошкар тӱсан пун-влак;
Шэм ракш — йошкар тӱсан, почшӧ дэнэ оржажэ 

шэмэ лийэш;
Кула— пачашур альэ йӧшкаргырак пунан, почшо, 

оржажэ да йол мучашышт шэмэ лийэш;
Кольа пунан ломыж гайрак сур тӱсан, суртысо 

кольа гайрак койэш, почшо, оржажэ да йол му- 
чашышт шэмэ лийыт;

Сар — пун-влакын тӱҥы ш т сар (пачашур сэмын, 
пун мучашыжэ шэмалгырак, сандэнэ шэмэ сар 
тӱс иктыш ушнэн кӱрэнрак сар тӱсым ончыкта.

Тылэч посна эшо тыганьэ тӱс-влак улыт:
Ошо — чыла пун ош тӱсан, моло дэн вариэн огыл, 

Сур — ошо да шэм тӱсан пун-влак йӧрналтыныт. 
чоман шочмыж годым йоршэш вэс тӱс лийэш, вара 
гына сурэмэш;

Кӱрэн — йошкар пун-влак дэн шэм пун-влак йӧр- 
налтыныт

Кӧк — ш уко тӱсан пун-влак (шэмэ, йошкар да 
ошо) иктэш йӧрналтыныт.

Ола — тӱрлӧ тӱсан пун-влак иктэш йӧрналт огыл, 
посна вэрын-вэрын шинчат, мутлан ик вэрэ шэм 
пун-влак дд вэс вэрэ ощ пун-влак шинчат гын,
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тыгай имньым шэм ола тӱсан маныт, шэмэ олмэш 
йошкар альэ ракш тӱс лийыт гын, йошкар ола 
альэ ракш ола тӱсан маныт. Ола тӱсан имньэ 
вигок шинчаш пэрна, сандэнак ола имньым Йош- 
кар армийыш огыт нал. Имньын ӱмбал тӱсшым 
ончымо годым, тудын посна палэ-влакшым пэш 
ончыман.

Палэ-влак саҥгаштэ, шӱдыр сэмын ош тамга 
лийыт. Й ужо годым вачэвач тӱҥалын почыш шу- 
мэш туп рӱдӧ мучко шэм корно кайа. Йолыштат 
тӱрлӧ палэ-влак лийыт; йужо имньын пэл йолжын, 
йужын ко к йолжынат мучашыжэ ош тӱсан лийэш, 
тыгай имньым „чулка йолан“ маныт.

Имньын палэмдэн возымо годым тудын тӱсшым 
да посна палэмдышыжым пэш раш возыман.

Тэвэ тыгайрак формо дэн возалтман; ракш вӱлӧ, 
саҥгаштыжэ изырак ош тамга, шола йолжо пул- 
вуй лишкэ шумэшкырак ош тӱсан да-молат.

Имньын ийжым палымаш.
Имньын ийжэ тудын сайлыкшӹм ончыкта да 

озанлык шотышто куго вэрым налэш. Чома гы- 
чак тӱҥалын шоҥгэммэшкыжэ имньын организ.У!- 
жэ ^эрэак вашталт толэш, тыгэ шонтэмыжмӧҥгӧ 
шкэ пашам ыштэн кэртмашыжым йомдара. Им- 
ньын ий шотшо, чыла организм ужашышкат шкэ 
палыжым пышта, тидэ утларашкым пӱйыштӧ палэ 
лийэш, сандэнак имньылан пуй-влак ий палымаш- 
тэ мэтрик справкэ олмэш лийыт. Пӱй-влакын шкэ 
пашашт: кочыш настам пушкыдэмдэн, тыгыдэм- 
дэн да шулыктараш йамдылалтмаш.

Имньэ-влакын пӱйышт-влак ик ганьэ огыл, вӱ- 
лын 36 пӱй да ожын 40 пӱй шотлалтэш. Кӱшыл 
дэн ӱлыл оҥылашыштэ пӱй ик тӧрак (вуй чот 
дэн) улыт. Нуно оҥгыр пуйлан да писэ пӱйлан 
шэлалтыт, ожын гын, тылэч посна эшо ора пӱ 
(клык) манмэ уло. Писэ пӱй-влак кажнэ оҥлаш- 
лушто, ончымо 6 пуй гыч шинчат, нунын воктэн
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ӧрдыштӧ изыш пэлнырак 6 пуй гыч оҥгыр пӱй- 
влак шинчат. Писэ пуй дэн оҥгыр пуй коклаштэ 
пӱдымӧ йара вэр кодэш. Ожо-влакын ты йара 
вэрыштэ кажнэ оҥылаш лу йэда ко к  ора пӱй- 
влак шинчат.

Кажнэ пӱйын кӧргы ж ӧ пушкыдо да ӱмбалжэ 
пэҥгыдэ лийэш. Пӱйышто тыгай ужаш-влак лий- 
ыт: вож, пӱйын ӱлыл ужашыжэ, лакэ да пӱйын 
кӱшыл ужашыжэ. Пуй кӧргыш тӧ йара вэр уло, 
тудо йара вэрыш нэрвэ да вӱр корно мийат. Он- 
чыл пӱын кӱшыл ужаш тыжэ торэш кийышэ кэлгэ 
лакэ уло. Ты лакым пӱй корка маныт (2'сӱрэтым 
ончо). Писэ пӱй-влак шкэ шотшо дэнэ эшэ тыгай 
ужаш-влаклан пӧлалтыт: покшэл ко к пуйӹм (ӱл- 
нат, кӱш нат) „зацэп" маныт, зацэп воктэн шин- 
чышэ пуйым „кыдалаш“ маныт, тӱр пӱй-влакым 
окрайки альэ тӱр пӱй-влак маныт.

Имньын шӧр пӱй да постойанэ пӱй-влак лийыт.
Имньын шӧр пӱй-влакшэ шочмыжмӧҥгӧ лийыт, 

варажым ты пӱй-влак йогэн, нунын олмэш шэмал- 
гырак тӱсан, чоткыдо постойанэ пӱй-влак шочыт. 
Ш ӧр пӱын тӱсшӧ шӧр сэмын ошалгэ тӱсан лийэш. 
Оҥгыр пӱй-влак ӱлыл кӱшыл оҥылашлуштат 6 
мужыр гыч (кажнэ вэлым 3 мужыр гыч) шинчат, 
писэ пӱй-влак ӱлнат, кӱш нат 6 мужыр гыч пок- 
шэлнэ шинчат. Чоман щочмыж годымак оҥгыр 
пуй дэ писэ пӱй-влак лэкшэ лийыт, йужо кунам 
писэ пуй-влак чоман шочмыж дэч 6— 12 кэчэ вара 
лэктыт.

Писэ пӱй кушмым, вашталтмым да пӱй корка 
йыгалтмым ончэн имньын ийжым палат, оҥгыр 
пӱй гыч йоҥылыдэ палаш лийэш, тугэ гынат, пӱй- 
влак шэҥгэлнэ улмыштлан кӧра нуным ончаш 
пэщ йӧсӧ.

Ӱлнӧ ончыктымо таблицэ имньын ийжым ончэн 
пуй-влак вашталтмашым ончыкта. Тушто кыдалаш 
вашталтмашым ончыктымо, илышыштэ изыш йоҥ- 
ылышат — ийым изэмдымаш альэ кугэмдымаш 
лийын кэртэш (1 таблицым ончо).
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7 ииаш

шииаш

Имньын пӱйжым ончэн иЯжым палымаш.
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1 таблицэ

Имньын ийжым пӱй гыч палымаш.

1. Ш ӧ р  п ӱ й - в л а к ы н  л э к м а ш  д э н  п и с э  
п ӱ й  д а  о ҥ г ы р  п ӱ й - в л а к ы н  й ы г а л т м а -  
ш ы ш т.

Ж  а п

П ӱ й - в л а к ы н  л ӱ м ы ш т Кэчэ Тылызэ

Гыч Мартэ Гыч Мартэ

Шӧр оҥгырпӱй-влак .................... 1

Шӧр зацэп-влак ........................• 6 12 — —

Шӧр кыдалаш-влак (средние) 28 42 — —

Шӧр тӱр пӱй-влак (окрайки) . . — 6 9

Постойанэ нылымышэ оҥгыр пӱй- 
влак л э км а ш ............................ _ _ 10 12

Шӧр зацэп йы галтмаш ................ — — 10 18

Шӧр кыдалаш йыгалтмаш . . . . — — 18 24

Постойанэ визымышэ оҥыр пӱи 
лэкмаш ............................................ _^ — 21 24

Чыла шӧ'р пӱй-влак йыгалтмаш — — 24 30

Постойанэ кудымышо пӱй-влак 
лэкмаш ................................ — — 36 60
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2. Ш ӧ р  п и с э  п ӱ й  да о ҥ ы р  п ӱ й - в л а к -  
п о с т о й а н э  п ӱ й - н л а к  д э н  в а ш т а л т м а ш  
д э н  п о с т о й а н э  п ӱ й - в л а к ы н  й ы г а л т -  
м а ш ы ш т.

П ӱ й  л ӱ м - в л а к

Вашталт- 
маш дэн 
йыгалт- 
машын 
жапшэ 

(ий чот)

Шӧр зацэп да пӧрвойсо кок оҥгыр пуй-влак йогы- 
маш. Пӧрвойсо постойанэ ортыр пӱй лэкмаш . 2,5

Постойанэ зацзпын ик ончыл тӱржӧ йыгалташ тӱ- 
ҥалэш. Кокымышо постойанэ оҥгыр пӱй лэк- 
м а ш ........................................... 3

Шӧр кыдалаш писэ пӱй-влак йогымаш, постойанэ 
занэпын кӧргӧ (йылмэ в-.л) тӱржӧ йыгалтмаш 
да кумышо шӧр оҥгыр пӱй вашгалтмаш . . . 3,5

Постойанэ кыдалаш писэ пӱй-влакын тӱрвӧ вэл 
тӱрло йыгалтмаш. Постойанэ кумышо оҥыр 
пуй лэкм аш ................................................................ 4

Шӧр тӱр писэ пуй-влак йогымаш да постойанэ 
кыдалаш пӱй-влакын йылмэ вэл тӱржӧ йыгалт- 
м аш ............................................................................... 4,5

Постойанэ тӱр пӱй-влакын тӱрвӧ вэл тӱржӧ йы- 
галтмаш ................................  ............................ 5

Постойанэ тӱр пуй-влакын йылмэ вэл тӱрышт 
йы галтм аш ....................................................... 5,5

Улылсӧ зацэп пуй-влакын лакышт йыгалт пытэн, 
лакэ-влакын олмышт гына коды н........................ 6

Улылсӧ оҥылаштэ кыдалаш пӱй-влакын лакышг 
йыгалт пытэн, тудын олмыжо гына кодын 7 - 8

Тыгэ лиймашак улылсӧ тӱр п ӱ й ы ш т................ 8 - 9
„  „ кӱшылсз з а п ы ш тэ ........................ 9 -1 0
. » . кыдалаш пӱйыштӧ . , . 10— 12

тӱр „ . . . 1 1 -1 3
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П ӱ И  л у м - в л а к

Вашталт- 
маш дэн 
йыгалт- 
машын 
жапшэ 

(ий чот)

П у й ы и ч у м ы р а ш л и й м а ш ы ж э
Ӱлылсӧ занэпы н................................................

„ кыдалашын ...........................................
„ тӱрын ....................................................

Кӱшылсӧ запэнын .
, кыдалашын 

тӱрын

П ӱ й ы н  к у м  л у к а н  л и й м а ш ы ж э  

Ӱлылс'3 зацэпын .
„ кыдалашын

турын . . 
Кӱшылсӧ зацэпын 

„ кыдалашь 

тӱрын
н

12—14
13—15
14— 16
15— 17
16— 18
17-19

1 8 -2 0
19—21
20—22
2 1 -2 3
22 -2 4
23 -2 5

Имньын нэлытшэ да кугытшо. Имньын ку- 
гутшо да нэлытшэ паша ыштэн кэртмы- 
жым ончыкта.

Имньын кугы тш о да нэлытшэ тудын паша 
ыштэн кэртмыжым чот палыкта. М ут гыч, 
куго, нэлэ шупшо имньэ, нэлэ капан улмы- 
жлан кӧра вийжым луктдэак нэлэ пашам 
ыштэн кэртэш. Имньын капшэ монарэ куго 
тунарэ папшылан кийаш да вийаҥаш йӧнан. Им- 
ньын кугытшым тӱрлӧ сэмын вискалымэ да илы- 
шэ кап нэлэтшым висэн палаш лийэш. Имньын 
кӱкш ытш ым палаш, вачэвачын мландыш шумэш
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висымӓн. Тыгэ висӓшлӓн лӱмын тойӓ улО, тудын 
кӱшыл мучаштыжэ имньэ вачэвак пышташ Г буква 
сэмын кадыр уло. Монаржым палаш вэрч тойан 
ик могырыштыжо сантимэтр палэ-влак улыт. Им- 
ньын кӱкш ытш ӧ тӱрлӧ лийэш. Мэмнан ССРУшэ- 
мын кыдал обласыштэ да сибирыштэ шагал имньэ- 
влак 140 -144 см. вончат, ты годымак куго  имньэ- 
влак 160-165  см. эртат. Палэ. Куго имньын кап- 
кылжэ кӱкшытлан шот дэн, сӧралын, кэлшышын 
лийман; турньа ганьэ куж о 'йолан, альэ уты ж  дэнэ 
куж о  капкылай имньат шкэ сайлыкшым волта. 
Чыла капкыл ужашыжат кэлшэн лиймэ годым 
вэлэ имньэ сай паша ыштэн кэртшан лийэш.

Лулэгын кугытшым (кӱжгытш ым) палышаш 
вэрч йатыр годым имньын йол вургыжын ӱлыл 
ужашыжым висэн ончат. Тыштат виса тӱрлӧ лий- 
эш: эрэак 18 см. гыч 26 мартэ лийэш.

Имньын кап нэлытшэ тудын вийанлыкшым, пэҥ- 
гыдылыкшым, кӱжгытш ым да паша ыштэн кэрт- 
мыжым ончыкта.

Имньын нэлэтшым виса дэн висэн палымаш эн 
сай йӧнэш шотлалтэш. Тылэч посна капын кӱк- 
шытшым да кужытшым сантимэтран тасма дэн 
висэнат палат. Опыт уло годым ӱмбач ончэнат 
имньын нэлытшым палаш лийэш.

Капкыл шот дэнэ имньэ-влак тӱрлӧ типлан 
пӧлалтыт.

Кӱж гӧ  коваштан, кумда лулэган, „льывэ-льавэ“ 
пушкыдо папан да кэлшыдымэ могыран имньым 
лоптыра (грубый) капкылан маныт.

Ыэжнэ капкылан имньын коваштыжэ да лулэ- 
гыжэ вичкыж, пунжо порсын сэмын йылгыжшэ да 
шуэ, кукш ырак да кӱпшанрак папан лийэш.

Пэҥгыдэ (плотный) капкылан имньын папшэ 
пэҥгыдын да кумдан шога, лулэгыжат пэҥгыдэ 
да сӓй куш кын шогышо лийэш.

Коваштэ йымалнэ койа да ушымо ткань-влак
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ПЭШ шук;0 ПОГЫЯЫлЮ ДЭН ИМНЬЫН капкылжэ пуш- 
кыдо лийэш. Тывэч палэ. Пушкыдо капкылан 
имньын вийжэ шагал лийэш, сандэнэ нэлэ пашаш- 
тэ тудым кучаш ок йӧрӧ, путрак пэҥгьтдэ кап- 
кылан имньэ-влак писын кошташ огыт йӧрӧ.

Имньын посна капкыл ужаш ыжтым палашлан, 
нунын кузэ  ыштымашыштым да нунын кэлшэн 
шогымыштым ончаш кулэш. Имньын вуйж,о кап- 
кылыштэ тӱҥ  вэрым налэш. Тыштэ эн кӱлэш ор- 

'э [ ган-влак —  шинча, нэр, упша, пылыш да монь 
I улыт.
1 Талын (писын) кудалыштшаш имньын вуйжо 
I пэш куго  лийман огыл. Нэлэ шупшо да эркын 

™ коштшо имньын вуйжо куго  лийэш гынат, нимат 
I огыл. Имньын вуй кутышым имньын кӱкш ы т дэнэ 

й ' [ таҥастарымэ годым тэвэ тыгэрак лийман: куш - 
тылго имньын вуй кутыш ыжо имньэ (холко) кӱк- 

и'" I шытын 37-38 процэн нарэ, нэлэ ш упш ы н— 42-43
'*'■ [ процэн нарэ лийман.

[ • Вуйын формыжо вийаш да пӱгыр лийэш (пӱгыр- 
эн жӧ нэр лу дэн саҥга лу коклаштэ). Вийаш вуйан 
к- имньэ йара кудалыштшаш имньэ-влак коклаштэ 
эн шуко уло, а пӱгыр вуйан (нэран) — нэлэ шупшо 

коклаштэ (клэйдэсдаль).
Вуйым ончымо годым имньын шинчажым, тудын 

йандар тӱсшым, тувэч шӱшӧ йогыдымашым, тӱр- 
вын, йылмын да пӱй-влакын тазалыкыштым па- 
лыман. Тылэч посна пӱ-влакым ончэн имньын
ийашыжым палаш кӱлэш.

Шӱй. Имньын шӱйжӧ ситышэ кужытан лийман. 
Моланжэ палэ. Ш ӱйыш тӧ шӧн, пап да монь сай 
пэҥгыдэ да куж о лиймаш имньылан тарваныла- 
шыжэ йӧным ышта. Писэ имньэ-влакын, мутлан 
йара кудалыштшаш имньэ-влакын шӱйышт моло 
имньэ влак дэч кужы рак лийыт (вуй кутыш дэч 
10— 12 сантимэтрлая кужы рак) эркын кош тш о

1ДЭ 1 имньэ-влакын кӱчы к шӱат нимат огыл.
Ш ӱйнат формыжо тӱрлӧ лийэш. Й ужо имньын 

1̂ к [ „йӱксӧ ш ӱй“ ганьэ кӱш ыч кадыргэн шогышо, вэ-
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сыжын „вӱчӧ ш ӱй“ ганьэ кӧргыш  кадЫргэн Шо- 
гышо лийэш.

Шӱйым ончымо годым, тудын папанлыкшым 
пэш чот ончыман. Лоптыра да шуко койа погы- 
нышан шӱй пэлэ шупшын гына лийын кэртман.

Вачэвал (холка). Тупрӱдӧ луын пӧрвой йыжыҥ- 
жэ гыч тӱҥалын 10 —12.-шо йыжыҥыш шумэш 
вачэвалкэ пура. Вачэвал кӱкш ӧ да кумда лийэш 
гын, имньын вачэ да пулш (лопатка) пыжыктылшэ 
паплан тарванылашыжэ йӧнан лийэш. Йара куда- 
лыштшаш имньэ-влаклан утларак кӱкш ӧ да кумда 
вачэвал сайраклан шотлалтэш. Чыла имньэ-влак- 
ланат чуйака (писэ вуйан) да шагал папан вачэ- 
вал ок йӧрӧ.

Туп. Имньын тупш о ко к ужашлан пӧлалтэш: 
ӧрдыжлу пытымэш туп манылтэш, варажым кыдал 
манын лӱмдалтэш.

Имньэ-влакын, путыракшым йара кудалыштшаш 
имньэ-влакын тупышт куж о  лийман огыл, лач 
кычкымэ имньэ-влакын гына изыш кужы рак лийэш • 
гынат, нимат огыл. Молажнэ палэ. Куж о  кутышан 
имньэ ик тӧррак кайэн кэртэш.

Пӱгыр, тупат сай огыл, ты годым паплан паша 
ышташыжэ аптыралталтэш. Чот пӱгыр имньым 
чэран (ситыдымашан) имньылан шотлат.

Тупын лопкытшо _^тупрӱдӧ йыжыҥ лу мучаш 
кушмашыжым онча. Йыжыҥ луын ӧрдыжсӧ ужа- 
шыжэ лопка да тушто утларак пап улмо годым 
тупат лопка лийэш. Имньын кыдалжэ, капкылын 
ончыл ужашыжым шэҥгэл ужаш дэн ушэн шога. 
Сандэнэ кыдал тӧр, шуко папан да кумда лийман. 
Йара кудалыштшаш имньэ-влакын тыгай йодмаш- 
влак эшо пэш чот лийман.

Коварчэ (круп). Имньын шэҥгэл ужашыжэ туд- 
лан тарванылашыжэ полша. Имньын тарванылмаш 
мэханыкшэ тэвэ тыгайрак: имньэ кутанжым ончык 
шӱкал колтымӧҥгӧ пурэн кайдымэ дэч ончыл 
йолжо дэн ончыкыла тошкалэш. Тывэч палэ. Он- 
чыл йол-влак имньын шэҥгэл ужаш кӱштымым

34



Ёэлэ ш уктӓт, тарвӓнылмаштэ туҥ  пӓшӓм кӓпкы- 
лын шэҥгэл ужашыжэ ыштӓ. Ш эҥгэл ужашым 
тарватылшэ рычагшэ тэвэ нинэ лийыт; кутан лу 
дэн эрдэ лу да нунын вэлэн пижын шогышо пап- 
влак. Нинэ-влаклан сайын пижын шогаш коварчэ 
кумда да куж о  лийман, кумда коварчыштэ папат 
шуко лийын кэртэш, тидыжэ вийлан пэш кӱлэш.

Коварчын лопкытшым ончэн кутан лу кумда- 
лыкшым палэна, тидыжэ вӱлылан, куштылгын чо- 
мам ышташыжэ пэш кӱлэшан. Нэлэ шупш о им- 
ньылан, путрак лопка коварчэ кӱлэш, куштылго, 
йара кудалыштшэ имньылан уты ж дэн лопка коварчэ 
ок йӧрӧ, лӱҥгалгмыж дэнэ кудалаш аптырата.

Коварчэ-влак вийаш.да кэржалтшэ форман лий- 
ыт. Куш тылго имньылан кэржалтшэ коварчэ ок 
йӧрӧ, нэлэ шупшо имньылан гын, нимат огыл.

Коварчым палымэ годым тудын папанлыкшым, 
путыракшым, эрдэ да кутан лу папым ончыман. 
Ты пап пэш шуко лиймашым, калык коклаштэ 
„имньэ йолашым чийэн“ маныт.

Вачэ. Ончыл йол-влак тарванылмаштэ вачэ 
тӱҥ вэрым налэш. Вачэ кужо лийман. Садыгак 
имньэ торан йолжым ончык колтэн ку гы н  тош- 
калын кэртэш. Тугэ гынат, вачын кужы тш о пу- 
лыш лу куж ы т дэн кэлшышэ лийман. Вачын ку- 
жытшо пулыш лу куж ы т дэч ко к  кана изырак 
лиймашым сайэш шотлат.

Чыла имньынат вачэ ӱмбалжэ пэҥгыдэ, вийаҥшэ 
мускул папан лийман.

Оҥ дэн мӱш кыр кӧргыш то эн шэргэ акан кӱлэш 
орган-влак — шодо, мокш, шӱм да монь кийат. 
Ймньын оҥжо кэлгэ лийман, тидым палаш имньэ 
холко гыч оҥын ӱлыл ужаш кыжэ шумэш висат. 
Кэлгэ оҥышто кӱш нӧ ончыктымо орган-влаклан 
кийашышт кумда вэр лийэш. Оҥын лопкытшат 
куго лийман, путыракшым тидэ нэлэ шупшо 
имньэ-влаклан кӱлэш, пэш талын (писын) куда-
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Лыштшэ ймньэ-влаклан гына утӹ ж дэн лӧпкӓ 
да кэлгэ оҥ ок йӧрӧ. Оҥ коробкам пэтырэн, ара- 
лэн шогышо ӧрдыж лу-влак тӱжвакыла кадыргэн 
шогышо лийэш гын, ш дылан кийаш утларак 
йӧнан лийэш. Оҥым палымэ годым тудын вэлэн 
пап улмым сай ончыман.

М уш кыр кӧргы ш гӧ кочыш шулыктарышэ 
орган кийа. Имньэ писын тарванылшэ вольык, 
сандэнэ тудын мӱшкыржӧ уты ж  дэн нэлэ да куго  
лийман огыл, Адак уты ж дэнэ изэ мӱшкырат ок 
йӧрӧ, сэдэ жапыштак рҥ кӧргӧ  кугы тат туртын 
кэртэш, альэ имньын чэр улмыжым ончыкта.

Имньын йолышт — 
коштмашын тӱҥ органышт улыт.

Имньын паша ыштымаштыжэ йол-влакын сай- 
лыкышт, луштын да папыштын пэҥгыдылыкышт 
йол-влакын капкыллан кэлшымышт, шогымыштын 
прамайлыкышт да тазалыкышт куго  вэрым налын 
шогат.

Эн ончычак, ончыл йол-злакым лончылэна. Лу- 
влак пэҥгыдэ, чоткыдо, ситышэ кугытан (тидыжэ 
нэлэ имньылан пэш кӱлэш)»лийман. Йол пап ку к - 
•шынрак шогышо да тӧр (раш койшо) лийман. 
Талын (писын) кудалыштшэ имньылан куж о  коҥы- 
ла йымал (эрдэ) кӱлэш, тидыжэ йолым ончыко 
кумдан налын кудалашыжэ полша. Пулвуйжо раш 
койын шогышо лийжэ. Прэзэ йол сэмын кӧргыш  
кадыргэн (пурэн) шогышо пулвуй пап вийым пу- 
шкыдэмда, сандэнэ тыгай пулвуйат лийман огыл. 
Адак каза йол сэмын пэш ончык лэктын шогышо 
пулвуйат сайэш ок шотлалт, палэ, тыгэ ончык 
лэктын шогымаш пап сусыргымо (пушкыдэммэ) 
дэн лийэш.

Шарча лун (бабки) кужы тш о кыдалаш лийман 
пэш тура шогышо (кӱчы к) шарча чымалтарэн 
(пружинлэн) тошкалаш эркым ок пу, йыжыҥымат 
локтыл кэртэш; пэш йоштэк шарча лу уло нэлы-
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тым (вийым) пап ӱмбак кудалта, тыгэ пап вашкэ 
пушкыдэмэш да вийжым пытара. Ончыл йолын 
прамай шогымашыжэ тыгайрак лийман: вачэ
йыжыҥ гыч тӱҥалын мландыш шумэш, йол мучко 
вийаш корно лийжэ, ты годым имньэ йолжым 
ончыкыла вэлэ налэш, тыгэ прамай тошкал- 
мыж дэн папын вийжат шагал пыта, кадыр 
йолан имньэ вийжым арам пытара. Ончыл йол- 
влакын тӱҥ  ситыдымашышт тэвэ тыганьэ улыт: 
1) чак (лишыл) пулвуйан имньэ, чыла йолжымат 
кадыртэн кэртэш, 2) йол-влакын ӱлыл ужашышт 
чак шогышан имньэ. Кудалмыжэ годым йолжым 
луга, йужо кунам сусыртэнат кэртэш; 3) торэш 
йолан имньэ пэҥгыдын тошкалын ок кэрт, йы- 
жыҥым локтыл кэртэш; 4) кӧргыш  кадыргэн 
шогышо йӧлан имньат кудалмыжэ годым йолжьш 
руа, луга да монь.

Шэҥгэл^ йол-влакат ончыл йол-влак сэмынак 
лийман. Йара кудалыштшаш имньэ-влаклан чот 
чымэн тошкалшаш вэрч шэҥгэл йол-влакын эр- 
дышт куж о  лийман, Ш эҥгэл йол-влакат прамай 
шогышо лийжэ: вуйвэлым ончымо годым ончыл 
йол шэҥгэл йолым пэтырэн шогыжо, шэҥгэч 
ончымо годым шэҥгэл йол ончыл йолым пэтырэн 
шогыжо. Ш эҥгэл йол-влак коклаштэ тӱчкыдынак 
тыгай ситыдымаш-влак улыт: 1) йол вурго йыжыҥ 
чак шогымаш, тидым ушкал йол гай маныт, ты 
годым имньын шэҥгэл йол-влакшэ ко к  вэлыш 
торлэн шогымылан имньэ кутанжым ко к  вэлыш 
лупшэн кайа; 2) кӧргыш , одблэ сэмын кадыргэн 
шогымаш, ты годым чыла нэлыт пап-ӱмбакэ во- 
зэш; 3) ончыл йол сэмынак шэҥгэл йолынат ӱлыл 
унгашыжэ (шарча лужо) ӧрдышкӧ альэ кӧргыш кӧ 
кадыргэн шогымаш лийэш; 4) йол вурго йыжыҥ 
йоҥылыш кушмаш, ты годӹм имньэ йӧсын тош - 
калэш, йужо кунам окшакла. путыракшым „шггат" 
манмэ ситыдымашан (чэр) имньэ савырнымӹж 
годым йолжым чытырыктэн нӧлталэш. Тылэч посна 
„пипгаки" лӱман чэр лийэш. Ты годым, йолвур г
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йыжыҥ дэч кӱш нӧ коваштэ да коваштэ йымалсэ 
ткань кӱжгэмэш. Ты чэрын эҥгэкшэ кугыланак 
ок шотлалт.

Ончыл йолынат, шэҥгэл йолынат тӱҥ  ситыды- 
машлан тэвэ тыганьэ ситыдымаш-влак шотлал- 
тыт; 1-) йол-влок кӧргӧ  вэлыш уты ж  дэн пурэн 
шогымаш, шэҥэл йол шэҥгэкыла, ончыл йол 
ончыкыл лэктын шогымаш. Ты годым имньын 
шогымаштыжэ пэҥгыдылыкшэ пыта; 2) йол копка 
(путовый сустав) йыжын тураштэ вэс лу музыр- 
гэн кушмаш, тидэ монарэ йыжыҥ дэнэ лишнэ 
лийэш, тунарэ имньын коштмаштыжлан аптырата; 
3) йол вӱдыжгэн шогымаш, пап коклаш вӱд 
тэммэ дэн тӱрлӧ пуалмаш, путыракшым, тидэ йол 
вурго да йол копка йыжыҥ гутлаштэ лийэш, ты 
годым вишкыдэ (вӱд) йол вурго гыч йол копкаш  
куснылэш, сандэнак ты чэрым кнага йылмэ дэн 
,сквозняк“ маныт.

Имньын йолжым ончымо годым кӱчын 
сайлыкшым эрэак чот эскэрыман. Тыштэ тудын 
формыжым, кӱч пэшкыдылыкшым, шэлышталт- 
маш укэжым, кӱч воктэнсэ изи лу пуалдымым да 
кӱч пундаш тӧрлыкым пэш чот ончыман.

Имньын чыла капкыл ужашыжымат ончэн пы- 
тарымӧҥгӧ, тудын кудалмыжым, ошкылмыжым 
да тарванылмыжым сайын эскэрэн ончыман. 
Имньын чыла тарванылмашыжат прамай лийжэ. 
Путыракшым тудын прамай шӱлымыжым палэн 
налаш кӱлэш, тидым писын кудалштмэ дэн вара 
палаш каныльэ. Имньын окшаклыдымыжымат пэш 
чот эскэраш кӱлэш. '

‘Т *  ИМНЬЭ ВИТАМ ыштымлш.

Имньын тазалыкшым аралымаштэ да тудын 
пэҥгыдэммаштыжэ сай вита ыштымаш пэш куго  
вэрым налэш.
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Имньэ витам ыштымэ годым тидым монды- 
ман огыл; виташтэ волгыДо, йандар йуж ситышын 
лийжэ, тэлым имньылан шокшым да кэнэжым 
йӱштырак йужым пуаш йӧн ышталтшэ.

Сандэнэ имньэ витам чоткыдо (тыгыз) тупра- 
шаным ыштыман, окна да опса коч вошт йуж 
коштшашлык (сквозняк) ынжэ лий. Адак имньэ 
витан опсажым йӱд йымакыла ыштыман огыл.

Климат, мландэ рок да моло условийымат ончэн, 
имньэ вита тӱрлын ышталтэш. Тугэ гынат, кэч 
кунамат имньэ вита шулдырак лийжэ манын тыр- 
шыман.

Имньэ вита ышташ вэрым сайлымэ годым ви- 
там сайэмдэн кэртшэ тӱрлӧ условийымат ушыш 
налаш кӱлэш.

Имньэ вита ыштышаш вэр тӧвака вэрыштэ да 
куп дэн вӱд шинчымэ вэр лэч тораштэ лийжэ. 
Витам шун рокан мландэш ышташ сай, мландысэ 
вӱд кэлгыштэ лийман. Мландын тайылжэ (на- 
клонжо) ик вэкыла гына лийын шогыжо.

Вэрым да монь ончэн, имньэ вита ышташ сай 
стройматэрйаллан йӱлатымэ кэрмыч, пушэҥгэ да 
саман кэрмыч шотлалтыт.

Витан тупрашшым пушэҥгэ дэн чот оптэн 
ыштыман. Кӱвар она гыч потолок дэк кӱкш ытш ӧ 
3— 3,2 мэтр лийжэ. Потолок ӱмбач шун дэн 
йыгыман. Ту шун олым пӱчкэдыш дэн йӧралт- 
шэ. Ш окшым ш укырак кучышашлан тудын ӱмбач 
ик лончо куш тылго рокым альэ пил.ьа шӱкым 
шавыман.

Кӱвар.
Имньэ виталан кӱвароҥам моштэн ыштыман' 

Тудо йӱштӧ да йол кӱчлан пэшкыдэ ынжэ лий-
Имньэ виталан шуным кырэн ыштымэ кӱвар 
сайэш шотлалтэш. Моланжэ палэ. Тудӧ кӱчлан 
кэлша, шулдо да кӱлэш годым ӱмбачшэ моло 
кӱварымат вакшаш лийэш. Пушэҥгэ кӱвароҥа
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шэргэ да чотат огыл. Тулэч посна тудо имньэ 
ночкым шыҥдара, чэрым пога да вашкэ шӱйэш. 
Тугэ гынат, чодра шукан вэрыштэ ты матэ- 
рийалым кучаш лнйэш.

Кӱвароҥаш имньэ ночко чумыргыдымашын, кӱ- 
варым ик пэлкыла тайыл ышгыман. Вӱлылан та- 
йылжэ 4,4 см. да моло имньылан 6 см. нарэ 
лийжэ.

Тулэч коч тайылым ыштыман огыл, укэ гын, 
тыгай кӱвароҥаштэ имньэ йол мунчалта, имньын 
йолжо да тупшо нойат, адак тӱйы ж  вӱлӧ чомам 
кудалтэн кэртэш.

Тэрыс лукташ да имньэ лэкташ кодымо кори- 
дӧр 2— 2,5 мэтр кумдык лийжэ.

Имньэ ночкым йоктараш коридор мучко лодз- 
шым кодыман. Лодэшым шӱткалымэ оҥа дэн 
пэтырыман. Ту лодэшым лиймэ сэмьш эрэак 
мушкаш да дэзинфэкцылаш кӱлэш. Лодэшын ик 
мӱчашэшыжэ имньэ ночко йогэн чумыргаш изэ 
виньэмым ыштыман. Ту ночко пасу ӱйандаш пэш 
кэлшышэ ӱйаҥдыш улэш.

Кэчэ волгыдо.
Имньылан, путыракшым рвэзэ имньылан 

сайын кушшашлан имньэ виташтэ волгыдо 
ситышашлык лийжэ. Волгыдо организмыштэ тӱрлӧ 
настам сай ва.италташ полша, тырландара да 
шинчажым сай арала. Волгыдо ситыдымэ дэнэ 
имньэ лыптырга, тудым йолколандара да пэш 
койаланаш полша. Кэчэ волгыдо виташ пурэн, 
тӱрлӧ чэр бактэрий-влакым пуштэда, тугэ имньым 
йатыр чэр лэч арала. Имньэ виташтэ волгыдо 
кӱлмыжӧ тывэчын сайынак койэш.

Окнам ыштышыла, тыдым мондыман огыл: окна 
гыч волгыдо тӱрлӧ вэлыш вочшо, викок имньэ 
шинчаш ынжэ воч. Окна ӧрдыш альэ шойыл 
пырдыжэш ышталтшэ. В икок вочшо волгыдо 
имньэ шинчам локтыл кэртэш.
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Имньэ виташтэ волгыдо вочмо плошчадь 1:10 
лэч шагал ынжэ лий. Вэс сэмын манаш, 10 квад- 
рат мэтр кӱвароҥалан 1 кв. мэтр волгыдо вочмо 
плошчадь лийжэ.

Окнажэ ко к  пачаш лийжэ, иктыжэ тужвакыла 
да вэсыжэ кӧргӹшкыла почылтшо.

Имньэ_^ виташтэ йандар йуж  имньылан пэшак 
кулэш. Йандар йуж  имньым чЫла шотшыланат 
кӱлэш, тудо организмын пашажлан чот полша. 
Пужлышо да пич йуж, ночко шовымо йуж 
имньын тазалыкшылан пэш куго  эҥгэкым пуа, 
шинчам да шинча вӱд оболочкым пуалтара (воспа- 
ление), моло чэр шарлашат полша.

Йандар йуж.
Вэнтильацийым ыштышашлан муир систэм 

тӱньыкым (трубам) шындыман, тыдэ шулдэш 
возэш. Ты тӱньы к йандар йужым кӧргыш  шуп- 
шэш да пужлышо йужым тӱж вак луктэш.

Тудым ышташ йӧсӧ огыл. Тудым нил угылан 
оҥа-влак гыч ышташ да лэвэдыш оҥа-влак коч 
1 мэтр кӱкш ы т луктыт. Труба-влак коч лум пур- 
дымашлан ко к мучашэш лэвэдышым ыштат.

Тӱньык кӧргыштӧ ко к  оҥам ырэсла пудалэт, 
тыгэ тудын кӧргыш тӧ 4 кыдэж лийэш. Ты кы- 
дэжын кӱшыд мучаштыжэ (тӱньык лэвэдыш йы- 
малнэ) окна рожым ыштат, тыгай рож-влакым ӱлыл- 
сӧ "ужаштат (виташтэ) ӧрдыжэш ыштат, тыштэ 
рожшым почаш да тӱчаш лийманым ыштат. Тӱньы- 
кын витасэ мучашымат, кӱшылсӧ сэмынак лэвэ- 
дыт (пундашаным ыштат, тидыжэ йӱштӧ йуж 
вигок имньэ ӱмбак ынжэ логал манын ышталтэш).

Нил кыдэжан тӱньыкын сайлыкшэ тэвэ тыштэ: 
мардэж кэч кудо вэлым пуалэш гынат, йандар 
йуж ко к  кыдэж коч виташ пура, а вэс ко к  кы- 
дэжшэ гыч витасэ' осал йуж  тӱжвакыла лэктэш.

Имньэ виташтэ тэмпэратурым сайын ончыман, 
имньэ ьщжэ кылмэ. Имньэ вита шокш о лиймэ
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дэнэ имньэ кургымат шагал пытара. Молан манат 
гын, йӱштӧ виташтэ имньэ кургым ш укырак 
кочкэш .

Виташтэ тэмпэратур 4— 5 градус лэч йӱштӧ 
ынжэ лий.

Витам йандар кучымаш.
Адакшым имньэ вита кукш о  лийжэ. Ты ш от- 

шат имньын тазалыкшылан пэш кӱлэш . Кукш о 
виташтэ вольык шагал чэрлана, сандэн виташ 
имньым шогалтымэ лэч ончыч, витам кошташ 
кӱлэш.

Имньэ витам тӱрлӧ матэрйал дэн —  шанча, оҥа, 
калай, олым дэн, омыж дэн да шун рок дэнэ 
лэвэдыт. Олым дэн шун рок йӧрыман лэваш по- 
жар дэч ок лӱд.

Имньэ витан опсажым 1,5— 1,75 мэтр кумдык 
да 2 мэтр кӱкш ы т ыштыман. Опса чак (шып) 
пэтыралтман лийжэ, тыгэ шокш о аралалтэш, 
адак опса йанакымат ыштыман огыл, укэ гын, 
имньэ йолжым сусыртэн кэртэш.

Имньэ витан кумдыкшым монарэ имньэ да мо- 
гай имньым ашнышашым ончэн тӱрлын ыштат.

