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ОЗАНЛЫКЫШТЭ ПАРЭҤГЫН КУЛЭШЫЖЭ.

Парэҥгэ—эн куго лэктышан кушкыл коклаштэ 
куго вэрыштэ шога. 1925—26 ийлаштэ Моско облас 
сынымэ стансаштэ шӱльын кокла шот лэктышыжэ 
гэктарлан 23 сэнтньэр лийын. Тыдым вольык курго 
шотыш савурэт гын, 2.800 килограм вольыклан пук- 
шымо курго лийэш. Садэ ийлаштак парэҥгым гэк- 
тарлан 267 сэнтньэрым налыныт альэ вольык курго 
шот дэн каласаш гын, тыдэ 7.120 килограм лийэш.

Ты ончыктымо гыч парэҥгын пэркэлыкшэ шӱльӧ 
дэн таҥастарымаштэ кум кана шукырак улмыжо 
койэш.

Адэмылан эн кӱлэш кушкыл коклаштэ парэҥгэ 
ку 1 0  вэрым налын шога. Озанлыкыштэ парэнтым 
тӱрлӧ кӱлэшлан кучылтыт: парэнтэ адэмэ кочышлан, 
вольык  ̂кургылан, адак крахмал дэн спирт ышташ 
кайа. Путыракшым парэҥгым кӱлэшыжэ моло шурно 
шочдымо кукшо ийлаштэ пэш куго. Тыгай кукшо 
ийлаштэ вольык кургылан, адэмэ кочышлан йӧрымыж 
дэн озанлыкым сӱмӱрлыма гыч арала. Тыгай ийлаштэ 
парэҥгэ ок лий гыи, вольыкым ужалаш альэ шӱшкы- 
лаш возэш ильэ.

ССР Ушэмыштэ парэҥгэ шындымаш шукыракшым 
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облас-влакыштэ шарлэн. Тугак Бэлорус рэспублик- 
ыштэ, Рӱдӧ шэм рокан обласышгэ, Украинын йӱдвэл 
кожла да стэп ужашыштыжэ да Украмн Полэсий- 
ыштэ парэҥгым шуко шындат.

Эн шукыжым парэҥгым Моско дэн Ивановск 
облас-влакыштэ шындат. Тыштэ кокла шот дэн па- 
рэҥгэ шындымэ мландэ 12 протсэныш шуэш. Посна 
район-влакыштыжэ гын, муг гыч Мэнков районышто 
25 протсэным альэ тудлэчат шукырак шындат. Лэнин- 
град обласыштэ парэҥгэ шындымэ мландэ 9 протсэн 
лийэш, кэчэ шичмаш вэл обласыштэ 12 протсэныш да 
Бэлорусышто 10 протсэныш шуэш.

Рӱдӧ шэм рокан кундэмыштат парэҥгым шуко 
шындат—ты обласыштэ парэҥгэ шындымэ мландэ 
чыла вӱдымӧ мландэ дан таҥастарэн ончымаштэ 
8 протсэныш шуэш.

Ты сипр-влак тыдым ончыктат; шэм рокдымо кун- 
дэмыштэ тугак чодра да стэп кундэмын шэм рок уло 
вэрлаштыжэ йал озанлыкыштэ парэҥгэ шындымаш 
йатыр вэрым налын шога. Тугэ гынат парэнтын кӱ- 
лэш сэмын уҥэн шочдымыж дэн таварлыкшэ пэш 
}'лнӧ шога. 1927 ийыштэ чыла погымо парэҥгып та- 
варлыкшэ 7,3 протсэн вэлэ лийын.

Кодшо ийлаштэ статистикэ ончыктымаштэ эн шу- 
кыжым парэҥгым мландэ шагал вочмо вэрлаштэ шын- 
дымым палэн налылтын.

Моло вӱдымӧ кушкылым ончымаштэ парэҥгын 
умымыж лэч посна моло пайдалэ могыржат шуко уло.

Ончылан каласымыла, парэҥгын эн сай могыржо 
тыганьэ: тудо кукшо ийлаштэ шокшо лэч лӱддэ куш- 
кын кэртэш.



Моло пырчан шурным ончымаштэ (шӱльым, шо- 
жым, шыдаҥым) парэҥгылан кушкашыжэ вӱд кок 
кана шагалрак кӱлэш.

Тэвэ кэҥэж тӱҥалтышэш апрэль дэн май тылы- 
зыштэ йӱр вӱд шагал лийэш. Ты жапыштэ шурно- 
влак йӱр укэ дэн кушмыштым чарнэн шогат, парэҥгэ 
гын, кушмыжым ок чарнэ.

Парэҥгэ эн талын (вийын) ийуль дэн августышто 
кушкэш, тунам ССР Ушэм мучко йӱр шуко йӱрэш. 
Сандэн шошымат, да шыжымат (август дэн сэнча- 
брштэ) йӱр ок лий гынат парэҥгын лэктышыжэ йатыр 
куго лийэш.

Парэҥгым вашкэн шындаш ок кӱл. Тыпашам ик- 
ийашым—шӱльым, шожым, шыдаҥым вӱдэн пытар- 
мӧҥгат ыштэн шукташ лийэш.

Парэнтэ икийаш шурно лэч вара—сэнтьабр тылы- 
зыштэ шуэш. Ты жапыштэ моло шурно-влак погэн 
налылтыт. Вараш кодын шумыжо озанлыклан пайдам 
вэл ышта,—ты жапыштэ вашкыдэ, шагал вий дэн 
шуко шындымэ парэҥгымат погэн надаш лийэш.

Парэҥгэ шындымын шӱкшудо да шурно локтылшо 
дэн кучэдалмэ шотыштат полшымыжо уло.

Шындымэ лэч вара тырмалат, ик монар кана урат 
альэ куралыт. Тыгэ ыштымэ дэн мландэ шӱкшудо дэч 
эрна. Парэҥгым курал лукмо годым мТтандэ пушку- 
дэммат шӱкшудрлм пытараш полша. Сандэн парэҥгэ 
лэч вара вӱдымӧ шурно, мут гыч шӱльӧ, уржа почэш 
вӱдымӧ лэч утларак уҥа.

Парэҥгэ аҥасэ рокым чӱчкудын пушкудэмдэн шо- 
гымылан шӱкшудо пыта, адак шурно локтылшо шукш- 
копшаҥгым пытарашат полшалтэш. Шӱкшудо изэм-
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мылан шукш-копшаҥгын кочышыжат изэмэш. Тулэч 
посна, вӱдымӧ шурнылан зийан ыштышэ шуко кы- 
дэжан, мут гыч, тыгыдэ кармэ-влак, парэҥгылан ны- 
могай зийаным огыт кондо.

Калык озанлыкыштэ парэҥгын кулэшыжэ тунар 
куго гынат тымартэнат парэҥгэ шындымэ пашам 
ушыш шагал налыт. Тудым тывэч ужаш лийэш: па- 
рэҥгэ шагал шындалтэш, лэктышыжат изэ, таварлыкпш 
пэш шагал, адак парэҥгэ уҥдарымэ нымогай агройӧн 
укэ манаш лийэш молат.

Тымарсэк парэҥгым шкэт-посна озанлык шындэн 
илыш. Сандэн ты паша вараш кодын мийыш.

Парэнтым тошто сэмынак шындышт, пашам ка- 
дэм кодсо тарман дэнак ыштышт, сандэн парэҥгэ 
чот уҥэн ыш кэрт. Ончэт гын, па^рэҥгым пэш сайын 
ончэн куштыдэ ок лий.

Ындэ паша йӧршын вэстӱрлэмэ. Йал озанлык кол- 
лэктив дэн совхоз корныш шогальэ. Йорло да кокла 
крэстйан коллэктивыш пураш тӱҥальыч, адак совэт 
кугыжаныш йал озанлык пабрик-влакым —парэҥгэ 
шындымэ, адак моло шурно вӱдымӧ совхозым ышташ 
тӱҥальэ. Садлан ончыкыжо парэҥгэ шындымэ паша 
моло шурно вӱдымаш ганьак ончык вийын кайэн 
кэртэш.

Куго ушэмлымэ озанлык-влак дэн совхоз-влак гына 
эн у тэхникэ ӱзгарым пашаш шогалтэн кэртыт. Нуно 
вэлэ чыла йал озанлык ӱзгӓрым да шупшыктымо ӱз- 
гӓрым чылажымат пашаш ушэн кэртыт. Тыгай озан- 
лык-влак гына йал озанлыкыштэ ыштымэ шурным, 
парэҥгымат чот шукэмдэн кэртыт. Нуно вэлэ йал 
озанлык пашамат сотсиалист корныш пуртэн шогалтат.
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ПАРЭҤГЫН ПАСУСО ВЭРЖЭ.

Йал озанлыкыштэ улшо куго ситыдымаш-влак 
коклаштэ тыдымат ончыкташ кулэш. Ты мартэнат 
кум пасу дэн илалтэ, такыр пасуштыжо вольыкым 
кӱталтэш.

Кум пасум кучымо годым шукыжым тыгай пыр- 
чан шурным вудӓлтэ: уржа ильэ шыдаҥ, нунын по- 
чэш икийаш шурно: шӱльӧ, шож, шыдаҥ.

Вудымӧ лэч вара нуным погэн налмэшкэ изышат 
ок ончалт. Кок ийаш вудымӧ пасушто рокым изы- 
шат ок кожгаталт, садлан тудо пэшкыдэмын, кош- 
кэн шинчэш. Тулэч посна аҥаш шукшудо чот поша.

Кум пасум кучымо годым парэҥгым да моло вож- 
саскам вудӓш вэр ок лий. Тыдымат ситыдымашлан 
шотлаш возэш.

Парэҥгэ шындымэ рок парэҥгэ лукмо дэч вара 
пушкудэмэш, шукшудо-влак пытат, парэҥгэ почэш 
вӱдышаш шурнылан вудшат ситышаш нарэ кодэш. 
Полтавэ сынымэ стансан 16 ийышкэн сынэн илы- 
мыжэ тыдым ончыктэн: парэҥгэ лэч вара вудымӧ 
икийаш -шыдаҥ эн сай шочэш, тудым моло шурно 
почэш вудымӧ годым ныгунамат тунар кугын шочын 
огыл. Парэҥгэ шындымэ лэч вара вуд^ымӧ шыдаҥын 
лэктышыжэ, шыдаҥ дэн шож почэш вудымым он- 
чымаштэ, гэктарлан кум сэнтньэр шукырак- лийын.

Тывэч ындэ палэ: икийаш вудӓш эн сай вэр — 
парэҥгэ альэ моло вожсаска шындымэ пасу лийэш. 
Кум пасу дэн вудымӧ годым тэнийэ парэҥгэ шын- 
дымэ пасу, шушаш ийжылан вольык кутымӧ такы- 
рэш кодалтэш. Тыгэ крэстйан кок зийаным ужэш:



г

ончычак тудын пасужо йара кийа, тулэч посна шӱк- 
шудо шагал лиймылан вольыкшо шужэн коштэш.

Чын, парэҥгэ почэш такырэш шӱльӧ дэн викым 
йӧрэн вӱдӓш лийэш. Тугэ гынат, тыгэ ыштымэ го- 
дым ик шотышто зийан лийэш; викэ лэч вара вӱ- 
дымӧ кокийаш шурнын лэктышыжэ изэмэш. Тыгай 
экшыкым пытарышаш вэрч викыланат, уржаланат па- 
сум тэрыс дэн альэ миньэрал дэн ӱйаҥдаш кӱлэш.

Парэҥгэ лэктышышым нӧлталшаш вэрч шуко па- 
суш лэкдэ ок лий.

ПАРЭҤГЭ ДЭН НЛЭВЭРЫМ ВАШТАЛТЫЛ ВӰДЫМӦ.
Ындэ шун йӧрэ рокан вэрыштэ могай шурным 

вашталтыл вӱдэт гын, пайдам эн шуко ышташ лий- 
эш, — тудым ончалына. Рӱдӧ шэм рокан кундэмыштэ, 
адак Украинын йӱдвэл округ-влакыштыжэ клэвэрым 
шуко вӱдӓт. Тушто клэвэрсӓй щочэш, тудо моло шур- 
нымат уҥдара. Шэм рокдымо вэрыштэкокий солымо 
клэвэрым вӱдӓш сай лийэш. Чодран да стьэп кут- 
ласэ шэм рокышто ик ий солымо клэвэрым вӱдэт 
гын, пайдалырак лийэш.

Сандэн Рӱдӧ шэм рокан обласыштэ, адак Ук- 
раин шэм рокышто парэҥгым шындыман да ик ий 
солымо клэвэрым вӱдымӓн ныл пасум ышташ лийэш. 
Тыгэ ыштымэ годым клэвэрым икийаш пасуэш шож 
дэн шӱльӧ йымалан вӱдӓш кӱлэш. Тунам парэҥгэ дэн 
клэвэр вӱдымӧ ныл пасу тыгай лийэш: 1) клэвэр вӱ- 
дымӓн шӱльӧ, 2) шудылан вӱдымӧ клэвэр, 3) уржа 
пасу, 4) парэҥгэ.

Тыгай ныл пасум ыштымэ годым клэвэр почэш 
уржа вӱдӓлтэш, уржа лэч вара парэҥгэ шындалтэш.



Клэвэр вӱдымын пайдажэ парэҥгыланат логалэш 
парэҥгэ лэктыш кугырак лийэш. Тыгэ вашталтыл 
вӱдымаш шагал мландан да паша вий шукан колхоз- 
лан сай лийэш. Моланжэ палэ: тыгэ вӱдымӧ годым 
парэҥгэ шындаш чыла куралмэ мландын нылымышэ 
ужашыжэ пуалтэш.

Шэм рокдымо вэрысэ шун йӧрэ мландыштэ кок 
ий солымо клэвэрым вӱдыман,—тудо кокымышо ий- 
жыланат сай шудым пуа.

Тыгэ ыштышашлан вич альэ куд пасум ышташ 
возэш. Клэвэрым уржа йымак вӱдымӧ годым клэ- 
вэран куд пасу тыгай лийэш: 1) викэ такыр, 2) клэ- 
вэр вӱдыман уржа озым, 3) клэвэр, 4) клэвэр, 5) па- 
рэҥгэ, 6) икийаш — шӱльӧ, пырчылан вӱдымӧ викэ, 
пурса, адак молат.

Тыгэ куд пасу дэн вӱдымӧ годым парэҥгэ кок ий со- 
лымо клэвэр пасуэш шындалтэш. Тыгэ парэҥгылан 
чыла куралмамландынкудымышо ужашыжым пуалтэш.

Парэҥгым шындышашлан клэвэр пасум шыжымак 
прэдплужникан плуг дэн куралын сайын гына тарэл- 
кан манмэ тырма дэн тырмалаш кӱлэш. Тыгэ ыш- 
тымэ годым колхозникын вийжэ ӓрӓм ок лий — па- 
рэҥгэ пэш шуко шочэш, парэҥгын лэктышыжэ ур- 
жа лэч вара вӱдымӧ дэчат шукырак лийэш.

