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ТЫМЭНЬШӒШЛЫКЫМ АНЧЫКТЫМАШ.

1. Биологи дон ботаньикӹ ма ылыт.
Ӹлӹшӹ органьизмвлӓгишӓн — б и о л о г и г и ш а н  наукын ос- 

новывлӓжӹм тӓ тӹмэньӓш тӹҥӓлӹдӓ. Ти шамак ӹлӹмӓшкишӓн ■ 
наукы манмы лиэш, ӓль, вэс шамактонжы, ӹлӹшӹ органьизмвлӓ- 
гишӓн наукы манмы лиэш.

Цилӓ ӹлӹшӹвлӓн (животныйвлӓн) дӓ кушкышвлӓн качмы, 
шӱлӹмӹ, тӓрвӓнӹлмӹ, тӱлэтмӹ органвлӓштӹ улы. Нинӹм мӓ 
органьизмвлӓэш лӹмдэнӓ.

Ӹлӹшӹ органьизмвлӓэш ӹлӹшӹвлӓ вэлэ агыл, кушкыш- 
влӓӓт шотлалтыт.

Шошьш ӱдӹм нырышты азым шӹтӓ дӓ кушкаш тӹҥӓлэш, 
пушӓҥӹвлӓштӹ пӓртньӓвлӓ пэчкӓт, пачылтыт, тӹшэцӹн пӹтӓри 
кыптыргышы изи ӹлӹштӓшвлӓ лӓктӹт, вара нинӹ пиш пӹсӹн 
кушкаш, тӧрлӓнӓш тӹҥӓлӹт, тидӹвлӓм тӓ шукы ужында, шукы 
тӹшлӹмӹ ш оттонат анчэндӓ. Кӓҥӹжӹм алыкышты сакой пэлэ- 
дӹш вуйвлӓ (бутонвлӓ) шӓрлӓт, шӹжӹм садывичӹштӹ кӹцкӹ- 
влӓ кушкыт, цӹрэлӓнӓт, поспэйӓт. Нинӹн тоҥыштыгӹц шошым 
эчэӓт у  кушкышвлӓ кушкыт.

Сӹнзӓ анцылнынаок кушкышвлӓн ти вашталт шалгымашышты 
ӹшкэгишӓнӹштӹ —  ӹ л ӹ ш ӹ  о р г а н ь и з м в л ӓ  ылмыштыгишӓн, 
йӹлмӹдон попымыгӹцӓт раскыдын анчыктат. Органьизмӹн ти 
вашталт шалгьшашыжы цӓрнӓ гӹнь, качкаш, шӱлӓш, тӓрвӓ- 
нӹлӓш пыраха гӹнь, тидӹ ӹлӹшӹ акли — кола.

Биологим мӓ б о т а н ь и к ӹ г ӹ ц  —  кушкышвлӓн кӧргӹцӹштӹ 
дон ӹлӹмӓшӹштӹгишӓн пӓлӹктӹшӹ наукыгӹц, кушкышвлӓн 
маханьшон групывлӓгишӓн дӓ нинӹн ӹльӓнӹмӓшӹштӹгишӓн 
пӓлӹктӹшӹ наукыгӹц тымэньӓш тӹҥӓлӹнӓ.

2. Социальистьичэски сола хозӓйствашты ботаньикӹн
кэрӓлжӹ.

Партьы дӓ Совэт правитьэльствӹ „колхоз, совхоз нырвлӓн 
шачыш лӱктӓлмӓшӹм дӓ кукшы игэчӹдон кӹрэдӓлмӹгишӓн 
вопросым большэвиквлӓлӓ рэшӹмӓшӹм“ кокшы пӓтьильэткӹи 
ӹрдӹ задачэшӹжӹ шӹндӓт.

Социальистьичэски сэмӹнь кушкышвлӓм войым пӓшӓ анцылны 
шалгышы ти кого задачывлӓм рэшӹмӓштӹ ботаньикӹ кого пал- 
шыкым пушашлык.

Кого шачышэш шошаш шоттон, мӓлӓннӓ пӓлӓш кэлэш —  
ӱдӹмӓштӹ сэк йажоэш махань сроквлӓ шотлалтыт, почвыжы
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(вӹлвӓл ырокшы) махань кэрӓл, ти кушкышлан дӓ ти почвэш ма- 
зары дӓ маханьы пышкыдэмдӹмӹ кэрӓл ылэш, кушкышым йӹлэ- 
рӓк кыцэ поспэйӹктӹмӹлӓ, кукшы игэчӹгӹц, покшымгӹц, лок- 
тызывлӓгӹц, самшудывлӓгӹц кушкышвлӓм кыцэ пэрэгӹмӹлӓ моло.

Кушкышын ӹлӹмӓшӹжӹм, шӓрлӹмӓш-кушмашыжым, качма- 
шыжым, шӱлӹмӓшӹжӹм, тӱлӓлтмӓшӹжӹм пӓлӹдэ шукы прак- 
тьичэски кэрӓл вопросвлӓэш тӧр отвэтӹм пуэн мышташ акли. 
Ш ӹрэнок кушкышвлӓ шачыштон, поспэйӹмӓштон дӓ молы- 
донат икӹжӓк-икгӹштӹгӹц когон айырлат, кушкышан кушкы- 
шын ӹшкэ ӹлӹмӓш айыртэмвлӓштӹм пӓлэн шоктымыла. Тишэ- 
цӹн пасна, кушкыш кого шачышым пуэн кэртшӹ манын, кыцэ 
тидӹм йажоэмдӹмӹлӓ, тӹдӹмӓт пӓлӓш кэлэш.

Тидӓт эчэ ак ситӹ. Социальизм стройыш сӓндӓлӹк анцылны 
пайдаан у кушкышвлӓм моаш тӓ нинӹм тымэнь пӓлэн шоаш  
аадачывлӓ шалгат. Киндӹм, вольык кормым шукыракым нӓлшӓш- 
л ӓн эн /дӓ  социальистьичэски промышльэныстьланна кушкыш ӱм 
(итӹн ӱм моло), муш сарымым, каучукьш дӓ мол сирйом шукыра- 
кын пушашланэн, кычылтмашкына кого шачыш пушы кушкыш 
сортвлӓм пырташ кэлэш.

Кушкышвлӓ йажо продуктым дӓ шукым пушты манына гӹнь, 
кушкышвлӓжӹмок йажоэмдӹм шотышты пӓшӓм шукы ӹштӹмӹлӓ. 
Тидӹм, ботаньикӹн цилӓ анцылтымашвлӓжӹм пӓшӓшкӹнӓ пыр- 
тэнӓ гӹнь вэлэ, мытык срокышток ӹштэн шоктэнӓ.

3. Социальизмӹм стройымашты кушкыш войым 
пӓшӓн кэрӓлжӹ.

Мӓнмӓн социальизм стройымаштына кушкыш шойым пӓшӓн 
кэрӓлжӹ пиш кого ылэш.

Ӱдӹмӓштӹ сэк кого вӓржӹмоккиндӹ пӓшӓн хозӓйства йӓшнӓ. 
Тидӹ труйыш халыклан вэлэ агыл, тӹҥ качкышым ситӓрӹшӓш- 
лык: вольык урдым пӓшӓм шӓрэн, куштэн шокгаш манын, кэрӓл 
кормымат пуэн шоктышашлык тӓ эчэ тэҥэлӓнок шачыш лин 
мимӓшэш запасым ӹштӓш ситӓрӹшӓшлык ылэш.

М ол сӓндӓлӹквлӓгӹц сирйом нӓлтэок ӹлӹшӓшлӓнэн дӓ, 
тьэкстьилнӹй прэмышльэныстьланна ӹшкэ сирйонамок ситӓ- 
рэн шоктышашланэн мӓ кокшы пӓтьилэткӹштӹнӓ и ш н  дон  
хлопок ӹштӹмӓшӹм кок пай. шукэмдӹшӓшлык ылына.

Труйышывлӓлӓн сакырым пумы нормым лӱктӓлӓш манын дӓ 
качкыш-йӱшӹм лыкшы промышльэныстьым сакырдон ситӓрӓш  
манын, сакыр ушманым кӹзӹтшӹдоцын кым пай утла и йӹдэок  
погышашлык ылына.

Колхозвлӓ дӓ совхозвлӓ кушкын цаткыдэммӹдон кушкыш 
войым пӓшӓн мол отрасльывлӓжӓт — кавштавичӹ пӓшӓ, садвичӹ 
пӓшӓ, качмылык культур кычылтмаш кокшы пӓтьилэткӹн шӓр- 
лӹшӓшлык ылыт.

Социальистьичэски кушкыш войымаш пӓшӓм лӱктӓл цаткы- 
дэм дэн шоктыдэ, социальистьичэски вольык урдымаш пӓшӓн 
кушмашыжыгишӓн попашат пыт акли, тидӹдэ куштылгы про- 
мышльэныстьнамат шӓрӓш акли, труйышывлӓлӓнӓт качкыш-йӱ- 
шӹм, выргэмӹм кэрӓл сэмӹньок пуэн ситӓрӓш акли лиэш.
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1-ш ГЛАВА.

ПЭЛЭДӸШӒН КУШКӸШВЛӒМ ПӒЛӸМӒШ.

1. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ дӓ тидӹн органвлӓжӹ*
Кушкышын цилӓ кӧргӹцшӹм (стройэньӹжӹм) дӓ тидӹн 

ӹлӹмӓшӹжӹм тымэнь пӓлэн лӓкмӓш пӓшӓм топлоток ужмы, сэ- 
дӹндон пӓлӹмӹ пэлэдӹшӓн кушкышвлӓгӹц„тӹҥӓлӓш кэлэш.

Сэдӹлӓн тӹрӹс куш- 
кышымок нӓлӹнӓ, примэ- 
рлӓн, маншаш, льӱгьик  
шудым (1-ш карт.), вэс 
сэмӹнь цӹвӹ сӹнзӓ ш у- 
дым.

Льӱтьикӹн в а ж ш ы ,  
в у  р д  ы ж ы, ӹ л ӹ ш т ӓ -  
Ш Б Л ӓ Ж Ӹ  тӧрӧкок сӹн- 
зӓэш  кайыт. Ти кым чӓ- 
стьӓвлӓ шудын тӹҥ ор- 
ганвлӓжӹ ылыт.Нинӹкуш- 
кыш органьизмлӓн ӹлӓ- 
шӹжӹ пиш кэрӓл ылыт.
Важвлӓжӹ почвыгӹц куш- 
кышлан вӹдӹм дӓ мол 
кэрӓл качкышвлӓм нӓлӹт.

Тӧр шалгышы льу- 
тьикӹн шудыла вурдыжы  
кӱшкӹлӓ куза дӓ ӹлӹш- 
тӓшвлӓм лыктэш.

Сэк шалдыра ӹлӹш- 
тӓшвлӓжок важ тӹҥгӹ- 
цӹиок вурдыгӹц ӧрдӹш- 
кӹлӓ караҥ кушкыт, сэ- 
дӹндон нинӹм важ тӹҥ 
ӹлӹштӓшвлӓ маныт. Ни- 
нӹ шукы лыкан льӓпцӓкӓ 
пластьинӓ ганьы ылыт 
тӓ эчэ аньэш кужикӓ изи 
пӹлӹшвлӓэш_ пайылалт 
шӹнцӹнӹт. Ӹлӹштӓш йа- 
лжы (чэрэш окш ы) кужы

Т ш  карт. Льӱтьик.

ылэш, тидӹ вара ӹлӹштӓш ^кӧргӹштӹ цилӓ пӹлӹшвлӓшкок йӹр 
шӓрлӓ, важлалт шӓрлӓ.

Ӹлӹштӓшвлӓжӹ вурды мычкы мазарьт кӱшӓн лӓктӹт, тӹ- 
нӓрӹ тыгыдэмӹт, йалзлӓштӹ — мытыкэмӹт. Мычашышкылажок 
мытык льӓпцӓкӓ пӹлӹшвлӓ вурды тэрвэнок вэлэ лӓктӹт.

Вурды мычкы ӹлӹштӓшвлӓ вэлэ ти сэмӹнь лӓктӹн мимӹш- 
тӹ дон икжӓк-иктӹштӹлӓн кэчӹ сотымат ак ӹмӹлтэп, кэчӹ 
сотыжы гӹнь кушкышлан пишок кэрӓл ылэш.

Ӹлӹштӓшвлӓм вэвэ .агыл, кӱшкӹлӓ, кэчӹ сотышкыла вурды



лыктэш. Тидӹ кӧргӹштӹжӹ мӹҥэш-аньэш важгӹц ӹлӹштӓшвлӓ 
йактэок вӹдӹм дӓ мол кэрӓл вэшэствавлӓм кандыштэш. Сэдӹн- 
дон важым, вурдым, ӹлӹштӓшвлӓм кушкышлан кэрӓл вэшэства- 
влӓм постарыш органвлӓэш лӹмдӓш лиэш.

Тишэц пасна кушкышын мол чӓстьӓвлӓжӹ улы. Льӱтьик 
шуды вуйышты дӓ тидӹн ӧрдӹжӹшкӹ кэшӹ важиквлӓжӹ вуйы- 
штат нарынзы п э л э д ӹ ш в л ӓ  лит. Ти пэлэдӹшвлӓ пэлэт эртӓ- 
тӓт, вӓрэшӹштӹ н ӱ ш м  ӹ в л ӓ  лит. Льӱтьикӹн нӱшмӹвлӓжӹ изи 
маклакавлӓ кӧргӹштӹ ылыт. Почвышкы вӓрэштшӹ нӱшмӹвлӓгӹц 
эчэӓт у  льӱтьиквлӓ лит, тэҥэок кушкыт, пэлэдӹт, нӱшмӹм 
ӹштӓт. Пэлэдӹшвлӓ тӱлэтмӹ органвлӓ ылыт.

2. Кушкыш органвлӓн кайзык вашталтмашӹшты.
Вурды кайзык вашталтмаш. Кыды кушкышын тӹҥ орган- 

влӓжӹм трӱкӹштӹ пӓлӓш акли. Вурдыгишӓн попышаш кӹнь, 
тидӹ йуж кушкышынжы пишок изи ылэш. Вэлэнжӹ лӓкшӹ ӹл- 
ӹштӓшвлӓжӓт ырок сагаок вэлэ ылыт. Тидӹндон кушкышыжат

вик вурдыдымлаок кайэш тӓ вӹ- 
лэц анчымаштыжы тидӹ лач 
ыжар ӹлӹштӓшӓн изи торэлькӓ- 
лӓ вэлэ кайэш.

Тэхэнь кушкышвлӓжӹ мӓн-

Ст

<Г

2-шы карт. Шӹл куштым шуды.

3-шы карт. Роколма сэскӓн ырок лӹвӓл- 
нӹш чӓстьӓвлӓжӹ.

Ст  — вурды, А — ӓвӓ роколма, Б—ӹрвэ- 
зӹ роколмавлӓ, В —ӹлӹштӓшвлӓ, Г—вур- 
дыи ырок лӹвӓл нӧргӹ укшвлӓжӹ,^’—важ.

мӓн йажон пӓлӹмӹнӓ шудывлӓок ылыт. Нинӹ мамык |вуйан 
шуды дӓ шӹл куштым шуды манмы самшудывлӓ ылыт (2-шы 
карт). Нинӹн, викок ӹлӹштӓштӹмӹц пэлэдӹшӹм лыкшашлык 
пикш вэлэ кӱшкӹлӓ шывшылтэш.

Кушкышын вурдыжы ырокэш мӱдӓлт кушкэш кӹнь, тидӹн 
формыжы эчэӓт когон вашталтэш, тӹнӓм тидӹм вурдыат ат ма- 
шаны, важ ганьы лиэш. Тэҥэлӓн вурды кайзык вашталтмашым 
анчыкташ примэрлӓн роколмам нӓлӓш лиэш. Ырок лӹвӓлнӹжӹ ти- 
дӹн кужы, ошалгы нӧргӹвлӓжӹ вэлэн, кол сӱм постол изи ӹлӹш- 
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тӓшвлӓ кушкыт (3-шы карт.) Тэхэнь ӹлӹштӓшвлӓ важышты 
лин ак кэрттэп. Ти нӧргӹвлӓ важгӹцӹн лӓкшӹвлӓ агылэп, нинӹ 
ӹрдӹ вурдыгӹц лӓктӹн кушшывлӓ ылыт. Ти нӧргӹвлӓэшӹжӹ  
ырок лӹвӓлнӹ роколмавлӓ кушкыт.

Тэҥэ гӹнь, роколма —  тидӹ ырок лӹвӓлнӹш вурдын чӓстьӓжӹ. 
Сэдӹндонок тидӹм в а ж с э с к ӓ э ш  лӹмдӓт.

Ӹлӹштӓшӹн кайзык вашталтмашыжы. Кыды кушкышы- 
жын ӹлӹштӓш кайзыкшы пӓлэн кэрттӹмлӓок вашталтэш.

Тэҥэлӓн, пырсан ик укшыштыжок (чэрэш окы ш ты жок) ылшы 
кым мыжыр ӹлӹштӓшкӹц пасна эчэ шӹртӹ гань вӹцкӹж уси- 
влӓжӹ улы (4-шӹ карт.) Нинӹ вэлдӹк пырса шуды, льӓзӹрӓ 
ылэш кӹньӓт, тӧр шалгэн кэрдэш. Ти вӹцкӹж усивлӓ прамой 
ӹлӹштӓш шотыштышок ылыт, нӹнӹн кайзыкышты вэлэ вашталтын.

4-шӹ карт. Пырсп шу- 
дьш вурдыжы дӓ ылӹш- 

тӓшӹжӹ.

5-шӹ карт. Пӹтӓриш иэш, шӹжэш 
кушкын шошы сакыр ушман.

Кынамжы тэвэ ужалтэш: мыжыэын-мыжынын кушшы усивлӓ 
вӓрэш прамой ӹлӹштӓшок кушкэш.

Важын кайзык вашталтмаш лжы. Важын кайзыкшат тэҥэлӓнок  
когон вашталт кэодэш , тидӹндонок кушкышын ӹлӹмӓштӹжӹ вара 
тидӹн значэньӹжӓт вашталтэш. Ш ӹрэнок кушкыш ӹшкэ рово- 
тайымы тэмӹш вэшэствавлӓжӹм важэшӹжӹ постара. Сэдӹндо- 
нок тэвэ, шамак толшы ушманын, моркон важышты, кушкыш 
пукшышы важвлӓгӹц пишок айырлат. Тилӹндонок нинӹм в а ж -  
с э с к ӓ  (корньэплод) манын айыртэмӹн лӹмдӹмӹ (5-шӹ карт.).

Кушкышын кайзык вашгалтмашыжы. Кӹзӹт, токо пӓлэн 
нӓлмӹнӓгӹц иктӹм йажонок ӓштӓш кэлэш: ӹшкэ йӹргэцтӓ ужмы 
кушкышвлӓн икжӓк-ик статьан ылмашышты к у ш к ы ш  о р г а н -  
з л ӓ н  в а ш т а л т м а ш ы ш т ы г ӹ ц  лин миӓ.
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Вурды, ӹлӹштӓшвлӓ, важшы кэрэк кынамат тӓ кэрэк махань 
кушкышат ик пӓшӓмок вэлэ ӹштӓт манаш акли. Кушкышын 
махань гӹньӓт органжы вашталтэш кӹнь, кӧргӹц ылмашыжат 
(стройэньӹжӓт) вашталтэш.

3. Икиӓш, шукиӓш тӓ кокиӓш кушкышвлӓ.
Пӓртньӓвлӓ. Пӓртньӓ — тидӹ анцыкыла кушшашлык вурдын 

ӓль укшын пиш мытык нӧргӹжӹ ылэш. Ти нӧргӹштӹ цат шӹн- 
цӹшӹ пиш тыгыды нэчкӹ пэчкӹшвлӓм ужаш лиэш. Нинӹ ӹлӹш- 
тӓшлыккӹц лишӹ кавашты кӧргӹштӹ ылыт (6-шы карт.). Кэрэк 
махань кушкыш вурдым ӓль укшым нӓлдӓ, нинӹн цилӓнок мы- 
чашыштышты пӓртньӓвлӓ улы. Пушӓҥӹ пэчкӓш тӹнӓлмӹкӹ, пӓр- 
тньӓвлӓ шӓрлэн кэмӹкӹ, нинӹн покшалны нӧргӹ кушкаш тӹ- 
ҥӓлэш. Сэдӹндон пушӓҥӹн 
кушмаш пӓртньӓвлӓн шӓрлӹ- 
мӓш —  кушмашкӹц тӹҥӓлӓл- 
тэш.

Кӓҥӹжӹм ӹлӹштӓшвлӓн 
тӹҥэш тэлгач ванчышашлык 
пӓртньӓвлӓ кушкыт. Нинӹ 
йургӹц ӱштӹгӹц пэрэгӓлтӓш  
кӹжгӹ каваштыдон пӹрдӓлт

6-шы карт. Кок пӓртньӓӓн си- 
рэнь укш. 

(Вургымлашты — лош шэлмӹ 
пӓртньӓвлӓ.

!

7-шӹ карт. Сакыр ушман, вэс иэш 
кушмаштыжы.

шӹнцӹт. Шошым, шокшы лимӹкӹ нинӹ кушкаш тӹҥӓлӹт.
Икиӓш кушкышвлӓ. Ик кӓҥӹжгач вэлэ кушшы шудыла 

кушкышвлӓ вэс илык тэл пӓртньӓвлӓм ак куштэи. Нинӹн паш- 
тэк нӱшмӹ вэлэ кодэш. Цилӓ тэхэнь кушкышвлӓм и к и ӓ ш  
к у ш к ы ш э ш  лӹмдӓт. Ти шотышкы пырат: мӓнмӓн нырыштыш 
икиӓш киндӹвлӓ, шамак толшы шож, шӹльӹ, кавштавичӹштӹ —  
рэдьис, охырэц, томат; самшудывлӓ логьщ —  муйан, пахыра.

Ш укиӓш кушкышвлӓ. Льӱтьик шудым шукиӓш кушкышэш 
лӹмдӓш лиэш ӓль агэш? Тидӹн вурдыжы дон ӹлӹштӓшвлӓжӹ 
ӱштӹ лимӹкӹ кӹлмэн йамыт. Тӹҥэ гӹньӓт, вурды тӹҥӹштӹш



пӓртньӓвлӓжӹ тэлгачат вэс и йактэок ӹлэн лӓктӹт. Тидӹн ырок 
лӹвӓлнӹш чӓстьӓвлӓжӹм капайэн лыкмыкы, вурдыжым кыт мыч- 
кыла шэлӹн колтэтӓт, пӓртньӓвлӓжӹм йажонок ужаш лиэш. Шо- 
шым ти пӓртнӓьвлӓжӹгӹц угӹц льӱтьик шудывлӓ кушкыт. Тэл- 
гач пӓртньӓвлӓм урдыш льӱтьик кань кушкышвлӓ кӹрӹлтӹштэок 
тамазар иӓт ьшэн кэрдӹт. Сэдӹндонок нинӹм ш у к и ӓ ш  куш- 
кышвлӓэш лӹмдӓт.

Кокиӓш кушкышвлӓ. Ик кӓҥӹжгачышток кушкын шокты- 
дым кушкышвлӓӓт эчэ улы. Шӹжэш нинӹн тэмӹш вэшэствавлӓ 
погыналт шоктат тӓ, тэлгач ванчышашлык пӓртньӓвлӓштӹ лиӓлт 
шот, тӹҥэ гӹньӓт, ырок вӹлкӹ кушшы вурдышты эчэ лӓктьш ак 
шокты. Нинӹн вурдышты дон ьӓлӹштӓшвлӓштӹ вэси ижӹ кушкаш 
тӹҥӓлӹт. Тӹнӓм нинӹ пэлэдӹт, нӱшмӹм ӹштӓт тӓ вара пӹтӓт. 
Тэхэнь кушкышвлӓэш ушманым (7-шӹ карт.), морком, кавштам 
шотлат.

Цилӓ тэхэнь кушкышвлӓм к о к и ӓ ш  кушкышвлӓэш лӹмдӓт
Кокиӓш киндӹ кушкышвлӓ. Кокиӓш киндӹ кушкышвлӓн 

кушмашышты, шамак толшы, ыржан, вэс статьан ылэш. Кок иӓш  
киндӹм шӹжӹ вэкӹ ӱдӓт. Тидӹн азымжы ӱштӹ йактэок ыжар- 
гэн кушкэш, вара тэлгачэш лым лӹвӓкӹ лиэш. Шошым лым 
шылэн кэмӹ андакок, мӱлӓндӹ вэлэ изиш ӹрӓлжӹ, тидӹ эчэӓт 
кушкаш тӹҥӓлэш тӓ ти кӓҥӹжӹнок поспэйэн ш оэш .

4. Кушкыш кльэткӓвлӓ.
Кльэткӓ ма ылэш. Кушкышын кэрэк махань чӓстьӓштӹжӓт, 

кэрэк махань органыштыжат пиш тыгыды чӓстьӓвлӓ улы ылыт. 
Ти тыгыды частьӓвлӓ кушкыш ӹлӹмӓштӹ кого пӓшӓм ӹштӓт. 
Сэдӹндон кушкыш органвлӓн формыштым вэлэ тымэнь пӓлэн 
лӓктӹнок кушкышын цилӓ ӹлӹмӓшӹжӹм мӓ пӓлэн шоктэн ана 
кэрт.