Имньэ 'товар фэрмылаштэ ялэмэной да рысак 
имньэ-влакым ик оралтыштэ 30—40 вуйлэн аш- 
нымэ годым, чыла моло кӱ л ш о . оралтыгэ могэ 
ик имньылан 65 строй кубомэтр шот дэн ыштат. 
Тувэчын пайдалыкжэ 40 кубомэтр, ты шот дэн: ик 
имньылан 3,5 X  3,5 мэтр кӱвароҥа да кӱкш ытш ӧ 
3,2 мэтр лийман (коридор да моло сурт лэч посна 
вэрым пайдалэ вэр (площадь) маныт).

Нэлым шупшо плэмэной имньэ-влаклан 20—30 
вуйлан 65 стройкубмэтрлэн да 44,8 кубмэтр пай- 
далэ вэр кӱлэш. Имньэ йэда: кӱвароҥа ку- 
тыш — 4 мэтр, кумдык — 3,5 мэтр да кӱкш ы т — 3,2 
мэтр кӱлэш.

Плэмэнной талгыдэ-влаклан 2 ийаш мартэ 
12 вуйлэн кучымо годы кажныллан — 15^кубмэтр-
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лэн да нэлым шупшо порот талгыдэ-влаклан 
20 кубмэтрлэн пайдалэ вэр кӱлэш.

Имньэ-влакым кӱтӧ дэн ашнымэ годым тӱж  вӱ- 
лылан, ожо-влаклан да чэрлэ имньэ-влаклан вита- 
влак посна ышталгыт. Моло имньэ-влаклан пэчэн, 
лӱмын вэр ышталтэш. Лӱмын вэрым ыштымэ 
годым кажнэ имньылан 34 кубмэтр чот гыч ло- 
галжэ.

Имньэ товарнэ фэрмылаштэ имньым 30 — 
40 вуйлэн ашнымэ годым, имньэ йэда 40 строй- 
кубмэтр да 25,5 пайдалэ кубмэтр чот гыч ыш- 
тыман. Имньэ йэда 8,5 кв. мэтр кӱвароҥа да кӱ к - 
шытшӧ 3 мэтр лийжэ. Нэлым шупшшо имньэ- 
влаклан 27 кубмэтр пайдалэ вэр шот дэн ышты- 
ман (9 кв. мэтр кӱвароҥа да 3 мэтр кӱкш ы т дэн 
вочшо).

Дэнник-влакын (имньэ шогымо вэрын) .кум- 
дыкшо тынаррак лийман: ожылан— 3,5 X  3,5 мэтр 
вӱлылан — 3,5 X  4 мэтр.

Дэнник-влакын опсашт коридорыш почман да 
1,25 мэтр кумдыкан лийжэ.

Пукшымо вэр (кормуш ка) имньэ пуршашлык 
(нӱжышашлык) ынжэ лий. Пушэҥгэ гыч ыштымэ 
пукшымо вэрым калай дэн обшиватлыман. П ук- 
шымо вэрым эрэак эрыкташ кӱлэш. Укэ гын, 
кодшо кочыш шовымо дэн, имньэ чэрланэн кэр- 
тэш.

Имньын кӱкш ытш ым ончэн, пукшымо волым 
80— 100 см. кӱкш ы тэш  сакыман. Пукшымо вэрым 
пэш кӱш кӧ  сакаш огэш кӱл, кӱкш ӧ вар гыч 
имньылан кургым налаш йӧсо. Адак тидын дэн 
тупшат кадыргэн кэртэш.

Имньым посна ашнымэ годым виташ адак стойла 
ышталтэш. Стойла кумдыкш о 1,5— 1,6 мэтр да 
кутышыжо 2,8—3 мэтр лийман.

Стойла-влак коклаш  ыштымэ пырдыж 1,5— 2 
мэтр кӱкш ы т лийжэ. Стойла кокласэ пырдыжым 
тыгыз ыштыман огыл, тудын коч волгыдо лэктын 
кэртшэ.
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Имньэ виташтэ адакшым кладовко, курго ара- 
лаш изэ пӧлэм, вӱд шокшэмдымэ да туш тка 
вэтэринар аптэчкан ш окш о вэр ышталтэш.

Чоман вӱлӧ коштшашлан, вита воктэнак изыш 
вэрым пэчэн налман.

Имньэ виташтэ имньэ чотым ончэн виташкэ 
и к-кок вочко вӱдым шындыман. Ту вочкылашкэ 
ончычак вӱдым кондэн тэмат, туш то ийжэ лэвэн 
пытыжэ.

Кажнэ имньэ виташтэ пожар ваштарэш кучэ- 
далмэ курал —  пагор да монь йамдэ лийжэ.

Имньэ витам эрэ (йандар) кучыман да кажнэ 
кэчын йандар йужым пуртыман.

Тугак имньэ виташтэ сай, йандар вакшышат 
пэшак кӱлэш.

Вакшышышкэ ночко да тӱрлӧ газ-влак шыҥэн 
шогышт.

Имньылан уржа олымым вакшаш сайрак, Кэчэш 
имньэ йэда 2—3 кгр. олымым вакшман. Тугак 
торфат сай вакшыш улэш. Торф лукмо вэрлаштэ 
торф эн шулдо вакшыш улэш: туш ко ночко да 
газ-влак чот шыҥат, тыгэ вита эрэак йандар 
лийэш.

КУРГО ПУКШ Ы МАШ .

Курго имньылан вийым пуа.
Илышашлан, капым кондыштшашлан, кочышым 

пуршашлан, чыла илышат, тугак имньат энэргий- 
ым, вийым пытара.

Паша ӹшташ, вӱлын шӧржӧ лийаш, рвэзэ чо- 
ман капшэ куш каш  ик шот вий матэрйал кӱлэш. 
Ту матэрйал гыч шылым ышташ, шӧрым чумы- 
раш лийжэ.

Тугань вийым да шыл шындаш йӧршо матэрйал 
лан кочмо курго шотлалтэш.
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Имньылӓн курго  кӱлмыжб, пукшымо пӓшӓм 
сай шындаш кӱлмыжӧ тывэч раш палэ.

Пайдалэ чотыш то чыла кур го  икканьэ огыл, 
тӱрлӧ лийэш,

Кажнэ кур гы н  найдалылыкшым (питатэльно- 
сть) 1 кгр . шӱльӧ ш от дэн таҥастарэн висат.

Чылалан палэ, мэ имньым шӱлӧ да шудо дэн 
пукшэна гын, тудо тэмэшат, пашамат шуко ышта. 
Имньылан улыжак уржа олымым гына пукшэт- 
гын, тудо вашкэ йавыга, пашамат шагал ышта. 
Моланжэ палэ, чыла курго  икканьэ кочышан 
огыл.

Кургы н кочышыжо тӱрлӧ лиймӧҥгӧ, тудым ик- 
таж чот дэн висэн, таҥастарэн ончаш кӱлэш. Ту- 
гай чотлан 1 кгр . шӱльым налыт. Ты шот дэн та- 
ҥастарэн ончымӧҥгӧ учоный-влак тыдым палэ- 
ныт: 1 кгр . шӱльӧ нарак пайдалэ лийаш, шокты- 
шым альэ нӧшмӧ кучам 1,2 кгр. шудым 2,5 кгр., 
сай икийаш олымым 0,5 кг. да кэшырым 7 кгр. 
пукшаш кӱлэш.

Тӱрлӧ кур гы н  питатэльнэ настан ш отш о ик- 
каньэ огыл сандэн тудын сайлыкшат тӱрлӧ.

Чыла кургы нат тыганьэ тӱҥ  составной уж а - 
шыжо уло: вӱд, бэлок, ӱй — койа, углэвод, пу- 
ш эҥгэ ужаш  да ломыж.

Йунсо кургыш то вӱд пэш ш уко, мутлан илэ 
шудышто 100 ужаш гыч 80 ужаш ыжэ вӱд. Вӱдэш 
шулышо питатэльнэ наста-влак организмлан пэш 
кэлшат.

Бэлок—кур гы н  эн кӱлэш  уж аш ы ж э улэш; кажнэ- 
илышын кап шылыштыжэ бэлок ш уко, чывэ му- 
ныштат бэлок ш уко  уло. Ш уко  бэлокан курго  
пытатэльнэ да пайдалэ улэш. Тӱрлӧ кургыш то 
бэлок ик гӓньэ огыл. Тэвэ 100 ужаш уржа олы- 
мышто бэлокшо 3 ужаш вэлэ, 100 ужаш шӱль- 
ыштӧ гын бэлокшо 10 ужаш. Парэҥгыштэ, кэшы- 
рыштэ бэлок ӓдакат шагал. 100 ужаш тыгай кур- 
гышто бэлокшо 2 ужаш вэлэ.

Бэлокым путыракшым кушшаш рвэзэ чомалан

45



ш укырак пумӓн, моланжэ палэ, чӧмЭлан шыл шын-* 
дашыжэ бэлок шуко кӱлэш.

Пашам ш уко ыштышэ имньыланат тугак бэло- 
кым ш уко пуман. Паша ыштымэ годым тудын 
клэткЫшт-влак шагалэмыт, тудым ышташ бэлок 
лийман.

Койа да углэвод организмлан тугак кӱлыт. 
Нунын мӱшкырыштӧ шаланымышт дэнэ имньэ 
организмыштэ вий да шокшо лийэш. Тудо шӱль- 
ыштӧ да нӧшмӧ кучаштэ гына йатыррак уло. 
100 ужаш шӱльыштӧ 5 ужаш койа уло, нӧшмӧ 
кучаштэ — 9 ужаш, ужар шудышто-— 1 ужаш 
гына.

Крахмал, сакыр да пуш эҥгым (дрэвэсиным) уг- 
лэвод маныт. Углэвод шӱльыштӧ ш уко уло, 100 
ужаш шӱльыштӧ углэводшо 58 ужаш нарэ 
уло.

П уш эҥгэ (дрэвэсын) —  кургын шагал кӱлшан 
ужашыжэ. Тудо пэш пэшкыдэ, аламан шалана: 
адак тудо кургын питатэльнэ наста-влакым тыгыз 
авырэн, сандэн питатэльнэ наста-влаклан шала- 
наш (пэрэваривайашӱ полша, мутлан шожьш тушы- 
ж о  йыр шӱм дэн авыралыан, шож пырчэ пурыл- 
тдэ мӱшкырыш пура гын, тудын сай тушыжо 
арам лийэш. Олымыштат дрэвэсин пэш ш уко 
уло. 100 ужаш олымышто пуш эҥгэ (дрэвэсин) 
44 ужаш, шӱльыштӧ улыжак 10 ужаш вэлэ.

Кургьш сайын йӱлаташ гын, тушто улшо бэлок, 
койа, углэвод да пушэҥгэ (дрэвэсин) йӱлэн пытат, 
шагал ломыж гына кодэш. Ты ломыжышто фос- 
фор да кальций ш уко уло. Кургын ты ужашыжэ 
ломыж ужаш  манылтэш.

Кургысо ломыж имньылан лулэгым ышташ кӱ- 
лэш. Сандэн тудо шукыжьш  кушшаш чомалан 
кӱлэш. Фосфор да кальций шудышто шуко уло. 
Сандэн чомалан шудым пукшыдэ огэш лий.

Раш умлышашлан Ю О.ужаш тӱрлӧ кургыш то 
монарэ питатэльнэ наста улмым ончыктышо таб- 
лицим возэна:
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3 т а б л II ц э

100 ужаш кургышто тынар ужаш уло
Курго лӱм

Вӱд Бэлок Углэвод Койа Пушэҥгэ

Уржа олым . . . 14 3 35 1>/з 44
Шӱльӧ „ . . . 14 4 36 1̂ /2 29
Алама шуд1 . . 14 7^3 38 И/з 33'/з
Сай „ . . . 14 10 41 2'/з 26
Ильэ „ . . . 80 Щ 10 1 4
Шӱльӧ „ . . . 
Тыгыдэ шыдаҥ

13 10 58 5 10

шоктыш . . . 13 151/з 54 5 8

Тӱрлӧ кургыш то питатэльнэ наста тӱрлӧ улмаш 
ты таблитсэ гыч раш койэш.

Тӱҥ  питатэльнэ наста-влак —  бэлок, койа, углэ- 
вод^— ш уко улмо курго-влакым вийан курго  альэ 
концэнтрированнэ курго маныт. Тыгай курго-влак 
шож, шӱльӧ, шоктыш. нӧшмӧ куча да моло пыр- 
чан шурно-влакат улыт. Питатэльнэ наста-влак 
шагал улмо кургым обйомистый альэ коштыра 
курго маныт. Тугай курго-влак —  олым, шудо да 
арва улыт.

Имньын илышыжлан полшышо курго ужашым 
полшышо (поддерживающий) курго маныт. Пол- 
шышо кургым имньын нэлгытшым ончэн пуат.

Илаш вийым налшашлан, коштшашлан, пураш, 
кургым кочкаш, капым кучэн шогаш имньылан 
ик шот кургым налман. Имньым колыдымашын 
гына пукшэн шогэна гын, ту имньым мэ пашаш- 
кат кичкэн она кэрт, тудын капшат ок куш , шӧр- 
жат ок лий, ӧрдыктарышэ настажат ок лий.

Раш палэ, имньэ монарэ кугы рак гын, тудлан 
илашыжэ ш укырак вий кӱлэш. Тыгэ чотлат, им- 
ньын кажнэ 100 кгр . нэлгытшылан ик курго  йэ- 
диницым пукшыман. Тугэ лиймӧҥгӧ, илашыжэ 
гына 400 кг. нэлгытан имньылан 4 курго йэдини-
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цым пуман, 500 килограм нэлгытан имньылан — 
5 курго  йэдиницым.

Паша ышташ, шӧр лийаш, кап кушкаш да 
ӧрдыктарышэ наста лийаш пумо кургым, 
пайдалэ курго маныт. Пашан нэлгытшым ончэн 
пайдалэ кургым тӱрлӧ нарэ пуат.

Куралшэ имньэ тырмалышэ имньэ лэч шукы- 
рак кургым пытара. Имньэ вийым кур го  гыч на- 
лэш, сандэн нэлэ пашам ыштышэ имньылан кур- 
гымат шукырак пукшыман.

Паша ышташ кайышэ кургым пайдалэ (продук- 
тивный) курго маныт. Пайдалэ кургым имньын мо- 
гай пашам ыштымыжым ончэн пуат.

Имньэ ыштымэ паша-влак куш тылго, кокла да 
нэлэ паша-влаклан пӧлалтыт. .Куш тылго паша- 
влак тыганьэ улыт: тырмалымаш, куштылгым 
(250 кгр. лэч шагалрак) сай корно дэн шупшыкты- 
маш да монь. Кокла паша-влак: культиваторыш 
кичкымэ, кӱлта шупшыктымо, 320 кгр . нарэ нэл- 
гытым шупшыктымо да монь улыт. Нэлэ паша- 
влак — куралмаш, тӱрэдмэ машина, шудо солымо 
машина, вӱдымӧ машина дэн ыштымаш, нэлым 
шупшыктымаш, кудал коштмаш улыт.

Хансон профэссыр 500 кг. нэлгытан имньэ-влак- 
лан нуныи ыштымэ пашаштым ончэн, тынарэ 
курго йэдиницым пукшаш ойым пуа:

3 т а б л и ц э.

Паша-влак
Курго йэдипи- 
пэ (килограм- 

дэн)
Бэлок

(килограмдэн)

Полшышо курго .................... 5
Куштылго паша годым . . . 7— 8,1 - 0 ,4-0,5
Кокла „ „ . . . . 8,1— 10,0 0,5 -0 ,6
Нэлэ „ ................ 10,0-10,7 0,6-0,8

400 кгр. нэлгытан имньылан тынар курго йэди- 
ницым (килограмлэн) пуман (Богданов профэссыр 
шотлымагыч).
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Полшышо к у р гы м ..............................4
Куштылго паша го д ы м .................6
Кокла „ „  7,75
Нэлэ „ „ ................. 10

Полшышо кургы ш ко адак йужо годым ӱстарэи 
пуман. Тӱйы ж вӱлылап тӱйыжлыкын кокымышо 
нэлыж гыч тӱҥалын ‘ /г кур го  йэдиницым ӱстарэн 
пукшыман, чо.ман вӱлылан шӧр лийашыжэ 1— П/з 
курго  йэдиницым ӱстарэн пуман.

П утыракпы м идалукаш мартэ ужар чомам мош- 
тэн пукшыман, палэ ту жапыштэ чоман капшэ 
шуко куш кэш. Тугэ лиймӧҥгӧ, тудлан кап куш - 
таш кӱлшӧ матэрйал снтышашлык кур го  йэдини- 
цым пуман.

Кап кушташ, организм вийаҥдаш путыракшым 
бэлок кӱлэш, сандэн тудым ситышын пуман. Чо- 
малан обэзачылнэ вийан кургым пукшыман, пу- 
тыракшым шӱльӧ кэлша. Тудым 2 курго  йэдини- 
цэ лэч шагал пукшыман огыл. Тугак ломжыан 
кургым, кальций да фосфор ш уко улмо шудымат 
обэзачылнэ пуман, тугак шудымат 2 кур го  йэди- 
ницым пуман. ' '

Кургы н  пигатэльнэсш э лэч посна тудын об- 
йомжымат, имньэ организмлан кэлшымыжым да 
акшымат ончыман.

Имньэ ^ӱш кы р  сай тэмын да кочыш шуктыш о 
сок-влак пашам сай ыштат гын вэлэ, имньэ орга- 
низмыштэ курго  сай шулэн кэртэш. Сандэнэ им- 
ньым ик вийан курго  дэн гына мутлан шӱльӧ дэн 
гына пукшаш ок йӧрӧ. Молан манат гын, тунам 
имньын мӱшкыржӧ тэмдэ кодэш. Тугэ пукшымо 
годым имньэ тыныс ок лий, волым, пырдыжым 
нӱжэш. Тугак, имньылан пумо курго  пэш куго  
обйоманат ынжэ лий.

Имньэ — илышэ вольык, тудлан кошташ кӱлэш, 
сандэн тудыя мӱшкыржым паҥгала кугэмдыман 
Огыл. Укэ гын, тудо пӧла. Имньын пагаржэ уш- 
калын лэч 8— 10 кана изырак, сандэн чыла кургым 
икканаштэ огыл, 3— 4 ужашлан пӧлэн пуман.
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Ындэ палэ, имньылан вийан кургымат, кОштра 
кургымат пукшыман. Могай кургым пукшымо шо- 
тыштыжо имньын могай паша ыштымыжымат 
ушыш налман. Эркын да тыныс ыштышэ имньэ- 
Блаклан курго  обйоман да вийан кургымат ш уко 
пуаш лийэш. А кудалышт кош тш о имньылан ша- 
гал обйоман да вашкэ ш уш о (переваривающиеся) 
кургым пуман. Ту имньып мушкыржым шарыман 
да нэлгытшым нэлэмдыман огыл.

Тугак тӱрлӧ кургын имньэ мушкырлан, кэлшы- 
мыжымат ушыш налман. Мутлан, ш окты ш  имньэ 
мӱшкырым пушкыдэмда, сандэн тудым имньылан 
ш уко  нукш аш  ок йӧрӧ. Уржа имньэ мушкырым 
оварта, тушто газым чумыра. Сандэн, путырак- 
шым кожыдымо уржам ш уко пуман огыл.

Тӱрлӧ кургы н йэдиницэ акшэ тӱрлӧ районышто 
икканьэ огыл, сандэн имньылан кургым питатэль- 
ностышым гына ончаш ок воч, шулдылыкшымӓт 
ончыман. Эн ончычак, озанлыкыштэ тӱрлӧ уто 
настам (шоктыш, нӧшмӧ куча да монь) пукшыман.

Вийан курго-влак.
Имньылан эн кэлшышэ вийан курго — шӱльӧ, 

шож да шоктыш.
Ш ӱльӧ имньылан тӱҥ  вийан курго  улэш. Тушто 

шыл шыпдаш кӱлшӧ бэлокат, вийыш савырнышаш 
койа да углэводат ситышашлык уло. Имньылан 
вичкыж шӱман шӱльым пукшаш сайрак кэлша.

Шӱльым пукшымо годым имньын шурыштыжо 
эскэрыман: шурыштыжо шӱльӧ пырчэ-влак лийыт 
гын, тудо йа шӱльым сайын огэш пур, альэ мӱш- 
кыр пуштыштыжо сайын шӱктэн ок кэрт.

Ту нэргэн вэтэринарлан каласыман, шӱльыжым 
пудыртэн пукшыман.

Шӱльӧ имньын нэрвыжым сайэмда, шылжым 
пэҥгыдэмда. Сандэн имньылан шӱльым пукшаш 
кӱлэш.

Имньэ шӱльым сайын пуржо да ш уктыжо ма-

50



ный, тудь1м олӹм пӱчкэдыш  дЭн йӧрэн нуаШ 
кэлша.

Ырышэ имньылан шӱльым ш окш ыньэк пуаш ок 
йӧрӧ. Тугак тудлан пэшак шуко пуашат ок кӱл. 
Шӱльым шокшыньэк кочшо имньэ тудым пэрэва- 
ритлэн ок ш укто, вӱржӧ сайын кошташ ок тӱҥал 
да йолыштыжо вӱр чарна.

Калык коклаштэ тыдым „имньэ йолыш вӱр во- 
ла“ маныт.

Имньылан тугак ш ож  сай курго  улэш. Тугэ 
гынат, тудын ик ситыдымашыжэ уло, тудын шӱм- 
жо чоткыдо (тыгыз). Сандэн тудо мӱшкырэш сай- 
ын шуын огэш кэрт. Ш ожым йатыр годым кожэН 
пукшыман.

Тунам имньын шур-шолыштыжо йуж  ш уко по- 
гына, ш ож лӧча. Тугэ лийын имньэ вишкыдым 
кудалташ тӱҥалэш (пушкэдэш).

Тугак уржа пукшымо годымат лийэш. Сандэн 
уржам альэ кожэн, альэ шолтэн пукшыман.

Ш окты ш  да ложаш ат тугак имньылан пэш пай- 
далэ курго  улыт. Шыдаҥ шоктышым ш уко пук- 
шымо годым (5 — 6 кгр.) лэн имньын мӱшкыржӧ 
пушкыдэмэш, сандэн тунам имньым сайын эскэ- 
раш кӱлэш. Ш октыш  тугак вӱлын шӧржымат шу- 
кэмда. Ш октышым да ложашым кукш ы н пукшаш 
сай отыл, тудо имньын нэр рожы ш кыжо тэмэш, 
мӱшкырыштӧ кандарка лийэш. Ш октышым да 
ложашым олым пӱчкэдыш дэнэ йӧрэн пукшаш 
кэлша, олым пӱчкэдыш  пэш тытыдэ ынжэ лий, 
укэ гын, тудым имньэ йӧсын пурэш.

Нӧшмӧ кучаш тэ ӱй ш уко, сандэн имньылан 
2 кгр. лэч коч пуман огыл. Ончычшым нӧшмӧ 
кучам тыгыдэмдаш кӱлэш. Имньылан пукшышаш 
нӧшмӧ кучам сайын очыман, тудо кочышо ынжэ 
лий. Пужлышо нӧшмӧ кучам сайын ончэн пукшы- 
ман, имньылан зийан ынжэ лий.

Мэлӓссэ (сакыр паток) имньылан сай кур го  
улэш, тудо кочыш шукташат кэлша. Тудым им- 
ньылан 1,5—2 кгр . лэн пукшыман. Пытартыш жа-
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йӹштэ ймньылӓн комбикургым (ш укӧ тӱрлӧ йо- 
чыш наста йӧрымал)пукшат. Тудо тэкничэский 
производствысо продукт кодма гыч ышталтэш. 
Ты кургым пукшымаш ончыкыжо шарлышашлык.

Коштра курго-влак.
Ш удо имньылан кӱлэш  кур го  улэш. Путырак- 

шым пырэй, костэр, ж итнӓк, тимоф эйэвка шудо, 
адак пурса шудо — клэвыр да льуцэрн сай шудо 
улЫт. Пурса шудышто бэлок да койа ш уко уло. 
100 ужаш сай олык шудышто 10 ужаш бэлок да 
2'/2 ужаш койа уло гын, 100 ужаш сай клэвыр 
шудышто 15 ужаш  бэлок да 3 ужаш  койа уло. 
Пурса шудышто тугай кӱлш ӧ наста-влак улмым 
ончалын, тудо имньэ мӱшкырэш лӧча шонат. 
Тыдэ йоҥылыш. Тудым сайын эскэрэн эркын ту- 
ныктэн, ончшым тудым олым дэн йӧрэн пукш ы- 
ман. Тӱйыж Бӱлылан чомалышаш ончыч клэвыр 
шудым пуаш ок кэлшэ, укэ гын, тудо чомам ку- 
далтэн кэртэш, Олык шудо кокла гыч, кӱш нӧ 
ончыктымо шудо-влак сайырак улыт. Тӱрлӧ йӧрэ 
шудо, кийак (куп) шудо шагал пайдалэ, тушто 
ломыж ужашыжат шагал. 100 ужаш тыгай шу- 
дышто бэлок 7^2 ужаш да койажэ П /г ужаш вэ- 
лэ. Тудо клэвыр шудо лэч ко к  кана шагалрак 
пайдалэ.

Саскаҥаш тӱҥалмэ лэч ончыч солымо шудо 
пайдалэ улэш. Ту жапыштэ шудын питатэльнэ 
настажэ тӧр, вондыжо пуаҥын огыл, нӧрган лий- 
эш. Ш удо ш укырак шога гын, питатэльнэ наста- 
жэ нӧшмыш кайа. Ш удо погымо годым нӧшмы- 
жӧ йога. Йатыр ш огыш о шудышто тугак бэлок- 
шат 1/з ужашлан шагалэмэш. Ш уко  шогышо шудо 
пуаҥэш, пэшкыдэ лийэш, мӱшкырыштӧ аламан 
шуэш.^Кэч могай шудынат лышташыжэ пайдалы- 
рак. Йужо шудын, мутлан клэвырын, льуцсэр- 
пын нуным сайын погыдымо годым лышташышт 
йога. Тугай шудым пэш аралэн погыман, уты ж
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дэн коштыман огыл. Изиш кош кыш о клэвэрым 
альэ льуцэрным викок 1— 2 сэтньэрлэн чыкэш 
(копнаш) опташ сай, тушто шудо эркын кошка.

Ш удо погымо годым ийгэчымат ончыман.
Щ удо кошкымо годым йӱр лийэш гын, тудо 

йатыр пужла. Тудын тӱсӧ шэмэмэш, пэшкыдэ- 
мэш, тувэчын питатэльнэ настажэ мушкылт лэк* 
тэш.

Ш кэ имньэ наркшылан сай кургым ситарышаш 
вэрч кажнэ колхозник шкэ олыкышто сай шу- 
дым ӧрчыктараш, тудым жапыш тыжэ да сайын 
погаш, шудым йӱр лэч аралаш тыршыжэ. Сайын 
коштымо шудым 30—60 тонлэн куго , кӱкш ӧ ка- 
ваныш оптыман. Т угак каванысэ шудыжым сайын 
налэдэн шогымдн, ужашын, мыландысэ чыла шу- 
дыжым погыман, шудо каваныш йӱр вӱд ынжэ 
шыҥэ.

Кажнэ коньухлан шуды.м сайын аралэн кучыл- 
таш кӱлэш. Шудым альэ шкэтшым, альэ олым 
дэн йӧрэн пукшыман.

Сайын погэн йамдылымэ уржа да, икийаш 
олымым имньылан пукшаш лийэш.

Питатэльность шотышто олым моло курго  лэч 
йатыр алама манын мэ кӱш нӧ каласышна. Ш урно 
туш кош кымэш кэ олым чотак пуаҥэш, кош ка 
сандэн тудым пураш йатыр вий кӱлэш, тудо 
мӱшкырыштат сайын ок шу. Полшышо кургым 
5 курго  йэдинииым налшашлан 500 кгр  нэлгыт 
имньылан 17,5 кгр . сай икийаш олымым да 25 кгр. 
уржа олымым кочкаш кӱлэш. Тыгэ имньын мӱш- 
кыржӧ кугэ.мэш, пураш вий йатыр пыта, тугэ 
гынат, чыла настажак, мутлан, бэлок ситышын 
огэш лий. Сандэнэ кокийаш  олым шагал настан 
курго улэш. Кокийаш  олымым имньылан пукш ы - 
мо лэч ончыч тудым сайын йамдылаш кӱлэш.

Эн ончычак, тудым пӱчкэдаш кӱлэш, тыгэ ту- 
дым пураш куштыдэмдалтэгц. Пукшымо дэч он-
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чыч пӱчкэдышым вӱдэш нӧртыман да ш октыш  
дэн альэ ложаш дэн шавыман. Пукшымо дэч он- 
чыч ту пӱчкэдышым шокшо вӱд дэн нӧртэн, ик- 
таж щагатлан йашлыкыш пэтырэн шындашат сай 
лийэш. Тыгэ олым пӱчкэдыш пушкыдэмэш, туш то 
клэткэ-влак шагалэмыт, тудо шуаш (брожение) 
тӱҥалэш. Тыгэ тудо имньэ организмлан йатыр 
кэлшышэ лийэш.

Олым пӱчкэдыш шокш о вӱд лэч поснат ш ок- 
шэмдаш лийэш. Тыгэ шокшэмдаш тудым нӧртэн 
лакыш альэ йашлыкыш ишэн, шурэн оптатат, 5—6 
кэчылан кодат. Кажнэ кэчылан запас лийжэ ман- 
ын йашлыкым йатыр пӧлкалан пӧлыман.

Сайын погымо икийаш олымым имньэ йӧратэн 
кочкэш, тудым от йамдылкалэ (от шокшэмдэ монь) 
гынат, лийэш. Икийаш  олымым шудо дэн йӧрэн 
пуаш сай; тунам тыдым имньэ йалт кодыдэ коч- 
кэш.

Нӧрӧ курго-влак.
Вожсаска кургылаштэ вӱд шуко уло. Чынак, 

туш то питатэльнэ наста шагал. Тугэ гынат, тудо 
организмлан кэлша, тудым сайэмда да моло кур- 
гым шукташлан кэлыштара. Вожсаска кургым 
имньылан шуко пукшыман огыл; имньын орга- 
низмжым пужаш лийэш. Имньылан 6—7 кгр. лэч 
коч вож саска кургым пуаш ок йӧрӧ, кудалыш- 
тшэ имньылан 1— 2 кгр. лэчат ш укырак пуман огыл. 
Имньылан пушаш вожсаскам ончычын тыгыдэм- 
даш кӱлэш. Тудым имньылан моло курго  дэн, 
мутлан, шӱльӧ дэн йӧрэн пуман.

Вожсаска гыч имньылан кэшырым пукшаш кэл- 
ша, тушто йатыр сакыр да „витамин“ манмэ наста 
йатыр улыт.

Кэшыр дэн путыракшым, чомам да тӱйыж вӱ- 
лым пукшаш кӱлэш. Чоман вӱлылан кэшырым 
пуаш кӱлэш: тудын шӧржӧ шукэмэш.

Кэшыр лэч посна имньылан йошкар ушмэным
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ад парэнтым пукшаш лийэш. Шошым парэнтым 
куйыктыдэ пукшыман огыл, нэрэштшэ парэҥгыштэ 
,соланин“ манмэ наста лийэш. Тудо волыклан 
огэш кэлшэ.

Кӱтымӧ вэрым ыштымашкэ кажнэ бригадир 
кӱлэшын ончыжо. Пашазэ имньым сай каныкташ 
да пукшашлан йӱдым имньэ пукшаш (кӱташ) 
коштман. Имньэ кӱтымашым кажнэ колхоз кӱлэ- 
шын ончыжо, кӱташ  кажнэ йӱдым коштыктыжо 
;за сай вэрым ойырыжо. Кажнэ колхозыш имньэ 
пукш аш  посна вэр ойыралтшэ, тушан имньэ йӧ- 
ратэн кочмо сай шудо ӱдалтшэ.

Ш удо кокла гыч тушан ош клэвэрым, пырэйым, 
костӧрым, житньӓкым ӱдаш лийэш. Рвэзэ вольы- 
кым куго  вольыклэч посна кӱтыман, кажнэ кол- 
хозышто рвэзэ вольык кӱташ  посна вэрым ойӹ- 
рыман.

Рвэзэ вольыкым пукш аш  колтымо годым йол- 
жым кэпшылтыман огыл, укэ гын, тудын йол шӧнжӧ 
пужла.

Кӱтымӧ вэрыштэ вольык шудым кочкын пыта- 
рымэ годым кӱтым вэс вэрэ кусарымап. Тыдым 
имньэ ашнымым ончышо колхозын правлэн члэн- 
жэ эскэрыжэ, имньэ ашнымэ товарнэ фэрмыштэ 
тудын вуйлатышыжэ да коньух ончышт.

Кӱтымӧ вэрыштэ шудо пытымӧҥгӧ туш ко кӱ- 
чык жаплан шорык-влакым колтыман. Ш орык-влак 
имньэ кочдымо шудым кочкыш т да тудын нӧш- 
мыжо ынжэ шуын його.

Кӱтымӧ вэрыштэ шудым иктаж  мо чий дэн 
вольык ок коч гын, тудым имньылан солэн пук- 
шыман. Ту шудым солышынак пукшыман, укэ 
гын, йатыр киймэ дэн шудо ыра, тудым имньэ 
кочкэш гын, нӱш кы ржӧ пудырана. Бригадир-влак 
кӱштымӧ дэн коньух-влак шудым солэн пукш ы- 
шаш улыт.

Кудал кош тш о *имньылан солымо шудым шагал 
пукшыман Укэ гын, имньэ мӱшкыр кугэмэш, тудо 
вашкэ пӱжалтэш да вашкэ нойа.
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Тугай имньылан шошым ыай — ийунь кутлаштэ 
коч 2—3 арньалан гынат, ужар сай шудым шу- 
кы рак пукшыман.

Йӱктышаш вӱд.
Курго лэч посна имньылан вӱд кӱлэш. Имньэ 

мӱшкырыштӧ кургым нӧрташлан, лукмо вӱдым 
(шондым) алмашташлан да монь вӱд кӱлэш.

Пашазэ имньэ суткалан 4—6 вэдра вӱдым^йӱэш. 
Вӱдым имньылан йӱмыж нарэ йӱктыман. Йӱкты- 
шаш вӱд тыгай лийман: вӱд эрэ лийжэ, шолшо 
памаш вӱд альэ виньэм вӱд лийман, тудо пэш 
йӱштӧ ынжэ лий. Ш огыш о пӱйа вӱд да вочкышто 
шуко шогыктымо вӱд имньылан ок йӧрӧ, укэ гын, 
тугай вӱдыштӧ чэр микроб шуко погыня. Имньым 
коньух йӱкта, могай вӱдым йӱктымым брига- 
дир эскэрыжэ.

Имньылан кургым сайлымаш да кэчаш 
пумо нормым ыштымаш.

Имньэ пукшымаштэ могай тӱҥ правил-влакым 
шуктымым мэ ындэ палэна. Тугэ гынат, могай 
кургым пукшаш рэцэптым ончыкташ ок лий. Мо- 
лан манат гын, ты годым могай пашаш кичкымым, 
имньым молан ашнымым да озанлыкыштэ могай 
курго улмым ончалтэш. Курго пумо йужо при- 
мэрым гына лончылэн ончэна. Йатыр шудан, нӧшмӧ 
куча да вожсаска улмо, шӱльӧ укэан озанлыкым 
налына.

Тугай озанлыкыштэ 500 кгр . нэлгыт имньылан 
кокла пашам ыштымэ годым суткаган тынар кур- 
гым нуман: шудым— 8 кгр.олымым— 2,5 кгр, нӧшмӧ 
кучам — 2 кгр, вожсаскам -  6 кгр, да шӱльым— 1,5 
кгр. тыдэ чылажэ 8 курго йэдиницэ лийэш.

Ту жапыштак, ту нэлгытан шмньыланак, кокла 
пашам ыштымэ годым, озанлыкыштэ идым курго, 
шурно, шыдаҥ, мэльассэ, вожсаска улмо да шудо,
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шӱльӧ ситьтдылэ годым кэчэш тынар кургым пу- 
ман: шудым —2 кгр, олымым— 6 кгр, вожсаскам— 
6 кгр, шӱльым— 1 кгр , мэльассым— 1 кгр да ш окгы - 
шым— 2,5 кгр. Тыдат 8 курго йэдиницэ нарак лийэш.

Озанлыкым, могай районым, могай паша ышты- 
мым ончэн курго пукшалтэш. Сандэнэ чыла Ушэм- 
лан ик обшо рэцэптым пуаш ок лий.

Имньэ пукш аш  ойырымо шудым имньэ шот дэн 
могай паша ыштымым ончэн коньух-влак кокла- 
штэ пӧлалтэш. Тыдым бригадирлан эскэрыман.

Имньылан пужлышо кургым: нараҥшэ шудым, 
ырышэ шӱльым, цурак йӧрышан кургым пукшы- 
ман огыл. Тугай курго  дэн имньын мӱшкыржӧ 
кошташ тӱҥалэш, адак колэнат кэртэш. Курго  пэш 
сай огыл гын, вэтэринарлан ончыктыман.

Кажнэ коньух  имньылан монарэ кур го  кӱл- 
мым чотлаш полш ыжо. Примэрнэ курго пушашым 
кажнэ паша ,да ий жаплан ыштымӧҥгат, коньух- 
влак имньэ пукшаш идалук мучкылан кӱлэш курго 
смэтымат ышташ полшышт. Тыдлан курго пуш- 
ашым чотлымо лэч посна имньэ монар кэчэ нэлэ 
пашам, кокла пашам да куштылго пашам ыштыш- 
ашымат шотлыман. Чыла шотымат ушыш налын 
тыгэ чотлымашым колхозын шупшшо вий чот- 
шым ушыш налын ыштьшан. Ш упш о вий чот 
колхозын паша планыштыжэ ончыкталтын.

Тыдым чотлэн мэ колхоэ „кургом  балансы" рас- 
кот ужашыжым палэна.

Курго планыштэ могай курго-влакым ончыкты  
ман вара? Эн ончычак, колхозыш то улш о.вольык 
лан пукшалтшаш отход кургым ончыктыман. Ты 
гай курго-влак нӧшмӧ куча, шоктыш, мэльасс 
улыт. Ш урно фуражым курго  балансыш шагал 
вольыклан пукшаш ситышын гына ончыктыман. 
Шурно кугыжанышлан пэш кӱлэш. Курго  шотыш 
шурным йалт пуртыдэ огэш лий, шурно пукшылэ 
пашам сай ыштышэ имньэ ок лий. Кодшо ийласэ 
сынымаш гыч тыдэ раш койо.
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Рӱдӧ Исполнитылнэ комитэт да Совнарком 1933 
ий 27 майыштэ лукмо пунчалмутыштышт тыгэ 
ончыктышт: киндэ йамдылымэ план ыштымэ го- 
дым имньэ чот ончыкталтшэ, имҥьэ-влакын пашам 
сай ышташыштлан районышто да колхозлаштэ 
минимальнэ фураж кодалтшэ,

Шудым курго шотышто озанлыкын ситарэн 
кэртшашыж нарэ ончыктыман, тугэ гынат, шаҥгэ 
ончыктымына лэч шагал лийман огыл. Моло си- 
тыдымэ курго шотшо идым курго (олым, вуй, 
мэкыньа), вожсаска да колхозысо моло курго  шот 
дэн йэшаралтэш. Имньэ-влаклан мОнарэ да могай 
курго кӱлмым чотлэн, лончылэн ончыман, тунар 
кургым колхоз ситарэн кэртэш, укэ.

Ш уко  имньан колхозлаштэ, путыракшым имньэ 
товар фэрмыштэ имньэ-влаклан шуко курго  кӱ- 
лэш. Тыштат имньэ-влаклан курго  кӱл эш ш отд эн  
вашталтман. Колхозын ӱдымӧ радамжым вэсэм- 
дэн, шӱльым, шожым, шудым, кэшырым ситышын 
ӱдыман, кӱтымӧ вэрым ойырыман. Курго  ыштымэ 
план кэч кунамат колхозын чыла озанлыкшэ 
дэнэ кэлыштаралатшэ, чумыр планыш пуртал- 
тшэ.

