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Урлыкаш шурным 
сортоватлымаш да протравитлымаш

АГРОТЭХНИКЫМ ТУРЫС ШУКТЭН ШОГЫМАН

Колэктивлымэ пашаштэ кугы н сэҥымылан кӧра 
кизытсэ жапыштэ тӱҥ  йал озанлык районлаштэ крэст- 
йан-влак чыла мландышт гыч 80 —  90 просэнжым 
колхозлашкэ ушэныт. Ты мландэ ожныжым вигэжат 
посна ӹшталтын. Куго вийан совхоз-влакым шуко 
организоватлалтын. Социалист пасулаштэ 100 тӱжэм 
утла трактыр пашам ышта. Тыгай сэҥымаш-влаклан 
кӧра сӧй дэч ончылсо дэн таҥастармаштэ ССР Ушэм 
мучко вӱдымӧ мландэ 30 мильйон гэктарлан йэша- 
ралтэ (утларакшым тэхникэ культур дэн шудо вӱдымӧ 
мландэ чотлан).

Кизытсэ жапыштэ колхоз-влак ончылно шогышо 
ыштышаш кугӧ паша —  тыдэ колхоз пасулаштэ шурно 
лэктышым нӧлталмаш. Ты пашам шукташ колхоз- 
влакын чыла кӱлэш йӧныштат уло. Куго  социалист 
озанлыкӹн пайдалэ улмыжо совхоз дэн колхозлаштэ 
шурно лэктышым кугы н нӧлтал кэртшашлыкым пуа. 
Посна озанлык шурно лэктышым нигунамат тунар 
кугын нӧлталын ок кэрт.

Кажнэ ' шошым вӱдымӧ кампаньыштэ шӱдылэн у 
машина-трактыр стансэ-влак ышташ тӱҥалыт. Колхоз 
дэн совхозлаштэ эн у  да эн сай машина-влак утыр 
кугын шарл-эн шогат. Сандэнак Сталин йолташын 
историй шотан 6 условийжым илышыш пуртымо нэ- 
гызэш паша ыштымашым прамай организоватлэн 
чыла йал озанлык паша-влакымат сайрак, вашкэ да 
жапыштыжэ ыштэн шукташ лийэш. Кажнэ колхозат
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уш кэ пашаштыжэ агрономий 'наук© (шанчэ) ончык- 
тымым илышыш пуртэн кэртэш.

Тугэ, пашаштым сайып, моштэн виктарышэ, при- 
мэрнэ колхоз-влак ий гыч ийыш шукэм толыт. Эр- 
тышэ 1932 ийыштак ик гэктар гыч 20 сэнтнэр да 
тулэч шукырак шурпым погэн налшэ колхоз-влак 
йатыр ильыч. Ш урно лэктышым тугэ кугын нӧлталмы- 
лан кӧра садэ колхоз-влак киндэ йамдылымэ планыш- 
тым утыж дэн тэмымэ гына огыл, кажнэ (трудо- 
дэнь) ыштымэ кэчылан шурным 3 килограмыш шу- 
мэшкэ да тулэч шукыракат пуэн кэртыч.

Тугэ гӹнат, тыгай сай паша дэнэ альэ чыла колхоз- 
влакак моктанэн огыт кэрт.

Путыракшым агротэхникэ йӧн-влакым илышыш 
пуртымо шотышто шуко колхозлаштэ паша начар 
кайа. Озанлыкым науко ончыктымо сэмын виктарэн 
гына шурно лэктышым кугын нӧлталаш лиймым альэ 
шуко колхозник умлэн шуктэн огыл. Науко ончык- 
тымо йӧн-влакым илышыш нуртэн вэлэ комунист 
партий ончыктымо куго  ыштышаш пашам —  социалист 
пасулаштэ шурно лэктышым нӧлталмэ да сай шурнӹм 
налшаш вэрч кучэдалмэ пашам— шуктэн кэртына.

С С Р  Ушэм Совнаркомын да ВКП(б) Рӱдӧ Коми- 
тэтын 1932 ий 29 сэнчабрэш „Ш урно лэктышым нӧл- 
талшаш йӧн-влак нэргэн“ лукмо пучалыштышт тыгэ 
каласалтын:

„Вӱдымӧ мландым кумдаҥдэн о з а н л ы к ы м  ша- 
р э н  к у ш т ӹ м о  гыч мландым сайын ыштышаш вэрч 
кучэдалмашкэ, шурно лэктышым н ӧ л т а л ш а ш  вэрч 
кучэдалмашкэ савырнаш кӱлэш, тыдлан ындэ жап 
шуын. Кизытсэ жапыштэ йал озанлык шотышто тидэ 
эн куго, тӱҥ  ыштышаш пашалан чотлалтэш“ .

1932 ийсэ дэн таҥастарымаштэ, 1933 ийыштэ 
план почэш шыдаҥ, шӱльӧ да шож вӱдымӧ мландэ 
гына кумдаҥдалтэш (2^2 мильон галан). Чыла вӱ- 
дымӧ мландыжэ гын, —  1 мильон галан гына кумдаҥ- 
далтэш, молан манат гын, мильонат пэлэ гажэ моло,
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шагалрак пайдалэ культур вудымым шагалэмдымэ 
чотлан йэшаралтэш.

Шошым агротэхникйӧн-влакым, пэрвойак урлыкаш 
шурным йамдылыма гыч пурташ тӱҥалалтэш. Ты 
йӧн-влакым раш умлышашлан эн ончычак урлыкаш 
шурно могай лийшашым палыман. Варажым урлыкаш 
шурным шурно эрыктымэ машин дэн молан эрыкташ 
кӱлмым умлыман. Ты машин кузэ ыштымым палаш 
кӱлэш. Адакшым шурно эрыктымашым кузэ сайэм- 
дышашымат палыман. Тэвэ чӹла ты нэргэн сэдэ кна- 
гаштэ умландаралтын,

ШОЛДРА ДА ТЫГЫЛЭ УРЛЫКЫН лэктышыжэ
1-й сӱрэтыштэ, ик жапыштак вӱдымӧ кок тӱрлӧ 

шыдаҥын лэктышыжэ ончыкталтын. Ты лэктыш-влак 
ик гай огытыл. И к ша- 
ыдаҥжэ шолдра, сай 
умэн шочын.