Нижэгород обласын Симбилэй лӱмӓн сынымэ 
стансыштэ уржа лэч вара вӱдымӧ парэҥгын лэкты- 
шыжэ гэктарлан 148 сэнтньэр лийын, клэвэр лэч вара 
вӱдымын 190 сэнтньэр лэктын, шкат ужыда: клэвэр 
дэч вара вӱдымӧ 42 сэнтньэрлан шукырак лийын.

Озанлыкыштэ клэвэрым шӱльӧ йымалан вӱдышаш- 
лан вичпасумат ышташ лийэш. Кушкыл-влактунам тыгэ



вашталташ тӱҥалыт; 1) шульӧ пасу, 2) клэвэр, 3) клэ- 
вэр дэн такыр, 4) озым, 5) парэҥгэ. Тыгэ вич пасум 
кучымо годымат парэҥгым уржа почэш, клэвэр па- 
сум куралмӧҥгӧ ик ий вара шындалтэш.

Куд 'пасу дэн вич пасу годым кокымышо ийлан 
кучымо клэвэрым ик кана гына солалтэш, адак тушто 
ийуньын пэлыж мартэ вольыкым кӱтӓт. Тылэч вара 
клэвэр вӱдымӧ пасум куралын шыжылан уржам альэ 
кок ийаш шыдаҥым вӱдӓт.

Икийаш шурнэш клэвэр вӱдыман шым пасумат 
ышташ лийэш. Тудыжо тыгай лийэш: 1) викэ вӱдымӧ 
такыр, 2) озым, 3) парэҥгэ, 4) икийаш — шӱльӧ да 
клэвэрым вӱдыман шож, 5) клэвэр, 6) клэвэр, 
7) икийаш.

Тыгэ шым пасу дэн вӱдымӧ годым парэҥгым, 
клэвэр вӱдымӧ лэч вара кум ий эртымӧҥгӧ, кокийаш 
шурно почэш шындалтэш. Тыгэ вӱдымӧ клэвэрын 
парэҥгылан ыштымэ пайдажэ кӱшан ончыктымо сэ- 
мын вашталтыл вӱдымӧ годымсо пайда нарак ок лий. 
Шым пасум кучышо колхоз, совхоз альэ йал кӱрт- 
ньӧ корно станса лэч альэ крахмал завот лэч мӱн- 
дурнӧ шога гын, тунам тыгэ ыштыман. Шымышэ 
пасуэш, клэвэр погэн налмэ почэш, йытыным вӱды- 
ман. Тунам парэҥгым вольыклан пукшаш лийэш.

Тыдым каласэн кодаш кӱлэш: кок ий солымо клэ- 
вэран пасу вашталтышэ, тугак клэвэрым такырэш 
вӱдымӧ годымат, тышак вӱдымӧ чыла шурно лэктыш 
йатыр куго лийэш. Парэҥгат шуко шочэш. Тыгэ 
клэвэран пасу вашталтыш лийэш гын, шурно лэктыш 
шэм рокдымо вэрыштат, шэм рокдымо чодра стьэп 
уло вэрыштат утларак лийэш.



Носов лӱман сынымэ станса (Чэрниговка' ныл 
ий коклаштэ (1917-20) тыгэ сынэн илэн. Шож ву- 
дышаш пасуш шыжым тэрысым кышкалтын, шошым 
клэвэрым вудэныт. Шожым тӱрэд налмӧҥгӧ, клэвэр 
шыжэ мартэ чот кушкын шогэн, вара тудо гэктар 
йэда, кокла чот дэнэ чотлымаштэ, 20 сэнтньэр шу- 
дым пуэн. Клэвэрым солэн налмӧҥгӧ пасу тунамак 
парэҥгылан куралалтын.

Тыгэ клэвэр пасушто кӱчӱк жапышкэн шогэн гы- 
нат, тудо парэҥгылан куго пайдам ыштэн. Тышак 
шындымэ парэҥгэ шож ӱмбак клэвэр вӱдымӧ лэч 
вара шындымэ аҥасэ лэчын гэктар йэда 26 сэнтньэр 
утларак шочын.

ВУДЫМӦ ТАКЫРЫСЭ ПАРЭҤГЭ.

Шагал мландэ районышто, ончычак куго ола вок- 
тэнсэ вэрлаштэ, парэҥ- 
гым кӱшнӧ ончыктымыла 
шындымэ лэч посна та- 
кыр пасуэшат шындаш 
лийэш. Тунам ныл пасу 
гыч кок пасуэшышэ па- 
рэҥгэ шындалтэш. Тыгэ 
ыштымын ик ситыдымаш 
могыржо уло: озанлыкы- 
штэ вольык курго шуко 
лийын ок кэрт, — вэт 
такыр пасуэш викэ дэн
шуьлым вудэн шудым ышташ лийэшыс, тугак клэвэ- 
рым, эспарсэтым да моло шудымат вудаш лийэш.

1-шэ сурэт. Башкэ ш ушо сорт парэнтэ



Вудымӧ такырэш парэҥгым шындымэ годым эр, 
вашкэ шушо сорт-влакым йамдылаш кӱлэш, муг гыч, 
Эпикур, Эр роза, Вэрмонт манмым да монь. Такыр 
гыч парэҥгым вашкэрак погэн налаш кӱлэш, тунам 
кок ийаш шурно вудаш жап шукырак кодэш.

Такырэш шындышаш парэҥгылан шыжым кузэ 
гынат эррак куралаш кулэш, тунамак тэрысым гэктар 
йэда 180 сэнтньэр лэч шагал пыштыман огыл.

Парэҥгэ кушкын шумэшкыжэ мландэ гыч кушкыл- 
лан кулшӧ кочмо ӓрвэр-влакым шуко пытара, шкэ 
кӧргышкыжӧ шыҥдара. Тугэ лиймылан рок кошкэн 
кодэш. Садлан тышак вудымӧ кок ийаш шурно лэк- 
тыш лэч изырак лийэш. Тугэ гынат парэҥгын пай- 
дажэ шуко, сандэн тудым такыр пасуэш шындашак 
кулэш.

Моско обласыштэ улшо сынымэ стансаштэ тыгэ 
чотлалтын: вудымӧ такырэш шындымэ парэҥгэ гэк- 
тарлан 102 сэнтньэрат пэлэ лийын. Парэҥгэ почэш 
вудымӧ уржа лэктыш гэктарлан 18 сэнтньэрат пэлэ 
лийын, альэ эр куралмэ йандар такырысэ лэч 3 сэнт- 
ньэрлан вэл шагалрак лэктын. Крэстйанын уржажэ 
гэктарлан 9 сэнтньэр лийын. Ындэ ужыда: сынымэ 
стансыштэ прамай куралмэ годым вудымӧ такырыштэ 
шурно шуко шочэш. Тушто, вара куралмэ крэстйан 
такыр дэн таҥастарэт гын, кок ийаш шурно лэктыш 
кок кана шукырак лийын, адак 102 сэнтньэрат пэлэ 
уто парэҥгэ кушталтын.

. ПӒРЭҤГЫЛАН НУРАЛМЭ.
Ш уко пасушто, мут гыч ныл пасушто, парэҥгым 

озым лэч вара альэ такырэш шындалтэш гын, тунам
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иасум шыжым кузэ гынат эррак куралаш кӱлэш. 
Кокийаш альэ икийаш шурным погэн налшын туна- 
мак куралаш тӱҥалмэ эн сай лийэш. Эр куралат гын, 
шэм рокдымо вэрыштэ, адак эн чотшым кукшо 
ийакэчан да шэм рокан вэрыштэ, парэҥгэ лэктыш 
утларак куго лийэш.

Шыжым рокым кок сэмын пушкудэмда I лийэш: 
шурным погэн налшынак тэрысым кышкаш да кэл- 
гын курал шындаш, альэ жап укэ гын, дисковой 
тырма дэн, каш сӱмӱрымӧ кӱртньыжым налмэ лэмэш- 
ник дэн альэ плуг дэнак отылым талкан (куаш) ку- 
ралаш (лущение) кӱлэш. Тыгэ куралмэ годым ӱмбалсэ 
вичкыж рокым гына пушкыдэмдаш кӱлэш, адак шӱк- 
шудо дэн отылым пӱчкэдалтэш, садлан кэлгын ок к)>л, 
5-7 сантимэтр нарэ гына корэн кайман. Тыгэ ыш- 
талтэш гын, кэлгын куралшашым шыжэ мартэ кодаш 
лийэш, вара сэнчабрыштэ альэ окчабр шумӧҥгӧ ижэ 
кэлгын кураташ кӱлэш.

Шыжым кок-кум тылызэ коклаштэ отыл дэн шӱк- 
шудо, адак тэрысат шӱйын шуыт, садлан эр куралат 
гын, рокышто вӱд ок пытэ, адак кушкыл кочмо 
арвэр-вЛак погынат. Шыжым куралмэ пасуым тэлы- 
лан тырмалыдак кодат.

Бутылис лӱман сынымэ стансаштэ (ожсо Влади- 
мир губ.) кэҥэж эртышаш годым, шурным погэн налмэ 
почэш, пасум талкан куралыныт, шыжым плуг дэнак 
кэлгын курал шындэныт. Тэлым рок пызыралт шин- 
чын, тудым пушкыдэмдаш манын шошым тырмалэ- 
ныт, адак вэс пачашлан куралыныт. Талкан куралын, 
шыжым куралын, адак шошым вэс пачашлан кура- 
лын парэҥгым шындалтын улмаш, ты шындымэ-влак
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гыч 3 ий коклаштэ, кокла чот дэн гэктар йэда 
150 сэнтньэрым налыныт. Шошым куралын, адак па- 
рэҥгым шындымэ лэч ончыч вэс пачашлан куралын 
шындалтын улмашат парэҥгэ лэктыш 13 протсэнлан 
шагалрак лийын— 137 сэнтньэр вэл лийын.

Нижэгород крайсэ Симбилэй сынымэ стансаштат 
тугак уҥэн. Тушто шыжым эр курал шындымэ гыч 
парэҥгэ гэктарлан 150 сэнтньэр шочын, шыжым да 
вара куралмэ гыч 133 сэнтньэр лэктын, адак шошым 
куралмэ гыч 132 сэнтньэр лийын. Ужыда: шыжым 
эр куралмэ пасушто парэҥгэ лэктыш йэда 17 сэнтньэр- 
лан нӧлталалтын. Тулэч посна тывэчак ужылто: шыжым 
вараш кодын ик кана куралмаш, шошым куралмэ дэн 
таҥастарэт гын, парэҥгэ лэктышым изышат ок ,ку- 
гэмдэ манаш лийэш. Садлан шэм рокдымо вэрыштэ 
шыжым кузэ гынат эррак куралаш кӱлэш.

Чодра да стьэпысэ шэм рокан вэрыштат шыжым 
куралат гын, парэҥгэ шуко шочэш. Шэм рокан вэ- 
рыштэ шошым ийкэчэ кукшо лийэш гын, шошым 
куралмэ зийаным конда: тудо рокым коштэн шында, 
адак шурно лэктышым чотак изэмда. Сандэн тыштэ 
шыжым куралмын кулэшыжэ шэм рокдымо вэрысэ 
лэчат куго. Тыгай ӧэрыштэ аҥам тыглай гына тыр- 
малат альэ культиватыр дэнэ тырмалат да куаш гына 
пушкыдэмдат.

Сӱӓс рэспубликысэ Спасск сынымэ стансаштэ шы- 
жым курал шындымэ вэр гыч парэҥгым гэктар йэда 
115 сэнтньэр погэныт, шошым куралмаштэ—97 сэнт- 
ньэрым альэ 18 протсэнлан шагалрак. Пошкырт рэс- 
публикысэ Чэшма сынымэ стансаштэ шыжым куралмэ 
пасушто парэҥгэ гэктар йэда 157 сэнтньэр лийын.



шошым куралмаштэ— 127 сэнтньэр. Тыштэ шыжым 
курал шындымаш парэҥгэ лэктышым гэктар йэда 
26 сэнтньэрым шукэмдэн.

Клэвэр дэн моло шурным вашталтыл вудымӧ го- 
дым парэҥгэ клэвэр почэшат тӓҥгӓл толэш. Тунам 
клэвэр сӧрэмым, шукыжым кокийашым, шыжым ку- 
ралдэ кодаш йалт ок лий. Клэвэрын кодшо вожшо 
да отылжо шошымак вӱдыжгэн шуйаш туҥалышт 
манын шыжымат эр куралаш кулэш.

Парэҥгэ пушкудо, сай куралмэ мландэш гына чот 
уҥа. Сандэн клэвэрым солэн налмэ пасушто сӧрэмым 
пытараш кулэш. Тыдым кок турлын ышташ лийэш: 
кэлгын культурно куралаш альэ ончыч талкан кура- 
лашат варажым плуг дэн кэлгын куралаш.

Кэлгын культурно манмэ куралмаш тыгай лийэш: 
клэвэр отылым Сакка плуг дэн куралыт, ту плугын 
сӧрэмым копарышэ прэдплужникшэ лийэш. Тудо-Сӧ- 
рэмым 4^2—6 сантимэтр кужгыт коптарэн йыраҥыш 
сумурэн мийа, плугшо куштылгын гына корэн кай- 
шыла сӧрэмым пушкудо рок дэн лэвэд кода. Тыгэ 
куралмэ аҥаштэ рок тыгыдэ кандаран лийэш, адак 
тӧр куралалтэш.

Сӧрэм коптарышэ узгӓран плуг укэ гын, тунам 
куралмэ лэч арньа ончыч клэвэр сӧрэмым 6 санти- 
мэтр мартэ талкан корэн кайман.

Талкан куралаш тӱрлӧ тарман уло: ныл лэмэшник, 
рандал альэ пружинан тырма. Тыгэ ончыч талкан корэн 
каймэ пасум тыглай плуг дэнат куралаш пэш куштул- 
голийэш, кашатсайын шалана, куралмыжат сайлийэш.

Тугэ ончыч талкан куралдэ альэ сӧрэмым копта- 
рыдэ викок тыглай плуг дэн куралат гын, аҥат сайын
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ок куралалт, сӧрэм кандар-влакым пытараш тӧчэн 
пэш шукышкэн дисковой тырма дэн тырмалаш возэш. 
Рокшат пурак лийын чот нӧлтӓлалтэш, адак тыгыдэ 
кандаран лиймыжат пыта,

Мон кэлгыт нурала!Д. Шэм рокдымо вэрыштэ па- 
рэҥгылан куралаш лиймэ лончо кэлгыт нарэ курал- 
ман. Йужо книжкаштэ тыгэ сэрат: плуг почэш кэл- 
гэмдэн мийшэ тарманым колташ кӱлэш альэ ик вэры- 
мак йа плуг дэн, йа шога дэн кок пачаш курал лэк- 
ман маныт. Тугэ ышташ ок кул. Тыдэ уто п ша вэлэ, 
тугэ парэҥгэ шэргэш толэш, адак лэктышыжат шу- 
кылан ок нӧлтӓлт, альэ йалт ок йэшаралт. Тугэ ыш- 
тымын ок кулжӧ тывэчат койэш: парэҥгэ вондым 
урымо годым рӓт влакыштэ пушкудо рок шукэмэшыс.