Кушкыш кӧргӹцӹм учоныйвлӓ пӹтӓриок ХУП-шӹ курымын 
проста микроскопым шанэн лыкмыкы анчаш тӹҥӓлӹнӹт. Кушкыш- 
кӹц вӹцкӹжӹн шулын лыкмы лаштыкышты микроскоп вашт 
нинӹ пльэтоныштышы гань тыгыды сӹнзӓвлӓм ужыныт. Нинӹ 
кушкышын кэрэк махань лаштыкыштыжат мӱ кӓрӓшлӓ кымды- 
кэшок шӹнцэнӹт тӓ кӧргӹцӹштӓт вишкӹдӹн кайын. Микроскоп 
вашт вэлэ ужын сӹҥӓш лимӹ ти тыгыды сӹнзӓвлӓм (йӓчэйкӹ- 
влӓм) к л ь э т к ӓ в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт. Кушкышын кльэткӓвлӓштӹм 
пӓлэн мон лыкмыкы вэлэ, тидӹн ӹлӹмӓшӹжӹмӓт вара у статьан 
ыҥылаш тӹҥӓлӹнӹт. Пиш шукы вэрэмӓ эчэ кльэткӓн важный 
чӓстьӓэшӹжӹ нинӹн ло кӹдэжвлӓштӹм, ӓль вэс шамактон гӹнь, 
оболочкы манмы выргэмӹштӹм шотлэн ӹлэнӹт (8-шӹ карт.). Вара 
йажон тӹшлэн шоктымыкышты вэлэ учоныйвлӓ пӓлэнӓт: кльэт- 
кӓштӹ когон кэрӓлжок нинӹн кӧргӹштӹш вашт кайшы ирэ тӓ- 
зӹльӓжӹ ылын. Тиначкым пӹтӓриш тӓзӹльӓэш ӓль вэс шамактон 
гӹпь, ӹ л ь ӓ н д ӹ к  (протоплаз.мы) т ӓ з ӹ л ь ӓ э ш  лӹмдэнӹт.

Кушкыш кӧргӹцӹштӹш кльэткӓвлӓм ботаньичэски манмы 
когоэмдӹшӹ стьокла ваштат ужаш лиэш. Поспэйӹш арбузым  
вӹцкӹжӹн шэлӹн нӓлӓтӓт цаклаш лиэш — тидӹн вӹдӓн шӹлжӹ
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8-шӹ карт. Кукурузы вурдын 
кльэткӓвлӓжӹ (торзш пӹчкӹн).

пиш тыгыды хаҥвлӓгӹц (пузирвлӓ) лишӹ ылэш. Каждый ти 
изи хаҥжы кушкышын кльэткӓжӹ ылэш. Поспэйэн шоктыдым 
томатын шӹлӹштӹжӓт, вӹлвӓл каваштыжым кышкэт нӓлмӹкӹ, 
тидӹм ужаш лиэш.

Кушкышын кэрэк махань органыштыжат — кӹцкӹштӹжӹ пэ-
лэдӹшӹштӹжӹ, ӹлӹштӓшӹштӹжӹ, 
вурдыштыжы ӓль важыштыжы кльэт- 
кӓм ужаш  когон когоэмдэн кэртшӹ 
микроскоп вашт анчаш кэлэш.

Кӹзь1тшӹ микроскоп, тидӹ на- 
укын кого силан орудьижӹ ылэш. 
Тидӹн вашт анчымашты кушкышын 
кӧргӹцшӹм цилӓ кӹпшӹдӓҥӹньок 
анчэн дӓ тымэнь лӓктӓш вэлэӓт агыл, 
кушкыш ӹлӹмӓшӹштӹ кӹзӹт йактз 
шукы пӓлӹдӹмӓшвлӓм пӓлэн ыҥылэн 
шоаш лиэш тӓ йӓлӓнӓт ыҥылдарэн 
пуаш лиэш.

Кльэткӓн стройэньӹ ж ӹ . Охыра 
каваштын царажым микроскопвашт 

анчымашты кльэткӓн кӧргӹцшь1м йажонок тӹшлэн нӓлӓш- 
лиэш.

Пӹтӓри анчалмашты микроскоп вашт клэткӓн тыгыды кӹ- 
дэжвлӓжӹм ужаш лиэш. Кльэткӓвлӓн формышты кужикӓ ылэш 
тӓ нинӹ икжӓк-иктӹштӹ тэрвэн цаток пижӹнӹт (9-шӹ карт.).

Иктӓж кльэткӓм туралалтэнок анчалмыкы, 
тиштӓкэн кок чӓстьӓм ужаш лиэш: 1) тидӹн 
вашт кайшы в й ц к ӹ ж  в ы р г э м ж ӹ м  (оболоч- 
кыжым) дӓ 2) кльэткӓ кӧргӹштӹ ылшы —  ӹль-  
ӓ н д ӹ к  т а з ы л ь а ж ы м  (протоплазмыжым).

Туралалтэн анчалмашты протоплазмын ны- 
гыды тазыльаштыжы кльэткӓштӹш изи йӹр- 
эшкӹ п ӹ р ц ӹ к ӹ м  (йадром) ужаш лиэш.

Кльэткӓн кӧргӹцӹштӹжӹ шротоплазмы вэ- 
лэ ылэш манаш акли. Тиштӹ в а к у о л ь и  манмы 
эчэ вишкӹдӹ вильӹ кӧргӓн тыгыды хаҥвлӓ улы.
Ти вильӹжӹ кынамжы кльэткӓ цицок ылэш, 
протоплазмыжы гӹнь кльэткӓн кӧргӹ вэл каваш_ 
ты тэрвэнжӹ вэлэ ылэш.

Пач шамак (вывод). Тишкэвэк тӹмэньмӓ- вӓштыштыш* кльэт- 
штӹнӓ мӓ пӓлӹшнӓ: кушкышвлӓ ӹшкэ орган- кӓвлӓ.
влӓжӹдон ылыт, органвлӓжӹ тыгыды сложный 
кльэткӓзлӓгӹц лишӹ ылыт. Сэдӹндон, кушкыш органвлӓн кӧргӹ- 
цӹштӹм пӓлэн шокташ манын, органвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹм, кльэт- 
кӓвлӓ кӧргӹштӹ ма ылэш, ма лиӓлтэш — тидӹм цилӓ пӓлэн ыҥы- 
лэн лӓктӓш кэлэш.

Пакыла тӓ кушкышын кушмаш-шӓрлӹмӓшӹжӹгишӓн тидӹн 
ӹлӓш тӹҥӓлмӓшӹжӹгӹцок тымэньӓш тӹҥӓлӹдӓ. Тиштӓкэн куш- 
кыш органвлӓн вӹлвӓл дон кӧргӹц ӹлӹмӓшь1штӹмӓт тӓ ниньш 
цилӓ пӓшӓштӹм тымэнӓш тӹҥӓлӹдӓ:
10
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П-шы ГЛАВА.

НУШМ61, ТИДӸН ШбПӸМАШӸЖӸ ДӒ УДӸМӒШЭШ  
НӰШМ61М ЙӒМД61ЛӸМӒШ.

Пэлэдӹшӓн кушкышын ӹлӹмӓшӹжӹ нӱшмӹжӹн шӹтӹмӓш- 
кӹцок тӹҥӓлӓлтэш. Кукшы нӱшмӹ ӹлӹмӹжӹм пӓлдӹртӹдэок 
шукы вэрэмӓ киэн кэрдэш. Тэҥэ кукшышты кимӓштӹ нӱшмӹн 
шӹтӹмӓшӹжӹгишӓн кынамжы пӓлӓшӓт акли. Тэвэ нӱшмӹвлӓ 
лывыргы рокышкы попазат, кэчӹ сотыдон ӹрэн шот, тӹрӱкӹшток 
ӹлӹжӓш тӹҥӓлӹт, шӹтӓт, чӹньгӹдӹн кӱшкаш тӹнӓлӹт.

Мажы тиштӹ ӱлы? Ӹлӹмӹкӹм пӓлдӹргӹдэок, шӹтӹдэ кишӹ 
нӱшмӹ, тэхэнь условишкӹ вӓрэштмӹкӹжӹ, малын ӹшкӹмжӹм 
трӱкӹшток ӹлӹмӹжӹдон пӓлдӹртӓш тӹҥӓлэш? Кышзц шӹтӹкшӹ 
лӓктэш? Кыцэ тидӹ кушкэш? Нӱшмӹвлӓ, пӹрцӹвлӓ ӓль тоҥвлӓ 
сэк  куштылгынжок махань условиштӹ шӹтӓт?

Нӱшмӹм, пӹрцӹм кычылт мыштымаш пӓшӓ мӓнмӓн сола 
хозӓйстваштына пиш когон кэрӓл ылэш, сэдӹ ндон социальи- 
стьичэски сола хозӓйствам стройэн шалгышылан, каждыйланок, 
нӱшмӹгишӓн дӓ тидӹн шӹтӹмӓш-кӱшмашыжыгишӓн наӱкы 
сэмӹнь пыт пӓлэн шоаш кэлэш. Шошым ӱдӹмӓш, шачышым 
погымаш, вырлыклык йажо туты пӹрцӹм айырымаш тӓ тидӹм 
пэрэгӹмӓш колхоз, совхозвлӓштӹ кого шотан кампаньывлӓ 
ылыт.

1. Нӱшмӹн стройэньӹжӹ.
Ф асоль пырсан стройэньӹ ж ӹ . Нӱшмӹ кӧргӹцӹм тымэньӓш  

фасоль пырсагӹц тӹҥӓлӓш кӓньӹл ылэш (10-шы карт). Фасоль 
пырса кого ылэш, тидӹн цилӓ чӓстьӓвлӓжӹмок раскыдын ужаш  
лиэш (1-ш заданьым анчыда).

Фасоль пырсан к о м ж ы  цаткыды, йаклака дӓ йӹлгӹжшӹ 
ылэш. Тидӹн ком вӹлнӹжӹ п ӧ- 
р э м : гань кужикӓ корны улы.

Тидӹ ладак вэлэншӹ пырса йа- 
лын вӓржӹ ылэш. Пырсан нэчкӹ 
кӧргӹцшӹм сакой шушыргыма- 
шкӹц цаткыды комжы пэрэгӓ.

Комжым айырэн шумыкы, 
пырса кок п э л т о ҥ э ш  шэлэш.
Пэлтоҥвлӓжӹ ик вӓрэ вэлэ пи- 
жӹнӹт. Пижмӹштӹ турэ изи шӹ- 
тӹк улы. Когоэмдӹш стьокла  
вашт анчымашты тидӹн кайыт: в а ж ,  в у р д ы  д ӓ  п и ш п ы й ы р -  
ка  ӹ л ӹ ш т ӓ ш в л ӓ д о н  ц ы м ы р г а л т  ш ӹ ц ш ӹ  п ӓ р т н ь ӓ .  
Нинӹ кок тӹ тоҥдон икарашыжы к у ш к ы ш ы н  ӹ л ь ӓ н д ӹ ш э -  
ш ӹ ж  ӹ шотлалтыт.

Ш ӓдӓҥӹпӹрцӹн стройэньӹ ж ӹ . Фасоль пырсаным дӓ шӓдӓҥӹ 
пӹрцӹ кӧргӹцӹм тӧрэштӓрӹмӹкӹ, кого айыртэмӹм ужына 
(11-шӹ карт.). Шӓдӓҥӹ пӹрцӹн вӹцкӹж комжы кӧргӹцшӹ тэрвэн
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10-шы карт. Фасольын то}гжь1.
I— Пырсан кайзыкшы, сӹнжӹ; 2— ком- 
тымы пырса; ӓ— кок пэлтоҥэш шэлмӹ 

пырса.



цаток пижӹн шӹнцӹн. Пӹрцӹжӹм лӧчӹктӹмӹкӓт, тидӹм айыраш 
акли (1-шӹ заданьым анчыда.

Пӹрцӹ кӧргӹштӹ изи ш ӹ т ӹ к ӹ м  ужына. Пырсан ганьок 
тидӹнӓт ӹльӓндӹшӹштӹжӹ в а ж ш ы  дӓ п ы й ы р к а  ӹ л ӹ ш -  

т ӓ ш в л ӓ ӓ н  п ӓ р т н ь ӓ ж ӹ  улы. Б1льӓндь1Ш тон 
кушкышын мол чӓстьӓжӹ лошты изи комым ужы- 
на. Ти ком изи ком манмы дон ылэш. Тидӹ пыр- 
сан тоҥ формышкы воксэок ак ми.

Пӹрцӹн котшы кӧргӹцшӹ лашаш кань ошы 
ара ылэш. Тидӹм б э л о к  ӓль вэс шамактонжы 
гӹнь э н д о с п э р м ӹ  маныт. Эндоспэрмӹштӹ тэ- 
мӹш вэшэствавлӓ улы. £1льӓндӹш шӹтӹмӹжӹ 
кушмыжы андак ӹшкэ комжы— шчитокшы вашт ни- 
нӹм качкын ӹлӓ.Мол киндӹ пӹрцӹвлӓнӓт щиток 
вашт эндоспэрмӹгӹц ӹльӓндӹшлӓн кушкаш тэ- 
мӹш вэшэствавлӓ тэҥэлӓнок ванчат.

Пач шамак. Фасоль пырсан дон шӓдӓҥӹ пӹр- 
цӹн айыртэмӹштӹ тэхэньӹ, фасоль пырсан тэ- 
мӹш вэшэствавлӓжӹ кок пэлтоҥыштыжы ылыт, 
шӓдӓҥӹн —  пасна кӹдэжӹштӹ, эндоспэрмӹштӹ. 
Фасольын кок пэлтоҥ, шӓдӓҥӹн —  иктӹ.

Мӓнмӓн кушкышвлӓн нӱшмӹштӹ шукынжок 
(пырсан, чэчэвицӹн, изи охырэцӹн, кого охырэ- 
цӹн) фасольын гань ӓль шӓдӓҥӹн гань (ыржан, 

шӹльӹн, кукурузын) ылыт. Тоҥ шотыштыдон, кыды кушкышвлӓ- 
жӹ к о к  п э л т о ҥ а н э ш ,  кыдыжы и к  т о ҥ  а н э ш лӹмдӓлтьы 
(1-ш заданьым анчыда).

11-шӹ карт. Ки- 
ндӹ иӹриӹн кӧ- 

ргӹишӹ.
А—комжы, В— 
эндоспэрмӹ, С 
— ӹльӓндӹш, ӧ  

— шчиток.

2. Нӱшмӹн составшы.
Шӓдӓҥӹ лашашын составш ы. Шӓдӓҥӹ пӹрцӹм йаҥышты- 

мыкы, тэмӹш вэшэствавлӓжӹ лашашышкы сӓрнӓлтӹт. Шӓдӓҥӹ  
пӹрцӹн тэмӹш вэшэствавлӓжӹм пӓлэн нӓлӓш манын, тйдьш 
лашашыжым йажон анчэн тӹшлэн лӓкмӹлӓ (2-шы заданьым 
анчыда).

Ти шоттон шӓдӓҥӹ лашашкӹц ӹштӹмӹ нӱнчӹк маклакам 
вӹдэш мышкын анчэнӓ.

Нӱнчӹк мышмы ош пыдыранзык вӹдӹшкӹ йодым колтымыкы 
тидӹ кыловой валган лин шӹнцэш. Тидӹ шӓдӓҥӹ лашашышты 
к р а х м а л  ылмашым анчыкта.

Иажон мышмы паштэк котшы нӱнчӹкшӹ кидэш пиш пижэш  
тӓ тидӹ ӹшкэ .цӹ рэжӹ м йодэш ӓт ак вашталты. Тидӹжӹ тэвэ 
мышмы нӱнчӹкӹштӹ крахмал укэм анчыкта. Пижӹкӓн, нӧрӹ нӱн- 
чӹкӹштӹ клэйковины манмы нӱнчӹк кӹльэ улы. ‘Нӱнчӹк кӹльэн 
составшы мыны ошын (бэлокын) ганьок ылэш тӓ сэдӹндонок  
тидӹм к у ш к ы ш  б э л о к  маныт.

Тэҥэлӓн нӱнчӹкӹм мышкын мӓ кок вэшэствам мона: крах- 
м а л ы м дӓ б э л о к ы м.

Ӹндэ лашашым эфирӹштӹ шӹнцӹктэн анчэнӓ. Вара эфир- 
жӹм ош пумагашкы опталына. Тӹнӓм эфир опталмы вӓрэш, ош  
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пумага вӹлӓн ӱ пэлӹкӓн тамка киэн кодэш . Тидӹ шӓдӹҥӹ пӹр. 
цӹштӹ крахмал дон бэлоккӹц пасна эчэ шэл (жир) улым ан- 
чыкта.

Нӱшмӹн тэмӹш вэш эствавлӓжӹ . Фасольын тоҥвлӓштӹжӹ  
махань тэмӹш вэшэствавлӓ улы?

Тоҥгӹц вӹцкӹж лаштыкым шулын нӓлӹнӓ. Вара вӹлкӹжӹ 
вишкӹдэмдӹм йодым опталына дӓ ти лаштыкым микроскоп вашт 
анчэнӓ. Тиштӓкэн пӹдӓлгӹ кыловой цӹрэӓн шукы йӹргэшкӹ пӹр- 
цӹквлӓм ужына. Нинӹ тоҥыштыш кльэткӓвлӓшкӹ шӹшкӹлток 
шӹнцӹнӹт. Нинӹ к р а х м а л  п ӹ р ц ӹ к в л ӓ  ылыт, сэдӹндон йо- 
дэш  чиӓлгэн шӹнцӹнӹт. Тэҥэлӓн гӹнь фасоль тоҥыштат шӓдӓҥӹ  
пӹрцӹштӹш каньок к р а х м а л  ул ы . Фасоль тоҥын кльэткӓ- 
влӓштӹжӹ шукы тыгыды пӹрцӹквлӓм 
ужына. Нинӹжӹ б э л о к  в э ш э с т в а в л ӓ  
ылыт (12-шы карт.).

Кэчӹнӱшыӹ дон шӹргӹ пӱкшӹштӹ 
кракмалгӹц пасна к у ш к ы ш  ӱ шукы улы.
Ти кушкыш нӱшмӹвлӓм пумага тэрвэн пӹ- 
зӹртӹмӹкӹ тишӓк нинӹ шэлӓн тамгам 
ӹштэн кодат.

Ӹндэ тэвэ пӓлӹшнӓ, нӱшмӹн тӹҥ тэ- 
мӹш вэшэствавлӓжӹ —  к р а х м а л ,  б э л о к  
т ӓ  ж и р  ылэш. Ӹльӓндӹш ӹлӹжӓштӹҥӓл- 
мӹжӹ кэчӹгӹпок ти вэшэствавлӓм качкын 
кушкэш.

Титэмӹш вэшэствавлӓ цилӓ йиш куш- 
кышын нӱшмӹшток икнӓрӹкӹн агыл. Пыр- 
савлӓштӹ сэк шукыжок б э л о к ылэш.
Пырсаштыш бэлокын составшы цӹвӹ мы- 
нын бэлок тон пайын ганьыракок ылэш.
Киндӹ пӹрцӹвлӓштӹ сэк шукыжок к р а х м а л ы л э ш .  Кушкыш 
ӱм пушы кушкышвлӓн нӱшмӹштӹ к у ш к ы ш  ж и р в л ӓ д о н  
пайан ылыт.

Кукшы нӱшмӹвлӓн составыш ты. Вӹлэц анчаш кэрэк кук- 
шын кайыт кӹньӓт, нӱшмӹвлӓн кӧргӹштӹштӹ крахмал, бэлок  
тӓ шэлвлӓгӹц пасна эчэ вӹт улы. Кукшы нӱшмӹвлӓм пробиркӹ  
кӧргэш пиштэн тыл вӹлӓн ӹрӹктэнӓ гӹнь, изиш лимӹкӹ тидӹн 
тэрвэн кӱшӹл вуйэшӹжӹ вӹт пӧршӓҥшӹ шӹнцэш. Тидӹ кукшы 
нӱшмӹштӹ ылшы лывыргы парланэн лӓктӹн дӓ вара ӱштӹ стьо- 
кла тэрвэн ӱкшэн мӹҥэшок вӹдӹшкӹ сӓрнӓлтӹн.

Кэрэк махань кушкышынжат кукшы нӱшмӹвлӓштӹ вӹт 
икнӓрӹкӹн агыл. Ик йиш кушкышынок лывыргы нӱшмӓт, кук- 
шат лин кэрдэш . Тидӹ нӱшмӹн кошкэн шомашыжым дӓ пос- 
пэйэн шомашыжым покта: поспэйӹш нӱшмӹштӹ лывыргы кэрэк  
кынамат чӹдӹрӓк ылэш.

Пробиркӹм тыл вӹлнӹ шукырак урдымыкы, нӱшмӹвлӓ 
ш ӱ ӓ ҥ ӓ ш  тӹҥӓлӹт, крахмал, бэлок тӓж ирвлӓш ӹ йы лэнкэӓт, ти- 
шэц вара ик цӹвэштӹш нӓрӹ л о м ы ж  вэлэ киэн кодэш.

Тидӹн паштэк ӹндэ тэҥэ кэлэсӓш лиэш: кукшы нӱшмӹ- 
влӓштӹ кэрек кынамат в ӹт ,  й ы л э н  к э р т ш ӹ  о р г а н ь и -
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12-шы карт. Пырса 'то- 
ҥын кльэткӓвлӓжӹ. 

Крахмалын шалдыра пӹр- 
цӹквлӓжӹ дӓ бэлок вэшэ- 
стван тыгыды пӹрцӹк- 

влӓжӹ.



ч э с к и  в э ш э с т в а в л ӓ  да и ы л э н  к э р т т ӹ м ӹ  м и н ь э р а л  
с а н з а л в л ӓ  (ломыж) улы С2-шы заданьым анчыда).

3. Шӹтӹмӹжӹ годым нӱшмӹн вашталтмашыжы.
Нӱшмӹн шӹтӹмӓшӹжӹ. Лывыргы ырокышкы вӓрэштшӹ 

нӱшмӹ пӹтӓриок лӧчӓш тӹҥӓлэш, ти вэрэмӓгӹцок тидӹн ӹлӹ- 
мӓшӹжӹ тӹҥӓлӓлтэш. Нӱшмӹ тӧҥ  дӓ тӹдӹн шӹтӹкшӹ вӹдӹм 
шывшын шоктаат, когон лӧчэн шӹнцэш, нӱшмӹ комым чӹмэн 
шӹндӓӓт вара тидӹ пыдэштӓлт кэӓ.

Кышкэдӓлтшӹ ком вашт пӹтӓри изи важ нэрэш т лӓктэш  
вара пӹтӓриш ӹлӹштӓш тӓ вурды кайаш тӹҥӓлэш (13-шы  
карт.). Тидӹ нӱшмӹ ӹльӓндӹшкӹц ӹрвэзӹ кушкыш лӓктэш. 
(3-шы заданым ацчыда).

Б1льӓндӹш кушкышышкы сӓрнӓлт кушмы сэмӹнь кок пэл- 
тоҥан кушкышвлӓн пэлтоҥвлӓштӹ, ик тоҥан кушкышвлӓн эн-

13-шы карт. Фасоль пырсан шӹтӹмӓшӹжӹ.
К  — важ, С — тон’, З П  — ӹльӓндӹш пӓртньӓ, В П — пӓрцӓ вуй пӓртьньӓ.

доспэрмӹштӹ изиэм кӧтӹргэн миӓт, кыптыргат тӓ кошкат. Шӹтӹк 
кушкаш тӹҥӓлмӹ годым пырсан кок пэлтоҥжыгэ айырэн нӓл- 
мӹкӹ, шӹтӹк кошка, йамэш. Ик пэлтоҥан пырсан шӹтӹк, кок 
пэлтоҥая дон кок пай кӹтӹк кушкэш (14-шӹ карт.).

Шӓдӓҥӹнӓт тэҥэок лиӓлтэш: эндоспэрмӹгӹц айырымы шӹ- 
тӹк кушкын ак кэрт, йамэш.

Тэҥэлӓн кушкыш пӹтӓри шӹтэн лӓкмӹжӹ андак, важшы, 
ӹлӹштӓшвлӓжӹ силам нӓлӹн шоктымэшкӹ, нӱшмӹ силам нӓлӹн 
шоктымэшкӹ, нӱшмӹ кӧргӹштӹ тэмӹш вэшэствавлӓм качкын 
ӹлӓ.

Шӹтӹк кушмы годым нӱшмӹ состав  вашталтмаш. Кукшы 
нӱшмӹ кӧргӹштӹшӹ'тэмӹш вэшэствавлӓ— крахмал, бэлок, жир 
вӹдэш ак шылэп.

Шӹтӹк кушмы жэпӹн нӱшмӹн составшы пӓлӹкӹнок ваш- 
талтэш. Эндоспэрмӹ пышкыдэмэш, тидӹм пӹзӹрӓлмӹкӹ, тотлы  
тотан вишкӹдӹц йогэн лӓктэш. Шӹтӹш нӱшмӹн составшым ан- 
чымашты (исльэдовайымашты) д ь и а с т а з  манмы вэшэствам мо- 
ныт. Дьиастазшы нӱшмӹ крахмалым вӹдӹштӹ шылэн кэртшӹ 
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сакыр вэшэствашкы сӓртӓ. Сэдӹндон шӹтӹш нушмӹвлӓ мӱӓн 
тотан ылыт.

Дьиастазын тэхэнь силажым опыт кач пӓлэн нӓлӓш лиэш. 
Шӹтӹктӹм шожгӹц ӹштӹм солот вишкӹдӹм крахмал кльэи- 
стэрдок йарэн шӹндӹмӹлӓ. Солот вӹттон йарлышы кльэйстэр 
изиш шӹнцӓлӓлыӹкӹжӹ йодыдонат ак чиӓлгӹ, цӹрэӓн ак ли. 
Тидӹ тиштӹ крахмал йаммым, крахмалгӹц сакыр лимӹм анчыкта.

Кратмалым сакырышкы сӓртӹшӹ дьиастазгӹц пасна нӱшмӹ- 
штӹ дьиастаз ганьок эчэ вэс вэшэствавлӓ улы. Ти вэшэствавлӓжӹ  
бэлокым дӓ шэлвлӓм шылатат.