Кузэ вара нуно ик 
ганьэ шочын огытыл?
Тэ, ик тӱрлӧ шӹдаҥжэ 
кэлгын, вэсыжэ куа- 
шын вӱдалтын маныда 
дыр. Кэлгыш вочшо 
шыдаҥ озым мландэ 
гыч сайын лэктын огыл 
шонэда?

Укэ, тугэ огыл.
Вигэ шыдаҥжымат ик 
кэлгытыш, ик пагы-
тыштак вӱдалтын. Ш ыдаҥ пырчэ-влак тӱрлӧ кугыт 
да тӱрлӧ нэлгыт лийыныт. Ойыртышыжо тӱвӧ тушто. 
Шолдра да нэлэ шыдаҥ пырчэ сай нэрэшт лэктын, 
тыгыдэ пушкыдо пырчыжэ гын, начар лэктын.

Йатыр колхозник-влак альэ шолдра да нэлэ ур- 
лыкын пайдажым раш умлэн шуктэн огытыл.
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Нуно шурно нэрэштмым, озым пэрвой мом, мо 
жапышкэн кочмым огыт палэ. Сандэн могай урлыкым 
вӱдаш кӱлмымат умлэн шуктэн огытыл.

ШУРНО КУЗЭ НЭРЭШТЭШ

2-шо сӱрэтыштэ шыдаҥ пырчым покшэч пӱчкын 
ончыкталтын. Пырчын эн кӱж гӧ  вэрыштыжэ (А бук- 
ва дэн палэмдымэ) запас кочшаш арвэр^) кийа. Тэвэ

самой ты кочшаш арвэржэ 
чашт ошо да сай шыдаҥ ложа- 
шыштэ, альэ манна шӱрашыштэ 
шуко уло.

Пырчын моло ужашыжэ ко- 
ваштэ (чора) да нэрэштыш улэш 
(Б да В куква дэн палэмдымэ). 
Шурным йоҥыштымо годым 
коваштат, нэрэштышат ш ок- 
тыш лийыт. Запас кочшаш 
арвэр лэч нэрэштыш посна 
чора (шчит) дэно ойыралтын 
(сӱрэтыштэ Д  буква дэн палэм- 
дымэ).

Ш урно кукш о клатыштэ 
кийымэ годым малмыла кийа. 
Ты шурно кэчэ ырыктымэ ноч- 
ко мландыш возэш да нэрэш- 
таш тӱҥалэш.

Пэрвойак шурно нэрэштэш, 
вара вурган да лышташан озым 
кушкэш. Нэрэштыш пэрвойак 
мландэ гыч кочышым ышкак 
налын ок кэрт. Ты жапыштэ 
нэрэштыш мом кочкэш вара? 

Тудо запас кочшаш арвэрым кочкын ила. Тудым 
чора коваштэ нэрэштышкэ шупшын шога.

1) Питательное вещество.

2 сӱр. Кугэмдымэ шыдаҥ туш  
А —  кочшаш арБэр запас. Б -  
шурно коваштэ В —  нэрэш- 

тыш, Д  —  чора.



Кукш о ийгэчэ лийын, нэрэштшэ шурнылан ноч- 
кылык ок ситэ гын, тунам кошкышо шурно угычын 
нэрэшт кэртэш, укэ?

Нэрэштышыжэ П ЭШ -1К  кужо огыл гын, угыч нэрэш- 
тын кэртэш. И к учоныйын сынымыжла, шыдаҥ 
пырчэ 14 кана нэрэшт кэртэш, чылажэ 100 кукш о 
кэчым чыта.

Палэ, шурнылан тынарэ шуко нэрэшташыжэ коч- 
шаш арвэржэ шуко кӱлэш. Нэлэ да куго  шурнышто

3  сӱр. Шолдра да тыгыдэ урлыкын оэымжо.

тугай кочшаш арвэржэ шуко, сандэн тудо кукш о 
кэчымат йатыр чыта.

Мутлан, кукш о кэчэ ок лий гынат, нэрэштыш сай 
куш кэш .

Ты годымат шолдра пырчэ пайдалырак лийэш. 
И к  нэмыч учоный ружам тыгэ сынэн.

Тудо ко к  тӱрлӧ ружа пырчым шындэн. Куго ружа 
пырчэ гыч чылажэ 4 6 см кутыш, 5 пырчэ вож лэк- 
тын. Куштӹлго пырчэ гыч улыжак 2 вож пырчэ гына 
шочын, ты вожын кутышыжат пырльа 7 см кутыш 
гына лийын (3-шо сӱрэтым ончо). Кукш о кэчэ лийэш 
гын ындэ кудо вожшо кэлгышкырак, ночко млан-
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дӹш вашкэ шуэш? Раш палэ, нэлэ пырчӹн кужо во- 
жышт-влак ночко мландыш вашкэрак шуыт.

Нэрэштышын йӱштым чытымэ чотыштыжат тугак. 
И к сынымэ насушто шижым кум тӱрлӧ —  шолдыра, 
кокла да тигыдэ урлыкаш ружам вӱдэныт. Шошым 
вара тыдым ужыныт, шолдыра урлыкын 10Э нырчыж 
гыч 13 озьӹм кылмэн, кокла урлыкашын — 31 да ты- 
гыдэ урлыкашын —  57 озьым пырчэ кылмэн.

Адак нушкыдо кушкылын моло тушманжат—^тӱрлӧ 
чэр да локтылшо-влак (шукш да монь) улыт.

Тэндан шонымыла могай нэрэштыш тыдым утларак 
чытэн кэртэш? Изиш локтылалтмӧҥгӧ могай нэрэш- 
тышыжэ вашкэрак ылыжэш? Раш налэ, нэлэ, шолдра 
нырчын нэрэштышыжэ вашкэрак ылыжзш.

Тугэ гынат, нимогай локтылалтмаш ок лий гынат 
куго  да изэ шурно пырчын лэктышыжым таҥастараш 
ок лий. Адэмынат, вольыкынаг тугак кушкылынаг 
эн сай кушмо жаншэ— тыдэ ырвэзэ жап лийэш. Ти- 
гӹдэ, пушкыдо шурно пырчын изэ, пушкыдо, лок- 
тылалтшэ озьымжо лэч сай шурно лэктышым вучаш 
ок лий.

Лэнинград ола воктэн сынымэ стансыштэ тыгай 
сынымашым ыштэныт. И к каньак сай 2 га мландэш 
2 тӱрлӧ урлыкашым вӱдэнӹт. И к гэктарэшыжэ шол- 
дра шурным вӱдэныт, вэс гэктарэшыжэ — тыгыдэ, пуш- 
кыдо урлыкьтм. Пэрвой гэктарыштӹжэ 1830 килограм 
шурно лэктын, кокымышо гэктарыштыжэ улыжак 1260 
килограм гына, кумышо ужаш нарэ шагалрак лэктын.

