


-

« Г '

■1.ч
■ к

т Ш







С. И. ДАНИЛОВ.

ОТЫЛЫМ КУАШ КУРАЛЫН 
ПУШКЫДЭМДЫМЭ ДА ИКИЙАШЛАН 

ШИЖЫМ КУРАЛЫН КОДЫМО

ССР Ушэм Налык-влак РУдӧ Савыктыш
1930Моско



? 0 с  - г : "

.Ь



Мар. д. с. и. дАнилое

ОТЫЛЫМ КУАШ КУРАЛЫН 
ПУШКЫДЭМДЫМЭ ДА ИК ИЙАШЛАН 

ШИЖЫМ КУРАЛЫН кодымо

БЭЛЬСКИЙ Й. кусарэи

Г.П.Б-на сбяз. зкз . | 
Л кгр -Ю Э ! год 

Акт 142

ССР Ушэм Калык-влак РУдӧ Савыктыш  
Мосно 1930



1'лавлит № А '76864 Заказ'с№ 2401 Тираж 4.000 э кз .'

Книжная ф-ка Цантриздата Народов СССР. Москва, 
Шлюзовая иабережиая, 10.



I
У

Отылак аҥам куаш куралын пушкыдэмдЫмэ.

Совэт ушэмысэ тӱрлӧ районлаштэ сынымэ 
станса-влак ик ийаш шурным вӱдаш мландым 
кузэ ышташ кӱлэшым чот сынэн эскэрэн ончэ- 
нытат ик ийаш шурно лэктышым нӧлталаш лий- 
шашым налэныт.

Тӱрлӧ районлаштэ рокат, климатшат ик гань 
огыл улмыж дэн, мландымат тӱрлын ышташ ло- 
галэш.

Сынымэ станса-влак шуко ий сынэы ончэны- 
тат тыгай кӱлэиг ойым (каҥашым) пуат; ик ийаш 
шурнылан мландым, уржам тӱрэдмӧнтак куралаш 
кӱлэш маныт. Тыгай ой Совэт Ушэмын шуко- 
районжылан кэлша. И к ийаш шуриым вӱдаш он- 
чыч куралмэ, шурно лэктышымат утларак нӧлта- 
лэш-. Адак тыдыжат удр, ончыч куралмэ кэлгын 
куралмэ дэчат найдалэ. Сынымэ станса-влак Со- 
вэт Ушэм мучко тӱрлын сынэн ончэнытат ик нй- 
аш нырчан шурнолакым—шожым, шыдаҥым, ку- 
курузым, тарым да шӱльым вӱдаш 10— 15 санти- 
мэтр кэлгыт вэлэ куралаш кӱлэшыжым налэныт.

Кэлгын 18 сантимэтр нарэ куралмэ, шурно 
лэктышым нымонарат огэш кугэмдэ, йа ик гэктар- 
лан 2—3 путым вэлэ шукэмда, тыгэ шкэ роскот- 
шымат огэш пэтырэ.

Вэс могырым 15 сантимэтр кэлгыт ийульэш 
куралмэ, уржамат ик ийашымат аҥа ӱмбач погы- 
мо годым, нутыракшым шэм рокан вэрлаштэ ик



пагЫтыштэ гайак шуытат, озайлык йаша ыогЫрыМ 
йӧсырак лийэш. Сандэнак ты пашам вашкэракын 
2— 3 канэ йылэрак ыштэн пытарэн, моло паша- 
лаыат шушаш вэрч, сынымэ станса-влак уржам 
тӱрэдмӧьггӧ отылым куашын (талкан) гына вашкэ 
куралын пушкыдэмдаш кӱлэш манын ойым пуат.

Отылым куашын куралмй—тидэ мландым ӱм- 
бач гына 5—7 сантнмэтр кэлгыт пушкыдэмдымэ 
лийэш. Тыгэ плуг дэн кура.тмэ дэч посна моло 
курал-Блак дэнат, такырым сайын йандар кучымо 
годым рокым ӱмбач гына куашын пушкыдэмды-

1-шо^сӱрэт. 4 кашан отылым куаш куралмэ плуг.

мэ курал-влак дэнат—культиватыр, буккэр, дис- 
кан тырма дэнэ да адак пружинан тырма дэнат 
пушкыдэмдаш лийэш.

Тыгэ ыштылын ӱмбал рокым сайын пушкы- 
ДЭМДаЛТЭШ, ШурНО ОТЫЛЫН ВОЛхШЫМ пӱчкын, оты- 
лым мландышкэ пэтыра, ш ӱк шудо вожлакымат 
пӱчкэда, нунын тушыштымат (урлыкыштым) млӓн 
дэ кӧгрыш йомдара.

