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ОНЧЫЛМУТ

Совхоз да колхоз-влакым ыштэн, колхозник дэн 
посна крэстйан-влакын таварлык, пашалык вольыкыш- 
тым шукэмдэн, сэдэ озанлык-вла: ыш вольыкым пукшэн, 
ончэн ашнымэ адак вэтэринар йӧиым шуктымо шо- 
тышто наукын ончыктымыжым илышыш пуртэн партий 
дэн прмвичылствэ вольык ашнымашым виктарэн шыл 
пробльэмым шуктэн шога.

Вольык аш :ымаштэ кургым ситарэн шогымаш ик 
эн кӱлэш пашалан чотлалтэш. „Ситышашлык курго 
нэгызым ыштыдэ, мэ вольык ашнымэ пашам шуктэн 
она кэрт." (Йаковльэв).

Вольыкым ийдалук мучко прамай пукшэн шогымаш 
таварлык вол1 ыкым ашнымаштэ эн тӱҥ, эн кӱлэш 
условийлан чотлалтэш. Сандэнак курго нэгызым ыш- 
тымэ годым тэлэ гочлан кӱлэшым вэлэ огыл, а вольы- 
кым К:ҥэжымат кӱлэш сэмын пукшаш ситаршашым 
ушыш налман.

16-шо партий гюгынымаштэ курго нэгы.зым ыштымэ 
нэргэн пэш кумдан кутырышт, тудым шукташ кор- 
ным палзмдышт. Туштак кӱтымӧ вэрым да шудылыкым 
(олыкым) сайэмдымэ нэргэнат пэш шуко кутыралтэ.

„К  зыт улшо шудылык дэн кӱтымӧ вэр-влакым 
сайэмдымэ паша курго програмын кӱрылтдымӧ ужа- 
шыжэ лийын шога. Тудо, йужо экономист, юльык 
ашнышэ дэн аграном-влакын чотлымышт почэш во- 
льыклан кӱлэшлык курго чотын пэл1>.ж нарым пузн 
шога. Сандэнак олык дэн кӱтымӧ вэр шотп1Штат 
маланна активнэ програмэ кӱлэш" манын Йаковлоэв 
йолташ каласыш.



Мэмнан вольык ашнымэ пашаштына вольыкым 
кӱтымаш озанлык-эконо^мнк шотышто пэш куго вэрым 
налын шога. ' ,

Вольыкым кӱтымашын могай пайдажэ уло вара?
Тугэ йодмаш йара мут вэлэ. Адак йужо зоотэхник- 

влакат вэс кугужанышласэ шӧр озанлык-влакын опы- 
тыштым ончыктэн (Английысэ, Бэльгийысэ да монь) 
кэҥэжым вольыкым вичаштак шогыкташ утларак 
кэлша манын ойлышт.

Вольыкым кэҥэжым вичаштак шогыкташ кӱлэш 
маншэ-влак ышкэ ойыштьш тыгэрак пэҥгыдэмдэн 
шогышт, пуйто:

1. Тэрыс ик вэрэш погына.
2. Вичаштэ ик тӧр пукшалтэш, кочыш вийжат ик 

ганьак лийэш, вольык тутышак тэмын шога, шӧр 
пумыжат тӱрыс Лийэш.

3. Кӱтымаштэ курго арам йомэш, вальык чылажымак 
ок коч, тошка.

4. Кӱтымаштэ вольык вашталтшэ да тыгылай чэр 
дэ.нат чэрлана, кармэ, шыҥа да молат вольыкым чот 
азапландара, ийгэчэ жапат тӱрлӧ лиймэ дэн вольык 
йӧсылана.

5. Кӱтымӧ годым вольыкым сайын лӱшташ, ончэн 
ашиаш ок лий, тулэч молат.

Вол; ыкым кэҥэжымат вичаштак шогыкташ кӱлэш 
маншэ-влакын тугэ ойлымышт лач вэс кугыжанышласэ 
шагал куралмэ мландан, шуко калыкан искуствэнэ 
шудо зӱдымашым да кургылык тэхникэ кушкылым 
вӱдымаш кумдан шарлышэ посна озанлык-влаклан 
вэлэ кэлша.

Мэмнан обстановкышто, мэмнан вольык ашнышэ 
озанлыкна-влаклан вӧльыкым ашнымэ пашаштышт 
вольыкым кӱтышто кондыштмаш пэш куго, кӱлэш 
условийлан чотлалтэш. Мэмнан вольык ашнышэ озан- 
лыкна-так, утларакшым шыллык вольыкым ашны- 
шышт-влак, шукышт ССРУ-шэмын кэчывал-эр вэл 
тӱрыштыжӧ улыт (Казакстан, Сибир, молат). Тушто



шуко мландан вэр, мландыжат кочо (шӧнчалан)рокан 
тугай мландэ кӱтымӧ вэрлан утларак кэлшл.

Мэмнан Ушэмнан кэчывал вэлныжэ да кокла Азий 
рэспубликлаштэ климатым ончымаштэ вольыкым ида- 
лук мучко гайак кӱташ лийэш.

Ийкэчэ йуж да моло кэлшыдымаш лэч вольыкым 
сайын ончэн утараш лийэш.

Озанлык шот лэч посна зоогигийэн шотыштат 
вольыкым кӱтымӧ пэш пайдалэ.

Йандар йужышто эркын кондыштмо да кэчэ вол- 
гыдо вольыкын организмжылан пайдалэ, лулэгыжым 
пэҥгыдэмда, сай кушташ полша.

Йандар йуж, волгыдо да коштмаш вольык капысэ 
арвэр-влак вашталтмашым вийаҥда, тудлан кушка- 
шыжэ адак организмжым пэҥгыдэмдашыжэ полша. 
Ий кэчэ вашталтмаш вольыкым пэҥгыдэмда. Урлы- 
каш ӱшкыж (узо вольык) кӱтыштӧ коштын ушкал- 
влакым лэвэдшаш вийжым чоткыдэмда, ушкал-влак 
(ава вольык) исырэш кодмаш шагалэмэш.

Кӱтэмыштэ ужар шудым (тушто витамин да миньэ- 
рал арвэр-Блак шуко улыт) вольык йӧратэн кочкэш, 
тугэ кочмо шумыжо вийаҥэш, кочыш шултарышэ 
ужашышт-влак пэҥгыдэмыт.

Кужо жапышкэн вичаштэ,'йужышко кошташ лукдэ, 
шогыктымо годым, вольык, вича йужым шӱлэн шога, 
начарэмэш, тӱрлӧ чэр куштылгын пижэш. Рвэзэ вольык 
кушмыжым чарна, тальаҥэш, кочыш шултарышэ 
органышт-влак чэрланат, молат. Кӱтыш лукдэ таза 
волыкым кушташ, тудлэч сай тукумым налаш ок лнй.

Тывэчын кӱтыштӧ кондыштмын озанлык-экономикэ 
да зоогигийэн шотышто пэш кӱлэшыжэ чылалан палэ.

Тугэ гынат, вольык лэч шукырак пайдам налшаш 
вэрч тудым ончэн, ашнэн моштыман. И к могырым, 
кӱтымӧ вэрым вэтэринарнэ-санитарнэ шотышто та- 
заҥдымэ йӧҥ-влакым илышыш тӱрыс пуртыман; вэс 
могырым, вольыкым кӱтымӧ годым гигийэным чот 
эскэрэн шогыман. ,
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Вольык чэрланымашым эскэрэн чотлыма гыч тыгэ 
койэш: кӱтымӧ вэрым тӧрлатылдымылан да тушто 
тазалык, зралышаш йӧн-влакым шуктыдымылан кӧра 
шошым да кэҥэж жапыштэ шуко вольык тӱрлӧ чэр 
дэн чэрлана.

Вольык ашнышэ озанлык-влак кӱтымӧ жапыштэ 
утларакшым тыгай чэр дэч зийаным ужыт: сибир йазвэ, 
шӱшкышӧ (шумящий) карбункул, йашур, тӱкан вольы- 
кын вуй коштымо осал чэр (злока шствэнная катар- 
ральная горячка) да осал шодо чэр, пудий лихорадкэ, 
сӧснан пижшэ чэрышт-влак, сӧсан чэр — шуко годым 
тидэ шорык-влакын лийэш, кочо (йадан) шудым 
кочкын чэрланмаш, мӱшкыр кӱпымаш, пэрэн альэ 
тӱкнэн кап ужаш-влак чэрланм^ш (водар, йол кӱч 
да монь),' молат.

Тыгэ кӱтьшӧ годым чэрланмылан да начар ончы- 
мылан лийшэ зийаным йалтак пытараш тыршыман. 
Тыдлан вэрчын кӱтымӧ да йӱктымӧ вэрым ончылгочак 
сайын тазартэн йамдылаш да кӱтымӧ грдым вольыкым 
прамай ончэн мошташ кӱлэш.

Сандэн кӱтьшӧ жапыштэ вольыклан пижшэ осал 
чэр-влак нэргэн чылалан шинчэн шогыман. Ындэ 
к}шыкынрак тугай чэр-влакым умландарэн пуэна.

СИБИР ЙАЗВЭ
Тыдын дэн имньэ, ушкал, шорык да шуэрак сӧсна- 

влакат чэрланат. Сибир йазвэ- адэмыланат пижын 
кэртэш.

Вольык ту чэр дэн кӱтымӧ годым чӱчкыдынрак 
чэрлана. Чэрым кӱчык тойа паҥга гай талэ микроб- 
влак луктыт. Нуно мландыштат (рок кӧргыштӧ) лӱ 
ийлэн тазан кийэн кэртыт.

Таза вольыклан чэр курго дэн вӱд йӱктымаш коч 
пижэш. Адак кармэ да моньат чэрым шаркалат.

Чэр палдыртыш-влак. Ты чэр вольык кап кӧргэш 
(шоло-влакэш) да т^^^жваланат (коваштэш) лийэш. 
к



Кӧргӧ чэр годым вольык чытыраш (лихорадкэ) тӱҥа- 
лэш, капшэ пэш шокшэмэш, имньын кольа сэмын 
лийэш, ушкалын мӱшкыржӧ кӱпа, шӧржӧ шагалэмэш. 
Чэрлэ вольык ок 04, шӱлык шога, тайнышташ тӱҥа- 
лэш. чот чытыракташ тӱҥал- 
мӧҥгӧ 3 альэ вич кэчэ гыч кола 
(йӧрлэш). Ш уко годым нэргычжэ 
упшаж гыч да. кутан шолыж гыч 
шоҥан тэгыт гай вӱр лэктэш.
Колшо вольык вильажэ. оварэн 
пэш вашкэ шӱйаш тӱҥалэш.

Чэр (сибир йазвэ) коваштэ ӱм- 
балнэ лиймэ годым вольыкын 
капыштыжэ тӱрлӧ вэрэ пуалмаш- > - с ӱ р. сибир дазвын

X  ^  г  ^ микробшо.
влак лииыт. Ончычшым пуалмаш- 
влак пэшкыдэ, шокшо, корштышан лийыт. Вара 1—2 
кэчэ гыч садэ пуалмаш-влакак нӧнчык гай (пушкыдо), 
йӱштӧ, корштыдымо лийыт.

Пуалмаш-влак утларакшым оҥышто, эрдылаштэ, 
мӱшкырышто, муно калташтэ, водарыштэ лийыт. Во- 
льык 4-шЭ'лальэ 7-шэ кэчыштэ кола.

Йужгунам пэш вашкэ пижын талышнышэ сибир 
йазват лийэш. Тыдым рушла молниеносная сибирка 
маныт. Тугай годым вольык 2—3 час коклаштак кола.

Тыгай чэр дэн утларакшэ пэш шокшо кэчэ годым. 
шорык-влак чэрланат.

Чэр ваштарэш кучэдалмэ йӧн-влак. Ты чэр ваш- 
тарэшкучэдалмаштэ эн ӱшанлэйӧнлан тидэ чотлалтэш; 
чэр лэч аралышаш прививкым ыштымэ, чэр лийшэ 
оралтым дизэнфэксылымэ, колшо вольыкым лӱмын 
ыштымэ вольык шӱгарэш тойымаш альэ йӱлаты- 
маш.