СОРТИРОВКА ВӰДАШ ШОЛДРА УРЛЫКЫМ ПУА

Сортировкын эн куго  тӱҥ  найдажэ тыштэ, —  тудо, 
тыгыдэ, пушкыдо шурно лэч шолдыра, нэлэ шурньш 
ойыра. Мутлан тэвэ, Триумф сортировко шолдра, нэлэ 
шурным пэш сай ойыра. Тугэ гынат, нуалтымэ урлыка- 
шым пэрвой Триумф дэн сортоватлэн, вара адак 
трийэр коч колтэт гын, утларак сай лийэш.
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СОРТИРОВКО ШӰК ШУДО 
ТУШЫМ ОЙЫРА

Куралмэ лончышто улшо ш ӱк шудо тушым чотлэн 
ончэна гын, мэ йалт ӧрына. Мландыштэ кажнэ вӱ- 
дьшӧ шурно'пырчылан 200 
шӱк шудо туш логалэш.

Мутлан, Украинын Днэ- 
пропэтровск округр.]штыжо 
шӱк шудо тушым чотлэн 
ончэныт. Кажнэ квадрат 
мэтр мландыштэ 22 тӱжэм 
пырчэ ик тӱрлӧ ш ӱк 
шудо тушым гына муныт.
Ты чотышко моло шӱк 
шудо туш чот огэш пу- 
ро. Колхоз пасулаштэ шӱк 
шудо тушым кӧ вӱдэн вара?

Моло огыл, колхозник- 
влак ышкэак вӱдэныт. Ш ур- 
но погымо годым, шукы- 
жым колхозник-влак шӱк 
шудым погыдэ кодат. Тыгэ 
шӱк шудо пасуэшак шуэш 
да нӧшмьЬкӧ мландыш йога.

Ш урно кырмэ годым 
йатыр шурным колхозник- 
влак кӱлташ питдэак кырмэ 
машина дэк шупшыктат.

- Ты годым ш ӱк шудо нӧшмат 
шурно пырчэ дэн пырльа па- 
суэшат йатыр йогэн кодэш.

Пасушто шурно кырымэ 
вэрым нигунамат огыт йӱлатэ, ончэт гын тушак шӱк 
шудо нӧшмӧ шуко йогэн кодэш. Кылмаш куралдэ 
да такыр пасуым сайын куралдэат ш ӱк шудо пэш 
ӧрчӓ.

4. сӱр. Чэрноб ■ льник ш ӱк шудо. 
Сэдэ ш ӱк шудо туш ы н 35 пырчыжэ 
гыч урлык чотшо, 1 га шурно пырчэ 

чот нарэ лэктэш.



Адакшым ш ӱк шудо нӧшмӧ шӱкан урлыкаш дэн 
пырльат вӱдалтэш. Ты ш ӱк шудо нӧшмӧ-влак пэш 
зийанлэ улыт (4 шэ сӱр.). Мландыштэ шуко кийышэ 
ш ӱк шудо нӧшмӧ-влак шочын огыт кэрт. У  ш ӱк 
нӧшмӧ-влак йатыржэ кэлгыш куралмэ дэн лэктын 
огыт кэрт. Адак вӱдымӧ лэч ончыч тырмалмэ дэнат 
йатыр ш ӱк шудо пытаралтэш.

Тэвэ урлыкаш дэн пырльа вӱдалтшэ ш ӱк шудо 
нӧшмӧ-влак коч кунамат шочыт. Ш ӱ к  шудо мландыш- 
тэ шурнылан кӱлшо ӱйаҥдышым шагалэмда, сандэн 
шурно лэктыш изэмэш. Йатыр годым ш ӱк шудо- 
влак шурнылан кушкашат эрыкым огыт пу.

Сай сортировко урлыкаш гыч шӱк шудо нӧшмым 
ойыра. Сортировкын ик пайдажэ тэвэ тыганьэ.

СОРТИРОВКО УРЛЫКЫМ АРЛЛА

Урлыкаш тыгыдэ да куштылго гын, тудо начар | 
шочэш. Тыдым йатыр сынэн ончалтын. 100 пырчэ 1 
шолдыра урлык гыч 95 альэ чыла шӱдыжат нэрэштэш : 
гын, тыгыдэ да пушкыдо 100 пырчэ урлыкаш гыч ■ 
улыжак кумлыжо гына нэрэштэш.

Раш палэ 100 пырчэ гыч 30 пырчэ гына лэкмӧҥ- | 
гӧ, 70 пырчэ тыгыдэ шурныжо йалт арам вӱдалтэш. 
Ончэт гын, ту лэкдымэ шурным йоҥышташ лийэш.

Тугак, йалт пудыргышо шурнымат йалтак арам 
вӱдалтэш, тудат нэрэштын ок кэрг. Ончэт гын, пу- 
дыргышо пырчэ йатыр уло, тудо кырмэ машина пӱйэш 
пудырга. Сортоватлымэ годым тугай лэктынкэртдымаш 
шурным ойырэн, колхозлан пайдалын кучылгаш лийэш. 
Ындыжым палэ, сортировко шурнымат аралэн кода. |

СОРТИРОВКО ЙАИДАР СОРТЫМ АРАЛА

Йатыр колхоз-влак сай сортан урлыкашым вӱдат. 
Ш уко  годым сай сортан шурно иктаж ий гыч тыгы- 
дэмэш, пужла.
8



Сортоватлыдэ йандар сай сорт шурным аралаш огэш 
лий. Тыгыдэ да пушкыдо сортоватлыдымэ шурно, тудо 
сортовой урлык гынат, сай^лэктышым пуэн ок кэрт.

Адак тыдым каласыман. Иандар сортан шурным ара- 
лышаш вэрч, шурным тӱрлӧ сортировко дэн сортоват- 
лымын пайдажэ ик гань огыл.

Мутлаи, кокийаш шыдаҥыштэ уржа пырчэ шукэ- 
мын. Тыгай йӧрышан шыдаҥым триумф дэн сорто- 
ватлэт гын, шӹдаҥ гыч уржа пырчым ойыраш ок лий.