Тэҥэлӓн шӹтӹк кушмы годым нӱшмӹн составшы вашталтэш. 
Шылыдым тэыӹш вэшэствавлӓок шылэн, вишкӹдэм кэртшӹ- 
шкӹ сӓрнӓлтӹт, сэдӹндон вара кушкыш ӹльӓндӹш нинӹм ӹш- 
лӓнжӹ куштылгынок шывшын кэрдэш .

4. Нӱшмӹлӓн шӹтӓш кэрӓл условивлӓ.
Нырэш ӱдӹм пӹрцӹ шукы статьан условишкӹ вӓрэшт кэр- 

дэш . Тидӹн йӹргэцшӹ воздух, лывыргы, почвы (ырок) лиӓлтӹт; 
вӹлӓн котшы пӹрцӹжӹм кэчӹ сотэмдӓрӓ, ӹрӹктӓ.

Природышты ти условивлӓ икплоток вашталт шалгат. Ш о- 
шым кукшы кэчӹвлӓ лит кӹнь, почвы когон ӹрӓ, лывыргьх кош- 
ка Тэхэнь игэчӹштӹ пӹрцӹ ак лӧчӹ, шӹтэн ак кэрт. Ӱштӹ, 
йуран кэчӹвлӓ лит кӹнь, почвы когон лывырга, ӹрэн ак шокты. 
Тэхэнь игэчӹштӹ пӹрцӹ когон лӧчӓ гӹньӓт, шӹтэн ак кэрт: утла 
когон начкы почвышты в о з д у  х тон ш 0 к ш ы ж  ы ситӓ лык укэ.

Нӱшмӹ шӹтӹмӓштӹ вӹдӹн кэрӓлжӹ. Нӱшмӹлӓн шӹ- 
тӓш вӹт когон палшыкым пуа. Вӹт нӱшмӹ кӧргӹшкӹ витэн 
шоэшӓт, тидӹм когон лӧчӹктӓ. Когон лӧчӹм нӱшмӹн комжы  
пыдэштӓлт пачылтэш. Тэҥэлӓн нӱшмӹн ӹльӓндӹшлӓн цактыды 
ком кӧргӹжӹгӹц шӹтэн лӓктӓш ирӹк лиэшӓт, тидӹ чӹньгӹ- 
дӹн кушкаш тӹҥӓлэш. Тишэцӹн тэвэ кайэш —  шӹтӓш кушкаш  
тӹҥӓлмӹ годым нӱшмӹлӓн пӹтӓриок вӹт кэрӓл ылэш.

Тишэц пасна, вӹт нӱшмӹ кӧргӹштӹ тэмӹш вэшэствавлӓм 
льӓзӹртӓ, вишкӹдэмдӓ. Вишкӹдэм шошы вэшэствавлӓжӹм гӹнь 
кушкыш ӹльӓндӹшлӓн нӓлӓшӹжӓт куштылгы лиэш.

Кэрэкмахань кушкыш нӱшмӹӓт ӹшлӓнжӹ шӹтӓш-кушкашыжы 
вӹдӹм икнӓрӹкӹнок вэлэ тэргӓт манаш акли, тидӹм опытвлӓдон  
анчыктэн шоктымы. Тидӹ когонжок нӱшмӹн составшым покта. 
Вӹдӹм когонжок бэлок кӧргӹцӓн нӱшмӹвлӓ тэргӓт, тэхэньвлӓжӹ  
пырсан кушкышвлӓ ылыт. Пырса лӧчӹмӹжӹ годым кок пай нэ- 
лэмэш. Крахмал вэш эствадон пайан ылшы киндӹ пӹрцӹвлӓлӓн 
шӹтӓш ВӸ1' кок пай чӹдӹ кэрӓл ылэш. Шӹтӓш палшаш вӹт 
сэк чӹдӹжок ӱ кӧргӹцӓн нӱшмӹвлӓлӓн кэрӓл ылэш.

Шӹтӹмӹ годым вӹдӹм когон тэргӹш нӱшмӹвлӓм, лӹмӹ- 
нжок: пырсавлӓм, охырэц тоҥьш , ушман нӱшмӹм ӱдӹмӹ-шӹн- 
дӹмӹ анцыц нӧртӓт.

Нырэш ӱдӹм кушкышвлӓм ир шошымын, мӱлӓндӹ шошым 
начкыжыдон ылмыжы андакок ӱдӓш кэлэш. Мӓнмӓн Сойузыш- 
тына, кукшы игэчӹ шалгыман полосашты „иргӹцӓт ир“ ӱдӹмӓшӹм
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кӹзӹт пырташ тӹҥӓлӹнӹт. Тиштӓкэн икиӓш киндӹм пиш ир 
шошымынок, лым шылэн эртӹмӹ паштэкрӓкок ӱдӓт. Ир Удӹм 
пӹрцӹ шӹтӹмӹжӹ дӓ кушмыжы годьш мӱлӓндӹгӹц ӹшлӓнжӹ

кэрӓл лывыргым ситӓлыкок нӓлӹн 
кэрдэш . Сэдӹндон кого шокшы 
йактэ кушкын шоэш тӓ важшы- 
мат цаткыдэмдэн шокта.

Нӱшмӹ шӹтӹмӓштӹ шок- 
шын кэрӓлжӹ. Шӹльӹ пӹрцӹ 
-]-5°Ц лимӹ кӹ  шӹтӓш тӹҥӓлэш. 
Тишэц ӱштӹрӓк коды м(-|-1-2°Ц ) 
шӹльӹ пӹрцӹ лӧчӓ гӹньӓт, ак 
Ш ӸТӸ. Пь1рцӹм ШЬ1ТӸКТЭН кэр- 
тшӹ СЭК ИЗИ Ш ОКШ Ы Ж Ы М  ч ӹ-
д  ӹ, (м и н и м а л ь н ы й) тьэмпэра- 
тура маныт. Опытвлӓ вьтлэц 
пӓлэнӹт: кыды кушкышыжы
(ыржа, ш ож, итӹн) 0° тон -|-3 °  Ц 
лошток шӹтэн кэрдӹт, Кэчӹзӓл  
вэлнӹшкушкыш нӱшмӹвлӓ: охы- 
рэц, рис кӱкшӹ тьэмпэратурыш- 
тыэ 4-10-14° Ц  годым вэлэ шӹтэн 
кэрдӹт. Шамак толшы кого охӹ- 
рэц тоҥлан шӹтӓш кэрӓл сэк изи 
т ь э м п э р а т у р ы ж ы  -(-1 4 °  Ц  
ылэш.

-|-5°  Ц-гӹц кӱкшӹрӓк тьэм- 
пэратурышты шӹльӹ куштылгы- 
ракын шӹтӓ. Айыртэмӹнок йа- 
жон, куштылгын ти д ӹ 4 -2 5 °  Ц  
тьэмпэратуры годым куза. Ма- 
хань гӹньӓт нӱшмӹн сэк йажон  
шӹтӹмӓш жэпӹштӹш тьэмпэра- 
турыжым о п т и м а л ь н ы й  тьэм- 
пэратурӹ маныт.

- |-2 5 °  Ц-гӹц кӱкшӹ тьэмпэ- 
ратурышты шӹльӹ ольэн, тыр- 
хэн шӹтӓ. 4 -  30° Ц  годым — шо- 
эн вэлэ шӹтӓ. Тишэцӓт кӱкшӹ 
тьэмпэратырыштыжытидӹ шӹтӓ- 
шӹжӓт цӓрнӓ. Нӱшмӹн шӹтэн 
кэртмӹ жэпӹштӹш сэк кӱкшӹ 
тьэмпэратурыжым м а к с и м а л ь -  
н ы й э ш  лӹмдӓт.

Миньимальный, оптьимальный дӓ максимальный тьэмпэра- 
турывлӓ цилӓ йиш кушкышланок иканьы лин ак кэртэп. Сэ- 
дӹндон йишӓн-йишӹн кушкышлан ӹшкэ ӱ д ӹ м ӓ ш  с р о к ш ы  
литэ ак кэрт (4-шӹ заданьым анчы).

Морко дон пэтрушкы нӱшмӹм сэк ир срокынок ӱдӓт: нинӹ 
йуалгырак кодымок йажон шӹтэн кэрдӹт.
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14-шӹ^ карт. Нӱшмӹ тоҥвлӓн кэрӓ- 
лӹштӹш^анчыктыш опыт. 

Шалахайышты кок^ пэлтоҥан фасоль; 
нокшалны — ик пэлтоҥан; вургымла- 

шты“— цэрпэттоҥан.



Охырэцӹм, фасольым кого охырэцӹм шокшы кэчӹвлӓ лимӹкӹ, 
ырок йажонок ӹрэн шомыкы ижӹ шӹндӓт, нинӹн тоҥышты  

12-14° Ц тьэмпэратурышты вэлэ шӹтэн кэрдэш .
Нӱшмӹ шӹтӹмӓштӹ в оздух  кислородын кэрӓлжӹ. Кӱшӹ 

вӹдӹштӹ пырса лӧчӓ гӹньӓт, ак шӹтӹ. Малын? Тиштӓкэн воз- 
дух укэ, тидӹ вӹткӹц шолмыжы годым парэш лӓктӹн кэн.

Воздухын тӹҥ составвлӓжок кокты —-кислорот тон азот; 
тидӹвлӓгӹц пасна тиштӹ эчэ изиш угльэкислый газ улы. Нӱш - 
мӹлӓн шӹтӓш кэрӓл газым пӓлӓш манын, тэхэнь опытым ӹштӓш 
лиэш.

Банкы кӧргӹштӹ нӧртӹм пумагам пиштэн иктӓ кормыж  
нӓрӹ шӹтӓш тӹҥӓлшӹ пӹрцӹм пиштэнӓ. Вара тидӹм вӹлэцӹнжӹ 
цаткыдын йалштэн шокшы вӓрӹшкӹ шӹндэнӓ. Опытым ӹштӓш 
тӹҥӓлмэшкӹ, банкы кӧргӹшкӹ йылыш лӧцэнӓм цикӓлмӹкӹ, 
тидӹ йыла. Тидӹ банкы кӧргӹштӹ кислорот улы ылмым анчыкта.

1-2 кэчӹ эртӹмӹкӹ банкышкы тылан лӧцэнӓм эчэӓт цикӓ- 
лӹнӓ гӹнь, тидӹ трӱкӹшток йӧрӓ. Тидӹ тэвэ мам анчыкта: шӹ- 
тӹшӹ нӱшмӹвлӓн вашталтмашышты йарэлӓок воздухын состав- 
шат вашталтын —  кислорот тагышкы йамын. Ти банкышкы из- 
воска вӹдьш опталына гӹнь, тидӹ пыдыранэн кэӓ. Извоска 
вӹт угльэкислый газ ылмашты кэрэк кынамат пыдырана.

Тэҥэлӓн гӹнь, нӱшмӹвлӓ шӹтӹмӹштӹ-кушмышты годым, 
ӹшкэ кӧргӹшкӹштӹ кислородым постарат, угльэкислый газы.м 
лыктыт. Тэҥэлӓн нинӹ цилӓ ӹлӹшӹвлӓ ганьок шӱлӓт. Шӱлӹ- 
мӹштӹ годым нинӹ ӹрӓт. Нинӹн ӹрӹмӓшӹштӹ солот ӹштӓш 
пиштӹмӹ пӹрцӹ арашты йажонок пӓлдӹрнӓ.

Шӱлӹмӹжӹ годым пӹрцӹн ӹрӹмӓшӹжӹ ӹшлӓнжок шӹтӓ- 
шӹжӹ палша. Тьэмпэратуры мазары кушкэш, пӹрцӹ вэт тӹнӓрӹ 
йӹлэ шӹтӓ.

Нӱшмӹлӓн шӹтӓш соты  дӓ почвы кэрӓл ӓль агыл? Шукы 
кушкышынжок нӱшмӹвлӓ сотыштат, пӹцкэмӹшӹштӓт ик статьанок  
шӹтӓт. Соты улы-укэм нинӹ ак тэргэп. Тӹҥэ гӹньӓт опытвлӓ 
ӹндэ анчыктэн шоктэнӹт —  кыды нӱшмӹжӹ сотышты йӹлэрӓк 
шӹтӓ.

Самшуды йиш кушкышвлӓн —  коровӓкӹн, звэробойы н, мӓт- 
ликӹн нӱшмӹштӹ кыралмы годым кэлгӹшкӹ вӓрэштӹтӓт, тама- 
зар иӓт шӹтӹдэ киӓт. Вара пачаш-пачаш кыралмашэш нинӹ 
эчэӓт ырок вӹлкӹ вӓрэштмӹкӹштӹ шӹтӓш, кушкаш тӹҥӓлӹт. 
Ти нӱж вэц сотышты шӹтӹдӹм нӱшмӹвлӓӓт улы, шамак толшы: 
фацэлын, чэрнушкын, повильикӹн нӱшмӹвлӓ пӹцкэмӹшток вэлэ 
шӹтэн кэрдӹт.

Шукы кушкышынжок нӱшмӹвлӓ соты улы-укэм тэргӹ дэок  
шӹтэн кэрдӹт манмыла_ гӹньӓт, нинӓт шӹтэн лӓкмэшкӹштӹ 
вэлэ сотым ак тэргэп. Б1лӹштӓшвлӓм колташ тӹҥӓлмӹкӹштӹ 
кэрэк махань кушкышвлӓӓт сотыдэ ӹлэн ак кэртэп.

Эчэ иктӹм пӓлӓш кэлэш —нӱшмӹвлӓ ыроктэок шӹтэн кэр- 
дӹт ӓль агэп? Опытвлӓ тэҥ э анчыктат: вӹдэш нӧртӹм нӱшмӹ- 
влӓ ирсӓ ошмаэшӓт, кӹрпӹц лоэш ӓт, пилым шӹрӓшэшӓт, пумага 
вӹлӓнӓт, тьэмпэратуры нинӹлӓн кэрӓл сэмӹнь улы гӹнь, шӹтэн 
кэрдӹт. Тӹҥэ гӹнь шӹтӹк нӹтӓри андак тоҥвлӓштӹ, эндоспэрмӹ- 
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штӹ тэмӹш вэшэстван запасвлӓжӹ пӹтӹмэшкӹ кэрэк кыштат, 
ыроктымы вӓрӹштӓт ӹлэн кушкын кэрдзш.

Пач шамак. Нӱшмӹн кӧргӹцшӹм дӓ тидӹн шӹтӹмӓшь1Жӹм 
пӓлэн шошашланэн тишкэвэк йактэ анчым матэриалыштына сэк 
кэрӓлжӹмок тидӹвлӓм мондаш ак кэл: 1) каждый шӹтӹшӹ 
нӱшмӹшток ӹ л ӹ ш ӹ  ӹ л ь ӓ н д ӹ ш  улы; 2) ӹльӓндӹш тоҥ- 
влӓштӹ ӓль эндоспэрмӹштӹ ылшы тэмӹш вэшэствавлӓм качкын 
вэлэ шӹтэн, кушкын кэрдэш , 3) каждый кушкышын ӹльӓндӹш- 
лӓн, ӹшлӓнжӹ кэрӓл шоттон ӹлӹжӓш кушкашыжы вӹт шокшы 
дӓ воздухын кислорот кэрӓл ылэш.

Пӹтӓри анчалмашты нӱшмӹн ӹлӹжӓш тӓ кушкаш ть1ҥӓл- 
.мӓшӹжь! тамахань пӓлэн кэрттӹмӓш силадон лиӓлтэш маша- 
налтэш. Лачокшымок кӹнь, природын законжыдонок вэлэ тидӹ 
лиӓлтэш. Нӱшмӹ! кӧргӹштӹжӹ вэт ӹлӹш ӹльӓндӹш улы. Тидӹ 
ӹлӓ гӹнь, нӱшмӹ шӹтӹшӓшлык ылэш. Иктӓ махань вирдон  
кола гӹнь, нӱшмӹжӓт шӹтэн ак кэрт.

Тӹмӹкӹ ӹльӓндӹшлӓн ӹлӹжӓшӹжӹ эчэ вэс условивлӓ кэ- 
р ӓ Л  ЫЛЫТ. ВӸТ ТОН Ш ОКШ Ы  уК Э  ЛИШ ТЬ!, ӹльӓндӹш ӹлӹшӹ ылэш 
кӹньӓт, шӹтэн ак кэрт лиэш.

Кӹлӓтӹштӹ ӓль вэс вӓрэ тидӹн пэрэгӓлт кишӹ нӱшмӹвлӓн 
кӧргӹштӓт ӹлӹмӓш улы, нинӹ тиштӓкэнӓт тэҥэлӓнок шӱлӓт, 
ӹшкэ кӧргӹшкӹштӹ воздухкӹц кислородым шывшыт, кӧргӹштӹ- 
гӹц углэькислый газым лыктыт. Нӱшмӹм пэрэгэн мыштымаш 
пӓшӓштӹ ти факт когон кэрӓл ылэш. Вырлыклык нӱшмӹм шо- 
шым йактэ йажон пэрэгэн лыкташ манын, тидӹм вӹт тон шок- 
шыгӹц пэрэгӹмӹлӓ. Лывыргы нӱшмӹ шокшы вӓрӹштӹ вэрэмӓ 
шотэок шӹтэн кэрдэш. Вырлыклык нӱшмӹм урдымаш вӓрӹшкӹ 
свэзӓ воздухлан (кислоротлан) пыраш кэрэк ма дӓ ыражым ӹштӹ- 
мӹлӓ. Тидӹм ат ӹштӹ гӹнь нӱшмӹ пӹц кэӓ дӓ ӹльӓндӹшӹжӹ 
кола. Кого амбарвлӓштӹ йори вэнтьильӓцим ӹштӓт. Тидӹгӹц 
пасна, нӱшмӹ ӹнжӹ кыпыманын дӓ бактьэривлӓ ӹнчӹштӹ пашэп 
манын, вэнтьильӓцивлӓм ӹштӓт.

Кушкышлан шӹтӓш, кушкаш вӹт тон шокшы кэлэш. Нинӹ 
цилӓ йиш кушкышланок икнӓрӹкӹн ак тэргӓлтэп — кыдыжылан 
чӹдӹрӓк, кыдыжылан шукырак кэрӓл ылэш. Ти шоттон каждый 
культурлан ӱдӹмӓш срокым айырэн мыштымаш пиш кэрӓл  
ылэш.

Шӹтӓш тӹҥӓлшӹ нӱшмӹ тырын кишӹдоцын кислородьш  
когоракын тэргӓ. Сэдӹндон нӱшмӹм ӓль пӹрцӹм ӱдӹмӹ годым 
утла кэлгӹшкӹ, воздух пырэн шоктыдымаш вӓрӹшӹ мӱдэн пиш- 
тӓш ак йары дӓ воздух кӓньӹлӹн каштын кэртшӹ манын, поч- 
выжымат йажон, выжгатан ровотайэн йӓмдӹлӹмӹлӓ.

Тишэцӹн ӹндэ тэвэ раскыдын кайэш — машонлан ӹньӓнӹ- 
мӓшвлӓ яманэш-манэшвлӓм“ колыштмашвлӓ ӱдӹмӓш пӓшӓштӹ 
ньималанат ак йарэп. Колхозньыквлӓм, пасна хрэсӓньвлӓм соци- 
альистьичэски шачышым лӱктӓлӓш крэдӓлмӓшкӹц ӱкшӹжтӓш 
манын, тышман классвлӓ —  кулаквлӓ дӓ нинӹн агэнтвлӓштӹ: под- 
кулачньыквлӓ, сэктантвлӓ, понвлӓ кышты-тиштӹ кӹзӹтӓт эчэ 
ӓльӓквлӓм шӓрӓт. Нинӹ „пӹцкэмӹшкӹц“ лӓктӹн шотдым шоҥы- 
раквлӓм дӓ ӹдӹрӓмӓшвлӓм „шачыш, йымы пумыдон лиӓлтэш “ 
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манын алталат, ӹньӓндӓрӓт, „вырлык свэшӓйӹмӓшӹм", молэвӹн- 
влӓм организуйат, цэрковный празнык кэчӹн ровотайышывлӓм 
йымын лӹмдон лӱдӹктӓт. Нинӹ цилӓ врэдьитэльски пӓшӓштӹм 
вэрэмӓштӹ ӱдэн шоктымаш ваштарэш тӓ ныр пӓшӓшкӹ агро- 
тьэхньикӹм пыртымаш ваштарэш видӓт.

Нӱшмӹ шӹтӹмӓштӹ природын законжыгишӓн ыҥылдарэн 
шоктымаш колхозньыквлӓм, пасна хрэсӓньвлӓм социальизм строй- 
ын тышманжын шамжы лӹвӓц лӹктэш.

5. Нӱшмӹм ӱдӹмӓшэш йӓмдӹлӹмӓш.
Кушкышым анчымаш - куштьшаш социальистьичэски пӓ- 

шӓштӹ__ цилӓ мэрӓвлӓжок ш а ч ы ш ы м  л ӱ к т ӓ л м ӓ ш  шотан 
ылыт. Ӱдӹшӓшлык нӱшмӹм йӓмдӹлэн (айырэн, ирӹктэн) шокты- 
маш пӓшӓн кэрӓлжӹ хозӓйствашты пиш кого ылэш. Ырокышкы 
шумы нӱшмӹгӹц, кэрэк мадӓ йажо шачышым нӓлӹн шокташ  
кэлэш.

Вырлыклык нӱшмӹн ирэ ылмашыжым пӓлэн нӓлмӓш. Выр- 
лык нӱшмӹ кынамжы самшуды нӱшмӹвлӓдон когон йарлалт

15-шӹ карт. Шӹльӹ йиш шудын, шим шӓдӓҥӹ йиш шу- 
дын дӓ муйан йиш шудын нӱшмӹштӹ.

ш оэш. Шамак толшы, кэчӹвӓл вэл районвлӓштӹ кыштакэнжӹ 
акэл нӱшмӹвлӓдон вырлыкын йарлымашыжы 40 —  50% йактэ 
шоэш. Тэхэнь вырлыкым ӱдӹмӹкӹ акэл ш удыжок вэлэ шукы 
шачэш.

Каждый акэл нӱшмӹгӹцок акэл шуды кушкэш, тидӹ куль- 
тур кушкышым тэмдӓ, почвыгӹц лывыргым дӓ тэмӹш вэшэст- 
вавлӓм шывшэш. Кынамжы акэл шудывлӓ культур кушкыш- 
влӓм викок пӹслӓндӓрӓт. Тишэцӹн кайэш — итӹрӓйӹдӹм вырлык 
шачышым когон кӧтӹртӓ. ■ Сэдӹндон ӱдӹмӹ йактэ цилӓ акэл 
нӱшмӹвлӓм вырлыккӹц караҥдэн шоктымыла (15, 16, 17 карт.).

Ӱдӹшӓшлык нӱшмӹм т р и й э р  машинӓ вашт колтат. Трийэр 
акэл шуды нӱшмӹвлӓм культур нӱшмӹгӹц цӹлток айыра.

Трийэр сложный машинӓ ылэш, тидӹ пӹрцӹм, н ӱ ш м ӹ м  
ф о р м ы ш 0 т т о н айыра.

Трийэрӹн ровотажым тэвэ тидӹдон тӧрэштӓрӓш лиэш. 
Кӹньэ нӱшмӹ кэлгӹцӓш лаксакан аҥа вӹлӓн кӹньэ нӱшмӹ- 
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дон йарымы пырсам опталына дӓ вара аҥажым ик вуйжыгӹц 
лултӓлӹнӓ. Пырсавлӓ аҥа мычкы кыргыжаш, валаш тӹҥӓлӹт, 
кӹньэ нӱшмӹвлӓжӹ лаксаквлӓэш чиктӓлт - чиктӓлт кодыт. Тэ- 
ҥэлӓн тыгыды нӱшмӹвлӓ шалдыравлӓгӹц айырлалтыт. Трийэр 
кӧргӹцӹмӓт анчалына гӹнь, тидок ылэш манаш лиэш. Тидӹн 
аҥа вӓрэшӹжӹ цинкӹ кӹшкӓр (цильиндӹр) ылэш, кӧргӹ вэл стэ- 
ньӓштӹжӹ тыгыды лаксаквлӓ улы (18-шӹ карт.). Лаксаквлӓ 
кӹшкӓрӹштӹ цилӓ кӹдэжӹшток цилӓ иканьывлӓ агылэп. Кӹш- 
кӓрӹм сӓртӹмӹ годым тишкӹ итӹрӓйӹшӓшлык пӹрцӹ, нӱшмӹ 
пыра нинӹ цилӓн ӹшкэ сэмэшӹштӹ лаксаквлӓэш чиӓлтӹт. Са- 
кой сӱкӓт ӹшкэ сэмӹньжӹ лаксаквлӓшкӹ айырла. Кӹшкӓрӹм 
сӓртӹмӹ сэмӹнь ирэ шалдыра пӹрцӹжӹ машинӓгӹц ик вӓрэлӓ 
лӓктӹн миӓ, тыгыдыракшы — вэс вӓрэлӓ, акэл шуды нӱшмӹ- 
влӓж ӹ — кымшы вӓрэлӓ.