Сибир йазвэ чэр дэн колшо вольыкын коваштыжым 
нигунамат ньыктын налаш ок кӱл. Вольык вильам 
мландыш кӱнчымӧ ,лэч ончыч .тудым кизыт гына 
шулыктарымэ звэска вӱд дэнэ шыжыкташ йа тушко 
карасиным шавэн йӱлаташ кӱлэш.



ШУШКЫШӦ КАРБУНКУЛ 0
Ты чэр дэн утларакшэ шолдра тӱкан вольык ырвэ- 

зыж годым: 6 тылзаш гыч 4 ий маркэ чэрлаиа. Чэр- 
ланшэ вольык шукыж годым 1— 3 кэчыштэ кола. 
Ты чэрым 2— 5 кэчэ мартэ палаш ок лий. Чэр посна; 
микроб гыч лэктэш. ; Т # ' -

Чэрын палышт-влак. Вольык шӱйыштӧ, пулышыш- 
тыжо, тупышто, эрдылаштэ коваштэ нуалэш. Кид дэн 
тэмдалмэ йӓ нийалтымэ годым пуалшыжэ пудэшталт- 
мыла чучэш. Вольык кап нэш шокшэмэш, тэмпэра- 
туржо 41— 42° С. шуэш, окшакла, кольа лийэш.

Чэр ваштарэш кучэдалмэ йӧн-влак. Прививкым 
ыштымаш, колшо вольык капым сайын погыстарэн 
тойымаш, чэрлэ вольык шогымо вичам дизэнфэксы- 
лымаш, чэран вэрыштэ кӱтымашым чарнымаш.

Ты чэр дэн чэрланэн колшо вольык вильам йӱлатэт 
гын, сайрак лийэш.

ЙАШУР

Йашур альэ „упша-кӱч да йылмэ“ чэр дэн утларак- 
шэ тӱкан вольык чэрлана. Ты чэр пэш вашкэ ваш- 
талтэш. Чэрланшэ вольЫк шуэ кола гынат, вольыкын 
нродуктивнысшым чот изэмдымэ дэнэ ты чэр пэш 
куго зийаным конда.

Чэрланшэ вольыкым 3— 6 кэчышкэн палаш ок лий. 
Чэрым вольык ышкак шара адак вольык дэч налмэ 
продукто кочат (коваштэ, мэж шӧр, молат), тэрыс 
дэнат чэр шарла. Тылэч посна вольык ончышо-вдакыҥ 
вургэмышт да курго кочат чэр вашталтэш. Утларак- 
шым ты чэр дэн вольык кӱтымаштэ чэрлана.

Чэр палдыртыш. Вольыкын каншэ шокшэмэш, 
йоҥыжмыжым чарна, начар кочкэш, шӧрым изэмда. 
Упшашыжэ нарынчалгэ омбо (чӱнча)-влак лэктэдат

1) Симптоматический илм шумямтий карбункул.
8



варажым нуно пудэшталтыт да йора (йазвэ) лийыт. 
Упша гычшэ кужу шӱртӧ гай нугудо шӱвыл йога, 
Ш уко годым чэр йол кӱчлашкэ вонча: окшаклаш

2 - ш 0 с ӱ р. Ушкал  
упшасэ йашур чӱнча 
влак.

тӱҥалэш, тыгыдэ кӱч коклаштэ омбо-влак лэктыт, 
варажым пудэшталтын вэрэшыжэ йора лийэш.

З-шо с ӱ р, Йол кӱчэш  ' 
лэкшэ йашур чӱнча- 
влак.

Чэр дэн кучэдалмаш: пушкыдо вакшышым шарымэ, 
пушкыдо кургым пукшымо упшажым крэолин альэ 
нлоктанин раствор дэн шӱйалтымаш.
51



Аралалтшаш йӦн-влак: Чэрлэ вольыкым таза во- 
льык дэч вашкэрак ойырман. Чэрлэ вольык коштмо 
вэрлаштэ кӱтымым чарныман. Чэрым озанлыкыштэ 
кужаш шуйдымашын ты чэрым вольык вашкэрак эр- 
таржэ манын, чыла вольыкланат прививкым ыштыман. 
ПриБивкым вэтврач ышта.

Чэрлэ ушкалын шӧржым шолтыдэ пукшымылан 
йашур чэр дэн йоча-влакат чэрланат.

Чэрлэ йэҥ шокшэмэш, упша кӧргыжӧ йошкарга, 
пуй шылэшыжэ да йылмэшыжэ пурса гай чӱнча-влак 
лэктыт, мӱшкыр коштымашат чучкыдынак лийэш. 
Чэрлэ йэҥлан вашкэрак больницаш мийаш кӱлэш.

ТУКАН ВОЛЬЫКЫН ШОДО КОШТЫМО ОСАЛ 
ЧЭРЖЭ

Тыдэ эн шучко вашталтшэ чэрлан чотлалтэш. Тудо 
утларакшым Казакстаныштэ шуко шарлэн.

Чэр палдыртыш. Вольык утларакшым эрдэнэ 
киньэлмыж годым да вӱд йӱмыж годым кокыраш

4 -ш э  с У р. Шодо корштымо осал чэр дэн чэрланшэ 
ушкалын шодыжо.

тӱҥалэш. Вара сэмын кокыртышыжо вийаҥэшат во- 
льык пэш йӧсылана. Кокырмыж годым вуйжо дэн 
шӱйжым шуйа, тупшым пӱгырта. Ушкал шӧрым изэмда, 
начар кочкэш, койын йавыга. Капшэ шокшэмэш чӱч- 
10



кыдын да йӧсын шӱла. Ушкал вуйжым сакэн ончыл 
йолжым шарэн шога, йужгунам эҥэса.

Кокырмыж годым нэржыгыч вӱран шӱй гань виш- 
кыдэ лэктэш. Ты чэр йатыр жапышкэн шуйна. Тыгэ 
вольык кола.

Чэр дэн кучэдалмаш. Ты чэрым порэмдаш огэш 
лий. Сандэн чэрланышэ вольыкым закон почэш чыла- 
жымат шӱшкылман.

Чэрлэ вольык шогымо оралтым эрыкташ да дэзин- 
фэксылаш кӱлэш. Чэр шарлымэ вэрыштэ карантиным 
ыштыман, моло вэрыш вольыкым, вольык дэч налмэ 
продуктым колташ альэ вэс вэр гыч кондаш ок лий.

Чэрлэ вольык шогымо вэрышкэ дэзинфэксым ышты- 
мӧҥгак таза вольыкым кок-кум тылызэ лэч ончыч 
шогалтыман огыл.

Чэрлэ вольыкым кӱтымӧ вэрыштэ кок тылызэ нарэ 
жап эртымӧҥгӧ гына кӱташ тӱҥалман.

ТӰКАН ВӦЛЬЫКЫН ЧУМА ЧЭРЖЭ

Ты чэр ССР Ушэмыштэ пытаралтын. Коклан вэлэ 
эр вэл кугыжаныш (Монголий, Китай, Пэрсий)-влак 
граница воктэнсэ вэолаштэ гына лийэда.

Ты чэр тэрысыштэ, илэ коваштыштэ шудышто адак 
вольык вильаштэ пэш кужо жапышкэн илэн кэртэш.

Чэр палдыртыш-влак. Чэрым 5— 7 кэчышкэн па- 
лаш ок лий. Чэрлэ вольык чытыра, начар кочкэш, 
шӧр пумым чарна, шинчаж гыч, нэржэ гыч, упшаж 
гыч да шэҥгэл шолыж гыч шӱан вишкыдэ лэктэш. 
Кочыш шулыктармаш пашажэ пужла, осал ӱпшан 
йужгунам вӱр йӧрышаным пушкэдэш. Ношмыштыжо, 
тӱрвэшыжэ да йылмэшыжэ йошкар чӱнча-влак лэк- 
тыт. Вольык пэш йавыга, туйэштэш, кийа да 5— 7 кэчэ 
гыч кола.

Чэр дэн кучэдалмаш. Ты чэр дэн кучэдалмаштэ 
эн ӱшанлэ йӧнлан аралышаш прививкым ыштымаш 
чотлалтэш. Прививкым вэтэринар пашайэҥ ышта.
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Чума чэр шарлымэ вэрыштэ карантиным ышталтэш: 
тугай вэр гыч вольыкым, шылым, коваштым, мэжым 
да молымат вэс вэрэ наҥгайаш ок лий, моло вэргычат 
тушко кондаш ок лий. Чэрлэ вольык шогымо орал- 
тым дэзинфэксылман. Тыгай чэр дэн чэрланымыла 
чучэш гын вашкэрак вэтэринар врачлан увэртарыман.

ИМНЬЬШ САП ЧЭРЖЭ
Имньэ ашнымаштэ сап чэр эн шучко, эн осал чэр 

улэш, адэмыланат тугак шучко. Чэр, таза вольыкым 
чэрлэ вольык дэн пырльа шогыктымаш гыч, вашалалт-

5-ш э с ӱ р. Имньын нэр рож  коклаш ы жэ сап йора лиймаш.

шэ курго дэн вӱд гыч, кычкымэ жвата гыч, пырльа 
кочмо вол, вэдра-влак гыч да кӱтымаштат вашталтэш.

Чэр палдыртыш-влак: сап чэр 1) нэрыштэ, 2) коваш- 
тыштэ, 3) шодышто лийэш.
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Нэрысэ сап годым имньын нэржэ гыч пэрвой 
йандар тазыла, варажым нугыдо, шуйнышан да пытар- 
ташлан ужаргырак-нарынчэ тӱсан йужгодӹм в)^р 
йӧршан вишкы-дэ йога. Оҥлаш йымал жэльэзажэ 
кугэмэш, кучэн ончымо годым пэҥ- 
гыдын чучэш, тэмдалмэ годым кор- 
шта.

Нэр рож кокласэ шылэш йора 
(йазвэ)-влак лэктыт, вара нуно по- 
рэмыт да йора олмыжо кодэш.

Ковашгэ сап годым имньын кап 
ужашэшыжэ: оҥэш, мӱшкырэш, ут- 
ларакшэ шэҥгэл йол-влакэш пурса 
альэ кожла пӱкш кугыт шыгыльэ 
сэмын лэктэш. Садэ шыгыльэ гай 
лэкшэ-влак вашкэ пудэшталтыт, 
олмэшыжэ йора (йазвэ) лийэш. Йо- 
ражэ ик вэрыштэ порэмэш, вэс вэ- 
рыштэ лэктынак шога. Тыгэ чэр 
кз^жу жапышкэн шуйнэн 'кэртэш.

Шодысо сап годым имньэ кужу
жапышкэн кокыраш тӱҥалэш йуж-
годым йалтак начарэмэш. нэржэ гыч б-шо сӱр. имньын

^  ^  эрдэшыжэ сап иора
тазыла иогаш пижэш. Сап чэр дэн лиймаш.
имньэ-влак пэш кужашын ик монар
тылзэ гыч ийдалукмаркэ, тулэч утларакат чэрланэн
шогат. Йужгунам кужаш жапаш гыч вашкэ эртышэ
чэрышкат савырна. Тугай годым имньым пэш чот
чытырыкта, шӱлымашыжэ да шоло пашажэ пужла
тугэ имньэ кола.

Чэр дэн кучэдалмэ йӧн-влак Сап чэрым порэм- 
даш ок лий но тудын лэч аралалташ лийэш. Чэрланшэ 
имньым пуштыт, озажлан акшым пӧрылтат. Вӱташтэ 
сайын эрыктэн дэзинфэксым ышталтэш. Ты чэр дэн 
айдэмат вашкэ чэрланэн, колэн кэртэш. Чэрлэ имньым 
ончышо йэҥлан чот эскэрэн шогыман: кидым шовын
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дэн мушкын, дэзинфэксылышэ раствор дэнэ шӱйал- 
тыман (ик просэнанкрэолин, лизол, карболко кислота 
да моло раствор).

Эпизоотий лимфангоит (африкан'Сап), Ты чэрым 
утларакшэ коваштэ сап дэн лугэштыт. Чэрлэ имньын 
йол, оҥ шӱ, эрдэ кутласэ коваштыж гыч да коваштэ 
йымачшэ шӱйын йога. Чэрым садэ чэрлэ вэрым 
йӱлатэн адак коваштэ йымакэ мышйак прэпаратым 
колтэн эмлат;

Чэр дэч аралалтшашлан чэрлэ вольыкым вашкэрак 
ойырэн шогалтыман.Чэрлэ вольыкгыч 10°/оНарыжэ кола.