Шагал луман тэлэ лиймэ годым уржа пырчэ, кок- 
ийаш шыдаҥ лэч лэктышыжым утларак арала. Тыгэ 
лиймэ дэн, шыдаҥыштэ уржа пырчэ адак шукэмэш. Кок 
ий гыч шыдаҥыштэ уржа адак шӱкырак лийэш. Адак 
иктаж ий гыч, шыдаҥыштэ уржажэ шыдаҥ лэчат шуко 
лийэш. Колхозник-влак тыдым „савырнымаш" маныт.

Нунын шонымыла шыдаҥ уржаш „савырна“ . Чын- 
жым ончэт гын, шыдаҥ уржаш ок „савырнэ", чыты- 
шэ шурно пушкыдо шурнӹм кысэн луктэш.

Шыдаҥӹсэ уржам ойыршашлан тудым трийэр дэн 
сортоватлыман. Тыгэ вэлэ шыдаҥ сортым аралаш 
лийэш.

Сортоватлымашын адак тэвэ ик пайдажым ончык- 
тэна.

Кумло ий ожно Ваткэш сынымэ стансэ ышталтын. 
Тӱҥалтыш гычак ты стансыштэ тыгылай крэстйан 
вӱдӹмӧ, ту губэрнаштэ шуко вӱдымӧ уржам вӱдаш 
тӱҥалыныт. Пэрвой ийлаштэ тыгай уржа ик гэктар- 
лан 12 сэнтньэрлэн шогэн. Кокла шот дэн 1000 пырчэ 
тыгай уржа 17,6 грам нэлгыт улмаш.

Стансыштэ вӱдымӧ тыгай уржа урлыкым ийгыч ийын 
сайын сортоватлэн вӱдэныт. Вара сэмын уржа лэктыш 
шукэммэ гына огыл, уржа пырчыжат утыр кугэм шогэн.

Ты уржам адак сайэмдышашлан, шодлыра шурнан, 
пэҥгыдэ да куго  уржажым сайлэн олымгэ посна погэныт.

Сынымэ стансын сайэмдымэ Вӓткэ сорт уржа 
ындыжым шуко лэктышан, кужо вуйан да пэҥгыдэ 
олыман улэш.



Ты стансыштэ ындыжым Вӓткэ сорт уржа гэк- 
тарлан 22^/, сэньтньэр лэктэш, кокла шот дэн тӱжэм 
уржа пырчыжэ — 37,8 грам нэлгыт (5-шэ сӱрэтым 
ончо). Вэс мут дэн манаш гын, сортоватлымэ да сай- 
лымэ дэн тыгылай уржа сортым сайэмдалтын. Тыгэ 
уржан лэктышыжат, пырчэ кугытшат кок кана нӧл- 
талалтын.

1000 . пырчэ
; 1 7 ,*  г р й м  ,

СЭНТНЭР
СЭНТПЭР V

Г

5 сӱр. Вӓткэ сорт урж ан пэрвой лэктышыжэ да шурно пыр':» 
нэлгытшэ. Воктэнжэ 30 ийышкэн сортоватлымэ да сайлымэ ты 
урж анак лэктышыжэ да шурно пырчэ нэлгытшэ (сынымэ стан- 

сэш вӱдымӧ).

Вӓткэ сорт уржа тугак колхозлаштат сай умэн шо- 
чэш, шолдыра пырчан лийэш. Ындыжым ты сорт уржа 
Вӓткэ районышто гына огыл, моло пошкыдо районы- 
штат йатыр шарлэн. Мутлан тэвэ „Красная поляна“ 
колхозышто (Иванов облас) тӱҥ  агрономий йӧн-вла- 
кым чыла илышыш пуртэн „Вӓткэ" сорт уржам вӱ- 
дэнытат, ты уржа гэктарлан кокла шот дэн 28 сэнт- 
ньэр лэктын.

УРЛЫКЫМ ЭРЫКТЫШЭ Д \  СОРТОВАТЛЫШЭ 
ТӰҤ МЛШИНА-ВЛАК.

И к машина дэн гына, мутлан пуалтымэ машина 
дэн гына шурным сайын эрыкташ да сортоватлаи 
лийэш манын шоныман огыл. Ш урноэрыктыш э тӱҥ ма-

10



ишна-влакын пашашт нэргэн ойлэн лэкмӧҥгӧ, туойы н 
йоҥылышыжым раш ужына.

Пуалтымэ машинан простойлыкшым 6-шо сӱрэтыш- 
тэ раш ужаш лийэш. Пуалтымэ машинан тӱҥ  ужа- 
шышт-влак тыганьэ: 1) шурно оптымо мӱшка, 2) шок- 
тэ-влак, 3) мардэжлышэ пыстыл-влак. '

Машина кылым пӧртыктымӧ годым пыстыл-влак 
мардэжлаш да шоктэ-влак лӱшкалташ тӱҥалыт. Ты

3

6  сӱр. Пз'алтымэ машина пашаштэ. Машинам^раш умлаш^ончыл уж аш ы ж
почмо.

годӹм мӱшкасэ шурно эн шолдыра шоктэш возын, 
вийын мардэж йужыш логалэш. Куштылго шӱкым, 
олым нудыргым, шурно вуй-влакым, мэкыньам мар- 
дэж пуэн наҥгайа, шурно пырчыжэ пӧрвӧй шолдыра 
шоктэ коч кокымышо шоктэш йога.

Кокымшо шоктэжэ чӱчкыдырак гынат, тудын 
коч шурно йога, кугырак кандар шӱк-влак, рок кан- 
дар-влак да монь ты шоктэ коч йогэн огыт кэрт.

И



Кумышо шоктэ коч шурно ок його, тудын коч улы- 
жак ошма, пурак, тигӹдэ ш ӱк шудо туш-влак да монь 
гына йогат.

П у а л т ы м э  м а ш и н а  ш у р н ы м  о л ы м  п у д ы -  
р г о  лэч,  ш у р н о  в у й  лэч,  м э к ы н ь а  лэч,  р о к  
л э ч  да т ы г ы д э  ш ӱ к  ш у д о  н ӧ ш м ӧ  л э ч  гы-  
на о й ы р а .  Пуалтымэ машина шурным тӱрлӧ сорт- 
лан ойырэн огэш кэрт. Шурным сорт-влаклан ойыр- 
калшаш вэрч да адак сайын эрыктышаш вэрч тудӹм

моло сортоватлышэ 
машина коч, мут гыч 
триумф коч колташ 
кӱлэш.