Мландым ӱмбачын куаш гына пушкыдэмдымэ 
мыландылан кошкашыжэ эрыкым огэш пу, млан- 
дым вӱдыштарэн шога^ тывэчат куаш куралмын 
куго пайдажэ раш койэш. Уржам вӱдымӧҥгӧ тӱ-



рэДМэ мартэ ийдалык иӓрэ лийэш, ты жапьпитэ 
мландэ пэҥгыдэмэш когакэы шэлышталташ 
тӱҥалэш.

Тыгай кошкэн шэлышталтшэ рок гыч мландын 
тымыклыкшэ вӱдыжгылыкшэ парланэн, йужышко 
кайа, йымалсэ рокшат кошка. Вара йӱр вӱдат, 
мландышкэ сайын шыҥэн кэртдэ нарланэн пыта, 
тайыл вэрлаштэ корэмлакыш вэлэ йогэн кайа, 
аҥа-влак кукшэш кодыт.

Ӱмбач куашын (талкан) гына пушкыдэмдымэ 
рокышто, йӱр вӱд мландышкэ кэлгышкак шыҥэн, 
ончыко пк пйаш вӱдаш мландэ тымланэн шога.

Хэрсон ола лышнэ сынымэ насушто, йуль 
тылзыштэ пушкыдэмдымэ рокышто йӱр вӱд млан- 
дыш 70 сантпмэтр кэлгытыш шыҥэн, пушкыдэм- 
дыдымэ вэрыштэ 20 сантпмэтр нарышвэлэ шуын.

Отылан аҥам куашын йуль тылзыштак кура- 
лалтэш, ты тылзыштэ чыла Совэт Ушэм мучко 
йӱрат чӱчкыдын лпйэш. Тыгэ отылым куаш ку- 
ралмэ йӱр вӱдым утларак шыҥдарэн, мландымат 
ончыко вӱдышаш шурнылан сайын вӱдыштарэн 
йамдылэн шога.

Тылэч посна отыл куралмын вэс пайдаягат 
уло. Тыгэ куралмэ дэн мландыштэ шурнылан кӱ- 
лэш кочыш впй, погынаш сай лпйэш. Рокын ӱм- 
бал пачашыжым пушкыдэмдымэ, мландымат тазар- 
та, йужат эркын нурэн кэртэш, адак тыгэ, шокшо 
жапыштэ кэҥэлшм пушкыдэмдалтэш. Тыгай йу- 
жаҥшэ, шокшо, тымыкан мландыштэ, шурнылан 
кӱлэш кочыш впйым, сэлитрам, йамдылшэ бактэ- 
рий-влакат сай илэн, кушкын кэртыт.

Полтавысэ сынымэ стансаштэ сынэн ончыма 
гыч тыгэ койэш: йуль тылзыштэ ӱмбач гына 
отылым куралмэ участкыштэ сэлптра, шпжым ок- 
чабр тылзыштэ куралмэ участкэ дэн таҥастармаш-



тэ, кум кана шукырак погынэн. Отылым кура.т- 
мэ— пасым шӱк шудо-влак дэчат арала.

Кэрсон олаштэ улшо сынымэ стансаштак 
тӱрлӧ участкыштэ 2 майыштэ сынэн ончэнытат 
тэвэ мом ужыныт: отылым куралдымэ участкыштэ 
шӱдӧ шыдаҥ пырчылаи 357 ш ӱк шудо улмаш 
100 шож пырчыштэ— 146 ш ӱк шудо лэктын.Код- 
шо ий кэҥэжым отылым куаш гына куралмэ 
участкыштэ 100 шыдаҥ лэктышыштэ—ш ӱк шу- 
дыжо 16 вэлэ лийын. 100 шо;к лэктышыштэ— 50 
ш ӱк шудо вэлэ шочыи.

Дон вӱд воктэнсэ Ростовысо сынымэ стан- 
сангтэ 240 квадр. мэтран, отылым куралдымэ уч-/ 
асткыштэ 8012 ш ӱк шудо шочын, отылым курал- 
мэ участкыштэ кум кана шагалрак— 2901 шӱк 
шудо гына, лийын.

Тыгэ отылым ӱмбач вэлэ куралмэ дэнэ шӱк 
шудым пытарэн мландым сайын йужаҥдэн шок- 
шо пурмо, волгыдо адак кочыш вий погынымо 
дэч посна, шурно локтылшо шукш копшаҥгэ-вла- 
кымат пытаралтэш.