Тӹҥэ гӹньӓт, акэл шуды яӱшмӹвлӓм кынамжы пӹтӹнок 
айырэн шокташ акли. Кыды акэл шудын нӱшмӹжӹ формыжы-

донат, изи-когожыдонат, лэ- 
лӹцшӹдонат, тотшыдонат 
дӓ эчэ цӹрэжӹдонат вӓк 
культур кушкыш нӱшмӹ 
ганьок ылэш. Тидӹм тӹ- 
шлӓлтэн анчалтэ трӱкӹштӹ 
пӓлӓшӹжӓт акли. Сэдӹндо- 
нок нинӹм культур кушкы- 
швлӓн „спутн! икэш “ (тагы- 
намшэнок иквӓрэш кушкын 

17-шӹ карт. Пахыра нӱ- ӹлӹшэш) лӹмдэнӹт.
шмӹ. Акэл шудывлӓн куль-

(Когоэмдэн анчыктымы). хур кушкыш лошкы тэҥ э-
лӓн пырэн шомашышты, 

культур кушкышвлӓ ганьок лиӓлт шомашышты тамазар шӱ- 
дӹ ивлӓ мычкы лин миэн. Шачышым постарымыжы годым, 
эдэм  культур кушкышвлӓ лоэш  кушшы аккэл кушкышвлӓм, 
нинӹ культур кушкыш каньыракок ылыныт кӹнь, пӓлӹдӹмӹ- 
жӹдон, мол акэл шудывлӓ логӹц айырэнок постарэн. Куль- 
тур кушкышвлӓдон ик вэрэмӓшток поспэйӹшӹ акэл кушкыш- 
влӓн нӱшмӹштӹ тӹрэтмӹ годым нинӹдон икарашок погал- 
тыт. Нинӹ ик форман, ик лэлӹцӓн ылмыштыдон итӹрӓйӹмӹ 
годымат культур кушкыш нӱшмӹвлӓгӹц айырлалтэлыт. Культур 
кушкышын нӱшмӹ лоэш  нинӹ шошым вэс иӓт ӱдӓлтӹнӹт.

Каждый культур кӱшкышынок манмы гань акэл шудыжы —  
„спутньикшӹ" улы. Шамак толшы, ыржан —  костьор, шӓдӓҥӹн —  
пахыра, шӹльӹн — овсӱг, просын — мишэй.

Акэл шуды нӱшмӹвлӓгӹц пасна пӹрцӹ лошты ырок мак- 
лакавлӓ, пыдыртыш, локтылалтшы, цэрлӓнӹшӹ пӹрцӹвлӓ, куш- 
кыш вурды пыдыргывлӓ лин кэрдӹт.Ти сӱкӹмӓт ӱдӹшӓшлык пӹрцӹ 
логӹц айырымыла. Сӱк йарэлӓ ӱдӹмӹ годым почвышкы сакой 
поҥывлӓ дӓ бактьэривлӓ вӓрэшть1т тӓ кушкышым цэрлӓн- 
дӓрӓт.

Итӹрӓйӹдӹм вырлыктон ӱдӹмӹн шачышыжы лу пайышты
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16-шы карт. Ва- 
сильок нӱшмӹ



18-шӹ карт. Трийэр кышкӓ- 
рӹштӹш лаксаквлӓм анчык- 

тымы схэмӹ.

ик пайжыдон кӧтӹргӓ манаш лиэш. Сэдӹндон вырлыкын и р »  
ы л м а ш ы ж ы м  анцыцынок пӓлэн нӓлмӹлӓ.

Вырлык лошты цилӓ акэл йарышыжы (нӱшмӹвлӓжӹ, сӱк- 
шӹ) мазары ылэш, тидӹм пӓлэн нӓлӓш 
йӹлэ лиэш. 50 2 пӹрцӹштӹ, акэл йа- 
рышыжы 5 г ылэш кӹнь, 100 грамыш- 
тӹ 10 г погына. Тӹнӓм тэхэнь вырлы- 
кышты акэл йарышыжы 10“/о, ирэ пӹр- 
цӹжӹ 90®/о манаш лиэш'.

Вырлык пӹрцӹшкӹ, шалдыра по- 
спэйӹшӹ пӹрцӹвлӓ сага тыгыды вусы 
поспэйӹдӹм пӹрцӹвлӓ вӓрэштӓлтӹт.
Поспэйӹшӹ пӹрцӹн ӹльӓндӹшӹжӹ дӓ 
эндоспэрмӹжӹ поспэйэн кушкын шот, 
сэдӹндон тидӹ лэлӹ, 
туты ылэш. Поспэйӹ- 
дӹмӹ ыжаргы пӹрцӹн 
чӓстьӓвлӓжӹ поспэйэн  
кушкын ак шоэп, нинӹ 
ком кӧргӹцӹм тэмэн 
ак шоктэп, сэдӹндон  
тэхэнь пӹрцӹ, вусы 
ылэш. Ш алдыра туты 
пӹрцӹ йажон шӹтӓ —  
кушкэш, вусы — мэр- 
цэн шӹтӓ ӓль шӹ-
тӹ дэок кодэш  (19-шӹ 
карт.).

Сэдӹндон ӱдӹмӹ 
анцыцын в ы р л ы к ы м 
сортын-сортын шак-
шы йори машинӓвлӓ — сортьировкывлӓ вашт колтымыла.

Ти сортьировкы — машинӓ пӹрцӹм лэлӹц шоттон айыра 
(20-шы карт.). Тидӹн главный чӓстьӓвлӓжӹ кокты: м а р д э ж ӹ м  
п у ш ы  ш ы л д ы р в л ӓ  (вэнтьильӓтор) д ӓ  ш а к т э в л ӓ .  Пӹрцӹ

к ӱ ш ӹ ц ӹ н  машинӓшкӹ 
вилмӹжӹ годым сӓрнӹшӹ 
шылдырвлӓ вэцӹн лыв- 
шышы мардэжӹшкӹ по- 
паза. Куштылгы сӱквлӓ 
машинӓ тӹргач ӹфӹлӓлт 
лӓктӹт. Лэлӹ пӹрцӹвлӓ 
шылдырвлӓ лишӓнок ва- 
зыт, куштылгывлӓжӹ па- 
кырак, вэс кӹдэжӹшкӹ 
вӓрэштӹт.Ш актэвлӓ вашт 
шалдыра дон тыгыды 

пӹрцӹ айырлалт лӓктӹт. Шалдыра, лэлӹ пӹрцӹ ӱдӹмӓшкӹ кэӓ,, 
куштылгы дӓ тыгыды — йаҥыштымашкы.

Ирӹктӹмӹ, айырымы пӹрцӹ шачышым 15— 20®/о йактэ когоэмдӓ.
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19-шӹ карт. (А) вусы пӹриӹн, (5)|вургымлашть»' 
туты пӹриӹн азым.

20-шы карт. Сортьировкы машинӓ „Триумф“.



Нӱшмӹн шӹтӹмӓшӹжӹм пӓлэн нӓлмӓш. Шалдыра ирӹк- 
тӹмӹ пӹрцӹ лош ток шукы пӹрцӹ шӹтӹдӹмӹ лин кэрдэш. Пӓ- 
лӹм пӓшӓ, тэхэнь вырлыккӹц йажо шачыш лин ак кэрт.

Сэдӹндон ӱдӹм анцыц вырлыкым шӹтӹктэн анчат. Шӹтӹк- 
тӓш шӱдӹ пӹрцӹм шотлэн пиштьшӹлӓ. 14 — 15 кэчӹ эртӹмӹкӹ 
шӹтӹш пӹрцӹвлӓжӹм лыдын лӓктӹн, нинӹн ш ӹ т ӹ м ӓ ш  п р о- 
ц э н т ӹ ш т ӹ м  пӓлӓт. Ти срокышты шӹтэн кэрттӹм пӹрцӹм 
ӹлӹшӹ агылэш шотлат.

Вырлык пӹрцӹн качэствыжы шӹтӹмӓш процэнтшӹдон вэлэ 
агыл, йӹлэ йажон ик вэрэмӓштӹ шӹтэн лӓкмӹжӹдонат шотлал- 
тэш. Пӹрцӹ мазары йӹлэ куштылгын шӹтӓ, тӹнӓрӹ азым йажо 
лиэш тӓ ик вэрэмӓшток вуйым лыктэш тӓ поспэйӓ.

Йишӓн-йиш кушкыш нӱшмӹвлӓ поспэйэн шомышты паштэк 
шӹтэн кэртмӓш срокыштым икнӓрӹкӹнок ак кӹчэп. Шамак 
толшы, кыды пушӓҥӹн (уан, топольын, шолын) нӱшмӹвлӓ по- 
■спэйэн шомыкышты икмазар кэчӹшток шӹтэн кэртмӓшӹш- 
тӹм йамдат. Кыды кушкыш нӱшмӹвлӓжӹ тамазар лу и эртӹ- 
мӹкӓт шӹтэн кэрдӹт. Примэрлӓн кльэвӹр нӱшмӹм нӓлшӓш, 
тидӹ 62 и йактэ шӹтэн кэрдэш. Шукы кушкыш нӱшмӹжок 1 
игӹц 15 и йактэ шӹтэн кэрдэш.

Шӹтэн кэртмӓш срок, когонжок эчэ, пӹрцӹм пэрэгэн ур- 
дэн мыштымашкӹц лӓктэш. Лывыргышты, пӹцкӓтӓ вӓрӹштӹ 
урдымашэш „кужы курыман" пӹрцӹжӓт шӹтэн кэртмӓшӹжӹм 
йӹлэок йамдэн кэрдэш.

Х озӓйстваэш  пӹрцӹн цилӓ сэмӹнь йаралжым пӓлэн нӓл- 
мӓш. Ӱдӹмӓштӹ вырлыкым пырташ ӱлӹмӓш вӓрӹн кымдэм- 
жӹдон шотлат. Шамак толшы, ирэ, шӹтӹшӹ шӹльӹм 1 гаэш 
— 130 кг,  итӹнӹм 170 кг  ӱдӓт.

Итӹрӓйӹдӹмӹм ӓль шӹтӹдӹм пӹрцӹ йарышан вырлыкым, 
шӹрэ-шоэжӹдон икпоратка шачышок лижӹ манын, ӱдӹм нор- 
мым тидӹгӱц утларакым нӓлмӹлӓ.

Ӱдӹмӓш вӓрэш йажо, шӹтӹшӹ пӹрцӹ ситӓлыкок вӓрэштшӹ 
манын, в ы р л ы к ы н  и р э  ы л м а ш  т ӓ  ш ӹ т э н  к э р т м ӓ ш  
п р о ц э н т ш ӹ м  пӓлэн нӓлмӹлӓ. Вырлыкын ти кок вэлжӹм пӓ- 
лэнӓ гӹнь, х о з ӓ й с т в а э ш  пӹрцӹн цилӓ сэмӹнь й а р а л  ы л -  
м а ш ы ж ы м а т  пӓлӓш лиэш.

Шамак талшы: шӹльӹн ирэ ылмашыжы 90%, шӹтӹмӓшӹжӹ 85% лшкӹ, 
тӹнӓм хозӓйстваэш ти пӹриӹн нилӓ сэмӹнь йарал ылмашыжым пӓлӓш ти кок 
цифырым иктӹм вэсэшӹжӹ шукэмдӹмӹлӓ.

90 . 85 

100
:76,5?

Хозайстваэш пӹрцӹн цилӓ сэмӹнь йарал ылмашыжым пӓлӹмӹкӹнӓ, ик 
гаэш ти пӹрцӹм мазары ӱлӹмӹлӓ — тидӹмӓт пӓлэн кэрдӹнӓ.

Ӱдӹшӓшлык шӹльӹ вырлыкын нормы 1 га-эш 130 «г кэлэш кӹнь, хозӓй- 
стваэш йарал ылмашыжы 76% кэлэш кӹнь, тэхэнь пӹрцӹм 1 га-эш 130 кг-гӹц 
шукырак ӱдӓш вӓрэштэш — пӹрцӹнӓ вик йажоок агыл, 76% качыстван вэлэ 
ылэш, лӓкмӹ шотшыдонат тинӓрӹк процэнтӓш вэлэ лӓктэш.

Ӱдӹмӓшнӓ !!ажо норманок лижӹ манын, ӱдӹшӓшлык вырлыкым тэҥэ шот- 
лэн нӓлмӹлӓ.
22



ТЗОкг пӹрцӹнӓ 76%  лиэш;

—  кг . 1% лиэш;
76

130-100
— ——  =  186 кг 100% лиэш.

Й ажо йиш врлыкын кэрӓлжӹ. Худа йиш вырлыкым йажо' йиш 
вырлыкэш вашталтымыдон шачыш лӓктӹшӹгл когоэмдӓш  лизш. Йи- 
ш ӓн-йиш  районвлӓэш йарал вырлык йишвлӓм опыт ӹштӹшӹ 
сола хозӓйстван станпивлӓ куштэн лыктыт, вӓрэш тымэнь шошы 
пӹрцӹвлӓм айырэн куштат. Мӓнмӓн Сойузын кэчӹвӓл вэлдон ирвэл 
лоштыш полосаэш, кукшы вӓрэш кушкын кэртшӹ вырлык йиш- 
влӓм к)ш тэн лыктыныт. Ти вырлы- 
квлӓ кужы шокшым тырхат, лы- 
выргы укэмӓт сӹҥӓт, кукшы мар- 
дэжвлӓэш ӓт ак йамэп, йӹлэ куш- 
кын шот.

Х уда йиш вырлыкан кушкыш- 
влӓ лач кого кукшы мардэжвлӓ 
годым шӹрэнжок пэлэдӹт. Сэдӹн- 
дон токо тӧмӓш тӹҥӓлшӹ пьфцӹ 
кого шокшэш „пэлтӓлтэш“, кошкэн 
кэӓ. Йажо йиш киндӹвлӓ кого шок- 
шы толмэшкок пэлэт эртӓт. Пос- 
пэйэн шошы, пьфцӹм шокшы зара  
ак локтыл.

Йыт вэл районвлӓлӓн йӹлэ по- 
спэйэн шошы, ӱштӹ тырхышы 
йишвлӓм айырэн куштат, нӹнӹ йыт- 
пэл вэлнӹш мытык кӓҥӹж кыты- 
шток пӹрцӹм поспэйӹктэн шоктат.

Йажо йиш киндӹвлӓ когорак  
шачыш —  лӓктӹшьш пуат, пӹрцӹ- 
штӓт нӹньш туты, шалдыра, сола  
хозӓйстваштыш кушкыш цэрвлӓ- 
гӹцӓт, цилӓ йиш лок-Гылшывлӓгӹ- 
цат когонок ак йасыланэп.

Й ажо йиш вырлыквлӓдон ӱдӹмӓш шачыш лӓктӹшӹм 15%фэк 
чӹдьш утла лӱктӓлэш. Тэҥэ лӱктӓлмӹдон цилӓ Сойуз кьшдыкэшнӓ 
10 мӹльион т  нӓрӹ уты пӹрцӹм нӓлӹн кэрдӹнӓ.

Вьфлык ^ пӹрцӹ! мышмын (протравльиваньын) кэрӓлжӹ. 
Самшуды т о т  нӱшмӹвлӓгӹц тӓ тыгыды каша пӹрцӹвлӓгӹц 
ирӹктэн йӓмдӹлӹмӹ вырлык пьфцӹм викок ӱдӓш йаралэш эчэ 
шотлаш ак ли. Тэхэнь пӹрць1штӹ киндӹ локтылшы поҥы спо- 
рывлӓ лин кэрдӹт, нӹнӹ вара киндӹм цэрлӓндӓрӓт, кушшаш- 
лык пӹрцӹвлӓмок йамдат.

Мӓдонышна пӹрцӹн кушкышвлӓ пӓрцӓштӹ шукы йиш 
локтылшы поҥывлӓм ужаш лиэш. Ик примэрлӓн шӹльӹ вуйэш  
нӓлшӹ т ы л в у й  п о ҥ ы м  анчалына.

Кӓҥӹжӹм шӹльӹ пурлаҥмы годым, шӹльӹ нырышты, цэр-
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лӓнӹш вуйвлӓм ужам лиэш. Нӹнӹ шу вуйвлӓлӓ ӱлӹкӹлӓ ак кэ- 
чӓлтэп. Цэрлӓнӹшӹ шӹльӹ вуйышты пӹрцӹ шӹтӹкшӓт, эндо- 
спэрмӹжӓт укэ — поҥы йамдэн шуэн. Шимӓҥшӹ пӹрцӹ кӧр- 
гӹштӹ шим пырак цицок погынэн шӹнцэш — тидӹ т ы л в у й  
п о ҥ ы н  с п о р ы в л ӓ ж ӹ  (пырхавлӓ) ылыт (21-шӹ карт.).

Цэрлӓнӹш кушкышвлӓгӹц ти спорывлӓм (пырхам) мардэ- 
ж эт ныр кымдыкэш вӹстӓрэн шӓрӓ, шу кушкышвлӓшкӹ пижӹк- 
тӓ. Шу киндӹ йарэлӓ цэрлӓнӹш вуйанвлӓмӓт иквӓрэш погэннӓ 
гӹнь кӹлтэ шимӹ годым пӹрцӹнӓ цилӓгэ пыракаҥ кэӓ, вӹлӓн- 
жӹ спорывлӓ пижӹн шӹнцӹт. Ӱдӹшӓшлык вырлыкат сэдӹндон  
йарыдымы лиэш.

Тылвуй поҥан кушкышвлӓ пӹрцӹм ак ӹштэп, сэдӹндон ти 
поҥыгӹц шачыш лӓктӹшӓт чӹдэмэш.

Тылвуй поҥы спорым йамдаш манын вырлык пӹрцӹм йадан 
вӹдэш мышкыт. Тэҥэлӓ пӹрцӹм ф о р м а л ь и н йарышан вӹдэш  
мышкыт, формальинжӹм вӹдӹшкӹ пыйырт вэлэ пиштӓлӹт.

Вишкӹдӹ формальин йарыш, тылвуй йоҥын спорывлӓм пуш- 
тэш, пӹрцӹ шӹтӹкӹм аклоктыл. Пиҥӹдӹрӓк йарышыжы пӹрцӹ 
шӹтӹкӹмӓт йамдэн шуа.

Формальин йарышэш пӹрцӹм шукы вэрэмӓӓткиктӓш ак йары. 
Пӹрцӹм тэҥэ 5— 8 минут нӓрӓк вэлэ урдаш  йара, шукырак ур- 
дымыкы локтылалт кэӓ, шӹтӹдӹмӹ лиэш.

Пӹрцӹм эчэ йадан пырактон (пырошоктон) вӹсӹктӓрэн ирӹк- 
тӓт; тэҥэ ӹштӹмӓшэш поҥы спорывлӓ йамыт.

Шотлэн лыкмы —  мӓнмӓн Сойузыштына тылвуй поҥэш  цилӓ 
шачыш лӓктӹшнӓ лу пайышты ик пайжок йамэш. Сэдӹндон цилӓ 
вырлык пӹрцӹмок тэҥэ мышкьш ирӹктӓш кэлэш.

Икиӓшэмдӹмӹн кэрӓлжӹ. Мӓнмӓн Сойузыштыш научный 
инстьитутвлӓштӹ, опыт ӹштӹмӹ станцивлӓшгӹ учоныйвлӓ соок  
цӓрнӹдэок кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹм тӹшлӓт, шачыш лӓктӹшӹм 
когоэмдӓш йӧнвлӓм кӹчӓлӹт. Кӹзӹт наукы тэҥ э ик у  йӧнӹм мон; 
ӱдӹшӓшлык вырлык пӹрцӹм и к и ӓ ш э м д ӓ ш  тӹҥӓлӹнӹт. Икиӓ- 
шэмдӹмӓш (ярозизация) ахальок кого лӓктӹшӹм пуа.

Цилӓн пӓлӓт: шӓдӓҥӹ кок йиш улы —  тэлгачэш ӱдӹмӹ дӓ  
икиӓш. Тэлгачэш ӱдӹмӹ йишӹжӹ шукырак лӓктӹшӓн ылэш, пӹр- 
цӹжӓт шалдырарак лиэш. Икиӓш шӓдӓҥӹ вӓрэш кокиӓшӹм ӱдӓш  
лиэш ылгэцӹ шачыш лӓктӹшӓт когорак линэжӹ.

Тэҥэ гӹньӓт, шукы районыштыжок икиӓш йишвлӓм когон- 
жок ӱдӓт. Малан тэҥэ ӹштӓт йӓ? Ӱштӹрӓк, чӹдӹ лыман тэлӹм 
кокиӓш шӓдӓҥӹ кӹлмэн йамэш. Кокиӓш йишӹм шошым ӱдӹмӹкӹ, 
ньима кын литэ. Шудыжы, олымжы вэлэ лиэш, вуй ак лӓк, 
пӹрцӹ ак ли. 1

Кокиӓш йиш киндӹн ӹшкэ статьажым тишкэвэ йактэ ваш- 
талтэн кэрдӓш акли машанэнӹт. „Кокиӓш киндӹ ӹшкэ сэмӹньжӹ 
ылэш, шӹжӹм ӱдӹмӹкӹ вэлэ вэс кӓҥӹжӹм кушкын шокта, икиӓ- 
шӹжӹ ик кӓҥӹжӹшток поспэйэн ш оэш “ — тэҥэлӓ цилӓ агроном- 
влӓок попэнӹт.

1929 ин мӓнмӓн совэтский агроном Т. Д . Л ы с э н к о  ко- 
киӓш киндӹвлӓн природыштым вашталтэн колташ путайэн 
анчэн.
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Шошым ӱдӹмӓшкӹц тӹлзӓк пэлӓк анцыцрак тидӹ кокиӓш  
шӓдӓҥӹ пьфцӹм шь1тӹктӓл анчэн. Пӹрцӹ лӧчэн кэмӹкӹ, пӹрцӹ 
шӹтӹк кушкаш вэлэ тӹҥӓл колтымыкы, пӹрцӹ ком шэлӹн 
кэмэшкӹ эчэ Л ы с э н к 0 шӹтӹктӹм пӹрцӹвлӓм 1— 3° Ц йактэ 
ӱкшӹктэн КОЛТЭН, ТЭҤЭ ӱКШ Ь1КТЭН пӹрцӹ кушмашым цӓрэн. Тэҥэ 
ӱдӹм вэрэмӓ йактэ вара пӹрцӹм кӓнӹктэн киктэн. Тэҥэ ӹштӹ- 
мӓшэш пӹрцӹлӓн тэл гач кимӹ постол условим ӹштэн.

Айыртэмжӹ сэдӹштӹ вэлэ лиэш: кокиӓш киндьшлӓ ӹшкэ- 
дурэш  кушмашты ӱштӹ толмэшкӹ ханэн тӹшкӓӓҥ шот, ти ста- 
дьиэш  лым лӹвӓкӹ лит. Лысэнко ӹшкэ опытыштыжы пӹрцӹм 
нэр лыкмы анцыцрак кӹлмӹктэн колтэн.

Тэҥэлӓ кӹлмӹктӹмьц тӹлзӓк пэлӓк кӓнӹктӹмӹ пӹрцӹм 
шошым икиӓштон тӧр нырэш ӱдэнӹт. Рэзультат кэлэсэн мышты- 
дымы йажо лин. Шошым ӱдьшӹ кокиӓш киндӹ пиш чӹнь куш- 
кын кэйэн, ханэн тэшкӓлӓнэн шон, вуйым лыктыя колтэн, пэлэ- 
дӹн, шӹжэш йажонок пӹрцьш поспэйӹктэн шоктэн. Шӹжӹм 
ӱдӹмӹ киндӹҥӹцӓт лӓктӹшӹжӹ йажорак лин. Тэвэ тэҥэ кокиӓш 
киндӹм икиӓшӹшкӹ сӓртӹмӹм и к и ӓ ш э м д ӹ м ӓ ш  (яровизация) 
маныт.

Лысэнко тидӹм ӹштэнӓт, путайаш цӓрнӹдэ. Икиӓш шӓдӓҥӹ  
сортвлӓмӓт тэҥэлӓок ӱдӹм анцыц ӹштэн анчэн. Тиштӓт пишок 
интьэрэсӓн рэзультат лин. Лысэнко ӹштӹмлӓ анцыцрак шӹтӹк- 
тэн кӹлмӹктӹмӹ икиӓш шӓдӓҥӹ вырлык йьхлэрӓк кушкын лӓктӹн, 
простанок ӱдӹмӹ киндӹ дорыц ирӹрӓк поспэйэн шоктэн, йажо- 
рак лӓктӹшӓн лин.

Кокиӓш киндӹлӓнӓт, икиӓшлӓнӓт икиӓшэмдӹмӓш йаралэш  
толэш , цилӓ йиш киндьшок тэҥэ ӹштӓш лиэш. Тэҥэ ӹштӹмӹкӹ 
кушкышвлӓ мытыкрак жэпӹштӹ поспэйэн шОт, эчэ ш а ч ы ш  
л ӓ к т ӹ ш  ӹ ш т ӓ т  когоэм кэӓ.

Икиӓш киндӹвлӓм икиӓшэмдӹмӹ опытвлӓжӹдон Лысэнко 
пиш когон колхозньыквлӓм тӓрвӓтэн колтэн. 1930 ин ӓньӓт та- 
мазар шӱдӹ колхозньыквлӓ Лысэнкон опытвлӓм ныр вӹлӓнӹштӹ 
тӹшлэн ӹштэн анчэнӹт. Лачокок кокиӓш киндӹвлӓм икиӓшӹшкӹ 
сӓрӓл колташ лиэш манын анчыктэнӹт.

Мӓнмӓн Сойузын сола хозӓйствалан киндӹ икиӓшэмдӹмӓш  
пишок кэрӓл ылэш. Кушкышвлӓн кушмы вэрэмӓштьхм кьӓтӹкэмдэн, 
икиӓшэмдӹм культурвлӓ кого айар лимэшкок пэлэдӓт эртӓтӓт, кук- 
шынӓлмӹ районвлӓштӹ мӓ ӹньӓнӹн шачыш лӓктӹшӹм ӹштэнӓ.

Т эҥ э ӹштӹмдонок кэчӹвӓл вэлӹшть1Ш кушкышвлӓмӓт йытпэл 
вэл районвлӓшкӹ ваштэн кэрдӹнӓ, пэрви нӹньш мытыккӓҥӹжӓн 
вӓрвлӓштӹ куштэн шокташ акли ылын. Эчэ тидӹнгӹц пасна 
Лысэнко киндӹ кушкышвлӓм вэлэ агыл икиӓшэмдэн, молы куль- 
турвлӓмӓт: хлопчатньыкым, сойам, просым (пшонам), кукурузым, 
роколмам икиӓшэмдэн анчэн — рэзультат йажо лин.