Шэм рокан вэрыштэ парэҥгылан пэш кэлгынак 
куралаш ок кул: иктаж 15-18 сантимэтр кэлгыт нарэ 
сита. Кэлгын куралмэ йараланак кайа,—шурно лэк- 
тыш садак ок кугэм. Тэвэ Харьковысо сынымэ стан- 
саштэ 5 ий кӧргыштӧ, кокла чот дэн чотлымо годым, 
10 сантимэтр кэлгыт куралмаштэ парэҥгэ 129 сэнт- 
ньэр шочын, 25 сантимэтр кэлгыт куралмаштэ— 143 
сэнтньэр. Шкат ужыда: кэлгын куралмаштэ парэҥгэ 
лэктыш улыжат 6 сэнтньэрлан вэлэ шукырак лийын.

ПАРЭҤГЫЛАН МЛАНДЫМ УЙАҤДЫМЭ.
Рокысо кушкыллан йӧрышо кочмо арвэр-влакым 

парэҥгэ шкаланжэ пэш шуко пога, киндат парэҥгэ 
нарэ ок нал. Тэвэ ончалза. Гэктарлан 150 сэнтньэр 
лэкшэ парэҥгэ пасу гыч шкаланжэ тыдэ-влакым на- 
лын кайа: 66 килограм азот, 30 килограмат пэлэ фос- 
фор кислота, 140 килограм калий. Ындэ шульым он-
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чалыпа. 15 сэнтпьэр шулъӧ пырчыштэ да 30 сзктньэр 
шӱльӧ олымышто рок гыч налмэ тынар арвэр уло:
47 килограм азот, 23 килограм фосфор кислота, 
адак 55 килограм калий.

Парэҥгэ эн шукыжым калийым налэш —тудо 
шульын налмыж лэч кум кана нарэ утларак налэш. 
Сандэн парэҥгэ шындымэ рокьш ӱйаҥдымаш вэрч 
азот дэн фосфорым гына огыл, калийымат пуаш ку- 
лэш. Парэҥгэ шындаш лӱмын тэрысым альэ миньэрал 
ӱйаҥдышым пыштэт гын, парэҥгэ чотырак уҥа. Куш- 
тулго ошман мландыштэ тэрыс вашкэ йӱлэн шинчэш, 
садлан тушко уйаҥдыш пышташ пэш кӱлэш.

Тэрыс. Парзҥгэ шыыдаш рокыш пыштымэ ӱйаҥдыш 
коклаштэ—тэрыс эн сайлан шотлалтэш. Тудо парэҥгэ 
лэктышым кугын нӧлталэш альэ парэҥгым чот уҥ- 
дара. Шэм рокдымо вэрыштэ йатыр станса-влак па- 
рэҥгым тэрыс дэн ӱйаҥдымэ рокэш шындэн сынэн 
ончэн тыгэ каласат: парэҥгэ шындышаш пасушко 
тэрысым гэктарлан 180 сэнтньэрым кышкаш кӱлэш.

Парэҥгым сынэн шындымэ Пэсчан лӱман стан- 
саштэ тэрсым парэҥгэ шындымэ лэч ийдалук ончыч, 
адак лач шындымэ ончыч гына кышкэн ончэныт. Тэ- 
рысым гэктарлан 360 сэнтньэрым кышкэныт. Нунын 
сынэн ончымашт гыч тыгэ толын лэктун: тэрысым 
ийдалук ончыч кышкымэ вэрыштэ парэҥгэ лэктыш 
гэктар йэда 105 сэнтньэр йэшаралтын, парэҥгэ шын- 
дымэ ончыч гына кышкымэ вэрыштэ гэктар йэда 
153 сэнтньэрлан шукырак уҥэн. Тугэ гэктарлан
48 сэнтньэр шукырак лэктын. Уржа вӱдышаш вэрыш 
тэрысым кышкалтын улмашат, уржа лэктыш гэктар- 
лан 5^2 сэнтньэр утларак лийын.
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Ик сэнтньэр уржам 6 тэҥгэ дэи чотлэт гын, тэ- 
рыс кышкымэ почэш вудымӧ уржа лэктыш 33 тэҥ- 1 
гэлан утларак лийын. Парэҥгын сэнтньэржым 1 тэҥ- 
гат 80 ыр дэн чотлэна гын, лачак шындышаш годым 
тэрыслымэ вэрэш утларак шочшо 48 сэнтньэр па- 
рэҥгэ 86 тэҥгэ 40 ыршийаш лийэш. Ындэ ужына: 
тэрысым уржалан огыл, парэҥгылан пыштэна гын, 
360 сэнтньэр тэрыс олмэш гэктар йэда 53 тэҥгат 
40 ырший уто докотым налына.

Шэм рокан вэрыштэ тэрысым викок парэҥгыла- 
нат пышташ лийэш, озымланат лийэш. Воронэж 
сынымэ стансаштэ уржа озымлан гэктар йэда 180 сэнт- 
ньэр тэрысым пыштэныт. Уржа лэч вара вэс ийэшыжэ 
парэҥгым шындэныт. Ты шындымэ парэҥгын лэкты- 
шыжэ гэктарлан 16 сэнтньэр утларак лийын. Тэры- 
сым кок кана шукырак альэ гэктарлан 360 сэнтньэ- 
рым пыштымэ годым парэҥгэ адакат шуко шочын, 
гэхтар йэда 27 сэнтньэр утларак лийын. Сандэн 
тэрысым ужашын-ужашын пышташ кӱлэш,— ик ужа- 
шым озымлан, вэс ужашым парэҥгылан.

Шэм рокан вэрыштэ парэҥгылан тэрысым шыжым 
куралмэ лэч ончыч шупшыкташ кӱлэш. Шошым шуп- 
шыктэн курал шындэт гын, рок кошкэн кэртэш, ту- 
нам парэҥгэ лэктыш изэмэш. Шэм рокдымо вэрыш- 
тат тэрэсым шыжым лукташ кӱлэш, шошым да тэ- 
лымат кышкаш лийэш.

ПАРЭҤГЫЛАН МИНЬЗРАЛ ӰЙАҤДЫШ.
Тӱрлӧ роклан кочмо арвэрым чылажланак икканьэ 

пышташ ок йӧрӧ. Шэм рокдымо вэрысэ шун йӧрэ рок-
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лан 9Н шукыжо авот дэн фосфор кулэш, калий— 
шагалрак. Ошма йӧрэ рок дэн ошмалан эн ончыч азот 
кулэш, вара калий, адак фосфор кӱлэш. Шэм роклан 
фосфорнокислый уйаҥдыш эн сай лийэш. Вара азот 
уйаҥдыш-влак кӱлыт, кумышо кулэш ӓрвэр— калий 
уйаҥдыш-влак. Шэм рок дэн шэм рокдымо кундэм- 
влакын гранитсаштышт чодрасэ шун йӧрэ рок-влак 
улыт, нунылан кум турлӧ уйаҥдыш-влак чыланат 
кулыт.

Ошман мландыш калий дэн азот уйаҥдыш-влак, 
пырльа пышталтын гынат, посна-посна пышталтыт 
гынат, парэҥгым пэш чот уҥдарат. Коктыт дэнэ 
пыштымэ миньэрал уйаҥдыш-влак (мут гыч, азот дэн 
калий, калий дэн фосфор) кумыньэк пырльа пыш- 
тымэ лэч изынрак уҥдарат.

Бутылис сынымэ пасушто парэҥгым льупин гыч 
149 сэнтньэрым гэктар йэда погэныт, льупин дэн 
фосфорит ложаш дэн уйаҥдымэ гыч— 160 сэнтньэрым 
альэ 11 сэнтньэрлан шукырак, адак льупин дэн калий 
шӧнчӓл дэн уйаҥдымэ гыч— 219 сэнтньэрым альэ 
70 сэнтньэрлан утларак. Ты сынымаш гыч ужына: 
ошман мландыштэ парэҥгым калий уйаҥдышан вэ- 
рэш шындэнт гын, тудо фосфорит ложаш дэн уйаҥ- 
дымэ лэч утларак уҥа.

Ожсо Рӓзан губэрнаштэ 1927— 28* ийыштэ крэ- 
стйан мландэш пырльа сынэн ончалтын. Тушто су- 
пэрфосфат шкэт гына пышталтын гынат парэҥгым 
утларак уҥдарэн: шун йӧрэ рокышто да ошма йӧрэ 
рокышто—гэктэрлан 20-22 сэнтньэр, шэм рокышто— 
25-27 сэнтньэр шукырак шочын. Парэҥгылан супэр- 
фосфат пыштымын эрэ докодшо 25 тэҥгэ лийын.
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Калий шӧнчалым шкэтшым гына пыштымэ годым, 
ошма йӧрэ рокышто парэҥгэ 17 сэнтньэр утларак 
лийын, шун йӧрэ рокышто— 10 сэнтньэрат пэлэ, шэм 
рокышто — 12 сэнтньэр. Калий шӧнчал дэн пырльа 
пыштымэ супэрфосфат парэҥгэ лэктышым гэктар 
йэда 26-30 сэнтньэрлан йэшарэн. Чылажымат—супэр- 
фосфатым, калий шӧнчалым, адак сэрнокислый аммо- 
нийым— пыштэн уйаҥдымэ парэҥгэ лэктышым гэктар 
йэда 36 гыч 50 протсэнлан кугэмдэн: ошма йӧрэ ро- 
кышто—46 сэнтньэрлан, шун йӧрэ рокышто—50 да 
шэм рокышто—97 сэнтньэрлан.

Сӱӓс рзспубликыштэ 1926 ийыштэ парэҥгылан 
миньэрал ӱйаҥдышым пуэн 14 сынымашым ыштэныт. 
Тугэ ыштэн парэҥгым шындымыштгодым ӱйаҥдымэ 
вэрыштэ гэктарлан 70 сэнтньэр лийын, 100 сэнтньэр. 
нарэ тэрысым пыштымэ вэрэш 113 сэнтньэр шочын, 
чыла миньэрал ӱйаҥдышым пыштымэ вэрэш— Пбсэнт- 
ньэрат пэлэ. Тугэ чыла миньэрал ӱйаҥдыш дэн ӱйаҥ- 
дымэ вэрэш ӱйаҥдыш пыштыдымэ вэр лэч гэк- 
тарлан 36 сэнтньэрат пэлэ утларак лэктын.

Парэҥгын сэнтньэржэ 1 тэҥгат 80 ыр шога гын, 
миньэрал ӱйаҥдыш пыштымылан йэшаралт шочшо 
парэҥгэ 65 т. 70 ыр. шога, ӱйаҥдышын акшэ, вэрысэ 
склад гыч намиймым чотлыдэ 27 тэҥгаш лийын. Са- 
дыгэ миньэрал ӱйаҥдыш пыштымын йандар докотшо 
гына 50 тэҥгэ лийын.

Нижэгород крайысэ Симбилэй сынымэ стансыштэ 
чодран лудо шун йӧрышан рокэш миньэрал ӱйаҥды- 
шым пыштымэ почэшат парэҥгэ лэктыш чот кугэмын. 
Ик монар ийышкэн супэрфосфатым, калий шӧнчалым, 
адак сэрнокислый аммонийым пыштымэ почэш кокла
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чот дэн гэктарлан 70 сэнтньэр парэҥгэ утларак шо- 
чын. Ӱйаҥдыш акым кудалтэт гын, ӱйаҥдыш пышты- 
мын йандар пайдажэ гэктарлан 100 тэҥгэмат эртэн.

Парэҥгылан миньэрал уйаҥдышым гэктар йэда 
тыгэ пышташ кӱлэш: кум сэнтньэрат пэлэ супэрфо- 
сфатым альэ 7 сэнтньэр фосфорит ложашым, сэнт- 
ньэрат пэлэ калий шӧнчалым, 3 сэнтньэр 15 протсэ- 
нтан сильвинитым, адак сэнтньэрат пэлэ сэрнокислый 
аммонийым.

Парэҥгылан миньэрал ӱйаҥдышым чылажымат— 
супэрфосфатым альэ фосфорит ложашым, калий шӧн- 
чалым альэ сильвинитым, адак сэрнокислый аммо- 
нийьш— пыштымэ годым тудын акшэ склад гыч 
шупшыктымым чотлыдэ, гэктарлан 30 тэҥгэлан шо- 
галэш.

ТЭРЫС ДЭН МИНЬЭРАЛ ӰЙАҤДЫШ.

Парэҥгылан тэрысым шкэтшым альэ миньэрал 
уйаҥдыш-влак дэн пырльат пышташ лийэш. Миньэрал 
уйаҥдыш-влакым чылаштымат —фосфорнокислый, ка- 
лий адак азот уйаҥдыш-влакым—пыштэт гын, тэрыс 
пыштымэ ганьак лийэш, парэҥгэ лэктыш тэрыслымэш 
уҥымо дэч изэ ок лий.

Моско воктэнсэ парэҥгэ шындымэ ‘ Пэсчан сы- 
нымэ пасушто гэктарлан 180 сэнтньэр тэрыс пыш- 
тыма гыч 133 сэнтньэр парэҥгым налыныт, чыла 
уйаҥдышым пыштыма гыч— 127 сэнтньэрым альэ 
6 протсэнлан гына шагалрак.

Моско воктэнак Долгопруд сынымэ пасу уло. 
Тушто тэрысым гэктар йэда 180 сэнтньэрым пыштэ- 
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нытат парэ1ггэ 161 сэитньэр шочын, чьгла ӱйаҥды- 
шым пыштымэ вэрэш 158 сэктньэр лийын альэ 3 прот- 
сэнлан вэлэ шагалрак. Ту сынымэ пасуштак 180 сэнт- 
ньэр тэрыс да чыла ӱйаҥдыш пыштымэ почэш 
260 сэнтньэр тэрысым пыштымэ вэрысэ нарак уҥда- 
рат. Сандэн парэҥгылан пыштымэ тэрысын пэлыжэ 
олмэш миньэрал ӱйаҥдышым пышташ альэ ваштал- 
таш лийэш.

Торф— ӱйаҥдыш. Куп-влак кок тӱрлӧ лийыт: мо- 
кан куп адак олыкысо куп. Моко купысо торфын 
ӱмбал лончыштыжо шагал шушӧ моко лийаш, тудо 
вӱдым чот шыҥдара, сандэн вольык йымал олым ол- 
мэш пышташ лийэш.

Олык купысо торфышто ломыж шукырак, адак 
тудо вудымат изын шыҥдара. Моко торфыштат, 
олык торфыштат азот ӓрвэр влак шуко улыт. Моко 
торфысо азот вашкэрак шаланэн, кушкыллан кочыш 
лийэш.

Моско воктэнсэ парэҥгэ шындымэ Пэсчан сынымэ 
пасушто мокысо дэн олыкысо торф-влакым парэҥгэ 
аҥаш уйаҥдышлан пыштэн таҥастарэн ончэныт. Ну- 
ным пасуш пыштымэ лэч ик ий ончыч кашакын чу- 
мурэн умбакышт вудым шавэныт, адак нуным шы- 
жым кольмо дэн кожгатыл пыштэныт. Шошым ну- 
ным пасуш шупшыктэн парэҥгылан курал шындэныт. 
Олык торф пыштыма гыч парэҥгэ 102 сэнтньэр шо- 
чын, моко торф гыч— 119 сэнтньэр.