Шурно локтылшо ш укш  копнгаҥгэ-влак шу- 
кьпко шошым ылькжмышт мӧҥгӧ пӧрвой шӱк шу- 
дышто илат, вара шурно кушкын шумӧҥгӧ шур- 
нэш шинчыт, шурным локтылыт.

Отылым ӱмбач куашын куралмэ шурно лок- • 
тылшо копшаҥгэ-влак дэнэ кучэдалашат кугын 
полша.

Ты локтылшо-влакын шукыжын, шурно коп- 
шаҥгын, гэссэн кармын, шурно пӱчкэдышын, 
шурно парча кочшын, шыдаҥ копшаҥгын да 
монь шукшышт-влак мландыштэ альэ отылышто 
илат. Тугэ вара отылым куралмэ годым, нуно 
мландэ дэнэ пэтыралтын, колэн нытат.



Вэлалттэ (йогышо) шурно пырчэ оэымышто 
киндэшурнын, шурно умдылан да моыь шукшышт- 
влак илат. Адак тушакак олым кочшо кои- 
шаҥгат муным опта. Отылым куралмэ годым тыд- 
лакат рок дэнэ пэтыралтыы колат.

Тыдлэч посна отылым куралмэ дэнэ рок кӧр- 
гыштӧ илышэ шурно локтылшо моло копшаҥгэ- 
влакын шукшышт-влакат тӱжвак лэктыт— колат.

Тунэмшэ йэҥ-влак чотлымо почэш отылым 
куралмэ дэнэ 20 тӱрлӧ, шурно локтылшо шукш- 
копшаҥгэ-влакым пытаралтэш

2-шо сӱрэт. 8 кашан трактырэш пыжыктэн отылым
куралмэ плуг.

Ындэ изпшак Совэт Ушэмын тӱрлӧ районыш- 
тыжо шурно лэктышым нӧлталаш, отыл куралмын, 
кузэ полшымыжым каласэна.

Шэм рокдымо вэрлаштэ отылым куралмэ.

Шэм рокдымо вэрлаштэ отылым кэҥэжым ку- 
ашын (талкан) гына, вара шижым альэ шошым 
кэлгыракын куралмэ шурно лэктышым сайынак 
нӧлталэш. И к гэктарлан 2 сэнтнэр мартэ шу- 
кэмда.



Адак тыдыжат уло, кэҥэжым шурным погэн 
налмӧҥгак отылым ӱмбач гына куралын, кэлгын 
куралмыжым шошымэш кодашат лийэш. Тыгэ 
отылым куашын кэҥэжым куралын, вара шошым 
кэлгын куралмэ, шыжымак кэлгын курал кодымо^ 
дэчат папдалэ.

Тыдым тыгэ умландараш лийэш. Шэм рокды- 
мо вэрлаштэ шижым йӱр-влак чӱчкыдып лийэдат. 
Сандэнэ мландыштат вӱдьпкгылыкшӧ ситышаш- 
лык лийэш. Адак шошымат вӱдаш вашкак ончы- 
чак тӱҥалаш огэш воч. Тыгэ шижым кэлгӹн ку- 
ралдэ кодэн, шошым шкэ вӱдымӧ дэч ожно кэл- 
гын куралашат лийэш.

Шижымак кэлгын курал кодымо годым рок 
пэҥгыдэмын шинчэш, вара шошым уэш от курал 
гын мландэ сайын шокшэмын огэш шу. Тугай 
йӱштӧ мландэш вӱдымӧ дэн нк ийаш шурно ваш- 
кэ огэш лэк аламан кушкэш, лэктышыжат начар 
лийэш. Умбач гына куралын кодымо отылым, 
шошым кэлгын куралмэ годым мландэ пушкыдэм- 
эш, рокат шокшэмэш, тыгэ вӱдымӧ шурнат ик 
гай тӧр лэктэш.

Нюкэгород крайысэ Симбилэй сынымэ стан- 
саштэ кодшо 4—5 ий коклашта шӱльым ик гэк- 
тар гыч тыгэ налыныт; отылым куралмым шижым 
альэ шошым угычын кэлгын куралмэ гыч 22 
сэнтнэрым, отылым кура.тдэ шошым ижэ курал 
вӱдымӧ гыч 17,5 сэнтнэр вэлэ лэктын. Тыгэ оты- 
лым куашын куралмэ шурно лэктышым ик гэк- 
тарлан 4,5 сэнтнэрым альэ 25®/о нӧлталын.