Кӹзӹт ӹндэ правитьыльствы ш ӱдӹмдон икиӓшэмдӹм выр- 
лыктон шукы лу тӹжэм гэктарым социальизм ныр кымдыкэшнӓ 
ӱдэнӓ. Тэҥэ икиӓшэмдӹмӓш киндӹ лӓктӹшӹм когон лӱктӓл кол- 
таш палша.

Пач ш амок. Совхозвлӓн, колхозвлӓн шачыш лӓктӹш когонжок  
в ы р л ы к  к а ч ы с т в ы г ӹ ц  лиэш.
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Ӱдӓшӹжӓт йажо йиш сортан, итӹрӓйэн сортуйымы, йажо 
шӹтӹкӓн вырлык пӹрцӹм ӱдӹмлӓ. Нӹнӹ йажон шӹтэн лӓктӹт, 
шу кушкышвлӓ лит, сэдӹндон йажо качыстван кого шачыш лӓк- 
тӹшӹм куштэн пуат.

Кушкышлан ӓптӹртӹшӹ самшудывлӓм, цилӓ йиш цэрвлӓм 
викок йамдэн шокташ кэлэш.

Сэдӹлӓн вырлык пӹрцӹ.м ирӹктӓт, льэкӓрцӹ вӹдэш мышкыт.
Эчэ остаткаэшӹжок наукын пӓлэн шокгымыжым пӓшӓшкӹ 

нӓлӹн шоктымла. Икиӓшэмдӹмӓш примэргӹц йажон ужмыла —  
наукы палшымыдон пӹрцӹ шӹгӹкӹм йӹлэрӓк шиштӓрэн колташ  
лиэш, кушкышым ӹшкэ шанымла куштэн лыкташ лиэш.

П1-ШЫ ГЛАВА.

ВАЖ. В61ЛВӒЛ ЫРОККЬЩ КУШКЫШЫН КАЧМАШ. 
СОЛА ХОЗӒЙСТВАШТЫ ВӸЛВӒЛ ЫРОКЫМ ТӦРЛӒТЭН

МИМӒШ.
Шӹтэн лӓкмӹжӹ нӱжвэц кушкыш шӹтӹк нӱшмӹ кӧргӹштӹш 

тэмӹш вэшэствавлӓм качкын кушкэш. Шӹтӹк кушмы сэмӹнь 
нӱшмӹ кӧргӹжӹ со пычэш, изиэмэш, кӧргӹштӹш тэмӹш вэшэст- 
вавлӓжӹ шӹтӹк кӧргӹшкӹ лӓктӹт.

Тидӹ тӹхӓлок пӓлӹ. Шӹтӹкшӹ тэмӹш вэшэствавлӓм качкэш, 
шӱлӓ, шокшым лыктэш. Нӱшмӹ кӧргӹштӹш угльэродан органьизм  
вэшэствавлӓ шӹрпӓлтӹт (шӓлӓнӓт), кислороттон вӓш ушнат, тэҥэ 
вӓш лимӓшэш угльэкислота газлиэш . Сэдӹндон нӱшмӹ кӧргӹ 
вэшэстважы изиш тӓ воздухышкы газдон лӓктӹн йамэш.

Тэҥэлӓ изи шӹтӹкэт нӱшмӹ кӧргӹм викок качкын пӹтӓрӓ. 
Нӱшмӹ кӧргӹ пӹгэн шомыкы изи кушкышлан ӹшкэ турэш  ӹлӹ- 
мӓшкӹ ванчэн кэмӹлӓ лиэш. Тишкэвэ йактэ тӹдӹ ӓвӓ кушкышын 
йӓмдӹлӹмӹ запасы.м качкын ӹлэн. Ындэ тӹдӹлӓн качкышым ӹш- 
лӓнжок йӹргэцшӹ природыгӹц нӓлӓш вӓрэштэш, ӹшкэ турэш  
ӹлӹшӹ кушкыш лимӹлӓ. Ти вэрэмӓэш изи кушкышын качмы 
органвлӓжӹ; важвлӓжӹ, вурдыжы, ӹлӹштӓшвлӓжӹ йажонок куш- 
кын шот. Важшы тӧрок вӹлвӓл ырокышкы кэрӹлтэш, ырок лошкы 
пырэн вӓшок ӓҥӓлтэш, ӹлӹштӓшвлӓжӹ — воздухтон ӓҥӓлтӹт. 
Ь1ндэ кушкышна вӓр сэмӹнь, йӹргэцшӹ ма улы сэдӹ сэмӹнь 
пакыла кушкаш, когоэмӓш тӹҥӓлэш.

Кыцэлӓ вӹлвӓл ыроккӹц кушкыш ӹшлӓнжӹ качкышым нӓлэш? 
Ти главам тымэньмӹнӓ годым кушкышын ыроккӹц качмыжыги- 
шӓн пишок пыт пӓлӹ нӓшлык ылына —  тидӹ ти главаштыш тӹҥ  
пӓшӓнӓ лиэш. Тидӹм пӓлэн шомыкына вара в ӹ л в ӓ л  ы р о к т ӧ -  
р л ӓ ш ӓ т ,  в ӹ л в ӓ л  ы р о к  т ӧ р л ӹ м ӹ д о н  к и н д ӹ  ш а ч ы -  
ш ы м а т  к о г о э м д э н  к э р д ӹ н ӓ  л и э ш .  Тидӹм пӓлӹмӹнӓ- 
дон совхоз дӓ колхӧз нырвлӓнӓмӓг йӧнӓтэн мышташ шона.

1. Вӹ.лвӓл ырок цилӓ кушкышвлӓн кушмы вӓр ылэш.^
1'ӹлвӓл ырокын составшы. Нырышты ӓль алыкышты вӹлвӓл 

ырокым пындашкыла пӹчкӹн пачын анчалмыкы, тӧрок рюкыдын 
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кайэш: вӹлвӓл ырок ӓньӓт тамазар ланзан ылэш. Ӹшкэ составыш- 
тыдон, кӹжгӹцӹштӹдон ти ланзывлӓ иктӧр агылэп. Кӱшӹл ланзы 
пӹцкӓтӓрӓк, шимӓлгӹрӓк, тӹштӹ вӹлвӓл шӱшӹ пырга улы. Ӱл 
ланзывлӓ ньигнамат ошалгырак ылыт.

Вӹлвӓл ырок лӹвӓлнӹ шӹрэнок шун ырок, ошма ӓль извоска 
ырок киӓ. Кынамжы ти вӹлвӓл ланзывлӓ пиш кӹжгӹн, иктӓ мазар 
лу мэтӹр кӹжгӹцӹн киӓт.

Вӹлвӓл ырок когонжок лӹвӓл ыроккӹц лиэш, ӹшкэ кӧргӹшкӹжӹ 
кӱшӹц йарлалтшы пыргадон вэлэ айырлалтэш. Сэдӹндон кырык 
породывлӓм (шун ырокым, ошмам, извоска ырокым), вӹлвӓл ырок 
льшӓлнӹ кишӹвлӓм, ӓ в ӓ  п о р о д ы в л ӓ  маныт.

Ӓвӓ породывлӓ ш ӹ рэнжокш ун ырок тонош м а йарышан ылы- 
тат тэвэ ти йиш ыроквлӓ вӹлвӓл ырокышкат пырат. Мазар шунжы, 
ошмажы вӹлвӓл ырокышкы пыра, вӹлвӓл ырокшымат сэдӹхэнь  
йишвлӓэш айырат:

Йишвлӓ Ошма йарыш 
процэнттон

Шун йарыш 
процэнттон

Шун ыроканвлӓ . . . .  
Ошма ыроканвлӓ . . . .  

Шун йарышанвлӓ . . . 
Ошма йарышанвлӓ . . -

50-гӹц улӹкӹлӓ 
90 дӓ кӱшкӹлӓ 

7 0 - 5 0  

70—90

50-гӹц шукы 

10 дӓ ӱлӹкӹлӓ 
30—50 

3 0 - 1 0

Вӹлвӓл ырокым иктӓкормыж нӓрӹкӹн ош пумага листэш шӓ- 
рӓлтэн пиштьшӹкӹ, ырок составын икань агыл ылмашыжы тӧрок  
кайын колта. Ырок лошты кушкышвлӓн, ӹлӹшӹвлӓн пыдыргывлӓ, 
шалдырарак ошма пӹрцӹвлӓ, тыгыды пырак лаштыквлӓ моло 
кайыт. Вӹлвӓл ырокын составшым пӓлэн нӓлӓш манын, тӹдӹндон 
йори опытвлӓм ӹштӓт.

Пӹтӓри вӹлвӓл ырокым кого шокшэш ӹҥдэн колтат. Тэҥэ 
ӹштӹмӓшэш п ы р г а  в э ш э с т в а в л ӓ  цилӓ йылэн кэӓт, вӹлвӓл 
ырокшат тидӹн паштэк ошалгэн кэӓ. Вара тэҥэ йылатым ырокым 
стопкашкы пиш ирэ дьистьильированый вӹдӹшкӹ пиштӓт, йажора- 
кын лыгалтат. Андак тэҥ э пыдыранзык вӹт лиэш, вара лыгал- 
талмы йӹдэ ошалгаш тӹҥӓлэш. Стопка пындашэш ӱлӓнжок о ш м а 
шӹнцэш, вӹлӓнжӹ ш у н  ы р о к  тырлэн шӹнцэш.

Ырок шӱӓлтӹмӹ, шӹрэн колтымы вӹтшӹм цӓшкӓэш пиштэн, 
ӹрӹктэн коштэн колтмыкы, цӓшкӓ пындаштыжы с а р и к ӓ  пы-  
р о ш о к ы м  мона. Тидӓт вӹлвӓл ыроккӹцок киэн кодын. Тӹшлэн 
анчымыкы, тэҥ э кошкэн котшы сарикӓ пырошок в ӹ л в ӓ л ы р о- 
к ы ш т ы ш  м и н ь э р а л  с а н з а л в л ӓ  ылыт, нӹнӓт ырок состав- 
ышкок пырат.

Вӹлвӓл ырокышты вӹдэш шылышы миньэрал санзалвлӓ пиш 
чӹдӹн ылыт. Примэрлӓн маншаш, 100 г вӹлвӓл ырокэш 0,1 г гӹц 
1 г йактэ вэлэ санзал улы. Кушкышвлӓлӓнжӹ ти санзалвлӓ аха- 
льок кэрӓл ылыт. Вӹлвӓл ыроккӹц нӓлмӹ тэмӹш вэшэствавлӓ ло- 
шты ти санзалвлӓ кушкышлан тӹҥ кэрӓлжок ылыт. Вӹлвӓл ырок 
шӱӓлтӹм вӹдӹшкӹ изиш кислотам пиштӓлмӹкӹ, миньэрал сан-
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залвлӓ эчэ когоракын шылэн кэӓт. Тидӹм пӓлӓш манын, вӹлвӓл 
ырокым кок пачаш кок ӓтӹшкӹ шӱӓлтэн колташ кэлэш. Вара 
ик вӹдӹшкӹжӹ кислотам привайалаш кэлэш. Кок ӓтӹгӹцӓт вӹ- 
дӹм коштэн колтымыкы, кислота йарыман вӹткӹц шукырак 
миньэрал санзал лӓктӹн кодэш .

Ӹндэ пӓлӹшнӓ — вӹлвӓл ырокын составшы кок йишӓн ылэш 
д й ы л э н  к э р т ш ӹ  о р г а н ь и з м в л ӓ г ӹ ц  л и ш ӹ  п ы р г а н ,  
д ӓ  й ы л э н  к э р т т ӹ м ӹ  м и н ь э р а л а н — ошман,  шун ырокан, 
миньэрал санзалвлӓӓн.

Вӹлвӓл ырокыштыш миньэрал санзалвлӓ (вэшэствам) вӹдэш  
пыйырт вэлэ шылалалыт, кушкыш кӧргӹшкӹ чӹдӹн пырэн кэр- 
дӹт. Нӹнӹ логӹц шукы вэшэстважок вӹдэш ак шылэп, кислота 
пиштӹмӓшэш вэлэ изиш шылат. Нӹнӹм кушкыш изиш нӓлэш. 
Вӹдэшӓт, кислотаэшӓт шылыдымы санзалвлӓжӹм кушкышвлӓ 
вовсэок нӓлӹн (качкын) ак кэртэп. Вӹлвӓл ырокышты вӹдэш, воз- 
духэш , кушкыш важвлӓн ровотайымашэш соок хими вашталтмаш- 
влӓ кэӓт. Сэдӹндон йарал условивлӓ лимӹкӹ ырок лоштӹш вэ- 
шэствавлӓ вӹдэш шылыдымы йишвлӓгӹцок шылэн кэртшӹвлӓшкӹ 
сӓрнӓлт кэӓт. Вӹдэш шылыдымы санзалвлӓм кушкышвлӓн анцы- 
кылалык качкыш запасэшӹштӹ шотлаш лиэш. Вӹлвӓл ырокын вӹ- 
дэш  шылыдымы чӓстьӓжӹм кушкыш ӹшкэ важвлӓжӹдон пиҥӹ- 
дӹн тӹкӹлӓлт шагалэш, важшым колтэн шӹндӓ.

Вӹлвӓл ырок лимӓш . Йамшы кушкышвлӓ, колышы кӓпвлӓ 
рокышты шапат, шӱт, ырок лошты ӹлӹшӹ шотлэн шоктыдымы 
микробвлӓэт тэҥэлӓ шӱктэн шӓлӓтэн шуат. Пэлэ шӱшӹ органь- 
изм вэшэствавлӓ ырок лоштыш вӹдэш ма ар гӹньӓт шылалалыт.

Примэрдон тидӹм тэҥэ ӹштэн ужмыла. Иктӓ махань куш- 
кышын коштым ӹлӹштӓшвлӓм стопка вӹдӹшкӹ тырыж пиштӹдӓ. 
Стопкаштыш вӹт вара иктӓ ик-кок цӓшӹшток кӹрӓн валган лин 
колта. Вара ти вӹдӹм коштэн колтымыкы, стопка пындашэш  
шйм пырошок —  п ы р г а  в э ш э с т в а в л ӓ э т  киэн кодыт.

Ти пырга вэшэствам эчэ ӹҥдэн колтымыкы, пыйырт ломыж  
ара вэлэ — миньэрал санзалвлӓэт киэн кодыт.

Т эвэтэхэнь вэшэствавлӓ йур вӹдэш шӹрӓнэн ӱлӹкӹлӓ йанчын 
валат. Ӱлнӹш ырокыш ошма дон шун пӹрцӹквлӓ ваш витӓт, клэ- 
йӓт, пӹцкӓтӓ валганым ӹштӓт.

Пакыла шӹрӓнӹм сэмӹнь пырга вэшэствавлӓгӹц м и н ь э- 
р а л  с а н з а л в л ӓ  лит. Тэҥэ вӹлвӓл ырок лимӓш тӹжэм ивлӓ 
мычкы, курымок кэӓ.

М ардэжэш, вӹдэш, ӹлӹшӹ органьизмзлӓэш  вӹлвӓл ыроккӹзӹ- 
тӓт соок вашталт м ӓ. Природын ӹшкэ условижӹвэлэ агыл эчэ 
вӹлвӓлырокым вашталтэн миӓ;эдэмӓт ӹшкэ орудьивлӓжӹдон вӹл- 
вӓлырокым пыргэдэш, йажоэмдӓ, кынам эчэугӹцӓтйӓмдӹлэн лык- 
тэш. Тэҥэ лимӹм кавштавичӹ пӓшӓштӹ ужын шокташ лиэш. 
Йажон сӓркӓлӹмӓшэш, пырга пиштӹмӓшэш худа ырокок йажо 
ырокышкы сӓрнӓлт шокта.

Вӹлвӓл ырокын ф и зикӹ сэм ӓн ылмашыжы. Вӹлвӓл ыроккӹц 
кӹрпӹц постол изирӓк маклакам пӹчкӹ'н лыкмыкы, пумага вӹлӓн 
пиштэн вӹлэцшӹ парньадон тэмдӓл колтьшыкы, рок маклака рош- 
ток шӓлӓнэн вазэш. Тӹнӓм вара пишок йажон кайэш —  шӓлӓнэн 
28



кэшӹ ырокна изи маклакавлӓӓн ылэш: кыдыжышӹргӹ пӱкшкань, 
кыдыжы шӓдӓҥӹ пӹрцӹ гань моло, эчэ тыгыды пырак постолжат 
улы. Тэхэнь пыдырикӓ, маклакаан ырокым с т р у к т у р а н  ырок 
маныт.

Улы эчэ тыгыды пырак постол ыроквлӓ, пӹнӹм структурты- 
мэш шотлат. Структуртым ыроквлӓ тидӹ ирсӓ шун ыроктӓ эчэ 
ирэ ошма. Ырок лоэш пыдырикӓ маклакавлӓ пырга вӹдэш тӓ 
миньэрал санзал йарышан вӹдэш лит, тэҥ элӓш ун ырок тон ошма 
пӹрцӹвлӓ иквӓрэш тышкалт шӹнцӹт. Эчэ нӹнӹм шуды важвлӓ 
вӹдӹлӓл цымыралыт. Пыракаҥшы ырокышты тыгыдыырок пӹр- 
цӹвлӓ пиш чакын, иктӹ-вэсӹ тэрвэн пӹзӹргӓлт киӓт, йоҥывлӓжӓт 
лоштышты пыйырт вэлэ лиэш. Пыдырикӓ маклакан ырокышты 
вэлэ йажо йоҥывлӓ, вишвлӓ кодыт.

Ь1рок пӹрцӹвлӓн арагыц, ӹшкэ лоштышты кимӓшкӹц, эчэ 
вӹлвӓл ырокып составшыгӹц физикӹ сэмӓн ылмашыжы лӓктэш, 
тэвэ сэдӹвлӓгӹцвӹлвӓлыроквӹдӹмкыча ӓль вашт колта, возду- 
хым пырта ӓль ак кэрт, ӹрэп шоэш ӓль викок ӹрэп ак шокты. 
Ик йиш вӹлвӓл ырок, пӓлшӓш примэрлӓп шуп ырокапым, вӹдӹм йа- 
жоп кыча, ошмаыроканвлӓжӹвӹдӹм йажон вашт колтат; ик йиш 
вӹлвӓл ырокып пындашкы воздух йажоп витӓ, вэсӹпӹшкӹ ак пыры; 
ик йиш вӹлвӓл ыроквлӓ йажоп ӹрэп шоктат, вэс йишвлӓжӹ йачан 
ӹрӓт.

Вӹлвӓл ырокын вӹдӹм вашт колтэп кэртмӹжӹм ырокып в ӹ т - 
й а н ч ы м а ш  маныт. Ошмаырокын вӹт-йанчымаш шунырокыпгӹц 
когорак. Вӹлвӓл ырок составгӹцӓт агыл ырокышкы вӹт йӹлэрӓк йа- 
нчын пыра, эчэ ырок структурыгӹцӓт тидӹ лиэш. Маклакан пыдыри- 
кӓ вӹлвӓл ыроквлӓ вӹдӹм йӹлэрӓк витӓрэп колтат, вӹтлӓп йанчын 
валаш пӹпӹп кӧргӹ вишвлӓ, йоҥывлӓштӹ ылыт.

Вӹлвӓл ырокыш чучшы вӹ тцилӓгэок вашт йапчып валэп ак 
кэ, мазар гӹньӓт ырок кӧргэшок шӹнцӹн кодэш. Тэҥэ вӹдӹм 
кӧргэш шывшын кодымым вӹлвӓл ырокын л ы в ы р г ы  п ӓ л м ӓ -  
ш ӹ ж ӹ  маныт.

Вӹлвӓл ырокып лывыргы нӓлмӓшӹжӹ кӧргӹ составшы сэ- 
мӹнь, кӧргӹ вишвлӓгӹц тӓ вӹдӹм шывшын кэртшӹ вэшэствав- 
лӓн ылмашкӹц лӓктэш. Примэрлӓн маншаш, ошмарок кого кӧргӹ 
вишӓн ылэш, сэдӹндон вӹдӹм кычэн ак кэрт, пындашкыракок 
колталтэп колта. Шун ыроккӹнь шукы лывыргым нӓлӹн кэрдэш. 
Изи вишвлӓэшӓт вэлэ агыл ырокэш вӹт шӹнцӹн кодэш , эчэ шуп 
ырок лаштыквлӓ вӹдэш льӓзӹргэп аваргалтыт, вӹдӹм когоп шыв- 
шыл нӓлӹт. Ошмап ырокэшэт пырга ырокым привайалмыкы, лы- 
выргы нӓлмӓшӹжӹ тӹдӹн когоэм кэӓ Шун ырокышкы пыргам 
пишталмӹкӹ, тӹдӹн лывыргы нӓлмӓшӹжӹ чӹдэмӓл кэӓ.

Йишӓн-йиш вӹлвӓл ыроквлӓштӹ кушкышвлӓӓн икнӓрӓкок вӹт 
укэ. Вӹт ситӓлӹктон структурап вӹлвӓл ыроквлӓ сэк йажовлӓэш  
лӓктӹт. Структурап вӹлвӓл ырок вашт кэлгӹшкӹрӓкок атмосфэрӹ  
воздух витэн шоэш. Ньака шун ырокан вӹлвӓл ырокышты вишвлӓ 
пиш тыгыдывлӓ, сэдӹндон тэхэпь ырокышкы воздух чӹдӹ витӓ, 
тэхэнь ырокышты воздух запас кого акли.

Вӹлвӓл ырок кӧргӹштӹ воздухш ы вӹт ылмы сэмӹнь лиэш. 
Ырок вишвлӓгӹц воздухым вӹт покта. Сздӹндон начкы ыро-
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кышкы воздух пиш худан пыра. Тэхэнь начкы вӹлвӓл ырокэш куш- 
кышвлӓӓт худан кушкыт.

Тэҥэлӓ физикӹ сэмӓн ылмашыжыдон структуран пырга вӹл- 
вӓл ырок пишок йажо ырокэш лӓктэш. Кӧргӹшкӹжӹ лывыргат, воз- 
духат ситӓлӹкӹн витӓ, шим валган ылэшӓт йажоракын ӹрӓ, 
сэдӹндон тэхэнь ырокышты микробвлӓ йажон ровотайат, тэмӹш  
вэшэствавлӓӓт ть1шӓк погыналт шот. Т эзэ сэдӹндон тэхэнь вӹл- 
вӓл ырокышты кушкышвлӓ пишок йажон кушкыт.

2. Важын стройэньӹжӹ.
Важын вь1лвӓл стройэньӹ ж ӹ . Важ важ шӹтӹккӹц лӓктӹн 

кушкэш. Шӹтӹш пырсан важэш изи кисточкыдон нӓльш ик кытэш  
важ мычкы пӓлӹквлӓм ӹштӓлтьшӹкӹ, вара пырсажым лывыргы 
камэрэш пиштӹмӹкӹ, кок кэчӹшток важ мычашкӹц пӓльш- 
влӓнӓ лоштышты кымдаракын айырлалт кэӓт (22-шы карт.). Ти 
опыткӹц (4-шӹ зданьым анчы) тэвэ мам раскыдын пӓлӹ; важ  
ньигнамат мычаш лишнӹш вӓржӹдон кушкэш. Тэҥэ кушшы важ

ӹшкэ мычашыжыдон ырокым шӓргэн 
пыра, вӹлвӓл ырокышкы со кэлгӹшкӹлӓ 
кушкын пыра.

Кушмы сэмӹнь изи важэт т ӹ ҥ  
в а ж ы ш к ы  сӓрнӓлтэш, тӧрок ӱлӹ- 
кӹлӓ кушкын вала 3 - шы заданьым 
анчы). Т ӹ ҥ важ гӹ ц ӧрдӹжӹшкӹлӓ ӧ р- 
д ӹ ж  важвлӓ шӓрлэн кушкыт. Ӧрдӹж  
важвлӓ ӹшкэдурэш эчэ важлалтыт, 
аньэш тыгыды шӹртӹ-важвлӓм колтат. 
Тэхэнь шӹртӹ-важвлӓм в а ж  й а л а в а  
(важ мочка) маныт. Тэҥэ шӓрлӓлтшӹ 
важ аражыдон дӓ важ йалававлӓжӹдон 
кого лишӹ кушкыш ырокым вашток йӹр- 
жӹ ӓргӹл шӹндӓ, тэҥэлӓ тӹрӹс в а ж  
с и с т ь э м ӹ м  колталтэн шӹидӓ.

Мазарак шукы важлалт шоэш, мазар кэлгӹшкӹ важвлӓм 
кушкыш колталта, тӹнӓрӓк йажон вӹдӹм дӓ тэмӹш вэшэства- 
влӓм ыроккӹц нӓлӹн шокта,тӹнӓрӓк пиҥӹдӹн ырокышты шалгэн 
кэрдэш .

Важ систьэмӹжӹм кушкышлан эчэ когонракын шӓрӓлтӹктӓш  
лиэш. Шӹндӹм пичӹ дон садывичӹ пӓшӓштӹ йори тэҥэлӓ шӹ- 
рэнок кушкышвлӓлӓн п и к и р о в к ы м  ӹштӓт. Кавшта азымым, 
ӓль томат азымым йӹрӓнӹш шӹндӹм годым тӹҥ важ мычаш- 
влӓм „цӹвэштӓл" кӹрӹн нӓлӹт. Сэдӹгӹц важ систьэмӹ вара ко- 
гон шӓрлэн кэӓ, ӧрдӹж важвлӓӓт кушкын кэӓт.