Тэрысын уйаҥдымэ куатшэ сай лийжэ манын 
вольык киймэ вэрэш моко торфым шараш кулэш. 
Тудо шондым да туш лийшэ аммиакым кучэн шога, 
сандэн тудын дэн пасум уйаҥдэт гын, парэҥгэ лэк-
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тыш олыман тэрыс дэн ӱйаҥдымэ лэчат куго лийэш. 
Пэсчан сынымэ пасушюолыман тэрыс пыштымэ вэрэш 
гэктарлан 145 сэнтньэр парэҥгэ лийын, торф пыштымэ 
вэрэш 177 сэнтньэр альэ 32 протсэнлан утларак.

Парэҥгылан олык торф дэн ыштымэ компостат 
сай ӱйаҥдыш лийын кэртэш. Ты компостым ыштымэ 
годым торфышко йа звэскам, йа ломыжым ушат.

Ломыж— ӱйаҥдыш. Коҥга ломыжат парэҥгылан сай 
ӱйаҥдышэш шотлалтэш. Ломыжышто 9-10 просэн 
калий, 3-4 просэн фосфор, адак йатыр 'звэска уло. 
Сандэн ломыж—калий ӱйаҥдышлан гына огыл, ик 
шотышто фосфорнокислый ӱйаҥдышланат шоалалт 
кэртэш.

Парэҥгылан ломыж гэктар йэда 10 сэнтньэр кӱ- 
лэш. Новозыбкэ сынымэ стансаштэ 3 сэнтньэр калий 
шӧнчал нарэҥгэ лэктышым гэктар йэда 19 сэнтньэрым 
йэшарэн, 12 сэнтньэр ломыж 33 сэнтньэрым йэша- 
рэн кэртын. Тугэ парэҥгэ лэктышым ломыж шукы- 
рак кугэмдэн, калий шагалрак.

Носов сынымэ стансаштэ 9 сэнтньэр пу ломыж 
парэҥгэ лэктышым гэктар йэда 45 сэнтньэрлан ку- 
гэмдэн. Тушто ломыжым рок дэн иктӧр йӧрэн кажнэ 
парэҥгэ йымалан ик паньэ нарэ шавэн кайэныт.

Бутылис сынымэ стансаштэ (ожсо Владимир губ.) 
парэҥгылан 12 сэнтньэр ломыжым пыштымэ вэрэш 
парэҥгэ лэктыш гэктар йэда 18 сэнтньэрат пэлылан 
уҥэн. Туштак ужар ӱйаҥдышлан вӱдымӧ льупин дэн 
пырльа ломыж ӱмбач куралмашэш парэҥгым шындал- 
тын улмашат, парэҥгэ лэктыш гэктар йэда 33 сэнт- 
ньэр утларак лийын. Ломыж, льупин, адак фосфорит 
ложаш гэктарлан 51 сэнтньэрым йэшарэныт.
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Зваска дэн парзҥгэ. Кызыт элысэ шэм рокдымо 
вэрлаштэ мландым кугын звэсткалалтэш. Сандэн па- 
рэҥгэ дэн звзска нэргэн каласэна.

Моско облас сынымэ стансаштэ каҥга мландэш да 
тэрысан мландэш звэскам пыштэн парэҥгым шындэн 
ончэныт. Ты сынымэ тыгэ ончыктэн.

Ӱйаҥдыш пыштыдымэ вэрыштэ гэктарлан парэҥгэ 
146 сэнтньэрат пэлэ лийын, звэскалымэ вэрыштэ— 
138 сэнтньэрат пэлэ альэ 8 просэнлан шагалрак. Взс 
участкэш 160 сэнтньэртэрысым пыштэн 206 сэнтньэрат 
пэлэ парэҥгым налыныт, адак тунарак тэрыс дэн 
звэскам пырльа пыштымэ вэрэш парэҥгэ 238 сэтньэр 
шочын альэ 31 сэнтньэрат пэлылан шукырак. Ындэ 
ужына; сай тэрыслымэ мландым звэскалэт гын па- 
рэҥгэ лэктыш кугэмэш вэлэ.

Звэскам викок парэҥгылан огыл, ончыч такырысэ 
озымлан пыштэт гын эн сай лийэш. Тунам парэҥгэ 
ныл пасушто звэска лэч вара кокымшо кушкыл лийэш, 
куд пасу дэн шым пасушто парэҥгым клэвэр почэш 
шындымэ годым — парэҥгэ визымышшэ—да кудымышо 
ийлан кайа. Тыгэ ыштэт гын, звэска парэҥгылан зи- 
йаным ок кондо, тудо уржалан, шӱльылан да клэ- 
вэрлан пайдам вэлэ конда, нуным уҥдара вэлэ.

Парэҥгым звэска лэч торарак шындэт гын, ^удо 
парша манмэ дэнат чэрланаш ок туҥал. Звэскам па- 
рэҥгылан викок пыштэт гын, тугэ чэрланэн кэртымым 
Моско воктэнсэ сынымэ станса-влак каласэн пуыч.

ПАРЭҤГЭ СОРТ-ВЛӒК.
Кодшо кум ийыштэ, парэҥгым шуко шындымэ 

турлӧ районышто, крэстйанын парэҥгэ шындымыжым
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ончэн чотлэн лэктылтэ. Ты паша тэвэ тыдым ончык- 
тыш. Крэстйан-влакын урлыкаш парэҥгышт пэш уда. 
Ончэн лэкмэ 1000 гэктар ылч йандар сортан парэҥгэ 
шындымыжэ 2.500 гэктарыш альэ 2 протсэнат пэлыш 
вэл шуэш. Моло вэрэштыжэ тӱрлӧ юштэш кодшо 
сорт влакым, йӧрэ-варэ шындалтын улмаш; кочмо 
сортым, завотыш кайшым, адак вольыклан пукшы- 
мым. Тыгэ тӱрлӧ сортан парэҥгын кракмалжэ пэш 
шагал— 15-16 протсэныш вэл шуэш, йужо годым 
11-12 протсэн вэлэ лийэш. Тулэч посна тӱрлӧ сортым 
пулаштарэн шындымылан парэҥгэ лэктышат пэш изэ 
лийын.

Тӱрлӧ сортым йӧрэн шындымын тыгай зийанжат 
уло: кочмо дэн вольыклан йӧршӧ сорт-влак ончыч 
шуыт, завот сорт-влак варарак шуыт. Сандэн тыгай 
парэҥгэ коклаштэ кэрэк кунамат ужаргэ да тыгыдэ 
парэҥгэ лийын кэртэш., Тугай шудымо парэҥгэ вашкэ 
шӱйаш тӱҥалэш.

Эн ончычак кочмо сортан парэҥгэ шуйаш тӱҥа- 
лэш, вара моло парэҥгышкат кусна. Сандэн шуко 
крахмалан парэҥгэ лийжэ маныда гын, адак ынжэ 
шӱй маныда гын, ончычак поротдымо урлыкым сор- 
тан парэҥгэ дэн вашталташ к}>лэш. Тыгэ вашталтэт 
гын, парэҥгэ лэктыш 20-25 протсэнлан кугэмэш, тыдым 
сынымэ станса-влак рас палэныт.

Парэҥгын сортшо пэш шуко, тӱжэмымат эрта. 
Тыдэ парэҥгым вашкэ сайэмдаш лиймым ончыкта. 
Парэҥгэ тыгай сорт-влаклан ойыралтэш: кочмо (сто- 
ловые), вольыклан пукшымо (кормовые), адак заво- 
тыш кайшэ (заводские). Кочмо сорт-влак вольыклан 
пукшымо дэн завотлан йӧрышӧ лэч ончыч шуыт,

23



крахмалышт шагалрак, азот арвэрышт-влак шукырак, 
адак нуно тэлым вашкэрак пужлат,

Вольыклан пукшымо сорт-влак кочмо сорт дэн 
таҥастарымаштэ кужашырак кушкыт, тэлым шукырак 
чытат, шагалрак шӱйыт, адак крахмалыштат утларак 
шуко.

Завот сорт-влак арака шолтымо дэн крахмал за- 
вот-влакыш кайат. Нунын крахмалышт шуко—20 прот- 
сэныш шуэш, вара шуыт, киймаштэ шагал пужлат.

Т ы ийл аштэ шэм рокан да шэм рокдымо вэрысэ сыны- 
мэ станса-влак парэҥгэ сорт-влакынтӱрлӧ ийкэчыштэ, 
тӱрлӧ мландыштэ кузэ кушмыштым сынэн илат.

Сынымэ годым тыдым ушыш налыт; парэҥгын 
лэктышыжым, крахмалын монар просэн улыжым, гэк- 
тарлан крахмал монар лэкмым, ик парэҥгын кокла 
401 нэлгытшым, вашкэ шумыжым, адак чыла парэҥгэ 
лэктыш чот гыч тыгыдэ парэҥгыжэ монар протсэн 
лиймым.

Тыгэ 1 ӱрлӧ сорт-влакым лумын сынымэ парэҥгэ 
пасулаштэ пэш чот, пэш сайын сынэн ончат. Моско 
обласыштэ ты пашам Корэньэв парэҥгэ станса да 
Пэсчан парэҥгэ пасу ыштат, Ивановск обласыштэ— 
Бутылис сынымэ пасу ыштэн ила.

Бутылис сынымэ пасу сорт-влакым 7 ийышкэн 
(1922-1929) сынэн ончэн. Тушто ий йэда 100 сорт 
нарым, шындэн ончалтын. Шагал лэкшан, шагал крах- 
малан, адак вашкэ пужлышан сорт-влакым кышкэн 
шогэныт. Тыгэ ыштымӧҥгӧ 10 сортшо эн шуко, эн 
сай шочшо лийыныт.

Эр шушо кочмо сорт-влак коклаштэ эн шуко 
крахмалан да эн шуко лэктышан—Эпикур лӱман сорт
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ойырлэн. Тудын парэҥгыжэ пӧдыра да ош шӱмӓн. 
Ты сорт ок пужло, киймаштат сай кийа, Тудо 7 ий 
коклаштэ, кокла чот дэн чотлэт гын, гэктарлан 
117 сэнтньэр лийын, крахмалжэ 15 протсэнат пэлэ 
улмаш, гэктар йэда чотлымо годым крахмалжэ 18 сэнт- 
ньэрыш шуэш.

Кочмо сорт коклаштэ Смысловский лӱман сортат 
сайыш лэктын. Тудын крахмалжэ— 16,8 протсэн, па- 
рэҥгыжэ гэктарлан 153 сэнтньэр лэктын. Ты сортын 
парэҥгыжэ чуйакарак, тӱсыжо ошо. Кокла шот дэн 
шуэш, оптымо вэрыштэ сай кийа, куштулго ошма 
йӧрэ рокэш эн сай шочэш.

Кочмо да завот сорт-влак чотыш Рихтер (ожсо 
Импэратор) луман сорт пура. Парэҥгыжэ шолдра. 
Оптымо вэрыштэ сай кийа. Гэктарлан, кокла чот дэн 
чотлэт гын,135 сэнтньэр лэктэш.Крахмалжэ— 18,8 прот- 
сэн. Гэктар йэда крахмалжэ 25,3 сэнтньэр лийэш. 
Ошма йӧрэ рокан мландыштэ кэлша, оптымаштэ сай 
кийа. Кокла жапыштэ шуэш.

Тыштак ончыктымо кокла шот дэн шушо сорт- 
влак кочкашат, завотланат йӧрат. Нунын лэч посна 
Корэньэв ^сынымэ станса Моско обласыштэ адак На- 
родный (ожсо Царский) сортым шындаш кӱлэш ма- 
нэш, вара эр да кокла жапыштэ шушо тыгай кочмо 
сорт-влакым шындыман манэш: ожсо Корольэв почэч- 
ный сортым, Милэтысэ Розовый манмым, адак Моско 
воктэнсэ Миндольный сортым. Ты сорт-влак ошман 
мландыштэ сай уҥат.

Вольыклан пукшымо сорт-влак гыч Эрэ сай манмэ 
сорт сайлан шотлалтэш, тудын парэҥгыжэ ош шӱмӓн, 
кужакарак, пэш кугат, пэш изат огыл, ик марда.
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Тудо иэлэ да вудыжгырак шунан роклан кэлша. 
Вара шушо сорт. Оптымаштэ кокла шот дэн кийа. 
Гэктар гыч 121 сэнтньэр налылтэш. Крахмалжэ— 
15 просэн.

Вольыклан пукшымо сорт гыч адак чумураш да 
ош шӱмӓн Крьугэр манмэ сорт сай. Вара шуэш. Опты- 
маштэ сай кийа. Куштылго шун йӧрэ рокышто да 
шэм рокышю кугын уҥа.

Вара шушо да крах- 
малан завот сорт-влак 
гыч эн шуко лэктышан- 
влак тыганьэ улыт: Во- 
льтман, Силэзий, Гавро- 
ньэк, Сас, адак Зни̂ Ӱ.

Вольтман лӱмӓн сорт 
йошкар шӱмӓн, чумураш, 
кугытшо кокла кид да 
куштулго шун йӧрэ ро- 
кэш, адак ошма йӧрэ 
рокэш сай шочэш. Оп- 
тымаштэ сай кийа, крах- 

малжэ 20 протсэныш шуэш.
Силззий лӱмӓн вара шушо завот сортат шуко шо- 

чэш. Парэҥгыжэ муно сэмын, шӱмжӧ ошо, кугытшо— 
кокла. Вольтман ганьак кокла кид да куштулго шун 
йӧрэ рокэш, адак ошма йӧрэ рокэш сай шочэш. Оп- 
тымо вэрыштэ сай кийа. Крахмалжэ— 18 протсэнат 
пэлэ, йӱд йымал вэлысырак кэчэ лэкмаш район-влак- 
лан кэлшышэ сорт.

Гавроньзк дэн Сас, лӱман сорт-влакыштэ крахмал 
18 протсэнат пэлэ уло. Вара шуыт. Парэҥгышт тыгыдэ

2-шо сӱрэт. Кургылан йӧрышӧ завод 
сорт парэҥгэ— крьугэр.
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да чумураш, Оптымаштэ кокла шот дэн кийат. Рудӧ 
дэн кэчэ шичмаш район-влаклан кэлшат. Куштулго 
ошма йӧрэ рокэш чот уҥат.

Знич лӱман завот сорт. вара шуэш. Парэҥгыжэ 
ош шӱман, чумураш, адак тыгыдэ. 19протсэн нарэ 
крахмалжэ уло. Кокла округ-влакысэ нэлэ ошма йӧрэ 
роклан кэлша. Оптымаштэ сай кийа.

Тышак ончыктымо сорт-влак эн кугын лэкшан, 
адак эн крахмалан улыт.
Ий сайынак иккай ок шоч, 
крахмалжат иккай ок лий.
Кэҥэжын вэс пэлыж годым 
парэҥгэ крахмал дэн моло 
кочмо арвэр-влакым чу- 
мура, тэвэ ты жапыштэ 
йӱр чӱчкӱдын лийэш гын, 
тунам парэҥгэ лэктыш 
изырак лийэш, адак крах- 
малжат тунарак шуко оклий’ ̂

ттт  ^ и 3-шо сурэт.Силэзииа— вараш кодын
Ш О Ш Ы М  И К  КЭ Ч Э  Ш О К -  ш ушо завод сорт парэнтэ.