ОРЫМАШ

Орымаш чэр годым сурт вольыкын нэрвэ систьэмжэ 
пужла, паралич лийэш, акылжэ пыта. Орымаш чэр 
дэн вольыкат, айдэмат чэрланэн кэртэш.

Ты чэрын микробшым тыгылай шинча дэн ужаш 
ок лий, тудо фильтр кочат лэктэш, сандэнак фильтр 
коч лэкшэ (фильтруюшийся) вирус манылтэш.

Вольыкын чэрланмыжмӧҥгӧ чэр палдыртышыжэ 2—8 
арньа гыч, йужгунам 1—2 ий гыч вэлэ палэ лийаш 
тӱҥалэш.

Пэрвой жапыштэ чэрлэ вольык йышт шогэн ок 
кэрт, йолжо дэн удыркала, чӱчкыдын возэш, йужыш- 
то упшаж дэн ала мом кучаш толаша, ок коч, ок 
йӱ, рокым, шанчам да мом ужэш чыла нэлэш, упшаж 
гыч шӱвыл йога.

Кокымшо жапыштэ чэр утларак талышна. Вольык 
пырдыжым, чыла таҥгал лиймэ арвэрым, ышкэнжым 
ышкэ пурэда, моло вольыклан да айдэмылан пижэш. 
Ышкэ вэржэ гыч лэктӹн кудалаш тӧча, йӱкшӧ молэ- 
мэш (вашталтэш).

Кумышо жапыштэ паралич лийэш. Ончычшо вольык 
капын йужо ужашыжэ шиждымэ, ыштэн кэртдымэ лий- 
эш мут гыч, логар паралич лиймэ— вольык нэлын ок
14



кэрт, вара почшо, йолӹшт-влак да чыла капшэ тар- 
ванэн кэртдымэ — паралич лийэш. Тугэ вольык кола.

ШОРЫК ЧЭР-ВЛАК

Шорык-влак коклаштэ утларакшым шэдра, удыртыш 
да тӱрлӧ сӧсан чэр шарлэн. Ты чэр-влак шорык 
ашнымаштэ пэш куго зийаным кондат.

ШӦРЫК ШЭДРА

Чэрлэ шорык ок коч, чытыра, чӱчкыдын шӱла, 
капшэ пэш шокшэмэш, Капэшыжэ йошкар тамга-влак 
лэктыт, нуно ончычшо ошалгырак, вара шӱйан чӱн- 
чашкэ савырнат. Сэдэ чӱнча-влак (шэдра) кошкэн 
чора дэн лэвэдалтыт, нк жап эртымӧҥгӧ чоражэ тӧр- 
валт йога.

Чэр дэн кучэдалмэ йӧн-влак: аралалтшашлан прн- 
вивкым ыштыман, озанлыкыш уэш кондымо шорык- 
влакӹм ойырэн карантиныш шогалтыман.

СӦСАН ЧЭР (ГЛИСТЫ)

Шорыкын мокш сӧсан чэржэ (фасцолез) мокшышко 
лышташ гай сӧсан пурыма гыч лийэш. Тудын мунышт- 
влак шур дэн пырльа лэктыт.

Вӱдыштӧ альэ вӱдыжгӧ мландыштэ кийымэ годым 
садэ муно-влак гыч 3— 1 арньаштэ изи шукш-влак 
лэктыт. Ты изи шукш-влак вӱдысӧ чывытан (улитка) 
капыш пурэн илат, тушан сӧсаныш савурнаш тӱҥал- 
мӧҥгышт шудышко вончат. Ш орык тугай шудо дэн 
пырльа изи сӧсан-влакымат кочкэш. Сӧсанжэ шоры- 
кын мокшышкыжо вэрэштын, кушкаш тӱҥалэш. Тугэ 
шуко шорык кола.

Чэр дэн кучэдалмэ йӧн-влак. Мокш-сӧсан чэрым 
шорыклан нил-хлоран угльэродым (чэтырех-хлористый 
углерод) пукшэн эмлат (шорыклан 1—3 грам мартэ 
капсульаным пуат).
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Чэр дэч аралалтшаш вэрч шорык-влакым купан 
вэрлаштэ кӱташ ок кӱл.

Чэрлэ шорык тэрысым йӱлаташ кӱлэш.

ШОРЫКЫН УДЫРТЫШ ЧЭРЖЭ
Ты чэрым шорык коваштэ кӧргыш вэрэштшэ шин- 

чалан койдымо тыгыдэ пудий луктэш.
Шорыкын мэжшэ йога, коваштыштэ йора да лӱмэ 

лийэш. Ш орык пэш йавыгэн колэнат кэртэш.

7 - шэ с У р. Удыртыш чэрым 
лукш о пӱдий-влак.

Удыртыш чэран шорыкым крэолин, тамака, мышйак 
прэпарат да моло дэзинфэксылышэ раствор дэнэ муш- 
ман. Адак посна камэрэш сиран газ дэнат эмлат.

СӦСНАН ОСАЛ ЧЭРЖЭ

Сӧсна-влак коклаштэ шарлышэ осал ̂ чэр кокла гыч 
эн шучкыжо чума дэн рожа чэр.

СӦСНАН ЧУМА ЧЭРЖЭ

Ты чэр дэн чыла сӧсна (изижат, кугужат) коч 
могай жапыштат чэрланэн кэртэш. Чэрлэ сӧснам 3 
арньашкэн палаш ок лий. Сӧснан капшэ пэш шок- 
шэштэш,- утларак кийа, начар кочкэш, шорын кэрт- 
дымэ лийэш, йужгунам шинчажат шӱйаҥэш. Пытар- 
тышлан сӧснан козаштыжэ йошкарга, вара какарга, 
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йолышт-влак пушкыдэмыт. Чучкыдынак чэрлэ сӧсна 
кокыра да пушкэдэш. Чэрланшэ сӧсна-влак кокла 
гыч 90%-шэ кола.

СӦСНАН РОЖА ЧЭРЖЭ

Ты чэр дэн утларакшым ийдалукаш лэч изи сӧсна- 
влак шокшо жапыштэ (кэҥэжым) чэрланат. Чэрым 7 
кэчышкэн палаш ок лий.

Чэрлэ сӧсна кылмышэ гай чытыра, олым дэн лэвэ- 
далтэш, начар кочкэш йа кочмыжым йалт чарна.

8 - ш э с ӱ р. Чума чэр дэн 
ко к  арньа чэрланшэ сӧсна.

Пэш йӧсын да шуэрак гына шорэш. Коваштэшыжэ 
йошкар тамга-влак лэктыт, нуным парньа дэн тэмдалмэ 
годым ошэмыт, парньам налмӧҥгӧ адак йошкаргат. Ты 
чэр дэн сӧсна 3—4 кэчэ гыч кола.

Рожа дэн чума чэран сӧснам льэкарствэ дэн змлэн 
порэмдаш ок лий.

Чэр дэч аралалтшашлан прививкым ыштыман, колшо 
сӧсна вильам сайын тойыман, оралтым —  вичам эрык- 
тэн дэзинфэксылыман. Озанлыкыш пэлыч кондымо 
сӧсна-влакым 3 арньашкэн карантиныш шогалташ да 
чыла сӧснам сайын ончэн пукшэн ашнаш кӱлэш.

ВОЛЬЫКЫМ КӰТАШ ТӰҤАЛАШ ЙАМЦЫЛАЛТМЭ 
ЧУМЫР ПАША

Ийкэчым ончэн тӱрлӧ рлйонышто вольыкым тӱрлӧ 
жапыштэ кӱташ тӱҥалыт.
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Шошым шудо ситышын кӱшкын шумӧнтӧ гына 
вольыкым кӱташ лукман. Шошым вашкэ (эр) кӱташ 
тӱҥалмэ дэнэ кӱтымӧ вэр пужла. Вольыкат тэммэш- 
кыжэ кочкын ок кэрт, шужэн коштэш адак тудымак 
йӱштӧ йӱд-эр вэл мардэжат йӧсыландара.

Вичаштэ пукшэн шогымаш гыч пасушто пукшаш 
вольыкым эркын-эркын туныктыман. Вольык ужар 
шудым кэнэта шуко кочкэш гын, тӱрлӧ мӱшкыр корш- 
тымаш чэр дэн чэрлана. Сандэн пэрвой кӱташ тӱҥ- 
алмэ годым лупс кошкымӧҥгӧ гына кӱчык жаплан 
кӱташ лукман. Вольыкым вичаш пукшэн кэчывалым 
ижэ луктат гын, утларак сай лийэш. Вара сэмын 
вольыкым кӱтымӧ жапым кажнэ кэчын шуйэн толын 
1— 2 арньаштэ кӱтэмысэ кургыш кусарэн шукташ 
лийэш.

ВОЛЬЫКЫМ АРАЛЫМАШ ДА КӰТӰЗӦ-БЛАКЫМ  
ЙАМДЫЛЫМАП1

Вольыкым ончэн аралышэ кӱтӱзӧ, имньэ ончышо 
да моло йэҥат озанлык пашаштэ куго вэрым налын 
шогат. Уста, моштышо, грамотан зоотэхникэ-вэтэри- 
нарий шотым шинчэн шогышо кӱтӱзӧ — вольыкым 
сайын аралэн кэртэш. Тудо ышкэ пашажым сайын 
тыршэн, эскэрэн, устан ышта гын, вольыкым тӱрыс 
аралэн, продуктивнысшымат нӧлталын, ырвэзэ вольы- 
кым тазан куштэн кэртэш.

Кӱтымӧ вэрым сайын кучылтман. Вольыкым жапыш- 
тыжэ йӱктыман, шокшо да йӱштӧ мардэж, чодра 
йалнык дэч аралыман.

Ава вольыкын узым (ожым, ӱшкыжым, тагам да 
монь) йодмыжым сайын эскэрэн, эмганымаш дэч аралэн, 
кӱлэш жапыштэ пэрвой полышымат пуэн моштыман.
Ты пашам кӱтӱзылан чылажымат тӱрыс шуктэн 
шогаш кӱлэш. 4:

Сандэн кӱтӱзӧ-влакым совхоз, колхоз да районласэ 
курс-влак коч жапыштыжэ йамдылыш тыршыман.
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ВАШАЛӒЛТШЭ, ЧЭРАН КӰТЫМӦ ВЭР
Мландын ӱмбал лончыштыжо пэш шуко тигыдэ 

илэр (микроорганизм, бакчэрий)*влак илат. Тушто 
нунылан илашышт шокшат, кочышат, вӱдыжгылыкат 
ситышын уло. Нунын кокла гыч йужиктыжэ шудо, 
вӱд да эмганышэ коваштэ гыч вольык кӧргыш 
пурэн, нэлын чэрландарэн, колымашкат шуктэн кэр- 
тыт (мут гыч сибир йазвэ, шӱшкышӧ карбункул, 
столбньак, осалын пуалмаш да сӧснан рожа чэржэ). 
Мландын ӱмбал лончышкыжо сэдэ микроб-влак чэрлэ 
вольыкын тэрысыж гыч, вильа гыч да монь вэрэштыт.

Сибир йазвӹн, шӱшкышо карбункулын да столб- 
ньак чэрын микробшо мландыштэ лу ийлэн кийэн 
кэртэш, тугэ йатыр вольыкым, адэмымат чэрландара. 
Тыгай чэр дэн вольӹк утларакшым шокшо жапыштэ 
мландыштэ вӱд кэлгышкэ каймэ годым чэрлана.

Тугай годым вӱдыжгӧ вэрлаштэ мландын ӱмбал 
лончыжо кошкаш тӱҥалэш да садэ микроб-влак 
(сибир йазвын), йуж пурмо дэнэ ӱмбак лэктыт. Мландэ 
ырымэ сэмын микроб-влак кушкаш да игылаш тӱҥа- 
лыт. Тулэч носна мландыштэ тӱрлӧ сӧсан (глистый) 
чэрын микробышт-влакат улыт. Нинэ мландыш во- 
льык да адэмэ тэрыс гыч вэрэштыт. Шудо, йэмыш, 
вӱд дэн да монь сӧсан шугыш-влак вольык йа адэмэ 
кӧргыш вэрэштыт. Сэдэ паразит-влакат мланаэшмуным 
оптэн аралалт кийат. Тугэ вольык коклаштэ тӱрлӧ 
чэр шарла. Сандэн мландым тазартышаш вэрч да во- 
льыкым чэр дэч аралышаш вэрч кӱтымӧ вэрым сайын 
эрыкташ, вильам, луым, тӱкым, кӱчым да монь погаш 
альэ вольык шӱгарлаш тойаш кӱлэш. Купан вэрым 
коштэнат сӧсан чэр дэч аралалташ лийэш.