К о к т о ҥ а н  кушкышвлӓн шукыштынок кэлгӹшкӹ валышы 
тӹҥ важ улы, тӹҥ важгӹц нӹнӹн цилӓ вэкӹ тыгыды важ йалаван 
ӧрдӹж важвлӓкушкынлӓктӹт. Тэхэнь важвлӓм ӹ р д ӹ  в а ж э ш  
лӹмдэнӹт.

И к т о ҥ  а н кушкышвлӓн важ вэс статьан ылэш. Нӹнӹн тӹҥ 
важышты укэ. Тӹдӹ кушкаш тӹҥӓлмӹ годымок йамын пӹтӓ 
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Шалахайышты — опыт ӹштӹм 
анныц ыдыралмывлӓ, вургым- 
лашты — ик суткашты ма лин 

анчыктымы.



Тӹдӹн вӓрэш вара шукы ӧрдӹж важвлӓ лӓктӹн кэӓт, мэтэлкӓ 
постол важ ара лӓктэш. Тэхэнь важвлӓм й а л а в а  в а ж э ш  лӹм- 
дэнӹт.

Ти кок йиш важвлӓ лошты эчэ шукы йиш коктэшӓт лишӹ 
важвлӓ улы. Примэрлӓн нӓлшӓш, шукы пушӓҥӹвлӓнок ӧрдӹж  
важвлӓ когон шӓрлэн шӹнцӹт, тӹҥ важыштым пӓлэн шокташат 
акли. Тэхэнь важвлӓм у к ш л а  в а ж в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт.

Тэҥэлӓ важ формывлӓм пӓлӓш манын, нӹнӹм кым тьипэш  
пайылат: ӹ р д ӹ  в а ж а н в л ӓ э ш ,  й а л а в а  
в а ж а н в л ӓ э ш ,  у к ш л а  в а ж а н в л ӓ э ш .

Важ, —  тӹҥ важшы, ӧрдӹж важвлӓ, па- 
сна важ йалава, —  цилӓн кушкыт, важ мы- 
чашыштыдон кужэмӓлтӹт, ӹрвээӹ важ мы- 
чашышты ньигнамат изи комдыш —  колпа- 
чо< ул ы . Ти изи комдышвлӓм в а ж м ы -  
ч а ш  л а д  а к в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт. Лывыргы 
камэрэш шӹтӹктӹм нушмӹн важ мычаш- 
влӓштӹ важ ладакым коюэмдӹшӹ стьо- 
клӓ вашт ужаш лиэш. Ти ладакэт важ мы- 
чашым пӹсӹ тӹрӓн ырок пыдыргывлӓгӹц, 
ньэмӹргӓлтмӓшкӹц моло пэрэгӓ. Ырок ло- 
шкы шӹрнӓлт пырымашэш ладакын вӹл- 
вӓл кльэткӓвлӓ соок тӹхӓнӓлт пыдыргат.
Вӓрэшӹштӹ соок у кльэткӓвлӓ кушкынок 
лӓктӹт.

Лывыргы камэрӹштӹ нӱшмӹм шӹтӹк- 
тӹм годым ӹрвэзӹ важ вӹлӓн ош мамык 
постол нӓлӹн шӹндӓ. Тидӹ пиш тыгыды 
в а ж  ш ӹ р т ӹ в л ӓ  тэҥ э лӓктӹн шӹнцӹт.
Нӹнӹ важ мычаш ладаккӹц изиш кушкӹ- 
рӓк важэш кушкын лӓктӹг. Важ шӹртӹвлӓ 
пиш пыйыркавлӓ, нӹнӹн кӧргӹц стройэ- 
ньӹштӹм микроскоп вашт вэлэ уж аш атли- 
эш. Тӹнӓм тэҥэ кайэш: важ шӹртӹжӹ
важ сумӹн кужэмӓлтшӹ вӹлзӓл кльэткӓ 
ылэш.

Важ шӹртӹвлӓ важ вӹлнӹ пиш шу- 
кын, пишок чакын лӓктӹн шӹнцӹт. Тэҥэлӓ учоныйвлӓ, примэрлӓн 
кукурузыным шотлэн нӓлӹнӹт, и < квадрат милимэ гӹр кымдыкан 
важ лаштыкэш 700 важ шӹртӹ нӓрӹк лӓктӹн шӹнпэш. Цилӓ 
важ кытшым тыгыдь^* важ шӹртӹвгӓгэ ик кытэш шотлэн нӓя- 
мӹкӹ, ик шӓдӓҥӹ тӹшкӓштӹ 20 км  шӹртӹ кыт важ лӓктэш.

Вал< шӹртӹвлӓдон кушкыш качкын ӹлӓ. Тинӓрӓк, важ арадон  
кушкыш вӹлвӓл ырокэш пиш кымдан ӓҥӓлт пижэш (23-шы карт.), 
кымдан ӓҥӓлтмӹжӹдон вӹдӹмӓт, вӹдэш шылэн кэшӹ тэмӹш вэ- 
шэствавлӓмӓт ыроккӹц йажоракын нӓтӹн кэрдэш.

Важ шӹртӹвлӓ шукы вэрэмӓ ак ӹлэп: кушкын лӓкмӹкӹштӹ 
иктӓ мазар кэчӹшток колат. Нӹнӹн вӓрэш угӹц кушкалшы важ 
мычашвлӓэш соок угӹц тӓ угӹц вэс важшӹртӹнлӓ лӓктӹн миӓт. 
Важ шӹртӹвлӓ важ паштэк лӓктӹн кушкын миӓт, ырокышкы пы-
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23-шы карт. Шӓяӓҥӹн 
йалава важ аражы. Лоэ- 
шӹжӹ ырок пыдыргывлӓ 

аралалг п ажӹнӹт.



рьшы сэмӹньӹштӹ ырок логӹц со у вӓрвлӓгӹц миньэрал санзал- 
влӓм качкын валат.

Сэдӹҥэлӓ ӹндэ, цилӓ йиш важышток кым чӓстьӓм айыраш 
лиэш; 1) ванс мычашкылашы к у ш к ы н  м и ш ӹ  важ л а ш т ы -  
к ым,  2) важ мычашкӹц пакырак к а ч к ы ш  н ӓ л ш ӹ  тыгыды 
важ шӹртӓн выж л а ш т ы к ы м ,  3) варажы вургэш ӓҥӓлтшӹ йак- 
лака важ, шӹртӹдӹмӹ к а ч к ы ш  в и к т ӓ р ӹ ш ӹ  важ лаш- 
тыкым.

Важын кӧргӹц стойэньӹ жӹ . Важ шӹртӹвлӓн вашт ырокыштыш 
вӹдэт шылэн кэшӹ миньэрал санзалвлӓгэ важ кӧргӹшкӹ витэн 
пыра, тӹшэц вара вурды кӧргӹшкӹ вӓрэштэш.

Пӹсӹ кӹзӹдон торэш пӹчмӹ важым анчалмыкы (24-шӹ карт.), 
микроскоп вашт раскыдын цилӓ кӧргӹцшӹ кайэш. Кӧргӹштӹжӹ 
цилӓ йиш форман кальэткӓвлӓ кайыт. Важ кӧргӹшток раскы- 
дынок пӓлдӹрнӹшӹ йӹргэшкӹ колцавлӓ кайыт— тидӹ торэш  пыч-

кӹлтшӹ кӧргӹ пычвлӓ. Тӱгӹ 
вэкӹлӓжӹ ик статьанрак выж- 
гата кльэткӓ шӹл (ой) кайэш.

Покшал кӧргӹжӹ — тидӹ 
качкыш виктӓрӹшӹ вӓр ылэш. 
Важ кӧргӹдон п ы ч в л ӓ кэ- 
ӓт, торэш  пӹчмӓштӹ нӹнӹ 
йӹргэшкӹ колцавлӓлӓ кайыт. 
Кытын п(.1чмӓштӹ нӹнӹ вӹц- 
кӹж кужы пычпостолвлӓылыт, 
кӧргӹ вэцӹн нӹнӹ кыды вӓ- 
рэ пружинӓлӓ кӹжрвмӓлӹт. 
Ти пычвлӓм в ӹ т  в и к т ӓ р ӹ -  
ш ӹ пычвлӓ маныт. Нӹнӹн 
мычкы шылэн кэшӹ миньэрал 
санзал йарышан вӹт куза —  

важгӹц вурдышкы шывшылт пыра. Ти пычвлӓ лоштышты йӹгьь 
рэ погыналт шӹнцӹнӹт, сэдӹндон нӹнӹм п ы ч  т ӹ ш к ӓ  маныт.

Ик статьан тыгыды, пиш цат пӹзӹргӓлт погыналтшы кльэт- 
кӓвлӓ йӹр ылшы ланзыжы в а ж ы н  с ӱ м  лиэш. Сӱм кльэткӓ 
кӧргӹштӹ протоплазмы дон кӧргӹ йадрожат улы.

Сэк вӹлнӹш ланцыштыжок пиш тыгыды кльэткӓвлӓ шӹнцӓт, 
нӹнӹнгӹц важ сӱмӹн в ӹ л в ӓ л  ц а р а ж ы  лиэш, тӹшэцӹнок  
в а ж  ш ӹ р т ӹ в л ӓ  кушкын лӓктӹт.

Важ формы шукы йиш улы. Важ— ти ;̂ 1 кушкыш пукшышы 
органжы ылэш, важ эчэ вэс кэрӓллӓнӓт кэлэш. Кок и кушшы 
кушкышвлӓн важвлӓэш шӹрэнок тэмӹш вэшэствавлӓ погыналт 
шӹнцӹт. Тӹнӓм вара важ когон кӹжгэмэш, шукы -йиш форман 
лин кэрдэш. Тэхэнь кушкышвлӓэш мӓнмӓн кавштавичӹ кушкыш- 
влӓм: йакшарушманым, морком, рэвӹм моло шотлаш лиэш. Нӹ- 
нӹ цилӓн кок и кушшы кушкышвлӓ ылыт.

Йӓрӓ кушшы кушкышвлӓ лошты тэхэнь важанвлӓм пӱлӓ 
ужаш лиэш: примэрлӓн нӓлшӓш, мамык вуйан шуды, цикори, ир 
морко, нӹнӹн цилӓштӹнок важвлӓэшӹштӹ тэмӹш вэш эства  
запас погыналт шӹнцэш. Тэвэ ти запастон вара вэс ин кушкы- 
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24-шӹ карт. Ӹрвэзӹ важым торэш пӹчмӹ 
(микроскоп вашт когоэмӓлт кайэш). 

Важ шӹртӹвлӓэш ырок пӹрцӹвлӓ пижӹлдӓ- 
лӹнӹт.



I

Н1ЫН вурдыжы, ӹлӹштӓшвлӓжӹ, пэлэдӹшБлӓжӓт йӹлэрӓк куш- 
кӹн лӓктӹт.

Шукы и кушшы кушкышвлӓн тэмДш вэшэствавлӓ тӹҥ ва- 
ж эш  ак погыналтэп, кышак кӹньӓт 
ӧрдӹж важвлӓэш, вурды сагаракок по- 
гынат. Гэоргин шудын, чистьӓкӹнтэмӹш  
вэшэстваан запасышты ӧрдӹж важвлӓш- 
кӹ, в а ж  с э с к ӓ в л ӓ ш к ӹ  сӓрнӓлт 
кэнӹт (25-шӹ карт). Важ  сэскӓвлӓгӹц 
тэмӹш вэшэствавлӓ вурды, ӹлӹштӓш, 
пэлэдӹш кушмашкы кэӓт. Тэмӹш вэ- 
шэствавлӓм качмы сэмӹнь, важ сэскӓ- 
влӓ к ы п т ы р г а т ,  п ӹ т ӓ т ,  вара совсэ- 
мок кошкэн йамыт. Угӹц лӓкшӹ куш- 
кышын важвлӓэшӹжӹ эчэ тэмӹш вэ- 
шэствавлӓӓн запас погына, эчэ у  важ  
сэскӓвлӓ кушкын лӓктӹт.

Тропик СӓндӓлӹкӸШТӸШ КЫ ДЫ  ку- 25-шӹ карт. Гэоргипӹн важсэ- 
шкышвлӓн вурдэшӹштӹ пасна ӧрдӹ ж скӓвлӓжӹ.
важвлӓ кушкыт, нӹнӹ ырок йактэок-
кушкын ак шоэп. Тэхэнь важвлӓм в о з д у х  важвлӓ маныт (26-шы 
карт.). В оздух важвлӓн вӹлвӓл сӱмӹштӹ губкы постол выжикӓ, 
йур начкымат, воздухыштыш лывыргымат пиш йажон шывшэш,

ньоцок начкы кэчӓ. Тро- 
пикӹштӹ купан вӓрэш  
кушшы пушӓҥӹвлӓн кы- 
намжы эчэ йори ш ӱ -  
л ӹ м важвлӓ кушкыт. 
Нӹнӹ нальы рокышты, 
ил льӓвӹрӓштӹ кушшы 
важвлӓгӹц кӱшкӹлӓ шы- 
вшылт кушкыт, вурдыла 
вӹт вӹлкок лӓктӹт, воз- 
духтон вӓш лит. Шӱлӹм 
важ кӧргӹ выжикӓ кӧр- 
гӓн ылэш (мӓкш постол), 
тэхэнь кӧргӹдон воздух  
вӹт пындаш важвлӓшкок 
толын шоэш.

3. Кушкышын вӹлвӓл 
ыроккӹц качмыжы.

Вӹлвӓл ырок санзал- 
влӓгӹц важ^ кӧргӹшкӹ  
пырэн шот. Ӹрвэзӹ куш- 
кышын ыроккӹц лыкмы 
важышты, важ шӹртӹвлӓ- 

эш  пижшӹ ырок пыдыргывлӓэш важвлӓ вӓшок ӓҥӓлт пижӹтӓт, важ  
шӹртӹвлӓштӹдон вӹдэш шылышы миньэрал вэшэствавлӓм ырок-
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26-шы карт. Тропик орхидьэйӹн воздух важ- 
влӓжӹ.



кӹц нӓлӹт. Вэс шамактон маншаш кӹнь, ырок лоштыш санзал 
йарышвлӓ важ шӹртӹвлӓн сӱм вашт важ кӧргӹшкӹ витэн пы- 
рат. Микроскоп вашт анчалмыкы важ шӹртӹн сӱмжӹ ньима 
ыраштымла, вик тӧр йаклакала кайэш. Кыцэ ӹньэ миньэрал сан- 
зал йарышвлӓжӹ ыроккӹц важышкы пырэн шот? Тидӹм пӓлӓш 
манын, ■ важ шӹртӹ кльэткӓ модьэльдон опытым ӹштӓлтӓш 
кэлэш.

Сэдӹлӓн колодиум царагӹц изи мэшӓкӹм ӹштӓлтӓт. Кол 
хаҥдонат, колбаса каваштынымат тэхэнь изи мэшӓкӹм ӹштӓлтӓш  
лиэш. Мэшӓк царажы важ шӹртӹн сӱм вӓрэш лиэш. Мэшӓк 
кӧргэш пиштӓлмӹ крахмал кльэйстьӹржӹ важ шӹртӹн кльэткӓ 
кӧргӹц вӓрэшӹжӹ лиэш. Мэшӓкӹм стьокла пычэш цаток йалштал 
пижӹктӓт, вара ывишкӹдӹ йод йарышан вӹдӹшкӹ колталтӓт. 
Опытыштына йоды йарышыжым ырокыштыш санзалвлӓн йарыш 
вӓрэш шотлэнӓ.

Иктӓ мазар минутышток мэшӓк кӧргӹштӹш крахмал кльэйс- 
тьӹр кыловойалт кэӓ. Шыланыш йодэт мэшӓк вашт кӧргӹшкӹ 
пырэнӓт шон лиэш. Стопка кӧргӹштӹш йоды йарышыжы иканьок 
кодэш . Важ шӹртӹн сӱм вашшат рокыштыш санзал йарышвлӓ 
важ кӧргӹшкӹ тэҥэлӓок витэн пырат. Ти опыттон тэвэ ма кай- 
эш; мэшӓк цара вашт цилӓ вэшэствавлӓок витэн ак кэртэп, ти 
примэрӹштӹ мэшӓк кӧргӹштӹш крахмал витэн ак кэрт, йоды  
йажон вашток витӓ.

Ти опытымок вэс сэмӹнь ӹштӓлтӹмӹкӹ эчэ йажоракын 
дидӹ пӓлдӹрнӓ. Мэшӓк кӧргӹшкӹ ӹндэ йодыйарышым пиштэнӓ, 
крахмал кльэйстьӹржӹм стопкашкы пиштэнӓ. Тӹнӓм вара стопка 
кӧргӹштӹш кльэйстьӹр чиӓлгэн кэӓ, мэшӓк кӧргӹштӹш йод  
йарыш пэрвиш каньок вашталтэ кодэш . Крахмалжы мэшӓкӹн 
цара вашт йанчын витэн ак кэрт.

Сэдӹҥэлӓ, йиш йарышвлӓ, йоды йарышым нӓлшӓш кӹнь, цара 
вашт куштылгын витӓт; молывлӓ крахмаллаок ак витэп.

Тэхэнь царавлӓм, ик йиш вэшэствавлӓм колтышывлӓм, вэс 
йишвлӓмколтыдымывлӓ.м п э л э  в и т ӹ ш ӹ  ц а р а в л ӓ э ш  шотлат. 
Тэҥэ цара вашт йарышвлӓн витӹмӹм о с м о с маныт.

Важ шӹртӹвлӓн сӱмӹштӹ пэлэ витӹшӹ цара ылыт. Минь- 
эрал санзал йарышвлӓ ти цара вашт важ кльэткӓвлӓ кӧргӹшкӹ 
пиш йоҥатан витӓт. Кльэткӓ кӧргэш тэҥ э цицок погынэн шок- 
тымыкы, сӓнзал йарышан вӹдэт кльэткӓ кӧргӹм чӹмэн шӹндӓ, 
вишкӹдӹ йарышым вэс кльэткӓвлӓшкӹ витӓрэн шокта, пакыла 
виктӓрӹшӹ пычвлӓшкӹ поктэн лыктэш (27-шӹ карт). Вара ти 
пычвлӓ мычкы вишкӹдӹ йарышвлӓ важгӹц вурдышкы кузат.

Важ шӹртӹн модьэльӹштӹ тидӹ пиш простала кайэш, ла- 
чокшым гӹнь, тидӹ пиш просталаок ак ли. Иктӹм пӓлӓш кэлэш—  
важшы ӹлӹшӹ кльэткӓвлӓӓя ылэш.' Вишкӹдӹ йарышвлӓ кльэткӓ 
царавлӓ вашт мэханьичэски вэлэ агыл эртӓт, кльэткӓн протоплаз- 
мыжат нӹнӹм вашталтал колта.

Важвлӓн шылатзн кэртмӹштӹ. Вӹлвӓл ырокышты ылшы 
вӹдэш шылыдымы вэшэствавлӓӓт ӹлӹшӹ важвлӓн ровотайымдон  
шылыш вэшэствавлӓшкӹ сӓрнӓлт шот. Тидӹм тэхэнь опыттои 
анчал пӓлӓш лиэщ.
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Пэлэдӹти коршок пындашэш йажон полируйымы мрамыр 
пластьинкӹм пиштӓт. Банкышкы вара ырокым пиштӓт, тӹшӓк пыр- 
сам шӹндӓт ӓль иктӓ махань вэс кушкыш нӱшмӹм шӹндӓт.

Йажоракын важым лыктын колтымыкы, кушкыш важвлӓ мра- 
мыр пластьинкӓшкок кушкын шот. Иктӓ мазар вэрэмӓштӹ ти 
пластьинкӹм лыктын нӓлмӹкӹ, вӹдэш мышкын колтымыкы, вӹл- 
нӹжӹ в а ж  в ӓ р в л ӓ м  ужына. Важвлӓ пиҥӹдӹ мрамырымок 
шылатэн кэрдӹнӹт. Ма, мрамыржы вэт ырок лоштыш извоска  
ылэшӹш.

Цилӓлӓн пӓлӹ —  кыловой лакмус пумага кислотаэш йакшарга. 
Кушкышын ӹрвэзӹ важвлӓ кыловой лакмус пумагаэш йакшар 
пӓлӹквлӓм ӹштэн кодат. Сэдӹндон кушкыш важвлӓ кислотам 
лыктыт.

Важгӹц лӓкшӹ кислота пиҥӹдӹ ыроквлӓмӓт, примэрлӓн из- 
воска кӱм, фосфоритӹм моло вишкӹдӹ йарышвлӓшкӹ шылата. 
Тэҥэ Ӹ1НТӸМӸКӸ, нӹнӓт кушкыш 
важ кӧргӹшкӹ витэн пырат. Сэ- 
дӹҥэлӓ важвлӓ ырок лошты когон  
кишӹ ьӹдэш шылыдымы миньэрал 
вэшэствавлӓм кӧргӹшкӹштӹ нӓлӹн 
кэрдӹт.

Вӹлвӓл ыроккӹц важ мам нӓ- 
шэл? Ыроккӹц махань вэшэствавлӓм 
кушкыш нӓлӹн миӓ, тидӹм наукы- 
шты шукы вэрэмӓ пӓлӹмӹ агыл 
ылын. XIX шӱдӹн пач лу ивлӓ лош- 
ты учоныйвлӓ тидӹм пыток пӓ- 
лэн шокташ крэдӓлӹнӹт. Кушкы- 
швлӓм „искуствэны ӹштӹм вӹлвӓл 
ырокэш “ кушташ тӹҥӓлмӹкӹ ижӹ 
тидӹм пӓлэн шоктэнӹт.

„Искуствэный ыроклан* йыла- 
тымы мышмы ошмам нӓлӹт, тӹшкӹ вара кушкышлан кэрӓл минь- 
эрал санзалвлӓм привайал миӓт. Пакылажы пӓлэнӹт —  ошма вӓ- 
рэш тыгыдын шырымы пэмзой, тыгыды стьокла шэрӓт, троват, 
эчэ парэн лыкмы дьистьильированый вӹтӓт йара.

Тэҥэлӓ ошмаэш, вӹдэш, рокэш моло кэрӓл вэшэствавлӓм 
привайал миэн кушкышвлӓм куштымым в э г э т а ц и ӓ н  о п ы т -  
в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт. Ти опытвлӓм ӹштӹмӹ годым кушкышвлӓм 
цилӓ йиш ыроквлӓэш шӹндэн анчэнӹт. Кушмы сэмӹштӹм, тӧр- 
лӓнэн'мимӹштӹм, йажон кушмыштым моло анчэн, кушкышвлӓлӓн 
кэрӓл вэшэставлӓм цилӓ пӓлэн шоныт.

Тэҥэ куштымы кушкышын ӹдӹштӓшвлӓжӹ йажонок жар- 
галт ш от кӹнь, йажон кушкыт, пэлэдӹт, нӱшмӹвлӓм ӹштӓт 
кӹнь, кушкышлан ӹлӓшӹжӹ цилӓ ситӓ маныныт. Махань вэшэ- 
ствавлӓ пумы ылын, сэдӹгӹц кушкышлан кэрӓлвлӓм пӓлэн ш о- 
ныт. Кушкыш кошкаш, худаланаш , сарэмӓш тӹҥӓлӹн гӹнь тама, 
ситӹдӹмӓшвлӓжӹ вӹлкок пӓлдӹрнэн лӓктӹнӹт.

Махань тэмӹш вэшэствавлӓтэ кушкыш ӹлэн кушкын ак 
кэрт, тӹ вэшэствавлӓм тӹдӹлӓн пыт кэрӓлэшок шотлат.
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Вӹдэш куштым готшы опытвлӓгӹц тидӹм цилӓ пишок 
раскыдын пӓлӓш лиэш, опытвлӓжӓт процок проставлӓ, кайык- 
ташат когон кайыктат.

Стьоклан банкывлӓшкӹ дьистьильированый вӹдӹм пиштӓт, 
тӹшкӹ кушкышвлӓлӓн кэрӓл санзалвлӓм йарэн колтат. Банкы- 
жым вӹлэц кок ыражан пу пропкадон питӹрэн шӹндӓт. Ик 
ыражышкыжы шӹтӹктӹм нӱшмӹм шыралыт, важшым вӹдӹшкӹ 
колталтат. Вэс ыражышкыжы стьокла пычым шырал пыртат,

ти пыч вашт кэчӹньок ирэ воздухым  
пульвэризатырдон колталтат: ирэ воздух- 
шы важлан шӓрлӓш кэлэш (28-шӹ карт.).

Йори тӧрэш тӓл анчалаш манын вэс 
банкэш эчэ тэҥэлӓок вэс кушкышым ти 
йишӹмок шыралыт. Тӹшкӓт цилӓ вэшэ- 
ствавлӓм пиштӓт, ик йиш санзалым вэлэ 
опытлан ак пиштэп (29-шӹ карт).

Ти кок банкывлӓгӹц пасна эчэ кым- 
шы банкэш, ирэ вӹдэш, ньима качкыш 
пиштӹдэ икань кушкышымок шӹндӓш  
кэлэш.

Ти кушкышвлӓм кымыньыштымат ик 
статьан условишток урдаш кэлэш: соты- 
жат, тьэмпэратурыжат, анчымашыжат ик- 
ток лижӹ.

Стьокла банкы вашт кушкышын важ  
аражы (систьэмӹжӹ) йажон кайэш. Куш- 
кын мимӹжӓт сӹнзӓ анцылнок лиэш.

Тэвэ тэхэнь опытвлӓдон кушкышлая 
ма кэрӓлжӹм цилӓ пӓлэн шоныт. Ма кэрӓ- 
лӹмӓт агыл, эчэ мазарак кэрӓл —  тидӹмӓт 
пӓлэн шоктэнӹт. Тэҥэ пӓлэн нӓлмӹ: вӹт- 
кӹц пасна кушкышлан кушкын шоашыжы, 
ӹлӓшӹжӹ эчэ тэхэнь вэшэствавлӓ кэ- 
лӹт: азот санзалвлӓ, фосфор санзалвлӓ, 
сирӓ санзалвлӓ, калий санзалвлӓ, кальций 
санзалвлӓ, магний санзалвлӓ, эчэ кӹртньи 
йарышан санзалвлӓ кэлӹт.