Триумф сорти- 
ровко пуалтымэ ма- 
шина лэчат простой 
улэш. Йатыр годым 
тудын шоктэшт-вла- 
кат огэш лий, мар- 
дэж пуышо шулды- 
ржо гына пӧртэш.

Мӱшкасэ шурно 
вийын мардэж йу- 
жыш логалэш.

Мардэж йуж  куштылго шурпым да куштылго ш ӱк 
шудо нӧшмым умбакырак пуэн наҥгайа, нэлыракшэ 
покшэкэ да йалт нэлыжэ пыстыл воктэнракак возэш 
(7-шэ сӱр. ончо).

Т р и у м ф  с о р т и р о в к о  ш у р н ы м  с о р т л а  да 
к у ш т ы л г о  ш ӱ к  ш у д о  н ӧ ш м ӧ  лэ ч  о й ы р а .

Триумф сортировкыш йужгунам шоктэ.м шындат, 
ты шоктэ пэрвой сортым тӱрлӧ ш ӱк лэч ойыра.

Триумф сортировко пэрвой сорт шурно гыч мо- 
лан йужо ш ӱк шудо нӧшмым, мутлан покром ойырэн 
ок кэрт?

Покро пырчэ нэлэ да тудо шурно туш кумдыкак, 
сандэн тудым триумф ойырэн огэш кэрт. Тугань

7 сӱр. Трнумф сортиронкын ыштыыыжэ.



шудо нӧшмым мардэж мӱндыркӧ пуэн ок кэрт, сан- 
дэн шудо нӧшмӧ куго шурныш возэш. Сандэнак три- 
умф дэн сортоватлыма гыч пэш сай урлыкашым на- 
лаш огэш лий.

Сортоватлышэ кумышо тӱҥ  машиналан трийэр чот- 
лалтэш, вэс сэмын тыдым 
покро ойырышо маныт.
Трийэрын тӱҥ ужашыжэ 
цинковатлымэ калай гыч 
ыштымэ цилиндр (бараблн) 
лийэш. Цилиндрын кӧргӧ 
могырыштыжо йыргэшкэ 
(лакэ)-влак улыт. (8-шэ 
сӱрэтым ончо).

Паша ыштымэ годым

©©©©©©

©©©©©
8 сӱр. Йы ргэш кэ лакан калай. Тыган  
калай гыч трийэрын барабанжэ ыш- 

талтын.

цилиндрыш шурно иокта- 
ралтэшат, цилиндр пӧрташ 
тӱҥалэш. Варажым кӱчык, 
пудыргышо шурно пырчэ-влак, тугак чумыраш покро 
туш-влакат йыргэшкэ лакыш пурэн шинчыт.

Лакэш пижын кӱш кӱзымӧҥгӧ ту пырчэ-влак посна 
вэрыш (жэлобыш) погынат. Кужо шурно туш-влак 
йыргэшкэ лакэ гыч тӧштэн лэктыт.

1 2  3 4

9 сӱр. 3 машин дэн эрыктымэ шурио.
I. Кырмэ лэч варасэ ш урно. 2-Пуалтымэ шурно. 3. Триумф дэн еортоват- 
лымэ пэрвой сорт шурио. 4. Трийэр дэн сортоватлымэ пэрвой сорт ш урно,

Тыгэ цилиндрысэ йыргэшкэ лакэ-влак шурно гыч 
чумыраш да кӱчы к шурно пырчым ойырат.
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Трийэр-влак тӱрлӧ улыт. Простой трийэр-влакын 
цилиндрыштышт йыргэшкэ лакэ-влак ик гӓй кугытан 
улыт. Адак коктытан да кум ужашан, тӱрлӧ кугы т 
йыргэшкэ лакан (йачэйкан) трийэр-влакат улыт. Тулэч 
посна сложный (комбинированный) трийэрыш шок- 
тэмат шындат.

Трийэр эн сай сортировко 
улэш. Тудо йатыр ш ӱк шудо 
тушымат ойырэн кэртэш. Ш кэ  
коклаштышт уржам, шыдаҥым, 
шожым шӱльым, викам ойыра. 

Ш урным сайын эрыкташ ик 
машина шагал. Ты- 
дым тэвэ „Бутыр- 
ский куты р“ сов- 
хозын(М оско вок- 
тэн) иашаж гыч 
ужаш лийэш (9-шэ 
сӱр. ончо).

10 сӱр. Урлыкашым мош тэк  
сортоватлымэ (пэрвой пуал- 
тымаш, вара гриумф да три- 

йэр дэн сортоватлымэ).

а

Пасулаштэ уржам погэн кырэныт. Кырымэ лэч 
вара ик килограм ружаштэ 1690 пырчэ ш ӱк шудо 
туш лэктын. Йатыр колхозлаштэ ш ӱк шудо туш чот 
1 килограм шурнышто тылэчат шуко лэктэш. Молан 
манат гын, йатыр колхозын пасуштыжо ш ӱк шудо пэш 
кугы н пошэн.

Кырымӧҥгӧ ты шурным иуалтымэ машина дэн 
эрыктэнытат, 1 килограмыштэ 940 пырчэ ш ӱк шудо 
нӧшмӧ кодын. Триумф дэн сортоватлымӧҥгӧ ш ӱк 
шудо туш 200 пырчэ гына кодын. Тыгэ эрыктымэ
14



шурным вара трийэр дэн сортоватлэнытат 1 килограм 
шурнышто улыжак 70 пырчэ ш ӱк шудо туш гына 
кодын. Сандэн шурным тыгэ сортоватлымэ сайырак 
лийэш: 1) пуалтымэ машина дэн, 2) вара триумф
сортировко дэн да 3) трийэр дэн (10-шо сӱр. 
ончо).

Шурным комбайн дэн погымо огыл гын, альэ слож- 
но да пэлэсложно кырымэ машина дэн кыралтын огыл 
гын, кажнэ колхозлан шурным тышак ончыктымо 
сэмын эрыкташ кӱлэш.

Ш урным кажнэ колхозыштат машина дэн кырат 
манаш лийэш. Машина дэн кырымэ годым шурным 
садэшак йатыр эрыктат. Сандэн сорговатлымэ паша 
йатыр куштылгэмэш.

Пэлэсложно кырмэ машин ышкак пуалта, сложный 
кырымэ машиныштэ 2 пуалтьшэ машина да сорти- 
ровко уло. Сандэн пэлэ сложный машина дэн кыры- 
мэ шурным пуалтыдак ко к сортировко дэн гына эрык- 
тыман. Сложный машина дэн кырымэ шурным трийэр 
дэн гына сдртоватлыман.