Озаҥысэ сынымэ стансаштат отылым курал- 
мэ ик ийаш шурно лэктышым, шунаи рокыштат 
тугак нӧлталын. Тӱрэдмэ ночэш отылым куралын 
шошым угыч куралмэ шурно лэктышым 20 — 25“/о



нӧлталыи. Шнлсымак ик кана гына кэлгын курал- 
мэ шурно лэктышым изышат нӧлталын огыл.

Вьаткэ сынымэ стансаштат шошым куралмэ 
дэн таҥастармаштэ отылым куралмэ гыч ик гэк- 
тарлан 2,5 сэнтнэр шурыым утыжым налыныт.

Лайиш сынымэ стансан, Сӱас рэспубликыштэ, 
шун—рокан мландыштыжэ отылым куралмэ дэн, 
шошым куралмэ дэч, гэктарлан 1 сэнтнэр шур- 
ным утыӱкым налыныт.

Ш:

3-шо сӱрэт. 7 пӱйан пружпнан культиватыр.

Кожлан чара вэрлаштэ отылым куралмэ.

Путыракшым отылым куралмэ шэм рокан кож- 
лан чара вэрлаштэ шурно лэктышым кугын 
нӧлталэш.

Тыгай вэрлаштэ кулгО, шокшо йӱран шижэ 
лийэда, тыгэ рокат шокшэмэш кочыш вийжат



утларак погына. Сандэн тыштэ, ик ийаш шурно' 
вӱдымӧ,—куралмэ иагытым онча.

Кожлан чара шэм рокан да ир олыкан вэр- 
лаштат сынымэ станса-влак отылым йуль тылзыш- 
так куашын (талкан) куралаш кӱштат. Кэлгырак- 
шэ моло иаша иытымӧьггат куралаш лийэш

Шэм рокан вэрлаштэ кэлгынракын шнжымак 
куралын кодыман. Ончыч куралмэ дэн — шурно 
лэктышат сайрак лийэш.

Шэм рокан мландым шошым угыч куралмэ 
огэш кӱл. Тугэ мландэ вэлэ кошка, ик ийаш шур- 
нын лэктышыжат изэмэш. Шижым кэлгын ку- 
ралмӧҥгӧ тэлылан тугак каш дэн тырмалдэак 
кодыман, шошым лум каймӧҥгӧ ижэ тырмалаш 
кӱлэш. '

Пасым тугэ куралын кодымо дэнэ агга ӱмба- 
лан лум ш уко  ногына, шошым лум шулэн млан- 
дышкэ вӱд сайын шыҥэн шуэш. Шошым тыр- 
малмэ иочэш вӱдымӧ машина дэнэ вӱдаш кӱлэш.

Сӱас рэспублнкыштэ Спаск ола воктэнсэ сы- 
нымэ стансаштэ, шижым куралмэ ик гэктар, шӱ- 
льӧ лэктышым 4 сэнтнэрым шукэмдэн, шыдаҥым 
шошым куралмэ дэнэ таҥастармаштэ 3 сэнтнэрым 
шукэмдэн. Отылым куралмӧҥгӧ шиькымак кэлгын 
куралын кодымо, июшым кэлгын куралмэ дэч, 
шурно лэктышым гэктарлан 1сэнтнэрым утыжым 
пуэн.

Ик ийашлан шижым курал кодымо.

Йужгунам тӱрлӧ наша икканаштэ шумо дэн 
отылым куаш куралаш нагытат огэш лий. Тугай 
годым вараш кодынракат август да сэнчабр тыл- 
зыштэ ик ийашлан пшжым 10— 15 саитимэтр 
кэлгыт курал кодаш тыршыман. Тыгэ вараш ко- 
дыи куралмэ путыракшым, кужо шокшо ши:-кэ
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лиишан, шэм рокаи вэрлаштэ шурно иӧлталаш 
сай полша.

И к ийашлан шижым куралмэ ш ӱк шудо во:кым 
пӱчкэш, мландым пушкыдэмда. Ш ӱк шудылан 
кушкашыжэ эрык огэш лий, мландын кочыш вий- 
жат, ӱйжат очыни арам огэш лип. Адак мландат 
тунарак огэш кошко. Тыгэ мландын ӱмбалсэ пуш- 
кыдэмшэ пачашыжэ, кэлгышсэ рокымат огэш 
кошто. Тудым аралшэ лэвэдыш гай саклзн ашна.