Кушкышлан кушкаш пишӹжок а з о т, 
ф о с ф о р  д ӓ  к а л ь и й  санзалвлӓ кэлӹт. 

Вӹлвӓл ырокЫшты тэхэнь санзалвлӓ ситӓлыкынок ылыт кӹнь вэлэ, 
шачыш лӓктӹш йажо лиэш.

А з о т  с а н з а л в л ӓ н  кэрӓлӹштӹм тэвэ тэхэнь опыткӹц пи- 
шок роскыдын пӓлӓт. Бэгэтаци опыт ӹштӹм годым ик банкыш- 
кат цилӓ кэрӓл санзалвлӓм пиштӓт, вэс банкышкы цилӓ санза- 
лым пиштӓт, с э л ь и т ӹ р ӹ м  (азот йарышан санзалым) вэлэ ак 
пиштэн. Кок банкышкат ик нӓрӓк лэлӹцӓнвлӓмок кок кэчӹнӱш- 
мӹгӹц шӹндӓт. Иктӓ мазар вэрэмӓштӹ пӹтӓриш банкышты пиш 
таҥыла йажо кушкышвлӓ кушкын лӓктӹт, пэлэдӹт, тоҥвлӓмӓт 
куштэн лыктыт; вэс банкэшӹжӹ пиш каша йычыли кушкышвлӓ 
лит, ӓтӹ вӹлэцшӓт пыйырт вэлэ кузалыт. Ти опыткӹц кушкыш- 
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лан а з о т  кэрӓлжӹ раскыдынок кайэш. Удӹшӓшлык вӓрӹштӹ  
азот санзалвлӓ чӹдӹ гӹнь, тӹшкӹ сэльитырӹм ӓль азот йарышан 
амиак санзалвлӓм пиштӓлӹт.

Ӹндэ к ӹ р т н ь и  санзалвлӓн кэрӓлӹштӹм анчал шоктымла. 
Вэгэтаци опытвлӓштӹ кӹртньи санзалвлӓм пиш чӹдӹ пиштӓлӹт: 
кӹртньи йарышыш кок-кым патькалтышым вэлэ колталтат. Ти- 
нӓрӓк кӹртньимӓт ат пиштӹ гӹнь, 
кушкыш кола.

Опыттон пӓлӹмӹ: цилӓ кэрӓл сан- 
нзалвлӓм пиштӹм вӹдэш кукурузы  
пиш йажон кушкын лӓктӹн, кэлэдӹн, 
вуйвлӓжӹм ӹштэн тоҥвлӓмӓт пос- 
пэйӹктэн шоктэн. Кӹртньи санзал- 
влӓм пиштӹдӹм вӹдӹштӹ кукурузы  
тоҥ  кок ӓҥӹсӹр сарикӓ ӹлӹштӓш- 
влӓм вэлэ лыктын шоктэн, вара шу- 
кэш агыл колэн.

Пырсадон, пырса йиш кушкыш- 
влӓдон вэгэтаци опытвлӓм ӹштӹм 
годым, пишок интьэрэснӹй рэзульта- 
твлӓ линӹт. Ти йиш кушкышвлӓ азот  
санзал пиштӹдэок пиш йажон куш- 
кыт.

Малан тэҥ э лиэш, тидӹм пӓлӓш
пырсам азот санзал пиштӹдӹмӹ вӹ-
дэш  куштэн анчэнӹт, вӹдӹшкӹжӹ
молы кэрӓл санзалвлӓм цилӓ йишӹ-
мок пиштэнӹт. Опытлан кок банкым
нӓлӹнӹт: ик банкышкы ӱкшӹктӹм
шолшы вӹлэш цилӓ кэрӓлӹм йарал-
тэн пиштэнӹт; вэсӹшкӹжӹ пырса йиш
кушкышвлӓн важ сагашы рокшым
нӓлӹнӹтӓт, вӹдэш лыгалталын шӹрэн
колтэнӹт, вара ти вӹдэтӹм банкыш-
кы пиштӓлӹнӹт. Пырса йиш кушкыш-
влӓн важышты бактьэри шӹнцӹмӹ
изи маклакавлӓ ылыт (30-шы карт.).
Бактьэри маклакавлӓ сагашы ырокым „п - ‘ ^ I

Кӓрт- Тэмыш иарышан
вӹдэш шим шӓдӓҥӹн кушмыжы.тэҥэ шӱӓлтэн нӓлӹнӹт.

Ти б  а к т ь э р и в л ӓ ӹшкэ сэмӹ- ^.цила кэрӓлж ӹ м  пиш тӹ м ӹ  го- 
ньӹштӹ ӹлӓг. Ышкэ кӓпӹштӹлӓн кэ- дым, 2-м ахань гӹ н ьӓт ик кэрӓл 
рӓл азотым нӹнӹ цилӓ кушкышвлӓлӓ санзал  у к э .
миньэрал санзалвлӓгӹц ак нӓлэп, тӧ-
рок рокыштыш воздухкӹц лыктыт. Воздухыштыжы азот запас 
кэлэсэн мыштыдымы кого.

Тэҥэ кок банкэш опытым ӹштӹм годым, ик банкэшӹжӹ 
пиш каша, йычыла кушкыш лӓктӹн, в а ж  м а к л а к а в л ӓ ж ӓ т  
вовсэок литэлыт. В эс банкэш лач кэрӓлӹнок кушкын лӓкшӹ 
кушкыш лин, важыштыжат маклакавлӓ йажон шӓрлэн шоныт.

Тэвэ ти опыткӹц ӹндэ пӓлӹ: пырса йиш кушкышвлӓ ӹшлӓн
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кэрӓл а з о т ы м  в о з д у х к ӹ ц  погат, азот погашыжы важ бактьэ- 
ривлӓ палшат.

Вэгэтаци опытвлӓдон зэмльӓ кӧргӹштӹш улы вэшэствавлӓм  
пӓлэн нӓлӓш лиэш —  махань рокышты махань тэмӹш вэшэства- 
влӓ мазарак ылыт, тэхэнь опытвлӓдон йажон пӓлӓш лиэш.

Сэдӹлӓн тӹ вӓрӹштӹш вӹлвӓл ырокым шукырак ӓтӹвлӓшкӹ 
пиштӓт, вара иктӓ ӓтӹшкӹ иктӓ-махань кэрӓл санзалым пиштӓлӹт. 
Тӹмӹҥӹ цилӓ ӓтӹвлӓэш иктӓ йиш нӱшмӹвлӓм шӹндӓт. Примэр- 
лӓн маншаш, иктӓ ӓтӹшкӹ фосфор санзалым пиштӓлӹнӹт. Цилӓ 
ӓтӹшток икань кушкышвлӓ лит кӹнь, тӹ ырокышты фосфор сан- 
зал ситӓлӹкӹнок улы лиэш. Ф осфор пиштӓлмӹ ӓтэш йажорак 
кушкыш лиэш кӹнь, тӹ ырокышты фосфор ак ситӹ лиэш. Йажо 
шачышым лыкташ кӹнь, тэхэнь ырокышкы фосфорым привайаш  

кэлэш. Тэҥэлӓ ырокышкы привайал пиштӹмӹ 
тэмӹш санзалвлӓм м и н ь э р а л  п ы ш к ы д э м -  
д ӹ ш в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт.

Лаборатори опытвлӓм ӹштӹм лош ток эчэ 
тӧрок ныр вӹлнӓт тэхэнь опытвлӓм ӹштӹмлӓ. 
Опытный станцивлӓштӹ тэхэнь ныр вӹлвӓл 
опытвлӓм соок ӹштӓт. Тӹшлэн пӓлэн шомышты 
сэмӹнь опыт станцивлӓ цилӓмок кэлэсэн пуат: 
махань пышкыдэмдӹшӹм, мазаракым пиштӓш 
кэлэш — ажэт пуат.

4. Малан вӹлвӓл ырокым пыргэдӓш (кы- 
ралаш, ширӓш) тӓ пышкыдэмдӓш кэрӓл.

Пышкыдэмдӹшӹн кэрӓлжӹ. И йӹдэок ныр 
вӹлэц киндӹ йарэлӓ (пӹрцэш, олымэш) пиш 
шукы миньэрал вэшэствавлӓм шывштэн кэӓт. 
Сэдӹгӹц вӹлвӓл ырок кагырга. Тэмӹш вэ- 
шэствавлӓм ырокэш кэрӓл нӓрӹкӹмок кычаш 
манын, шачыш лӓктӹшӹм когоэмдӓл миӓш ма- 
нын, соок ырокым п ы ш к ы д э м д ӓ ш  кэлэш. 

кушкышвлӓлӓн тэмӹш вэшэствавлӓ ик нӓрӓк 
ак кэлэп. Важсэскӓӓн кушкышвлӓлӓн киндӹ кушкышвлӓ дорыц  
кым пай шукырак кальий кэлэш, азотшы кӓндӓкш пай шукырак 
кэрӓл. Пырса йиш кушкышвлӓ ыроккӹц сэк когонжок кальий дон  
фосфорым нӓлӹт, вӹлвӓл ырокыштыш азот нӹнӹлӓн акэл. Пырса 
йиш кушкышым ӱдӹм паштэк ырокыштыш азот ак чӹдэм, эчэ 
шукэмӓлэш вэлэ.

Ӹндэ тишэц пӓлӹ: шачыш лӓктӹш шукэмдӓш манын йишӓн 
-йиш кушкыш культурвлӓлӓн йишӓн-йиш пышкыдэмдӹшвлӓм 
пуаш кэлэш —  примэрлӓн маншаш, кавшталан, салатлан, шпи- 
натлан, молы тэхэнь шӓрлӓкӓ ӹлӹштӓшӓнвлӓлӓн а з о т  с а н з а л -  
в л ӓ м  пиштӹмлӓ; когон шӓрлӹшӹ нӱшмӓнвлӓлӓн — охырэцлӓн 
ушманлан —  ф о с ф о р  с а н з а л в л ӓ  кэлӹт; роколмалан, йакша- 
рушманлан, кӹньэлӓн, итӹнлӓн, киндӹ йишвлӓлӓн — к а л ь и й  
с а н з а л в л ӓ  кэлӹт.

Сэдӹм пӓлэн, кэрӓл культурвлӓмӓт ӱдэн-ш ӹндэн мышташ
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лиэш. Ырок лоштыш тэмӹш вэшэствавлӓгӹц когоракын пользым 
нӓлӓш манын, ныр вӹлӓн йишӓн йиш культурвлӓм вашталтышла 
ӱдӓш-шӹндӓш кэлэш, нӹнӹ ӹшкэ сэмӹньӹштӹ йишӓн-йиш пыш- 
кыдэмдӹшвлӓм нӓлӹт. Тидӹм эчэ вэс вирдонат ӹштӹмлӓ: йи- 
шӓн-йиш кушкышвлӓн важ систьэмӹштӓт икань агылэп, 
кэрӓл качкышвлӓм ырок логӹццилӓ кэлгӹць1штӓт нӓлӹн кэрдьҥ —  
ик йишвлӓ вӹлэцӹн нӓлӹт, вэс йишвлӓ мӹндӹрц кэлгӹгӹц нӓ- 
лӹт. Киндӹ кушкышлан важ систьэмӹшть! ырок лошты вӹлэцӹ- 
нок шӓрлэн шӹнцэш. Пырса йиш кушкышвлӓм, примэрлӓн нӓл- 
шӓш льӱцэрнӹм, донньык шудым, нӹнӹн важышты 2 л<-гӹцӓт 
кэлгӹшкӹрӓк вала.

Тэҥэлӓ йишӓн-йиш качкыш тэргӹшӹ кушкышвлӓм ваштал- 
тылын куштымашым п э р к э л ӹ м ь 1 в а ш т а л т ы ш  (плодосмэн) 
маныт. Примэрлӓн нӓлшӓш, иктӓ-вӓрэ 1932 ин роколмам шӹндэн 
куштэнӹт кӹнь, ти вӓрэшок 1933 ин в а ж с э с к ӓ ӓ н  кушкыш- 
влӓм шӹндӓш ак шӱдэп, нӹнӹ цилӓнок кальий санзалвлӓм тэргӓт. 
Тӹшӓк шим шӓдӓҥӹм ӱдӓш кэлэш, тидӹлӓн фосфор санзалвлӓ шу- 
кырак кэрӓл ылыт.

Пышкыдэмдӹш йишвлӓ. Мӓнмӓн ыроквлӓштӹ когонжок куш- 
кышвлӓлӓн азот, фосфор, кальий санзалвлӓ ак ситэп. Молы кэ- 
рӓл качкышвлӓжӹ ситӓлӹкӹнок ырокышты ылыт. Ырокышты шӹ- 
рэнж ок ма гӹньӓт иктӹт —  азот, фосфор ӓль калий ак ситӹ. 
Вӹлвӓл ырокым виӓҥдӓрӓш йишӓн-йиш пышкыдэмдӹшвлӓм пиштӓт. 
Пышкыдэмдӓш кок статьан лиэш: цилӓ йиш кэрӓл вэшэствавлӓм  
пиштӓш —  тидӹм т ӹ р ӹ с х ӓ л ӓ  (полный) пышкыдэмдӹмӓш ма- 
ныт, эчэ кыды тидӹ вэшэствавлӓм, иктӹм-коктым вэлэ пиштӓлӹт, 
тэҥ э пиштӓлӹт, тэҥ э пышкыдэмдӹмӹм т ӹ р ӹ с  а г ы л э ш  шот- 
лат.

Сэк шӹрэнжок т ӹ р ӹ с  п ы ш к ы д э м д ӹ м ӓ ш ӹ м  н а м о з ы -  
д 0 н ӹ ш т ӓ т. Намозышкыжы кушкыш шӓрӹш тон вольык шыр 
пырат —  нӹнӹнгӹц намозы лиэш. Шӓрӹшӹжӹ кушкышвлӓгӹцок 
лиэш —  шӓрӹшлӓн кукшы олымым, ӹлӹштӓшӹм, торфым вӓк- 
шӹт. Вольык шыржат шӱн кэшӹ кушкышвлӓгьщ тӓ вольык 
кӓп нӧргӹ кислотавлӓгӹц лиэш.

Тэҥэ намозы лыктын нырышкы эчэӓт шывштэн кэмӹ миньэ- 
рал санзалвлӓ мӹҥэшок толыт, эчэ вольык кӓп кбргӹгӹц лӓкшӹ 
шапывлӓ толыт. Сэдӹндон н а м  о з ы ш т ы  цилӓ йиш йарышвлӓ—  
а з о т ы н ,  ф о с ф о р ы н ,  к а л ь и й ӹ н  кушкышвлӓлӓн лач кэрӓл 
вэшэствавлӓжӹ цилӓгэок улы манаш лиэш.

Намозы ик сэмӹнь вӹлвӓл ырокын хими составшым йажоэмдӓ, 
вэс сэмӹнь ырок структуржымат вашталта: намозы пиштӹмӓшэш  
пыракаҥшы ырокок шэрӓҥэш (изи маклакаан лиэш ), намозы кӧр- 
гӹштӹш органьизм вэшэствавлӓ тыгыды пыракым кӹльэйӓл 
шӹндӓт, ньакарак шунан ыроквлӓм выжгатаэмдӓрӓт.

Намозыгӹц пасна эчэ органьизмӓн тӹрӹс пышкыдэмдӹшэш  
т о р ф  тон к о м п о с т ы м  шотлат. Компостым кыныжгӹц йори 
аравлӓэш мышкылтыш кӹшкэн ӹштӓт. Органьизмвлӓгӹц котшы  
кыныжым ырок тон торфтон йарэн шӱктӓт, шапыктат. Кого ала- 
влӓ лишнӹ кӹзӹт к ын ын г ым пышкыдзмдӹшлӓн нӓлӹт, дла 
кӧргӹгӹц шывштат.
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Эчэ ӹшкэ сэмӓн ы ж а р  п ы ш м к ы д э м д ӹ ш  улы. Чӹдӹ  
пырган ырокэш пырса йиш кушкышвлӓм, шӹрэнжок льӱпинӹм 
Удӓт. Льӱпинӹн важ систьэмӹжӹ пиш кымдан кэлгӹшкӹ шӓрлӓ, 
миньэрал санзалвлӓм кэлгӹгӹцок нӓлӹн кэрдэш. Важ тэрвэнжӹ  
эчэ азот погышы маклакавлӓ кушкын лӓктӹт.

Намозылан ӱдӹмӹ кушкышвлӓм кушкын шомыкышты, ырок 
лошкы кырал мӱдэн пиштӓт, ыжар пышкыдэмдӹш тӹшӓк вара 
шӱэш. Тэҥэлӓ ӹштэн вӹлвӓл ырок пыргааҥ кэӓ, структурыжат ваш- 
талтэш, цилӓ сэмӹньӓт ырок вэсэмӓлтэш. Ыжар пышкыдэмдӹш  
паштэк шӹрэнжок ыржа киндӹм ӱдӓт.

И йӹдэ шачыщ пэркэдон нӓлмӹ миньэрал вэшэствавлӓ 
вӓрэш намозы лыкмыдон и к т ӓ - м а х а н ь  п а й ж ы м  вэлэ мӹҥэш  
лыктына гӹнь, кынам гӹньӓт ырок кагыргэн шоэш. Миньэрал  
вэшэствавлӓм мол ыроккӹц киндӹ пӹрцэшӓт, роколмаэшӓт, И1ӹн 
мушэшӓт, нӱшмэшӹжӓт лыктын нӓҥэнӓ, вара алӓвлӓшкӹ, завот- 
влӓшкӹ нӹнӹм шывштэн нӓҥэнӓ. Тэҥэ нӓлмӹ вэшэствавлӓ мӹ- 
ҥэш  нырышкы вӓрэшт ак кэртэп. Тэвэ сэдӹндон органьизмвлӓ- 
гӹц лӓкшӹ пышкыдэмдӹшвлӓгӹц пасна ырокышкы эчэ миньэрал 
пышкыдэмдӹшвлӓм пиштӹмлӓ.

М и н ь э р а л  п ы ш к ы д э м д ӹ ш в л а  лошты кым йиш к э -  
рӓлрӓк групывлӓм нӓлӹт: а з о т а н ,  ф о с ф о р а н ,  к а л ь и й ӓ н  
п ы ш к ы д э м д ӹ ш в л ӓ м .

А з о т а н  п ы ш к ы д  э м д  ӹ ш э ш с э л ь и т ӹ р ӹ м  д ӓ  с и р ӓ  
ш а п а н  (сэрнокрслый) а м м о н ь и й ӹ м  нӓлӹт.

Пэрвирӓкшӹ с э л ь и т ӹ р ӹ м  ырок логӹц вэлэкапайэнлыкты- 
ныт. Зэмльӓ вӹлнӹ сэк кого запас сэльитӹр Кэчӹвӓл вэлА м эри- 
кӹштӹ — Чильи дон Больивин сӓндӓлӹквлӓштӹ улы. Кӹзӹтшӹ 
вэрэмӓя ӹндэ сэльитӹрӹм фабриквлӓштӹ воздух азоткӹц тӧрок  
лыктыт.

Тэхэнь завотвлӓ мӓнмӓн Совэт Сойузыштынаат улы.
С и р ӓ  ш а п ы  а м м о н ь и й  кӱ-шӱгӹц газ дон коксым ӹштӹм 

годым лӓктэш. Азотан пышкыдэмдӹшвлӓ когонжок кушкышвлӓн 
ыжаргы кӓпӹштӹм —  вурды дон ӹлӹштӓшвлӓм куштат. Азоттон  
пышкыдэмдӹм вӓрӹштӹ кушкышвлӓ чӹнь кузат, ныгыды ыжар 
валган лит. Азот ситӹдӹм годым кушкышвлӓ йачан кушкыт, 
ӹлӹштӓшвлӓштӓт сарикӓрӓк валган лит.

Ф о с ф о р и т  п ы ш к ы д э м д ӹ ш в л ӓ м  фосфорит ӱвлӓгӹц 
ӹштӓт. Тэхэнь фосфоритвлӓ кого аран Москва^ областьышты, 
ЦЧО-шты, Вадывэл областьвлӓштӹ, Уралышты, Йылдӹр мычкы, 
Казакстанышты киӓт. Ахальок когон фосфор йарышан а п а т ь и т  
манмы кӱвлӓм СССР-н Кӓтӓ йытвэлнӹ, Кольски пэлострокышты,. 
Хибин кырыкышты момы.

Фосфоритвлӓ дон апатьит кӱвлӓгӹц йори завотвлӓшгӹ пиш 
йажо пышкыдэмдӹмӹм —  с у  п э р ф о с ф а т  ы м йӓмдӹлӓт. Тидӹ- 
нгӹц пасна эчэ мэталурги промышльыныстьышты фосфор йары- 
шан чугуным кӹртньишкӹ моло сӓрӹм годым т о м а с  ш л а к  
пышкыдэмдӹш лӓктэш. Тиштӓт фосфор улы.

Вӹлвӓл ырокышты цилӓкэрӓл вэшэствавлӓ ылмыгодым ф осф о- 
рит пышкыдэмдӹшвлӓ туты йажо пӹрцӹвлӓм, нӱшмӹ тоҥвлӓм, 
цилӓ йиш кӹцкӹвлӓм ӹштӓт; киндӹ йишвлӓн пӹрцӹ йажон т э-  
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мӹн шокта, сакыр ушманын сакыр ширӹжӹ шукырак лиэш, 
роколман —  крахмал шукырак погына.

К а л ь и й ӓ н  п ы ш к ы д э м д ӹ ш в л ӓ  сола хозӓйства пӓшӓ- 
шкӹ молывлӓгӹц варарак пырэн шоныт. Мӓнмӓн СССР-ӹштӓнӓ 
кальий санзалвлӓ пишок когон Уралышты Сольикамск хала 
лишнӹ улы. Тӹштӓкэн кальий санзалвлӓм лыктыт, кальийӓн пыш- 
кыдэмдӹшвлӓм йори завотвлӓштӹ йӓмдӹлӓт.

Кальийӓн пышкыдэмдӹшвлӓгӹц пишок йажонжы мушан куш- 
кышвлӓ (итӹн, кӹньэ), сакыр ушман, роколма, тавак, йӹрӓн 
кушкышвлӓ когон пэркэ лӓктӹшӓн лит.

Пышкыдэмдӹшвлӓ лошты йажо пышкыдэмдӹшэш камака 
л 0 м ы ж ы м (пуным, торфыным, олымыным) шотлат. Ломыж  
пиш шулды пышкыдэмдӹш ылэш, цилӓлӓн погаш лиэш. Тэҥэ 
гӹньӓт мӓнмӓн совхозвлӓштӹ, колхозвлӓшты ломыжым пишок 
чӹдӹн ырокэш шӓвӓт. Ломыжшы гӹнь лачокок пиш йажо каль- 
ийӓн, фосфоран пышкыдэмдӹш ылэш.

Хими пӓшӓлӓн угӹц стройымы завотвлӓнӓ анцыкыла кушкыш- 
влӓлӓн кэрӓл пышкыдэмдӹшвлӓм цилӓ кым йишкэ икараш йарэн 
лыкташ тӹҥӓлӹт. Тэҥэ ик вӓрэш йарымы кым йиш санзалвлӓ 
йажон шылышы лит. Тэхэнь миньэрал пышкыдэмдӹшӹм к о м -  
ӧ и н ь и р о в а н ы й  (иктэштӓрӹмӹ) маныт.

Тэвэ тэҥэ анчыктымы цилӓ йиш пышкыдэмдӹшвлӓм кушкыш- 
влӓ важыштыдон тӧрок нӓлӹт. Сэдӹндон ти йиш пышкыдэм- 
дӹшвлӓм тӧрок п ы ш к ы д э м д ӹ ш э ш  шотлат. Нӹнӹгӹц пасна 
эчэ вэс йиш пышкыдэмдӹшвлӓ ылыт: кушкышвлӓ нӹнӹн вэшэ- 
стваштым ак нӓлэп, ак качэп. Нӹнӹ ырок пышкыдэмдӓш вэлэ 
палшат, нӹнӹ ырок лошты кишӹ шылыдымы вэшэствавлӓм шылэн 
кэртшӹшкӹ сӓртэн колтат. Тэхэнь йиш пышкыдэмдӹшвлӓм 
л а ч  п ы ш к ы д э м д ӹ ш э ш  шотлат. Ти йиш пышкыдэмдӹшэш  
и з в о с к а м  шотлаш лиэш; извоска шапы ырокым ш ирӓҥдӓ, ор- 
ганьизмвлӓгӹц котшы вэшэствавлӓм йӹлэрӓк шӱктэн колта; сэ- 
дӹндон пыракан ырокым пыдырикӓ рокышкы сӓрӓш палша.

Кугижӓ готшы Российӹштӹ хрэсӓнь нырвлӓшкӹ миньэрал 
пышкыдэмдӹшвлӓм вовсэок лыктэлыт манмыла. Совэт Сойузышты  
хими промышльэнысть кушмы сэмӹнь ӹндэ миньэрал пышкыдэм- 
дӹшвлӓм ӹштӓ, шукы ӹштэнӓ, тэҥэлӓок нырышкат когон 
пиштэн миэнӓ. Ти пӓшӓ когон чӹнь кушкэш. Тэҥэ ӹштэн колхоз- 
влӓн, совхозвлӓн нырвлӓэш шачыш лӓктӹшӓт иктӧр когоракын 
лӓктӓш тӹҥӓлэш.