Имньэ-влаклан курго кӱлэш чотым шотлымаш, 
пашан пӧрвой ужашыжэ гына улэш.,Тылэч вара 
курго  планым чынак илышыш пурташ кучэдал- 
ман. Ты пашан вуйлатышыжэ коньух лийжэ.

Имньэ влаклан ситышаш сай кур го  вэрч кучэ- 
далмаш, колхоз-влакым озанлык ш отыш то пэҥ- 
гыдэмдаш, пэҥгыдэ имньэ паркым ышташ тыр- 
ш ышз-влакын тӱҥ  пашашт лийжэ, ты пашам эн 
ончычак имньэ ашнымаш ыштышэ-влак, коньух- 
влак вуйлатышт. Чумыр колхоз планыштэ ситы- 
шаш кургым ӱдэн налшаш мландым гына ончык- 
тымо йалт ок ситэ, ту мландыштэ кур го  лэкты- 
шым нӧлтыман, ту лэктыш жапыштыжэ чумы- 
ралтшэ, йоммаш ынжэ лий.

Ты шотышто эн ончычак, олыклаштэ шудо лэк- 
тышым нӧлташ тыршыман. Кажнэ га олык гыч
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какла шот дэн 30 сэнтньэр шудым налаш тыр* 
шыман.

Чыла олык ӱмбалымат сайэмдаш кӱлэш: мӱчӧ 
вуйлам кӱнчэн кышкыман, вожлам да ш ӱк шу- 
дым пытарыман да кутко  каванлам пытарыман. 
Шошым олык изыш тымылгышынак тудым сайын- 
тырмалаш кӱлэш; шудо вожлашкэ йуж пурыжо. 
Шуэ шудан вэрлашыжэ шудым ӱдэн шындаш 
кӱлэш. Олыкышко ӱйаҥдышым шараш пэш кэлша. 
Тыдлан калий да фосфорнокислый ӱйаҥдыш-влак 
кэлшышэ улыт. Ш опо рокон олыклаштэ зээскам 
шаваш сай лийэш.

Олык йатырак тоштэмын да шудо аламан шо- 
чэшгын, тудым куралаш да ӱмбачшэ шудым ӱдаш 
сай лийэш. Олыкым сайэмдымэ нэргэн агроном 
дэнэ каҥашыман.

Пасуэш ӱдымӧ .культурын лэктышыжым нӧл- 
талмаш йал озанлыкын обшо пашашкыжэ — лэк- 
тыш нӧлталмашкэ пурталтын.

Мэмнан ончылно ты шотышто куго  паша-влак, 
лийшашлык (возможность) шогат. „Лэктышым ко к 
каналан нӧлталаш“ шушаш ийлан лозунг тыганьэ.

Сай шӱльӧ умэн шочмо годым тудын сортшым 
сайын ончыман, вичкыж шӱман шӱльым ш укырак 
ӱдаш тыршыман. Кажнэ районышто тӱрлӧ сорт 
шӱльым ӱдаш кэлша. Ты районлан ӱдышаш да 
имньылан кэлшышэ шӱльӧ сорт нэргэнат агроном 
дэн каҥашыман.

Пасуэш шудым ӱдымо годым ты районышто 
эн умэн шочшо шудо сортым ӱдыман. Мутлан 
тэвэ, Ушэмын йӱдйымалныжэ клэвырым да ти- 
мофэйэвкым ӱдаш кэлша, кэчывалвэлнэ льу- 
цэрнэ, костӧр да пырэй умэн шочыт.

Шудым ӱдаш тӱҥалмэ годым урлыкаш укэ- 
лыкыш мийэн тӱкналтэш. Сандэнэ кажнэ колхоз 
имньэ ашнымым сайэмдаш да кургО базым пэҥ- 
гыдэмдышаш вэрч, ш кэ озанлыкыштыжак шудо 
урлыкашьш лукташ пижшэ.

Кажнэ коньух кургым ситарыщаш вэрч активнэ
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кучэдалжэ. Кажнэ коньухлан тыдым мондыман 
огыл: колхозышто курго ок ситэ гын, тудо шкэ 
пашажым ш уктэн ок кэрт, пашашкэ таза, тэмшэ, 
сай имньым луктын ок кэрт.

Бригадын альэ фэрмын чыла имньыжлан ида- 
лукы ш кэн сигыш аш  кургы м  бригадир альэ фэрмэ 
вуйлатышэ отвэтствэн лийын налжэ, коньух-влак 
кургы м  аралэн, моштэн кучылташ тырш ыш т.

Лэктышым погымӧҥгӧ, бригадир альэ фэрмэ 
вуйлатышэ шкэ отвэтствэн лийын, шкэ бригады- 
жын альэ фэрмым имньышт-влаклан налаш ти- 
йӹш. Тудо кургы лык шурно кукш ын кийыжэ ма- 
нын тыршыжэ, ынжэ пужло, кӱлэш годым тудым 
пуалташ альэ пудраташ кӱлэш.

Шудым да олымым сайын каваныш оптыман 
да эскэрэн налын шогыман. Каван воктэк вольык 
ынжэ мийэ, тудо шудым кочмо гына огыл, тош- 
кэн лавыртэн пытара.

Коньух-влак кургы лык шурно к)зэ  кийымым 
тыгак ончышт. И ктаж  мо палдырна гын, тудын 
нэргэн бригадирлан ойлышт.

Идалук жа лаштэ фуражым кузэ пукш аш  ыш- 
тымаштат коньух-влак полшышт. Паша каҥаш- 
лаштэ нуно каласышт, кургын могай идалукаш 
ужашыжэ шошым аҥа вӱдымӧ кампаньылан ко- 
далтман, тӱйыж вӱлӧ да чомалан могай кургым 
ойырман, корныш наҥгайаш могай кургым ку- 
чылтман.

Коньухы н тӱҥ  пашажэ — кэчаш кургы м  мош- 
тэн пӧлкалаш, ты кургы м  имньэ чыла кочкы н 
пытармым ончаш. Кажнэ коньух имньэ п у к ш ы м о  
ратым шинчыжэ. Тыгай ратым раш ышталтшэ, 
колхозын паша каҥашэшыжэ пэҥгыдэмдалтшэ. 
Кэчаш курго нормым налшын коньух кажнэ кана 
пукшаш пӧлкала. Имньым паша тӱҥалмэ лэч 2 
шагатлан ончыч пукшыман. Мутлан, паша 6 ша- 
гатыштэ тӱҥалэш гын. имньэ-влакым 4 шагаты- 
штэ пукшыман.

Эн ончыч, имньылан шудо да олым йӧрышым
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пӱалтзш, тыдым кочкын пытаршын имньым йӱк- 
тат да шӱльым альэ моло вийан кургым пуат. 
Тыдымат кочмӧҥгӧ адак олым да шудым йӧрэн 
пуалтэш. Пашаштэ канадташ чарнымэ годым да 
кэчываллан чарнымэ годым имньылан шудьш пу- 
ман. Кэчываллан чарнымэ годым имньым пэш эс- 
кэрэн пукшыман. Нойэн толшо имньэ-влаклан, эн 
ончыч, нӧрӧ кургым пуман. Вара сайын канал- 
тымыж мӧҥгӧ вийан кургым пуман. Имньым, 
пашаш каймэ лэч ончыч йӱктыман. Пашам пытар- 
мӧҥгӧ кастэнэ имньым кэчывалымсэ ганьак пук- 
шыман. Йӱдшылан кочкашыжэ ж ат йатыр, сандэн 
иктаж пэҥгыдэ кургым пуман. Имньым кастэнэ па- 
шам пытарышын 2— 3 шагат эртымӧҥгӧ йӱктыман.

Кэҥэжым имньэ-влакым йӱдлан кӱташ кондышт- 
ман. Туш то имньэ сай йужышто каналта да ужар 
шудым кочкэш.

Имньэ пукшымо годым коньухлан тыдым мон- 
дыман огыл:

1. Имньым кэчэш 3— 4 каналэч шагал пукшаш 
ок йӧрӧ, укэ гын, имньын мӱшкыржӧ из) сандэнэ 
оварэн кэртэш;

2. Ырэн, пӱжалт толшо имньылан шӱлым альэ 
моло вийан кургымат пуман огыл, вийан курго  ты 
жапыштэ аламан шула да шоло-арвэр кӧргым 
луга, тыгэ организмыштэ наста вашталтмаш пуж- 
ла, ш укы ж  годым капкыл ужаштэ, угларакшым 
йолышто, шӱшӧ погына альэ вӱр тэмэш, ты чэрым 
йалыштэ „опойитлымаш" маныт. Тыгай имньэ ок- 
шаклаш тӱҥалэш;

3". Имньылан кургьтм нигунам кэнэта шуко пуман 
огыл, тыгэ имньэ кургы и арам шалата да тошкэн 
пытара;

4. Имньылан кургым ситышын пуман да курго  
утыж дэнат ынжэ лий.

5. Курго  имньылан вийым пуа манын кӱшнӧ 
ончыктышна, сандэнэ начар пукшымо имньын вий- 
жат шагал лийэш, тыгай имньэ пашамат ыштэн 
ок кэрт, тыгэ озанлыклан эҥгэк лийэш.
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ко н ь у х  паша пытымашэш имнЬылан чыла кур- 
гым сайын йамдылэн ш укты ж о, пукш ы мо волым 
йандар кучы ж о  да канымэ годым имньым жа- 
пыш тыжэ кӱлэш сэмын пукш ы ж о. Тидым чыла- 
жымат коньух жапыштэ, ончылтэнак ыштэн шога, 

Кажнэ пукшымо дэч вара коньух пукшымо во- 
лым ончэн, сайын эрыкта,

Паша пытымӧҥгӧ коньух имньэ-влакым сайын, 
жапым шуйкалыдэ пукш ыжо, тыгэ пмньэ-влак 
кочкын тэмын вэлэ огыл, канэнат шужо, адак ты 
годымак кочмо кургыжым шулыктарэн ш уктыжо.

6, Т Ӱ Ҥ  ИМНЬЭ ПОРОТ-ВЛАК.

ССРУшэмын озанлыкшэ план почэш ышталтэш. 
Т ь /го д ы м  мэ, эн ончычак, имньэ порот районлы- 
машым ыштэна, могай районышто могай порот 
калык озанлыклан утларак кэлшышашым палэна. 
Тыгэ умбакыжымат кажнэ посна районышто имньэ 
ашнымаш сайэмдымашым ты районлан кэлшышэ 
поротым сайэмдэн кэртшэ ожо коч гына шуктэн 
шогэна.

Тыгай паша годым, науко вэлым пэҥгыдэмдымэ 
ой почэш вийын пашам ыштэн мэ частнэ капита- 
лист, помэшык да тигыдэ крэстйан озанлык гыч 
налмэ (кодшо) йӧрналт пытышэ имньэ-влакым 
пытарэн (изэмдэн) ик тӧр сайлыкан да пашам 
ыштэн кэртшэ имньэ-влакым ыштэн налын шу- 
ктэна.

Ш уко  тӱрлӧ порот-влакым ончымашым кушты- 
лэмдышаш вэрч мэ, эн ончычак ССРУшэмын йа- 
тыр районжылан кэлшышэ, тӱҥ  порот-влакым гына 
лончылэна.

Кокымышо'—ты порот-влакым, нуным кучылтмо 
шот дэн йара кудалштмэ, талын кудалштшэ 
(рысистый) да эркын кош тш о альэ нэлэ шупшо- 
влаклан шэлэдэна.
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Йара кудӓлӹштшэ имньэ порот-влаК;

Йара кудалштшэ порот-влак кокла гыч араб, 
англий скак да вэрыссэ порот-влак кугы н  пай- 
далэ улыт. Араб имньын шочмо вэржэ —  Аравий. 
Аравийсэ шокш о климат, кукш о  кушкыл да араб- 
влак имньын ӱмбал тӱсшылан альэ вэс сэмын эк- 
стэрьйэржылан кугын палым кодэныт.

Тудо пэш кукш о, талын (вийын) кудалышташ 
кэртэш да пэш йытыра (мотор), кӱлэш сэмын 
ыштымэ могыран. Тыгай мотор могыран имньэ 
моло порот гыч иктат укэ. Араб имньэ-влакым 
капышт куго  огыл. К ӱкш ы тш ӧ — ш укыжын 150 сж 
вэлэ. Вуйжо— сӧрал, нэжнэ, кугуат огыл, „йӱлш ӧ“ , 
писэ шинчан, лопка нэр рожан, писын тарва-нылшэ 
пылшан. Шӱжӧ-— нэжнэ, сӧралын кадыргэн шога, 
Туп корныжо —  тупшо, кыдалжэ да кутан лужо 
вийаш, почшо кӱкш ын пыжыктымэ. Почшо дэн ор- 
дгажэ —  пушкыдо, куӱ^ыргэн шогышо. Кап кӱж - 
гычшӧ — кыдалаш. Йолышт прамай, эрдэ лужо 
дэн йол лужо ик гӧррак, кукш о улыт, йол лужо 
пэҥгыдэ, чумыраш, кӱчшӧ —  пэш чоткыдо, пэҥгӹдэ.

И к  манаш, араб имньын могыржо пашалыкдэн 
огыл, сӧраллжэ да кэлшымаш дэнэ кэч кӧнат шин- 
чашкыжэ пэрна.

Шочмо вэрыштыжэ араб имньэ-влак шкэ пэҥгы- 
дылыкшэ да писылыкшэ (талылыкшэ) дэн ончылно 
шогат. Нуным йатыр жап эрэак ончыдымо дэн да 
сынэн ойыркалыдымылан лийын, араб имньэ-влак 
кызыт моло культур порот дэч шэҥгэлнырак 
шогат.

Мэмнан ССРУшэмлан араб имньэ-влак озанлык 
пашаштэ кугын полшэн огыт кэрт. Тугэ гынат, 
араб имньэ-влак вэс порот мутлан, английсы скак, 
да рысак лукмаштэ кугын полшэныт, сандэнэ араб 
попот имньэ-влакым лончылын ончэна.

Йара кудалшташ йӧршӧ имньэ порот-влак кокла 
гыч англий скак кумдан палалтэш, адак озанлы- 
кыштат куго  вэрым налын шога.
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Араб имньэ-влак умбал тусыштым кэлыштаралт 
шарлэныт гц н , англичан-влак шкэ сылнэ луман 
скакуныштым паша ыштэн кэртмыштлан да писын, 
куанэн кудалмыштлаҥ аклат.

Тывэчын палэ. Англий скакун араб имньэ сэ- 
мын сӧрал, кулэш  сэмын могыран (капан) огыл, 
мӧҥгэшла, йужо кап ужашышт (кнага йылмэ дэн— 
статьйажэ маныт) луклан да пашалыкан улыт.

Араб ожо.

Нуно вэрыссэ имньэ дэн эрвэл гыч кондымо, ут- 
ларакшым араб ожо гыч лийын (кызыт ахалтэкин 
ожо гычат лийын манмаш уло).

Англий скак имньэ — куго , кукшычшӧ —  160 — 
165 см, чыла умбал тусыжат, утларакшым капын 
шэҥгэл да ончыл ужашыжэ куж ы н койэш. Вуйжо 
куштылго, кыдалаш кугытан, вичкыжрак, шуйжӧ 
кужо, шуй дэн кап кокласэ чоҥгажэ кӱкш ӧ, ум-
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бӓлжэ тӧр, кыдалжэ—вийын, йатыр годым пӱгы р- 
гэнрак шогышо. Коварчыжэ— кужо, кыдалаш лоп- 
кытан, йатыр годым изыш кэржалтшэ (кэчышэ). 
М ӱш кыржын ончыл ужангыжэ кӱж гӧ .(кэл гэ ), оҥ- 
жо— йатыржын аҥышыр. Йол-влакышт кужо. Эрдэ 
лужо йол лу дэч кужырак, тыгэ тудо йол-влакшым 
ончыко шуйалтэн кэртэш, йол мучаш лужо куж о,

Англий скак ожо.

тидыжэ лывыргын йолым шуйалташ (ончык кол- 
таш) полша. Ш эҥгэл йолышт шуко годым вийа- 
шынрак шогат. Йол луышт вичкыж, тугэ гынат, 
пэш пэҥгыдэ да йыжыҥжат пэш вийан. Чыла 
папшат (мускулатуржат) чот вийын куш шо, ӱмбач 
ончымо гыч кӱкш ы н койэш. Англий скакын тӱ- 
сышт йошкаргырак ракш альэ тор.

Англий скак пэш вашкэ куш кын шушо да тӱрлӧ 
вэрыссэ ийгэчылан куштылгын тунэм шушо (ак-
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климатизацэ) поротлан чотлалтэш. Сандэнэ ты 
порот туньа мучко чыла вэрэат шарлэн кэртшашан.

Кӱчык альэ кужо (корно) коклаштат англий 
скак-влак ш кэш т ганьэ писын кайышэ имньым эшэ 
ужы н огытыл.

Ты поротын талылыкшым палышаш вэрч тэвэ 
тидым ончыктэна: сай англичаи-влак 2 400 мэтр 
коклам 2 минут-да 32-23 сэкундышто кайат.

Дон ожо.

'Англий скак ССРУшэмлан вэрыссэ йара кудал- 
тшэ имиьэ-влакым сайэмдымаштэ кугын полшэн 
кэртэш, сайэмдымаштэ тӱҥ  поротлаи чотлалтэш.

Ты поротым йӧратышз-влак тыгэ ойлат: ты по- 
рот кумдан вэрым налшэ (унивэрсальнэ) улэш, 
тудо йара кудалшгаш вэлэ огыл, йал озанлык па- 
шалан да моло пашаланаг йӧрат. Тидым каласы- 
ман: йандар вӱраи англий скак пэш шагал, сан- 
дэнэ мэтис шот дэн йара кудалштшым сайэмдаш- 
ланат тудо ок ситэ, тылэч посна мэ тудо порот
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гыч йал озаалыкыштэ, куралмэ пашаштэ да ор- 
ваш кычкымаштэ ты пэҥгыдэ, ӱҥышӧ имньым 
ыштынэна.  ̂Англий скак сай имньэ-влак Украи- 
ныштэ да Йӱдвэл Кавказыштэ улыт.

ССРУшэмлан полшэн кэртшэ моло имньэ порот 
кокла гыч, дон, калмык, ахал-тэкин имньэ-влак 
нэргэн кӱчыкын гына лончыл эна.

Дон имньэ Дон мучко шарлэн. Ожнысо ты по- 
рот имньэ-влак куго  капан, 156 см. нарэ кӱкшьь- 
тан, лукла могыран, кӱчыкырак ш укы ж годым 
саблэ гайрак кутышан, кӱчык, кэржалтшэ шэҥгэ-

Киргиз имньэ.

лан улыт. Тӱсшӧ —  шукыжын тор. Кызыт, ты жа- 
пыштэ дон имньын сайэмдымашыжэ английсэ скак 
вӱр шыҥдарымаш дэнэ ышталтэш. Тыгэ налмэ 
англо-донэц имньын капшэ кужырак, шуй-дэн кап 
кокла чоҥгажэ кӱкш ӧ, кӱж гӧ  могыран да йол лу- 
жо кӱчыкырак. Дон имньат, англо-донэцат кава- 
льэрийлан пэш кэлшышэ улыт.

Донын пошкудыжо — калмык имньэ Йулын ӱлыл 
могырыштыжо да Каспий тэҥыз дэн Урал кок- 
лаштэ шарлэн. Тидат ку гу  капан, кукш ӧ (165 см. 
нарэ) лукла могыран, нэлэ, шуко шылан, кужо
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вуйан, шкэжат куж о кутышан, кукш ын койшо 
йолан имньэ. Калмык имньэ-влак пэш чытышэ 
(тӱсышӧ) да кавальэрийлан чот кэлшышэ улыт.

Киргиз имньэ кумдан шарлэн. Тудо — Каспий 
тэҥыз дэч тӱҥалын Урал да Сибирь мучко йӱд- 
эрвэл вэрыштэ шарлэн. Изэ капан, 142— 145 см. 
кӱкшытан, лукла да лоптыра (грубый) могыран — 
имньэ. Вуйжо — куго шӱргӧ луан, пӱгыргэнрак

Ахал-тэкин ожо.

шога, шӱйжӧ-кадыргынрак „вӱчӧ ш ӱй“ сэмын 
койэш, ӧрдыж лужо — чумыраш, тупшо — тӧр, 
йужо годым пӱгыррак, шэҥгэлжэ-кэржалтшэ (кэ- 
чышэ), йолжо-кӱчык, вийын йыжыҥан, пэҥгыдэ 
луан да чоткыдо шӧнан. Киргиз имньын тӱсыжӧ— 
ш укыжо сар, кула, кӱрэн да тор. Киргиз имньэ 
сындымэ (тӱсдымӧ) гынат, пэш чытышэ (тӱсышӧ) 
да писын кудалшэ имньылан чотлалтэш. Тудо ку-
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гын ончымашым ок йод. Ий мучко кӱтыштӧ кош - 
тын, тэлым лум йымач лукгын кургым шкаланжэ 
погэн ситара.

Сайын, шэкланэн ончымо, рвэзэ имньым мош- 
тэн пукшымо да вэс культур порот имньын вӱр- 
жым шыҥдарымэ годым киргиз имньэ сай, чыты- 
шэ, пэҥгыдэ да куго  капан имньыш савырнэн 
кэртэш.

Тидлан вэрч да тудын кумдан шарлымашыжы- 
лан кӧра киргиз имньэ ӱмбакэ сайынрак ончалаш 
кӱлэш.

Ахал-тэкин имньэ-влак ТуркмэньГштэ шарлэныт. 
Куго капан, ССРУшэмыштэ улшо вэрыссэ порот 
кокла гыч ахал-тэкин утларак поротан, уты ж  дэн 
кушшо капан, шыдэ да писэ койш ан—^.имньэ. Ту- 
дын ситыдымашыжэ тэвэ тыганьэ: шуйнышо мо- 
гыран, лушкыдо тупан да шагалрак (вичкыж) луан. 
Тугэ гынат, имньым сайэмдымаштэ, путыракшым, 
шкэ дэнэ сайэмдымэ годым пэш куго  вэрым налэш, 
сай тэмпэрамэнтан имньым пуа.

ССРУшэмлан кэлшышэ рысак имньэ кок- 
ла гыч руш рысак дэр руш-амэрик рысак 
тӱҥ поротлан шотлалтыт.

Руш рысак ожнысо Росийыштэ лукмо. Ожно 
тудым орлов рысак, да руш амэрикан рысакым— 
орлов-амэрик рысак маныт ильэ. Руш рысак араб 
да кычкаш йӧршӧ голландии дэн датский имньэ- 
влак гыч лийыныт.

Чын, датский дэн голландий порот кокла гыч 
эн сайжэ огыл, кугптылгыракшэ да сӧралрак мо- 
гыранжэ тышкэ пурэныт. Моланжэ палэ. Руш ры- 
сакым лукмо годым куго  капан, кичкаш  йӧршӧ, 
талын кудалшэ, сылнэ могыран да сӧрал имньым 
ыштэн шукташ манын шоным’о. Тидым шуктышаш 
вэрч вӱльым шкэ лишыл тукымжо дэнэ кош ты к- 
тэныт, адак у гычын кычкаш йӧршӧ датский да
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голландий имньэ вӱрым шындарэныт (прилитие 
крови). Тыгай ойыркальшаш, (подбор) да рашлык 
(опрэдэльонный) капаным ыштышаш вэрч чома, 
талгудо-влакым тӱрлӧ сэмынат, сынэн ончэныт, 
адак чытымашыжым да писылыкшым пэнтыдэмдэн 
толыныт. Тыгэ, чылажымат иктыш ушэн кугын 
ончык кайымаш лийын. Руш рысакын тӱҥ  тукым 
пушылан (родоначальник) 1874 ийыштэ шочшо, 
куго капан, 165 см. кӱкш ытан, йытыра (мотор) 
могыран, вийан, писэ „Борс 1“ лӱман сур ожо 
чотла.1тэш.

Кызытсэ руш рысак коклаштэ ко к  тӱрлӧ имньэ- 
влакым ужына; 1) уты ж  дэн куштылэмшэ да кич- 
каш йӧрмаш сайлыкшым пытарышэ изэ капан 
имньэ-влак, 2) нэлэ, нугыдо, куго  капан имньэ- 
влак.

Мэмнан колхоз имньым сайэмдаш кокымышо 
тӱрлӧ имньэ-влак утларак кэлшат. Руш рысакын 
ӱмбал тӱсшӧ (экстэрьйэр) тэвэ тыгайрак: вачэвал 
кӱкш ытш ӧ— 160 см., вуйжо—изышак пӱгыргэнрак 
шога, шӱйжо —  кыдал кужытан, ш укы ж годым 
йӱксӧ шӱй гайрак койэш, тупшо —  пушкыдырак, 
шэҥгэл ужашыжэ — кыдал лопкытан, йужо годым 
кӱчы к лийэш, вачыжэ йожэкырак, вийан, мӱшкы- 
ран ончыл ужашыжэ вичкыжрак, (ок ситэ), йол- 
влак—кыдалаш улыт, йужо кунам коҥыла йымал- 
жэ начар лийэш. Оржажэ, ӱпшӧ да почшо— пуш- 
кыдо, _ кӱпшан. Тӱсшӧ — ш уко годым сур, шэмэ, 
тор. Ӱмбач ончымаштак имньын вийанлыкгпэ дэн 
сылнылыкшым (моторлыкшым) ужаш лийэш.

Руш рысак куго капан гынат, талэ (писэ) имньы- 
лан чотлалтэш. Тэвэ „Крэпы ш “ лӱман рысак 1 600 
мэтрым 2 мииут да 8^/^ сэкундышто кудалын эн 
талылыкым ончыктыш. Руш рысакын паша ыштэн 
кэртмашыжэ талылык дэн вэлэ огыл, кугын шуп- 
шын кэртмашыжэ гыча,т койэш. Тэвэ, 1924 ийыштэ 
Москошто 10,5 киломэтр коклаш содор нэлытым 
ныҥгайаш сынымэ годым, „Атлас“ лӱман. руш ры- 
сак 1650 килограм (шкэ висажэ дэч кумкана шуко)
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нэлытым 34 минут да 6 сэкундышто, моло порот 
имньэ-влакым ончылтэн (шэҥгэлан кодэн) намий- 
эн шуктыш.

Руш рысак чыла шотыштат кэлшышэ (унивэр- 
сальнэ) имньылан чотлалтэш. Моланжэ палэ. Ту- 
дын капшэ куго, писэ, кочмаштэ, ончымаштэ кугын 
ок кычалтыл (йод), да пэш толашышэ да шыдэ 
имньэ огыл. Йал озанлыкыштэ вашталтыдымэ.

Руш рысак имньэ.

вийан, куштылгын тарванылшэ имньылан чотлал- 
тэш. Олаштэ кычкэн кудалышташ пэш йӧра. Ну- 
нын кокла гыч эн шолдырашт артйлэрий дэн тран- 
спортлан, куш тылгыракышт — кавалэрийлан кэл- 
шышэ улыт. Кӱшнӧ умландарымаш руш рысакын 
кумдан шарлымышым да имньэ порот сайэмдымаштэ 
тӱҥ вэр налмым ончыкта. Руш рысак ашнышэ сай 
имньэ совхозлан Рӱдӧ Чэрнозом обласыштэ улшо
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Хрэнов совхозым чотлыман. Колхозлаштэ сай ры- 
сак-влакым Рӱдӧ Чэрнозом Обласыштэ, Кыдал 
Йулышто да Уралыштэ ашнат.

Руш-амэрик рысак амэрикан рысак вӱрым руш 
йандар рысак вӱрым шындарымэ дэн лийын. Амэ- 
рик рысакын шочмо вэржэ—Амэрикэ, туш то тудо

Руш-амэрик рысак имньэ.

англий скак порот вӱрым вэрысэ амэрик имньэ 
вӱрыш шындарымэ дэн лийын. Пӧрвой жапыштэ 
Амэрикан-влак шкэ рысакышт ӱмбак шагал онча- 
лыныт. Лач приз (пӧлӧк) пумаш гына пашам он- 
чык колтэн кэртын, тыгэ амэрикан рысакын талы- 
лыкшэ лийын.
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Кодшо шӱдӧ ий мучашэш аыэрикан рысакым 
мэмнан Российыш кондаш тӱҥалыныт. Нунын вӱ- 
рыштым руш рысак вӱрыш шыҥдарэныт, тыгэ 
„руш-амэрик рысак" манмэ порот лэктын. Руш- 
амэрик рысак йандар руш рысак дэч писырак 
лийын. ССРУшэмын „П этуш ок“ лӱман сылнэ рэ- 
кордистшэ чылалан рэкордым шындыш (ончыл 
вэрым нальэ); 1 600 мэтр коклам 2 минут да 5^8 
сэкундышто кудал эртыш. Тугэ гынат, ты сайлык 
олмэш руш-амэрикан рысак руш рысак поротын 
сай тӱсшым вашталтэн: уты ж  дэн’ куштылэмшэ 
капан, кычкаш  йӧршӧ тӱсшым изыш йомдарэн, 
руш рысак ганьэ моторлыкщым (сылнылыкшым) 
йомдарэн. Тылэч посна руш-амэрикан рысак руш 
рысак дэч изырак, тугэ гынат, мӱшкырын ончыл 
ужашыжэ кӱж гы рак (кэлгэ). Руш-амэрик рысак 
кокла гыч утларак куштылгыракшэ йара кудалш- 
таш йӧрат.

ССРУшэмыштэ нэлэшупшо тӱҥ порот- 
влаклан бэльгий нэлэшупшо, пэршэрон да 
клэйдэсдаль порот-влак чотлалтыт.

ССРУшэмыштэ эн чот шарлышэ нэлэшупшо да 
эркын кош тш о поротлан бэльгийсэ нэлэшупшо 
чотлалтэш. Тудо кокытэ шэлалтэш: утларак шол- 
дыражым —  брабансон, тыгыдыракшым ардэн] ма- 
ныт^). Бэльгийсэ имньын шочмо вэржэ— бэльгийсэ 
кӱжгӧ шудан кӱтымаш улэш. Нэлэшупшын тӱҥ  
ужашыжэ тыгыдэ фэрмэ озанлыкэш эртарат, ончэн 
кушталтэш. Ийын йатыр жапшым нуно кӱтэш  эрта- 
рат, тыгэ нунын тазалыкышт пэҥгыдэмэш, ончэн 
куштымашым куштылэмда да ты имньэ-влакым кум- 
дан шараш йӧнэштара. Брабансон— шолдыра имньэ, 
вачэвал^ кӱкш ытш о 157— 160 см., лулэгыжат путрак 
куго. Йоллу кӱж гы тш ӧ, шуко годым 26—27 см.

1) Брабансон дэн ардэн Бэльгийыштэ нэлэ нмньэ кокла 
гыч кок посна поротлан чотлалтыт.
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шуэш, тыгай кӱж гӧ  йолан имньэ сэс порот гыч 
иктат укэ, нэлытшэ —  800 кгр . мартэ лийэш.

Кокымышо ойыртэмжэ тыганьэ: лопка, кэлгэ 
оҥан, чумыраш ӧрдыж луан, лопка шэҥгэлан, 
пэчкэ ганьэ могыран, кучы к тупан да сылнэ капан. 
Шуйжӧ шуко шылан, шуко койа погынымылан

Брабансон имньэ.

вэрч туртылалт шога. Тучкыдын койш о ситыды- 
маш кокла гыч тэвэ тыгай ситыдымашым ончык- 
тыман: кучы к кап да кэржалтшэ шэҥгэлан (кутан 
луан).

Брабансон шкэ сайлыкшым шочшыжлан пэш 
кугын да ^чот пуа. Пӧрвой йыжыҥыштак (поколэ- 
ныштак) йал озанлыклан кэлшышэ пэҥгыдэ шол- 
дыра имньым пуа.
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Тэвэ сандэнак брабансон мэмнан ССРУшэмыш- 
тэ вэлэ огыл, уло тӱньа мучко кумдан шарлэн 
шога. Брабансонын тӱсшӧ — шуко годым йошкар- 
гырак ракш, тор, йон1кар-кула. Сай брабансон-влак 
мэмнан ^ССРУшэмын Рӱдӧ Чэрнозом Обласыштэ, 
Кыдал Йулышто, Горький крайыштэ, Иваново-про- 
мышлэныс обласыштэ ашналтыш.

Ардэн имньэ.

Ты поротым ашнышэ сай имньэ совхозлан „По- 
чинков“ лӱман соБхоз чотлалтэш.

Ардэн-влак брабансон дэч изыш изырак улыт^ 
Вачэдал кӱкш ытш ӧ — 150 см. нарэ,' тугэ гынат, 
нунын капышт брабонсон сэмынак лопкан да сай- 
ын ыштымэ. Нунын капышт изыш кукш ынрак 
койэш да ӧрканэнрак тарванылэш.

Пэршэрон — шочмо вэржэ Франций улэш. Пэр-
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шэрон порот шуко тӱрлылан шэлалтэш; ломовой 
имньылан чотлалтшэ куго  капанлан, почтым шуп- 
шыкташ да лӱмын кудалышташ кучымо, куштылго 
могыран изи капанлан. Пытартыш жапыштэ куго 
капаным утларак ашнаш тыршымаш уло.

Кугытшо брабансон сэмынак— 156— 160 см, тугэ 
гынат, брабансон дэч вичкыжрак, да йолжо ку- 
жырак. Брабансон дэн таҥастарымаштэ пэршэро- 
нын тыгай сайлыкшэ уло: тупшо утларак тӧр, 
вийын, (чот)тарванылэш, чоыам сайын ыштышашан.

Пэршэрон имньэ.

Пэршэрон брабансон сэмынак тыгылай вӱлӧ дэн 
коштыктымо годымат йал озанлыклан, транспорт- 
лан да промышлэныслан йӧршӧ шочшым пуа. Ты 
годымак, пэрш^рон шочшыжлан шкэ сайлыкшьш 
сытышын пэнтыдын пуэн ок кэрт Мэмнан сай 
пэршэрон-влак Хрэнов имньэсовхозышто (Р.Ч.О) 
да Р.Ч.О. дэн Моско обласын кэчывал районласэ 
колхозлаштэ ашналтыт.
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Нэлэ порот кокла гыч эшэ клэйдэсдаль да ту- 
дын гайак шайэр порот чотлалтыт. Нинэ туньам- 
балнэ эн шолдра имньылаи чотлалтыт. Клэйдэс- 
дальын кӱкш ытш ӧ 160— 165 см, кутыш ыжат йатыр 
куж о. Вуйжо —  нэлэ, кужо. Клэйдэсдальын тӱҥ  
ойыртэмжэ: йолысо пунжо пэш кӱпшан, шайэрын 
йол пунжо чыла йолыштыжат пулвуйжо^ гычак 
тӱҥалын уло йолжо мучко шарлэн шога. Йолжын 
эрэ лавыргэн, мокрэц чэр пижмэ дэч посна экстэ- 
рйэр ситыдымашлан кӱчын лапкажым (изыжым), 
вӱдыжгэн шогымыжым да вашкэ локтылалтмыжым 
чотлыман. Росийыштэ сӧй (сар) дэч ончыч клэй- 
дэсдаль кугын ашналтэш ильэ, тунам тудо шуко 
обласлаштэ шарлэн ильэ. Клэйдэсдальын ситыды- 
машыжэ улылан вэрч кы зйт лачак Иваново-про- 
мышлэныс обласыштэ гына план почэш нуно ша- 
ралтыт. Клэйдэсдальым' утларакшым оласэ тран- 
спортлан кучат.

Тывэч палэ. Экстэрйэр вэлымат, паша ш укты- 
маш вэлымат имньэ порот-влак тӱрлӧ улыт. Кол- 
хозлан ты кашак гыч, районлан кэлшышэ ик мо- 
гай поротшым гына налман. Поротым лугэн пы- 
тарымашым колхозыш пуртыман огыл. Тыгэ лугэн 
мэ ик ганьэ да озанлыклан кэлшышэ имньым ша- 
рэн огына кэрт.

/  •  ИМНЬЫМ ТӰЛЫКТАРЫМАШ.

Рэвольуцо дэч ончыч кугыжан правитылствэ 
помэшчик имньэ завотышто гына имньэ шукэм- 
дымашым ышташ пижын ильэ.

Помэшчык-влак имньэ завотым калык имньэ- 
влакым сайэмдаш вэрч огыл, спортлан, йӧраты- 
мылан, модашлан, тӱҥж о — шкэ кӱсэнжым оварташ 
вэлэ кучэныт.

Кулачэстват, помэшчик сэмынак шкэ сай ожыш- 
тым крэстйанын имньыжым сайэмдашлан огыл,
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кӧштыктымылан куго  акым (25-20 тэҥгэм) шындэн, 
маломочный крэстйан шуй ӱмбалан пойашлан ку- 
чэныт.

Тыгай шэргэ акым шуко крэстйан-влак тӱлэн 
кэртын огытылат, сандэнэ шкэ вӱлыштым олыкыш 
луктын колтэн, вӱльӧ-влаклан пасусо ожо-влак дэн 
кошташ йӧҥым ыштэныт. Й ужо имньэ йӧратышэ 
крэстйан-влакшэ окса дэнэ кулаклан тӱлэн кэртын 
огытылат, шкэ вийышт дэнэ кулаклан пашам ыш- 
тэныт.

Тыгэ крэстйан имньэ сайэмдымаш самотьок дэн, 
нимогай систэм дэч посна кайэн. Кулачэствын да 
помэшчык кидыштэ кугыжаныш альэ шкэ ожышт 
улмышт дэнэ крэстйан-влакын имньэ сайэмдымаш 
нунын коч лийын шогэн.

Коштыктымо кампаньым эртарымэ годым кугы - 
жаныш ожо кокла гыч 75 процэнжэ помэшчик- 
влак кидыш пуалтын. Нунын вӱлышт, йорло да 
кокла крэстйан дэн таҥастарымаштэ 30 — 40 кана 
шагал улмаш.

Окчабр рэвольуцо жап гыч партий да совэт 
правитылствэ шэмэр крэстйан дэн пырльа йал 
озанлыкым сайэмдымаш паша кокла гыч ССРУшэ- 
мын имньэ ашымашымат кумдан сайэмдаш пижыч.

Урлык сайэмдышэ-влакым шӱкэмдышаш вэрч 
сай чомам ончэн куштымаш ышталтэ. Ты чома-влак 
кугыжаныш имньэ завотыш пуалтыч. Тылэч посна 
завот пэлэнат ожаш чома куштымаш питомник- 
влак ышталтыч.

Завот вита гыч урлыкаш ожо-влак крэстйан- 
влакын вӱлышт дэн кош тыкташ  коштыктымо 
вэрыш колталтыт. Ушэм мучко улшо вӱлӧ-влакым 
коштыкташлан кугыжыныш  урлыкаш ожо-влак 
огыт ситэ. Сандэнэ, чыла вӱлӧ-влакым сай ожо- 
влак дэн коштыктышаш вэрч калык коклаштэ 
улшо сайэмдымэ ожо-влак дэнэ лӱмын сайэмдымэ 
ожо-влакын институтшо почылто.

Сайэмдымэ ожым шукэмдымашым чот ончык 
котлышаш вэрч кугыжыныш  тӱрлӧ льготым пуэдыш.
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Пытартышэш, урлыкаш ожӧ-влакым колхоз ймньэ 
ашнымаш дэкэ лишэмдышаш вэрч СНК-ын 
1931 ийын, 2 сэнтьабрыштэ лукмо пунчалжэ почэш 
кугышаныш имньэ вита гыч сайэмдымэ-ожо-влак 
колхоз систэмыш пуалтыч.

ССРУшэмыштэ имньэ ашнымэ пашам нблтал- 
маш кок корно дэнэ кайыман; пӧрвойжо — имньэ 
вуй чот йоммашым тэмышаш вэрч вуй чотым 
шукэмдаш пижмаш, вэсыжэ —  йал озанлыкын, 
промышлэнысын, транспортын да эл аралымашын 
йодмыжым ш укташ имньын сайлыкшым нӧлталмаш.