шо кэҥэжым йӱрӓн, адак
шыжэ кукшо лийэш гын, парэҥгэ утларак уҥа, крах- 
малжат шуко лийэш. Тэзэ, мут гыч, 1924 ийыштэ 
парэҥгылан ийкэчэ сай лийэ, тунам Бутылис сынымэ 
пасуэш Вольтман лӱмӓн сортым шындэныт улмаш. 
Ту шындымэ парэҥгэ гэктарлан 179 сэнтньэр шочын. 
Йӱштӧ кэҥэжан да йӱрӓн шыжэ годым, 1926 ийыштэ, 
гэктарлан 150 сэнтньэр вэлэ лэктын альэ 29 сэнт- 
ньэрлан шагалрак. Крахмалжат 4 просэнлан шагалрак 
лийын. Ты сорт сэмынак моло сорт-влакат тӱрлӧ ий- 
ыштэ тӱрлын уҥэныт.
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Тыдым ушыш налаш кулэш; кужо жапышкэн 
кушшо парэҥгын лэктышыжэ шукырак лийэш, сан- 
дэн шыжэ сай лийэш гын, вара шушо сорт-влакын 
лэктышышт ончыч да кокла жапыштэ шушо лэч ку- 
гырак лийэш.

урлыкАш пАРЗҤгын шинчАЖым пУчкын ШЫНДЫМЭ.

Кӱшӓн каласымыла, парэҥгэ лэктышым нӧлтал- 
шаш вэрч сай сортым шындаш кулэш. Тугэ гынат, 
кызыт сортан парэҥгына шагал, адак контрактатсы- 
лышэ да сай урлыкым пуэдышэ организатсэ-влак ку- 
лэш сортым ситарэн огыт кэрт; вийышт ок шуто.

Урлыкаш парэҥгым
шуко иамдылшаш вэрч 
Носов сынымэ станса

4-шэ сӱрэт. Шындышаш парэҥгын 
нэрэштмэ вэрышт - влакым [^ончыктэн 

пӱчкэдалтын.

икмонар ийышкэн па- 
рэҥгын шинчашт-вла- 
кым пучкэдэн шынды- 
лын. Пашажэ пэш сай 
лийын.

Парэҥгэ шинчам 
пучкэдэн шындылмэ 
йӧн тыгай лийэш. Пар- 
эҥгын монар шинчажэ 
уло. тунарланак пӱчкэ-

дат.' Шинчажэ парэҥгэ йэда 6 гыч 10 мартэ лийэш. 
Пучкэдымэ годым тыдьш эскэраш кулэш: кажнэ 
шинчажын парэҥгэ ужашыжэ ик кай лийжэ.

Апрэль гаучашэш ты пучкыдымэ шинча-влакым 
пэлэ шокшо парникыш альэ йыраҥышкак шындаш

28



кул9ш. Тушак нуно вожым колтатат кушкаш туҥа- 
лыт. Ты парэҥгэ озым кушмӧҥгӧ, йуштӧ жапат эр- 
тымӧҥгӧ, озымым майын вэс пэлыштыжэ сайын пуш- 
кудэмдымэ да чот ӱйаҥдымэ пакчаш луктын шындат. 
Носов сынымэ сганса ту шыжымак кажнэ 400 грам 
парэҥгэ гыч 80 килограм нарэ урлыкаш парэҥгым 
ыштэн. Вэс ийэшыжым 
ты парэҥгым пасуш лук- 
тын шындалтэш.

Озанлыкыштэ парник 
укэ гын, парэҥгэ шин- 
ча-влакым пакчасэ, сайын 
уйаҥдымэ вэрэшат шын- 
даш лийэш. Тыгэ ыш- 
тэнат шыжым урлыкаш 
парэҥгым шуко куш- 
тэн кэртат.

Ындэ ч отлэн ончэна.
400 грам парэҥгын шин-
чаж - влакым Пӱчкэдэн сӱрэт. Парникэш шындымэ 

ог» парэҥгэ озым— шола могыржо, пурла-
ШЫНДЭТ ГЫН оО КИЛОГрам ж э— парнэ йыраҥэш шыядымэ.

урлыкащ парэҥгым ыш-
таш лийэш. Сандэн шушаш ийыштэ ик гэктарым шын- 
дышаш вэрч 10 килограмым вэл пучкэдаш вэрэштэш.

МОГАЙ ПАРЭҤГЫМ ШЫНДАШ КУЛЭШ.

Адэмэ вудымӧ кушкыл-влак гыч шукыжо тушан 
кушкыл улыт: мут гыч, пырчан шурно-влак, ньэмыч 
пурса шотыш пурышо-влак— пурса, клэвэр да монь. 
Парэҥгым нӧшмӧ дэн ок вудӓлт, тудым шындалтэш.
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Вондын рок йымалсэ укшыжо кужгэмын парэҥгыш 
савурна. Кажнэ парэҥгэ умбалнэ ик монар изэ лакэ- 
влак улыт, тушто шынча-влак лийыт. Кушкын шу- 
дымо лышташ-влакым шинча-влак манын кондыштыт.

Парэҥгэ иланэн кушкаш тӱҥалмэ годым кажнэ 
шинчаж гыч нэржэ лэктэш, тудо вара улкӧ изэ во- 
жым шуйа, адак изэ вондым колта. Й}^жо нэржэ 
мландэш кӧргэш кодын тушак парэҥган у вондыш 
савурна, молыжо рок ӱмбак лэктын вэс вондыш са- 
вурна, тушак лышташ кушкэш.

Парэҥгэ шинча гыч кушкын лэкшэ нэр-влак он- 
чыч парэҥгысэ запас гыч кочкын илат. Вондо мландэ 
ӱмбак лэктэ гын, тудо рокысо кочыш-влакым да 
йужым кочкын илаш тӱҥалэш, тунам шкак кушкаш 
тырша. Сандэн парэҥгыштэ ужар кушкыллан кӱлшӧ 
кочыш-влак монарат шуко лийыт, тунарат ты куш- 
кыл сайынрак да вийынрак кушкаш тӱҥалэш. Тӱрлӧ 
кугыт парэҥгым шындэт гын, кудыжо эн чот уҥа 
манын агроном-влак моло элыштат, ССР Ушэмыштат 
сынымэ стансаш сынэн ончэныт. Мэмнан элыштэ, 
мут гыч, тыгай станса-влакыштэ сыналтын: ожсо
Тула губэрнасэ Шатилов стансаштэ, ожсо Самар гу- 
бэрнасэ Бэзэнчук стансаштэ да тулэч молыштат.

Парэҥгын кугытшо. Сандэн ончыма гыч тыгэ койэш: 
эн куго лэктыш куго, шолдра парэҥгэ шындымэ го- 
дым вэлэ лийэш (4-5 парэҥгын нэлгытшэ 400 грам 
лиймэ годым). Кокла кугыт парэҥгым шындэт гын 
(8— 10 парэҥгыжэ 400 грамым висышэ), шагалрак шо- 
чэш. Тыгыдэ парэҥгым шындэт гын, эн шагал шочзш.

Тыдым мондаш ок кул: Шолдра парэҥгым пра- 
май да сайын пушкыдэмдымэ да уйаҥдымэ мландэш
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шындэт. гын гына, адак шуэн шындэт гын вэлэ шуко 
шочын кэртэш.

Куго парэҥгым шындэт гын, тудын вондыжат кзҥо 
да вийан лийэш. Тыгай вондо кужашырак кушкэш, 
варарак шуэш. Сандэн кужо кэҥэжан да шокшо 
шыжан вэрыштэ— шэм рокан район-влакыштэ —куго, 
шолдра парэҥгым—эн пайдалэ лийэш.

Шыжэ ончыч толмо вэрыштэ кокла кугыт па- 
рэҥгым шындаш кӱлэш, тудо ончычырак шуэш. Он- 
чыч шумыжым сынымэ станса-влак палэн налыныт. 
Сандэн парэҥгым ончычырак лукташ (погаш) шонэна 
гын, куго парэҥгым шындаш ок кӱл, кокла кугытым 
кӱлэш.

Урлыкаш парэҥгэ монарат тыгыдэ, тунарат ту 
дым чучкӱдынрак шындыман. Рӓт-влак коклаштат вэ- 
рым аҥшыр кодаш кӱлэш. Чӱчкыдын шындымэ го- 
дым парэҥгэ шуко кайа да тудын олмэш парэҥгэ 
шз'ко шочзш, пайда вэл лийэш. Тулэч посна, чӱчкы- 
дын шындымэ парэҥгэ эррак шуэш, адак крахмал- 
жат шукырак лийэш.

Бутылис сынымэ пасу (ожсо Владимир губ.) кокла 
кугыт парэҥгым гэктарлан 16 сэнтньэрым шында. Ту 
пасу воктэнсэ крэстйан-влак 400 грамыш 30 парэҥгэ 
пурымо тыгыдэ парэҥгым шындат. Нунын гэктар 
йэда 4-8 сэнтньэр вэлэ кайа. Т угэ . ыштымыштлан 
шошым парэҥгыштым гэктарлан 60-70 сэнтньэрым 
вэл погэн кэртыт, тыдлэч шукыжо ок шоч.

Бутылис сынымэ пасушто кокла кугыт парэҥгым 
шындэнытат гэктарлан 534 сэнтньэрат пэлым налы- 
ныт. Тыгыдэ парэҥгым шындымэ вэр гыч 165 сэнт- 
ньэрат пэлым вэлэ альэ 69 сэдтньэрлан шагалрак по-
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гэныт. Ты чот гыч урлыклан кайшэ чотым кудалтэна 
гын, кокла кугыт парэҥгым шындымаштэ эрэ па* 
рэҥгэ лэктыш гына гэктарлан 217 сэнтньэр лийын, 
тыгыдэ парэҥгым шындымаштэ — 156 сэнтньэр вэлэ 
лэктын,—61 сэнтньэрлан шагалрак. Тулэч посна кокла 
кугыт парэҥгым шындэн, тыгыдыжэ шагалрак шочын, 
тыгыдэ парэҥгым шындымэ вэрыштэ тыгыдыжэ кок 
кана утларак шочын.

Тывэч койэш: тыгыдэ кокла кугыт парэҥгым 
шындэт гын, эн пайдалэ лийэш. Тудын, тыгыдэ ур- 
лыкым шындымэ дэн таҥастарэт гын, лэктышыжат 
кугырак лийэш, парэҥгыжат куго, шолдра лийэш.

Парзҥгым пӱчк^дымэ. Куго парэҥгын лэктышыжэ 
тыгыдэ лэч куго лийэш. Тулэч посна, куго парэҥ- 
гын урлыкшат куго лийэш. Куго парэҥгын ты кок 
сай могыржым ончыкыжат кодышаш вэрч, адак 
шуко шочыктышаш вэрч тудым путӱньэк огыл, пӱч- 
кэдэн шындаш кулэш. Кузэ вара пӱчкэдаш: кутышэш 
альэ торэшла, пучкышыжо ик кугыт лийжэ альэ ик- 
кай ок лий гынат йӧра?

Вондын рок йымалсэ ужашыжэ кужгэмын парэҥ- 
гыш савурна манын кушак каласэнна ильэ. Парэҥ- 
гыштэ эн ончыч лийшэ, эн тошто ужашыжым палаш 
лийэш: ту могыржо дэн парэҥгэ вондэш пижын шо- 
га. Ты вэрым парэҥгын кылымдыжэ манаш лийэш.

Парэҥгын кылымдэ ужашысэ клэтка-влакыштэ 
крахмалын эн туҥ запасшэ чумырга. Кушныракшэ 
бэлок шуко, тушто кушкыллан кӱлшӧ кочмо арвэр- 
влак утларак кожганылыт, адак нуно угыч лэкшэ 
нэрлан кочкаш утларак кэлшат, клэткышт-влакат рвэ- 
зырак улыт. Сандэн шындымэ парэҥгын кушыл ужа-
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шыжэ кылымдан вэрысэ лэч парэҥтэ лэкдышым ку- 
гынрак ышта.

Кушыл ужашыштэ шинча-влак шукырак улыт. 
Нуно тӧр пӱчкылтышт манын, парэҥгым торэш огыл, 
кугышэш пучкэдат. Тугэ гынат сынэн ончыма гыч 
ужылтын: кэрэк торэшла пуч, кэрэк кутышэш пуч, 
парэҥгэ чотшат, парэҥгэ вондо чотшат икканьак 
лийэш.

Парэҥгэ пучкылтыш мон кугыт лиймэ да мон нэл- 
гыт лиймэ сай,—тудым тэвэ каласаш кулэш. Парэҥгэ 
пучкылтыш монарат куго лийэш, тунарат парэҥгэ 
лэктыш шуко лийэш. Куго парэҥгым пучкын кажнэ 
пэлыжэ 80 грам нэлгыт лийэш гын, тудым шынды- 
мӧҥгӧ путунь парэҥгэ кугытак тудын нэлгытак 
шочэш.

Шукырак ужашлан пучкэдымэ годым парэҥгын 
кушылсӧ кок кумышо ужашыжым шындаш кулэш, 
тунам парэҥгэ лэктыш эн шуко лийэш. Тугай пуч- 
кыш нэлгыт путунь парэҥгым шындэт гынат, парэҥгэ 
лэктыш тунарак лийын ок кэрт. Сандэн шолдра ур- 
лыкаш парэҥгын кылымдан кумышо ужашыжым альэ 
пэлыжымак пучкын шолэт гынат, ныма зийан ок лий. 
Ты пучкын шолмыжым, мут гыч, вольыклан пукшаш 
лийэш.

Кушыл пэлашыж дэн шындымэ гвдым парэҥгэ 
лэктыш улыл пэлашыжым шындымын кумышо ужа- 
шыж нарэ утларак лийэш. Парэҥгым кумытэ пучкын 
ик кушыл ужашыжым шындэт гын, тудын лэктышыжэ 
кылымдан пэлаш гыч лэкмэ нарак лийэш. Парэҥгым 
кумытэ пучкын шындэт гын, лэктышыжэ изэмэш, 
кылымдан пучкышышт - влакым шындэт гын, нунын
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лэктышышт изэ лийэш. Нунын лэктышышт парэнтын 
кушыл пӱчкышыж пумо чотын кумышо ужашыж- 
лан шагалрак лийэш.

Ындэ ужыда: парэҥгым коктытэ лош шэлын шын- 
дэт гын, пӱтунь парэҥгэ дэн таҥастармаштэ, шын- 
дымэ вэржэ кок кана шуко лийэш, тугак парэҥгэтат 
кок кана шукырак лийэш.

П.4РЗҤГЫГ/1 ШЫНДЫМЭ ЖАП ДД ЙӦН-ВЛАН.