Шыдаҥ, шӱльӧ да шож урлыкашым тугэ эрыктат. 
Моло урлыкашым эрыкташ, йужо годым тугэ гына 
сортоватлымэ ок ситэ.

МОЛО СОРТОВАТЛЫШЭ МЛШИНА-БЛЛК

Урлыкаш йытын нӧшмым эрыкташлан тыгай ма- 
шина-влак дэн сортоватлат: 1) пуалтымэмашина, 2) сор- 
тировко, 3) Бломэриусын йытын эрзгктымэ машина- 
жэ да 4). лӱмын ыштымэ йытын трийэр.

Бломэриусын йытын эрыктымэ машинажэ—'Тудо 
лӱшкалтшэ куго  шоктэ улэш (11-шэ сӱр. ончо) Ш ок- 
тэн ончыл мучаштыжэ йыргэшкэ изэ рож-влак улыт, 
тывэч чыла тигыдэ ш ӱк йога. Ш октэн шойыл ужаш- 
тыжэ рож-влак изын, тӧркысо сэмын ышталтыныт, 
тывэч йытын нӧшмӧ йога. Ты машина йытын нӧш- 
мым тӱрлӧ ш ӱк шудо туш лэч эрыкта.
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Тыдэ лӱмын йытӹн нӧшмӧ эрыкташ ышталтын 
гынат, чыла ш ӱк шудо тушымак ойырэн огэш кэрт.

Тушак эрыктӹмэ йытын нӧшмыштӧ, йытынын эн 
куго  тушманжын —  пычыраҥгын тушыжо кодэш. Ты 
пычыраҥгэ йытынэш пӱтыралт кӱза, ӱйаҥдышым пы- 
тара да йытыным кошта. Ты ш ӱк шудо нэш лӱдма- 
шан. Тудо аҥамбалнэ кугын ноша гын, йытын вӱды- 
мым 5 —  6 ийлан чарнашак возэш. Пычыраҥгэ нӧшмым 
лӱмын ыштымэ йытын трийэр лэч посна, нимогай 
мӓшинат ойырэн ок кэрт.

тнШ Иш.шпиЩ .

11 сӱр. Бломэриусын йытын нӧтмы м эрыктыА1'9 машинаж?

Тугак тыгай шудо нӧшмым, клэвэр урлык гыч 
ойырашат лӱмын „кускута" сортировко дэн эрыкты- 
ман. Посна крэстйан озанлык тыгай машинам йалт 
ужын огыл, колхоз гын нуным чылажымат налын кэр- 
тэш. Ты ончыктымо машинӓ-влак сай улыт гынат, 
куго  социалист озанлыкыштэ нунын ик ситыдыма- 
шышт уло. Ты сортировко-влак дэн урлыкашым па- 
чаш-пачаш сортоватлаш возэш, тыгэ пӓша вий шуко 
пыта.

ССР Ушэм заказ почэш Гэрманийыштэ Рэбэр за- 
водышто „Колхоз“ лӱман у сортоватлымэ машинам 
ыштэныт. Ты машинашгэ пуалтымэ машинажат, сор- 
тировкыжат, ко к ужашан трийэржат уло. И к  сагатыш- 
тэ ты машина дэн тонат пэлэ утла шурным сорто- 
ватлаш лийэш. Гэрман завод-влак ССР Ушэм заказ
16



почэш адак моло тӱрлӧ сложно сортировко-влакымат 
ыштэныт. Тыдышт-влак „Колхоз" лӱман сложно сор- 
тировко лэчат вийанрак улыт.

ССР Ушэмыштэ альэ сложно сортировко-влак ша~ 
гал. Тугэ гынат, нромышлэныс кушмо сэмын тыгай- 
машина-влакым ышкэак ышташ тӱҥал кэртына.

ШУРНО ЭРЫКТЫШЭ МАШИНА дэн ы ш ты мэ  
ГОДЫМ ШУКТЫШАШ ТӰҤ ПРАВИЛ-ВЛАК

Машина уло вий дэн ыштышашлан да эрэак сай 
лийын шогышашлан тыгай правил-влакым шуктэн шо- 
гыман:

1. Паша лэч ончыч машинам, тудын сайлыкшым 
ончэн лэк.

2. Ончо, ала шоктэ лӱшкалтэш. Ш октэн сайлык- 
шым ончо, кушкэдалтшэ, шӱтлышӧ ынжэ лий.

3. Вэнтильатырым эскэрэ. Пыстыл шулдыр-влак 
нигушанат ынышт логал.

4. Кольаса нӱй-влак пӧртмым, шкифын сайлык- 
шым эскэрэ (шкиф тӧр шупшылтын лийжэ).

5. Пӱйан кольаса-влакым да ӱй пыштымэ вэрым 
пураклэч эрыктэ. Паша лэч ончыч ӱйым пыштэ (шӱрӧ).

6. Машинам тӧр шындэ. Ит мондо, йожэк шогышо 
машина вашкэ пужла.

7. Шурным эрыкташ кэлшышэ шоктэ-влакым сай- 
лэн шындэ. Нунын сайлыкыштым ончо.

8. Машинан чыла рэгульатыржым сайьш шындэ. 
Рэгульатр шындымӧҥгӧ машина кузэ ыштымыжым 
шынэн ончо.

9. Паша лэч ончычак, машинан монарэ эрыктэн 
кэртмыжым палэн налын, нормым ыштэ. (1 паша кэчы- 
лан монар сэнтньэр шурным эрыкташ нормым ыштэ).

10. Ш урно пыштымэ лэч ончыч мӱшкам сайын 
ӱшт. Мӱшкаштэ моло кодшо шурно ынжэ лий.

11. Иктаж пудыргышо вэрым муат гын, ачалэн 
шындаш тыршэ. Ит мондо, машинан изэ гына ужа-
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шыжэ пудыргэн гынат, машина вашкэ пашалан йӧр- 
дымашлык лийэш.