Чылалан палэ. Имньын сайлыкшым нӧлталмаш 
пашаштэ прамай пукшымаш, сай ончымаш да мош- 
тэн ашнымаш пэш кугы н полшат. Ты нэргэн кугын 
ойлымат ок кӱл. Тугэ гынат, имньын сайлыкшым 
нӧлталмащтэ прамай пукшьшаш, сайын ончымаш 
да моштэн пукшымаш чыла шуктэн огыт кэрт.

Ойырымаш.
„Пуш эҥгэ йэмышшэ дэн, вольык — шочш ыждэн 

аклалтэш“ —^манмэ тош то йэҥ мут уло. Имньын 
сайлыкшым нӧлталмаштэ ик тӱҥ  пашалан тэвэ 
тИдэ чотлалтэш: зотэхник пашам сайын шынды- 
маш дэн урлык пашам сайын нынгайымаш.

Куго  колхозым почмо дэн урлык пашам колты- 
маш ‘куштылэмэш. Моланжэ палэ. Тыштэ чыла 
ава вуй пырльа ик вэрыштэ улмылан кӧра, нунын 
кокла гыч сай, урлыклан йӧршӧ авам ойыраш 
куштылго.

Тылэч посна вӱлӧ дэн ожын урлык пашажым 
сайын учотыш налын шогымо годым, коштыкты- 
машым да шочмашым жапыштыжэ возкалэн миймэ 
годым, рвэзэ вольыкын кушмыштым да сайлыкыш- 
тым сынэн палэн шогымо годым ожо дэн вӱлын 
чыла сайлыкшымат тӱрыс палаш йӧн лийэш.

Урлык паша, пытартышэш тэвэ тыгэ кайман: 
шкэ шэргэ акан сайлыкшым пэҥгыдын шочшыж- 
лан пушо урлыкаш вольыкым эн чот кучылтман,
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кузэ гынат, тудын дэч утларак шочшым налаш 
тыршыман
I  ;Пашам сай колтышаш да сай рэзультатым нал- 
маш вэрч урлык пашам план да систэм почэш 
намийыман. Сандэнэ чыла колхозышто да ойыр- 
тэмын, имньэ совхозышто лишыл шушаш ийлан 
завот паша нэргэн, планым ыттыман. Ты план 
кэч кунамат, вуйлатышэ состав вашталтмэ годы- 
мат тӱрсак илышыш пурэн шогыжо.

Урлык пашан ончык кайымашыжэ тэвэ к о к  шо- 
тым онча: иктыжэ — завот пашам намийаш могай 
матэриалым (поритым) ойырымаш, вэсыжэ,— завот 
пашаштэ могай амалым ойырэн пашаш колтымаш. 
Ты кок паша ваш чот пижын шогат, сандэнэ ти- 
дым чот лончылэн, кэлгын шонэн ыштыман. 
Имньын сайлыкшым нӧлталмаш годым, эн ончы- 
чак, йатыр ийыштэ ты районлан кэлшышэ имньэ 
сортым ыштымаш пашам ӧрдыжэш кодыман огыл.

Тидлан вэрч, урлык пашам тӱҥалмэ годым тӱҥал- 
тыш матэриаллан вэрыссэ имньым налын, тудым 
варажым ойыркалэн, тыгак тудым сайын кӱрылтдэ 
прамай ончэн да ашнэн ты вэрлан кэлшышэ, па- 
шам вийын ыштэн кэртшэ имньым налаш (ш укташ) 
тыршыман.

Рэвольуцо дэч ончыч Российыштэ калык имньэ 
сайэмдымаш носна йэҥ-влакын — помэшчик-влакын 
имньэ завот кочшо лийын шогымаш да нунын 
йӧратэн модын илаш имньым кучымыш т жап дэн 
таҥастарымаштэ совэт имньэ завот-влак пашаш- 
тым план почэш кӱрылтдэ ыштэн шогымыштлан 
кӧра урлык пашаштэ пэш кугын ончык кайышт.

Тэвэ мутгыч, Смолэнск имньэ совхозышто „Тре- 
пет да Прелесть" лӱман имньэ-влак дэч 1924 ий- 
ыштэ шочшо „П этуш ок" лӱман чолга (писэ) ожо 
1600 мэтр коклам 2 минут да 5,4 сэкундышто 
кудал эртыш, тыгэ рэкордым шындыш. Рэвольуцо 
дэч ончылсо Россий тыгай рэкорд нэргэн шонэнат 
кэртын огыл. 21-шэ имньэ совхозын 1927 ийыштэ 
„Титан“ да „Ш у тки “ имньэ-влак дэч шочшо „Ту-
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бэроза" вулӧ 1 600 мэтр коклам 2 минут да 
5,7 сэкундышто кудал эртэн рэкордым нальэ; 
13-шо имньэ совхозышто 1927 ийыштэ „Боб-Дуг- 
ласа“ да „О клэвы" имньэ-влак дэч шочшо вӱлӧ 
1 600 мэтр коклам 2 минут да 8,3 сэкундышто 
кудал эртэн рэкордым нальэ. Тыгай имньэ-влак 
йатыр улыт.

Тывэчын палэ. Урлык пашам моштэн шындымаш, 
ты кокла гыч урлыкаш вольык ойыркалымаш пэш 
куго  вэрым налэш. Тидэ чылалан палэ, иктат ты 
нэргэн ӱчашэн ок кэрт.

Имньэ ашнышэ озанлык шкэ имньыжым сайэм- 
даш шона гын, эн ончычак, тудын сай урлыкаш 
вӱлӧ дэн ожо ойрымашыш пэш чот ончал^ман.

Урлыклымаш паша годым ожым ойырымаш 
пашашкэ путрак чот ончалман. Моланжэ палэ. 
И к  вӱлӧ ӱмыржӧ мучко 10— 12 чомам ышта, а ожо 
ик ийыштак 50 — 60 вӱлӧ дэн коштэш, 12 ий жа- 
пыштэ 300 — 400 вуй чомам шочыкта. Сандэнэ 
ожын сайлыкшэ да тудын урлыклан йӧршашыжым 
■палмэ да тудым ойырымаш ӱмбак путрак чот 
ончалман.

Вӱлым пӧрвой кана ойырымо годым тудым ку- 
гын кычалтылман огыл, йодмашымат кугын шын- 
даш ок кӱл. Тудын шочш ыжын могайжым ончэн 
вӱлын сайлыкшым палаш лийэш.

Ты годым, авам ойырымо годым тудын тазалык- 
шым да кап прамайлыкшым гына ончыман.

Ойырымо годым утларакшым урлыкаш имньын 
чомажлан куснэн кэртшэ чэржэ (шпат, курва, 
роррэт — логар пэтырымаш) лиймым пэш чот эскэ- 
раш кӱлэш.

Кажнэ имньэ ашнымэ озанлыкыштэ чыла вӱлым 
ик гай шот дэнэ посна тӱшка-кӱтылан шэлэдаш 
кӱлэш. Тыгэ умбакыжат кажнэ тӱш ка дэнэ ончы- 
чак ыштымэ план почэш пашам колтэн шогыман.- 
Посна тӱш каш кэ ожымат вӱлӧ-влак дэнэ ик гай- 
ымак ойыраш кӱлэш.

Поротан ожо дэч шочшо вӱлӧ-влакым умбакыжэ
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пэш чот эскэрэн ойырыман. Тыштэ кажнэ авам 
посна, тудын шочмашыж дэн, стандарт да типич- 
ность шот дэн ойыркалыман.

Ожо дэн вӱлым чот эскэрэн гына сай рэзульта- 
тым налаш лийэш.

Вӱлӧ дэн ожым урлыклан йӧршашыжым ӱмбач 
аклымэ дэн пырльа, нунын шочшо ыштымаштэ 
сайлкышымат ончыман.

Урлыкаш паша годым ожо дэн вӱлым прамай 
ончымаш, пукшымаш, ашнымаш да нуным, утла- 
ракшым ожым пашаштэ моштэн кучылтмаш пэш 
кӱлэш паша.

Урлыкаш вольык прамай да шот дэн кучылтмо 
дэнэ шуко илэн кэртыт, тыгэ нуно шулдэш лога- 
лыт. Тылэч посна кунар кужы н нуно урлыклан 
йӧршын илат, тунар куштылгын нунын урлык сай- 
лыкшым палаш лийэш, тыгэ шочшышлан шкэ сай- 
лыкыштым пумыштымат палаш йӧн лийэш.

Ожым ойырымаш.
„Начар ш урно дэч сай урлыкым ит вучо“ . Ожым 

ойырымаш урлыкаш пашаштэ пэш куго  вэрым 
налэш. Начар ожым сай вӱлӧ дэн коштыктымо 
годымат эрэак начар шочшо лийэш. Ты годымак, 
сай ожым начар вӱлӧ дэн кош тыктымо годымат 
сай шочшым налаш лийэш. Тывэч палэ. Сай шоч- 
шым налмаш, урлыкаш пашам ончык колтымаш 
да сай рэзультат налмаш ожын сайлыкшым да 
тудым ойырэн моштымашым чот онча.

Ожым ойырымо годым тудын ӱмбалжым ончымо 
дэч утла сай шочшо пумашыжым чот ончаш кӱлэш. 
Сай шочшым пумаш — урлыкаш ожын шэргэ акан 
сайлыкшэ.

Урлыкаш ожо ш уко шочшым ыштэн кэртшэ да 
шочшыжлан шкэ сайлыкшым пуэн кэртшэ лийжэ. 
Чыла ожын тыгай сайлыкшэ укэ, сандэнэ ойырымо 
годым ты нэргэн чот эскэрыман. Йужо ожын 
шочмаш шотшо, ӱмбал тӱсшӧ, писылыкшэ да монь
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пэш сай лийэш, тугэ гынат, тудо шкэ тыгай сай- 
лыкшым шочшыжлан пуэн ок кэрт. Адак мӧҥгэш- 
лат лийэш. Ӱмбал тӱсшӧ сай огыл гынат, шоч- 
шым пэш сайым ыштат. М ут гыч, Амэрик гыч 
лэкшэ рысак „Барон-Раджэрс“ , да руш рысак-влак: 
„Лесок“ да „Кореш ок" кӱкш ыч дэнат^ ӱмбал тӱс 
дэнат ойырлэн шогэн огытыл гынат, шочшым 
пэш сайым ыштэныт.

Тывэч палэ. Ожым ойырымо годым ты ожын 
вэлэ огыл, тудын ачажын, кочажын да монь шоч- 
шым пумашыжымат ончыман. Йатыр тукым (поко- 
лэний) годсэк сай шочшым пуэн шогышо вольы- 
кым, тидым палыдымэ вольык дэч сайраклан чот- 
лыман.

Урлыклан ойырымо кажнэ ожо шкэ порот стан- 
дартшылан (капшэ, тӱсшӧ да монь) кэлшышэ 
лийжэ. (Ты нэргэн посна порот нэргэн возымым 
ончылно луд).

Урлыкаш имньым ойырымо годым вӱлымат, ожы- 
мат ик гай экстэрйэр (ӱмбал тӱс) ситыдымашышт 
лийман огыл. Когыныштынат ик гай ситыдымаш 
улмо годым, ты ситыдымаш шочшыжлан кугэмалт 
(вийын) пуалтэш. Утларакшым ты ситыдымаш ик 
тукым гыч вэс тукымыш эрэ вийэн толын, чот 
пэҥгыдэм шинчэшат, вара пытараш пэш йӧсӧ лийэш.

Кӱшнӧ ончыктымо сэмын урлыкаш ожым ойырэн 
сай рэзультатым налаш лийэш манын ӱшаналтэш, 
тыгэ ожо налаш лийшэ расходымат сай шочшым 
налын пайдалын >1ӧҥгэштараш лийэш,

Тӱлыктарымаш амал-влак.
Порйэҥын да ӱдрамашын игылык клэткыштым 

ваш ушымо дэн у  капкыл (организм) шочэш. Ты 
капкыл шкэ кӧргэшыжэ ачаж-аважын сайлыкшым 
кода. Тыгэ ача-аван иктаж могай сайлык коды- 
машым кнага йылмэ дэн „наследственность" маныт. 
Тидэ — и_11ньэ завот пашаштэ пэш куго  вэрым 
налэш, Йужо кунам шочшо чома-влак шкэ кок-
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лаштышт да ачашт-авашт дэнат ик ганьэ огыт 
лий. Тидэ тэвэ тидлан вэрч; пуртысыштӧ „наслед- 
ственность“ дэч посна „вашталтмаш" (изменчи- 
вость) манмэ уло, Вашталтмашлан вэрч йӧршэш 
ик ганьэ имньэ-влак укэ улыт.

Имньэ завот практикэ гыч тэвэ мо койэш; йужо 
урлыкаш имньэ-влак шкэ ачашт-авашт альэ ко- 
чашт дэч налмэ сайлыкыштым шкэ шочшыштлан 
пэҥгыдын пуэн шогат.

Тыгэ пэҥгыдын шкэ сайлыкыштым шочшыштлан 
пуэн шогышо вольыкым кош тыктэн, ты сайлык 
шочшыштлан чот пэҥгыдэм шуэш манын ӱшанаш 
пэш лийэш.

Имньэ- ашнышэ озанлык рысак порот имвьым 
альэ скак поротым налаш шона гын, пӧрвойжо 
годым рысак порот дэнэ вэлэ урлыклымаш пашам 
колтыжо, вэсыжэ годым — скак порот дэнэ.

Имньэ ашнымашым сайэмдымаш шукыжым ко к 
амал дэнэ-— йандар тӱлыктарымаш ("шкэдэн) да 
мэтизацэ амал. дэн ышталтэш. Йандар тӱлыкта- 
рымашым тыгэ умылыман; кош ты кты ш аш  вӱлат, 
ожат ик порот гы ч улыт.

Урлыклымаш пашаштэ ик гай типан имньым ыш- 
таш да шочшылан иктаж могай сайлыкым пэҥ- 
гыдын пуаш тыршымэ годым йандар тӱлыктары- 
маш амалым илышыш пуртыман.

Ты годым урлыклымаш пашалан тукым вэлым 
сайын палымэ да шочшыжлан шкэ сайлыкшым 
пэҥгыдын пуэи кэртшэ лийжэ. Ты годым вӱлат 
эн сайлыкан да ожо дэн ик гай экстэрьйэран (ӱмбал 
тӱсан) лийжэ. Адак вӱлын тукым шотшат, ожо 
сэмынак раш палэ лийно.

Йачдар тӱлактырымащ мэтизацэ амал дэч пэш 
зркын ышталтэш гынат, урлыклымо пашаштэ сай 
да ӱшанлэ рэзультатым пуа, вэрлан. климатлан 
да курго шотлан кэлшышэ, пэҥгыдэмшэ шочшым 
пуа. Тидым имньэ завот практик ончыктыш.

Тӱрлӧ порот ожым да вӱлым коштыктымашым 
мэтизацэ маныт, мутлан вэрыссэ порот имньым
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рысак урлык дэн коштыктэна гын, тид1ым мэти- 
затсэ амал дэн тулыктарымаш манылтэш.

Мэтизацэ амал дэн тӱлактырымаш озанлыклан 
кӱлшӧ имньым налмэ годымат илышыш пур- 
талтэш.

Мэтизацын корныжо тэвэ тыганьэ: вэрыссэ порот 
вӱлым сайэмдымэ порот ожо дэн коштыктымо 
годым чоман пэл вӱржӧ аважын, вэс пэлыжэ — 
ачажын лийэш. Тыгай чомам пэл вӱран маныт, 
Умбакыжым ты пэл вӱран вӱлым ту сай порот 
ожо дэнак коштыктымо годым вӱран чомам 
налына, ты ^4 вӱран вӱлым адак сай ожо дэнак 
коштыктымо годым вӱран чомам налына,’ 
ты гак умбакшак.

Палэмдыш: ’ /а вӱран чома манмым тыгэ умылы- 
ман:тычоман кандаш ужаш вӱр гычш ым ужашыжэ 
ожын вӱржӧ лийэш. Моло ончыктымо сипрвлакымат 
тыгак умылыман (рэдакцын йэшарымаш).

Пӧрвойсо кок-кум  тукымышто (поколэнийыштэ) 
шочшо чомам мэтис маныт, а варажым (4 — 5 ту- 
кымым да монь) ш уко вӱран маныт.

Имньэ завот пашаштэ ыштымэ годым мэтизацэ 
амал дэн тӱлыктарымашым пэлвӱраныш шумэш 
вэлэ огыл, сайэмдымэ порот шыҥдарэн сэҥымэш 
намийыман.

Имньэ ашнымаш озанлыклан имньын пэҥгыды- 
лыкшым, да поротын продуктивнысшым аралаш 
да кугытшым сайэмдаш кӱлмӧ годым сайэмдышэ 
(ӧрдыж) вӱрым пэш кугы н пуртымо ок кӱл.

Мэтизацэ амал дэн тӱлыктарымэ годым имньэ- 
влак шкэныштын иктаж  могай сайлыкыштым йом- 
дараш тӱҥалыт гын, ӧрдыж вӱрым шыҥдараш 
кӱлэш (тидым рушлажэ „прилитие крови" маныт).

Имньэ-вланын коштыктымо ийышт.
Тӱлыктарымэ пашаштэ могай ийаш вӱлӧ да 

ожо коштыкталтмым пэш чот эскэраш кӱлэш. 
Моланжэ палэ. Пэш рвэзэ вӱлым да ожым кош-
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тыктымаш нуныя кушмыштым да пэҥгыдэммыш- 
тым шогалтэн кэртэш. Тидэ, утларакшым, вӱЛылан 
эҥгэкым кондэн кэртэш: рвэзыньэк коштыктымо 
вӱлӧ шкалан куш каш  да пэҥгыдэмаш кӱлшӧ вий- 
жым чома куш каш  колта. Адак пэш шоҥго ожо 
да вӱлӧ кош тыкташ  огыт йӧрӧ. Пэш рвэзэ да 
ш оҥго вӱлӧ да ожо дэч начар, куш кын шудымо 
чома шочэш. Лач, ӱмыржӧ мучко эрэак сайын он- 
чымо да ашнымэ, урлыклымо пашаштэ шот дэн 
кучылтымо имньэ-влак гына шоҥгэммӧҥгыштат 
сай шочшым пуэн кэртыт.

М ут гыч, Хрэнов заводышто „Варвар“ лӱман 
ожо 26 ий мартэ сай, писэ имньым пуэн шогыш; 
„Рисдик-Гамблэтоньон“ ожо 24 ийашыжэ мартэ 
1930 вӱлӧ дэн коштын, тувэчын 69% вӱлӧ-влак 
тӱжаҥыныт. Ты ожо-влак чылт шоҥгэмэккышт 
шэргэ акан шочшым пуэныт.

Тывэч палэ. Имньым шкэнжым тӧрланэн (поло- 
вая зрелость) шумӧҥгыжӧ ижэ тудым кош тыкташ  
лийэш.

Ожын да вӱлыи порот да сорт вэлым ончэн 
тэвэ тыгай ийашаным коштыкташ лийэш:

Писэ (талэ) шотан ожым  ............................3-4 ийыштэ
„ „ вӱлым...............................  4 ий дэч

изым огыл
Эркын коштшо (нэлэшупшо) ожым........................3 инашым

„ „ в ӱ л ы м ........................3 „

Вӱлӧ-влакым йатыр годым 18 ийаш лиймэшкыжэ 
йужо кунам утларак ийаш мартэат коштыктат.

Ожо-влак шкэ вийыштым. коштын кэртшашы- 
жым чылт шоҥгэммэшкышт аралат. Тэвэ тыгай 
пашат лийын: йандар вӱран скакун-влак 33 ийаш 
мартэ илэныт, ты годымат вӱлым тӱжаҥдарэн кэр- 
тыныт.

Эркын кош тш о (нэлэшупшо) ожо-влак коштын 
кэртмаш вийыштым 22 ий мартэн аралат, шукыж 
годым 18 ийаш дэч рвэзышт годымат коштыкташ 
йӧрдымышыш лэктыт.
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Эркын коштшо порот ожо-влак ӧрдымышт дэнэ 
коштыкташ йӧрдымашыш лэктыт.

Ожо ынжэ ӧрдӧ манын, нунӹм куш тылго да 
эркын пашаш, адак' кудалышташ кучаш кӱлэш, 
кэҥэжым —^2 тылызылан кӱты ш  колтыман.

Ожо-влакын кӱтымо жапыштлан кэҥэж мучаш 
(пытартыш) альэ коштыктымо кампаньэ пытымаш 
чотлалтэш.

Коштыктӹмо амал.
Кид дэн кош ты кты м о тэхник да пробо ыш ты-

маш. Вӱлын коштмо шумо жапыштыжэ — йогымаш 
годым вэлэ тӱжаҥмаш лийыи кэртэш. Ты годым 
вӱлын шочшо ыштымэ органыштыло муноклэткэ 
ойыралтыт, ты муно ожын ойырымо живчикшэ 
(спэрмыжэ) дэн ушнэн илыш тӱҥалтышым (заро- 
дышым) пуат. Ты зародыш лиймаш — тӱжаҥмаш.

Ожын спэрмыжэ ийдалук мучко лийын шога. 
Сандэнэ ожо вӱлӧ дэн ваш лийаш, спэрмым ойы- 
раш эрэ йамдэ.

Вӱлын гын, коштмо шумашыжэ жапын-жанын 
вэлэ лийэш, тидат эрэак огыл, лач муно ойыралтмэ 
годым вэлэ лийэш.

Вӱлын тэмпэрамэншылан (койыш - кумыл) кӧра 
коштмо шумашыжэ ик сэмын ок лий; йужо вӱлын 
коштмо шумашыжэ пэш раш палэ, вэсыжын 
изыш вэлэ палэ лийэш.

Коштмо шумашын ӱмбал признакшэ ӧрдыдымӧ 
да пакмадымэ имньын пэш палэ лийэш.

Вӱлын коштмо шумыжым сайын раш палышаш 
вэрч пробым (палымашым) ыштат. Тидлан вэрч 
кажнэ имньэ ашнымэ озанлыкыштэ пробылан 
лӱмын ожым ашнат. Ты ожым пробник маныт. 
Пробник пробым ыштымэ дэч посна озанлык па- 
шаштат кучаш йӧра.

Коштыктышаш вӱлӧ-влаклан вэлэ пробым ыш- 
тыман. Чомадыдымэ вӱлылан шошым коштыктымо 
кампаньэ тӱҥалмэ дэч ончыч, а чоман вӱлылан,
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чома ыштымыжэ^дэч 6 кэчэ вара коштмо шумаш 
туҥалмэшкыжэ кэчэ йэда пробым ыштыман.

Пробо, вӱлын кашак (состав) шотшым ончэн 
тӱрлӧ лийын кэртэш; кидэш, базовый, кӱтэш , шкэ- 
тан, да тӱшкан.

Имньэ-влак виташтэ ашналтмэ годым пробо 
кидэш ышталтэш. Адак кӱтыштӧ ашнымэ годы- 
мат, кӱтыштӧ улшо ӱҥышӧ вӱлӧ кӱтысӧ ожо дэн 
огэш кош т гын, кидэш пробым ыштат.

Кашакын пробым ыштымашэш гына шогалман 
огыл. Кашак годым вӱлӧ коштмо шумыжым ончык- 
тымашым уэш, шкэтан пробэш сынаш кӱлэш.

Вӱлын коштмо шумыжым сайын палмаш да сай 
рэзультатым налмаш пробник ожым пэш онча. 
Сандэнэ пробникым сайым, кэлшышым ойырыман. 
Пробник тагандымэ лийжэ. Вийанлыкшэ ожо кой- 
шыжо кэлшышэ лийжэ. Пробо ыштымэ годым 
эрэак эскэраш кӱлэш, тудлан вӱлӧ дэн кош- 
таш (лэвэдаш) пуман огыл, эрэак аптыраташ 
кӱлэш.

Кош тмо шушашан вӱлым тунамак ко ш ты к- 
таш кӱлэш . Кош тыктымын визымышэ кэчыштыжэ 
вӱлылан уэш пробым ышташ кӱлэш. Ты годым 
вӱлын коштмо шумашыжэ уло гын, тудо кэчыш- 
так ожо дэн коштыктыман. Тылэч варажым, вӱлӧ 
визымышэ кэчыштэ коштын гынат, укэ гынат, пӧр- 
вой коштмо шумаш гыч чотлэн 15-шо кэчыштэ 
пробым ыштыман. Ты годымат вӱлӧ коштнэжэ 
гын, тудым ты кэчыштак коштыктат. Тылэч вара- 
жьш, 15 кэчыштэ коштшо вӱлылан пӧрвойсо сэмы- 
нак пробым ыш-таш тӱҥалыт, 15 кэчыштэ кош- 
тмо (чумышо) вӱлылан ик кэчэ кодэн пробым 
ыштэн ончат.

Пытартыш коштыктымаш дэч вара 36 — 50'кэчэ 
мартэ вӱлӧ шкэ коштмо шумыжым ок ончыкто 
гын, ожым лийышкыжэ ок намийэ гын, тыгай 
вӱлым условно тӱжылан чотлаш лийэш.

Нил кана коштыктымо дэч варат вӱлӧ ожым 
шкэдэкшэ намийа гын, тыгай вӱлын ткзалыкшым
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палэн налаш кӱлэш да умбакыжым вэтврач кӱш - 
тымӧ сэмын вэлэ ыштэн шогыман.

Вэрыссэ да климат шотым ончэн да чома-влак 
шошым аҥа кампаньэ тӱҥалмэш пэҥгыдэм шуша- 
шым ончэн вӱлым кош тйкташ  тӱҥалман.

Кош тыктымо кампаньым пӧрвой тӱҥалтыш ты- 
лызысэ йӱштӧ годым вӱлым коштыктымаш сайын 
пэтырымэ да авырымэ кудовэчэш лийман. Сай, 
шокш о ийгэчэ годым коштыктымашым кэчым 
авырдымэ кудовэчыштэ эртарыман. коштыктышаш 
вэр тӧр, лавырадымэ, тэрыс, шанча да йанда эрык- 
тыман да монь лийжэ.

Вӱлымат, тугак ожымат чылт тазам гына ,кош - 
тыкташ лийэш. Паша почэш пэш нойшо вӱлым 
коштышташ ок лий.

Кажнэ коштыктымаш дэч ончыч вӱлӧ дэн ожым 
вэтврачлан альэ фэльдшэрлан ончыктыман, вэтврач 
альэ фэльдшэр нигузэат ончаш огыт шу гын, кош - 
тмо вэр вуйлатышылан да ожым ончышо коньух- 
лан ончыктыман. Кош тыктымо годым вӱлым кэп- 
шылташ (товаҥдаш) ок кӱл, лач йужо кунам гына 
вӱлылан шлэйкым чиктат. Ожо вӱлын поч шарэ- 
шыжэ шкэ арвэржым ынжэ сусырто манын вӱлын 
поч тӱҥжым ош шовыч дэн пӱтыраш (пидаш) 
кӱлэш.

Вӱлӧ дэн ожо ик тӧр кӱкшытан лийшаш вэрч, изэ 
вӱлылан чоҥгам, куго  вӱлылан лакым (виньэмым) 
ыштат.

Ожын живчикшылан (спэрмыжлан) сай илашыжэ 
йӧн лийжэ манын, коштыктымо дэч пэл шагат 
ончыч вӱлын шочшо ыштымэ арвэжын ночко вэр- 
жым (влагалишчьш) 2 процэнтан содо вӱд дэн 
мушкын ночко вэрыштэ шоБышо рэакцийым пыта- 
раш (пушкыдэмдаш) кӱлэш.

Ожым вӱлӧ кутан дэн вигак намийыман огыл. 
Ончыч ожым вӱлын вуйжо дэкэ намийэн ӱпшын- 
чыкташ кӱлэш, вара эркын ӧрдыж дэк, кыдал дэк, 
пытартышэш кутан дэн намийыман. Ожым вӱлӧ 
ӱмбак кэнэта колташ ок кӱл, ӧрдыж гычат вӱлӧ
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умбак кӱзыктыман огыл. Ожым арвэржэ пэнтыдэм- 
мӧҥгӧ гына вӱлӧ ӱмбак колташ эрыкым пуман, 
ожо арвэрым коньух виктарэн шогыжо. Вӱлӧ валнэ 
ожым арвэржэ чылт пушкыдэммэшкэ альэ вэс 
сэмын— чыла нӧшмӧ йогэн пытымэшкэ кодыман. 
Тидым тэвэ тыжэч палаш лийэш; ты годым ожо 
кутанжым чытыракта да почшым кӱжыч ӱлыкыла 
тарвата. Вӱлӧ ӱмбач врлмӧҥгӧ ожын арвэржым 
лэвырак, йандар вӱд дэнэ шӱйалтат. Коштмо 
дэч вара 15 — 20 минут жап вӱдэн кондыштмӧҥгӧ 
ожым вэрышкыжэ шогалтат.

Вӱлым коштыктымашым эр дэнэ, альэ кастэнэ 
чылт тымык да уто йэҥ укэ годым ыштыман. 
Урлыклымо. пашам колтымо годӹм ожын спэрмы- 
жым (игылыкшым) коштыктымо кампаньэ тӱҥалмэ 
дэч ончыч да пытартышэш сыиэн ончат, кампаньэ 
эртарымэ годым 2 тылызылаи шагал гын, ик кана 
лончылыман. .

Тӱжаҥмашын процэнжэ 75 — 80 дэч шагал лий- 
ман огыл.

Коштыктымо пашаштэ прамай (моштэн) кучымо 
годым куш кын шушо ожылан 50 — 60 вӱлым пуаш 
альэ коштыктымо жаплан 150 кана вӱлӧ дэк кол- 
таш ли^1эш. Тыгай нормо ожын тазалыкшым ок 
пужо. Йӧршэш таза ожым кэчэш 2 кана вӱлӧ дэк 
колташ лийэш. Колтымаш коклаштэ жапшэ 8 шагат 
дэч шагал лийман огыл. Кажнэ 1^2 дэкадыштэ 
(лукэчыштэ) ожылан кок кэчым кандараш пуман, 
ты годым тудым вӱлӧ дэн колтыман огыл.

Чыла ожо-влак вӱлӧ-влак дэн ик тӧр коштын 
огыт кэрт. Сандэнэ могай ожылан монар вӱлым 
пумашым посна комисэ, вэтврач да зотэхник 
дэнэ пырльа ончат.

Косьачнэ альэ пэлэ йараштэ коштыкымаш.
Пзлэ йараштэ коштыктымаш стэпан районыщто 

илышыш пурталтэш. Тыштэ имньэ влак кӱтыштӧ 
ашналтыт. Ты амал дэн вӱлӧ коштмашым тыгэ'
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умылыман: вулӧ-влак коштмаш вэрыш ожым пур- 
тат. И к вэрэ 20-25 вулӧ улэш, тидым косьак ма- 
ныт. Ты 20-25 вӱлылан ик ожо гына пуалтэш. 
Тыштэ ожо ш кэ вольажэ дэнэ, йэҥ полыш дэч по- 
сна вӱлӧ-влак дэнэ кош тэш . Кош тыктымо кам- 
паньэ пытымэш косьак гыч ожым налман огыл, 
лач йужо кунам гына (чэр да монь) налаш 
лийэш. У вӱлӧ-влакымат косьакыш йэшарыман 
огыл, пэш кӱлэш годым, нигузэат йэшардэ ок лий 
гын, йэшарымэ годым ожым косьак дэч йӱдлан 
ойырыман, ты годым вӱлым пуртэн колтыман. Мо- 
ланжэ палэ. Ожо шкэ ончылныжо вӱлым кось- 
акыш ок пурто.

Косьакыш ожым пуртымашым тӱрлын ыштат. 
Тылэч ончыч косьакыштэ коштш о ожылан вӱло- 
влакым ойырэн лӱмын вэрыш колтат. 15-20 ми- 
нут гыч, вӱлӧ-влак лыпланымӧҥгӧ, вӱлӧ-влак дэн 
пырльа ожым кӱты ш кӧ колтат. Тылэч ончыч 
косьакыштэ коштыдымо да кид гыч кош тш о 
ожым вэс сэмын косьакыщ пуртат. Ты ожылан 
ойырымо вӱлӧ-влакым лӱмын вэрыш (базыщт) 
пуртэн, туш как шӧрмыч дэнэ ожым колтат. Вӱлӧ 
кашак гыч, пэш коштшо шушан вӱлым кэпшыл- 
тэн ожылан ту вӱлӧ дэн ик кана кошташ йӧным 
ыштат, тыдэ ожым ты вӱлӧ дэнак ко к  кана ко- 
штыктат. Ть1 сэмынракак нигунам вӱлӧ дэн кош- 
тыдымо ожымат косьакыш пуртат. Тыштэ тэвэ 
тидэ гына ойыртэмжэ: косьакыштэ пӧрвой кана 
вӱлӧ^ дэн коштмашым кид, гыч ыштат.

Тылэч вара, вӱлӧ-влакын лыпланымӧнгышт да - 
ожын ко к  кйна вӱлӧ дэн кош тмӧҥгыжӧ да ко- 
сьак дэн тунэм ш умӧҥгыжӧ ожын шӧрмычшым 
кудашын кӱты ш  колтат. Умбакыжым кӱтычӧ ну- 
ным ончаш тӱҥалэш.

Коштыктымо жапыштэ ожылан йэшарэн пукшаш 
кӱлэш гын, тудым косьак гыч налдэ, вӱд йӱк- 
тымӧ годым пукшыман. Нигунамат косьак гыч 
виташ нынгайымэ ок кӱл, ты годым ожо йӧслана, 
кочмымат чарнэн кэртэш.
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Варковый альэ лӱмын ыштымэ вэрэш кошты- 
ктымаш. Барковый коштыктымаш стэпан да им- 
ньым кӱтыш тӧ ашнышэ районышто илышыш пур- 
талтэш,

Варковый амал дэн коштыктымаш годым 
касьачнэ амал сэмынак пробо ок ышталт. Тыгэ 
коштыктымаш годым коштыктышаш вӱлӧ-вла- 
кым эрдэнэ лӱмын ыштымэ вэрыш (варкыш) 
поктэн пуртат, тушкак ойырымо ожым колтат. 
Ожо коштшаш вӱлым шкэ ойыра, -тыгэ шкэ 
вольажэ дэнэ вӱлӧ-влак дэнэ коштэш.

Ты годым, кэчэш ик ожо дэнэ ик авам кок- 
кана альэ ко к  авам ик-кана гыч кош тыкташ  лийэш.

Тачэ коштшо вӱлӧ эрлашыжымат ожо дэн кош - 
тэш гын, тыгай вӱлым 1 — 3 кэчэ жапланваркыш 
кондыман огыл.

Варковый коштыктымаш годым ожо дэн кош- 
тын, тугэ гынат коштмо шумыжым пытардымэ 
вӱлӧ-влакым посна шогыктыман.

Вӱлым искуствэнэ тӱжаҥдарымаш.

Эн ончычак, искуствэннэ тӱжаҥдарымэ нэргэн 
умландарэна. Ожо дэч посна вӱлым тӱжаҥдары- 
машым кнага йылмэ дэн искуствэнэ тӱжаҥдары- 
маш“ маныт.

Искуствэннэ тӱжаҥдарымашым тэхникшэ кӱ- 
чык каласымаштэ тыгайрак: сай урлыкаш ожым- 
ик вӱлӧ дэн коштыктэн, ожын спэрмыжым (игы- 
лыкшым) погат. Тидым погышаш вэрч вӱлын 
шочшо ыштымэ арвэрышкыжэ лӱмын мамыкым 
(губкым) пыштат. Ожо дэн коштмо дэч вара ты 
мамыкым луктын йандар атэш, йандар кид дэнэ 
пунчалӹт. Тӹлэч посна вэс амал дэнат спэрмым 
погат: 1) лӱмын ыштымэ прибор дэн, 2) вӱлын 
ночко вэрышкыжэ (влагалишчэ) рэзинкэ мэша- 
кым чиктэн.

Ты погымо спэрмым лӱмым прибор-влак дэнэ
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коштыкышаш вулӧ-влакын шочшо ыштымэ вэ- 
рышкыжэ колтат.

Искуствэнэ тӱжаҥдарымаш амал ожын урлы- 
клымаш паша ыштымашыжым .пэш ш уко кана нӧ- 
лталэш. Тыгылай кош тыктымо годым ийдалук 
мучко ик ожо 50 вӱлӧ дэн коштэш гын, искуст- 
вэнэ тужаҥдарымаш годым ты ожак 250 вулым 
пэш сай тужаҥдарэн кэртэш.

Тыгэ, искуствэнэ тужаҥдарымашым илышыш 
пуртэн, ты улшо шэргэ акан да поротан ожо- 
влак дэнак кучы к жапыштэ поротым сайэмдэн 
кэртына.

Тылэч посна, искуствэнэ тужаҥдарымаш го- 
дым спэрмэ авагуд кӧргыш как колтымылан кӧра 
вулӧ-влак исырэш кодын огыт кэрт. Тыгэ иску- 
ствэннэ урлыклымаы исыраҥмаш дэн кучэдал- 
маштэ ик йӧн лийэш. Искуствэнэ урлыклымаш 
годым шочшын сайлыкшэ тыгылай коштыктымо дэн 
шочшын сайлыкшэ дэч начар ок лиӓ.

Тыгылай кош тыктымо годым вулӧ-влакым ожо 
дэк ш уко кондымо дэн чэрэт лийэш, тыгэ жап 
арам йомэш. Искуствэннэ тужаҥдарымаш тыгай 
чэрэтым нытара. Моланжэ палэ. Ожым ик .кана 
вулӧ дэн колтымаш гыч погымо спэрмэ йатыр 
вулылан сита.

Тӱжӧ вӱлым ончымаш.
Кыдал шот дэн вулын тужылыкш ӧ II тылызэда 

ик монарэ кэчэ мартэ лийэш. Йатыр годым 11 
тылызэ жап дэч 8-14 кэчэ ончыч чомам ышта.

Тужылыкын палышт-влак (признакышт) тэвэты- 
ганьэ: коштмо шумашыжэ альэ йогымашыжэ пыта; 
коштыктымо дэчваравич тылызэ гыч мӱшкыржӧ 
йатырак кугэмэш; 9-10 тылызэ гыч водаржэ овара; 
шочшо пӧрдалмаш, путыракшым тидэ вуд йӱк- 
тымӧ годым пэш палэ.

Кош тыктымо жапым возэн вулын чома ышты- 
ыаш жапшым примэрнэ палаш лийэш, тыгак чома
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ыштымаш калэндарым ыштэн, коштмо жапым 
шинчэн, кунам, могай кэчыштэ чомалымашым па- 
лаш куш тылгын лийэш.

Чоман ава мӱшкырыштыжӧ улмыж годым ту- 
дын пап (мышц) куш каш ыжэ бэлок да лу пэҥ- 
гыдэмашыжэ звэска кӱлыт, сандэнэ ты кочыш 
наста-влак вӱлылан пукшымо кургыш то ситы- 
шын лийман.

Кургыш то кочыш наста ситымэ годым чома ку - 
шкын шудымо лийэш, чомалымашат кучалт кэр- 
тэш.

Тӱж  вӱлылан пукш аш  эн сай кургылан шӱлӧ 
дэн пырчан шудо чотлалтыт. Тӱжаҥмашын пы- 
тартыш тылызыштэ вӱлылан кэчэш ик килограм 
ощ шыдаҥ ложаш шоктышым пумаш пэш сайэш 
улэш, тидэ — вӱлым куштылэмда да пэш пай- 
дальэ. Клэвыр шудо пэш сай кочышан гынат, 
вӱло мӱшкырым кӱпныктара (оварта), сандэнэту- 
дым пэш эскэрэнда изын вэлэ пукшаш лийэш.

Пэш вийан (койа) ава, каҥга ава сэмынак, на- 
чар чомам ышта. Сандэнэ тӱж  вӱлӧ пэш вийа- 
нат, пзш каҥгат ыныж лий манын кургым ик сэ- 
мын пуэн шогыман.

Йӱктыш аш  вӱд йандар да 8 — 100 шокшылыкан 
лийман. Тылэч йӱштӧ вӱд тӱж  имньылан эҥгз- 
кым конда.