Жапыштьнкэ йӱр лиймэ годым йӱр вӱд иуш- 
кыдэмшэ рокыш сайынак кэлгышкак шыҥэн 
шуэш. Адак куралмэ пушкыдо рокыш волгыдат, 
йу;кат куштылгын пурэн кэртэш. Ончыч каласы- 
мэ сэмын, рокым йу:'Каҥдымэ пэшак пайдалэ, ты- 
гэ мландыштэ шурнылан кӱлшӧ кочыш вий йам- 
дылшэ плэр (бактэрий)-влаклан илашышт ка- 
ньылэ лийэш.

Сэдэ бактьэрий-влак, шокшо рокышто вэлэ 
илэн найдам ыштэн кэртыт, йӱштӧ годым иуно 
колэн пытат. Саыдэнак ик ийашлан шилшм он- 
чычыракак, шурным тӱрэдын иалмӧитӓк, курал 
кодаш тыршымаи.

Адак ши:кым куралын кодымын вэс сай пай- 
далгат уло, тыгэ отылышто, вэлалтшэ шурнышто, 
мландыштэ улшо шурно локтылшо шукш кон- 
шагггэ-влак, пытаралтыт. Нунын муныштат, шук- 
шышт - влакат куралмэ дэн каньысырланэн колэн 
пытат.

Шилшш куралмэ, путыракшым шэм рокан 
чара мландан вэр.п:аштэ нэш кӱлэш. Шилшш ку- 
рал кодымо пасым, шошым угыч куралдэак, тыр- 
малэн вэлэ вигак рӓд дэн вӱдышӧ машииа дэн 
вӱдаш кӱлэш.

ШэхМ рокан вэрлаштэ, шижым вараш кодын 
куралмашэш пшл;э йӱр вӱд шыҥэн кодэш, шо-
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шым ик ийашат вӱдыжгӧ рокэш вӱдалтэш. Сан- 
дэн шингым куралмашэш вӱдымӧ ик ийаш шур- 
нын лэктышыжэ, шошым йӱр огэш лий гынат 
кэлшышашлык лийэш.

Тыдым 1924-шэ ийыштэ лийшэ кушко ий 
раш ончыктыш. Карьков, Полтавэ, Самар губэр- 
налаштэ крэстйаы-влакын шошым гына куралын 
вӱдымӧ ик ийаш шурнышт шокшо дэнэ кошкэн 
пытыш. Туштак улшо сынымэ стансадаштэ ши- 
жымак куралмэ мландэш вӱдымышт гыч гэктар- 
лан 6 сэнтнэр дэн ик ийаш шурным налыныт

Ындэ отылым куаш куралмын да шилшш кэл- 
гын куралмын, Совэт Ушэм мучко тӱрлӧ район- 
лаштэ, шурно лэктышым нӧлталаш полшымыншм 
лончылэн ончэна.

Нижэгород крайьгптэ улшо Симбилэй сынымэ 
стансаштэ, шэм рокыш савырнаш тӱггалшэ млан- 
дыштэ, альэ тошто кожла рокан мландыштэ ши- 
жымкурал кодымо шӱльӧ лэктышым кугын нӧлта- 
лын. Тӱрлӧ пагытыштэ куралмэ гыч шурным тыгэ 
налыныт: 5 авгусышто куралмэ ик гэктар гыч 24 
сэнтпэр,'^1 сэнчабрыштэ куралмэ гыч 19 сэытнэр, 
1 окчабрыгитэ к;уралмэ гыч 17 сэптнэр да шо- 
шым ижэ куралын вӱдыма гыч 17 сэнтнэр шӱ- 
льым налыныт. Ты сипыр-влак гыч паллэ: ши- 
жым ончычырак куралмэ, шижым вараш альэ 
шошым ижэ куралмэ дэч, ик гэктар гыч 5,5 сэнт- 
нэр шӱльӧ шукырак лэктэш.

Сӱас рэсиубликыштэ Лайиш оласэ сынымэ 
стансаштэ август дэн сэнчабр тылзыштэ курал 
кодымо ик гэктар гыч 16 сэнтнэр, окчабырыштэ 
куралмэ гыч— 15 сэнтнэрым, шошым гына кура- 
лын вӱдыма гыч 14 сэнтнэр шӱльым налыныт;

Тыштат ончыч куралмын шурно лэктышым 
утларак нӧлталмыжым унгына.
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Такырэш вудашлан шижымак куралын кодаш кӱлэш.