Ш урно эрыктышэ машин дэнэ пашам бригадэ 
дэн, бригад сдэльшин дэн ышталтэш. Ш урно эрык- 
тымэ пашам йал озанлык тӱн' паша-влакым пытар- 
мӧҥгак^ тӱҥалман. Дэкабр тылызэ лэч вараш кодман 
огыл. Йужо колхозлаштэ чыла тӱрлӧ шурно эрык- 
тымэ машинажак ок ситэ (путыракшым „кускута “ да 
йытын трийэр ок ситэ). Сандэн .ик вэр гыч вэс вэ- 
рыш коштшо шурно эрыктышэ обозым лум вочшы- 
нак ыштыман, альэ лышыл шурно эрыктышэ пунк- 
тыш чэрэтыш возалтман, Лум корно дэн эрыктымэ 
пунктыш урлыкашым намийэн эрыкташ (путырак- 
шым клэвэр урлыкашым) нэлэ огыл.

И к сэнтньэр урлыкашымат эрыктыдэ вӱдаш ок 
лий. Сай сортан урлыкашым кӱшнӧ ончыктымо сэмын 
сортоватлыман. Колхозышто сай сортан урлыкаш 
укэ гын, сай сорт дэн вашталтыман. 1933/34 ийыштэ 
ССР Ушэмыштэ сортовой фонд (запас) 16^2 мильон 
сэнтньэрыш шуэш. Ту чот гыч 10 мильон сэнтньэр 
нарэ урлыкашыжэ колхоз-влаклан уда урлыкыштым 
вашталташ колталтэш.

УРЛЫКЫМ ПРОТРАВИТЛЫМЭ

Варажым вӱдымӧ лэч ончыч урлыкашым протравит- 
лаш кӱлэш.

Урлыкышто шӱч вуйым пытаршаш вэрч тудым 
протравитлалтэш. Урлыкашым от протравитлэ гын, 
шурнышто шӱч вуй поша. Ш ӱч вуй лиймэ дэн шурно 
лэктышын визымышэ ужашыжэ арам йомэш.

Колхозлаштэ урлыкашым посна крэстйан озанлы- 
кысэ лэч йалт вэс сэмын протравитлат.

Посна крэстйан урлыкысо шӱч вуйым пытараш- 
лан шукыжым урлыкашым формалиным ныштьшэ 
вочко вӱдэш нӧрта.
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Нӧртымӧ урлыкашым кошташ вэрэштэш, укэ гын 
тудо нэрэштэш. Нӧртымӧ урлыкашым 3-4 кэчэ кок- 
лаштэ вӱдаш кӱлэш. Тулэч посна, урлыкашым вочко 
вӱдэш нӧрташ пэш кумача паша, шуко мландым вӱ- 
дымӧ годым йужгодым нӧртэн шукташат ок лий.

Тэвэ сандэн колхозлаштэ урлыкашым вэс сэмын 
протравитлат. Мутлан тэвэ шыдаҥым эртак кукш о 
йӧн дэн, машина дэн протравитлат (12-шо сӱр. ончо).

12 сӱр. К укш о  нӧн дэн машина дэнэ урлыкашым протравитлымаш.

Протравитлышэ машина-влакым шкэнан заводлаштак 
ышталтэш.

Урлыкашым кукш о йӧн дэн протравитлышашлан 
тудым лӱмын ыштымэ тыгыдэ порошок дэн йӧрат.

Тыгай порошок тӱрлӧ уло. Тыгай порошок-вла- 
кым йатыржым шкэнан элыштак ыштат („П Д “ прот- 
равитэль, „ А Б “ протравитэль).

Протравитлымэ порошок-влак йатыржэ йадан улыт. 
Сандэн протравитлышэ йэҥлан йадлэч аралышэ мас- 
кым — рэспираторым чийыман (13-шо сӱр. ончо). Ты 
маскэ, паша ыштымэ годым йэҥ шӱлымӧ йужым 
йадан пураклэч эрыкта.
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Кукш о йӧн дэн протравитлымаш, нбртымӧ лэч 
пайдалэ.

Кукш о йӧн дэн урлыкашым вӱдымӧ лэч йатыр 
'Ончыч, ко к тылызэ ончыч протравитлаш лийэш. Кукш о 
йӧн дэн вашкэ протравитлаш лийэш да урлыкашым 
коштышашат огэш лий ., Адак протравитлымэ поро- 
ш ок дэн йӧрымӧ урлыкаш вӱдымӧ мартэн шӱч вуй 
дэн локтылалтдэ кийа. Формалинэш нӧртэн пыштымэ

урлыкашыш шӱч вуй 
адак пижын кэртэш. Ш ӱч 
вуйын пуракшэ пэш куш- 
тылго, тудо мардэж дэ- 
нат куснылэш.

Коваштыдымэ (мэ- 
кыньа дэн лэвэдалтдымэ) 
шурно урлыкашым гына 
кукш о йӧн дэн протра- 
витлаш лийэш. Коваш- 
тан, (шӱман) шурно ур- 
лыкӹм (шӱльӧ, шож) 
Н 0 Ч К Э 1 П  нӧртэн альэ пэлэ 
кукш о йӧн дэн протра- 
витлат. Молан манат гын, 
шӱч вуй пурак коваштэ 
йымалнэ лийэш. Туш ко 
протравитлымэ порошок 
пурэн огэш кэрт.

Пэлэ кукш о йӧн дэн протравитлашлан 80— 90 литр 
вӱдыш 1 литр формалиным йӧрат. Урлыкашым тушко 
чыкэн огыт нӧртӧ. Урлыкаш ӱмбакэ ты вӱдым шы- 
жыктат. Ночкым шыжыктэн урлыкаш нӧрымӧ сэмын, 
пу кольмо дэн пудратэн шогыман.

Вара ты урлыкым тугак мэшак аяьэ брэзэнт дэн 
2— 3 сагат жаплан лэвэдыт. Тыгэ ыштымӧҥгӧ, кош- 
тыдэак викок вӱдат.

Пэлэ кукш о йӧн дэн тыгэ гына огыл, машина дэнат 
протравитлат.
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Пэлэ кукш о йӧн дэн эскэрэн протравитлыман. Тыгэ 
протравитлымын ик пайдажэ уло, —  нӧртымо урлы- 
кашым кошташ ок вэрэшт.

Тыгэ протравитлымэ урлыкым пыштымэ чыла мэ- 
шакым, шыҥалыкым да монь формалин вӱдэш муш- 
ман. Укэ гын, йандар урлыкашыш адакат шӱч вуй 
пурак йӧрнэн кэртэш. Вӱдымӧ машина йашныкымат 
тугак мушкаш кӱлэш.

Протравитлымашым раш умландараш наркомзэм 
ий гыч ийыш посна инструксым колтэн шога. Тыгай 
инструксо кажнэ МТС-ыштэ, район мландэ пӧлкаштэ 
лийман.