Тӱж ӧ вӱлым пэш сай ончыман. Тӱжӧ вӱлӧ тӱ- 
кналтмэ дэн, пурэн каймэ дэн, да кэнэта савыр- 
нымэ дэн чомам кудалтэн кэртэш сандэнэ тыгай 
эҥгэк-влак дэч тӱж  вӱлым аралэн шогыман. Йо- 
ҥылыш чомалымаш йатыр годым, чомам вэлэ 
огыл аважьшат локтыл кэртэш, тыгэ озанлыклан 
куго  эҥгзк лийэш. Тидым нигунамат мондыман 
огыл. Тӱжӧ авам шыжым кылмэ шудыш луктын 
колташ ок йӧрӧ. Кылмэ шудо дзн кольа чэр пи- 
жын кэртзш да чома кудалтымашат лийэш. Кӱтӧ 
тӱж  вӱлылан пэш кӱлэЩлан чотлалтэш, тудо ту- 
што чыла кӱлэш кургы ы  шкаланжэ муэш.

Тӱжаҥмашым пӧрвой жапыш тыжэ тӱж  вӱлӧ
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дэн тужандымэ вулӧ сэмынак пашам ыштыман, 
тугэ гынат, кэнэта савыркалымэ дэч эскэраш ку- 
лэш. Тужаҥмаш дэч 8-10 тылызэ гыч вулыланпа- 
шам куштылгым гына ыштыктыман. Кэчэ йэда 
4-5 шагат утла ышгыктыман огыл, 10 тылызэ дэч 
вара йӧршэшат вулылан пашам ыштыктымэ ок 
кул. Ты годымак тудым посна виташ шогылты- 
ман. Йандар йужым налшашлан вулӹм кэчэ йэда 
3-4 шагат жаплан вита воктэнсжэ лумын пэчэ кок- 
лаш лукман.

Тӱж  вулылан ойырымо лумын вита волгыдо, 
йоҥгыдо, йандар (эрэ) пырдыжшэ ошэ.\1дымэ да 
кӱваржэ звэска шурымӧ лийжэ.

Чома ыштышаш дэч ик монар кэчэ ончыч ву- 
лын водаржэ пэшкыдэмэш (куҥэш ), чизыжэ гыч 
шуйнышо вишкидэ (киш шӧр) ойыралтэш, муш- 
кыржо чот кэржалтэш, ӧрдыжшӧ пуча, кыдалжат 
волмо ганьэ койэш.

Вулӧ-влак йатыржэ йудым чомам ыштаг, шоч- 
маш сай эрта гын, полшаш пижмэ ок кул. Ончыч 
палаш кулэш чомалымаш годым полшашлан ва- 
шкымэ ок кул; полшыш кулэш гын, тунамак пи- 
сын вэтврач альэ вэтфэльдшэр дэк мийыман. Чо- 
малымаш тэвэ тыжэч туҥалэш: вӱлӧ каньысырлэш 
(йӧсланаш) туҥалэш (кыньэлэш, возэш да монь). 
тучкыдын шалэш да шорэш, ик вэрыштэ тавэн 
шогыштэш. Вара возэш, чот пэҥыжмыж годым 
игэ воктэнсэ вуд тэмшан шувырон лэктэш, шу- 
выроҥ шутлымӧҥгӧ чома лэктэш. Чома вуй дэ- 
нат шэҥэл дэнат лэктын кэртэш. Сайын шочмо 
годым ончыч чоман вуйжо ончыл йол умба- 
лнэ кийэн лэктэш, шэҥгэл дэн лэкмэ годым 
шэҥэл йолышт лэктэш.

Чомалымӧҥго 10— 30 минут гыч чоман кодшы- 
жо (сувыжӧ) лэктэш, тидын дэнэ вулӹн чома ыш- 
тымашыжэ пыта. Сувым тунамӓк погэн, мландыш 
урыман (пэтырыман). Сувӧ вашкэ ок лэк гын, ва- 
шкэ лукшаш вэрч вэтврачым альэ фэльдшэ- 
рым ужман.
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Вӱлӧ чомам ыштэн пытарымӧҥгӧ да чома 
тӧрланэн шумӧҥгӧ, тудлан ава чизыжын муаш 
полшыман. Пӧрвой киш  шӧр чомалан пэш кулэш 
тудо чоман кӧргыжым сайэмда да шолым шочмо 
шур дэч эрыкта. Сандэнэ кэч кунамт пӧрвой шочшо 
чомалан кишшӧрым пукшыман. Пӧрсой кана чо- 
мам ыштышэ да чыгылталтшэ могыран гын, чо- 
мажын чизэ кочмыж годым, аважын тунэм шу- 
мэшкэ туш так эскэрэн шогыман.

Чоман вӱлӧ шогымаш вита йандар, волгыдо, 
да сай йужан лийман. Ты годым чома дэн аважэ 
ынышт кылмэ манын вита гыч мардэж эртыма- 
шым пытараш кӱлэш. Курго йандар сай, пужлы- 
дымо лийжэ. Сай кургылан тэвэ тыгай курго  —  шу- 
до, шулӧ, ошшыдаҥ ш октыш  да кэшыр — чотла- 
лтыт.

Чомалымэ дэч 7 — 8 кэчэ вара ийгэчэ сай да 
шокшо лиймэ годым чома дэя аважым кудовэ- 
чыш кондышташ лукман. Чоман вулым пашашкэ 
10 кэчэ дэч вара гына, пӧрвой куштылго пашаш 
кичкаш, вара эркын нэлырак пашам пуаш туҥал- 
ман.

Чоман вулым шурно погымо да шиймэ (кы- 
рымэ) машинаш кичкаш ок кул, укэ гын, машина 
вэлэн чома сусыргэн кэртэш.

Чоман ко к  тылызаш лиймэш, чоман вулым то- 
раш кайаш кичкаш ок кул, тыгэ чома да аважат 
индыралтыт. Чоман вулӧ дэн пашам ыштымэ го- 
дым чомалан чизым кочкашыжэ йонэштарыман. 
Кэчэш, шагал гын, чома нил кана аважым шупшо.

Рвэзэ имньым ончымаш.
Чомам кулэш сэмын ончымаш, ситышын пук- 

шымаш да прамай ашнымаш ок лий гын, кэч мо- 
гай сай ача-ава дэч шочшо чомат сай имньэ лий- 
ым ок кэрт.

Чомам сайын, шэкланэн ончымо годым гына 
йал озналыклан, промышлэныслан, траспортлан
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да зл ӓрӓлаш сай, пашам ыштэн кэртшэ да пэй- 
гыдэ имньым налын кэртына.

Чоман пӧрвой кэчылаштыжэ шӧр тӱҥ кургылан 
шотлалтэш. Ты кургым нимогай курго дзнат вашт- 
алташ ок лий. Кокымышо тылызыштэ чома шудым 
да шӱлым кочкаш  тӱҥалэш.-Ты жап гыч чомалан 
изын шӱмлымӧ (кожыктымо утларак сай) шӱлым пу- 
ман Кумышо тылызыштэ чоман пӱйжо, шылжэ да 
кочмо арвэр — шолыжо йатыр пэҥгыдэмэш, сан- 
дэнэ ты жапыштэ тичмаш шӱлым йэшарэн пуман. 
Шӱлӧ пумашым 0,2 килограм гыч тӱҥалын эр- 
кын йэшарэн шогыман, тыгэ кӱ гӧ  пытышаш му- 
чаш мартэ кэчэш 1,5 килограмым пумаш шукты- 
ман.

Йандар йуж, кэчэволгыдо, кудалыштмаш чоман 
лулэгыжым, шодыжым, шылжым, шӧнжым пэҥ- 
гыдэмда, вӱр коштмашым кочыш шулыктарыма- 
шым сайэмда. Сандэнэ чомам ш укы ж годым йа- 
ндар йужышто кош тыкташ  кӱлэш.

Чомам аваж дэч эркын огыл кэнэта ойыраш 
кӱлэш. Нэлэшупшо имньэ-влакан чомаштым 4 
тылызэ дэч, куш тылго имньэ-влакын 5 тылызэ 
дэч ончыч чомам аваж дэч ойырыман огыл. Ойы- 
рымо годым тэвэ тидым шинчыман; ава дэч ойы- 
рымо чома йӱштӧ ийгэчэ тӱҥалмэш курго коч- 
каш ( ай тунэм ш ужо.

Чомам аважэ дач ойырымо годым, шӧрым мо- 
гай курго  дэн вашталташ лиймымат пэш сай шин- 
чэн шогыман.

Чомам кашак дэн ойыраш гын, утларак сай. 
Ойырымо чома-влакым йандар, волгыдо. йоҥгыдо, 
сай ыштымэ посна виташкэ шогалтыман, Ты вита 
вӱлын шогымо вита дэч пэлнэ, вӱлын шинчалмэ 
йӱкым колдымаштэ лийжэ.

Шӱлӧ пумашым эркын кугэмдыман. Тыгэ ий 
мучашэш кэчэш 4 килограмыш шукташ, шудым 
кочкын кэртмыж сэмын пуман. Ты годымак шу- 
дын ужашыжым клэвэр шудо дэн вашталташ 
лийэш. Адак шӱлымат . ужашыжым шоктыш дэн
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Вӱлӧ чомам ыштэн пытарымӧҥгӧ да чома 
тӧрланэн шумӧҥгӧ, тудлан ава чизыжын муаш 
полшыман. Пӧрвой киш  шӧр чомалан пэш кӱлэш 
тудо чоман кӧргыжым сайэмда да шолым шочмо 
шур дэч эрыкта. Сандэнэ кэч кунамт пӧрвой шочшо 
чомалан кишшӧрым пукшыман. П ӧр :ой  кана чо- 
мам ыштышэ да чыгылталтшэ могыран гын, чо- 
мажын чизэ кочмыж годым, аважын тунэм шу- 
мэшкэ туш так эскэрэн шогыман.

Чоман вӱлӧ шогымаш вита йандар, волгыдо, 
да сай йужан лийман. Ты годым чома дэн аважэ 
ынышт кылмэ манын вита гыч мардэж эртыма- 
шым пытараш кӱлэш. Курго йандар сай, пужлы- 
дымо лийжэ. Сай кургылан тэвэ тыгай курго  —  шу- 
до, шӱлӧ, ошшыдаҥ ш октыш  да кэшыр — чотла- 
лтыт.

Чомалымэ дэч 7 — 8 кэчэ вара ийгэчэ сай да 
шокшо лиймэ годым чома дэн аважым кудовэ- 
чыш кондышташ лукман. Чоман вӱлым пашашкэ 
10 кэчэ дэч вара гына, пӧрвой куштылго пашаш 
кичкаш, вара эркын нэлырак пашам пуаш тӱҥал- 
ман.

Чоман вӱлым шурно погымо да шиймэ (кы- 
рымэ) машинаш кичкаш ок кӱл, укэ гьш, машина 
вэлэн чома сусыргэн кэртэш.

Чоман ко к  тылызаш лиймэш, чоман вӱлым то- 
раш кайаш кичкаш ок кӱл, тыгэ чома да аважат 
индыралтыт. Чоман вӱлӧ дэн пашам ыштымэ го- 
дым чомалан чизым кочкашыжэ йонэштарыман. 
Кэчэш, шагал гын, чома нил кана аважым шупшо.

Рвэзэ имньым ончымаш.
Чомам кӱлэш сэмын ончымаш, ситышын пук- 

шымаш да прамай ашнымаш ок лий гын, кэч мо- 
гай сай ача-ава дэч шочшо чомат сай имньэ лий- 
ым ок кэрт.

Чомам сайын, шэкланэн ончымо годым гына 
йал озналыклан, промышлэныслан, траспортлан
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да эл аралаш сай, пашам ыштэн кэртшэ да пэй- 
гыдэ имньым налын кэртына.

Чоман пӧрвой кэчылаштыжэ шӧр тӱҥ кургылан 
шотлалтэш. Ты кургым нимогайкурго дзнат вашт- 
алташ ок лий. Кокымышо тылызыштэ чома шудым 
да шӱлым кочкаш  тӱҥалэш.. Ты жап гыч чомалан 
изыр шӱмлымӧ (кожыктымо утларак сай) шӱлым пу- 
ман Кумышо тылызыштэ чоман пӱйжо, шылжэ да 
кочмо арвэр — шолыжо йатыр пэҥгыдэмэш, сан- 
дэнэ ты жапыштэ тичмаш шӱлым йэшарэн пуман. 
Ш ӱлӧ пумашым 0,2 килограм гыч тӱҥалын эр- 
кын йэшарэн шогыман, тыгэ кӱ гӧ  пытышаш му- 
чаш мартэ кэчэш 1,5 килограмым пумаш шукты- 
ман.

Йандар йуж, кэчэволгыдо, кудалыштмаш чоман 
лулэгыжым, шодыжым, шылжым, шӧнжым пэҥ- 
гыдэмда, вӱр коштмашым кочыш шулыктарыма- 
шым сайэмда. Сандэнэ чомам ш укы ж годым йа- 
ндар йужышто кош тыкташ  кӱлэш.

Чомам аваж дэч эркын огыл кэнэта ойыраш 
кӱлэш. Нэлэшупшо имньэ-влакан чомаштым 4 
тылызэ дэч, куш тылго имньэ-влакын 5 тылызэ 
дэч ончыч чомам аваж дэч ойырыман огыл. Ойы- 
рымо годым тэвэ тидым шинчыман: ава дэч ойы- 
рымо чома йӱштӧ ийгэчэ тӱҥалмэш курго коч- 
каш с ай тунэм шужо.

Чомам аважэ дач ойырымо годым, шӧрым мо- 
гай курго  дэн вашталташ лкймьшат пэш сай шин- 
чэн шогыман.

Чомам кашак дэн ойыраш гын, утларак сай. 
Ойырымо чома-влакым йандар, волгыдо. йоҥгыдо, 
сай ыштымэ посна виташкэ шогалтыман, Ты вита 
вӱлын шогымо вита дэч пэлнэ, вӱлын шинчалмэ 
йӱкым колдымаштэ лийжэ.

Ш ӱлӧ пумашым эркын кугэмдыман. Тыгэ ий 
мучашэш кэчэш 4 килограмыш шукташ, "шудым 
кочкын кэртмыж сэмын пуман. Ты годымак шу- 
дын ул<ашыжым клэвэр шудо дэн вашталташ 
лийэш. Адак шӱлымат . ужашыжым шоктыш дэн
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вашталташ лийэш, тыгэ шӱлӧ пумашым 1 — 1,5 
килограм йоткэ изэмдаш лийэш. Чоман ко.чмы- 
жым да кургым шулыктарэч кэртмыжым пэш чот 
эскэраш кӱлэш. Пуыо шӱлым чома пытарэн ок 
коч гын, шӱлӧ пумашым изэмдаш кӱлэш. Чыла 
шӱлым пытарэн ксчмыж годын шурыштыжо тич- 
маш шӱлӧ лэкмаш укэ годыы чома каҥгэштан! 
(йавыгаш) тӱҥалэш гын, чомалан шӱлӧ пумашым 
йэшарыман. Чоман пукшымашыш (рационыш) 
шӱлӧ, шудо да шоктыш дэн пырльа кэшырым 
пурташ кӱлэш.

Шудым солэн альэ шӱлым погэн вигак (ильэнэ- 
как) пукшымо годым чоман мӱшкыржӧ пужлэн 
кэртэш. Сандэиэ тудым погымо дэч ко к тылызэ 
вара гына пукшыман,

Пӧрвой кэҥэжыы чомам ыонар сай пукшалтэш, 
тунар куштылгын тэлым илэн лэктэш, шора чэр 
дэн чэрланымашымат куш тылгын эртара.

Куд арньаш чомам шӧрмыч чикташ туныкташ 
тӱҥалман, Аважэ дэч ойырмӧҥгӧ, шӧрмыч дэн ко- 
шташ тунэы шумӧҥгӧ да шкэ йырысэ тӱрлӧ шо- 
тым палымӧҥгыжӧ тудым ончыч вӱдэн коштман, 
варажым лӱмьш ыштымэ вэрыштэ поктыман. 10— 
15 мннут нарэ кандра (вӱраҥ) дэн йыр кудалык- 
таш сайрак. Ты годым сай кандра дэн чомам шо- 
галташ да савырнылаш туныктыман.

Чома шуко жапым йандар (эрэ) йужыш то ко- 
штшашлан вита воктэн пэчэн лӱмын вэрым ыш- 
тэн, туш ко чомам тӱшкан луктын колтыман.

Ианварь тылызыштэ вӱлаш чомам ожаш дэч 
ойырыман.

Чомам нигунамат кырыман огыл, вурсымаш, 
шӱрдылмаш, оккӱлын кычкырымаш лнйман огыл. 
Чомам эрэак ласка мут дэн сайын ончыман. Тудым 
кидыш толаш да йолжым нӧлтышташ туныкташ 
кӱлэш.

Чомым эрыктымаш пашашкэ пэш чот ончал- 
ман. Чомам кажнэ кэчын эрыкташ кӱлэш; эрдэнэ 
пэш сай эрыктымап, кастэнат ӱмбач эрыктыман.
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Чомалан йандар волгыдо вита лийман. Тылэч 
посна вита тэрыс эрыктыман да сай йужан лий- 
ман.

Чоман кӱчшым, шагал гын, тылызылан нк кана 
кӱч пӱчкэдымэ дэн сайьш пучкэдэн моштышо 
йэҥлан эрыктыктыман.

Талукаш чома влакым, шошым ш умӧҥӧ кӱгы ш  
колтат. Ожаш чома-влакым вӱлӧ да вӱлаш чома- 
влак дэч посна колтат. Ты годым нуно вӱлӧ да 
вӱлаш чома кашакыш логалдымашлан нунын ко- 
шташ кӱты ш т тора (пэлнэ) лийман.

Чома-влаклан коштш аш кӱтӧ вэр тӧр, укш эр- 
дымэ, кукш о, пэшкыдэ пургыжан да сай шуды- 
лыкан лийман. Пэшкыдэ пургыж чоман кӱчшылан 
пэҥгыдын куш каш полша. Укшэрлан кӱштымӧ вэ- 
рыштэ чома-влак куштылгын сусыргэн кэртыт, ты 
годым путыракшым чоман йол пундашыжэ сусыр- 
га, тыгэ йатыр годым озанлыклан эҥгэк паша 
лийэш.

Кӱтымӧ вэр вита дэч тораштэ ыштымэ гын, ту- 
шагын лэвашым ыштыман.

Кӱтымӧ вэрыштэ йогэн кайышэ йандар вӱд лий- 
ман. Кӱтымӧ вэрыштэ тыгай йогэн кайшэ вӱд (ко- 
рэм) укэ ГОДЫМ, КОЛОДИЧЫМ кӱнчэн, куж о ВОЛ Д9Н 
вӱдым кучыман. Тыштэ йандарлыкым (эрэлыкым) 
пэш чот эскэрыман.

Йӱштӧ вӱд дэнэ ырышэ чома-влак кылмэн пуж- 
лыдымашын вӱд йӱктымаш вэрыш чома-влакым 
эркын поктэн намийыман.

Кӱтыш тӧ коштмо годым, кӱтымӧ вэрын шудын 
сайлыкшылан кӧра чома-влаклан кажныжлан кэ- 
чэш 1,5 килограм гӹч шӱлым йэшарэн пукшыман.

Тэлэ ш умӧҥгӧ чома-влак виташтэ посна кыдэж- 
лашкэ шогалталтыт. Ты жап гыч эркын пашалан 
туныкташ тӱҥалыт. Тыгэ нэлэшупшо 2'/2 — 3 ийаш 
талгудо (рвэзэ имньэ) шошым пасусо куш тылго 
пашаш (тырмалаш) йӧршӧ да куш тылго имньэ- 
влак (рысак да монь) ипподрамышто (лӱмын 
вэр) кудалышташ йӧршӧ лийышт.
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Кокымышо тэлым чома-влӓкЫм ку го  имньэ сэ- 
мынак ш кэт посна ончыман.

Чома-влакын чэрышт.
Рвэзэ чома-влак пэш куштылгын тӱрлӧ чэр дэн 

чэрланат. Путыракшым, шочмо годсо шур лэкды- 
маш, пушкэдыш, окшаклымаш, кылымдэ грыжэ 
да глисты ш укш  дэн чэрланымаш лийэдат.

Шочмо годсо шур ш укы ж  годым чомалымаш почэ- 
шак лэктэш. Йужо кунам, утларакшым уда чо- 
ман шочмо годсо шур шкэ сэмынжэ ок лэк. Ты 
годым чоман кольа чэр палышт-влак: пэҥыжмаш, 
туп кадыртылмаш, чизэ шупшдымаш, эрэак кийы- 
маш да монь лийыт.

Шочмо годсо шур лэкдымым палымӧҥгӧ чома- 
лан полышым пуман. Кӱчым эрыктыман йандар 
мушман да вазэлиным шӱрыман парньа дэн кутан 
кӧргым сусыртыдэ шурым удырэн лукман, вара- 
жым шовын да ӱй дэн ыштымэ клистырым кута- 
нышкыжэ шындыман.

Пуш кэдыш  чэр дэн^утларакшым, 2 — 3 арньаш 
чома-влак чэрланат. Йужо годым чылэч рвэзэ чо- 
ма-влакат чэрланат. Ш уко  да утыж дэн койа шӧр 
пукшымо дэн, вӱлылан йӧрдымӧ кургым пукшымо 
дэн, ик кургым вэс кур го  дэн кэнэта вашталтымэ 
дэн да чомам кылмыктымэ дэн чома п}шкэдыш 
лийын кэртэш.

Кугы рак ийашан чома-влакын пушкэдышыжэ 
тудлан йӧрдымӧ кургым пукшымо дэн лийэш.

Пушкэдышым палымӧҥгӧ вигак чомам эмлаш 
пижаш кӱлэш. Укэ гын, пушкэдыш чэр — шоло 
арвэр коштымаш чомалан кольа чэр йатыр годым 
пижэш да колымашат шукэмэш.

Чоман изын гына пушкэдмыж годым, тудлан 
пушкыдэмдымэ эмым — кок-кум  кочмо совла (па- 
ньэ) кастор ӱйым йӱктыман. Кутаныш клистыр 
колтымашат сайэш чотлалтэш, шоло арвэр кош- 
тымым чарышаш вэрч 10 тӱчалтыш опий настам 
йӱкташ лииэш.
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Чоман вӱлӧ-влаклан, чомаштын пушкэдыш тӱ- 
ҥалмӧҥгӧ, Бийан курго-влак (шулым, шоктышым 
да монь) пумашым изэмдыман. Тылэч посна пумо 
курго (вийан да коштыра кургат) сай, пужлыдымо 
лийглым чот эскэрыман.

Чоман йыжыҥ тодыштмаш альэ окшаклымаш — 
пижшэ чэр ш отэш  чоглалтэш. Йужо кунам ты 
чэр дэн пэш шуко — 73% мартэ чома-влак колат.
ЧэрЫН ПИЖШЫЖЭ (ин ф Э К С И Й Ж Э ) КЫЛЫМДЭ КОЧ Л О '  
галэш. Сандэнак чоман шочмӧҥгыжат вигок кы - 
лымдыжын сусыргымашыжым йод дэн шӱрэн дэ- 
зинфэксылымэ норсын ташма дэн сайын кылты- 
ман, порсын ташма укэ годым тыгылай ургым 
шӱртӧдэнат (дэзинфэксий ыштымӧҥгӧ) кылташ

Кылымдэ гры ж э дэн чэрланымаш пэш шуэн 
лийэш, чоман пӧрвой жапыш тыжэ мучкат огыл. 
Грыжэ чэр дэн чэрланышэ чома-рлак кокла гыч 
шукыжо тӧрланат. Грыжэ чэр кылымдым кӱчык 
пӱчмӧ дэн лийэш. Сандэнак чоман шочмыж годым 
кылымдым кӱчы к пӱчмӧ ок кӱл, мӱшкыр дэч ик 
кона (кид) лопкычым кодыман (тылэч кӱчы к ын- 
жэ лий). Грыжэ годым шолын ужашыжэ кылымдэ 
пӱчмӧ рож дэн мӱшкыр шыл коклаш пура. Гры- 
жым эмлымашын сай амалжэ — вэтврачын альэ 
вэтфэльдшырын полшымыжо.

Глисты ш укш  лавыргышэ курго пукшымаш гыч 
лийэш. Ты годым чома сай пукшымо жапы- 
штат йавыга, мӱшкыржо кумдаҥэш. Кузэ эмлы- 
шашым вэтврач альэ вэтфэльдшыр дэч йодман.

8
ВЭТЭРИНАРНЬЭ-САНИТАРНЬЭ ДА 
АРАЛЫМЭ (ПРОФИЛАКТИК) ЙӦН- 

* ВЛАК.

Ты кнаган ончыл ужаштыжэ зотэхник порьадкэ 
I йӧн — вольыкым тӱлыктарымэ да имньым ашны- 

мэ — нэргэн ончыкталтэ. Ты йӧн-влак тунам вэлэ 
1 сайын илышыш пурэн, пашам сайэмдэн кэртыт,
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кунам ыэ тидын дэн пырльа колхозлаштэ, имньэ 
фэрмылаштэ да ш кэт посна озанлыкыштэ вэт-сан 
да аралымэ йӧн-влак кӱштымым шуктэн, тушто 
пижшэ чэр-влакым пытарэн, адак вольык ашны- 
машым зогигийэн да профилактик йодмылан кэ- 
лыштарэн кэртына.

Чэр пижмэ дэч аралымаш, эмлымаш дэч куш- 
тылгылан чотлалтэш. Сандэнэ профилактик (ара- 
лымэ) йӧн-влак имньэ ончышын да тудын дэнэ 
лаша ыштышэ йэҥын пашаштыжэ нэгыз лийман.

Пукшымо да йӱктымӧ годым шуктышаш 
профилактик йӧн-влак.

Кургым прамай дэн жапыштыжэ пукшымаш да 
вӱд йӱктымышын йандарлыкшэ имньын тазалык 
аралымаштэ куго  вэрым налыт.

Вӱташтэ имньым ашнымэ годым профилактик- 
йӧн-в»лак тэвэ тыганьэ лийыт; канснэ имньылан 
курго жапыштыжэ да сай качэстван пуалтшэ; 
пукшымо атэ — вол да монь йандар лийжэ.

Кӱтыш тӧ имньым кучымо годым кӱтымовэр 
вэтэринар — санитар шотышто сай лийман. Сан- 
дэнэ кӱтымӧ вэр гыч колышо вольык вильам, луым 
да монь жапыштыжэ погэн вольык шӱгарыш кыш- 
кыман.

Кӱтымӧ вэр вольык шӱгар, куго  корно да шӱк 
кышкымэ вэр лышнэ лийман огыл.

Вӱд йӱктымаш коч йатыр пижшэ чэр (сап, си- 
бирь йазвэ да монь) шарлэн кэртыт. Тыгэ чэр 
шарлымашы.м пытарымаштэ колхоз-влакын да им- 
ньэ фэрмэ-влакын тавыштьш (колвдичым) эрэак 
йандарын кучымаш эн сай да кӱлшӧ профилактик 
йӧн лийэш.

Сандэнак, колхоз-влакын да имньэ фэрмын та- 
вышт, тугак пӱйашт дэн йэрыштат ӱмбач йогэн 
волшо лавыран вӱд да ш ӱк дэч аралымэ лийышт.

Вӱташтэ ашнымэ годым кажнэ урлыкаш имньы- 
лан да кажнэ пашачэ имньылан посна йӱктымӧ 
вэдра лийман.
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Чэр укэ годым да ашнымэ альэ паша шот дэнэ 
шуко имньым ик волгыч йукташ кӱлмӧ годым 
пэш шуко имньым пырльа йӱктыман огыл. Кыда- 
лаш чот дэнэ 20 —  25 имньэ гына пырльа йӱк- 
талтман.

Вӱта дэч ӧрдыжыштӧ улмо годымат имньым 
ончыктымо вэдра гыч гына йӱктыман.

Йалыштэ тыгай койыш уло: кашак имньым йӱк- 
ташлан урэмысэ тавэ воктэн вол альэ зэдра уло. 
Тидым — тошто койышым йӧршэш пытараш кӱлэш.

Йӱктымӧ атым — вэдрам утларакшым волым кэ- 
чэ йэда мушкын коштыман. Ты атэ влакым вэс 
озанлык альэ вэс имньэ вӱтасэ имньэ-влакым йӱк- 
ташлан пуман огыл.

Коваштӹм эрыктымын да ончымын 
кӱлэшыжэ.

Тӱрлӧ чэр дэн кучэдалмэ пашаштэ коваштым 
сай ончымаш пэш кугын полшэн шога. Коваштым 
йандар (эрэн) кучымаш нмньын капкыл ужашыж- 
лан чэр дэн кучэдалаш йӧным ышта да ковашты- 
жат ок чэрланэ.

Коваштэ тӱрлӧ сэмынат лавырга. И к вэлым ко- 
ваштэ тӱрлӧ наста-влак гыч лавырга, вэс вэлым — 
коваштэ шӱлышыжла лавырга (коваштэ коч пӱж  
вӱд да монь лэктэш).

Коваштэ ӱмбалсэ пӱж  вӱд кэчэ альэ йуж  дэн 
шупшылтьш коваштэ ӱмбалан тӱрлӧ шӧнчал на- 
стам кода; ты шӧнчал наста ыогыр гыч ойырымо 
койа кошкышо коваштэ пырчэ лыгэ дэн да йу- 
жын пурак дэн варнэн коваштым лавыртат да 
коваштысэ изэ рожлам пэтырат, тыгэ коваштын 
илышыжым да пашажым (физиологий шотым) 
пужат.

Тылэч посна лавыргышэ коваштэш тӱрлӧ ты- 
гыдэ илышэ-влаклан: тийлан, удыртыш чэрлан да 
монь тӱлашышт сай вэр лийэш.

Тывэч палэ. Коваштым аралымаш тэвэ тыштэ
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лийэш: коваштын паша ыштымашыжлан (пӱж  вӱд 
да монь ойырымаш) йӧным ыштымаш, тиды жэ’ 
путракшым имньым виташтэ ашнымэ годым кулэш.

Коваштэ ончымашын тӱҥ  пашашт: эрыктымаш, 
мушмаш да йӱштылтымаш —  лийыт.

Имнььш кэчэ йэда, виташ огыл, кудовэчыштэ 
лӱмыя ыштымэ йолыштымо вэрэш эрыктыман. 
Эрдэнэ эрыктымаш утларак сайрак.

Эрыкташлан шотко лийман. Имньэ нӱжымӧ 
(скрэбницэ) дэн нигунамат эрыктыман огыл. Нӱ- 
жымӧ, имньэ коваштым шэргылтара (коштара), 
йужо кунам коваштым сусыртэнат кэртэш. Ситы- 
дымэ годым шоткым олым чумырка (ж гут) дэнат 
вашталташ лийэш.

Нӱжымаш шоткым эрыкташ вэлэ лийман.
Эрыктымашым тэкникш э тӱҥ  шот дэнэ тыгай- 

рак лийман: эн ончычак, олым альэ шудо чумырка 
дэн имньэн коваштым туржын, коваштэ ӱмбалан 
пижшэ лавырам, пурак орам да кош кэн пижшэ 
мэжым шалатат. Тидлан вэрч шоткым пурла ки - 
дыш, нӱжымым шола кидыш кучэн имньым пун 
почэшыжэ ик монарэ кана нийалтат, шоткыжым 
нӱжымо вэлэн эрыктат да адак уэш пун вашта- 
рзш ик монар кана нийалтат, тыгэ пуным шо- 
галтэн, пун тӱҥ  гыч пуракым эрыктат. Ш откым 
нужымо вэлэн уэш эрыктымӧҥгӧ адак ик монарэ 
кана эрыктат. Ты сэмынак имньын моло кап ужа- 
шыжымат эрыктат:

Тылэч вара, лаврам да лыгым эрыктымӧнтӧ 
имньым могыржым ночко шовыч альэ сукна дэнэ 
ӱштман.

Имньын тӱрвыжым, вОж коклажым да шинча 
йыржым йандар вӱдыжгӧ лапчык дэнэ ӱштман.

Пӱл<алтшэ имньым пуж  вӱд кош кымӧҥгыж гы- 
на эрыктыман Лавран ийгэчыштэ паша гыч толшо 
имньым, тудын лавыражым эрыктымӧҥгӧ гына ви- 
таш шогалтыман. Эрыктымашым олым пӱтырка 
дэнэ ыштыман. П ӱж  вӱдшӧ кош кымӧҥгӧ эрыкташ 
тӱҥалыт.
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Имньын кӱчы к пунжым вэлэ огыл, куж о  пун- 
жымат —  оржажым, почшым да ӱпшым эрэак йан- 
дарын кучэн шогыман. Ш окш о ийгэчэ годым чӱч- 
кыдын мушман, йӱштӧ годым —  эрыктыман да кид 
дэнэ шэрман.

Имньын пунжо ваштарэш нийалтымэ годым сур 
тӱсан пурак да лыгэ ок кой гын, имньын коваш- 
тыжэ йандарлан шотлалтэш.

Ш окш о жапыштэ имньым йӱштылтымаш пэш 
сайэш шотлалтэш. Йуштылтымаш ик вэлым ко- 
ваштым эрыкта, вэс вэлым могырым куштылэмда 
эрыктымашлан полша да чыла кап кылланат илыш 
вийым пуа.

Йӱштылтымашым йара шогышо имньылан вэлэ 
ышташ лийэш; пужалтэ, шыдэшкышэ да шодо чэ- 
ран имньым йӱштылташ ок лий. Йӱштылтымаш 
вӱдын тэмпэратуржо 15° ӱлык лийман огыл, йӱш- 
тылтымаш жапшат 15 минут дэч утла ынжэ лий.

Йолым ончымаш да таганлымаш.
Имньым ончымо нэргэн ойлымо годым имньын 

йолжым ончымо нэргэн посна шогалман. Молан- 
жэ палэ. Йол сайлык имньын паша ыштэн кэрт- 
маштыжэ ку го  вэрым налэш, сандэнэ имньын йол- 
жым тӱрлӧ чэрланымаш дэч аралымаш, профилак- 
тик йӧным Шуктымаш имньэ ончышо колхозни- 
кын кэчэ йэдасэ пашажэ лийман.

Имньым эрыктымэ годым и к . канат йол эрык- 
талтдэ кодман огыл, тӱчкыдын сусыргэн шогышо 
кӱчым эскэрэн шогыман.

Пашаш каймэ годымат, толмӧнгат имньын кӱч- 
шым паша ыштымш колхозник обэзатыльнэ сайын 
ончыжо; йол пундаш да йол шарча сусыргымаш 
имньым пэш чот чэрландара, адак паша гычат 
корангда, сандэнэ ты сусыргымашым жапыштыжэ 
эмлыдэ кодымаш пэш ш учко улэш. Ты годым 
йужо имньым йатыр арньалан паша гычат кораҥ- 
даш пэрна.
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Имньым пашаштэ сайын (прамай) кучымаштэ 
йол таганлымаш пэш куго вэрым налэш. Имньын 
кӱчшӧ вашкэ ынжэ йыгалт да пэшкыдэ мланды- 
штэ ынжэ локтылалт, йаклэштшэ корнышто сайын 
тошкал сэҥыжэ манын имньым таганлат.

Тагандымашын туҥжӧ тэвэ тыштэ: йоллан кэ- 
лыштарэн кучым пӱчкэдымаш, кэлшышэ таганым 
лач пуда дэнэ пудалэн шындымаш.

Таганлымашым апшат-влак ыштат. Тугэ гынат, 
имньэ ончышо-влаклан да тудын дэнэ паша ыш- 
тышэ-влаклан имньым кузэ таганлышашым пэш сай 
шинчэн шогыман, тыгэ гына нуно таганлымашын 
сайлыкшым палэн кэртыт.

Сай нормальнэ кӱч тошкалмэ годым шкэ фор- 
мыжым вашталта: кӱч ӧрдышкыла шарла альэ 
вэс манаш, пундашыжэ кадыргымыла лийэш. Кӱ- 
чын ты вашталтмэ формыжым кӱч коштмо мэха- 
низм-маныт. Тидэ — паша шуктымаштэ пэш кӱ- 
лэшлан шотлалтэш. Имньым таганлымэ годым ты 
шогым пэш эскэрэн шогыман, таганлымаш коштмо 
мэханизмым ынжэ пужо.

Таганлыдымэ имньэ пушкыдо мландыштэ эрэак 
пашам ыштымэ годым йол куч  ик тӧр йыгалтэш, 
кӱч кушмашат йыгалтмэ сэмын лийын шога, тыгэ 
кӱчын йэствэнэ формыжо аралалтэш. Таганан куч 
имньы I йара шогымыж годым йыгалтмэ сэмын 
куш кын ок шого, йоҥылыш куш кын шкэ формы- 
жым вашталта, нэлытым ик тӧр нумалын ок кэрт 
тыгай кучым тӧрлалтэн, пучкэдэн толман. Пуч- 
кэдымашым пэш моштэн ыштыман, укэ гын, ку- 
чым йоҥылыш пучкэдэн имньэ йолым локтылаш 
лийэш, тыгэ имньын паша ыштэн кэртшаш сай- 
лыкшэ вола.

Кучым эрыктымэ годым кошкышо кучым вэлэ 
пучкэдыман, илэ кучым пучкэдымэ ОК кул.

Эрыктымэ дэч вара кӱчын чылан ужашыжат 
мландэ ӱмбак ик тӧр логалжэ.

Таганым сайлыкшым да имньэ йоллан кэлшы- 
мыжым пэш ончаш ку.тэш. Сандэнэ запасыштэ
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улшо таган кокла гыч кэлшышыжым ойырэн мо- 
шташ кӱлэш, альэ у гыч ыштымэ годым имньэ 
ончышылан таган мэркым налын моштыман. Мэр- 
кэ налмаш пэш куштылго йӧн дэн ышталтэш. 
Таганын кужытш тым палышаш вэрч кӱч ончыл 
мучаш гыч (покшэч) шэҥгэл копкан тӱрыш шумэш 
висат; лопкытшым палышаш вэрч кӱч лопкытым 
висат; таганын шэҥгэл ужаш лопкытшым палы- 
шашлан кӱчым шэҥгэл ужаш гыч висат. Ты кум 
мэркым палымӧҥгӧ имньылан могай таган кӱл- 
мым ойыраш альэ угычын ышташ пэш палэ 
лийэш.

Тылэч куш тылго амалат уло. Имньэ кӱч дэч 
лопкарак да сантимэтр лопкыт корнылан палэм- 
дымэ калай (кӱртиьӧ) лапчык дэнэ кӱчын мэркы- 
жым куштылгын налаш лийэш. Тидлан вэрч ты 
калай лапчыкым 'кӱч пундашыш пыштэн, кӱч тӱр 
воктэн удыралын палэмдат. Ты лапчыкым ышташ 
йӧсӧ огыл; мэркым налашат пэш куштылго.

Имньым фабрикысэ лӱмын альэ апшат ыштымэ 
таган дэнэ таганлыман. Фабрикысэ таган тӱрлӧ 
имньылан кэлшышашлан стандарт шот дэнэ он- 
чыкталтыт. Ты стандарт таган-влаклан лӱмын 
(стандар) №-ан пуда-влак улыт. Пуда №-ыр шот 
дэнэ тыгэ шэлалтэш: №-№-5, 6, 7, 8, 9.

Фабрикысэ таган укэ годым вэлэ апшат ышты- 
мэ таган дэнэ имньым таганлыман. Апшат-влак- 
лан таганым пэш сайын эскэрэн ыштыман.

Таганлымашын тӱҥ  правилжэ тэвэ тыганьэ: кэч 
кунамат, кӱчым таганлан огыл, таганым кӱчлан 
кэлыштарыман.

Таган кӱч вэлэн сай, тӧр пижын шогыжо. Та- 
ган тӱр кӱч пундаш тӱрлан кэлшышэ лийжэ. Кӱ- 
чын шэҥгэл ужаштыжэ таган тӱр 8 мм. нарэ эр- 
кын тӱжвакыла шарлэн шогыжо. Таганын кужы т- 
шо шэҥгэл вэлышкыла кӱч дэч изыш кужырак 
лийман.