Шижым оичыч курал кодымо такырэш тур- 
иэпсым, вольык ушмэным, адак молым вӱдэт гынат 
умдара. Отылым куашын (талкан) куралмэ, да 
шижымак кэлгын курал кпдымо парэҥгымат сай 
шочыкта. Тыдым Кокла-Йул обласыштэ улшо 
сынымэ стансалаштэ сайынак палэн налыныт. 
Тӱрлӧ пагытыштэ куралмэ ик гэктар шот гыч 
парэҥгын лэктышыжэ артымым сэдэ таблитсэ гыч 
палэна:

Станса-влак лӱм Шошым куралмэ Шпжым куралмэ 
Аннэнковский . . 148 сэнтнэр 172 сэнтнэр
Новоурэнский . . 121,5 „  161 „

Таблитсэ ончымаштэ шижым курал кодымо, 
парэҥгэ лэктышым гэктарлан 23— 40 ^сэнтнэр 
нарэ шукэмдэн.

Пошкырт рэспубликысэ Чишма сынымэ стан- 
саштэ шошым куралын шындымэ гыч ик гэктар- 
лан 116,5 сэнтнэр парэҥгым налыныт, шижымак 
курал кодыма гыч 160,5 сэнтнэр лэктын алъэ, 44 
сэнтнэр утыжо лийын.

Сӱас рэспубликыштэ Спасск сынымэ стансаш- 
тэ ппшым куралмэ гыч гэктарлан 120 сэнтнэр 
парэҥгым налыныт, шошым ижэ куралмашэш—• 
102 сэнтнэр вэлэ, алъэ 18 сэнтнэр кэм шочын.

Кӱшан ончыктымо сынъшэ станса-влак шзм 
рокан, йужо шошым кукшо ий кэчэ лийшан вэр- 
лаштэ улыт. Сандэнэ ты сынымаш-влак почэш 
кожлан чара вэрлаштэ (лесостепъ) парэҥгылан 
шижым курал кодымо, парэнтэ лэктышым ик 
гэктарлан 15 сэнтнэр утла шукэмда манаш лийэш.

Шэм рокан вэрлаштат шижъш курал кодымо 
мландэш парэҥгэ тугак шуко шочэш.
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Ивано-Возыэсэнск обласыштэ, Бутьлпцкий лӱ- 
ман сыиымэ пасыштэ, шурным погэн налмӧгггак, 
отылым куаш куралын вара шплшм кэлгын курал 
кодэн, тудымак шошым тырмалэн, сайракыы пуш- 
кыдэмдышаш вэрчын, угыч куралын парэҥгым 
шындэныт. Тыгэ ыштымэ мландэ гыч 3 пй кок- 
лаштэ, кокла чот дэнэ.ик гэктар гыч кажнэ ийын 
150 сэнтнэр парэҥгым налыныт. Шошым 
ижэ куралын, угыч кок пачашлан куралын шын- 
дыма гыч, 137 сэнтнэр вэлэ нэлылтын.

Нпжэгород округын Спмбилэй сынымэ па- 
сыштат тыгэракак лпйын. Нунын шижым эрак 
куралмэ гыч гэктарлан 150 сэнтнэр парэҥгэ лэк- 
тын, шпжым почэш куралмэ гыч 133 сэнтнэр, 
шошым гынакуралмэ гыч 132 сэптнэр лэктын. 
Тыгэ эр шыжымак куралмэ, шошым куралмэ дэч, 
17 сэытнэр парэҥгым утыжым пуэн. Ты сыныма 
гычак адак палэныт; шижым куралмэ гына шурно 
лэктышым нӧлталын ок кэрт, сандэн шэм рокдымо 
Бэрыштэ, шижым ончычырак куралмэ сай липэш.

Кӱчыкын каласаш гын тыгэ лийэш: ик ийаш 
дэч вара гына такырэш куштымо парэҥгэ дэнэ 
вож саска-влак, эр вӱдымӧ шурно—шыдаҥ, шӱльӧ, 
шолс дэн таҥастармаштэ, шошым куралмэ дэнат 
кӧнат. Эр вӱдымӧ ик ийаш шурно-влак шошым 
шап кушкыт, мчандэ гыч вӱдым шуко налыт. 
Рокышко шпжымак вӱд шыҥыдэ кодын гын, шошым 
йӱр лпйдэ кукшо кэчэ шога гын, эр вӱдымӧ шур- 
по-влак начар кушкыт, лэктышыштат шагал лпйэш.