Парэҥгылан кушкаш шокшо йатыр кулэш, сандэн 
тудым эр шындаш ок кул, икийашым — шыдаҥым да 
шульым—вудымӧҥгӧ шындэт гын лачак лийэш. Сэль- 
сий дэн чотлымо годым парэҥгэ 4-5 градусыштак 
иланаш туҥалэш да койын кушкаш 10 градусышто 
ижэ туҥалэш.

Парэҥгэ озым йуштым чытэн ок кэрт, 1-2 граду- 
сыштат кылмэн шинчэш. Сандэн вашкэн шындаш ок 
кул. Йуштӧ да вудыжгӧ рокышто шуко кийа гын, 
парэҥгэ шуйын кэртэш. Рудӧ шэм рок обласыштэ, 
адак Украинын йуд йымал вэрыштыжэ парэҥгым 
апрэльын вэс пэлыштыжэ да май туҥалтыштэ шын- 
дыман, шэм рокдымо да рудӧ район-влакыштэ — ма- 
йын вэс пэлыштыжэ шындаш йӧрӓ.

Шошо вара толэш гын, адак йушто лийэш гын, 
парэҥгым варарак шындыман, шокшо шошым го- 
дым—ончычырак.

Шычдымэ йӧн-злак. Парэҥым турлӧ йӧн дэн шын- 
даш лийэш: 1) шога дэн, 2) плуг дэн, 3) маркэр дэн 
да окучник дэн, 4) лумын ыштымэ парэҥгэ шындымэ 
тарман дэн.
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Эн шукыжым шога дэн альэ плуг дэн шындымаш 
шарлэн. Плуг почэш шындымэ годым парэҥгым йы- 
раҥ пундашкэ огыл, йыраҥ воктэн пыштэн кайман. 
Тугэ ыштэт гын, парэҥгэ йымалнэ пушкудо рок 
лийэш.

Шэм рокан да кукшо ийкэчан район-влакыштэ 
парэҥгэ вондым огыт уро, тудын олмэш рӓт-влак 
коклам Планьэт лумӓн 
полольник дэн рокым 
курал кайат. Тугай вэ- 
рыштэ парэҥгым кэлгын- 
рак шындыман — иктаж 
10 сантимэтр кэлгыт.Шэм 
рокдымо вэрыштэ куа- 
шырак кӱлэш: куштулго 
ошма йӧрэ рокышто ик-

т ^ н  ӧРД^^эшыжэ шындымэ, ӱлнӧ— тӧр вэ- 
ш у н  рэщ шындэн окучилкэ дэн тӧрлатымэ.

таж 8 сантимэтр К Э Л Г Ы Т  6-шо сӱрэт. Кӱшнӧ-куралмэ кашын

шындыман, нэлэ ................................
рокэш тудлэчат куаш.

Моско оласэ Тимирӓз акадэмий пасушто маркэр 
дэн альэ ыэтчик дэн торэшат, кутыш дэнат йыраҥым 
корэн кайат. Йыраҥ коклажэ 54 сантимэтр лийман. 
Ты йыраҥ-влак иктэ-вэсыштым пӱчкын лэкмэ вэр- 
влакэш парэҥгым ольан гына тэмдалын шындэн 
кайат. Шындымэ почэш парэҥгым 7-9 дантимэтр кэл- 
гыт окучник дэн урэн мийат.

Тыгэ шындымын сай могыржо тыганьэ: парэҥгэ 
ӱмбалнат, парэҥгэ йымалнат пушкудо рок лийэш. 
Окучник дэн урэн каймӧҥгӧ парэҥгэ изыш нӧлта- 
лалт кийышэ рокыш вэрэштэш, тушто киймыж го- 
дым кэчэш сайрак ыра, вашкэрак кошка. Тыгэ шын-
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дымэ йӧн да шукыжым лоп да вудыжгэн шогышо 
вэрыштэ пэш кэлша. Тугак парэҥгэ кужаш лэкдымэ 
нэлэ шун йӧрэ рокыштат тыгэ шындымэ сайлан шот- 
лалтэш.

Тэвэ Бутылис сынымэ пасушто тыгэ ыштэныт. 
Ныл ий коклаштэ, кокла чот дэн чотлымо годым эн 
шуко парэҥгэ лэктыш маркэр дэн да окучник дэн 
шындымэ вэрэш лийын. Тушто гэктарлан 196 сэнт- 
ньэр шочын. Плуг шойыч йыраҥ сэрэш шындымэ 
вэрыштат тунарак лэктын. Шога шойыч шындымэ 
вэрыштэ 175 сэнтньэр лэктын альэ 21 сэнтньэрлан 
шагалрак. Плуг шойыч йыраҥ пундашэш кышкэн 
миймэ пасушто 163 сэнтньэр лэктын,—тыштэ парэҥгэ 
лэктыш эн изэ лийын.

Сандэн шындымэ годым парэҥгэ йымалнэ изыш 
гынат пушкудо рок лийжэ манын тыршаш кулэш. 
Мэ ты мартэ шэм рокдымо район нэргэн ойлышна. 
Чодра да стьэп вэрысэ шэм рокан мландыштэ, мут 
гыч, Харьковысо сынымэ стансаштэ, парэҥгэ шын- 
дымэ йӧн-влак парэҥгэ лэктышым кугын вашталтэн 
огытыл. Тыштэ маркэр дэн шындымэ вэрыштэ па- 
рэҥгэ лэктыш плуг дэн шындымэ вэрысэ лэч гэктар 
йэда 3 сэнтньэр утларак лийын.

Колхозышто парэҥгым кок рӓтӓн швэд машинэ 
дэн шындаш лийэш. Ты машин дэнэ ик гэктар шын- 
даш 4 паша кэчэ да имньын 10 паша кэчыжэ кӱлэш. 
Кид дэн шындымэ годым жап тыдлэч йатыр 
утла кайа.

Ты машин тыгэ ышталтын. Кушнӧ, кольаса-влак 
умбӓлнэ парэҥгэ пышташ йашнык ышталтын. Йаш- 
нык гыч парэҥгэ сошникыш вола, тувэч рокыш
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шындалт кодэш. Сошник-влак шойыч диск-влак па- 
рэҥгым рок дэн лэвэд шӱдурнат. Машин гыч па- 
рэҥгэ кӱрылтдэ йогэн ок мийэ, жапын-жапын гына 
лэктын возэшат кулэш сэмын шындалт кодэш.

Тыдлэч сайрак амэрик машинат уло. Тудо парэҥ- 
гымат шында, миньэрал уйаҥдышымат пыштэн мийа.

Ты машина пэрвой машин ганьак ышталтын да 
тудын кок сошникшэ уло. Иктыж коч мландыш 
уйаҥдыш йогэн кайа, вэсыжэ парэҥгым шында.

7-шэ!^сӱрэт. Кок рӓтдэн парэҥгэ шындышэ машина—пашаштэ.

Ӱйаҥдышым шалатылаш, адак парэҥгым иктэ-вэсыж 
лэч посна шындэн мийаш лумын йӧнаштарэныт. Ты- 
гай машиныш кок имньым кичкат, тудо кэчэш_2^гэк- 
тар нарэ шындэн кэртэш.

Ындэ тудлэчат сай машин уло, тудо парэҥгым 
икканаштэ 5 рӓт дэн шындэн кайа. Кажнэ рӓтлан 4 
диск ышталтын. Коктытшо йыраҥым ышта, вэс кок- 
тытшо парэҥгым шында, адак рӓтым урэн мийа. Ты
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машинэш кум имньым кичкат, кок пашазым шындат. 
Кэчэш тудо 4 гэктарым шында. Тыгай машинам 
трактырэш пыжыкташ лийэш, тунам паша адакат 
чот кайа.

8-шэ сӱрэт.' Парэҥгэ шындымэ амэрикан машина.

шындьшын чУчнУдылыншб.
Парэҥгэ лэктыш ш^жо лийшашлан шолдра, куго 

парэҥгым шындыман манна.
Тыдымат каласаш кӱлэш: парэҥгым пэш чӱчкы- 

дын шындаш ок кӱл. Моско воктэнсэ парэҥгым сы- 
нэн шындымэ Пэсчан пасушто тыгэ ыштэныт. Ик 
вэрэжэ йыраҥ коклаш 59 сантимэтрым кодэн, рӓ- 
тыштэ 35 сантимэтр ыштэн парэҥгым шындэнытат, 
тувэч гэктарлан 178 сэнтньэрым налыныт. Вэс вэрэ- 
жэ рӓт-влак коклам тунарак кодэныт, рӓт-влакыштэ 44 
сантимэтр ыштэн парэҥгымак шындэнытат гэктарлан 
188 сэнтньэрым погэныт. Рӓт-злакыштэ 53сантимэтр 
ыштэн шындымэ гыч 197 сэнтньэрат пэлым налыныт.
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Тывэч койэш; шуэрак шындымэ вэрыштэ парэнтэ 
лэктыш 20 сэнтньэрат пэлылан шукырак шочын. Сан* 
дэн парэҥгым пэш чӱчкӱдын шындаш ок кӱл. Тугэ 
шындэт гын, кӱшнӧ ончыктымыла парэҥгэ лэктыш 
изэмэш, тулэч посна тыгыдэ парэҥгэ 17 протсэнлан 
утларак шочэш.

Тамбовысо сынымэ стансан шэм рокыштыжо рӓт 
кумдыкым 54 сантимэтр ыштэн, рӓт кокламат тугак 
кодэн шындэнытат тыгэ шындымэ моло дэн таҥаста- 
рымаштэ эн пайдалэ лийын. Урлыклан каймэ чотым 
кудалтымӧҥтӧ парэҥгэ лэктыш гэктарлан 133 сэнт- 
ньэр лийын. Шуэнракат шындэн ончэныт: рӓт кок- 
лам 72 сантимэтр кодэныт, рӓтым 54 сантимэтр кум- 
дык ыштэныт. Тугэ шындымэ вэрыштэ гэктарлан 120 
сэнтньэр альэ 13 сэнтньэрлан шагалрак лэктын.

ЭР ШУШО ПАРЗҤГЫМ КУШТЫМО.

Куго ола-влак воктэн, мут гыч, Моско, Лэнин- 
град, Харьков да моло воктэн, кэҥэжым парэҥгым 
эр куштэн ужалэт гын, пайда шуко лийэш. Ийунь пы- 
тымашэш лукмо парэҥгын лэктышыжэ пэш куго ок 
лий гынат, тудым шэргэ ак дэн ужалаш сай лийэш. 
Парэҥгым эр куштымын адак ик сай могыржо уло: 
тудым такыр пасуэш шындаш лийэш.

Парэҥгым уржа вӱдымӧ лэч тылыз*ат пэлэ альэ 
кок тылызэ ончыч луктын налылтэш. Сандэн рок 
сайын шӱлалтэн кэртэш, адак озымлан кӱлшӧ кочмо 
арвэр-влакым шуко пога. Парэҥгым вараш кодын — 
уржа вӱдымӧ лэч кок арньа ончыч гына—^луктат гын, 
тудын почэш вӱдымӧ уржа лэктыш шагал лийэш.
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Эр лукмо парэҥгэ почэш вӱдымӧ уржан лэктышыжэ 
утларак куго лийэш. Монарат такырэш вудымым он- 
чыч погэн налат, тунарат тудын почэш вудымӧ озы- 
мын шурно лэктышыжэ кугырак лийэш,—тыдым сы- 
нымэ станса-влак ындэ рас палэныт.

Моско воктэнсэ крэстйан-влак парэҥгым шукэртак 
эр кушташ туҥалыныт. Ты пашам Моско воктэнсэ 
Пэсчан сынымэ пасу палэн шуктэн.

Парэҥгым вашкэ кушташ да эр лукташ шоны- 
шыжо сай таман, вашкэ шушо кочмо сортым 
шындыжэ.

Эр куштэн шукташ эр роза альэ Розовайа ско- 
роспэлка манмэ сорт йӧрӓ. Тудо куштылго ошма йӧрэ 
рокэш сай шочэш. Тудын дэч посна вашкэ шукты- 
шашлан Подмосковный миндальный манмэ сорт кэл- 
ша. Тудо пэш тамлэ. Кумышо сорт —эпикур. Ту- 
дыжо каҥга рокышто эр роза луман сорт лэч изын 
шочэш. Тэрысан вэрыштэ эпикурын лэктышыжэ куго 
лийэш, парэҥгыжат шолдра шочэш. Тудым нэлэ шун 
йӧрэ мландэш шындаш лийэш.

Парэҥгым викок мландыш шындалтэш гын, па- 
рэҥгэ кушкаш шокшо рок лийжэ. Сандэн тудым 
шошым вашкэн шындаш ок кул. Шэм рокдымо 
район-влакыштэ йуштӧ эртымӧҥгӧ, майын вэс пэ- 
лыштыжэ шындат. Вара шындэт гынат, парэҥгэ лэк- 
тыш куго ок лий. Эпикур ганьэ эр шушо сорт-вла- 
кат шындымэ лэч вара 40 кэчэ эртымӧҥгӧ ижэ крах- 
М.1ЛЫМ чумураш туҥалыт. Тыгай парэҥгым шындымэ 
лэч вара 2 тылызат пэлэ эртымӧҥгӧ ижэ лукташлийэш.

Парэҥгым вашкэрак куштышашлан шындышаш 
парэҥгы.м шокшо да волгыдо вэрэш нэрэштарат.
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Шындымэшкэ тылызат пэлэ кодмо годым—мартын 
вэс пэлэшыжэ альэ мучашэшыжэ—нэрэштараш тӱҥал-

*г  •|5?5Ь

Я
9-шэ сӱрэт. Корзина-влакэш оптэн парэҥгым нэрэштарымэ

ман, Тыдлэч ончычат, тыдлэч варат нэрэштарымэ 
парэҥгын лэктышыжэ изэмэш вэлэ.

Нэрэштармэ пашажым тыгэ ыштат. Мартын пэ- 
лыштыжэ кокла кугыт альэ чывэ муно ганьэ парэҥ-
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гым санлэн ӱлыш корзинкаш оптат. Кажнэ корзинкаш 
16 килограм пурыжо. Вара тудым шокшода волгыдо 
вэрыш шындат. Йара шокшо пӧрт альэ пӧлэм уло 
гын, ту парэҥгым 20-25 сантимэтр кӱжгыт лончо 
ыштэн кувар оҥашак шарат. Тыгэ шындаш тӱҥал- 
мэшкэ кийыкташ кулэш. Ту мартэ парэҥгым кужгӧ

10-шэ сӱрэт. Шола могырышто моштэн нэрэшта- 
рым» парэнтэ. Пурлаштэ моштыдэ нэрэштарымэ- 

влак.

кучык да чоткыдо шэмалгэ нэрышт-влак лэктын 
шуыт.

Эр шушаш парэҥгылан сайын пушкудэмдымэ 
мландым ойырат. Тэрыс парэҥгэ кушмым кужашлан 
шуйа, сандэн парэҥгэ лэч ожсо кушкылан пыштымэ 
тэрысэшак шындыман, угыч тэрыслаш ок кул.

Шокшо лиймӧҥгӧ, ийын вэс пэлыштыжэ, нэ- 
рэштшэ парэҥгым пасуш луктын шындат. Тойа, 
кольмо, шога почэш шындат, рӓт дэн рӓт коклаштэ
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54 сантимэтрым кодат, рӓт-влакыштэ парэҥгым иктэ- 
вэсышт лэч 36 сантимэтр таҥыт шындат.