Таган 6—8 пуда дэнэ кӱч вэлэн пудалалтэш. 
Пудалымэ вэр — кӱчын ош корныжо лийэш.
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Имньым пужэн таганлымаш ш укы ж  годым И/з— 
2 тылызэ гыч ышталтэш.

Путыракшым таганан кӱчым пэш шэкланэн 
ончыман. Таганын чоткыдылыкшым (пудыргыды- 
машым), лушкыдымашым (чот шинчымашым) 
да жапыштыжэ пужэн таганлаш кӱлмым эрэак 
эскэрэн шогыман.

Имньын паша ыштымаштыжэ таганлымаш пэш 
кугы н полшэн кэртэш. И к вэлым, таганан имньэ 
лӱтдэ тошкалэш, пэшкыдэ мландыштэ йолжым 
ок корштарэ, ийан да йаклака вэрыштэ о к йак- 
лэшт; вэс вэлым йол кӱч ок локтылс^т..

Сайын таганлымэ годым гына имньэ ты ончык- 
тымо пайдам таган дэч налыи кэртэш.

Имньым таганлымэ годым тэвэ тидымат ончы- 
ман: таганлымаш имньын коштмашыжлан ынжэ 
аптыратэ, ик йол таганжэ вэс йолым сусыртэн 
ынжэ кэрт да имньэ йолын прамай шогымашы- 
жьш ынжэ пужо.

Йужо кунам имньын пужлышо йолжым (окшак- 
шым да монь) тӧрлаташлан кӱчым лӱмын эрык- 
тат да тӧрлатэн таганлат. Тыгай таганлымашым 
вэтврач альэ зотэкник ончыктымо почэш вэлэ 
кштыман.

Таганлымэ нэргэн кӱш нӧ ончыктымо правилэ- 
влакым кажнэ коньухлан шинчэн шогыман.

Имньым кӱтыш тӧ кучымо годым имньын кӱч- 
шым эрэак эскэрэн, эрыктэн шогыман. Тидэ ут- 
ларакшым чома да талгудо (рвэзэ имньэ)-влаклан 
пэш кӱлэш. Укэ гын, куш кын шогышо чома кӱч 
йоҥылыш формым налын кэртэш альэ кӱчын сай 
кушмашыжым чараклэн шогаш тӱҥалэш.

Вэтэринарнэ-санитарнэ ончымашын 
кӱлэшыжэ.

Имньэ-влакын тазалыкыштым да кузэ ашныма- 
шыштым эрэак палэн шогышаш вэрч колхозлаштэ
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дӓ имньэ фэрмылаштэ вэтсан ончьшашым ыш- 
тыман. Ты ончьшаш профилактик (аралымэ) йӧным 
шуктымаштэ пэш кулэшан. Ончымашым вэтврач 
дэнэ зотэхник кажнэ ко к  тылызыштэ ик-каиа кол- 
хозышто, кок-кана имньэ фэрмыштэ ыштат. Ончы- 
машын пашажэ: ашнымаш, пукшымаш, шотым па- 
лаш, адак улшо ситыдымаш-влакым пытараш пол- 
шымаш да пижшэ чэран вольыкым таза вольык 
дэч ойырэн шогалташ. Ончымашын рэзультатшэ 
нэргэн акт обэзатыльнэ возалтман. Ты актыштэ 
имньын сайлыкшэ, сайэмдымэ йӧн-влак да монь 
ончыктылтман.

Тылэч посна колхозлаштэ да имньэ ф^рмылаш- 
тэ сап чэрым палышашлан лӱмын ончымашым 
ийлан ик-кана ышташ кӱлэш. Ты годым кажнэ 
имньэ шинчаш 2—3 тӱчалтыш сап чэран лӱмын 
ыштымэ йадым— „маллэиным" колтыман. Йад 
колтымо дэч 4— 8 шагат вара, имньын йад кол- 
тымаш шинчаж гыч шӱшӧ йогаш тӱҥалэш; ик мо- 
нарэ шагат гыч йогымым чарна. Нигунамат сап 
дэнэ чэрланыдымэ имньын шинчажэ гыч шушӧ 
ок лэк.

Имньын чэржэ да тулэч аралымаш.

Имньын чэрыштым ко к уисашлан шэлаш лийэш: 
пижшэ да пиждымэ.

Пижшэ чэрлан: сап, сибир йазвэ, коштыктымаш 
чэр, шора да монь шотлалтыт. Ты чэр-влак шин- 
чалан койдымо тыгыдэ ш укш  —  микроб-влак дэнэ 
лийыт.

Микроб-влак — ик клэткан илыш улыт. 500— 1000 
кана, йужыжым 2—272 тужэм кана кугэмдышэ мик- 
роскоп (лумын кугэм-дышэ йанда) коч вэлэ нуным 
ужаш лийэш. Ш кэ формышт дэнэ нуно тойа гай 
альэ йыргэшкэ гай улыт. Кажнэ чэрын микро- 
бып1т шкэ формыштым кучат, сандэнэ нуным ой- 
ыркалаш лийэш.
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Пмньэ кӧргыш  тӧ микроб-влак кочыш, вӱд, йуж 
коч пурат. Й ужо микробышт тулэ тарман кочат 
пурат, тэвэ мутлан коштыктымаш чэрын микроб- 
шо коштыктымо годым иктэ дэч вэсэ дэк кусны- 
лэш, Адак турлӧ сусыргымаш (ранэ) да коваштэ 
удырадтмаш коч микроб-влак вольык кӧргыш  ло- 
гал.ын кэртыт.

М икроб влак пэш талын тулат (шукэмыт). Им- 
ньын нормальнэ тэмпэратуржо годым да кочыш 
ситышын улмо годым (мутлан, вурыштӧ) ик микроб 
сутка гыч мйльйон микробым тулыктара.

Кажнэ микроб-влак ик турлӧ чэрым гына ыш- 
тэн кэртыт, ш укыж годым, иктаж могай вольык- 
лан гына ты чэр пижын кэртэш. Мутлан, сап чэр 
ушкаллан, тукан вольыкӹн чума чэр имньылан пи- 
жын огыт кэрт.

Чылалан пижын кэртшэ чэрат уло. Тэвэ сибирь 
йазвым налына, тудо турлӧ вольыкланат — имнь- 
ылан, ушкаллан да шорыкланат пижын кэртэш, ай- 
дэмат ты чэр дэн чэрлана.

Пижшэ чэр ик имньэ дэч вэсэ дэк пзш куш- 
тылгын куснылэш; тыгэ ик-канаштэ пэш кугын 
чэрланымаш (эпизотий) шарла; ш укы ж годым ко- 
лымашат 50—70% шуэш. Пижшэ чэрым кнага 
йылмэ дэн заразан чэр — маныт.

Пиждымэ чэрлан турлӧ мушкырвушто да шоло 
коштымаш, мутлан: шодо пуалмаш (воспаление 
легких); тукнэн сусыргымаш, мутлан: какаргымаш, 
пурэн кайымаш да монь шотлалтыт.

Ты чэр-влак начар пукшымаш, ончымаш да 
йуктымаш, адак пич, лавран виташтэ ашнымаш 
да пашаштэ кучылт моштыдымо дэн лийэш. Пиж- 
дымэ чэрын причинышт-влак пижшэ чэрлан шар- 
лаш сай амалым ыштат.

Тидым нигунамат мондыман огыл. Моланжэ 
палэ. Куш нӧ ончыктымо цричин-влак пижшэ чэрын 
микробшылан илашыжэ да тулашымэ сай вэрым 
ышта.

110



Пйжшэ чэр дэн кучэдалмашын тӱҥ 
амалышт.

Тазалык шотышто палдымэ имньэ-влакым ик 
арньа жаплан, йужо годым тылызэ жапланат пос- 
на вэрыш ойырымашым карантиныш лукмаш маныт. 
Пижшэ чэран вольыкын микробшочэр умбак лэкмэ 
дэч ончычак шарлэн кэртын. Сандэнэ вэс имньэ 
дэн микроб шарлымашым чараш вэрч имньыы ка- 
рантиныш луктын чэрым палымэш туш то шогык- 
таш кулэш. Чэрын тӱжвак лэктдэ кӧргыш тӧ шы- 
лын кийымыжым '„йышт (инкубационно) жап“ ма- 
ныт. Ты йышт жапыштэ микроб-влак имньэ кап 
кӧргыштӧ кийэн сай вэрым ыштат да тӱлэн илат. 
Турлӧ чэрланымаш годым „йышт жапын“ кужыт- 
ню ик ганьэ ок лий; мутгыч, сибир йазвын „йышт 
жапш э“ 1— 7 кэчэ мартэ шуйна; орышо чэрын — 
тылызэ жап дэнэ шуйна. Тэвэ ты йышт жапыштэ, 
чэрым палдымэ годым микроб-влак турлӧ вэрэ 
шарлат (куснат). Шарлымашышт турлӧ сэмын 
лийыт. Микроб-злак имньын шуржо, шондыжо, 
шувылжӧ коч пукшымо волыш, виташ, эрыктымэ 
шоткыш, йуктымӧ вэдраш да моло арвэр-влакыш 
логалыт. Тылэч посна пырла йуктымӧ годььм вуд 
кочат микроб-влак нмньэ дэк кусналт кэртыт.

Чэр шарымаштэ тӱрлӧ кармэ, пуди да монь 
пэш куго вэрым налыт. Тэвэ вур пужлымаш чэ- 
рым (пироплазмозым) налына. Пуди-влак ты чэ- 
ран имньэ влакын вуржым йун, чэрын микробшым 
вэс импьылан шарат (кусныктат).

Чэран имньын шурышкыжо кармэ-влак шинчын, 
йолэшыжэ, шулдырэшыжэ да монь пыжыктэн чэ- 
рын микробшым чыла вэрэ шаркалат.

Тыгэ пуди, кармэ да монь коч чэр шарлыма- 
шым профилактик йӧным илышыш пуртымо го- 
дым ушыш налман.

Ты амал дэн чэр шарлымашым да чэрын йышт 
жап лиймым шоналтэн колхозыш альэ имньэ фэр- 
мыш у гыч пурию имньэ-влакым кум арньа дэч
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шагаллан огыл, обэзатыльнэ карантиныш шогал- 
тыман. Карантинлан колхоз альэ имньэ фэрмэ 
моло имньэ-влак дэч пэлнэ посна вэр лийман; у 
гыч пуршо имньэ-влакымат иктэ-вэсыж дэч посна 
шогалтыман.

Ты карантин жапыштэ имньэ-влакын тазалык- 
шым сынэн ончыман; сап да чэрдэн чома кудал- 
тымаш чэр улмым палэн налман; кӱлэш годым 
тылэч моло чэрым палашат сынымашым ышты- 
ман.

Колхоз озанлыкыш мӱндӱр корно гыч коштын 
толшо альэ чэран вэрыш логалшэ имньэ-влакы- 
мат тыгай карантиныш шогылтыман.

Имньэ-влакым карантиныш шогалтышашлан каж- 
нэ колхозлан да имньэ фэрмылан лӱмын витам, 
(тӱш ка вита дэч пэлнэ) ойырыман. Карантин дэч 
вара витам сайын эрыктэн, дэзинфэкцым ыш- 
тыман.

Карантиныштэ чэр шотышто ӱшаныдымэ имньэ- 
влакым ончаш да витам эрыктэн шогаш посна 
йэҥым ойырыман.

Карантинэш пижшэ чэран имньым палымӧҥгӧ, 
тудым вигак изольаторыш (посна вэрыш) шогал- 
тыман. Вэтврач альэ вэтфэльдшыр кӱштымо жап 
мартэ. Тыштэ чэран имньэ кучалтман.

Кажнэ колхозышто изольатор обэзатыльнэ лий- 
ман. Изольатор имньэ вита да илымэ оралтэ дэч 
пэлнэ (ӧрдыжыштӧ) лийман. Ты изольаторышто 
имньэ шогымо вэр чот пэтырымэ лийжэ. Тыштэ 
имньэ-влак вэтврач альэ вэтфэльдшыр кӱштымӧ 
почэш ончалтыт (изольаторышто чэран имньэ- 
влак кучалтыт).

Дэзинфэкций да тудын кӱлэшыжэ.
Виташтэ, тэрысыштэ, пургыжыш то да моло тӱр- 

лӧ арвэр-влакыштэ чэрым (заразым) пӹтарымаш 
кнага йылмэ дэн дэзинфэкций манылтэш. Дэзин- 
фэкцым ышташ чэрын микробыштым пуштэдышэ
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вӱд да газ наста-влак (крэолин, карболко кислотӓ, 
звэска да монь) кучалтыт.

Колхозышто витам да кӱлшо арвэр-влакым чэр 
улмо годым вэлэ огыл, чэрлэ имньэ укэ годымат (эрэ- 
ак) ийлан, шагал гын, кок-кона дэзинфэкцылыман. 
Моланжэ палэ. Виташ логалшэ микрӧб-влак вигак 
тӱжвак огыт кой, вара гына палэ лийэш.

Дэзинфэкций колхозышто да имньэ фэрмыштэ 
тӱҥ профилактак йӧнлан шотлалгэш. Дэзинфэкций 
дэч онгыч вӱтам тӱрлӧ ӱзгарым лавра да тэрыс 
дэч да монь сайын эрыктыман.

Витам дэзинфэкцылаш вӱд йӧрэ хлор да нӧр- 
тыдымӧ звэскам кучылтман. Хлӧр звэскажэ утла- 
рак сайлан шотлалтэш.

Пырдыжым, тупрашым (пургыжым) пӧлэм оҥам, 
пукшымо волым да монь 1 процэнтан хлор звэс- 
ка вӱд шулыш дэн дэзинфэкцылыман. Ты вӱд шу- 
лышым тыгэ ыштыман: кажнэ 10 вэдра вӱдлан 
(ик вэдраштэ 10 литрым шотлыман) ик килограм 
хлор звэскам ик атэш (бочкэш) налын, чот лугэн 
3—4 шагат жап шинчыктат. Ты годым, вӱдэш 
шулыдымо шӧнчал-влакшэ бочко пундашыш во- 
лэн шинчыт, шулышо, йандыр тӱсан вӱдшо дэ- 
зинфэкцылык наста лийэш.

Дэзинфэкцым ышташлан ты йамдылымэ звэска 
шулышым (растврым) пырдышыш, пӧлма оҥашкэ 
да монь чот шыжыктылыт (шӱрӓт).

Дэзинфэкцылан чот хлор пушан звэска вэлэ 
йӧра; хлор пушым йомдарышэ звэска дэзинфэкцы- 
лан ок йӧрӧ. Хлор звэска кӱртнӧ арвэрым да 
вургэмым локтылэш (йӱлалта), сандэнэ кӱртнӧ ар- 
вэрым да вургэмым хлор звэска дэнэ дэзин- 
фэкцылаш ок кӱл.

Хлор звэска эн ӱшан да кӱчык жапыштэ эн 
талэ (чоткыдо) микробым пытарышэ срэдствы- 
лан шотлалтэш.

Вита кӱварым тыгэ дэзинфэкцылыман: ончыч 
кӱварым звэска шулыш дэн чот мушкыт, вара 
мландым кӱнчэн рокшым йӧрат да уэш звэска
« -4 0 0  113



и1улыш дэнэ ш ӱйалтат. . .  Иӱлалтыдыма (вӱдэш 
шулыктыдымо) звэскам кӱвар мушкашлан 10% 
шулышым налман. Тидым йамдылашлан вэрч боч- 
кыш  изиш вӱдым пыштэн туш ко звэскам пыштат, 
чот лугэн, 10%-аныш шуктышашын вӱдым йэша- 
рат. Звэска йӱлаш (шулаш) тӱҥалэш, ты годым 
тудым изэ кольмо дэнэ лугыман. Звэска вӱд шин- 
чаш ы нж г шыжалт ыанын чот эскырьшан. Ш оҥ 
лэкмаш пытымӧнгӧ чот лугэн (звэска шулышым— 
вэс сэмын „звэска ш ӧр“ маныт) ик тӧрандат. Звэс- 
ка шӧрым хлор звэска сэмынак дэзинфэкцылан 
кучылтыт. Звэска шӧр йуж  гыч углэкислотам на- 
лын вашкэ пужла, сандэнэ тудым иккэчылан си- 
тышэ дэч утла ыштыман огыл.

Имньэ эрыктымэ шоткым крэолин да лизол 
шулышэш дэзинфэкцылат.

Вольык шӱгарым ыштымаш да вильам 
(колшо вольыкым) погэн налмаш.

Вольык шӱгарым прамай ыштымаш, тудӹм сай- 
ын шот дэнэ кучымаш да колшо вольыкым и<а- 
пыштыжэ погэн налмаш — колхозын да имньэ фэр- 
мын эн кулэш вэтэринарнэ-профилактик йӧнышт 
лийыт. Сандэнэ ты нэргэн посна шогалдэ ок лий.

Колшо вольыкын капыштыжэ. йатыр мартэн 
пижшэ чэрын микробшо ила, сандэнэ нуно ро- 
кыш, тудлан пэрнышэ арвэр влакыш логалын 
пижш э чэр шарымэ источникыш савырат. Йужо 
пижшэ чэрын, мутлан сибир йазвын чэржэ (спо- 
рыжо) рокышто кийшыла ш уко ий мартэ ок йо- 
мдаралт.

Кажнэ колхоз озанлыкын шкэнжын сайын ыш- 
тымэ вольык шӱгаржэ лийман, лач тышкэ гына 
колшо вольыкым тойыман.

Вольык шӱгарлык вэр тӧр, кӱкш о, чодырадымэ, 
колхоз дэч, куго  корно дэч, лутымо вэр дэч да 
йӱктымӧ вӱд дэч пэлнэ лийман. Вольык шӱгар 
йыр кэлгэ канавэ да пэчэ лийман.
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КолЫшо вольыкым шӱгарыш ныҥгайымэ годым 
пэш эскэраш кӱлэш, корнэш чэржым йоктарэн 
кодыман огыл. Тидлан вэрч колхозышто лӱмын 
орвам альэ тэрым ойырэн, тудын пундашыжым 
сайын пудалэн колшо вольык шупшыкташ йӧр- 
шым ыштыман. Ты орвам моло вэрэ нигуш кат 
кучыман огыл. Кажнэ колышо вольыкым нынгаймэ 
дэч вара орважым сайын дэзинфэкцылыман.

Лышнэ улшо колхоз влаклан ик вольык шӱга- 
рат сита.

Прививкэ ыштымашын пайдажэ.
Прививкэ ыштымаш —  йужо чэр дэч аралышаш 

вэрч ышталтэш. Аптэкыштэ лӱмын лукмо наста: 
ваксин альэ эмлымэ тувыртыш дэнэ тудым ыштат.

Ты наста влакын йадышт вольык капыш логал- 
мӧҥгӧ вольык организм микроб ваштарэш „анти- 
тэла„ лӱман настам ойырат. М икроб дэнэ организ- 
мын кучэдалмашыжэ вӱрыштӧ эртаралтэш. Тыштэ 
ик мучаш лийэш. Альэ организм кучэдалмэ жа- 
пыштэ антитэлым ш уко тэмэн микробым сэҥа, 
альэ микроб талэш лэктын шкэ йадшэ дэнэ орга- 
низмым сэҥа.

Ты кучэдалмаштэ организм талыш лэктэш гын, 
умбакыжымат организмыш логалшэ микроб дэнэ 
кучэдалаш антитэл эрэак ситышын лийэш, орга- 
низмыш логалшэ микроб пытат, тыгэ вольык ок 
чэрланэ. Тыгэ лиймашым „вольык имунитэтым 
налын“ маныт. Организмын ты вийжэ йатыр мартэ 
чэр микроб ваштарэш кучэдал шога: йатыр тылызэ, 
ий мартэ чэр дэч арала, йужо чэрым курым мучкат 
ок пыжыктыктэ. Тэвэ ты амал дэнэ, антитэл 
лэкмэ шотэш волыклан прививкым ышташ тӱна*- 
лыныт.

Вольык коваштэ кӧргыш  кӱлэш сэмын пушкы- 
дэмдымэ микробым (вакциным) прививайат. Ты 
пушкыдэмдымэ (начар) микроб дэнэ организм пэш 
куштылгын кучэдалын, кучэдалаш кӱлшӧ „анти-
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тэлым” йамдыла. Тэвэ ты кодшо антитэл вольӹк 
вурэш кодын микроб дэнэ кучэдалаш эрэак йамдэ 
лийын шога.

Чэрланышэ имньылан пӧрвой полыш пумаш.
Вольык эмлымашым лӱмын тунэмшэ йэҥ-вэтв- 

рач альэ вэтфэльдшыр ышта. Чэрланышэ имньы- 
лан пӧрвой полыш пумо нэргэн кажнэ колхозник, 
коньух шинчэн шогыжо. Имньын шогылтмыжым да 
йӧсын коймыжьш нигунамат палыдэ кодыман огыл.

Ш учко да тӱчкыдын лийшэ чэр годым пӧрвой 
полыш пумаш нэргэн тэвэ улнӧ ончыктэна.

Кольа лиймаш. М ушкырвушто коштымашым альэ 
шолын йатыр ужашыжын коштымашӹм кольа чэр 
маныт. Ты чэрланымашын туҥ признакшэ тыганьэ: 
вольыкын мушкыржӧ кэнэта коршташ туҥалэш, 
имньэ мушкыржым онча, возэш, кыньэлэш, уэш 
возэш, пэш чот корштымо годым имньэ мландэ 
умбакэ йӧрлын кайа. Кургым йӧршэш ок коч.

Тыгэ чэрэланымаш начар кургым пукшымо дэнэ 
альэ шокшо, йукшэн шудымо имньылан шульым 
пумо дэнэ лийэш.

Ты чэрэлянымаш-шучко. Чэрланымаш туҥал- 
мӧҥгӧ имньым вэтврачлан альэ вэтфэльдшырлан 
ончыктымая. Нунын толмэш тыгай пӧрвой полыш 
лийман: имньын шоло арвэржым йастараш кулэш, 
тидлан вэрч, имньын шэнгэл рожыш кыжо кидым 
чыкэн шурым удырэн лукман, тылэн вара клизмым 
шындат. Клизмым лэвырак вӱдын шовыным пыш- 
тэн ыштат. И к канаштэ 5-6 литр вудым колтат. 
Клизмым шуко пачаш (1 ужаш скипитарлан 4ужаш  
вудым) йыгат, варажым портыш дэнэ путырат. Пэш 
чот коштымо годым имньэ мландэ умбак возаш 
тырша. Тыгэ вочмыж годым мушкыр вушто шэ- 
лын кэртэш, сандэяэ нигунамат имньылан возаш 
эркым пуман огыл. Имньын тыгэ йӧсланымыж 
годым вудэн кошташ кулэш. Имньэ возын, шыпак 
кийагын, тудым тарватыман огыл. Ты годым 15— 20
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минутлан имньыт тупшо дэн пышташ гын, сай 
лийэш. Ш укы ж  годым имньэ туп ӱмбалныжэ шкэ 
кийаш тырша. Моланжэ палэ. Ты годым имньын 
коштымашыж чарна да шоло арвэржат пашам сай 
ьш1таш тӱҥалыт.

Йужо кунам шоло арвэр эрыкт шаш вэрч пуш- 
кыдэмдышэ настам пуман. Тидым пуэн моштышо 
йэҥ уло годым -нэлэ ыштыман. Тидлан вэрч ик 
бутылкаш 300 грам клаубэр шӧнчалым альэ 400 грам 
кэчвэртыш ӱйым шулыктарыман. Имньын мӱш- 
кыржӧ оварымэ годым бутылка вӱдэш 15 грам 
крэолиным шулыктарэн йӱктыман.

Ш ондо кучалтмаш чэр чылт кольа чэр сэмын 
гайак лийэш. Тудынат признакшэ чылт кольа лий- 
маш чэр ганьак. Ты чэр годымат вэтэр инар полыш 
лийман. Вэт-врач толмэш имньылан полышым пу- 
ман. Вийаш шолыш кидым чыкэн имньын шӱвыр 
оҥжым эркын гына тэмдыштман масажым ышты- 
маш). Ш ӱвыр оҥын ӱлыл ужашыжым эркын тэм- 
дыштмаш тэмшэ шӱвыр оҥлан шондо лэкташ йӧ- 
ным ышта. Тыштэ эн сай амаллан шондо лэкмаш 
рожыш катэтр чыкымаш шотлалтэш. Тидым врач 
гына ышта.

Кэчэ ш окш о пэрымаш. Тидэ кэҥэж шокшо кэ- 
чэ годым лийэш. Тыгэ кэчэ пэрымаш кэчэ йол 
туран вуйым пэрымэ дэнэ лийэш. Пӧрвой полыш 
пумаш тыгай лийман; вуйыш йӱштӧ компрэсым 
(ночкошовычым) пыштыман да имньым йулан(ӱмы- 
лан) вэрыш шогалтыман. Ш окш о ийгэчан вэрыштэ 
паша ыштымэ годым имньылан лӱмын ош шльа- 
пам уншалтыман.

Лу_хугмаш_. Ш укы ж  годым имньын кид-йол лу- 
ышт тугыт. Йӧршын тугш о (коваштыжат кӱрлын 
гын) лу куш кын ок кэрт, тыгай имньым шыллан 
вэлэ шӱшкылман. Рвэзэ имньын кӧррӧ гыч тугшо 
лу пэш вашкэ куш кэш. Тидлан врач полыш, йолым 
лӱмын пидмаш обэзачыльнэ кӱлэш.

Ты годым тыгай пӧрвой полыш лийман: врач 
толмэш имньэ тугш о йолжым ынжэ локтыл. ма-
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нын эскэрыман, возэш гын, тудлан сай кукш о 
вакшышым пыштыман. Адак врач . толмэш тугмо 
вэрыштэ ийым, йӱштӧ вӱдым да монь кучыман.

Йэчкэштмаш (муклэштмаш). Йэчкэштмашым 
тӧрлалташлая врачлан обэзатыльнэ толман. Врач 
толмэш йэчкэштмэ вэрыштэ эрэак йӱкшэмдэн шо- 
гыман да имньылан эрыкым пуман.

Йол пундаш шуралтымаш — корно покшэлнэ, 
кудывэчыштэ да монь кийышэ пуда влак дэнэ 
писэ арвэр влак имньэ йолым шуралтымаш дэнэ 
лийэш. Пудам сайын, мучашыжым тугэн кодыдэ 
лукташ тыршыман. Кэрылтмэ олмыш вигак дэзин- 
фэкцылымэ настам-йодым, крэолиным альэ йо- 
дым шӱрыман. Тылэч посна кэрылтмэ олмыш ош, 
йандар шовыч лапчыкым пыштэн пидын шынды- 
ман.

Шуралтымэ олмышто йол пундашым эрыкты- 
маш да врач полшымаш кузэ гынат, вашкэ лийман.

Ш иждэ (мэнингитоподоб) чэрланымаш. Ты чэ- 
рын кузэ лиймыжэ эшо палэ огыл. Чэрын приз- 
накшэ: вуй торы к да вуй чора (оболочко) кошты- 
маш лийэш. Ш укы ж  годым чэр кэнэта тӱҥалэш.

Имньэ созньаныжым йомдара, воктэн мо лий- 
мым ок палэ, лӱнгэн кошташ тӱҥалэш, шогымыж 
годым ончыл ик йолжым вэс йол ӱмбакыжэ пышта. 
Шӱлыкан койш ыжо кэнэта кумыл нӧлталалтмаш 
дэнэ вашталтэш, имньэ шиждэ кудал колта, пыр- 
дыжыш да монь кӱзаш толаша.

Пӧрвой полыш пумащ тэвэ тыштэ: чэрланышэ 
имньым йоҥгыдо, йуланрак да пычкэмышрак 
виташ шогалтыман; шойа корэмышкыжэ горчич- 
никым пыштыман. Вашкэ гына имньын шоло ар- 
вэржым эрыктыман.

Эрыктымашым пушкӹдэмдышэ настам упша гыч 
йӱктэн огыл, клизмым шындэн ыштыман. Толашы- 
мыж годым имньэ шкэнжым ынжэ сусырто манын 
чот эскэраш кӱлэш.

Чэрын пӧрвой признак улмыж годымак имньым 
кашак дэч ойырьтман, витам (чэран имньэ шогымо
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вэрым) да тудын вэлэн пижын шогыщо арвэр вла- 
кым дэзинфэкцылыман.

Сап. Пэш пижэдылшэ чэр. Ты чэр дэнэ айдэмат 
чэрланэн кэртэш Сап лӱмын микроб-сап палочкодэ- 
нэ лийэш. Ты чэрым огыт эмлэ. Сап чэран имньым 

врач толмӧҥгӧ актым возэн вигок пуштман.
Сап чэр годым пӧрвой полыш пумаш элмымаштэ 

огыл, моло имньым да айдэмым чэрланымэ дэч 
аралымаштэ лийэш.

Имньын ик нэррожшо гыч, альэ кокытш о гычат 
шӱшӧ йӧршан вӱдыжгӧ йогаш тӱҥалэш гын, оҥы- 
лаш йымалсэ туышт (железа) пэшкыдын коштыдэ 
пуалмэдэн пырльа кокыртыш  да коваштыштэ шэл 
(койа)тӱсан, порэмалт кэртдымэ йора лэктэш гын, 
тыгай имньылан сап шотышто ӱшан пыта, сандэнэ 
тудым содор моло имньэ дэч ойырыман, шогымо 
вэржым, тудын вэлэн лийшэ арвэр-влакым дэзин- 
фэкцылыман. Тунамак чэрланышэ имньым да моло 
имньэ-влакымат ончаш вэтврачым ӱжман.

Сибир йазБЭ. „Сибир*'йазван^ палочка“ лӱман 
микроб дэнэ ты чэр лийэш. Пэш тӱчкыДын сибир 
йазвэ кэнэта шарла. Имньэкэнэта кокыраш тӱҥа- 
лэш, нэржэ дэн упшажэ гыч ш оҥ йӧршан шӱвыл 
йога, кольа чэр сэмын имньэ пӧрдалэш да могыр- 
жым шупшкэдылэш, тыгэ йӧсланэн, иктаж, пэл ша- 
гат гыч имньэ кола. Тидым „волгинчэ сэмын, писын 
лийшэ сибир йазвэ“ — маныт.

Ты годым имньылан нимогай полышымат пуаш 
ок лий, лач колышо имньын капшым гына, кузэ 
гынат, вашкэ тойаш пижман.

Йужо кунам сибир йазвэ кужы н шуйна. Ты 
годым, шуэракын, имньэ капын тӱрлӧ ужаштыжэ— 
шӱйыштӧ, оҥышто, мӱшкыр йымалнэ пуалмаш 
лийэш. Пӧрвой жапыштэ пуалмашыжэ пэшкыдэ 
йӱштыш, руаш ганьэ пушкыдыш да коштыдымаш 
савырна. Чэрын тыгэ кужын шогымыж годым 
имньылан эмлымэ полышым пуаш лийэш. Полы- 
шым вэтврач-эмлымэ тувыртышым (сывороткым) 
имнььш коваштыж кӧргыш  колтэн — пуа. Тидым
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чэрын признакшэ лэкмӧҥгӧ вигак шуктыман. Чэ- 
ран имньым посна шогалтыман. Имньэ шогымаш 
арвэрым чыла дэзинфэкцылыман. Сибир йазвэ ай- 
дэмланат куснэн кэртэш.

Удыртыш чэр. Шинчалан койдымо тыгыдэ пуди- 
влак дэнэ чэр лийэш. Удыртыш чэрын прнзнакшэ 
тыганьэ: вуйышто, тӱпыш тӧ дт вачэвалнэ чумы- 
раш ганьэ чӱнча-влак лэктэдат; ты вэрыштак мэж 
(пун) клэй гай ваш пижыт, мэж йогаш тӱҥалэш 
да имньын могьфжо эрэак чыгылталтэш, путырак- 
шым йӱдым да шокшышто имньэ пэш йӧслана.

Тыгай признакым ужмӧҥгӧ имньым тунамак 
моло-влак дэч ойырыман. Изын чэрланымэ годым 
эмлымаш тыгэ лийман: чэран вэрыш дэзинфэксы- 
.лымэ настам— 10 процэнтан карбол кислотам альэ 
крэолиным кэчэвӧртыш нӧшмӧ ӱйэш ыштэн шӱры- 
ман. Удыртыш чэр дэнэ чэрланышэ имньым эрык- 
тымэ ок кӱл, эмым шӱрымо дэч 3— 4̂ кэчэ вара 
гына шовын да шокш о шэлок (ломыж вӱд гычат 
щэлокым лукташ лийэш) дэн мушман. Удыртыш 
чэрым йӧршэш пытаршаш вэрч врачын полышы- 
жо кӱлэшак.

Чэрдэн (инф экцион) чома кудалтымаш.
Ш укы ж  годым ты чэр дэн им^гьэ тӱжын 4—8 

тылызыштыжэ чомам кудалтат. Йужо кунам тудо 
кэнэта лийэш, йужо кунам чома кудалтымаш дэч 
ончыч чэрын признакшэ — изын водар пуалмаш, 
ночко вэр гыч тазыла, йужо кунамжэ шӱшӧ йогы- 
маш, кочмо шудымаш да шӱлыкан лиймаш — палэ 
лийэш. Тӱчкыдынак, озанлыкыштэ кучы к жапыштэ 
йатыр тӱж  имньэ-влак чомам кудалтат.

Чома кудалтышэ вӱлым содор' ойырыман. Шо- 
гымо виташтэ, путыракшым чома кудалтымэ вэ- 
рыштэ дэзинфэкцым ыштыман. Чэр нэргэн писын 
вэтврачлан шижтарэн, тудлан эмлымашым да про- 
филактик пашам ш укташ пижман.

Чэрдэн чома кудалтымаш пижшэ чэрлан шот- 
лалтэш, айдэмланат куснэн кэртэш .

Кош тыктымо чэр альэ подсэдал. Тидэ кужо
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жапыш шуйнышан имньын тӱлэ тарманэшыжэ 
лийшэ чэр. Ты чэрыштэ трипаназом лӱман мик- 
роб улыт, нунак имньым чэрландарат. Коштыктымо 
годым ты чэр ик имньэ дэч вэсэ дэкэ куснылэш. 
Адак эрыктымэ ш отко коч, кид коч да монь чэр 
шарлэн кэртэш. Ожынат, вӱлынат тӱлэ тарман тӱр- 
вышт оварэн йораҥыт, варажым эрдыш да вода- 
рышкат чэр кусна. Коваштыштэ кумда — ший тэҥгэ 
лопкыт нарэ йора-влак дэктэдат. Ты йора^влак 
йужо кунам пытат, (п^эрэмыт), 10— 15 кэчэ гыч 
адак уэш почылтыт. Йора-влакым йӧратымэ вэ- 
рышт: шӱй, мӱшкыр, оҥ да шэҥгэл ужаш.

Кӱшнӧ ончыктымо признак лэкмӧҥгӧ имньым 
вигак ойырыман, Ойырымо имньэ-влакым ^сайын 
ончаш да пукшаш тӱҥалман. Ты имньэ-влаклан 
лӱмын иосна эмлымаш лийэш.

9 колхозышто имьным моштэн
(ПРАМАЙ) КУЧЫЛТМАШ.

Имньым моштэн кучылтшаш вэрч, эн ончычак 
колхозлан монарэ имньэ кӱлмым палэн налаш 
кӱлэш.

Тидлан вэрч колхозышто тӱрлӧ паша жаплан 
(шошым ӱдашлан, такырым куралаш, шурным по- 
гэн налаш да монь) монарэ. имньэ да трактыр вий 
кӱлмым палаш кӱлэш Тыгэ ыштымашым шупшо вий 
балансым ыштымаш —  маныт, ты паша чыла кол- 
хозыштат призводствэннэ план ыштымэ годым ыш- 
талтшашан. Паша нормым да шупшо вий кӱлмым 
чотлэн ыштымаштэ коньухлан да имньэ дэнэ паша 
ыштышэ моло йэн-влакланат полшэн шогыман. Ты 
годым ик имньылан могай паша нормым пушашым 
да посна жаплан монарэ имньэ вий кӱлмым сайын 
чотлыман.

Тыгэ чотлымаш тэвэ мом ончыкта: шошым ик 
ийащым эр ӱдымо да шурным погымо кампаньэ
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годым имньэ вий пэш ш уко кӱлэш, путыракшым 
йошкар ушмэн удымаш да моло тэхник культу- 
рым ӱдымаш районышто имньэ пэш ш уко кӱлэш.

Тугэ гынат колхозлан имньэ вий кӱлмым чот- 
лымо годым шуко имньэ вий кӱлэшан жапым нэ- 
гызлан налаш ок лий, чылажымат жапыштыжэ, 
кӱчык срокышто ыштэн ш укташ кӱлэш.

Колхозлан имньэ вий кӱлмым чотлымо годым 
имньым да трактырым пашашкэ кучэн моштыман.

ХУ1.парт с’йэздат, ВКП  (б) Рӱдо Комитэтат 27 
майыштэ лукмо пунчалыштышт имньым трактыр 
дэн вашталташ огыл, ты ко к шупшо вийым ушэн 
мошташ кӱлэш манын ончыктышт. Тыгэ ушымо 
годым.куго вийан трактырым, тӱҥ  куралмаш па- 
ша влакыштэ: такырым, сӧрэмым куралмаш дэн 
куго  машина влакым шупшыкташ, шиймэ (кырымэ) 
машинам пӧртыкташ да монь кучылтман. Озан- 
лыкыштэ трактыр ситышын уло годым имньы- 
лан ышташ тыгай паша влакым ко к пачаш курал- 
машым, культиватор машина дэнэ аҥам пуш- 
кыдэмдымаш, шӱрымашым (тырмалымашым), шур- 
но шупшыктымашым, корныш коштмашым да монь 
кодыман.

Озанлыкыштэ имньэ вий дэнэ мэханик вийым 
ушэн моштымаш имньым да трактырым кучылт- 
машым чот нӧлталэш, тыгэ озанлыклан шупшо 
вий шулдэштэш. Тидым опыт ончыктыш.

Ш упшо вий кӱлмым чотлымӧнгӧ да мэханик вий- 
лан монарэ пашам пуаш лиймым палымӧнгӧ озан- 
лыклан монарэ имньым кодышашым палаш лийэш.

Умбакжым ийдалук мучко имньылан и к  тӧр 
паша логалжэ манын тыршыман. Кӱшнӧ ончык- 
тымаш гыч мэ тэвэ мом ужына: тӱрлӧ йал озан- 
лык паша ж,апыштэ имньэ вийат тӱрлын кӱлэш, 
тидэ тэлым вэлэ огыл, кэнэжымат лийэш, тэвэ 
мутлан: такыр куралын пытарымӧнгӧ ӱдаш тӱҥал- 
мэш имньэ вий кугынат пашаштэ ок кучалт. Ш у- 
ко колхозлаштэ да шкэт посна озанлыкыштэ ий- 
далук мучко имньэ 100— 120 кэчэ дэч утла пашаштэ
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ок кучалт, тыгэ моло кэчыжым имньэ йара шога, 
арам кургым кочшылан чотлалташ туҥалэш.

Чынжым тыштэ имньэ титакан огыл, озажын куч- 
ылт моштыдымаш пашажэ. Имньэ ийдалук .мучко 
300 кэчым ыштэн кэртэш, тыштэ курго ситышын 
да сай ончымаш дэн сай пукшымаш вэлэ лийжэ.

Кажнэ сознатыльнэ колхозник да вуйлатэн шо- 
гышо орган влак ончылно тыгай паша лийман: 
кулэш сэмын имньым кандарэн, тудлан ийдалук 
мучко эрэак пашам пуэн шогыман; тэлэ жапыштэ 
оралтэ ыштышаш матэриалым (пырньам да монь), 
тэрысым, лумым да монь имньэ ш упш ыктӹжо, пы- 
тартышлан, ула дэн кошташ кучылтман.

Мэмнан калык озанлыкыштэ оралтэ ыштышаш 
матэриал да турлӧ продукт шупшыктымаш эрэак 
куш кын толмо дэнэ шупшыктымо вий кулмаш 
туҥ вэрым налэш.