Такырэш вӱдымӧ-влак йалт вэс тӱрлӧ улыт. 
Нуно шошым вара гыпа шындалтыт, кушкаш 
тӱҥалмышт годым вӱдымат шагал налыт. Парэҥгэ 
дэн вож саска-влакым шындЫмэ дэнэ мландат 
сайын пушкыдэмэш. Млапдым кошкыктышо шӱк 
шудо-влакат пытаралтыт.

14



Тыгэ такырэш вӱдымӧ да шындымэ-влак шо- 
шым ойар кэчыштэ, тӱлыжгэн огыт шич, кэҥэж 
йӱр мартэнэ чытэн, вара шкэ вийын кушкаш 
тӱҥалыт.

Сандэнэ шижым чыла мландым куралаш пагыт 
укэ годым, эр вӱдышаш ик ийаш шурнылан гы- 
на ши.чшмак курал кодаш тыршыман. Такырэш 
вӱдышаш вожсаскалан, тарлан, (просо) парэҥгэ 
шындаш да монь шошым куралмат йӧра.

Ты шотышто ик правилым мондыман огыл. 
Шошым млапдэ кошкымӧҥгак куралын, шынды- 
мэшкэ шӱк шудо ынжэ куш  да мландэ ынжэ 
коштмманыниккок кана культиватыр дэн йа тыр- 
ма дэнак тырмалаш кӱлэш.

Адак ушэштарэна, парэҥгэ дэнэ вож саскалан 
(такырэш шындымэ йӧрварлан) шижымак куралаш 
тыршыман, нуно шурно дэчат пайдам шуко пу- 
ат. Адак пропашнойлан шошым куралына гыыат 
мланна моло шурно дэч лӱдмашан огэш лий. 
Шурным шошым г^уралын вӱдымӧ годтлм, кукшо 

-ий кэчан шошо лийын, шурно кошкэн пытэн 
кэртэпг, нунылан шижым курал кодэт гын, шур- 
но лэктышыигат йӧршашлык лийэш.

Ик ийашлан мон кэлгыт куралман.

Икпйаш  шурнылан кэлгынрак куралмэ 10— 15 
сантимэтр кэлгыт куаш куралмэ дэч сайрак ма- 
нын ончыланак каласышна.

Самар охфугышто, Бэзэнчэкский сынымэ 
стансаштэ 12 ий котааштэ, август тылызын пэр- 
вой кэчылаштыжэ куаш куралмэ 6,5 сантимэтр, 
кэлгыт куралмэ— 7,5 сэнтнэр шурным пуэн, ойыр- 
тышыжо ик гэктарлан ик сэнтнэрыш шуын. Ши- 
жым пэшак вара сэнчабрштэ ижэ куралмэ да
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ӱэлылай кЫлмаш окчабрштэ курал кодЫмО, шур- 
но лэктышым 36 килограмым вэлэ шукэмдэы.

Шэм рокдымо вэрлаштэ ик ииашлан мон кэл- 
гыт куралаш кӱлэшым Лаииш да Тула олашсэ 
сынымэ станса-влак эскэрэн ончэныт.

Сӱас рэсиубликысэ, Лайиш сынымэ стансаш^ 
тэ 8 ий коклаштэ шошым шӱльылан 10 санти- 
мэтр кэлгыт куралмэ гыч ик гэктарлан 8 сэнт- 
нэр, 20 см. кэлгыт куралмэ гыч 9 сэнтнэр шӱльӧ 
лэктын, ойыртышьнко 1 сэнтнэр вэлэ лийын.

Такырэш вӱдашлан мон кэлгыт куралман.
Парэҥгэ дэнэ вож саска-влак мут гыч, йошкар 

ушмэн, моло шурным ончымаштэ кэлгын куралмым 
йӧратат. Тугэ гынат тыштат куаш куралмэ дэн 
кэлгын куралмын ойыртышыжо пэш кугак огыл,

Ульйановск губэрнан Аннэнковский сынымэ 
стансаштэ 25 сантимэтр кэлгыт куралмэ 3 вэршок 
кэлгыт куралмэ дэч, 7 сэнтнэр парэнтым вэлэ 
уТЫНгЫМ пуэн. Ойыртышыжо куго огылжо тывэч 
рас койэш.

Сӱас рэспубликыштэ, Лайиш дэы Космодьэм- 
йан сынымэ станса-влакыштат парэгггылан лӱмын 
кэлгын куралыныт гынат, артымыжэ кугак лийын 
огыл. Сандэнэ парэҥгылан шэм рокдымо вэрлаш- 
тэ 15 сантимэтр дэч кэлгын куралман огыл.