Нэрэштармэ парэҥгэ пэш вашкэ кушкаш тӱҥа- 
лэш. Шындымэ годым тыдым эскэрыман: кылымдэ 
могыржо дэн ӱлкӧ, нэржэ дэн кӱшкӧ ыштэн кэрылман. 
Вара парэҥгэ аҥам пушкудэмдаш да куштылгын 
гына ураш кӱлэш. Ты парэҥгым ийуньын вэс пэлыш- 
тыжэ альэ ийуль тӱҥалтышшыштэ луктыт.

Нэрэштарэт гын парэҥгэ вашкэрак шуэш манна. 
Ты шотышто Пэсчан парэҥгэ сыны.мэ пасу тыгэ сы- 
нэн ончэн. Тудо нэрэштарымэ дэн нэрэштардымэ 
парэҥгьш лэктышышт монар лийэш манын таҥаста- 
рэн. Гэктарлан сэнтньэр чот дэнэ парэҥгэ тынар 
лийын:

Нэрэштар- Нэрэшта- 
Л у к т ы л т ы м :  дымэ рымэ

10 ийульышто ......................  22 69 '
20 ,  ..................  58 94

1 а в гу с т ы ш т о ......................  87 103
11 ,    115 106

Таблитсэ тыдым ончыкта: 10 ийульышто лукмо 
парэҥгэ гыч нэрэштарэн шындалтмыжэ нэрэштардымэ 
парэҥгын лэктышыж лэч кум кана шукырак лийын. 
Варарак—20ийульышто—лукмо иктат пэлэ кана ут- 
ларак лийын. Августышто ик каньак*лийын манаш 
лийэш.

Ийуль тӱҥалтыштэ лукмо парэҥгын сэтньэржылан 
ты жапыштэ 14-15 тэҥгэм пуат. Нэрэштарэн шын- 
дымэ парэҥгэ гэктарлан 70 сэнтньэрым пуа, тыдын 
чумыр докодшо 1.000 тэҥгэш шуэш.
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Эр куштышаш парэҥгэ лэктышыжэ куго лийжэ ма- 
ныда гын, тудым тойа йымак кид дэнэ шындэн кайаш 
кӱлэш. Мландэ ырыжэ манын рокым ончычак овартэн 
кодыман. Тойа дэн изэ гына лакым кӱнчӓт, вара 
тушко парэҥгым пыштэн кайат.

Парэҥгым сынэн шындымэ Пэсчан пасушто па- 
рэҥгым тойа почэш да окучник почэш шындымым 
таҥастарэныт. Кок ийышкэн парэҥгым тойа дэн 
шындэн 5 ийульышто, луктыныт, тувэч кокла чот 
дэнэ гэктарлан 112 сэнтньэр лэктын. Окучннк дэн 
шындымэ вэрыштэ гэктарлан 92 сэнтньэр лэктын,— 
20 сэнтньэрлан шагалрак. Кок арньа варарак — 
20 ийульышто лукмо годым тынар лэктын: тойа дэн 
шындымэ вэрыштэ гэктарлан 235 сэнтньэр лийын, 
окучник дэн шындымаштэ— 187 сэнтньэр, альэ гэк- 
тар йэда 48 сэнтньэрлан шагалрак. Тойа дэн шын- 
дымэ вийым шуко налэш гынат, пайдажэ куго, тэвэ 
тудо Моско воктэн шындымаштэ гэктар йэда чумыр 
докотым 350-500 тэҥгэлан йэшара.

Эр куштымо парэҥгым шындымэ годым кажнэ 
вондо йымалан иктаж 7 грам супэрфосфатым пыштэт 
гын сай лийэш. Супэрфосфат парэҥгым вашкэрак 
кушта. Парэҥгэ вондо вашкэрак нӧлтллалтэш ончы- 
чырак пэлэдэш, парэҥгыжат эррак лийэш, адак ийуль- 
ышто эр лукмо годым парэҥгэ лэктышат кугырак 
да парэҥгыжат тамлырак лийэш.

Супэрфосфатым нэрэштармэ парэҥгэ йымак пыш- 
тэт гын, парэҥгэ^ лэктыш гэктар йэда 4-6 сэнтньэр 
утларак лийэш. Йӱштӧ да йӱран шошым парэҥгэ 
ольанрак кушкаш тӱҥалэш, тэвэ тунам супэрфосфат 
парэҥгым вийынрак кушташ туҥалэш, парэҥгэ лэк-
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ышым адак шукырак нӧлталэш—гэктарлан 13-18 сэнт- 
1ьэрым.

Эр шушо парэҥгым вондо йымач кунчэн налмэ. Рвэзэ 
шрэҥгым лукмо годым, кэҥгэжым, вондым кӱнчэн 
:)Т лук гынат лийэш, сайын гына вондо йымач кӱн- 
‘1алтэн куго парэҥгыжым налман, вара рожшым сайын 
1этырэн вондо ӱмбак рокым шавэн кодаш кӱлэш. 
удо вара адакат кушкаш тӱҥалэш.

Моско воктэнсэ Пэсчан сынымэ пасушто, 1928 ий- 
ыштэ, сай тэрыслымэ вэрэш Эпикур сорт парэҥгым 
нэрэштарэн шындэныт. Ик учаскэ гыч чылаж гычат 
парэҥгым 12 ийульышто луктыныт, тушто гэктарлан 
66 сэнтньэр лийын, оксаш савурэт гын, 1.062 тэҥгэш 
шуэш. Вэс участкыштэ 12^ийульышто вондо йымач 
гына кӧргыч луктыныт. Тувэч 57 сэнтньэрым налы- 
ныт. Варажым 25 августышто йӧршэш лукмо годым 
адак 199 сэнтньэр погалтын. Тыгэ кок кана лукмо 
парэҥгэ гэктарлан 256 сэнтньэр лийын, оксаш саву- 
рэт гын, тудо 2.172 тэҥгаш лийын.

Кумышо ончыч сынымэ учаскым кожгатэнак огы- 
тыл, 25 августышто икканаштэ чыла луктыныт. Ту- 
вэч гэктарлан 266 сэнтньэр лэктын, акшэ 1.662 тэҥгэ. 
Тывэч рас ӱжыда; вондо йымач. кӧргыч лукмо годым 
докод шуколийэш. Ты докод эр, ийульын пэлыштыжэ 
лукмо докот лэч кок кана шукырак. Ту докотак вондо 
йымач кӧргычдэ вара лукмо докод лэч 25 нротсэнлан 
шукырак лийын.

ПАРЭҤГЭ ПАСУМ ОНЧЫМО.
Шындымэ лэч кум арньа нарэ вара парэҥгэ вондо 

мландэ ӱмбак лэкташ туҥалэш. Ийкэчэ йӱштӧ годым
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тудлэчат вара лэктэш. Ты жапышгэ йӱр лийын кэр 
тэш, садлан аҥа ӱмбалак ком лийын шинчэш,—тыг; 
шукыжым шун йӧрэ рокышто да шэм рокыштс 
лийэда. Тулэч посна пасушто шӱкшудат йатыр лэктэш 

Сандэн парэҥгым ончымо эн пэрвой паша тыганьз 
лийман: парэҥгэ аҥам куралмаш. Тыгэ куралын шӱк 
шудым пытаралтэш, адак рокын ӱмбал лончыжо пуш' 
кудэмэш, адак кукшо ийкэчан да шэм рокан район- 
влакыштэ рок кошкымымат чараш лийэш.

Торэшат, кутышат пэш сайын тырмалаш кӱлэш 
Парэҥгэ лышташ мландэ ӱмбак лэктын гына шогымо 
жапыштэ тырмалалтэш гын, ик могырыш гына тыр 
малмэ годым тэмдалалтшэ вондым виктарэн кодаш 
кӱлэш. Тыдлан вэрч тӧрэшат, кутышат тырмалэн 
кайман.

Парэҥгэ вондо 10 сантимэтр нарэ нӧлталалтмӧҥгӧ 
кокымышо тырэт тырмалат. Тыгэ тырмалмэ годымат 
шӱкшудо пытараш тыршалтэш. Тырмалмэ годым лэк 
тын вочшо шӱкшудым пасу гыч луктын кышкыман 
укэ гын, угыч вожаҥ кэртэш. Парэҥгым куштулго 
ошма йӧрэ рокэш шындалтын гын, ужар вондыжо 
лэктын ынжэ воч манын кӱртньӧ пӱйан пу тырма 
дэн альэ куштулго кӱртньӧ тырма дэн тырмалыман 

Парэҥгэ вондо 15-20 сантимэтр кӱкшыт лиймӧҥӧ 
шэм рокдымо район-влакыштэ тудым ураш тӱҥалман 

Рӓт-влак коклам тыдлан уралтэш: рокым урэн 
парэҥгэ вондо йыр пушкудо лончым ышталтэш тушто 
у парэҥгэ лийын кушкаш тӱҥалэш. Парэҥгым уры 
мӧҥгӧ рокыш йуж пураш куштулго лийэш. Тулэч 
посна парэҥгым урымаш рӓт-влак кокласэ шӱкшудо 
дэн аҥа ӱмбалсэ комым пытаралтэш. Пэрвой урымо
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эр| годым эскэрэн ураш кӱлэш, лышташ рок дэн ынжэ 
'П'3 пызыралт. Иожо вондо пызыралтын лийэш гын, ту- 
[ТС1 дым ольан гына кыньэлташ кӱлэш. 
ш| Пэрвой кана урымӧҥгӧ кок арньа нарэ эртышын 
ья вэс каналан ур̂ аш кӱлэш. Ийкэчэ сай годым кок кана 
И  Урымо сита. Йуран кэҥэжым, шукыжым нэлэ шун 
п-| йӧрэ рокышто, шӱкшудо чот кушмо годым, ку- 
н-| мышо каналанат ураш лийэш. Парэҥгэ рӓтышт-влакым 

ушаш тӱҥӓлмӧҥгӧ тудым тылэтла ончаш ок кӱл, 
ындыжым шкак кушкэш.

Шога дэн ураш лийэш. Окучник дэн урымо эн 
сай лийэш. Тудын шулдырышт-влак улыт, нуным кон- 
дышташ лийэш, сандэн парэҥгэ вондо воктэк рокым 
кузэ шонэт, тугэ ураш лийэш: чотыракат, шагал- 
ракат.

Парэҥгын рӓт-влак коклажат, рӓтысэ коклажат 
иккайэ лийжэ,—тыгэ шындымым эн сайлан шотлаш 
кӱлэш. Тыгэ шындымым торэшат, кутэшат урэн 
кайаш лийэш. Парэҥгым шога альэ плуг шойыч шын- 
далтэш гын, тунам ик могырыш гына ураш лийэш, 
сандэн рӓт-влакысэ шӱкшудым йа кид дэн, йа мотык 
дэн сомылаш возэш. Кызыт каласымэ гай рӓт-влак 
кокла дэн -парэҥгэ вондын рӓтысэ коклажэ ик кугыт 
лийыт гын, шӱкшудым торэшла урэн каймэ годым 
чыла, пытаралтэш.

ПАРЭҤГЭ ШУДЫМ солымо..

Органичэский манмэ арвэр влак, ончычак крахмал, 
кушкылын лышташэшыжэ ышталтэш. Сандэн парэҥгэ 
шудын лывыжгэн шумӧҥгыжӧ альэ йӱштӧ лийаш тӱҥӓл-
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мӧҥгӧ ижэ солаш кулэш. Тугак парэҥгэ шудо пэш 
чот кушкаш тӱҥалэш гынат (шукыжым пакчаштэ) 
тудым тошкэн альэ кӱрышт кышкаш ок кӱл. Тугэ 
ыштэт гын, парэҥгым шкэ сэмын кушмыжым чарал- 
тэш, сандэн парэҥгэ лэктыш изэмэш, крахмалжат 
шагалэмэш.

Тамбов сынымэ стансаштэ ик аҥасэ парэҥгэ шу- 
дым 23 ийуньышто солэныт. Шудыжо гэктарлан 
28 сэнтньэр лийын, тувэч кукшо шудыжо 4 сэнт- 
ньэрат пэлэ кодын. Вэс вэрэжэ парэҥгэ шудым 
солэн огытылат, тувэч парэҥгым гэктарлан 176 сэнт- 
ньэрат пэлым налыныт. Солымо вэрыштэ— 105 сэнт- 
ньэрат пэлэ лийын. Парэҥгэ шудым солымылан па- 
рэҥгэ лэктыш 71 сэнтньэрлан альэ 40 протсэнлан ша- 
галэмын.

Солымын зийанжэ тудын дэн гына пытэн огыл. 
Солымо вэрыштэ парэҥгын крахмалжэ изэмын, па- 
рэҥгыжэ куштылэмын, адак тыгыдэ парэҥгыжэ шу- 
кэмын. Крахмалжэ 15протсэнат пэлэ гыч 13 протсэ- 
нат пэлыш волэн кайэн, гэктар гыч 13 сэнтньэрлан 
изэмын, пэлыжэ нарак. Солыдымо вэрыштэ тыгыдэ 
парэҥгыжэ 14 протсэн улмаш, солымо вэрыштэ— 
27 протсэн,— кок кана нарэ утларак.

ПАРЭҤГЭ ЧЭР-ВЛАК.

Шэм рокдымо район-влакыштэ, адак Рӱдӧ шэм 
рок обласыштэ да Украинысэ шэм рокышто йӱран 
ий годым парэҥгэ пасуэшак шӱйаш туҥалэш.

Москошто кушкыл аралымэ станса уло, тудын 
эскэрэн ильтмыжэ тыгэ ончыкта: эртышэ 35 ий кок-
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лаштэ луаткок нйжэ парэҥгылан кэлшыдымэ лийын. 
Ты жапыштэ парэҥгэ чот шӱйын. Садыгэ кажнэ кум 
нй гыч ик ийыштыжэ парэҥгэ пэш шуко шӱйын.

Парэҥгым ужалаш шуко шындымэ чыла райо- 
нышто йӱрӓн 1928 ий парэҥгылан пэш шуко зийа- 
ным ыштэн. Лукмо годымак 20 протсэн нарыжэ 
шӱйшӧ лийын. Парэҥгэ чэр лиймылан шудыжо, па- 
рэҥгым-лукмо лэч шуко ожнак лывыжгэн волэн. 
Садлан парэҥгэ лэктыш шагал лийын.

Парэҥгэ лышташ пужлымылан тушто крахмал ыш- 
талтмэ чарнэн. Сандэн парэҥгэ кугэм кэртын огыл, 
тушак крахмалат погынэн огыл. Пасу гыч шӱйӓш 
тӱҥалшэ парэҥгым кондэн оптымӧҥгӓт шӱймыжым 
чарнэн огыл.

Парэҥгэ чэр тыгэ лийаш тӱҥӓлэш. Ончыч парэҥгэ 
лышташэш рӱдаҥшэ тӱсан томка-влак (пятна) лийыт. 
Лышташын ӱлыл могырэшыжэ томка йыр ошалгэ 
лийэш. Ты ошалгэ тӱс лачак парэҥгым да лышта- 
шым шӱктышӧ изэ поҥго улэш.