ССРУшэмыштэ улшо имньэ-влак коклажэ гыч 
шукыжо колхозлаштэ улыт; колхоз-влак кугыжа- 
нышлан полшышашан улыт, сандэнэ кӧлхоз-влак 
шкэ имньыштым сай ончэн, имньэ парк пашам 
сайэмдэн, йара жап годым кугыжанышлан турлӧ 
грузым шупшыкташ полышаш улыт.

Тидлан вэрч колхоз-влак озанлык организадэ- 
влак дэн договорьш ыштэн кэртыт. Договорышто 
шупшыктымо жап, пашан кугытш о да шупш ык- 
тымо ак ончыкталтман.

Кажнэ колхоз имньэ ийдалук мучко транспорты- 
што 10 кэчэ пашам ыштэн, ты жаплан 5— 10 тон 
грузым шупшыкта гынат, чылажэ (чыла имньын па- 
шажым иктышуш ымо годым) мильйон тон шупш ык- 
талтэш.Тыгэ кугыжаныш ончылно улш ош упш ыкты- 
маш паша шукталтэш, транспорт паша чот сайэмэш.

Иара жапыштэ имньым транспорт пашаштэ ку- 
чымаш кугыжанышлан пайдам пуа — шуко груз 
шупшыкталтэш, тугак колхозланат куго пайда лий- 
эш — оксам ыштэн налэш. Тылэч посна имньэ дэн 
ыштышэ колхозникланат пайда лийэш — колхоз 
ыштэн налмэ окса гыч шкаланжэ процэнтым налэш.
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Имньым прамай да ийдалук мучко эрэак кучылт- 
машым кажнэ коньух, кажнэ бригадир, кажнэ кол- 
хозник эскэрэн шогыжо.

Кажнэ имньын паш жым чотлэн толман, чотлы- 
машым да имньым пашаш кучылтмашым бри- 
гадир намийа, ыштымаштэ коньух-влак полшы- 
шан тлыт.

Йатыр вэрэ колхозлаштэ тыгай паша-влак лийын 
улыт; колхоз имньым нимогай план дэч посна па- 
шаштэ кучӹлтыныт; кажныжэ шот дэч посна, шкэ 
йӧратымэ шот дэнэ имньым пашалан налыныт; 
колхоз дэч пэлнэ шогышо йэҥ шкаланжэ кӱлэш- 
лан колхоз имньым кычкымашат пэш ш уко вэрэ 
лийын.

Тэвэ нинэ ончыктымо паша-влак колхозник-вла- 
кын имньэ ончаш тыршымыштым пытарэн, тыгэ 
имньын паша ӹштэн кэртмашышт волэн толын. 
Тыгай начар пашам ончэн Совнарком 1932 ий 
майыштэ лукмо пунчалэшыжэ тыгэ каласыш „кол- 
хозышто бригадылан кучыктэн пумо имньэ-влак 
кучылтм шым бригадир гына вуйлатыжэ, молын 
ты пашаш пижмашым чараш". Ты пунчалыштак 
каласымэ — “ кэч могай кӱлэшланат, кэч кӧн йод- 
мыланат, ты кокла гыч вэрыссэ власть йодмы- 
ланат, кӱшыл орган-влак гыч толшо уполномочэн, 
йамдылкалышэ да монь-влакланат колхоз правлэ- 
нын имньым йара пумашыжым чараш“ .

Тыгэ колхоз имньэ паркым ик бригадир гына 
викгара, тудо имньым прамай, кӱлэш вэрыштэ да 
кӱлэш пашаштэ кучылтмашлан вуйын шога. Им- 
ньым нарьадыш колтымо дэч ончыч имньын мо- 
гай пашам ыштэн кэртмыж нэргэн бригадирлан 
коньух дэч йодман. 2 ийаш талгудо (рвэээ имньэ- 
влак) кокла гыч пэҥгыдэм шушо влакым эн куш- 
тылго пашаш вэлэ кычкыман. Урлыкаш (плэмэн- 
ной) талгудым 2 ийашыж годым пашаш кычкаш 
ок кӱл, вашкэ шушо да нэлэшупшо-влакым гына 
куш тылго пашаш кычкаш лийэш. 3 ийаш талгу- 
дым да моло пэҥгыдэм шудымо рвэзэ имньымат
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пашаштэ пэш Эскэрэн да аралэн кучылтман. Нвэзэ 
имньым куштылго пашаш кучылтмо вэлэ огыл, 
тудлан пашазэ кэчын кужытш ат 6— 8 шагат дэч 
куго лийман огыл, тылэч посна паша годым кан- 
дарымашат тучкыдын лийман.

Рвэзэ имньылан утыж дэнэ нэлэ паша пумаш, 
тудын кушшашыжым чарэн да паша ыштэн кэрт- 
машыжым йомдарэн кэртэш.

Имньым чыла пашаштэ кучымашат бригадирын 
нарьадшэ почэш эртыман. Эрла кэчылан могай 
имньэ, могай пашаш да могай жапыштэ каймым 
чыла коньух да колхозник-влак шинчышашлан вэр- 
ча нарьадым бригадир оссо кэчынак кастэнэ ышта-

Кажнэ имньын пашажэ посна журналэш возал- 
тэш, тывэч имньын паша ыштымжым, могай паш- 
аштэ кучалтмыжым да канаш пумаш дэн куш тылго 
альэ нэлэ пашаш вончыктарымашым раш палаш 
лийэш.

Имньэ-влакым пырльаш кычкымашым пэш эскэ- 
рэн да моштэн ыштыман Ты пашаш пэш шонэн, 
кӱлэш сэмын пижман.
, Имньэ-влакын койыш -ш октыш ыш т ик ганьэ огыт 
лий. И к  имньэ йэҥ поктымым альэ вурсымашым 
ик сэмын онча, вэсыжэ — шкэ сэмынжэ. И к имньэ 
поктымым вэлэ огыл, солам альэ сапьшат туса 
(чыта), вэсэ гын, ты годым шыдэшка, толашаш 
туҥалэш.

Адак турлӧ имньэ-влакын ошкылмашыштат ик 
тӧр огыл, ик имньыжэ торан (кумдан) тошкалын 
ик тӧр ошкылэш, вэсыжэ тучкыдын тошкышт, 
йӧсын шупшэш.

И к мужырыш (парыш) куго  да изэ имньым коч- 
кымэ годым ик тӧр шупшмаш ок лий. Тыгэ мэ, 
альэ' куго  имньыжым шагал пашаштэ кучэна, альэ 
изырак имньыжым уты ж дэн индырэна.

Тывэч палэ. Имньэ-влакым пырльа кычкымэ го- 
дым нунын ик гай койыш шоктышыштым, ошкыл- 
мыштым, кугытшым да вий улмыштым пэш ончы- 
ман.
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Тыгэ имньым ойырымашӹм, эн ончычак, коньух 
да имньэ дэн паша ыштышэ-влаклан ыштыман, 
чыла ты пашам бригадир вуйлатэн шога.

Имньэ-влак пашам пырльа ыштымэ дэн вашкэ 
ваш тунэм шуыт, сандэнэ нуным йатыр жаплан 
пырльа пашаштэ кучьщан.

Кажнэ имьнылан посна омыта-ӱзгарым кэ- 
лыштарэн, номырлыман. Палэ. Омыта-ӱзгар пызы- 
рымаш альэ йоҥгыдын кэчымаш, нимо дэч коч 
имньылан пашаштыжэ аптырата. Омыта ӱзгарым 
имньэ кап вэлэн кэлыштарыман, чот эҥэртэн 
шупшаш кӱлмо кап ужаш вэлэн лач пижын шогы- 
маш лийжэ. Тӱрлӧ имньым' кап кыл ужаш ыжат— 
вачыжэ, шӱжӧ, вачэвалжэ ик лопкытан да куты- 
тан огытыл. Сандэнэ имньэ вачэвал, оҥжо да 
монь ынжэ йыгалт сусырго манын омытам, ӧрнча- 
кым да моло кычкымэ ӱзгарымат кап ужаш-влак- 
лан кэлыштарыман, укэ гын, куго  омыта альэ 
ӧрнчак имньын ужашыжым йыга, изэ — могырым 
ишэн, пашзлан аптырата. кажнэ имньын омыта 
ӱзгаржэ номырылмо лийжэ, паша дэч вара тудо ви- 
таштэ лӱмын вэрыштэ тугай номыран иш кыш так 
кэчыжэ. Ты нОмыр имньын номыржо дэн ик га- 
ньак лийман.

Имньэ-влакын пашашт гыч толмӧҥгӧ коньух 
паша ыштышэ колхозник дэч имньэ-влакын таза- 
лыкышт да кузэ паша ыштымашт нэргэн палэп 
налшашан. Тылэч посна омыта ӱзгарын сайлык- 
шымат ончыман. Тыштэ палымэ ситыдымашьш 
альэ кэлшыдымашым содор тӧрлатыман, имньын 
изыш сусыргымыжым бригадирлан да санитарлан 
шиштарыман. Ты пашаштэ эскэрыдымаш, айда- 
лийжэ ыштымаш имньын тазалыкшым локтылэш, 
паша ыштэн кэртмаш сайлыкшым волта, йатыр 
годым имньым йӧршэш альэ куж о  йӧрдымаш лук- 
тэш.

Имньэ паркын паша ыштэн кэртшаш сайлыкым 
волтышо — омыта ӱзгар пашаштэ лийшэ- обэзличкэ 
дэн коньух эн чот, эн тӱҥ  кучэдалшэ улэш.
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Кучышаш тыгыдэ ӱзгар-влакым—шӧрмыч кӹлым, 
чажым, нӱшкыр йымал да шылыж вал кандрам, 
постромкым да тулэч молымат кажнэ имньылан 
паша туҥалмэ дэч ончыч, тэлымак йамдылаш кӱ- 
лэш; ты-влак эрэак йамдэ (запасыштэ) лийман.

Имньын паша кэчыжэ нормироваймэ лий- 
жэ, паша годымсо кандарымэ жапым пэҥгыдын 
да кӱлэш  сэмын ыштыман, Тывэч палэ. Канда- 
рымэ жапым имньын пашажым ончэн ыштыман. 
Имньэ уты ж  дэн ынжэ нойо да пытышэ вийжым 
тэмэн ш огыжо манын имньым жапын-жапын 
кандарыман.

Кажнэ колхозышто кэчэ эртарымэ порьадокым 
ыштыман, тидым производствэнньэ совэщанэ /(э - 
ҥыгдэмда, чыла колхозник-влакат палэн шогат.^Иал 
озанлык паша жапыштэ ыштыщаш примэрный пла- 
ным ончыктэна: эрдэнэ —6 гыч 9 шагат мартэ па- 
шам ыштыман, 9 гыч 10 шагат мартэ имньым пук- 
шыман да кандарыман, 10 гыч 12 мартэ пашам 
ыштыман, 12 гыч 14 мартэ сайын пукшэн канда- 
рыман, 14 гыч 17 мартэ пашам ыштыман, 17 гыч 
18 мартэ кандарыман, 18 гыч 20 мартэ адак пашам 
ыштыман, тылэч вара йуд воштлан имньым канаш 
шогалтаг.

Кэҥэжым имньым сай йужышто кандарыман, 
пукшымаштэ (кожлаштэ, олыкышто да монь) ут- 
ларак сай.

Тыгай кэчэ порьадок годым имньэ кэчэ мучко 
10 шагат пашам ышта, пасу паша ш уко годым 12 
шагатышкат ш укташ  лийэш, ты годымат канда- 
рымэ жапым йэшарыман.

Дэкадыштэ (лу кэчыштэ) имньылан ик кэчэ ка- 
нымэ жап пуалтэш, ты годым имньылан канашы- 
жэ сай йӧным ыштыман — сай пукшаш, йуштылташ 
да кутымӧ вэрыш колташ.

Чыла кандарымэ жап годымат коньух имньым 
сай пукш ыжо да чыла ситыдымашым эскэрэн шо- 
гыжо. Имньэ-влак колхоз оралтэ дэч пэлнэ пашам 
ышта гын, тувэчын кондымо ок кул, тыгэ ышты-
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мэ дэн жап да имньыи вийжэ арам йомэш, Ты 
годым паша ыштымаш вэрыштэ имньэ-влак шогаш- 
лан да йӱр, мардэж да кэчэ дэч авыраш вэрч эн 
куштылго, эн простой лэвашым ыштыман.

10
Пашам прамай шындымаш— колхоз-влакым озан- 

лык-организационно пэшыдэмдымаштэ тӱҥ  усло- 
в й улэш, тидым шуктэн гына мэ паша лэктышым 
да пашан сайлыкшым нӧлталын кэртына. Тугэ 
гынат, шуко колхозлаштэ паша шындымаш нэргэн 
шагал шоналтат, аламан ончалыт. Колхоз правлэн- 
влак Лэнинын— „Паша лэктыш— тидэ пытартыш шо- 
тышто у общэствэннэ строй сэҥымашын эн кулэш, 
эн куго  условийжэ" манмэ мутшым тӱчкыдынак 
мондат. Колхозыш то пашам ты гэ шындыман. 
Имньэ дэн пашам ыштышэ колхозник имньым 
ончымашлан, аралымашлан да пашаштэ кучы лт- 
машлан вуйын ш огы ж о. Имньэ-влакым произ- 
водствэнньэ бригадылан кучы ктэн  пуман, брига- 
дыштэ кажнэ паша ыштышэ колхозниклан ку -  
чыктэн пуман.

Йатыр колкозлаштэ имньэ ончымаш паша пэш 
начар шындымэ, имньэ-влак производс.твэнньэ бри- 
гадылан, бригадэ кӧргыш тӧ посна колхозниклан 
кучыктэн пумо огыл, вэс сэмын манаш гын, обэз- 
личкэ пэш чот шарлэн.

„Обэзличкэ уло годым паша лэктыш  дэн про- 
дуксий сайлыкым вийын нӧлталмэ нэргэн да 
мэханизм, станок, инструмэнт-влакым сай ончы- 
мо нэргэн мутат лийын о к  кэ р т “ (Сталин). Обэз- 
личкэ ваштарэш кучэдалаш колхозник-влакым кум- 
дан шупшман.

Обэзличкым пытарышаш вэрч колхоз правлэн
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кажнэ производс-Гвэнньэ бригадылан ик монар 
имньым кучыктэн пужо. Имнььш тыгэ шэлэдыма- 
шым айда лийжэ ыштыман огыл, мут гыч, тыгай 
примэр уло: чыла бригадылан имньым ик тӧр пу- 
ат, тыгэ ик бригадыштэ имньэ уты ж  дэнэ лийэш, 
вэсыштэ — ситыдымаш. Тыгэ тӧр шэлэдымаш гыч 
йӧршэш кораҥман, имньэ-влакым бригадылан па- 
шаштыжэ чын кӱлмаш почэш вэлэ шэлэдыман. 
Производствэнньэ бригадылан имньэ-влак пума- 
шым актэш возат. Бригадэ кӧргыш тӧ имньэ влак 
вийанышт да паша ыштэн кэртмышт шот дэнэ 
кашаклан пӧлалтыт. Чыла куш кын шушо имньым 
примэрнэ тэвэ тыгэ кумытэ пӧлаш лийэш:

I каш ак — нэлэ пашалан йӧршӧ сайын пукшымо, 
чылт таза имньэ-влак;

II каш ак — нэлырак (кыдалаш) да куш тылго па- 
шалан йӧршӧ начаррак пукшымо да тӱж  вӱлӧ- 
влак.

III каш ак —  ты жапыштэ пашалан йӧрдымӧ на- 
чар имньэ-влак.

II дэн III каш ак имньэ-влакым ончаш да пукшаш 
сай опытан колхозникым шогалтыман. Моланжэ 
палэ. Сай ончэн пукшымо дэн ты имньэ-влакым 
кӱчык жапыштэ сай имньэ кашакыш савырэн 
шукташ.

Имньэ-влакым бригадэ шот дэн пӧлкалэн шук- 
тымӧҥгӧ кычкымэ ӱзгарым (орвам, тэрым да монь) 
да омыта ӱзгарым посна имньэ-влаклан палэмдат, 
ты годымак колкозник-влакымат имньэ шот 
дэнэ пӧлымаш ышталтэш. Кычкымэ ӱзгарым 
имньэ-влакын ик гай улмыштым ончэн пӧлыман, 
ты годым каш акыш  пуртымашат пужалтман 
огыл.

Имньым производствэнньэ бригадыш пумо го- 
дым ыштымэ актыш имньын лӱмжым, номыржым, 
тазалыкшым да вӱлын тӱжылыкш ым, кунам чома 
ыштымыжым ончыктыман. Ты актыштак имньылан 
кучыктэн пумо ӱзгарым да колхозник-злакымат 
ончыктыман.
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„Бригадэ кӧргыштӧ имйьӹн сӓйлыкшэ вэрч 
да кӱлэш ӱзгарым эскэраш имньэ дэн па- 
ша ыштышэ колхозник-влак вуйын шогат. 
(ССРУшэм колхозцэнтрын 1932-ий, 8 фэвраль- 
ыштэ лукмо пунчалжэ гыч).

Ындэ кур го  йамдылышэ-коньух (коньух-фура- 
жир) нэргэн шогалына. Курго  йамдылышын паша- 
жэ тыгай лийман: кургым шупшыктымаш, йамды- 
лымаш, пукшымаш, вӱдым йамдылымаш да йӱдым 
да кэчывалым имньэ-влакым канымышт годым эс- 
хэрымаш (оролымаш). Кӱшнӧ ончыктымо паша- 
злаклан тудо вуйын шога.

Имньэ дэн ыштышэ колхозник - влак кур го  
йамдылыш э-коньухын пашажым — имньэ п ук- 
шымашым, канымашым эскэрэн шогыш аш ан 
улыт.

Коньух вашталтымаш обэзличкым да пашалан 
вуйын шогыдымашым кушта, сандэнэ 'коньухым 
тӱчкыдын вашталтылман огыл. Чынжым тыштэ 
тыгэ лэктэш: коньухым тӱчкыдын вашталтыл шо- 
гымо годым имньэ вита эртэн коштмаш виташ 
савырна, тыгэ коньух шкэ пашажлан ӱшаныдымэ 
да тудым луктын вэс пашаш колтэн кэртыт ман- 
мэ ой лэктэш, тывэчын пашаштэ кумыл шупш- 
маш да вуйын шогыдымаш лэктэш. Сандэнэ ойы- 
рымо коньухы м  куж о  жаплан пэҥгыдэмдаш кӱ- 
лэш.

Коньухлан да имньэ дэн пашам ыштышэ кол- 
хозник-влаклан паша-кэчым чотлымо годым им- 
ньын сайлыкшым ончыман.

Ындэ имньэ дэн пашам ыштышэ колхрзник нэр- 
гэн кӱчыкын гына шогална. Йатыр колхозлаштэ 
умылдымо колхозник-влак пашам вашкэ пытары- 
;наш вэрч имньым йӧршЫн йарнымашкэ шуктэ- 
'лыт. Тывэчын тыгай шот лэктэш: паша нормо 
шукталтэш, колхозник-влакын пашашт нормым 
тэмымаш дэн аклалтэш, имньэ-влак гын йол ӱм- 
ӧалнэ пыкшэ шогат.
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.Имньэ дэнӓ пашам ыштышэ колхозник-влак 
да ко ньух  коклаш тэ пашадарым сдэльнэ — прэ- 
миальнэ тӱлымашым пуртымо годым паша нор- 
мым ш уктымым вэлэ огыл, имньын сайлыкшым 
(тазалыкшым, вийынлыкш ым) ончэн нунын па- 
шаштым аклыман" (ССРУшэм Рӱдӧ Исполниты- 
льнэ Комитэтын да Совнаркомын 27 майыштэ 
лукмо пунчалышт гыч).

Тывэч налэ. Колхозник паша нормым тэма гы- 
нат, тудо имньым чот индыра гын, тудлан паша^ 
кэчым изэмдэн возат. Коньухын пашажым чот-* 
лымо годымат тудын пашажым, паша шуктыма- 
шыжым да пашан кугытшо дэн сайлыкшым об‘э- 
затэльнэ чот ончэн паша-кэчым чотлэн аклыман.

Производствэнньэ бригадын бригадирлан имнь- 
' ын пашажым, пашаштэ кучалтмым да кузэ аш- 

налтмым эрэак ончыман, палымэ ситыдымаш-вла- 
кым тунамак пытарэн толман, бригадыштэ улшо 
имньэ-влакым ончаш, пукшаш, пашаштэ кучылташ, 
тазалыкшым ончаш бригадир вуйын ш огы жо манын 
колхоз правлэн жапыштыжэ бригадирлан шижш- 
тара.

Рвэзэ имньым, вӱлым да монь ончымаш па- 
шан нормыжо. Имньэтоварнэ фэрмылан ССРУшэм 
Наркомзэм да колхозцэнтр тыгай примэрнэ паша 
нормым пэҥыдэмдэн (4-шэ таблицым ончо).

Мэмнан шонымаштэ ты нормо, вэрыссэ шотлан 
кэлыштарэн колхоз озанлыкланат кэлшышэ лийын 
кэртэш.

Коньух дэн бригадирын пашашт.
Имньым ввташтэ ашнымэ годым коньухын па- 

шажэ тыгай лийман:
1. Имньым пукшымаш да йӱктымаш;
2. Кургым йамдылымаш да вӱдым кургым шуп- 

шыктымаш;
8. Имньын кӱчш  эш аралымаш;
4. Имньым, станокым, пукшымо волым эрык- 

тымаш;
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5. Омыта узгарым аралымаш*
Имньэ-влак коклаштэ чэр лэкмэ годым коньух 

бригадирлан да вэтпэрсоналлан ты нэргэн жапыш- 
тэ шижтара, нунын кӱштымыштым сайын шуктэн 
шога.

Производствэнньэ бригадыштэ 70—80 имньэ дэч | 
утла улмо годым эн сай коньух кокла гыч ку гы -' 
рак (старший) коньухым ойырьгман. Кугы рак конь- 
ух моло коньух дэн пырльак пашам ик тӧр ыш та! 
да тулэч посна тудлан тыгай паша-влак пуалтыт:

1. Коньух коклаштэ пашам пӧлымаш;
2. Коньух-влакын пашаштым виктарэн да эскэ- 

рэн шогымаш;
3. Жапыштэ кургым да вӱдым кондымашым 

организовайымаш;
4. Кажнэ коньухын пашажын кугытшым да сай- 

лыкшым чотлымаш;
Кугырак коньух чыла имньэ-влакым ончымаш- 

лан да нунын тазалыкыштым аралымэ пашалач 
вуйын шога.

Кугы рак коньухлан, пашам виктарэн шогымыж- 
лан паша-кэчым йэшарэн пуат, паша-кэчын кугыт- 
шым колхоз правлэн произврдствэнньэ бригадын 
бригадиржэ дэн пырльа ончыктат.

Производствэнньэ бригадын бригадиржэ имньэ 
пукшымым, пашаштэ кучымым кэчэ йэда эскэра. 
Тылэч посна бригадирлан тыгай пашам шуктыман:

1. Чома ыштышаш лишая тӱж  вӱлым куштыл- 
го пашаштэ кучаш, чомалымэ дэч ик тылызэ он- 
чыч паша гыч вӱлым кораҥдыман;

2. Чомажым пукш ыш о вӱлым пашаштэ кучымо 
годым чомажэ жапыштэ аваж чизым шупшашлан 
пашам тидлан йӧнэштарэн ыштыман;

3. Кажнэ имньылан ш кэнжын омыта ӱзгаржэ 
лиймым эскэрыман;

4. Имньэ-влак, пукшымо вол, вита да монь ку- 
зэ эрыктымым эскэрымая;

5. Имньэ ончымашым да аклэн пӧлэк пумашым 
организовайа;
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6. Пашаш кайымэ дэч ончыч чыла имньым да 
нунын омыта дэн кычкымэ ӱзгарыштым ончымаш, 
адак могай имньым тазалыкыш шот дэн могай 
пашаштэ кучаш лиймым раш ончыкташ.

Эшо уэш каласэна, производствэнньэ брига- 
дыштэ улшо чыла имньын сайлыкыштлан да ну- 
ным пашаштэ кучылтмашлан бригадир вуйын 
шога.

4-шэ таблицэ.

Имньэ таварнэ фэрмын примэрнэ паша нормыжо

, , ®

Имньэ-влак
« 3  .

Я о О

о
К 3 л С

Л сп стз
^ 5  =ЭСГ) —В =г. га

д Я го
ӓ Ь >>р2 2 а

3 ^
П и

3 ¥ 3 
-  я “

I. Виташтэ ашнымэ годым:

1. Вӱлӧ-влак 10 нэлэ 1,00

2. Коштыкты-
шаш 0Ж0-ВЛ.1К.

а) коштыкты-
мэ жапыштэ. . 3 ■ 1,00

б) моло го-
дым. . . . . . 6 1,00

3. Ик ийаш
мартэ ава дэч
ойырымо чомам
ончымаш. . . . 12 д 1,00

4. Ик ий дэч
> куго талгудым
, ончымаш.. . . 12 0 1,00

Йэшаралтэш: кажнэ вӱ- 
лым коштыктымылан ик 
паша-кэчэ, сайын чома- 
лымылан — 2 паша-кэчэ; 
аваж дэч ойырымэш сай 
ончымо чомалан— 12 па- 
ша-кэчэ.

Кажнэ коштыктымо да 
тӱжаҥжэ вӱлылан 0,5 па- 
ша-кэчэ йэшаралтэш.
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Имньэ влак

>>5

1 0  0  М (-■ И

с  £ £

1 ет)
« 1  1 = С
°  3
а ? I
”  м  -
Э “  ё -  3 §

1 м  ӓ '

II. Кӱтыштӧ ашнымэ годым.
1. Коштыкты-

шаш вӱлӧ-влак. 20—25 нэлэ 1,00

2. Моло жап
годым вӱлым
ончымаш:

а) тэлым 40 и 1,00
б) кэҥэжым 50 1,(0
3. Ик ийаш

мартэ ава дэч
ойырымо чомам
ончымаш.. . . 40 ш 1,00

4. Ик ийаш
дэч куго чомам
ончымаш. . . . 40 ш 1,00

Чома колымашым »/, 
шот дэнэ (4%) ончыкты- 
маш нормым изэмдымз 
годым ава дэч ойырымэщ 
ашнымэ кажнэ чомалак 
3 паша кэчэ йэшарэн 
пуалтэш.

6“/о дэч шагал чома ко- 
лымаш лиймэ годым каж- 
нэ та:а чомалан 3 паша- 
кэчэ йэшаралт пуалтэш, 

Ий гыч2-ий мартэ ЗУ( 
дэч да 2-ий гыч 3-ий мар- 
тэ 2% дэч шагал колы 
маш годым кажнэ таза 
чомалан 3 пашакэчэ ЙЗ' 
шаралт пуалтэш.

Колхозышто культур-политик пашам 
шындымаш да имньым аралымэ дэн 
сайэмдымэ вэрч кучэдалмаш.

Колхозышто культур-политик-мэр пашам ша 
рымаш — путракат куго  вэрым налэш, пэш кӱ' 
лэшанлан чотлалтэш. Ты пашан кӱлэшыжым умыл- 
дымо да кумдан тудым илышым пуртэн мошты- 
дымо комунист да колхоз пашам вуйлатышэ-влак' 
нимоланат огыт йӧрӧ. ■

Политик паша шкэ ончыланжэ могай задачын! 
шында?
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Эн ончычак, колхозник-влакым комунист партий 
йыр чумырэн, нунылан партийын да правитыль- 
ствын колхоз влакым пэҥыдэмдымэ да колхозник- 
Елакын илышыштым сайэмдымэ нэргэн пунчалыш- 
тым да лозунгыштым сайын умландарымаш.

1932-ий 27 майыштэ да 1933 ий 10 фэвральыштз 
имньым аралымэ да сайэмдымэ нэргэн правитыль- 
ствэ ко к пунчалым лукто. Ты пунчал-влак куы- 
дан шарымэ, тыштат ты справочникыштат нуно 
пэчэтлалтыныт.

Ты пунчал нэргэн чыла колхозник, путыракшым 
чыла коньух-Елак шинчэн шогат мо? Чыла кол- 
хозышто ты пунчалым турсак да раш шуктэн шо- 
гат мо? Укэ, чыла колхозыштак ш уктэн огыт 
шого.

Колхоз пашам сайэмдышаш да имньым аралы- 
шаш вэрч кӱш нӧ ончыктымо пунчал-влакым кум- 
дан тунэмаш да лончылаш тӱҥалман.

Палэ, партийын да правитыльствын дирэктивыш- 
тым колхозник-влак тунэм шумаш пашам чот сай- 
эмда, имньым аралымашымат ончык колта.

1933-ий, фэвраль тылызыштэ М оскошто колхоз- 
ник-ударник-влакын с‘эздышт лийэ, с‘эздыш 1500 
колхозник-ударник-влак погынэн улыт ильэ. Нуно 
ССРУшэмысэ чыла колхозлан возымо обращэ- 
ныштышт имньэ нэргэн тыгэ ончыктышт:

„Имньылан —  ӱшан ончымаш".
„Ындэ имньэ нэргэн, илышэ шупшо вий нэргэн 

ойлэна. Мэ шурно лэктышым 'нӧлталаш, да мэмнап 
колхоз-влакын доходыштым кугэмдаш кучэдал- 
нэна гын, кызытак имньым шошым аҥалан йамды- 
лыман. И к  трактыр дэнэ гына, кэч шӱдӧ витлэ 
вэлэ огыл, кум шӱдӧ альэ вич шӱдӧ тужэм трактыр 
уло гынат, озанлыкыштэ, утларакшым шошымсо 
пашам ыштэн шукташ ок лий. Колхозым ышты- 
мэ годым кулак тыгэ ойлыш: колхозышто трактыр 
уло ӱмбач имньын кӱлэшыжэ ок лий, сандэнэ
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тудын нэргэн шонымат ок кӱл, тудым ончымат 
ок кӱл. Кузэ да куж эч пэршашыжым кулак шин- 
чэн шогэн. Шинчам кумыдэ, шкэнан титакнам 
вигок каласыман — кулак ыш йоҥло. Кулакын эҥы- 
рыш кыш т логалшэ колхозник-влак йатыр лэктыч.

Ындыжым сокыр-влакат, нунат ты нэргэн раш 
ужыт дыр: йал озанлыкыштэ кэч кунамат, 100 про- 
цэнлан тудым мэханизировайэна гынат, имньэ дэч 
посна илаш ок лий. Мутлан, шошымым нална. 
Тунам кажнэ кэчэ, кажнэ шагатат мыланна шэргэ. 
Мландэ кылмэ пытэн шушынак, колхозник-влак- 
лан пасуш лэкман. Ты жапыштэ трактыр, путы- 
ракшым тыртышан трактыр пасушто паша ыш- 
тымэ олмэш лавраш пижын мӱгырэн шинчаш тӱҥа- 
лэш. Тыштэ лач имньэ дэнэ гына эр ӱдымашым 
эртарэц кэртына.

Озанлыкыштэ тыгай паша, трактырым имньэ 
дэн содор вашталташ кӱлмаш йатыр уло. Колхоз 
озанлыкыштэ чыла шупшыктымо пашаг|^ чотлаш 
гын, имньын кӱлэшыжэ пэш раш палэ лийэш; 
тывэчак тэвэ тидат койэш: имньын озанлыкыштэ 
кӱлэшыжэ трактыр кӱлэш дэн икгайак.

Кызытсэ жапыштэ мэмнан трактыр-влакна пэш 
ш укак огыгыл, сандэнэ имньэ дэч посна озанлык 
пашам колташ шоныманат огыл. Пытартышэш, мы- 
ланна, колхозник-влаклан тидымат мондыман огыл: 
сай, пэҥыдэ имньэ-влак мэмнан элым аралаш, мэм- 
нан Иош кар армийлан кӱлыт.

Тывэчын, кулакын шонымо корныжо рашак па- 
лалтэш. „Имньэ ӱмбак шӱвалза, кугыжаныш  ты- 
ланда трактырым пуа“ — манмэ ойжо дэн тудо 
мом ш укташ  тӧчымыжат пэш палэ. Чынак, ш уко 
колхоз-влак кулак ой почэшак ыштэныт, имньэ 
ӱмбакэ шӱвалыныт. Тыгай колхозышто колхозник- 
влак коньух паша дэч кораҥыныт, коиьух лийма- 
шым вожылмаш, намыс пашалан шотлэн улыт. 
Кызытат тыгай койыш йужо вэрэ уло. Имньым 
ончаш эн начар, нимолан йӧрдымӧ йэҥым шогал- 
тэныт да титакан (штрафан) йэҥ-влакым виташ,
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паша ышташ колтэн шогэныт. Кулаклан тэвэ ти- 
дак, тыгай пашак кӱлын. Ш уко  колхоз.лаштэ ты- 
гай йэҥ-влак коч кулак шкэ кидшым колхоз им- 
ньэ виташ, имньэ дэк чыкэн, тыгэ туш то имньэ- 
влак колымаш, локтылмаш, чэр шарлымаш, кур- 
го шолыштмаш, омыта узгар локтылмаш да моло 
врэдитылствэ паша влак шарлышт.

Партий дэн правитэльствэ шуко кана колхоз- 
влак дэч врэдитылствэ паша ваштарэш кучэдалаш 
да имньэ ончымым сай шындаш йодын. Ш уко  
колхоз-влак ты шотышто ончык кайэныт, йужо 
колхозшто кызыт мартэат виташтэ мо лиймым да 
кулак дэн врэдитыл вуйлатымым огыт ок уж.

Мэ колхозник влак дэч йодына: кум ий ожно 
тэмдан кокла гыч монаржэ имньыдымэ улыда 
ильэ, кузэ тэ йудшӧ кэчыжэ имньэ нэргэн, коч 
йавык имньы.\1 налмэ нэргэн шонэн илэнда? Тэвэ 
кизыт Лэнин партий да правитыльствын вуйлаты- 
мэ почэш тэ колхозышто шкэндан кидыш лулэн, 
шӱдылэн имньым налында, тугэ гынат, нинэ имньэ- 
влакым кулак дэн врэдитыллан ончаш пумаш дэч 
молым нимомат шонэн муын огыда ул. Коньух 
пашам ӱлык волташ да тудым намыс пашалан 
шотлаш туҥалында, йолташ-влак, тидэ молан йӧ- 
ра вара?

Коньух паша, тракторист сэмынак — кызыт кол- 
хозышто эн вуйын шогымашан паша. Тидым 
умылза! Кӧн кидыштэ колхоз имньэ, тудын ки- 
дыштыжэ пасу шурно лэктыш, тудын кидыштак 
тэмдан дохотда. Ты кид-влакым кизытак палэн 
налзайан, монарэ нуно ушан кид улыт.

Мэмнан ш укы ж  годым колхозышто_ коньухлан 
мыланна кулдымо йэҥ-влак шогат. Умбач ончы- 
маштэ сай йэҥла, пашам тыршэн ыштышыла, 
чэстныла да тыршышыла, койэш, чынжым гын, 
имньылан кудо вэлым омыта чиктымым тэҥгэчэ 
вэлэ тудо палэн, тыгай йэҥ дэч монарак пайдажэ 
вара.

Мэмнан колхозлаштэ Йошкар армийыш мийэн
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толшода— имньэ нэргэнлӱмын туяэмшэ колхозник- 
влак улыт. Нинэ йэҥ-влакым йодаш ок лий мо, а мэ 
чыла колхозник-ударник с‘эзд лӱм дэн нуным имнь- 
ым ончымаш пашам шкэ ӱмбакышт налаш йодына“ .

Колхоз производствым организовайаш вэрч ыш- 
кэ вийыштым чаманыдымэ, кажнэ кэчын кулак, 
жулик, йолко-влак дэн писын кучэдалшэ, шкэ 
колхозыштышт имньым аралэн моштышо колхоз- 
ник ударник-влак шкэ обращчэнийыштышт милио- 
нло колхозник-влаклан комунист партийын тӱҥ 
шонымышым куго  дэч куто лозунгшым сайын 
умландарышэ мут-влакым муын улыт.

Ты историйысэ докумэнт йыр мэр политик па- 
шам чот шарыман.

Колхозышто мэр пашам кузэ шындыман?
а) Эн ончычак, п р о и з в о д с т в э н н ь э  с о в э -  

щ а н ы м  о р г а н и з о в а й ы м а н .  Производствэн- 
ньэсовэщаньэ коч гына чыла колкозник да колхоз 
ӱдрамаш-влак колхоз вуйлатымэ пашаштэ активнэ 
ышташ тӱҥал кэртыт, сандэнэ куш то производст- 
вэнньэ совэщаньэ п^шам начарын ышта, тушто 
мэр политик пашат начар кайа.

Производствэнньэ совэщаньэ эрэак лийын шо- 
гэн, колхозын, бригадын да фэрмын илышыжым, 
пашажым да моло кӱлэш йодмаш-влакым лончы- 
лэн шогышашан. Моло паша кокла гыч имньэ 
ончымаш аралымаш да сайэмдымаш паша ӱмбак 
производствэнньэ совэщаньэ чот ончалшашан.

Тӱшка колхоз производствэнньэ совэщаныштэ 
партий да правитыльствын имньэ нэргэн пунча- 
лышт кузэ илышыш пурэн шогымым да имньым 
сайэмдымэ нэргэн чот лончыдыман.

Производствэнньэ совэшчаныштэ посна коньух- 
влакын пашаштым лончылэн, сай коньухын да 
имньым сай ончышо бригадын пашажым сайын, 
кумдан палыктарыман.

Сай коньух-влаклан чыла сэмынат полшэн шо- 
гыман. Тудым колхозым пэҥгыдэмдаш вэрч кучэ-
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далшылан, сотсиализм вэрч кучэдалшылан шотлэн 
йыр-ваш пагалыман.

Бригадысэ производствэнньэ совэшаныштэ имньэ 
пашаш чот ончалман. Имньэ-влак кузэ пашалан 
йамдылалтыныт, курго  кузэ кучалтэш, имньын сай- 
лыкшэ моганьэ, кэчэ йэда нуно эрыкталтыт мо, 
жапыштыжэ кӱчым эрыктат мо, таганлалтыныт мо, 
тӱж  вӱлын да рвэзэ имньын сайлыкышт, имньэ- 
влакын паша ыштэн кэртмыштым ончэн нормо 
ышталтын мо, кажнэ колхозник паша годым кузэ 
имньыжым онча, кажнэ коньух кузэ пашажым ышта 
да нуно партий дэн правитыльствыствын пунчал- 
жым кузэ илышыш пуртэн шогат.

Тэвэ ты паша-влакым бригадысэ производст- 
вэнньэ совэщаньш чыла чот лончылэн налын, ту- 
намак кӱлэш практикэ паша пунчалым лукман,

б) И м н ь э  н э р г э н  т у н э м а ш  к ӱ л э ш .  Каж- 
нэ коньухлан да имньэ дэнэ пашам ыштышэ-влак- 
лан имньэ вэлэн пижэдылын, тудым ончэн мош- 
таш кӱлэш. Тидэ —  обэзатыльнэ правиллан шот- 
лалтэш, тидэ кэч кӧланат раш палэ. Имньэ вок- 
тэн пижэдылаш да тудын п а га м  прамай ыштаи.- 
лан имньэ нэргэн альэ вэс сэмын имньэ нэргэн 
наукым тунэмаш кӱлэш. Тэвэ ты шотым чыланак 
умылэн огыт шого. Имньын капкыл ышталт- 
мыжым (анатомийжым) наук кӱштымӧ почэш пук- 
шымашым, ончымашым да ашнымашым, палэн шо- 
гаш кӱлэш. Тылэч посна имньын чэр-влакыштым 
палэн, эн куш тылго пӧрвой полышым (вэтврач 
толмэш) пуэн моштыман.

Тидым шинчыдымэ коньух —  начар коньух. Ты- 
гай коньух да колхозник-влакат шагалак огыл: 
„Мэ изыньэкак имньэ дэн паша ышташ тунэмын 
улна. Мэ чыла шинчэна. Сандэнэ мыланна тунэм- 
маш нимоланат ок кӱл, Лучо вэс йэҥ-влак ту- 
нэмышт“ . Тидэ —  шэҥгэ.шн кодшо, сознаньыдымэ, 
умлыдымо йэҥын ойжо. Чынжым, колхоз ты йэҥ- 
влаклан кугыжанышлан кӱлшӧ куго  пашам ӱшанэн 
пуэн, тидым нуно огыт умло. Кугыжанышлан
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кӱлшӧ паша дэк сайын пашам палэн, науко ойыш 
эҥэртэн мийыман.