Чыла кӱшнӧ каласыма гыч тыгай ойым ыш- 
таш лийэш; кэлгын куралмын, куаш куралмэ 
дэч артыкшэ пэш шагал, адак такырым вараш 
кодын куралмэ шурно лэктышымат начарэмда вэлэ.

Кэлгын куралаш шэргакан плуг, имьнэ-влак- 
ат шуко кӱлмӧ дэн шкэ роскотшымат пӧрылтэн 
ок кэрт.

Путыракшым ик ойым мондыман огыл, шэм 
рокан вэрлаштэ, шурно лэктышым нӧлталашлан,
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МЛандышкэ вӱдым шукырак ШыҥДарӓш тЫрШы^ 
ман. Тыдлан вэрчын урнсалан эр шошымак, да 
ик ийашлан эр шижымак курал кодаш да курал- 
мэ мландым сайын ончэн мошташ кӱлэш.

Нльэвыр олмым куралмэ.

Шэм рокдымо вэрлаштэ да шэм рокан кожлан 
чара мландыштэ кльэвыр почэш йытыным вӱдат 
йа иарэҥгым шындат. Клъэвыр отылым, путы- 
ракшым кок ийашыншм шижымак ончычырак 
куралын кодымап, вожшо дэнэ отылжо шӱйаш 
тӱҥалып кодшо.

4 шэ сӱрэт. Кашым куралмэ Саккэ плуг.

Парэҥгэ пушкыдо рокэш гыпа сай шочэш, 
сандэнэ клъэвыр олмымат куралмэ годым кашы- 
жэ пытэн мийжэ. Тыдым кок тӱрлъш ышташ лий- 
эш: йа культураҥдэн куралып, йа клъэвыр оты- 
лым пэрвой куаш (талкан) куралын, вара плуг 
дэпэ угычып кэлгын, куралын.

Кулътураҥдэн кэлгын куралмылап, лӱмын 
сӧрэм-влакым кэлгып куралаш ыштымэ Саккэ 
каш палшэ плуг дэпэ куралмым чотлат. Озаплы- 
кыштэ поспа каш. (сӧрэм) пӱчшӧ плуг укэ годым.
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Ёльэвыр аггам (отылым) сайын ыштэн шуктышаш 
Бэрч, куралмэ дэч ик арньа ончыч 5 сантимэтр 
кэлгыт нарэ куашын гына куралын отылжым 
п^шкыдэмдаш кӱлэш.

Отылым рапдаль, пружинан тырма дэнатпуш- 
кыдэмдаш лийэш. Тыгэ ӱмбачын пушкыдэмды- 
мӧҥгӧ простой плуг дэн кэлгын куралашат куш - 
тылго лийэш, кашыжат пушкыдэмын, тыгыдэмын 
савырнэн кодэш, куралмыжат сагг лпйэш.

Кльэвыр олмым простоп плуг дэнэ отылжым 
пушкыдэмдыдэак куралмэ годым, куралмэ сай 
огэш лпй, вара дпскэ тырма дэнэ кужын пуш- 
кыдэмдаш логалэш. Тыгэ пушкыдэмдымэ рок пзи 
комокаггмыжым нытара, пуракаҥэш вэлэ,

И к пйаш шурно лэктыш 1г;льэвыр олмым жа- 
пыштыжэ куралмымат онча. Симбилэй сынымэ 
стансаштэ тӱрлӧ жаныштэ куралмэ ик гэгстар гыч 
шӱльым тынарэ налыныт: кльэвыр олмым август 
тылызыштэ куралмэ гыч— 26 сэнтнэр, шилшм 
почэш гына да шошым ижэ куралмэ гыч 21 сэн- 
тнэр дэнэ, альэ 5 сэнтнэр кэм налылтын. Моло 
тӱрлӧ шудо —вӱдымӧ отыл вэр-влакымат кэггэ- 
жымак альэ ончычынрак куралат гын, шудо волс- 
шо йылэрак шӱйэш. Тӱрлӧ сынымэ станса-влатс- 
ыштэ сынэн ончымо-влак чылалсат, шурно лэкты- 
шым кугэмдышатп вэрч, тэлылан ончычак куралаш 
кӱлэшым ончыгстат. Ты ой-влак сэмын ыштэн, 
вӱдымӧ машина дэн вӱӒэн гына ик пйаш шур- 
нын лэктышылсым нӧлталаш лийэш.
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