Мардэж ты поҥго сэмаклым воктэнсэ парэҥгэ 
воидыш кусара, вара тудат чэрлана. Йӱр тудым ро- 
кыш мушкын волта, вара ты поҥго вӱд чӱчӓлтыш 
дэн пырльа рок йымакат—парэҥгышкэ вола. Тушак 
пижын кушкын шинчэшат парэҥгым шӱктӓш тӱҥалэш.

Чэр парэҥгэ ӱмбач тӱҥалэш. Ончыч ӱмбаланжэ 
томка-влак лийыт вара эркын-эркын парэҥгэ кӧргыш 
пурат. Парэҥгым ты томка коч пӱчкат гын, ужат: 
тудын пушкыдыжо рӱдаҥшэ тӱсӓн лийаш тӱҥалын, 
шӱйаш кыршэн.

Парэҥгым лукмо мартэ шагалжэ шӱйын шуэш. 
Молан манат гын, парэҥгэ чэрым кондыштшо-влак
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рокыш 10 сантимэтр кэлгыт, гына пурат. Эн шукы- 
жым парэҥгэ-влак лукмо годым пужлат, тунам таза I 
парэҥгыжэ чэран парэҥгэ шудыш тӱкнӓ, садэш чэр 
чот шарла. Парэҥгым шӱктышӧ нӧшмӧ сэмынжэ па- 
рэҥгэш пижын шинчэшат ик монар жап гыч куш- 
кын шумӧҥгӧ, погэн оптымо парэҥгым чыла шӱкташ 
тӱҥалэш.

Вашкэ шушо кочмо сорт-влак пэш вашкэ шӱйӓш
тӱҥалыт. Вольыклан пук- 
шымо да завод сорт- 
влактунарак огыл. Сан- 
дэн ты чэр лэч лӱддымӧ 
сортым муын шындаш 
кӱлэш.

Тугай шӱктышӧ чэр 
лэч лӱддымӧ сорт - влак 
тыгай улыт: Вольтман, 
Крьугэр,Эрэ сай.Силэзий 
да моло. Нынэ чыланат 
вара шушо завот сорт 
улыт. Ты сорт-влакым, 

адак кӱшак ончыктымо моло сорт-влакым крахмал 
дэн арака шолтымо завотлан йамдылымэ вэрлаштэ 
шындаш кӱлэш.

Крэстйан пасуэш ик посна сорт огыл, тӱрлӧ сор- 
тым пулаштарэн шындалтэш. Садлан парэҥгэ шуко 
чэрлана. Кочмо сорт парэҥгэ вондо шӱйаш тӱҥалэ- 
шат воктэн шогышо чотырак завот сортрлмат пужа.

Адак тыгэ палалтын: нэлэ шун йӧрэ рокышко йуж 
шуко пурэн ок кэрт, сандэн тушто ик монар ий гыч 
парэҥгэ тыгыдэмаш да шагал шочаш тӱҥалэш. Сан-

11-шэ сӱрэт. Шола могыржо таза па- 
рэҥгэ вондо. Пурлажэ - чэрланышэ.
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[дэн ындэ Гэрманыштэ тыгэ ыштат: шым-кандаш ий 
[гыч урлыкаш парэҥгым вашталтат, ту сортак парэҥ- 
гым куштылго ошман рок гыч налыт. Ошмаштэ уто 

[вуд укэ, йужат тушко вашкэ пурэн кэртэш, сандэн 
(ошмаш шындымэ парэҥгэ шагал чэрлана.

Тыдымат каласаш кӱлэш: эн шукыжым парэҥгэ удан 
(аламан)ӱйаҥдымэ да каҥга мландыштэ шӱйэш. Молан- 
жэ палэ: тыгай мландыштэ кушкыл вийан лийын ок кэрт.

Ындэ моло элыштат, мэмнан элыштат парэҥгым 
шӱктышӧ чэрым пытараш моло лэч сай йӧным му- 
ныт. Парэҥгэ шудыш бордос вӱдым шават, адак 
шӱйшӧ шудым жапыштыжак солэн луктын кышкалтэш.

Парэҥгыштэ чэр лийаш тӱҥалмӧҥгӧ тунамак садэ 
бордос вӱдым шаваш кӱлэш. Шӱйӓш тӱҥӓлмэ лэч 
ончыч шаваш жапым ончыкташ ок лий, молан ма- 
нат гын, ты чэр тӱрлӧ жапыштэ лэктэш—ийульын пэ- 
лыж гыч август пытымэшкэ.

Москосо кушкыл аралышэ станса тыгэ чотлэн 
луктын: шавыдымэ пасушто — парэҥгэ 10-12 протсэн 
мартэ шӱйэш, шавымэ вэрыштэ 1-2 протсэн вэлэ 
пужла. Шавымэ вэрыштэ парэҥгэ лэктыш шавыдымэ 
вэрысэ лэч 20-30 протсэнлак шукырак лийэш.

Бордос рӱдыштӧ йадшэ уло, тудо чэрым пытара. 
Тудым шавэт гын, парэҥгэ шудо ужаргак кодэш, 
крахмал ыштымыжым ок чарнэ, адак парэҥгыжэ лук- 
мэшкак кушкын кийа. Шавыдымэ пасушто шӱӓш 
тӱҥалшэ парэҥгэ шудо вашкэ шӱйын вола, парэҥ- 
гыжат кушмыжым чарна.

Жапым эртарыдэ, чэрым ужшынак шавэт гын, ик 
кана шавымэ дэн чэрым пытараш лийэш. Завот сорт- 
влакым шудышт изыш гына пужла альэ Вольтмаи
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дэн Снлэзий сорт-влак сэмын йалт ок пужло, нуньп| 
ӱмбӓк шаваш ок кӱл.

Шавышашлан ик проюэнан бордос вуд налылтэш, 
Шӱдӧ литр бордос вӱдым ыштымэ годым ик кило- 
грам мэдный купоросым налытат тудым 50 литр тыг 
лай вӱдэш да ик килограм йулыдымӧ звэскаш йӧрӓт. 
Ты звэскам посна йулатэн тугак 50 килограм вудэш] 
йӧрӓт.

Ты кок йӧрымым пырльа ушатат тудым шават.| 
Бордос вудым йамдылмӧҥгӧ тунамак шаваш кулэш.| 
Ок лий гын, ик суткалэч вараш кодаш ок кул. Тыд- 
лэч вара тудын парэҥгэ шуктышӧ чэрым пытарышэ] 
куатшэ йомэш.

Ик гэктар парэҥгым шаваш 700-800 литр бордос| 
вуд кулэш. Тугэ лйймӧҥгӧ, гэктарлан 7-8 килограм 
мэдный купорос кайа, тунарак йӱлатыдымэ звэска. 
Москосо кушкыл аралышэ станса тыгэ чотлэн лук- 
тын: ик гэктар парэҥгыш ты вудым ик кана шавы- 
мэ куд тэҥгэш шогалэш. Ты чотыш кулэш арвэр 
акат, паша вйй акат пура.

Парэҥгэ шудым солымо. Лукмо годым парэҥгэ 
шуйшӧ лышташэш шураҥын шкат шуйӓш туҥалэш. 
Тэлым киймэ вэрыштат ту чэрланышэ парэҥгэ гына 
шуйын кийа. Сандэн парэҥгын шӱйшӧ шудыжым 
пасу гыч парэҥгэ лукмо лэч ончыч луктын кышкы- 
ман. Чэрланышэ шудыжым парэҥгэ лукмо лэч 12-14 
кэчэ ончыч солаш кулэш.

Солымо шудым пасу гыч луктын компостыш пыш- 
тыман альэ йулатыман. Парэҥгэ шудым кудэш жа- 
пыштэ солалтын огыл гын, кьтлмыкташ туҥалмӧҥгӧ 
ижэ парэҥгым лукташ кулэш. Йуштэш шудыжат, шу-
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1>Ц|

ш1 дысо чэр кондышсожат кылмэн шинчэш, тунам на 
[0 - 1  рэҥгылан чэр логалэш манын лӱдшӓш ок лий.
1Г-1 Парэҥгым ий гыч ийын подвалыштэ кийыкталтэш 
зт| гынат парэҥгым шуктышӧ чэр шарлэн кэртэш. Под- 
1ш| валыш оптымо парэҥгэ коклаштэ шуйшыжат лийын 

I гын, подвал йарсымӧҥгӧ тудым сайын гына эрыкты- 
т.1 ман. Тушак парэҥгын шумжат, нэрэштышыжат, мо- 
и.| лыжат нымат ынжэ код. Подвалысэ чыла пу узгӓрым— 
1 -1  кувароҥам, пырдыжым, потолокым—звэска дэн ошэм- 
1э| дыман, вара парэҥгэ оптымэшкэ подвалым почын 

I шинчыкташ кулэш.
с| Парэҥгым пытарэн шогышо чэр-влак. Парэҥгым 

шуктышӧ чэр лэч посна адак парэҥгым пытарэн шо- 
1 гышо чэр-влак улыт (болезни вырождэния). Ты чэр- 

-1 влак шарлымэ годым парэҥгэ шудо чэрлана. Чэрлан- 
. I дарышэ арвэржэ лышташын клэткыштыжэ гына огыл,
11 кушкылын моло ужаштыжат ила. 1 удын мо улмы- 
I жым учоный-влак ты мартэн палэн шуктэн огытыл. 
I Ты чэр-влакым парэҥгэ пэлэдмэ годым сай ужаш 
I лийэш. Ты чэр-влак шукыжым лышташ гыч туҥӓлыт. 
I Нуно тыгай чэр-влаклан шэлылтыт: лышташым
I путурышӧ чэр, —  лышташ кокла корныж гычын куш- 
I кыла путырӓлт кузӓ. Лышташ коштыра, нарынчэ ту- 
I сан, адак вашкэ пудургышан лийэш. Ты чэр эн шу- 
I кыжым улыл лышташ-влакэш шарла.
I Вэс чэржэ—лышташ купчыргымо,—лышташэш чунчӓ 
I сэмын лийэш, чэрланышэ вондо-влак шуко годым 
I огыт шого, мландэ умбалап шаланэн возыт. Тулэч 
I посна крапчатость чэр уло, — лышташэш изын гына 

койшо ошалгэн уйлымӧ сэмын томка-влак лийыт, лыш- 
ташым волгыдыш кучэт гын вэлэ нуным ужаш лийэш.
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Йужо годым лышташ, адак вондат кандэ сэмын 
чийан лийэш.

Тулэч посна парэҥгын кудыргымо чэрат уло; па- 
рэҥгын вондыжо пэш шуко лэктэш, лулэн лийэш. 
Ты вондо-влак пэш вичкыж да чумураш лийыт, лыш- 
ташышт парэҥгэ лышташ ганьэ огытыл.

Чэр-влакым тышак кӱ- 
чӱкын гына каласэн пума 
гыч тыдым ужаш лийэш: 
ты чэр лиймэ годым па- 
рэҥгэ лышташ пэш чот 
чэрлана. Лышташыштэ 
крахмал да кушкылын 
моло кочмо арвэржэ ыш- 
талтэш.' Лышташ чэрла- 
нымылан ты кочмо ар- 
вэр-влак шукэм огыт 
кэрт, сандэн тудо сай 

ок куш, кӱчык вондан лийэш, парэҥгыжат тыгыдэ 
шоч^эш, крахмалжат шагалрак лийэш.

Тыгэ лиймым сынымэ станса-влак палэн шуктэ- 
ныт. Кийэвысэ сынымэ стансаштэ кум ийышкэн таза 
да чэрлэ вондо-влак гыч лийшэ парэҥгэ лэктышым 
таҥастарэн ончэныт. Тӱрлӧ чэр парэҥгэ лэктышым 
тӱрлын изэмда улмаш. Лышташ пӱтӱрышо чэр па- 
рэҥгэ лэктышым 49 протсэнлан шагалэмда, купчыр- 
тышо чэр — 47 протсэнлан, кудыргымо чэр — 33 прот- 
сэнлан, крапчатость чэр— 17 протсэнлан.

Парэҥгым пытарэн шогышо чэр-влакат (болезни 
вырождения) парэҥгэ лэктышым чылан ик каньэ 
огыт изэмдэ. Кийэв сынымэ станса ончыктымыла, эр

12-шо сӱрэт. Тӱжвач ш ӱкташ  "тӱҥал 
шэ парэнгэ чэр вара сэмын чыла 

кӧргыжым шӱкта.
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шушо сорт-влакын лэктышышт ты чэр почэш 16 прот- 
сэилан изэмэш, кокла жапыштэ шушын— 10 протсэн- 
лан, адак вара шушо сортын—7 протсэнлан. Ты чэр- 
влак ынышт лий манын урлыкаш парэҥгым ваштал- 
таш кӱлэш, вара эн сай, эн таза парэҥгышт-влакым 
сайлэн шындаш кӱлэш.

Ты пашам тыгэ ыштат. Кэҥэжым, парэҥгэ пасуш- 
то улмо годым, парэҥгэ пасу гыч чыла чэрланышэ 
вондым кӱрын пэлкэ кышкаш кӱлэш. Тунам чэр ша- 
рышэ вондо-влак огыт код. Варажым парэҥгым лукмо 
годым урлыклан эн чот, эн сай, эн шуко лэктышан 
вондо гыч сайлэн кодыман.

Парэҥгым пытарэн шогышо чэр-влакым коы- 
дыштшо тӱҥжӧ парэҥгын кӧргӧ вӱдыштыжӧ лийэш. 
Сандэн чэр рок коч ок кусно. Таза кушкылын ны- 
зылгымэ вэржэ лийэш гын, тушко чэрлэ кушкылын 
вӱдшӧ логалмӧҥгӧ, тунам ижэ чэрланэн кэртэш. Ты 
чэр-влакым йэвропо дэн амэрик учоный-влак 10 ий- 
ышкэн эскэрэн илэнытат тыгэ муыныт. Ты чэр-влак 
ик парэҥгэ вондо гыч вэс вондыш тӱрлӧ шуршо да 
моло шупшын илышэ кыдэжан коч куснат улмаш. 
Сандэн ты уэр-влакым пытаршаш вэрч парэҥгыштэ, 
томатыштэ, адак тамакаштэ лийшэ шуршо-влакым 
нытарыдэ ок лий. Тугак нунын сэмынак паслэновый- 
бэлладону лӱман ир кушкыл-влакым (шӱкш шудым 
да монь) пытараш кӱлэш.

Парэҥгэ шудышто шуршо лэктэш гын, ты шудо 
ӱмбак ик протсэнаи тамака вӱдым 10 кэчэ гыч шаваш 
кӱлэш, альэ 400 грам шовыным кок лнтрат пэлэ вӱ- 
дэш йӧрэн шаваш лийэш. Парэҥгым пытарэн шо- 
гышо чэр-влак ваштарэш кучэдалмэ эн сай йӧн 
тыганьэ: 6-8 ий гыч чыла урлыкаш парэҥгым ваш- 
талтыман, чэр лэч шагал лӱдшӧ сорт-влакым шыи- 
даш тӱҥалман.
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