Шомакдэ гыч палэ, йатыр коньух да колхозник- 
влак улыт, нуно имньэ ончымаш пашам сай шын- 
дэныт, тыштат имньэ нэргэнсэ наукым сайын па- 
лышэ колньух гына кугын пайдам кондэн кэртэш.

Имньэ нэргэн тунэмашлан вэтврач альэ имньэ 
шинчышэ да правлэн колтымо дэн курсышто тунэ- 
мшэ вуйлатымэ почэш колхозышто кружокым 
почман. Тылэч посна вэтврач колхозышто тӱчкы- 
дынрак имньэ нэргэн лэкцым лудшо, путыракшым 
коньух-влак дэнэ мутланыжэ манын правлэнлан 
тыршыман.

Лиймэ сэмын коньух-влакым имньэ нэргэн тунэ- 
ммэ курсыш колташ кӱлэш.

Коньух-влак сай грамотан лийын, имньэ нэргэн 
кӱлэш сэмын лудын кэртыш т манын правлэн 
нунылан тунэмашышт полшышан улыт.

в) П ы р д ы ж  г а з э т ы м  ш а р ы м а ш .  Партий- 
ын да правитыльствын имньэ нэргэн лукмо пун- 
чалыштым илышыш пуртымаш пашаштэ пырдыж 
газэт пэш куго  вэрым налэш. Колхозласэ пыр-, 
дыж газэт-влакын вийын паша ыштымашышт нэр- 
гэн йатыр примэр улыт.

Мутлан, 1932 ийын шошым ӱдымӧ да шурно 
погымо кампаньэ годым шуко колхозлаштэ пыр- 
дыж газэт кэчэ йэда лэктэдэн, ӱдымӧ дэн шурно 
погымо кампаньын чыла пашажымат вошт ончы- 
мыла ончыктэн шогышт.

Колхозысо, имньэ товарнэ фэрмын да произ- 
водствэнньэ бригадын газэтышт имньэ вуй чотым 
шукэмдымаш да сайэмдымаш паша вэрч эрэак ку- 
чэдал шогышашан улыт. Партийын да правитыль- 
ствын имньэ нэргэн пунчалыштым илышыш тӱр- 
сак пуртышаш вэрч пырдыж газэт колхозник- 
влакым ты паша йыр чумыра.

Имньэ вэрч кучэдалмаштэ пырдыш газэтлан 
кузэ пашам шындыман?
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Эн ончычак, тудын рэдакцыжлан да йалкор-влак- 
лан виташтэ пасушто мо лиймым сай шинчэн 
шогыман. Имньым начарын ончымаш ик-канат га- 
зэт дэч ӧрдыжэш кийэн ынжэ код.

Виташтэ могай порьадок улмым, имньым кузэ 
эрыктымьш, кузэ пукшымым да таганлымым, курго  
шолыштмашым, колхозник-влак нмньым кузэ он- 
чымым, уты ж  дэн имньылан оптымым да монь 
пырдыж газэт эрэак эскэрэн шогышашан. Тидын 
дэн пырльа ончыл коньух-влакын да сай ыштышэ 
колхозник-влакын пашаштым палэн, тидым моло 
вэрэ кумдан шарыман.

Пырдыж газэт рэдакций коньух ойырымашыи 
эскэрэн шогыжо, коньухлан эн сай, колхоз паша- 
лан вийын уло кумыл дэн пижшэ колхозник-вла- 
кым вэлэ шогалтымашым эскэржэ, имньэ нэргэн 
тунэммэ кружоклан чарныдэ эрэак пашам ышташ 
йӧным ыштымашым эскэржэ, адак имньэ ончымо 
да тудым пашаштэ прамай кучымаш пашаш сот- 
сиалист таҥасымашым пурташ йӧнэштарымым да 
коньух да имньэ дэнэ ыштышэ колхозник-влакым 
туш ко шупшмашым экскэржэ.

Сотсиалист таҥасымаш дэн ударничэствым ша- 
рымаш, ССРУшэм колхозник-ударник влакын 1-й 
с‘йэздшын дэлэгатышт, Москосо фабрик да заво- 
дыш мийэн, туш то паша кайымым ужын да палэн 
налмӧҥгышт шкэ обращэныштышт тэвэ мом во- 
зат:

„Колхоз-влакым пэҥгымдышаш вэрч да чыла 
колхозым куго  дохотаныш савырашлан мыланна 
пашазэ-влак дэч тунэмман, нунын дэч примэрым 
налмат.

Тэвэ мэ колхозник-ударник-влак, йошкар столи- 
цыштэ нашазэ-ударник-влак дэнэ ваш лийна, фаб- 
рикыштэ да заводыштэ уна лийна. Тӱрлӧ паша 
нэргэн мутланышна, ш уко колна, ш уко ужна. Ну- 
но мэмнан с‘йэздыштат лийыч, шкэныштын ончык; 
каймышт нэргэн ойлышт. Мэ тэвэ тидым гына он- 
чыктэна; мэ шэҥгэлан кодына, йолташ колхозник-
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влак, мэ пашаштына пашазэ-влак дэч пэш шэшгэ 
лан кодына.

Ончалзайан, пӧрвой вичийашлыкыштэ пашазэ- 
влак моганьэ пашам ыштэныт монарэ у фабри- 
кым, монарэ у заводым ыштышт, Ындэ мэмнан 
пашазэ-крэстйан власнан шкэнжын нэлэ промыш- 
лэнысшэ, шкэнжын трактыр, автомобиль да ком- 
байн заводшо уло. Ындэ мэ шкэнан кугы жаны - 
штэ чыла кӱлшӧ машина-влакым ыШтэн кэртына. 
Шкэ вийыштым чаманыдэ, мэмнан йолташ паШазэ- 
влак гэройла пашам ыштат. Тыштэ, кажнэ фабри- 
кыштэ, кажнэ заводышто, кажнэ у  оралтэ ышты- 
маштэ, кажнэ цэхыштэ, кажнэ бригадыштэ сотсиа- 
лист таҥасымаш да ударничыствэ кумдан шарымэ. 
Иолташ колхозник-влак, тэвэ тидэ чынак талэ 
паша.' Тыштэ мыланна тунэмшашна ш уко уло“ .

Колхозник-ударник-влак пэш чыным возат. Чы- 
нак, пашазэ клас кучы к жапыштэ шуко фабрикым 
да заводым ыштэн ш уктыш , колхозник-влак.тан 
трактырьш, автомобильым, комбайным, ш иймэ(кы- 
рымэ) ӱдымо машинам колтэн шогыш. Тидым 
чылажымат нуно партийын да правитыльствын 
кӱштымӧ почэш сотсиалист таҥасымаш дэн удар- 
ничэствын кумдан илышыш пуртэн да сотсиализм 
ыштымэ пашалан уло кумыл дэн пижын гына ыш- 
тэн ш уктыш т.

Ончыл колхоз-влак фабрик да завод дэч при- 
мэрым нальыч, колхозник-влак коклаштэ сотсиа- 
лист таҥасымаш дэҥ ударничэствым шарышт, ты- 
гэ колхоз-влак пэҥгыдэмыт да куш кыт.

Чыла колхоз-влаклан шкэдэнышт сотсиалист 
таҥасымашым чот шарэн колхозник-ударник с‘йэз- 
дын обрагцэныштлан ваш мутым пуман.

Колхоз коньух-влаклан чылаштланат ударник 
кашакыш шогалын, партийнын да правитыльствын 
имньэ нэргэн лукмо дирэктившым шукташ шкэ 
коклаш тыш т сотсиалист таҥасымаш договорым 
ыштыман.

Колхоз правлэн коньух дэн колхозник коклаштэ 
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сотсиалист таҥасымаш да ударничэствым ша^^ы- 
ыаш пашалан эрэак полшэн шогышашан. Сотси- 
алист таҥасымашын рэзультатым колхозышто, эн 
койшо Бэрэш кэчэ йэда возэн сакыман.

Ойыралт шогышо ударник-влакым, нунын имнь- 
ыштын сайлыкышт моло дэч кӱшнӧ шога гын, ну- 
ным посна ойырэн пӧлэклыман.

Паша диссиплиным пэҥгыдышаш вэрч кучэ- 
да1маштэ да прогульщ ик дэн йолко-влак дэнэ 
кучэдалмаштэ — сотсиалист таҥасымаш да .удар- 
ничэствэ пэш куго  в эрым налыт.

Фабрикыштэ да заводыщто прогульщ ик дэнэ 
йолко-ваштарэш чаманыдэ кучэдалыт. Тушто йол- 
колан, прогульщиклан да йӱшылан вэр укэ. Йо- 
тыр колхозлаштэ йолко ваштарэш пэш эркын ку- 
чэдалыт, ты гэ колхозлан пэш куго  эҥгэкым кон- 
дӓт.

Йолко влак ваштарэш, паша гыч кораҥын чэстнэ 
колхозник шуй умбалнэ илаш тӧчышӧ да колхозын 
чыла пашажым кӱрлын шогышо йэҥ ваштарэш 
чарныдэ, нуным чаманыдэ кучэдалман. Тушто ни- 
могай чаманымашат лийман огыл „К ӧ  пашам ок 
ыштэ, тудо о к коч“ —  Лэнин лозунг тыганьэ. Сай 
колхоз илыш ыштымашым пужэн шогышо, йара 
кочшылан ик пырчэ колхоз киндат пуалтман огыл. 
Тыганьэ колхозник-влакын лозунгышт, тидым тӱ- 
рыс илышыш пуртыман.

Мэмнан колхозышто шуко ситыдымаш уло. Тугэ 
гынат, тидым сай колхозник-влак, партий да пра- 
витыльствэ вуйлатымаш почэш ты ситыдымашым 
вашкэ пытарат.

Нуно шурно лэктышым нӧлталын, пашазэ воль- 
ыкым аралымашым шуктэн кэртыт, колхоз гыч 
кулак да жулик-влакым вожшо гычак кораҥдат, 
паша дисциплин шиндымашым да кугыжаныш  за- 
даньым тэмымашым ш уктэн кэртыт, тыгэ куго 
дохотан колхозым ыштэн, колхозник-влакын илы- 
шыштым культурный да зажиточныш шуктат.
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т
ЙЭШ АРЫМАШ

\

ШОШЫМ ӰДЫМАШЛАН ПАШАЗЭ 
ВОЛЬЫКЫМ ЙАМДЫЛЫМЭ НЭРГЭН

ССРУшэм Совнаркомын да БКП(б) Рӱдӧ 
Комитэтын пунчалышт.

Шошым ӱдымашын, путыракшым тудын эрта- 
рымаш ж апш ун ончык кайымашыжэ пашазэ вольы- 
кым, эн ончычак имньым шошым агалан сайын 
йамдылымашым пэш чот онча. Партий дэнэ пра- 
витыльствэ имньэ ончымашым, пукшымашым, ара- 
лымашым да кучылтмашым талын сайэмдымэ нэр- 
гэн йатыр кана ончыктышт гынат, колхолаштэ, 
совхозлаштэ ты пашаштэ вашталташ ситышынак 
лийын огыл.

Айда лийжэ да обэзличкэ шот дэн имным он- 
чымаш, йоҥылыш, йужо годым йанлыкла имньым 
кучылтмаш да пукшымаш пашам начар шындымаш 
йатыр колхозлаштэ ӱдымӧ план тэмымашым, пу- 
тыракшым тудым жапыштэ шуктымашым кӱрлын 
кэртыт.

Пашазэ волыкым (имньым, ушкыжым да вӱйчым) 
шошым удымӧ кампаньылан сайын йамдылышаш 
вэрч ССРУшэм Совнарком дэн В КП (б ) Рудӧ ко- 
митэт пунчалыт:

1. 20-шо фэвраль мартэ гыла колхозышто да 
совхозышто имньэ-влакым сайын ончэн ко к  ка- 
шаклан — паша ыштэн кэртшэ да начар вийан- 
влаклан пӧлаш кулэш. Ты пашам колхоз вуйла- 
тышэ да совхоз дирэктыр-влак эртарат, нуно ты 
паша эртармылан вуйын шогат.
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Нӓчӓр вийан имньэ-влакӹн шошым ӱдаш лэк- 
мэш паша ыштэн кэртмыштым ;,нӧлталшаш вэрч, 
нуным кызытак кэч могай паша гычат кораҥдэн 

! сай кургы ш  шогалтыман.
! Производствэнньэ обласлаштэ (Й ӱд йьшал 
I Кавказыштэ, Украиныштэ, Кыдал Йулышто, Ӱлыл 
I Йулышто) паша ыштэн кэртшэ имньэ-влакым 
, ӱдаш тӱҥалмэ дэч 3 арньа ончыч сай кургы ш  да 

канаш шогалтыман.
Чыла тӱж  вӱлӧ-влакым чомалымэ дэч кок тӹ- 

■ лызэ ончыч нэлэ пашаш кучыман огыл, чомалы- 
I мӧҥгыжат ик тылызэ дэч вара гына пашаш ку- 

чыман.
Ты паша-влакым илышыштэ ыштэн шуктымылаН) 

бригадыштэ бригадир, пӱтынь колхозышто — кол- 
хоз вуйлатышэ вуйын шогат; тидым шуктымашт^ 
да ыштымаштэ контроль паша йалсовэт вуйлаты- 
шэ да йалысэ партйачэкэ сэкрэтарь ӱмбак во- 
зэш.

2. Чыла колхозыштэ да чыла совхозлашэ имньэ- 
влаклан ӱдымӧ жап мучко ситышэ сай куштра 
кургым (олымым, шудым да арвам), ик имньылан 

' кэчэш 10 — 12 кгм , ӱшкыжлан 18 — 20 кгм, шотлэн, 
вийан кургым имньылан ӱдымӧ жап мучкылан, 2— 
Зсэтньэр вийан кургым ойырэн йамдылыман, тыш- 
тэ, эн ончычак, вакш дэч лэкшэ кучам, шоктышым, 
сортоватлымэ годым лэкшэ почым чот йамдылы- 
ман. Ты паша-влакым колхоз вуйлатышэ да сов- 
хоз дирэктыр-влак илышып’ пуртэн шогат, нуно 
тидын вэрч вуйын шогат.

Ойырымо курго бригадир кидыш пуалтэш; шо- 
шым ӱдымӧ кампаньэ мучко ситышын ты кургым 
пукшэн шогыман.

Облас дэн Крайисполком вуйлатӹшэ-влаклан 
куштыра курго  ситыдымэ колхоз-влакыш ситышэ 
кургым курго  уты ж  дэнэ улан колхоз гыч пэш 
вашкэ колташ кӱшталтэш.

Нунын (колхоз вуйлатышэ да совхоз дирэктыр- 
влак) вуйын шогымышт почэшак куштыра кургым
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ймьылан Мблэмдэн (олӹмыМ йӱчкэдэн, ӓрвӓм, йуй- 
ым да монь паритдэн, жапыштыжэ имньым йӱктэн 
да монь) пукшымашым сайын организоватльшан.

3. Ойырымо кургым чынжэ дэнак аралаш йӧным 
ыштыман. Колхозышто кургым шолыштмылан да 
шалатылмылан г^эр собствэносым арылымэ закон 
почэш уголовно шот дэнэ судитлыман.

4. Колхозышто, куш то альэ мартэат имньэ ок 
эрыкталт гын, кажнэ кэчын имньэ эрыктымашым, 
да кӱч эрыктымашым илышыш пуртыман. Имньэ 
эрыктымашым да жапыштыЖэ тудым таганлыма- 
шым колхоз вуйлатӹшэ дэн бригадирлан эрэак 
эСкэрэн шогӹман;

5. Чыла совхоз дирэктыр-влаклан да колхоз 
правлэнлан кӱшталтэш; 1-шэ мартлан чыла конь- 
ух дӓ пашазэ ӱшкыжым ончышо-влакым лон- 
чылшо провэркым эртарыман, ты куго  кӱлэшан 
пашашкэ эН сай кумылан колхозник да совхоз па- 
шазэ-влак вэлэ шогалышт; социальнэ —  тушман 
элэмэнт-влакым имньэ ончымаш паша гыч вигок 
кораҥдыман. Сайылымэ коньухым постойаннэ 
коньухлан чотлэн, тудлан 10 имньэ дэч коч пу- 
ман огыл.

6. Имньым кучылтмаштэ обэзличкым пытары- 
шаш вэрч имньэ дэн паша ыштышэ кажнэ кол- 
хозниклан йал озанлык паша мучко жаплан посна 
ко к  имньым кучыктэн пуман, тидын дэн пырльа, 
нуно шкэ имньыштым аралаш, сайын ончаш да 
жапыштышэ пукшаш вуйын шогат.

Машина трактыр станцэ вэлэнсэ колхозлаштэ 
чыла имньэ пасу пашаштэ тӱрыс кучалтшэ. Ма- 
шина трактыр станцэ дирэктырлан тудын полшы- 
мо колхозышто имньэ-влак кӱлэш сэмын паша-- 
штэ кучалтшэ да аралалтшэ, тугак трактыр дэн 
шупшо вийым имньэ-влакым пасу пашаштэ пра- 
май шогалтылаш, кучылташ кӱшталтэш.

Машина трактыр станцэ да совхоз политпӧлка- 
влаклан, нунын полшымо колхозлаштэ шо- 
шым аҥалан (имньым) йамдылымаш пашам —  пра-
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мӓй нуйЫм кучЫлт^машьШ, сайӹн ончымӓшӹМ, 
ӓралымашым эн кулэш пашаш шотлэн шкэ 
пашаштышт ончыкташ кӱшталтэш.

9. Шошым ӱдымӧ кампаньэ годым чыла сов- 
хозышто да колхозышто имньэ-влаклан арньалан ик 
канымэ кэчым обэзатыльнэ ыштыман.

ИмнБЭ-влаклан пашӓ нормым ӹштымэ годым 
паша ыштэн кэртмаш шот дэн имньэ-влакым 
посна кашак-влаклан пӧЛыман, кажнэ кашаклан 
посна паша нормым ыштыман.

Колхоз да совхоз-влаклӓн чыла кычкымэ узга- 
рьш жапыштыжэ йамдылэн, ачалэн да кӱлшӧ 
ӱэгарым кажнэ имнылан посна палэмдыман (пы-  ̂
жыктыман).

Кычкымэ узгарын сайлыкшэ вэрч коньух да имньэ 
дэн паша ыштышэ колхозник-влак вуйӹн шогӓт.

10. Коштыктымо (случко) кӓмпаньэ шошым 
удымӧ жап дэн .иктэш толэш, сандэнэ имньэ 
ашнымаш пашам нӧлталшаш вэрч коштыкташ 
йӧршӧ вулӧ-влакым жапыштэ коштыктэн шукты- 
маш паша колхоз вуйлатышэ, бригадир да сов- 
хоз дирэктыр умбак возэш, Коштыктымо кам- 
паньым чын ш уктэн шогымым ончымаш да кон- 
троль паша парт организацэ дэн йал совэт ум- 
балнэ лийэш.

11. Ш ошым Удӓш йӓмдылӓлтмэ годӹм чӹла 
пашазэ-волыклын вэтэринарньэ осмотрым эртӓ^ 
рыман, Удымӧ жап мучко вэтэринар полшыма* 
шым вийаҥдыман, утларакшым удыртыш чэр дэнэ 
кучэдалмэ пашам сайтын ончаш кулэш. Ты 
чыла пашам райком дэн риклан организовайаш 
кушталтэш.

12. Удымӧ жап пытымэш чӹла гужповинность 
пашам чараш, тугак колхоз имньэ-влакым вэрыссэ 
уполномочэн-влакым, сэдыгайак моло организацэ 
гӹч, кэч Рудӧ организацэ 'гыч толшо уполномо- 
чэнымат шупшыктымашӹм йӧршэш чӓраш, рик 
вуйлатышэ дэн йалсовэт вуйлатышылан кӱшталтэш, 
нуно вуйын шогат.
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13. Имньым прамай кучылтдымо, йанлык сэмын 
кучылтшо (шупшын кэртдымашын чот оптымаш, 
шотдэгыч поктымаш, кырымаш да монь) тита- 
каи йэҥ-влакым пэҥгыдын сӱдитлыман.

Вэрыссэ органлан да прокуратурлан ик имньэ 
колымашымат лончылыдэ да титакан йэҥым пэҥ- 
гыдын сут ончык шогалтыдэ кодыман огыл.

ССРУшэм Рӱдӧ исполнитыльнэ комитэтын да 
Совнаркомын 1932 ийын 27 майыштэ имньым 
аралымэ да сайэмдымэ нэргэн лукмо пунчалыш- 
тым илышыш пуртымым зскэрымашым прокура- 
турлан чот вийаҥдаш кӱшталтэш.

Йарнэн да йанлыкла пашаштэ кучылтмо дэн 
колышо имньылан страховой оксам. пумашым 
Госстрах тӱлымым йӧршэш чараш кӱшталтэш.

14. Колхозышто да совхозышто улшо чыла 
партий члэнлан да комдомол-влаклан пашазэ- 
вольыкым, эн ончычак, имньым сайын кучылтмаш 
пашаштэ кӱлэш сэмын, озанлык шот дэн ончы- 
маштэ да прамай пукшэн ашнымаштэ чыла кол- 
хозннк да совхоз пашачэ-влаклан примэрым он- 
чыктыкан.

ССРУшэм Совнарком вуйлатыщэ
В. Молотов (Скрьгбин) 

ВКП (6) Рӱдӧ Комитэтын сэкрэтарьжэ
И, Сталин

1933 ий, 10 шо фзвраль.

ИМНЬЭ ВУЙ ЧОТЫМ ШУКЭМДЫМАШ  
ДА ТУДЫМ АРАЛЫМАШ НЭРГЭН 

ВКП(б) Рӱдо Комитэтын пунчалжэ.
,,Колхоз кушмашын кизытсэ жапыштыжэ имньым 

аклыдымашлан да тугэ шонымашлан пэҥыдэ от- 
порым пуман“ манын ВКП(б) Рӱдӧ Комитэт дэн 
моло кӱшыл совэт орган-влак йатыр кана ончык- 
тышт. (1930 ий, 5-шэ йанварыштэ лукмо ВКП(б) 
Р. К. пунчалжэ гыч).
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Партийын XVI с’йэдшэ чыла партий организа- 
зацэ ончылан тыгай задачым шындыш: „Имньым 
сайын ончэн ашнэн, лӱмын имньэ совхоз товари- 
шэствым ышташ".

Тыгэ ончыктымо гынат, Рӱдӧ Комитэтлан тэвэ 
тидын ончыкташыжэ вэрэштэ. Йатыр колхозлаштэ, 
совхозлаштэ да оласэ прэдприйатылаштэ кызыт 
мартэат имньым начар ончат, ончымо дэн вуй чот 
шукэмдымым сайэмдэн огыт ул. Вэрысэ орган- 
влак йал озанлыкын тӱҥ  ужашыжэ нэргэн пар- 
тийын ончыктымыжым практикыш пуртэн шуктэн 
огыл. Сандэнак ССРУшэмын шуко рэспубликышт- 
жэ, крайлаштыжэ да обласлаштыжэ имньэ вуй чот 
волэн да тудын сайлыкшэ начарэштын. Йал озан- 
лыкыштэ имньэ тӱҥ  вэрым налэш, промышлэны- 
сыштэ, имньэ транспортыя кӱлэшыжэ куго , эл 
аралымаштат, кавальэрий пэҥгыдэ орудийлан чот- 
лалтэш, тывэчын палэ, кӱш нӧ ончыктымо осал 
паша-влак могай эҥгэкым кондэн кэртмашыжэ 
чылаланат палэ.

„Пасу пашаштэ трактор дэнэ имньым моштэн 
ушэн кучылташ кӱлэш “ (Совэт-влак VI сйьзд пун- 
чал). Партийын Рӱдӧ Комитэт ты пунчалым пэҥ- 
гыдын илышыш пурташ эшо ик-кана пэҥгыдын 
кӱшта да чыла озанлык организацэ имньым кӱ- 
лэш сэмын ончыжо манын чыла партий организацэ- 
влаклан кӱш та Имньэ аралымаш, тудын сайлык- 
шым нӧлталтмаш, кӱлэш сэмын пукшымаш да вуй 
чотым шукэмдымаш пашам ӱдымо кампаньэ дэнэ 
ик ганьак аклыман.

Рӱдӧ Комитэт чыла райкомлан, обкомлан, край- 
комлан да Нацкомпартий Рӱдӧ Комитэт-влаклан 
имньэ-влакын сайлыкышт нэргэн докладым колыш- 
таш да жапыштыжэ имньым аралымэ дэн сайэм- 
дьшэ йӧным илышыш пурташ кӱшта. Ты пашаштэ 
ССРУшэмын 1931 ий, 7 дэкабрыштэ да 1932 ий, 
27 майыштэ лукмо пунчал-влак почэш пашам ыш- 
тэн шогыман.

Рӱдӧ Комитэт ончыл кочак шижтара: имньым

149



йанлыкла да айда-лийжэ ончымашым, тудын дэн 
шуко имньэ колымаш лиймашым калык озанлык 
интэрэс ваштарэш ыштымэ прэступльэнылан шот- 
лэн, законын чыла чоткыдылыкшо дэн титак- 
лалтэш.
1932 ии, 27 май ВКП(б) РУдӧ Комитэт

1933 ИЙЛАН ПРИМЭРНЭ ЫШТЫМЛШ  
НОРМО НЭРГЭН ССР УШ ЭМ НАРКОМЗЭ- 
МЫН ПУНЧАЛЖЭ.

ССРУ-шэм Рӱдӧ исполнитыльнэ комитэт „кол- 
хозым пэҥгыдэмдымэ" нэргэн пунчалэшыжэ Нар- 
комзэмлан тыгэ кӱштэн: эн кулэш йал озанлык 
паша-влаклан ыштымаш нормым (паша кугы т нор- 
мым) палэмдыман, ты нормо кокла колхозниклан 
тэмэн кэртшаш лийжэ, колхоз правлэн колхозын 
ойыртэмжым, машинан, шупшо вийын да монь 
сайлыкшым ончэн йӧршэш нормым ыштышэ ти- 
дым тӱш ка колхозник погынымаш пэҥгыдэмдыжэ.

1. Ты пунчалым шуктышаш вэрч ССРУшэм нар- 
комзэм чыла мландэ пӧлкалан да колхоз правлэн- 
лан ыштышаш нормым палэмдымэ годым тыгай 
примэрнэ нормым налаш кӱш та:

1. 2 лэмэкан плуг дэн шошым 
курламаш . . ' .......................... 1 =  1 ,20 га

2. К о к  имньэ кичкыман 1 лэ- 
мэкан плуг дэн шошым ку- 
р ал м аш ................................0 ,6  — 0 , 8  га

3. К о к  звэнан тырма дэн 1 кы- 
ша дэн тырмалымаш . . 4 =  5 га

4. 11 ратан машина дэн 
ӱды м аш ...............................  4 =  5 га

5. Кид дэн ӱдымаш . . . . 2 ,5  =  3 га
6. Кукуруз дэн кэчэвӧрты- 

шым кид дэн ик гам сомы- 
л ы м а ш .................. ' .  . . . 5 =  7 йэҥ
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7. Кукуруз дэн кэчэвӧрты- 
шым имньэ дэн ик гам 
сомы лы м аш .........................  3 -  4 йэҥ

8. Пырчан шурным кӱлта 
пидшан да шкэ кышкэн тӱ- 
рэдшэ машина дэн тӱрэд-
м а ш ...................................... 4 — 5 га

9. „Л обогрэйка" лӱман тӱ- 
рэдмэ машнна дэн тӱрэд-
м а ш ......................................  4 =  5 = : 6 г а

10. М К — 1100 лӱман машина
дэн ш и й м а ш   900 =  1200 пут.

11. БДО — 034 лӱман машина
дэн ш и й м а ш .....................  400 =  600 пут.

12. МО — 900 лӱман машина
дэн ш и й м а ш .....................  500 =  700 пут.

13. 6 имньан машина дэн ший-
маш .  .............................  200 =  300 пут.

14. 6 ратан машина дэн йош-
кар ушмэным ӱдымаш . . 6 га

15. Имньэ дэн ыштымэ планэт 
дэн йыраҥ пушкыдэмды-
м а ш   1 =  1, 5 га

16. Имньэ дэн ыштымэ „Ук- 
раинка“ лӱман планэт дэн
йыран пушкыдэмдымаш . 4 — 5 =  5 ,5  га

17. И к  га йошкар ушмэным
у р ы м а ш ..................... - . . . 5 =  6 йэҥ

18. И к гам кӱнчаш (ураш) . . 15 =  17 йэҥ
19. И к  гам кид дэн сомылаш 8 = 1 0  йэҥ
20. Тӧрлымаш (ик гам) . . . 9 =  11 йэҥ
21. Куд дэн кӱнчымӧ, оптымо, 

пӱчкэдымэ (ик йэҥлан кэ-
ч э ш )   6 =  9цэнтн.

22. „К о щ ук“ лӱман лапэ дэн 
йошкар ӱшмэным кӱнчы-
маш • ................................0 ,9  =  1 ,1 га

23. И к  га йытьщьш кид дэн
кӱ р м а ш .............................' . 8 = 1 3  йэҥ
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24. И к  га вэрэш йытыным 
ш ары м аш .................................  4 =  5 йэҥ

25. Шарымэ ик га йытыным 
погэн кӱлташ пидмаш да 

кошташ шогалтымаш . . 1 йэҥ
26. Шарымэ вэрэш нӧртыиӧ 

йытыным шарымаш . . , 500 =  600 кӱлт.
27. 3 валан тулэ дэнэ йыты- 

ным тулымаш ................. 7 = 1 0  сэтн.
28. 6 валан тулэ дэнэ йыты- 

ным тул ы м а ш .....................  20 сэтн.
29. Йыраҥысэ мамӹк куш кы - 

лыш (холопокыш) вӱд ша- 
в ы м а ш .................................. 1 га

30. Туш как вӱдым колтэн ша- 
в ы м а ш .................................. 2 =  3 га

31. Мамыкым пӧрвой *кана 
п о гы м а ш ................................ 40 =  50 кгм.

32. Кокымышо кана погЫмаш 25 =  30 кгм.
33. Кумышо канӓ погымаш . 15 =  20 кгм.
34. Мамыкын почылтдымо вуй- 

жым погы м аш .......................  50 =  60 кгм.
35. Кусакым эрыктымаш . . 15 =  20 кгм .

2. Кодшо ийыштэ йатыр колхоз мландэ пӧл- 
кан ончыктымо нормыжым мэханичэски— нимом 
лончылыдэ илышыш пуртэныг. Сандэн ССРУшэм 
Наркомзэм колхоз правлэнлан кӱш та: ты нормым 
кажнэ колхозышто тӱшка погынымашэш лончыл- 
мӧҥгӧ правлэн ышта, вэрыссэ пашам, рокын, ур- 
лыкашын, машинын да вольыкан могайжым ушыш 
налын ты ончыктымо норм.ым кэлыштарэн ваш- 
талташ лийэш.

Колхозниклан шкэ шогымо тӱшкаштыжэ паша 
нормо тэмымэ годым гына пашакэчэ сэралтэш, 
нормым тэмыдылан паша кэчат изэмдалтэш, утыж 
дэн тэмытыман — йэшаралтэш.

ССР Ушэм Наркомзэм Й. Й.\КОВЛЭВ 
1933 ий 28 фэвраль
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КОЛХОЗО ТУРЛӦ ЙАЛ ОЗАНЛЫК ПАША- 
ВЛАКЫМ ПАШКЭЧЭ ЧОТ ДЕП АКЛЫМЭ 
НЭРГЭП 
ССР УШ ЭМ ПАРКОМЗЭМЫП ПУПЧАЛЖЭ.

1. ССР Ушэм Рӱдӧ Исполнитыльнэ Комитэт 
1923 ий 30-шо йанварыштэ „Колхозым пэҥгыдэм- 
дымэ нэргэн" пунчалэшыжэ ССР Ушэм Нарком- 
зэмлан тыгэ кӱштэн; „тӱрлӧ йал озанлык пашалан 
паша кэчэ чот дэн аклымашым ышташ, ты годым 
шурно погымо сложно машина дэн ыштышэ-вла- 
кын, куралшэ-влакын да шурно погымаш дэн 
йыраҥ кокла пушкыдэмдымэ —  нэлэ да усталы- 
кан пашаштэ кид дэн ыштышэ-влакын паша акы- 
штым кугэмдыман".

Ты пунчалым шуктышаш вэрч ССР Ушэм, Нар- 
комзэм чыла мландэ, пӧлка дэн колхоз правлэн- 
лан кӱшта: колхозын ш кэ ойыртэмжым, рокын, 
куралын, посна паша-влаклан эн кӱлэшлыкшым 
да монь ушыш налын ССР Ушэм Наркомзэмын 
ончыктымо нормыжо почэш колхозышто чыла 
пашам аклэн, тӱшкалан (группо) шэлэдаш.

Чыла паша 7 тӱшкалан шэлылтыт: 7-шэ туш- 
каш пуртымо пашам ыштышэ колхозник, колхоз 
прӓвлэнын ончыктымо нормыжым тэма гын, туд- 
лан 2 паша-кэчэ чотлалтэш; 6-шо тӱшкалан — 1,75 
паша-кэчэ; 5-шэ тӱшкалан — 1,5; 4-шэ тӱшкалан — 
1,25; 3-шо тӱш какан —  1 паша-кэчэ; 2-шо тӱш ка- 
лан — 0,"75; 1-шэ тӱш каш  пуршо пашам колхоз- 
ник правлэн ончымтымо нормым тэма гын тудлан 
0,5 паша-кэчэ чотлалтэш.

7-шэ тӱшкаш тыгай-влак пурат: старший трак- 
торист, комбайн дэн ыштышэ да кӱлта пидшэ, 
йытын кӱрмӧ, мамык погымо (турман-ваакум), 
йошкар ушмэн кунчымӧ да сложно шиймэ маши- 
на-влак дан ыштышэ машинист-влак, паша ыш-
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тымэ ий чотшо да усталыкшэ дэн пӧрвой касгэго- 
рийсэ тракторист, пэш эр ӱдышӧ да куго  колхозын, 
вуйлатышыжэ.

6 туш каш  пурат: усталыкшэ да паша ыштымэ 
ий чотшо дэн кокымышо катэгорийсэ тракторист, 
кылмаш куралшэ, сорла дэн да иса дэн шурным 
тӱрэдшэ да солышо, лобогрэйкыштэ кыш кыш э 
(удыршо), каван оптышо, сложно машинаш пуэ- 
дышэ, имньэ дэн шиймэ машинан машинистшэ, 
йошкар ушмэным кид дэн кӱнчэн лукшо да кӱн- 
чышӧ, тамакам пӱчкэдышэ, мамык куш кылыш  вӱд 
шавышэ да изирак колхозын вуйлатышыжэ.

5-шэ тӱш каш  пурат: куралшэ, ӱдышӧ, кӱлтам 
пидшэ, имньэ дэн шиймэ машинаш пуэдышэ, шин- 
мэ годым вискалышэ, йытыным кид дэнэ кӱршӧ, 
кид  дэн тулышо, тэхникэ культур да кукуруз рат 
коклаштэ пушкыдэмдышэ (йошкар ушмэным кӱн- 
чышӧ тыш ок пуро), мамыкым кид дэн погышо, 
ийдалук дэч утла ыштышэ уста счэтовод, вольык 
ашнымэ фэрмым ийдалук утла вуйлатышэ, адак 
ик ий утла ыштэн илышэ бригадир.

4-шэ тӱш каш  пурат — пасу паша жапыштэ ур- 
лыкым ш укшыктыш о, йытыным шарышэ да погы- 
шо, пакча да моло культур рат коклаштэ пуш- 
кыдэмдышэ, парэҥгым кӱнчышӧ, пӧрвой ий ыш- 
тышэ счэтовод, пӧрвой ий ыштышэ бригадир, 
вольык ашнымэ фэрмым пӧрвой ий вуйлатышэ, 
ик ий утла ыштышэ коньух, старший коньух, стар- 
ший кӱтӱчӧ, старший сӧсна ончышо, старший чабан.

3-шо тӱш каш  пурат: моло пасу пашам ыштышэ, 
4-шэ тӱшкаштэ ончыктыдымо пасу паша годым 
моло грузым шупш ыктыш о, тэлэ жап годым шуп- 
шыктымо, пакча йэмышым погышо, киндым да вӱ- 
дымашым пӧрвой ий оролышо (сторож), кайык 
ончышын кугыракш э, старший лӱштышӧ ик ин 
дэч утла лӱштышӧ, чабан, сӧснам ончышо, кӱтӱчӧ.

2-шо тӱш каш  пурат: пӧрвой ий ушкал лӱшты- 
шӧ, сурт кайык ончышо, вольык ончышо, брига- 
дысэ повар (кочкаш шолтышо).
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1-шэ тӱш каш  пурат: озанлык кӧргысӧ моло 
эрэ лийын шогышо да усталык кӱлдымӧ пашам 
ыштышэ, озанлык кӧргысӧ орол, эрыктышэ (убор- 
шицэ) да рассыльнэ.

2. Пашайэҥ-влакым тӱшкаш шэлмэ годым да 
тӱрлӧ пашалан расцэнкым ыштымэ годым правлэн 
колхоз тидым ынжэ мондо: озанлыклан чотлалтшэ 
чумыр паша-кэчэ чот тэнэйсэ дэч 20 процэнтым 
ынжэ эртэ, адак тӱҥ  пасу пашан расцэнкыжым 
кӱзӱктымэ дэн пырльа пӧрвой вэрыштэ Шогыдымо 
озанлык пашан, утларакшым пасу паша огылым, 
расцэнкыжым ик монарэ изэмдыман, адак адми- 
нистрацэ-озанлык кӱлэшлан кайшэ расходым ша- 
галэмдыман.

3. Коньухлан, кӱтӱзылан, чабанлан, адак моло 
вольык ончышо пашайэҥлан паша кэчым кажнэ 
тылызэ пытымашэш чотлалтэш, тунам вольыкын 
могай улмыжым ончэн ыштэн шуктымо паша чо- 
тыш 20 процэнт нарэ йэшарымаы альэ изэмдымаш 
ышталтэш. Ончымо вольыкышт начар (алама) гын, 
ончышо йэҥлан паша-кэчэ ок чотлалт.

4. Колхозышто вольык паша тӱҥ  пашалан чот- 
лалтэш гын, вольык ончышо пашайэҥ-влакьш 
пашашт ик разрӓтлан кӱзыкталтэш.

5. Ӱмаштэ йатыр вэрэ колхозник-влак паша- 
кэчым пашан сай ышталтмыжым ончыдэгычак 
чотлэныт. Сандэн ССР Ушэм Наркомзэм паша 
налмэ порьадкым тыгэ ончыкта:

а) Колхозник тӱшкан альэ посна колхозник- 
влакын шуктымо пашаштым бригадир ончэнналэш;

б) Аламан (чыр кодэн куралмэ, шӱкым кодэн 
сомылымо, пырчым кодэн шиймэ) ыштымэ паша- 
лан паша кэчым чотлымым чараш;

в) Бригадын шуктымо пашажым колхоз вуйла- 
латышэ альэ тудын олмэштышыжэ налэш, паша сай- 
ынак ышталтын огыл гын, правлэн бригадын (бри- 
гадирынат) пӱтынь паша кэчэ чот гыч 10 процэн 
мартэ изэмдэн кэртэш;



г) Бригадэ пӱтынь колхозысо шурно лэктышын 
кокла чотшо дэч утла шурно лэктышым нӧлта- 
лэш гын, ту бригадын чыла ыштымэ паша кэчэ 
чотшын 20 процэн нарыжэ йэшарыман. Тудын 
олмэш колхозысо шурно лэктышын кокла чотшо 
дэч шагалрак лукшо бригадын паша-кэчэ чотшьш 
тынарак (20 процэн мартэ) изэмдыман.

СССРУшэм Наркомзэм Йаковлэв 

1933ий 28 фэвраль.
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