Ожно вольык шӱгар лиймэ да вольыкын сибир 
йазвэ дэн, шӱшкышӧ карбункул дэн чэрланмыжым 
палымэ вэрлаштэ вольыкым кӱташ огэш кӱл. Вольык 
шӱгар-влакым сайын пэчэн йыржэ кэлгэ канавам кӱн- 
чыман, тудын лышкэ волыкым колтыман огыл.
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НӦЧКО ДА КУПАҤШЭ КУТЫМӦ ВЭР-ВЛАК
Ночко да купан вэрлаштэ тӱрлӧ чэр шарла манын 

каласэнна ильэ. Тулэч посна нуно вольык тазалыклан 
зианлэ улыт, вольык кӱчымат пужат. Тугай вэрлаштэ 
имньын йол кӱчшӧ кумдаҥ кушкэш, кӱчшӧ пушкудо 
да падыра лийэш. СандЭн ночко вэрлаштэ имньым, ут- 
ларакшым чома-влакым кӱташ ок кӱл.

Шорык-влак кӱч кокла пуалмэ дэнэ окшаклаш тӱ- н
ҥалыт. Тулэч посна мэринос да мэжан порот шорык- 
влакын мэжыштат сай огэш лий.

Вольыкым чэр дэч аралышашлан ночко вэрыштэ 
кӱтьгмым чарман, альэ вашкэ шӱшкылшаш вольыкым 
гына кӱтыман. Тугай вэрым тазартышашлан кошташ 
кӱлэш. Купысо шудым вольыклан илэньэк пукшаш 
ок кӱл.

ЧОДРАСЭ КӰТЫМӦ ВЭР
Совэт ушэмын йӱд вэлыштыжэ да кыдалныжэ адак 

йужо моло районлаштат чара вэр укэлан вольыкым 
чодраштэ да чашкэрлаштэ кӱташ вэрэштэш. Пушэҥ- 
гын могайжым, чӱчкыдылӹкшым, мландым (рокым) 
да монь ончэн тугай кӱтымӧ вэрӹн сайлыкшат тӱрло 
лийэш.

Иман пушэҥган, путракшым пӱнчӧ чодралаштэ 
кушшо шудо начар, кочыш вийжат шагал лийэш. 
Лышташан пужэҥган чодрасэ шудын кочыш вийжэ 
шукырак. Чодраштэ эн сай шудо кэчэ вочмо чара 
вэрлаш кушкэш. Чодраштэ да чашкэрлаштэ кӱтымӧ 
годым вольык тыгай осал чэр-влак дэн чэрлана: пудий 
пижыи чытырыктымаш (клещевая лихорадка) да вӱ- 
рым шалмаш чэр.

Тыгай чэран вольык кочмыжым чарна, капшэ шок- 
шэштэш, пушкыдэмэш, шондыжо вӱран лийэш. Чэрлэ 
вольык чӱчкыдынак шорын кэртдэ кола. Ты чэрым 
пироплазма манмэ паразит луктэш. Сандэн чэржымат 
пироплазмоз мӓныт.
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Сэд9 паразитым пудий влак шаркалат. Нуно вӱ- 
дыжгӧ чодран да купаҥшэ чашкэрлаштэ шуко лийыт. 
Тугай вэрыштэ вольыкым кӱтымӧ годым пудий-влак 
вольык коваштыш кэрылтын вӱрым йӱмышт дэн во- 
льыклан чэрым пыжыктат. Пироплазмэ порэмшэ во- 
льыкын вӱрыштыжӧ пэш кужо жапышкэн илэн кэр- 
тэш. Тугай вольыкым ё э с  вэрышкэ наҥгаймэ дэнэ ты  
чэрым таза вэрлаштат шараш лийэш.

Вольыкым аралшашлан купан вэрым кошташ да 
чашкэрлам эрыкташ кӱлэш. Адак чэран вэрлаштэ 
шижым чыла шудым йӱлатэн, мландым куралын ко- 
дымат сай лийэш.

ИАДАН ШУДЫМ КОЧКЫН ЧЭРЛАНЫМАШ
Иужо вэрыштэ, утларакшым ӱлыш, ночко, купан 

вэрлаштэ, йадан осал шудо-влакат кушкыт. Вольык 
тугай шудым шукыжым ойырэн кода гынат, йужгу-

9 - ш э  с ӱ р .  Пироплазмоз 
чэрым шарышэ пулий.

нам кочкэшат. Шужышо вольык сай шудо дэн пырльа 
йадан шудым кочкын нэлын чэрлака.

Йадан шудо-влак дэч посна шӧрыш осал тамым 
пуртышо осал шудо-влакат улыт: мут гыч, ир соган, 
тосайвуч, арым шудо да монь. Вольыкым чэр дэч
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1 0 - ш о  с ӱ р .  Йадан шудо-влак: 1 — "Чодрасэ урвоч (хвощ лесной),
2 — бэльэна, 3 —  собачья петруш ка, 4 — бэлладонна, 5 —  льутик пол- ' 

зучий. 6 — авран. ^
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аралшашяан шуко шукаш купан вэрлаштэ куташ ок 
кул. Эртэн каймэ. годымат тугай вэр гыч вольыкым 
вашкэн пок1ылман.

ОТЫЛ ӰМБАЛНЭ ДА ТАКЫРЫШТЭ КӰТЫМАШ
Такыр да турэд налмэ пасуышто кутымӧ годым 

вольык турлӧ шудым кочкын мушкыр коштымо чэр 
дэн чэрлана. Утларакшым ырвэзэ вольыкын тугэ лийэш. 
Сандэн вольыкым мушкыр купымаш дэч аралшашлан 
кутышкӧ изыш пукшэн колтыман.

ВОЛЬЫКЫМ КӰТЫМАШТЭ ЙӦСЫЛАНДАРЫШЭ 
КОПШАҤГЭ-ВЛАК

^ Во I ыкым кутымаштэ сай ончымо да чэр дэч ара-

1 ЛЫМЭ II ргэн ойлымо дэн пьфльа турлӧ копшаҥгэ- 
влак вольыклан зийаным ыштымэ нэргэнат каласаш 
кулэш. Нуно вольыкым турлын йӧсыландарэн куго 
зийаным ыштат. Коваштэ умбалнэ коштын вольыкым 
каньысынландарат, кочкашыжэ эркым огыт пу. Вольык 
вурым йуын вольык капым пуалтарат, тыгэ йужгу- 
нам вольыклан кочкашыжэ да шулашыжэ йӧсӧ лийэш. 
Пурылмо дэн шуралтымэ вэрлаштэ вурым йоктарэн 
альэ шуан пуалмашым ыштэн вольык кап лугыштӓш 
туҥалэш, тугэ турлӧ коваштэ умбал чэр пижэш. Но- 
рьш (пормо — овод) шугышыжо вольык капыштэ ко- 
ваштэ йымалнэ лийын вольыклан куго зийаным ышта. 
Адак коваштым пурлын альэ вурым йуын копшаҥгэ- 
влак турлӧ вашталтшэ чэрым шаркалат. Умбал ту- 
сыштым да кап кылыштым ончэн копшангэ-влакым 
тыгэ пӧлкалат: нор (пормо) шыҥга, увыра да монь.

Нор (овод — пормо). Тыдэ куго кармэ коваштэ 
пунэш муныжым опта, муныж гыч изэ шукш-влак 
лэктыт. Нуно киймэ вэрыштым ончэн (мушкырштӧ, 
коваштэ йымалнэ да монь) вольыкым турлын йӧсы- 
ландарат. Ик жап гыч сэдэ шугш - влак вольык кап 
гыч лэктын мландыш вочмӧҥгӧ лывыш (куколка),
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ниныжэ вара норыш ^^куго кармэ) савырнат. № р кум 
тӱрлӧ уло: имньэ нор, коваштэ (ӱшкыж) нор.да шо- 
рык нор.

Имньэ нор йунь тылызыгычак имньылан пижаш 
тӱҥалэш. Утларакшым йульышто да авгусгышто шокшо 
жапыштэ имньым пэш йӧсыландара. Ӓв 1 нор имньэ 
капын тӱрлӧ ужашэшыжэ муным опта. Ик монар 
кэчэгыч муно гӹч вичкыж шугыш-влак лэктыт да 
имньэ капым лӱгыштарат, Имньэ-влак тугай лӱгыш-

П  - ш э с ӱ р. Нор 
(оормо).

12 - ш о с У р. Уш кал капысэ 
норын шугышын{0 .

тымӧ вэрым нулмышт дэнэ шугыш-влакым упшаш- 
кышт пуртат, тувэчын курго да вӱд^дэн пырльа шугыш- 
влак имньэ мӱшкырыш вэрэштыт. Йатыр тылызэ эрты- 
мӧҥрӧ (лу тылызэ маркэ) сэдэ шугыш-влак имньэ шур- 
дэн пырльа мландыш вэрэштын лывыш савырнат. 
30— 40 кэчэ гыч лывэ гыч куго нор лийэш. Вара 
ава норышт-влак узо дэн пырльа лийын адак имньэ 
капэш муныштым опташ тӱҥалыт. Шугыш-влак имньэ 
логарэш погынэн шошым имньым кокырыкташ тӱҥа- 
лыт, тугай имньэ вӱдым йӱмыж годӹм вӱд чӱчкы- 
дынцк нэргычтнэ мӧҥгэш лэктэш. Шугыш-влак мӱш- 
кырэш погынмо годым имньэ-влак мӱшкыр чэр дэн 
чэрланат: кольа лийэш да моло тӱрлынат нэлын чэрла- 
нат. Тунам имньэ-влак пӧрдалыт йужгунам колатат.

Имньэ-влакым шукыш дэч аралышашландчӱчкыдын- 
рак эрыкташ кӱлэш. Имньылан тэгыт пушым ӱпшин-
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чык^ымат пэш пайдалэ. Кутан шолэш погыншо шу- 
гыш-вяакым шовынан вӱдым йа крэолиным колтэн 
эрыктат. Тӱжвак лэкшэ шугыш-влакым пытараш кӱ- 
лэш.

Коваштӓ (ӱшкыж) нор—'тыдэ мӱкш гай кармэ. 
Тудо кэҥэж тӱҥалтыш гыч шижэ маркэн шокшо жа- 
пыштэ чоҥэштылэш. Ава нор-влак тӱкан вольык ко- 
ваштэш муным мунчат. Муно гыч шугыш-влак лэк- 
тыт, туп кутласэ коваштэ йымак пурат. Тугэ вольык 
капыштэ пӱкш кугыт шӱан оварчык-влак лийэдат. 
Сэдэ утыр кугэм шогышо оварымаш вэрлаштэ коваштэ

1 3 - ш э  с ӱ р .  Норӹн ~ 
шугышыжым кид дэи 
тэмдалыи лукнаш .

пэрвой изин вара сэмын кугынрак шӱтла. Тыдьш 
шугыш-влак шӱтат. Пытартышлан шугш-влак коваштэ 
йымач тӱжвак лэктын лывыш, лывэ-влак норыш са- 
вырнат. Коваштэ йымалан шукш-влак шуко пошымо 
годым вольык пэш йавыга, шӧрым шагалэмда.

Тугэ шӱткалалтшэ коваштэ сай ок лий, акшат изэ- 
мэш. Нор дэн кучэдалмашгэ вольыкым кӱташ лукмо 
дэч ончыч шугыш-влакым чыла пытарымэ эн сай 
йӧн лийэш. Шугышым тэмдалын луктыт йа оварымэ 
вэрым крэолин альэ нафталин мазь дэн шӱрат.