УРЛЫКЫН ЛЭКТЫШЫЖЫМ ДЛ ОЗАНЛЫКЛАН 
ПАЙДАЛЫЖЫМ ПАЛЫМАШ

Вӱдымӧ лэч ончыч урлыкашын сайлыкшым палэн 
монарэ вӱдаш нормым ыштыман.

Урлыкашын сайлыкшым палышашлан тудын эрэ- 
лыкшым, лэктышыжым да вара озанлыклан пайдалы- 
жым шинчэн налман.

Урлыкашын эрэлыкшым тыгэ палат: урлыкашым 
изыш-изышын тӱрлӧ вэр гыч (ӱмбач, кокла гыч, йымач) 
ик пура гычак налын пырльа йӧрат. Тывэч ик кило- 
грамым висэн налыт. Вара ты килограм шурным пыр- 
чыклэн ойырат. Таза шурным ик вэрэ погат, вэс 
вэрэжэ — ш ӱк шудо тушым да моло шурно пырчым 
ойырат, кумышышкыжо тӱрлӧ шӱкым —  рок, олым, 
вуй да монь. Тыгэ ойыркалшашлан шурным клэйонко 
ӱмбалан ӱстэмбакэ оптат.

И к килограм шурным 'шыгэ пырчыклэн кумытэ 
ойырмӧҥгӧ, кажнэ ужашыжым посна висат. Мутлан 
йандар пырчыжэ 950 грам, ш ӱк шудо туш — 10 грам 
да моло шӱкшӧ — 40 грам лийэш. Тунам урлыкаш 
95 просэнлан эрэ лийэш (кажнэ 10 грамжэ 1 просэн 
лийэш). Ш ӱ к  просэн чотшо урлыкашын кузэ эрык-
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талтмыжым бнчыкта. Йандар урлыкашыштэ ш ӱк шудо 
туш йалт шагал лийман.

Урлыкашыштэ ш ӱк шуко лийэш гын {путырак- 
шым ш ӱк шудо нӧшмо шуко лийэш гын) тудым уэш 
сортоватлыман. Тыгай урлыкашым сортоватлымӧҥгӧ, 
адак ик кана ойыркалэн чотлаш кӱлэш. Тугай урлы- 
кым уэш пуалтэн трий^р коч варажым адак триумф 
коч колтымо сайрак лийэш.

Урлыкашын лэктышыжым палышашлан ик пуранак 
тӱрлӧ вэржэ гыч 100 пырчылэн чотлэн налыт. Ты 
урлыкашым ночко лустраш пӱтырэн шокшо вэрыш 
пыштат, альэ ночко ошмаш шындат. Вара ты урлы- 
каш-влакын нэрэштмыштым вучат. Киндылык шурно 
урлыкаш 3 кэчэ гыч нэрэштэш, моло культур 5— 8 
кэчыштэ ижэ нэрэштэш.

Мутлан кум кэчыштэ 100 пырчэ гыч 98 пырчэ 
нэрэштын. Тунам урлыкашын лэктышыжэ 98 просэн 
лийэш. Эрэлыкым да лэктышым палымӧҥгӧ, озанлык- 
лан пайдалэ лиймым палат. Тыдлан вэрч эрэлык чо- 
тым лэктыш просэн чотлан шукэмдэн, шӱдылан 
пӧлат (ужашлат) Тыдэ озанлыклан пайдалэ улмо про- 
сэн чот лийэш. Мутлан эрэлык просэн 95 да лэкты- 
шыжэ 98 просэн гын, озанлыклан кэлшымыжэ.

95X98
— —  =  94 7о нарэ лииэш.

Наркомзэм ий гыч ийын „Социалистическое зем- 
леделие" газэт коч тӱрлӧ культурым тӱрлӧ райо- 
нышто да урлыкаш шурно кондиций шотдэн (усло- 
вий), урлыкаш вӱдышаш нормым увэртара. Кондиций- 
ыштэ урлыкашын лэктыш чотшо, эрэлыкшэ да озан- 
лыклан пайдалэ лийшашыжэ ончыкталтэш.

Урлыкаш кондицийлан ок кэлшэ гын, район мландэ 
пӧлкаштэ урлыкашым вашталташ йодман. Ты урлы- 
кашым вашталташ ок лий гын, палэмдымэ нормо 
лэч шукырак вӱдыман.
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Тэлэ коч урлыкашын лэктышыжым ала монар ка- 
на сынэн ончыман. Молан манат гын, урлыкашым 
аралэн моштыдымо дэнэ лэктыш. шагалэмэш. Урлы- 
кашын лэктышыжэ шагалэмэш гын, тудым вэс вэрэ 
оптэн аралаш кӱлэш.



В УИ Л Ы М А Ш
Стр

Агротэхникым тӱрыс ш уктэн ш о г ы м а н .......................................................................... 1

Шолдра да тигыдэ урлыкын л э к г ы ш ы ж э .....................................................................3

Ш урно кузэ нэрэштэш . • .................................................................................................4

Сортировко вӱдаш шолдра урлыкым п у а .....................................................................6

Сортировко ш ӱк шудо тушым о й ы р а ..........................................................................7

Сортировко урлыкым а р а л а ....................................................................................8
Сортировко йапдар сортым ар ал а ........................................................................................8

Урлыкым эрыктышэ да сортоватлышэ тӱҥ  м а ш и н а -в л а к ...................................10

Моло сортоватлышэ м аш ина-влак......................................................................................15

Ш урно эрыктышэ машина дэн ышгымэ годым ш укты шаш  тӱҥ  правил-
влак ....................... • ...................................................................................................... 17

Урлыкым протравитлы мэ....................................................................................................... 18

Урлыкын лэктышыжым да озанлыклан пайдалыжым палымаш. . . . . 21

Редактор Бельский Е. Техредактор Вайнерман. Инд. Н-53-Бм С Х Г И З  3678 
об‘ем Н /г п. л. У п . Главлит Б-26.913. Заказ 1474. Тираж 3.000.

17-я тип. треста « П О Л И Г Р Л Ф К Н И Г Л » , Мооква, Ш люзовая наб., 10.





АКШ Э
ЦЕНА

Ы РШ . 
■ 5 ' КОП.

ЧЕГОДДЕВА 3. С.

Очистка и протравливание 
семенного зерна

На марийском языке 
(восточно-луговое наречие)

С Е Л Ь Х О З Г И З  
Москва, центр, Никольская, 10