Ш орык нор утларакшым лышташан чодралаштэ, 
чашкэрлаштэ, нунын воктэнсэ пасуштат лийэда. Нинэ 
йуль гыч сэнчабр тылызэ маркэ"'шокшо жапыштэ 
тӱшка дэн чоҥэщтылыт. Ава нор-влак шорык кӱтыш
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шинчын шорык-влакын нэр рожэшышт муным оргат.
Муно гыч лэкшэ шугыш-влак саҥгашкэ да оҥылдшыш 
вэрэштын 9 тылзэ гыч мӧҥгэш лэктыт. Нэр рожыш 
вэрэштмӧҥгӧ шорык нэр гыч тазыла йогаш гӱҥалэш. 
Шорык тӱрвынчэш, ончыл йолжо дэн нэржым удыра, 
пэҥгыдэ арвэрэш, мландэш йыга. Пэш чот йыгымы- 
лан кӧра нэр рожышто йора да монь лийэш, пуалэш. 
Шугыш-влак шуко пошымо годым шорык вуй савыр- 
нымаш, пӧртмаш чэр дэн чэрлана, тыгэ йатыр шорык 
кола.

Нор дэн кучэдалмэ чумыр йӧн-влак: 1) Нор чо-
ҥэштылмэ жапыштэ вольыкым кӱташ ок кӱл.

2) Вольык капысэ (тӱкан вольыкыным) шугыш-вла- 
кым тутышак пытарэн шогыман.

3) Имньэ дэн тӱкан вольыкым тутыш эрыктэн шо- 
гыман.

4) Шорык-влакым кӱтыш лукмолэч ончыч курго ■ 
волыш тэгытым шӱрэн тушко кургым пыштэн нэ- 
рыштым тэгытаҥдаш тыршыман.

Шыҥа-влак путыракшым чодран да вӱдыжгӧ вэр- 
лаштэ шуко лийыт. Нуно кэҥэж тӱҥалтыштак лэктын 
август тылзэ тӱҥалмэшкэ чоҥэштылыт. Нуно вольы- 
кым йӧсыландарымэ дэч посна вольык капыш кэрылт- ^
мышт дэнэ тӱрлӧ вашталтшэ чэрымат (сибир йаз- 
вым да монь) шаркалат. Вольык капыш кэрылтын 
вольыкым йавӹктарат, ушкалын шӧржым изэмдат.
Шыҥа дэч аралалтшашлан шокшо жапыштэ шуко 
шыҥа чоҥэштылмэ годым вольыкым кӱташ огэш 
кӱл.

Увыра-вл*ак вольык ӱмбалан пэш шукын шинчыт: 
нэр воктэн, шинча воктэр, тӱлэ тарманэш да кутан 
шолэш. Тугэ шукын кэрылтмышт дэнэ } ольыкым пэш 
йӧсыландарат. Увыра пурылмо вэрым вольыкым пич- 
кэмыш вичаш шогалтэн пурылмо вэрым йӱштӧ вӱд 
дэн йыгэн йа вольыкын чыла капэшыжэ звэскан вӱ- 
дым шавэн эмлат.
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КУТЫМӦ ГОДЫМ ГИГИИЭНА шотышто 
Ш УКТЫ Ш АШ  ЧУМЫР ПАША-ВЛАК

Кӱтымо годым гигийэна условийым шуктышашлан 
тыгэ ыштыман:

1) Вольыкым вичаштэ пукшыма гыч кӱтэмысэ кур- 
чыш эркын-эркын, вичашак изыш пукшэн луктэдэн 
кусарыман.

2) Кӱтым лукмолэч ончыч кӱтымӧ вэрым ; айын 
ончыман, луым, вильам эрыктыман.

3) Чэран да шучко (лоп, кэлгэ канава-влак) вэр- 
влакым пэчэн шогалтыман, вольык пурэн ынжэ кэрт.

4) Кӱтымӧ вэрым участкэ-влакыш пӧлэн вольыкым 
чэрэд дэн кӱтыман. Кӱкшака вэржым имньэ дэн шо- 
рык-влакым кӱташ ойырман, ӱлыш вэржым тӱкан во- 
льык дэн сӧсналан кодыман.

5) Шошым шудо кушкын шудэ вольыкым кӱташ 
лукташ ок кӱл.

6) Вольыкым эрдэн эрак лупсан шудышко кӱташ 
лукман огыл, тугэ вольык мӱшкыр-шоло коштымаш 
чэр дэн чэрланэ ; кэртэш.

7) Кэчывалым шокшо жапыштэ вольыкым лэвашыш 
альэ ӱшык вэрыш шогалтыман.

8) Лӱштымӧ ушкал-влакым кӱташ мӱндыркӧ наҥ- 
гайаш ок кӱл. Шӧран вольыкым шуко коштыктымо 
дэнэ зийан вэлэ лийэш. Ушкал водарэш шӧр шуко 
погынэн водар чэрлана, шӧр пуча, пушкыдо чизэ-влак 
гыч арам йога.

9) Купан, кэлгэ корэман да моло йӧрдымӧ вэрлаштэ 
вольыкым кӱташ огэш кӱл.

10) Кӱтымӧ вэрыштэ могань шудо кушмым палэн 
налын йадан шудо кушмо вэрлаштэ кӱтымым 
чарман.

11) Нор да моло осал копшаҥгэ-влак дэн чот ку- 
чэдалман.

12) Кӱтызо- лакым ончычак ойырэн нунылан пэр- 
вой полыш аптэкым пуэи йамдылыман.
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13) Кӱташ тӱҥалмыдэч ончыч да кӱтымӧ годымат 
жапын-жапын чыла вольыкым вэтэринар врачлан он- |
чыктыман. )

14) Вэс Бэр гыч кондымо вольыкым 14 кэчышкэн (
посна вэрыштэ кӱтыман (карантин), ты жапыштэ чу- I
мыр кӱтышкӧ ушаш ок кӱл, |

15) Вольыкым мӱкш отап лышкэ намийаш да мӱкш 1
отарым кӱтымӧ вэр лышан ышташ ок кӱл. I

16) Кӱгыма гыч вичаштэ шогымашкэ вольыкым ■
эркын-эркын кусарман, шыжэ йӱр тӱҥалмым вучаш |
ок кӱл.

17) Вольыкым сайын да тэммэшкыжэ йӱктыман,
18) Вольык вича во :тэн вольыкым йандар йужыш 

лукташ виш вэрым пэчэн шындыман.
19) Тигыдэ да куго вольыкым по:на кӱташ, тӱж 

ушкал-влакым тӱж коштмын вэс пэлыштыжэ посна 
кӱтыш ойыраш кӱлэш.

ВОЛЬЫКЫМ КӰТЫМӦ ВЭРЫШТЭ ЙӰКТЫМАШ

Кӱтымаштэ вольыкым прамай ончэн ашнынашлан 
сай вӱдым ситышын йамдылаш тыршыман. Вӱд дэч 
посн! нымогай вольык ашнымэ озанлыкымат викта- 
раш ок лий. Вольык кажнӓ кэчын шодыжо коч (шӱ- 
лэн), коваштыж коч да шӧран вольык шӧ ым пумыж 
дэн шуко вӱдым пытара. Тидым пӧрылтышаш вэрч 
вольыклан вӱд кӱлэш.

Тулэч посна вӱд озанлык пашаштат кӱлэш. Сандэн 
кӱтымӧ жапыштэ вольыклан сай вӱдым ситышашлык 
йамдылаш тыршыман.

Вольыкым йӱктышаш вӱд йандар, тамлэ, нымогай 
ӱпшдымӧ, тэмпэратуржат кэлшышэ лийман. Вӱд ик- 
таж могай тӱсан (нарынчэ, ужаргырак да монь) лийэш 
гын тушто миньэрал органичэски арвэр йӧрыш улмым 
ончыкта. Шӧнчалан, кочо да монь лийэш гын вӱ- 
дыштӧ шӧнчал, сэрно-кислый магньэзий дакӱртньӧуло. 
Вӱдын тамжым сайын палышашлан тудым 15— 20“ С.
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нарэ шокшэмдыман. Тунам вӱдыштӧ нымогай ӱпшат 
лийман огыл.

Вӱдыштӧ шӱшӧ ӱвыш уло гын, тушко шӱшӧ арвэр, 
кучылтмо вӱд ушнымым ончыкта. Вӱдын ӱпшыжым 
паллаш 50—60° С. шумэш ырыктыман тунам шуко 
ӱпшалтшэ арвэр-влак вз̂ д гыч ойырлат. Вӱдын тэм- 
пэратужо 15° С. дэч шокшо ынжэ лий. Вольык шокшо 
вӱдым йӱын тэмын ок кэрт.

Йӱштӧ (ийан) вӱдым йӱктымӧ дэнэ утларакшым пэш 
шокшэмшэ вольык кылмэн чэрланэн кэртэш, ушкал-влак 
пырэзым кудалтат.

Вӱдын химий шотшым посна лаболаторийэш па- 
лалтэщ. Пэшкыдэ вӱдым вольыклан йӱкташ лийэш 
гынат озанлык пашаштэ тудым кучылташ ок кэлшэ. 
Вӱдыштӧ миньэрал да органичэски арвэр-влак шуко 
лиймэ вӱдын вольык кап ужаш дэн йӧрналтшэ мландэ 
лончо коч лэкмыжым ончыкта: тӱрлӧ шӱкшак тэрыс, 
вольык вильа, йытын да киньэ нӧртымаш дэн лавыр- 
гымым ончыкта,

Путыракшым вӱдыштӧ осал чэрын микробышт-влак 
улмым (сибир йазвэ, сӧсан да моло чэрат) палаш 
тыршыман. Вӱд сай ок лий гын, вольык тӱрлӧ чэр 
дэн чэрланэн кэртэш.

КӰТЫМӦ ВЭРЫШТЭ ВӰДЫМ ЙАМДЫЛМАШ

Кӱтымӧ вэрыштэ вольыкым эҥэр, йэр-влак гычат, 
лӱмын ыштымэ тавэ (виньэм), нӱйа-влак гычат йӱкташ 
лийэш. Вӱдым коч кувэч йӱктымӧ годымат йатыр 
зоогигиэна шотым шуктыман. Пӱйа дэн эҥэр-влак гыч 
йӱктымӧ годым тушко лавра вӱд, тэрыс вӱд йогэн 
пурдымашын, тушко вильам кышкыдымашын чот эс- 
кэрыман. Йӱктымӧ вэр лышнэ вольыкым йӱштылаш, 
арвэрым мушкаш, киньэ дэн йытыным нӧрташ ок кӱл.

Йӱктымӧ вэр и̂ зэ гын, пундашыжым эрыктэн кэл- 
гэмдаш кӱлэш. Йӱктымӧ вэрым ломаш дэн пэчэн 
шьшдыман, тушко вольык пурэн лавыртэн ынжэ кэрт.
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Йӱктымӧ вэрын тура сэржым тӧрлатыман, йӱкташ 
вольыкым изын-изын намийман. Памаш гыч йуктымӧ 
годым волакым ыштымэ сай лийэш. Виньэмым кӱнчэн 
йӱктымӧ вэрым ыштымэ годым тыгай правила-влакым 
шуктыман:

1) Тэрыс аралымэ да вольык шогыктымо вэр дэч 
виньэм шагал гыч 30 мэтр пэлнэ лийжэ.

2) Виньэмын кэлгытшэ 4— 5 мэтр дэч куаш ынжэ 
лий, вӱдым кэлгэ лончыгыч лукташ тыршыман, тугэ 
вӱд йандаррак лийэш.

3) Виньэмын пырдыжшым вӱд шыҥэн кэртды- 
машлык (кӱй, йӱлатымэ кэрмыч дэн), ыштыман.

1 4 - ш э  с ӱ р. ВУд йӱктымо вэ- 
рым лавыртыдымашыи гэчэн  
шындымаш.

4) Виньэмьтм шыҥэн кэртдымаги арвэр дэн лэ- 
вэдман.

5) Вӱдым виньэм гыч вэдра дэн огыл насос дэн 
лукман.

6) Виньэм йыр мландэ умбакыла тайыл лийжэ.
7) Виньэм воктэнэ вӱдым шыҥэн кэртдымэ волгыч 

йоктарэн колтыман.
8) Вольыкым виньэм лышанак йӱкташ ок кӱл. 
Виньэм кӱнчэн ыштымэ огыл, а проулэн (буровой):

абисинский, артэзианский лийэш гын утларак сай. 
Тугэ вӱдым кэлгыгыч лукташ лийэш, адак вӱдшат 
йандар лийэш.

Шинчышэ вӱдым (погынэн шинчышэ, йэр да монь) 
вольыклан йӱкташ ок кӱл, укэ гын вольык тӱрлӧ 
осал чэр дэн чэрланэн кэртэш.
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Иужгунам вӱдым эрыктышашлан фильтроватлаш, 
шолташ да химий арвэр дэн дэзинфэксылаш вэрэш- 
тэш (хлорирование озонирование да монь). Шуэракын, 
шокшо жапыштэ, йӱктымӧ вэрыштэ вӱд кошкымо 
годым адак йужо вольыкым (урлыкаш ӱшкыжым) 
йолыштэн кӱтымӧ годым вӱдым пэчкэдэнат намийаш 
вэрэштэш. Вольыкым йӱктымӧҥгӧ вэдра^дЕн вол-вла- 
кым сайын эрыкташ кӱлэш, шуэракын дэзинфэксыл- 
мат сай лийэш.

Кӱташ тӱҥалмэ дэч ончыч чыла йӱктымӧ вэрым 
ончаш, тыдым шукташ кӱлэш:

1) Лавыргышэ вӱд йӱктымӧ вэрым сайын эрыктыман.
2) Эҥэрыш, йэр дэк коштмо корным тӧрлатыман.
3) Вӱд йӱктымӧ вэрым пэчэн шындыман.
4) Вӱд йӱкташ кӱлшӧ арвэрым: пэчкэ, вол, вэдра- 

влакым ситышын йамдылман.
5) Вӱдым химий да бакчэриологий шотышто шым- 

лэн налман.
6) Чэрлэ вольыкым ойыршашлан чыла вольыкым 

вэтврачлан ончыктыман.

ЭРЫКТЬШАШ ДА ДЭЗИНФЭКСЫЛЫМАШ

Вольык осал чэр дэн чэрланэн колымо годымат, 
чэрланмыж годымат, вильа-влакым погэн налмӧҥгат 
эрыкташ да дэзинфэксылаш кӱлэш манын ончыланак 
каласэнна ильэ. Тыдэ чэрым пытаршашлан ышталтэш.

Чыла годымат вольык шогымо альэ колмо вэрым 
эрыктымаш гыч тӱҥалман. Тыгэ эрыкташ кӱлэш: тэ- 
рысым, вакшышым, кодшо кургым да олымым -ик 
вэрэ погыман. Вара тыдым чыла йӱлатыман (сибир 
йазвэ, шӱшкышӧ карбункул, тӱкан вольыкын чума 
чэржэ годым) йа вольык шӱгарэш альэ лӱмын ойы- 
рымо вэрэш кэдгыш тойыман. Моло годым пэш лӱд- 
машан чэр огылгын нуным дэзинфэксылаш кӱлэш, 
пу арвэр-влакым: волым, кормушкам, пэчкэ-влакым, 
йаслам да пырдыж-влакым кӱлэшыжэ годым нӱжы-
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ман. Тыгэ эрыктыма гыч кодшыжым шанчам да монь 
йӱлатыман. Шыҥымэ арвэрым — вичаласэ пу кӱварым 
налман. Кӱвар йымалсэ рокым тэрыс вӱд шыҥымэ 
йотын кӱнчэн налман. Тугэ кӱнчэн налмэ мландым 
вольык шӱгарэш альэ лӱмын ойырмо вэрэш кӱнчэн 
оптыман. Пу кӱварым нӱжэн эрыктымӧҥгӧ да дэзин- 
фэксылымӧҥгӧ уэш вагышаш лийэш.

Шыҥэн кэртдымэ кӱварым, пырдыжым да мэҥгэ- 
влакым, вишкылэ йоктарымэ канавэ-влакым шокшо 
содан вӱд дэн, кон вӱд дэн йа ужар шовын дэн 
мушман.

Шунан кӱвар-влакым кукшо лончышко шумэш нӱ- 
жэн налман. Тыглай мландан йа ошман кӱварым ша- 
гал гыч лу сантимэтр кӱжгыт (кукшо лончыш шу- 
мэш) нӱжэн налман. Ончылсо сэмынак чыла кӱнчэн 
налмэ мландым вольык шӱгарэш альэ посна вэрэш 
кэлгын кӱнчэн пэтырман.

Кӱртньӧ арвэрым (чылвырым, колчам, шаньыкым, 
кольмым, нӱжымым, клэшам, шипцам, вэдрам да монь) 
йӱлатэн альэ моло йӧн дэн чэржым пытармӧҥгӧ, тыг- 
лай вӱд дэн альэ кон вӱд дэн мушман, Суран альэ 
рэзэҥга арвэрым заразым пытаршэ вӱд дэн мушмӧҥгӧ 
шовынан вӱд дэн шӱйалтымаи.

Заразым пытаршэ арвэр-влак тӱрлӧ улыт. Мэ ыу- 
ным кок тӱрлылан пӧлэна. Эн ончыч мэ озанлыкштэ 
улшо арвэр-влак нэргэн умландарэна, варажым ок- 
сала налмэ химий арвэр-влак нэргэн каласэна.

ОЗАНЛЫКЫСЭ ДЭЗИНФЭКСЫЛАШ КӰЛШӦ 
АРВЭР-ВЛАК

Кэчэ волгыдо — заразым пытараш эн сай йӧн 
улэш. Сандэн чыла вольык оралтым, вичам, вольык 
ончымаштэ кучылтмо арвэр-влакым кэчэ волгыдо шу- 
кырак логалшашлан кэлыштарэн ышташ кӱлэш. Кэчы- 
валым 'вольык ашнымаштэ кучылтмо тигыдэ арвэрым 
йужыш да кэчэ волгыдыш луктын пыштыман. Кэчэ



вӧлгыдо ышкэтшэ дэзинфэксылышэ арвэрлан чотлалт 
ок кэрт. Тудым чэр лэч аралалтшашлан кэлыштарэн 
пайдаланыман.

Шолтымаш дэн кӱчык жапыштак заразым пытараш 
лийэш. Дэзинфэксылымэ арвэрым ӱмбач лэвэдын 
15—30 минут шолташ кӱлэш. Атэ-шӧрым, инстру- 
мэнтым, тӱрлӧ йанда, фарфор да кӱртньӧ арвэрым 
утларакшэ чиймэ вургэмым шолтэн дэзинфэксы- 
лат.

Шолтымо вӱдыш 2 просэн угльэкислый содам, по- 
ташым, ломыжым, альэ ужар шовыным пыштэн дэзин- 
фэксылымэ вийжым шукэмдаш лийэш.

Кукшо шокшо. Вургэмэш да имньэ лэвэдмэ адак 
тулэч моло виньэр арвэрэш пижшэ заразым шокшо 
ӧтык (утюг)-дэнат ӱтыклэн пытараш лийэш. Тугай 
арвэрым кок могырымат кок каналэн ӧтыклаш кӱ- 
лэш. Кукшо шокшо дэнэ тийым, умдылам да моньат 
нытараш куштылго.

Ӱбмач йӱлатымаш да когартымаш. Тул шокшым 
чытышэ арвэрым — кӱртньӧ арвэрым да йужо пу ар- 
вэрымат кольмым, шаньыкым, шорвондым, пӱгым, 
тортам да монь тул ӱмбалан кучэнат когартэн зара- 
зым пытараш лийэш.

ХИМИЙ АРВЭР ДЭН ДЭЗИНФЭКСЫЛЫМАШ

Химий арвэр кокла гыч заразым пытарашлан утла- 
ракшым сулэмам, эрыктымэ да эрыктыдымэ карболко 
кислотам, крэолиным, тэгытым, содам, хлор вӱдым, 
формалиным кучылтыт. Адак шып пэтыртышан вэрэш 
сэрам да монь тӱтырат.

Сулэмам вӱд дэн пырльа кучылтыт (1000 ужаш 
вӱдлан 1 ужаш сулэма. Кизыг ындэ сулэмам аптэ- 
кыштат ал-йошкар тӱсан ик грам нэлгытан таблэткэ 
дэнэ ужалат. Сулэма пэш йадан арвэр, сандэн тудым 
пэш эскэрэн вэтэринар вуйлатымэ почэш гына кучыл- 
таш кӱлэш.
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Эрыктымэ вишкыдэ карболко кислотам кум-вич 
просэнан растворым ыштэн кучылтыт. Тыдэ пэш шэргэ, 
сандэи оралтым да вича-влакым дэзинфэксылаш ту- 
дым огыл, шокшо шовын-карболко растворым кучыл- 
тыт. Тыдым тыгэ ыштат: ик вэдра вӱдыш 400 грам 
ужар шовыным да 600 грам карболко кислотам йӧ- 
рат. Тудым вэньык коч шавэн альэ шотко дэн йа 
лӱмын лукмо прибор дэн (гидропульт) пэш лавыр- 
гышэ пу арвэр-влакым (тӧрзам, опсам, кормушкым, 
йаслам, волым, кӱртньӧ арвэрым, вургэмым, суран да 
рэзэнга арвэрым, тулэч молымаг) дэзинфэксылат.

Сэрам-карболкым йӧрымаш. Эрыктыдымэ (шэм) 
карбол кислоташкэ эплын изэ порсий дэн пэш эскэрэн 
тунарак концэнтрированэ тэхникэ сэра кислотам йэша- 
рат. Сэра кислотам карболко кислота дэн йӱштэш 
йӧрат. Тыдлан йӧрымӧ атым лумыш йа йӱштӧ вӱдыш 
шындат. Тыгэ йӧрымашым шагал гыч 6 кэчэ шогык- 
тат. Кислотам йандар йужэш пудыратыман, сэра кис- 
лотан сэрнистый газшым да (карболкын) крэзолын 
пушыжым кӧргыш шӱлаш ок кӱл, вургэмым да чара 
капым чот аралыман. Ты йӧрымашым ышкэтшымак 
альэ вӱдыш 10 просэным ушэн кучылтыт.

Сэрам-карболкым йӧрымаш 4° йӱштэш кылма Тушко 
5-10просэнт кочмо шӧнчалым пыштэт гын8-13° йӱш- 
тэшат кылма. К л о р  вӱд.  Тудым вэрэшак 10 литр 
пурман бутылкашкэ ^ 5  ужашыжым вӱд дэн тэмэн 
баллон гыч клорым тэмат.Хлорым тэмымэ годым бутыл- 
кам коклан-коклан лӱҥгыктэн шогыман. Вӱд йэрысэ 
вӱд гай ужар тӱсан лийэш гын хлор йӧрналт шумым 
ончыкта.

Хлоран извэскам 20 просэнан концэнтрированэ йӧр- 
маш (смесь) дэнат, 5 просэнан вишкыдэ йӧрмаш дэ- 
нат дэзинфэксылаш кучылтыт.

Пэрвойжым 20 виса ужаш хлор извэскам 80 виса 
ужаш вӱд дэнэ йӧрэн, вэсыжым 5 ужаш хлор извэс- 
кам 95 ужаш вӱд дэнэ йӧрэн йамдылат.
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Крэолиным ЬЗ^^/о-нан вӱд раствор дэн кучылтыт. 
Ик вэдра вӱдлан 400 грам крэолин кӱлэш.

З в э с к а  в ӱ д ы м  тыгэ йамдылат; кизытгына йӱла- 
тымэ звэскам куго атыш пыштэн вӱд дэн нӧртат 
(вӱдын висажэ звэскан висаж дэч 2 кана шагал лий- 
ман). Тыгэ звэска кӱй гыч тыгыдэ лождшыш (поро- 
шокыш) савырна. Тудым кӱварэш, вильа киймэ вэ- 
рэш да монь йГаваш кучылтыт.

З в э с к а  шӧр:  а) нугыдыжым ик килограм кизыт 
гына йӱлатымэ звэскаш 3 литр вӱдым пыштэн йам- 
дылат; а) вишкыдыжым— 1 килограм тугайак звэс- 
каш 20 литр вӱдым пыштэн йамдылат.

К р э з о л  в ӱ д ы м  20-50 грам крэзол шовыным 
1 литр вӱд дэн йӧрэн сайын пудыратэн ышталтэш. 
Тыгэ 2-5°/о“Нан раствор лийэш.

Дэзинфэксылаш пӱнчӧ т э г ы т ы м  кучылтыт. Тыд- 
лан конан да шовын-конан тэгыт растворым ыштат.

а) Конан тэгыт растворым 1 литр вӱдым 100 грам 
йэдкий натрий да 400 грам тэгытым йӧрэн ыштат. 
Вара тушко ик вэдра вӱдым йэшарат.

б) Шовын-конан тэгыт растворым тыгэ йамдылат; 
ик вэдра растворым ышташлан 400 грам тэгытым 
200 грам ужар шовын дэн йӧрэн изышак ырыктат. 
Вара ик бутылка 15°/о'Нан йэдкий натрий растворым 
(400 грам вӱдыш 50 грам йэдкий натрий ушымо) 
йэшарат. Вара ту йӧрэмым ик вэдыра вӱдыш опта- 
лыт.

Углэкислый содам 5-10°/о-нан шокшо раствор сэ- 
мын ыштэн кучылтыт.

Формальдэгид раствор (ик просэнан) 30 грам фор- 
малиным ик литр вӱдэш йӧрэн сайын пудыратэн йам- 
дылат.

ДЭЗИНФЭКСЫЛЫШЭ АРВЭРЫМ САЙЛЭН 
НАЛМАШ

Чэрын могайжым да шарлымыжым ончэн дэзинфэк- 
сым тӱрлын ышталтэш. Мэ тышагын шуко шарлышэ
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осал вашталтшэ чэр годым дэзинфэксылмэ нэргэн гына 
каласэна.
Сибир йазва. Чэрлэ вольык воктэн шогылтшо йэҥлан 

кидшым, вургэмжым, йол чийэмым сайын эрыктэн 
дэзинфэксылаш кӱлэш. Чэран вича-влакымат эрыктэн

||‘ |ТТ1

^5
1 5 - шэ  с ӱ р .  Вольык вкльам погыстарыдэ кийы ктэн чэр шарла.

дэзинфэксылман. Тыгай годым сулэма дэн дэзинфэк- 
сылаш сайрак лийэш. Путракшым вольыкын вӱр йӧр- 
шан шалмыжым да шормыжым ончыман.

Вольыкын тыгэ лэкмыж годым тэрысышыжым, вӱ- 
ран лэктышыжым да монь ик вэрэш сайын ногэн 
пытарман.

Чэрлэ вольыкьш вӱржӧ дэн вашалалтшэ тэрыс виш- 
кыдым извэска шӧр дэн дэзинфэксылман.

Сибир йазвэ дэн вашалалтшэ вольыкын кургыжым 
да вагшыжым йӱлаташ кӱлэш.

Сап чэран вольыкым ончышо йэҥлан альэ вильам 
да монь погыстаршылан кидшым, вургэмжым, дэ- 
зинфэксылман. Чэрлэ вольык шогымо вичам 5°/о- 
нан крэолин, карбол кислота да сулэма раствор дэнэ 
дэзинфэксылман.
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Йашур. Ты чэр годымат чэрлэ вольыкым ончышо, 
оралтым да вичам эрыктышэ, тэрысым кышкышэ- 
влаклан йол чийэмыштым, вургэмыштым эрыктэн дэ- 
зинфэксылаш кӱлэш, кидыштым да монь шовын дэнэ 
сайын мушман.

Вичам да вичасэ арвэр-влакым чылажымат тугак 
дэзинфэксылман. Чэран оралтысэ йамдылэн шын- 
дымэ кургым моло вэрыш луктэак ышкэ озанлыкш- 
так пукшэн пытарман. Ындэ колшо вольык капым 
погымо годым шуктышаш паша нэргэн ойлаш тӱҥа- 
лына.

КОЛШО ВОЛЬЫК КАПЫМ ПОГЫМАШ
Партийын „элыштэ улшо рэсурсым пашашкэ ушаш“ 

ӱжмыжӧ, элын культур шотышто кушмыжо, тэхникэ 
дэн шанчын (наука) ончык каймыжэ кизытсэ жапыштэ 
совхозласэ пашазэ-влакым, колхозник да посна озан- 
лык-влакым колшо вольык капым сайын погаш ӱжэш. 
Ышкэнан калык озанлыкыштэ улшо илэлым (сырйом) 
да кодшо-влакым сайын кучылтмаш сотсиалист накоп- 
лэньын кушмыжым вашкэмда, сотсиализм ыштыма- 
шын матэриальнэ нэгызшым пэҥгыдэмда. Колшо 
вольык капым погымаш пашам сайын шындышашлан 
тӱрлӧ йӧным шуктыман: колшо вольыкын лулэгыжым 
пасулашкэ кышкэн шалатылмашым, кӱтымӧ вэрым 
лавыртымым чарыман. Колшо вольык капым наҥгайаш 
лӱмын орвам ыштыман. Утильустановко-влакым ша- 
рымаи, вольык вильам тойаш лӱмын шӱгарым ыштыман.

1. Вольык вильам пасуш да кӱтымӧ вэрлашкэ кышкы- 
мым чарышаш йӧн-влак. Вольык да адэмэ коклаштэ чэр- 
ым шарыдымашын да пасу дэн кӱтымӧ вэрвлакым тазар- 
тышашлан могай чэр дэн колымыжым ончэн кол- 
шо вольык капым йа утильизационо установкыш 
колтыман альэ йӱлатыман йа вольык шӱгарыш палэм- 
дымэ кэлгытыш кӱнчэн тойыман.

Вэтэринарнэ-саннтарнэ минимум да край, облас 
исполком адак районысо совэт-влак пунчалмут почэш

37



чыла совхоз, колхоз да посна озанлык-влаклан кол- 
шо вольык капым утиль установкыш пуаш кӱштал- 
тэш. Ту минимум дэн пунчал мут-влакэш тыгэ он- 
чыкталтын: утиль установко 25 киломэтрдэч мӱндыр 
гын альэ вольык вашталтшэ чэр дэн — сибир йазвэ, 
сап, орымаш, чума, шӱшкышӧ карбункул да эпизоо- 
тий лимфангоит —  дэн чэрланэн колэн гын колшо во- 
льык капым йӱлатыман альэ вольык шӱгарлаш палэм- 
дымэ кэлгытыш тойыман. Чыла вашталтшэ чэр-вла- 
кат вольык ашнымаштэ да чумыр калык озанлыклан 
экономикэ шотышто куго зийаным кондат. Тулэч посна 
калык коклаштат кумдан шарлэн кэртыт.

Сандэн вольык да адэмэ коклаштэ вашталтшэ чэр- 
влакым шарыдымашын, адак кӱтымӧ да йӱктымӧ вэр- 
влакым тазартышаш вэрч чыла йэҥлан тугай чэрым 
пытараш тыршыман, вильам пасулашкэ кышкымы дэн 
чот кучэдалман. Колшо вольык капым могайжым утиль- 
установкыш наҥгайшашым, йӱлатышашым альэ той- 
ышашым вэрысэ вэтэринар паша йэҥ ончыкта.

Край облас да район исполком-влакын обэзачылнэ 
пунчалмутэшышт утиль установкыш намийшаш колшо 
вольык капым тушко намийдымылан йал озанлык 
налог дэч утардымашын да тугай озанлык-влаклан 
страховой прэмийым пудымашын ончыктыман. Кажнэ 
совхоз дэн колхозышто чыла колшо капым да вольык 
илэлым (сырйом) утильыш колтымо пашам вуйлаташ 
посна й э ҥ ы м  о й ы р м а н .  Колшо вольык капым по- 
гымо пашам сайын эртаршаш вэрч совхоз пашазэ, 
колхозник да посна озанлык-влак коклаштэ колшо- 
вольыкым да вольык вильам жапыштэ погымын 
кӱлэшыжэ нэргэн умландарымаш пашам кумдан шары- 
ман.

Кажнэ совхозышто, колхозышто да йалыштэ шо- 
шым кӱташ тӱҥалмылэч йатыр ончычак кӱтымӧ вэ~ 
рым сайын эрыкташ лӱмын посна бригадым ойырман. 
Сэдэ бригадэ-влак вольык кӱтышаш вэрым чылажы- 
мат ончэн лэктыт, эрыктат. Вольык лулэгым да моло 
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кӱлдымаш арвэрым лӱмын ыштымэ повозко дэнэ во- 
льык шӱгарыш намийэн палэмдымэ кэлгытыш тойат 
альэ йӱлатат.

Чэрым шарыдымашын колшо вольык капым наҥ- 
гайаш лӱмын орвам альэ тэрым ойырэн тушак шы- 
ҥэн кэрдымаш мачэрйал гыч ыштымэ йашныкым шын- 
дат. Йашныкым тӱжвал могырым кӱртньӧ калай дэн

16 - ш о  с ӱ р .  ТУрыс (прамай) ышгымэ вольык ш ӱгар.

лэвэдмам. Тыгай орва дэн тэр-влакым вольык капымда 
илэлым шупшыкташ гына кучылтман моло пашалан 
кучылташ ок кӱл.

Вольык капым шупшыкташлан лӱмын мэтал гыч 
ыштымэ йашныкан автомашина-влакымат кучылташ 
лийэш. Тугай машина-влакым мэмнан ССР Ушэмыштэ 
мландэ кӱичымӧ пашаштэ кучылтыт. Шупшыктымо 
арвэр-влакым: орвам, тэрым, автомашинным вольык 
вияьам намийэн толмыдэч вара дэзинфэксылаш кӱлэш.
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Шупшыктымо арвэрым сэран-карболко йӧрмаш 
(смесь) дэн дэзинфэксылаш кӱлэш. Тудым кузэ гцм- 
дылымэ нэргэн ончылно 34 стр. каласэна ильэ.

Адак хлор вӱд дэнат дэзинфэксылаш лийэш. Ты- 
дым йамдылмэ нэргэнат ончылан 34 стр. каласэнна.

Вашталтдымэ чэр дэн колышо вольык капым да 
моло зараздымэ вольык илэлым шупшыктымалэч вара 
повозкым, йашныкым да монь шокшо кон вӱд дэн 
альэ 2°/о-нан шовын йа содо раствор дэнэ мушкаш 
кӱлэш. Колшо вольык кап дэч посна пасулаштэ лӱмым 
шолтышо промышлэносыш колтышаш да йал озан- 
лыклан ӱйаҥдышым йамдылаш кэлшышэ луымат йатыр 
мӱаш лийэш. Тыгай луымат садэлӱмын ыштымэ орва- 
влак дэн шупшыктэн, кӱшак ончыктымо сэмынак 
дэзинфэксылаш кӱлэш.

Шылан лу-влакым погэн вольык шӱгарэш паллэм- 
дымэ кэлгытыш тойыман.

Кукшо, йандар, мландэ ӱмбалнэ кийшэ лу-влакым 
вэтэринарнэ-санитарнэ правила почэш промышлэно- 
сыш колташ погаш лийэш. Тыдымат чэрдымэ вэрлаштэ 
да вэтэринар-санитар паша йэҥ-влак кӱштымӧ почэш 
гына погаш лийэш.

Вольык шӱгарым кӱнчэн луым погаш ок лий. 
Колбаса дэн консэрвым ыштышэ павриклаштэ, пырльа 
кочмовэрлаштэ, посна озанлыкыштэ, кочмалэч кодшо 
лу-влакым погаш йӧра. Посна районлаштэ пасушто 
луым погымашым чартымаш да ты чартымашым пы- 
тармаш нэргэн райисполком посна увэртара.

Вашталтшэ чэр шарлымэ вэрлаштэ (сибир йазвэ 
годым да монь) пасушто луым погымашым чаралтэш. 
Тугай луым йӱлатат йа вольык шӱгарэш палэмдымэ 
кэлгытыш тойат.

Вэтпэрсонал каласымэ почэш луым погадн лиймэ 
районлаштэ луым эрыктэн альэ коштэн йа кошты- 
дак обэзачылнэ дзинфэксылышэ растворэш нӧр- 
тэн чойын корно йа вӱд транспорт дэн колташ 
лийэш.
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ВАШТАЛТШЭ ЧЭРАН КОЛШО ВОЛЬЫК КАПЬШ 
ДА ТУДЫН УЖАШЫЖЫМ ПЫТАРМАШ

Сибир йазвэ, сап, ормаш,,чума, шӱткышӧ карбун- 
кул да эпизоотий лимфангоит чэр дэн колшо вольы- 
кым ньыкдэак йӱлатыман.,

Вольык капым виньэм гай кӱнчымӧ лакэш пу- 
ым олтэн йӱлатыман. Пуым ончычын карасин дэн 
нӧртат, ӱмбакыжэ кӱжгӧ сорымым тыдып ӱмбак 
вольык капым пыштат. Вольык капым ӱмбачшэ 
олымым, шудым мландэ дэн йӧрэн лэвэдыт.

1 7 - с ӱ р .  Вольы к'кӱтэмы ш тэ коштэш.

Тул виньэм пырдыж-влак дэч 30 см. тораштэ йӱ- 
лыжӧ. Газ дэн шигыш лукташ/ ик ӧрдышэш рожым 
кодат. Йуж пурашлан вэс ӧрдыжэшат рожым ыштат. 
Тыгэ йӱлаташ й}^латымэ арвэрат шуко кӱлэш вольы- 
кын кӧргӧ тырлыкшэ да лулэгыжат начар йӱлат; 
жапат шуко эртаралтэш. Ты йӧн дэн пу дэнэ пырльа 
альэ торф дэн пырльа нэфтымат йӱлаташ лийэш. 
Купан вэрлаштэ виньэмым кӱнчаш лийдымэ годым 
йӱлаташ лӱмын коҥгам ыштат.

Коҥгам ыштымэ да йӱлатымэ арвэрым пытарымз 
шэргэш войзэш, продуксымат сайын кучылташ ок

41



чяий. Сандэн кизытсэ жапыштэ автокланан утильзаво- 
дым ышташ тэмлат.

Купдымо вэрлаштэ автокланан утильзавод укэ го- 
дым вашталтшэ чэр дэн колшо вольык капым вольык 
шӱгарлаш тойат.

Вольык шӱгарым ыштымаш. Вольык шӱгар-вла- 
кым чоткыдын пэчэн шындыман. Чодрадымэ вэрлаш- 
тэ пэчэн шындаш ломаш укэ годым мландэ альэ 
шунан олым дэнэ пырдыжым ыштат, пэчэ дэн пыр- 
дыж кок мэтр дэч ӱлыш (лапа лийман огыл. Пэ- 
чын альэ пырдыжын кӧргӧ могыржо гыч 1,4 мэтр 
рзлгыт канавам кӱнчыман. Вольык шӱгарысэ оссо 
вольык тоймаш вэр волэн шичмэ годым ӱмбакыжэ 
рокым йа сӧрэмым оптэн кӱкшэмдыман. Тудын кӱк- 
шытшат 1,4 мэтрлэч ӱлыш лийман огыл. Купан вэр- 
лаш да вольык йӱктымӧ вэр дэн йӱаш налмэ вӱд 
лышан ыштымэ вольык шӱгар-влакым кӱшак кала- 
сымэ сэмын ачалэн шындаш да пэтыраш кӱлэш. Вӱ- 
дышкӧ мландым оптэн альэ пэчэн шындыман. Нинын 
коктытшымат кучылтмашым чарныман.

У вольык шӱгар-влакым кажнэ йаллан ыштыман. 
Тыдлан кукшо вэрым ойырман, илымэ, кӱтымӧ вэр- 
дэч, корно, пӱйа эҥэр да моло пырльа кучылтмо вӱ- 
дан вэр дэч ик киломэтр ӧрдыжэш ыштыман.

Уэш ыштымэ вольык шӱгар-влакымат ончылан 
каласымэ сэмынак пэчэн даканавам кӱнчэныштыман.

Вольык шӱгарыш вильам кондаш канава коч.кӱва- 
рым, пэчэмэш чот пэтыралтшан капкам ышталтэш.

Вольык капым шӱгарэш 2 мэтр кэлгытыш тойман, 
ӱмбаланжэ- 1,5 мэтр кӱкшыт нар рокым оптыман.

Вашталтшэ чэр дэн колшо вольык капым тойы- 
молэч ончыч нӧртыдымӧ звэскам шавыман. Вольык 
шӱгаргыч рокым нигунамат налаш огэш кӱл. Тушто 
вольыкым кӱташ, шудым солаш ок кӱл.

Утильустановко-влак. Колшо вольыкым утильышкэ 
савырмаш вольык ашнымашьш вэтэринарнэ-санитарнэ 
шотышто да калык йӱлам тазартымаштэ куго вэрым
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налын шога. Тугэ жировой, курго йамдылышэ, луым 
вэстӱрлэмдышэ, коваштэ да моло тӱрлӧ промышлэ- 
носланат илэл (сырьйо) нэгыз ышталтэш. Сандэн ончы- 
кыжо утиль— установко ыштымашым кумдан шары- 
шашлык. Кажнэ вольык ашнышэ совхозлан да кол- 
хоз-влаклан тӱшкаш ушнэн тыглай конструксан 
утильустановкым гынат ышташак кӱлэш.

Утильустановкым ыштымэ годым вэтэринарнэ-сани- 
тарнэ минимумым шуктыман. Утильустановкым ыш- 
тышаш участкым илымэ вэрлэч 700 мэтр ӧрдыжэш, 
тутыш мардэж пуэн шогымо могырэш ойырман. Эҥэр, 
йэр, пӱа да моло чумыр кӱлэшлан кучылтмо вӱд 
сэрэш, калык канымэ вэр воктэлан утильустановкым 
ышташ ок кӱл. Тудлан ойырмо участкым 2 мэтр кӱк- 
шыт сайын пэчэн шындыман.

Колшо вольык капым утильыш савырымэ вэрыштэ 
кок пӧлка лийэш. Иктэшыжэ коваштым ньыктыт, ка- 
пым тигыдэмдат, вэсэшыжэ койам пэлтат шолтымо 
шылым коштат. Утильустановкын кӱвзржэ вишкы- 
дым ынжэ шыҥдарэ, ик вэлышкыла тайыл лийжэ. 
Пырдыжшат вишкыдым шыҥдарыдымэ 1,5 мэтр кӱк- 
шыт лийжэ. Утильустановкэш сай вэнтилатсым да 
под дэн сушилкэ. ӱмбалан — тӱжвак шувышын шогышо 
турван колпакым ыштыман.

Ырыкташ л}^мын подым шындыман коҥга ыштал-" 
тэш. Коҥгам тыгэ чотлэн ышталтэш; подын аҥжэ 
кӱвар гыч 1 мэтрлэч кӱкшӧ ынжэ лий, адак подын 
кӱртньӧ альэ чойын оражын ужашыжэ тулышто 
лийжэ. Шэлым пэлтымэ годым вашкэрак шолтышаш- 
лан подым пу пэтыртыш дэн пэтырмаҥ. Вольык кап 
ужашым подышко ик вэрэ гына шӱтымо (под ӱмба- 
лан) тӧрза гыч оптат. Подыш шылым оптымӧҥгӧ 
тӧрзам сайын пэтырэн шылым 7 час жапышкэн шол- 
тат. Утильустановкыш кондымо колшо вольык' капым 
2 кэчэлэч утла кийыктыман огыл.

Кӱшнӧ ончыктымо сэмын утильустановкыш сибир 
пазвэ, сап, ормаш, чума, шӱшкышӧ карбункул да
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эпизоотий лимфапгоит (африкан сап) чэр дэн колшо 
вӧльык капым намийаш ок лий.

Утильустановкогыч йогышо вӱдым вӱд шыҥэн 
кэртдымэ матэрйал дэн ыштымэ вэрэш погат. Вара 
ты погынышо вӱдыш 207о-нан консэнтрированэ йӧр- 
машым ыштэн хлоран извэскам (100 ужаш вӱдлан 
4 ужаш звэска) альэ хлорым пыштэн заразыжым пы- 
тарат.

Утильустановкысо 'чыла оралтым да пӧлэм-влакым 
жап гыч жапыш сайын эрыктэн дэзинфэксылэн шо- 
гыман. Дэзинфэксылаш хлор вӱдым йа 5°/(,-нан виш- 
кыдэ хлоран звэска йӧрэмым йамдылат.

Утильустановкышто под омлэш автоклавым шын- 
дымэ сайрак лийэш. Тудым чот шокшэмдэн вольык 
капым вашкэрак молэмдаш лийэш, пашажат кушты- 
лэмэш. Автоклавын оптымо ужашыжэ коваштэ ньыкмэ 
пӧлэмыштэ, тувэч йоктармэ ужашыжэ шэл пэлтымэ 
пӧлэмыштэ лийэш.

Кажнэ утильустановкышто пашалан кӱлшӧ арвэр- 
влак ситышын лийман. Мут гыч: коваштэ ньыкмэ 
пӧлэмыштэ коваштым дэзинфэксылышаш, вильам са- 
кышаш бак, вильам пыштышаш рэшотко, инструмэнт- 
влакым опташ пырдыжэш сакымэ йашнык. Шолтымо 
пӧлэмыштэ поддэч посна тидэ лийман: шэл кылмык- 
тьшэ бак, шыл-лу массым кошташ кӱлшӧ инвэнтар 
да монь. Тулэч посна утильустановко пэлэн дэзин- 
фэксылышашарвэрым, йамдэ продуксым-шэлым, шыл- 
лу ложашым адак тӱкым, коваштым, кӱч-влакым да 
монь аралаш йэшартыш оралтым ыштыман.

Утильустановкылан водопровод дэн кондымо альэ 
виньэм вӱдым ситышын йамдылман. Вӱд чыла сани- 
тарнэ правилалан кэлшышэ лийжэ.

Тышак каласымэ йӧн влакым чылажымат тӱрыс 
шуктэн гына вашталтшэ чэр шарлымашлэч аралалтын 
кэртына, сотсиалист вольык ашнымашым талын шарэн 
кэртына.
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кО Ш АРТЫ Ш  МУТ

Ты кнагӓш эрыкташ да дэзршфэксылаш ончыктымо 
йӧн-влакым шуктымаш вольык ашнышэ совхоз дэн 
колхозласэ вуйлатышэ-влак дэч шуко жапым эрта- 
раш йатыр, вийым да роскотым кучылташ йодэш.

Тугэ гынат, пашам йатыр ышташ логалэш гынат 
эрыктымаш да заразым пытармаш пашам вэтэринар 
паша йэҥ-влакын кӱштымышт почэш тӱрыс шуктэн 
шогаш кӱлэш. Вольык ашнымашым пэҥгыдэмдэн 
шарымэ паша, пашазэ дэн шэмэр калыклан шыл дэн 
шӧр продуктым да промышлэнослан илэ таварым 
ситарэн шогымо паша — мэмнан чэрэтыштэ шогышо 
ыштышаш пашана улыт.

Сандэн вольык ашнымаш да шыл проблэмым шук- 
тышаш вэрч чыла совхоз дэн колхоз вуйлатышэ^влак- 
лан, совхозысо пашазэ да-колхозник- лак дэнэ пы ■>льа 
кӱтымӧ вэрым сайэмдэн вольыкым тӱрлӧ чэр дэч 
аралышаш йӧн-влакым уло вий дэн илышыш пурташ 
пижман.
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ЛУДШО ИОЛТАШ

■ Ты кнагаштэ вольыкым пасушко кӱташ лукмо лэч 
кӱтымӧ да вӱд йӱктымӧ вэр-влякым эрыктымэ нэр- 
гэн умландаралтэш. Вольык чэрланымаш да йадан 
шудо-влак нэргэн кӱчыкын каласэн автыр-влак утла- 
ракшым вольыкым тӱрлӧ чэр дэч аралышашлан кӱ- 
тымӧ вэрым йамдылымэ 'нэргэн шуко ойлат. Тулэч 
посна оралтэ дэн вича-влакым дэзинфэксылымэ по- 
раткэ да колышо вольык капым (вильам) погымаш 
нэргэнат каласалтэш.

Ты кнагам лукшыжла савыктыш лудшо йолташ-влак 
дэч тыгай йӦдышлан вашмутым возэн колташ йодэш:

1. Ты кнагаш каласымэ ой-влак паша ыштымашым 
да производствым прамай организоватлаш йоҥылыш- 
влакым тӧрлаташ полшат мо?

2. Каласымэ ой-влакым кажнэ кэчын шуктэн шо- 
гымо пашаштэ илышыш пурташ лийэш мо?

3. Кнагаштэ мо йоҥылышыжо, мо кэлшыдымыжэ 
уло? ^

4. Иылмэ шотышто кнага умлышашлык мо, могай 
кӱчыкшӧ уло?

5. Кнага моло йолташэт-влаклан кэлшэн мо?
Возымэдым маркэдэак тыгай адрэс дэн колто:

М о с к в а ,  центр ,  Н и к о л ь с к а я ,  10. Сельхозг .из»  
Н а ц о т д е л у .
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