Ныр пыргэтмӹн (кыралмын, ширӹмӹн) кэрӓлжӹ. Хими сэ- 
мӹнь пышкыдэмдӹмӓшкӹц пасна шачыш лӓктӹш луктӓлӓш эчэ 
вӹлвӓл ырокым пыргэтмӓш — м э х а н ь и ч э с к и  т ӓ р в ӓ т ӹ л м ӓ ш  
когон палша.

Вӹлвӓл ырокым мэханьичэски шукы статьан пыргэдӹлӹт. Тэҥэ 
гӹньӓт со ик сэмӹнь лиэш: вӹлвӓл ырокшым ӱ л ӹ к ӹ л ӓ  с ӓ р ӓ л  
ш ӓ л ӓ т э н пиштӓт.

Кыралмы годым ырокым сӓрӓл пиштӓт, ширӹмӹ годым ырок- 
шым тыгыдэмдэн шӓлӓтэн шуат. Культьиватырдонат ырокым шӓлӓ- 
тӓт. Тэҥэлӓ ырокым пыргэтмӹкӹ, ырокышкы важ колташ кушкыш- 
лан кӓньӹл лиэш .Тэҥэ ӹштӹмӹкӹ атмосфэрӹгӹц воздухшат,лывыр-
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гыжат ырокышкы йажон витӓт, кушкышвлӓлӓн кушкашышты, ырок 
бактьэривлӓлӓн пашашышты йансо лиэш. Тидӹнгӹц пасна эчэ 
ырокшат чӹньрӓк вашталт миӓ, органьизмвлӓгӹц лишӹ вэшэства- 
влӓ йӹлэрӓк пыргаэмӹт, шылэн кэртӹмӹ ырок чӓстьӓвлӓ шылы- 
шывлӓ лит, сэдӹҥэлӓ вӹлвӓл ырокын составшат кушкышвлӓлӓн 
йаралэм миӓ.

Вӹлвӓл ырокым мэханьичэски пыргэтмӹдон самшудывлӓмӓт 
йамдэнӓ. Вэрэмӓтэ, пэлэк-турэк ырок пыргэтмӓш самшудывлӓм вэлэ 
пашыкта, сэдӹгӹц шачыш лӓктӹшӹжӓт кӧтӹргӓ.

Самшудывлӓм шим пардон йамдаш лиэш: нырым кырал 
пиштӓт, ак ӱдэп. Тэхэнь нырым кӓҥӹж гач пачашлэн-пачашлэн 
кыралыт, ширӓт. Ырым культурвлӓӓт, примэрлӓн, роколма, йакшар 
ушман, кукурузы моло самшудывлӓм йамдаш палшат-— нӹнӹн 
корны ловлӓм культьиватырвлӓдон пышкыдэмдэн кэӓт, самшуды- 
влӓ тэҥ э йамыт.

Сола хозӓйствам кольэктьивизируйымыдон ныр вӹлвӓлӹм 
ӹндэ пишок йажон тӓрвӓтӹл выжгатаэмдӓш лиэш, ӹшкэтӹн (индь- 
ивидуально) ӹлӹмӓштӹ тэҥ э ровотайаш шанымлаат агыл ылын. 
Кэлгӹн трактырдон кыралмаш, пӹсмӓнвлӓм йамдымаш, пэркэлӹ- 
мӹм вашталтымаш шалдыра хозӓйствашты вэлэ лин кэрдэш . М эха- 
ньизацидон ырок вӹлвӓлжӹмӓт мӓ ӹшкэ вэрэмӓштӹ, йӹлэрӓк, 
йажоракын ровотайэн шоктэнӓ. Тэҥэ ӹштӹмӓшэшӓт шачыш лӓк- 
тӹш, когоэм миӓ, шукырак лӓктэш.

1У-Ш Ӹ  ГЛАВА.

ӸЛӸШТӒШ. ВОЗДУХКӸЦ КУШКЫШЫН КЭРӒЛ НӒЛ- 
МӒШӸЖ61. ШӰЛӸМӒШ. ВӸТ ПАРЫМ ЛЫКМАШ.

1. Ыжар кушкышвлӓн воздухкӹц ӹшлӓн кэрӓл качкыш 
нӓлмӓшӹм тӹшлэн лыкмаш.

Кушкыш тӓ вӹлвӓл ырок. Кэрэк махань кушкыш лач ирсӓ 
ыроккӹц вэлэ ӹшлӓн кэрӓлӹм нӓлэш манын, учоныйвлӓ пэрви 
шанэнӹт. 300 и ӹндэ эртэн голландски учоный Г э л ь м о н т  
йӧнӹм мон дӓ тошты ти шанымашым викок самыньэш лыктын.

Тидӹ тэхэнь опытым ӹштэн: корш окэш ырокым пиштэн дӓ 
тӹшӓкэн ӹлӹкшӹ ӱэ ваштырым кэрӹлӹн. Ырокшымтидӹ совсэмок  
кукшым пиштэн дӓ ырок лэльӹцшӹм андак висэн нӓлӹн. Кэрӓл 
сэмӹнь вара йур вӹдӹм кӹшкэн миэн. Вӹц иштӹ тидӹн изи ӱэ 
кушкын шагалын. Пушӓҥӹм висэн анча гӹнь, лэлӹцшӹ 64 кг 
шукэмӹн. Ырокшым коштэн, вэс пачаш висэн анча— 50 г вэлэ 
кӧтӹргэн. Тишэцӹн кайэш— пушӓҥӹлӓн кушкашыжы ырокыштышы 
миньэрал санзалвлӓэт шукат кэрӓл литэлыт.

Кушкышлан кушкашыжы лач ирсӓ вӹток ситӓ манын, Гэль- 
монт шанэн. Тидӹ самынь. Ӱэжӹм коштэн, тидӹ висэн нӓлӹн 
ылгэцӹ, ирсӓ вӹдэш тӓ ырокэш вэлэ агыл— тама эчэ вэсэш лэлэ- 
мӹжӹм тидӹ цакла ыльын.
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Кушкышын составшы. Кӹзӹт ӹндэ кушкышын лач ирсӓ дӓ  
миньэрал санзалвлӓдон вэлэ агыл кушмыжым пыток йажон пӓлэн 
нӓлмӹ.

Нӱшмӹм нӓлӹн, кого тылэш ӹрӹктэн мимӹкӹ пӓлӓш лиэш —  
нӱшмӹ вӓрэш вӹт тон ломыж дӓ ма улы йылэн кэшӹжӹ вэлэ 
лиэш. Польэнӓм тылышкы шумыкат, сэдок лиэш. Вӹтшӹ ти вэлдӹк 
воздухыш  кузэн кэӓ, кукшыжы шу лиэш, йылышыжы йыла изиш 
ломыж вэлэ кодэш.

Тэҥэ гӹнь, кушкышын составшыгишӓн тэҥэлӓ кэлэсӓш  
лиэш: кушкышышты 1) в ӹ т  2) л о м ы ж  ( м и н ь э р а л в л ӓ )  дӓ 
3) й ы л ы ш а ш  л ы к в л  ӓ ылыт. Тэвэ ти йылышашлык лашты- 
кыштыжы угльэродэт шукы улы. Шамак толшэш, пу шӱм нӓлшӓш  
т эв э ■— шукыжок тиштӓкэн у г л ь э р о т  ылэш пу шӱштӹ сэк  
шукыжы угльэрот ылэш.

Вӹткӹц пасна кушкышын вэс когон кэрӓл чӓстьӓжӹ угльэрот  
ылэш. Кушкышын йылышашлык кукшыштыжы— пэлжӹ нӓрӹ 
угльэрот.

Угльэродым кушкыш ыроккӹц ак нӓл. Тидӹ Гэльмонтын 
историчэски опытшӹгӹцок кайэш тӓ тидӹм вэгэтационый манмы 
опытвлӓгӹцӓт цаклаш лиэш. Вэгаэтационый опытвлӓм ӹштӹм 
годым ВӸ1ДӸШКӸ1 угльэродан ньимагань вэшэствамат ак пиштэп. 
Тэҥ э гӹньӓт, миньэрал санзалан вӹттон вэлэ кӹшкӹмӓшэш куш- 
кышвлӓ сэдок кушкыт, вара тӹ кушкышым тӹшлэн нӓлмӹкӹ, 
ужаш лиэш — угльэротшы тӹштӓкэн шӹндӹм нӱшмӹштӹ ылшы 
угльэроткӹц шукы лин кэрдэш? Ыжар кушкышвлӓштӹ угльэрот- 
шы кышэц нӓлӓлт кэрдэш?

Кушкышвлӓн ӹлӹмӓштӹш ӹлӹштӓшӹн шӓмӓнжӹ. Ӹлӹштӓ- 
шӹн махань кэрӓлжӹ, махань тидӹн шӓмӓнжӹ —  учоныйвлӓ 
шукэршэнок тидӹм пӓлӓш цацэн ӹлэнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, XVIII шӱ- 
дӹ иштӹ ижӹ тигишӓн швэйцарски учоный Сэньэбйэ прамойжок  
пӓлэн нӓлӹн.

Опытвлӓм ӹштӹмӓштӹ ӹлӹштӓшӹм вӹдӹшкӹ колтымыкы, 
вь1т вӹлкӹ изи хаҥвлӓ кузымым тидӹ цаклэн. Опыт ӹштӹмӓштӹ 
вӹтшӹ кӱктӹмӹ гӹнь, хаҥвлӓжӹ тӹнӓм викок ак лӓкэп. Тӹнӓм 
вара тидь! / тэхэнь вӹдӹшкӹ шӱлӹшӹм крлта, пыч ваш ӹфӹлӓ 
(„локтылалтшы" воздухым колта) — хаҥвлӓ эчэӓт кузаш тӹҥӓлӹт. 
Э ч э ' тидӹ цакла — маньары шукы ӹфӹлӓ, тӹнӓрӹ утла хаҥвлӓ 
лӓктӹт. Шанаш лиэш, вуйта „локтылалтшы" воздухэт, вэс стать- 
анжы гӹнь — у  г л ь э к и  с л ы й г а з  манмэт вӹткӹц дӓктӹн, хаҥла 
айырла.

Сэдӹндон Сэньэбйэ ти хаҥвлӓм постарэн дӓ, ма тидӹ ылэш, 
пӓлэн нӓлӹн. Анча гӹнь — локтылалтшы воздух, угльэкислота  
агыл, сэк йажо воздух, к и с л о р о т  тидьх ылын. Тилэц пасна изи 
ыаҥвлӓн вӹткӹц агыл, ӹлӹштӓшкӹц айырлэн-айырлэн лӓкмьтштӹм 
Сэньэбйэ цакла.

Тидок пӓлэн нӓлӹн э ч э — сотышты ылшы кушкышвлӓ тӹнӓм 
вэлэ кислородым лыктын-лыктын айырат, кынам ӹшкэжӹ вӹдӹ- 
штӹ ылшы угльэкислый газым плучайэн кэрдӹт. Угльэкислый 
газшы —  угльэрот тон кислорот газвлӓн вӓш пижмӓш (соединение) 
ылэш. Сэньэбйэ тидӹм цаклэн. Угльэкислый газын составым
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пӓлӹмжӹ паштэк опытвлӓн кэрӓлӹштӹмӓт вара тидӹ цӹлток 
цаклэн. Ти вэлдӹк тидӹ пиш кого открытьим ӹштэн. Тидӹ 
пӓлэн — ӹлӹштӓшӹш попазымык угльэкислый газ вашталтэш. 
Иктӹнгӹцӓт анцыц тидӹ тӹшлэн, пӓлэн нӓлӹн; угльэкислый газ 
лошты ылшы кислородым ӹлӹштӓш тӱгӹ лыктэш кӹнь, тӹнӓм 
вара йылышашлык вэш эства— угльэрот — ӹлӹштӓшэш кодэш  тӓ 
кушкышын кӓпӹш кэӓ. Тэҥэлӓ Сэньэбйэ ӹлӹштӓшӹн кого шӓмӓн- 
жӹм, ӹлӹштӓшӹн ӹшлӓн кэрӓл качкышым воздухкӹц нӓлмӹм 
пӓлэн нӓлӹн.

2. Угльэродым нӓлмӓш.
Угльэкислый газым магньийдон шотан-шотэш айырымаш

Угльэкислый газышты угльэрот ылмым, вэс шамактон гӹнь —  ш у  
ылмым пӓлӓшӹжӓт пишок кӓньӹл агыл. Угльэкислый газшы йол- 
ток вашт кӓйшы ылэш вэт. Тэҥэ гӹньӓт, угльэкислый газышты 
шӱ ылмым пӓлӓш лиэш.

Угльэкислый газ молы газгӹц айырла —  тыл йылэн ак кэрт, 
тӹштӹ йӧрӓ. Лач ик вэшэства, магньий манмы мэтал улы, тидӹ 
угльэкислый газыштат йыла. Магньий льэнтӓм прамой воздух- 
ышты пижӹктӹшнӓ гӹнь, тидӹ пиш когон сотын йыла, сӹнзӓт 
вӓк йӹмӓ. Тильэц вара тьтлан магньийӹм угльэкислый газан иктӓ 
махань ӓтӹш колталтышна гӹнь, тидӹ цодыгэ пыдэштӓш тӹҥӓлэш, 
прамой ак йылы. Тӹ нӱж вэцок ӓтӹ кӧргэш  стэньӓ мычкы сыц 
(копоть) шӹнцэш.

Магньий йыла тиштӓкэн угльэкислый газ лошты ылшы кис- 
лороттон тидӹ йарла (соединяется). Йылымаштыжы магньийэт 
угльэроткӹц кислородым айыра, вэс шамактон гӹнь— угльэкислый 
газым кислороттон угльэродэш  пасна-пасна айыра. Угльэротшы  
тӹ нӱжвэц караҥэш тӓ ӓтӹ кӧргэш изи сыц лаштыквлӓлӓ 
шӹнцэш.

Угльэкислый газым йи ш ӓн -й и ш эш  куш кыштон айыры- 
маш. Кушышвлӓк лошты тэвэ угльэкислый газым йишӓн-йишэш—  
угльэрот тон кислоротэш  — айырымашэт викоквэс статьан лин 
ииӓ.

Лач айырлым тапыржымок (момэнтӹм) тиштӓкэн ужаш  акли. 
Т эҥэ гӹньӓт, ӹлӹштӓшӹн кислорот лыктын мимӹжӹм тӹшлӓш 
куштылгы. Тэвэ опыт: йамдар банкэш вӹдӹм пиштэн (вӹтшӹ 
угльэкислый газан лижӹ), банкы пындашыш иктӓ махань ыжар 
шудым — яЭЛОдьэйа“ манмы вӹт шудат йара —  колталтэнӓ дӓ охонь- 
ицӓн вороҥадон шудынам кымыктэнӓ. Тидӹн паштэк банкым 
соты вӓрэш шӹндӹмлӓ. Ш укат акли —  вӹт пындашты кишӹ ыжар 
ӹлӹштӓшвлӓгӹц айырлэн-айырлэн вӹт вӹлкӹ изи хаҥвлӓ кузаш  
тӹҥӓлӹт (31 карт). Тидӹ кислорот газ ылэш. Тидӹм 
постараш  лиэш. Охоньицӓн пычым (пробиркӹм) вэлэ вороҥа  
логэрӹш чиктӹмлӓ — цилӓ тӹшкӹ куза. Вара пычым кэдӓрэн, 
тылан лӧцэнӓм тӹшкӹ колталтэнӓ гӹнь, тылжы пиш сотын йылаш 
тӹҥӓлэш — к и с л о р о д э т  тӹшкӹ, пробиркӹш погынэн шӹнцӹн.

Кушкышвлӓн, угльэкислый газым йишӓн-ийшэш айырымышты 
тишэцӹн йолток кайэш. Ти вэлдӹк кислоротшы айырла, угльэ- 
ротшы кушкышын кӓпэшок кодэш.
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Вӹт кушкышвлӓ вэлэ агыл, сирӹштӹш кушкыжвлӓӓт угльэ- 
кислый газым йишӓн-йишэш айырат. Тидӹм тэвэ ти проста опыт- 
кӹцок цаклаш лиэш. Опытшым айарышты ирок ӹшгӹмлӓ.

Когорак йамдарым нӓлӹн, пындашыжым пӹчкӹн ^пуэнӓ, 
тидӹндон вара пэлэдӹш коршокым кымыктэн шӹндэнӓ. Йамдар  
логэр ваш кӧргӹш сарта тылым кыртньи ващтыр мыч ӓйӓлтэн 
колтэнӓ. Сартана андак йыла дӓ вара йӧрӓ. Воздухэт йамдар 
кӧргӹштӹ вашталты: кислорот вӓрэш угльэкислый газлинш ӹнцӹ. 
Вара ик мӓгӓлэш йамдарым пропкадон питӹрэнӓ. Ик лаштык жэп  
тэҥ э урдэн, эчэ пачына дӓ эчэ тылан сартанам колтэнӓ: анчэнӓ —  
сартана эчэӓт йыла.

Анчэн кайэш —  кымыктым йамдар лӹвӓлнӹ кушкышна йылы- 
машэш лишӹ угльэкислый газым йишӓн-йишэш айырыш, сэдӹн- 
дон йамдар кӧргэш эчэӓт иклаштык ки- 
слорот погыныш.

Ыжар кушкышвлӓн воздухкӹ ц уг- 
льэкислый газым нэлмӓшӹштӹ. Тӱнӹш 
воздухышты угльэкислый газшы шукат 
агыл. Прамойок тӹшлэн лӓкмӹкӹ, пӓ- 
лэч нӓлмӹ— 10 000 лаштык (чӓстьӓ) воз- 
духэш  тидӹ 3 лаштык нӓрӹ вэлэ вазэш.

Кыцэлӓ тинӓрӹ шукы кушкыш воз- 
духыштыш иклаштык качкыштонок ӹлэн 
кэрдӹт — тӹрукӹштӹ тидӹм ыҥылэн 
шокташыжат акли. Ти йатмашэшӓт наукы 
раскыды отвэтӹм мон. Молы газлаок, 
угльэкислый газат кымдыкэш ик стать- 
анок шӓрлӓ— миэн тӹкнӹдӹм вӓржӹ ньи- 
гыштат аккот. Вӹдӹштӹ кушшы кушкыш- 
влӓн ӹлӹштӓшӹш вӹцкӹж цара ваш 
сирӹштӹ кушшӹ кушкышвлӓн ӹлӹш- 
тӓшӹш пиш изи шэлӹквлӓ (скважина) 
ваш тидӹ пыра.

Ӹлӹштӓшӹш пырымыкыжы, угльэ- 
кислый газ тӹхӓлӓок кодэш  ылгэцӹ, ӹлӹ- 31-шӹ карт. Кислородым соты- 
штӓшлӓн тидӹ шукы кэрӓлӓт агыл ШТЫ элодьэйдон айырымаш. 
ыльы. Ӹлӹштӓшӹш попазымыкы, тидӹ
вэс лаштыквлӓшкӹ сӓрнӓлтэш, йиш ӓн-йиш эш  айырла. Тӹнӓм 
вара вӓрэшӹжӹ угӹц угльэкислый газ ӹлӹштӓшӹш пырышаш- 
лык. Лачокшымок тэҥэлӓок лин миӓ — пыра, вашталтэш; эчэ 
угӹц пыра. Тидӹ агыл ылгэцӹ, угӹц пырымашыжат лин ак кэрт,

Ти статьан цилӓ кушкышвлӓ угльэкислый газгӹц ӹшлӓн 
кушкаш кэрӓл угльэродым постарат.

Айар сотэш  ӹлӹштӓшэш крахмал лимӓш. Кушкыш кӧргӹ- 
штӹ угльэрот ти хӓлӓок ак кот —  эчэӓт вашталтэш. Вашталтмы 
сэмӹнь, кушкышын кӓпӹш тидӹ кэӓ. Сэдӹндон вэт ньимахань 
живой кушкышыштат пасна угльэродым, изи шӱ пӹрцӹклӓ, моаш  
акли — укэ.

Ӹлӹштӓш кӧргӹштӹ, йишӓн-йишэш угльэкислый газ айырлым 
паштэк у  вэшэствам эчэ моаш лиэш. Тидӹ — у г л ь э в о т  ылэш.
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ш

Угльэвот шотышкы тӓмдӓн пӓлӹмдӓ крахмалат пыра. Йажо 
сотышты кушшы кушкышышты тидӹм кӹчӓл моаш куштылгы. 
Тэхэнь кушкышын ӹлӹштӓшӹм нӓлӹн, спиртӹш колталташ кэлэш. 
Тӹшӓкэн ӹлӹштӓш ошэм кэӓ, ыжаргыжым спиртэт качкын колта. 
Вара ти ӹлӹштӓшӹм йодын вишкӹдӹ растворыш колтымла. Мӓ 
пӓлэнӓ —  йодэш  крахмал кӓкӓргӓ. Тиштӓт сэдок  —  кышты-тиштӹ 
ӹлӹштӓшнӓ кӓкӓргӓ. Крахмалэт тидӹ кӓкӓргӓ.

Ти опыттонок пӓлэн нӓлӓш л и э ш — кэчӹ мычкышты ик 
ӹлӹштӓшӹшток крахмалэт икнӓрӹ агыл —  кынам шукы, кынам 
чӹдӹрӓк. Ирок тидӹ пиш чӹдӹ. Вады вэкӹлӓ, кэчӹ айаран гӹнь, 
тидӹ пӱлӓ шукэмэш. Айыртэмжӹм ӹлӹштӓш анчэнок пӓлӓш 
лиэш: маньары шукы крахмал, тӹнӓрӹ утла йоды растворэш  
тидӹ кӓкӓргӓ.

О рганьичэски вэш эствавлӓлӓн лиӓшӹштӹ кэрӓл условивлӓ.
Айар сотэш  вэлэ ӹлӹштӓшэш крахмал погына. 2— 3 кэчӹ ӹлӹ-

штӓшӹм пӹцкэмӹшӹштӹ 
урдымык, тӹ ӹлӹштӓ- 
шӹштӹ крахмал викок 
акли.

Крахмал лиӓш айар 
сотын кэрӓлжӹ тэвэ ти 
опыткӹцӓт пиш раскыдын 
пӓлдӹрнӓ. Пӹцкэмӹштӹ 
урдым паштэк ӹлӹштӓ- 
шэш кок вэлӓнӓт пропка 
лаштыквлӓм имдон пыш- 
кыл шӹндӹмлӓ. (32-шы 
карт.). Пропка лӹвӓкӹ 
айартотэтпы рэн ак кэрт, 

сэдӹндон тӹдӹн турэ крахмалжат лин ак кэрт (6-шы задань- 
ым анчы).

Кушкыш хӓлӓ вара айарыш нӓлмӹлӓ. Вады вэкӹлӓ ӹлӹштӓ- 
шӹм пӹчкӹн нӓлмӹлӓ дӓ пропкавлӓжӹм кэдӓрэн шумыла. Вара 
ӹлӹштӓшӹм спиртэш ошэмдэн, тӹдӹм йоды растворыш цикӓл 
лыкмыла. Тӹнӓм картьинӹштӹ анчыктэн пумыла лин шӹнцэш. 
Айар ужмы вӓрӹштӹ ӹлӹштӓшӹн крахмалжы улы, пропка турэ  
йолт ньимат укэ (32-шы карт.).

Угльэкислый газан воздухкӹц вэлэ кушкыш угльэродым  
нӓлэш, тидӹ анчэнок кайэш. Лачокшымок йӓ, воздухкӹц угльэ- 
кислый газым йориок шӹлтэн нӓлмӹкӹ, ыжар ӹлӹштӓшӹштӹ 
айар сотэш  крахмал тӹнӓм погына вӓл? Тидӹм провыйэн анчы- 
мы —  кушкышым айар сотышты кэрэк маньары шукы урдымы 
гӹньӓт, крахмалжы ӹлӹштӓшӹштӹ соикток погыныдэ.

Крахмалгӹц пасна, угльэвот шотышкы с а к ы р  эчэ пыра. 
Кыды кушкышыжы — лукы, салат моло ӹшкэ ӹлӹштӓшэшӹштӹ 
крахмалым агыл —  сакырым ӹштӓт. Кушкышын цилӓ ӹӓштӹ 
к л ь э т ч а т к а ,  тидӓт угл ьэзот шоткӹц лишӹ ылэш.

Угльэроткӹц, вӹ ттӓ выттон толшы миньэрал санцалвлӓгӹц 
айыртэмӹн сложный органьичэски сойэдьиньэньивлӓ —  б э л к о -  
в ы й  в э ш э с т в а в л ӓ  лит. Кушкышын .кӓпӹштӹ (шӹлӹштӹ) 
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32-шы карт. Сотышты крахмалын лимӓшӹжӹ. 
Шалахайышты — ӹлӹштӓш чӓстьӓм пропкадом 
ӹмӹлтӓрӹмӹ, вургымлашты йодыдон крахмалэш 

пробым ӹштӹмӹкӹ лмн.



ылшы главный чӓстьӓвлӓӓт —  п р о т о п  л а з м  ы дӓ й а д р о  ыан- 
мывлӓӓт бэлковый вэшэствавлӓгӹц лишӹ ылыт.

Цӓшӹн, кэчӹнь манмы гань кушкышышты органьичэски вэ- 
шэстваан шӹл, лаштык погына. Ыжар кушкышвлӓ, ӹлӹштӓшӹш- 
тӹдон утльэхислый газым воздухкӹц иӓльш, кислорот тон водо- 
родэш  тидьш айырат. Кислоротшым вольашкы (атмосфэрӹш) 
лыктэш, угльэротшы кушкыш кӧргӹштӹ ылшы органьичэски 
вэшэствавлӓм ӹштӹмӓшкӹ кэӓ.

Тэҥэлӓ гӹнь, ӹшлӓн цилӓ кэрӓлӹм почвыгӹц тӓ воздухкӹц  
нӓлӹн, нинӹм кушкыш органьизмӹш сӓрӓ — йэлашкы колта.

Ыжар кушкышвлӓн возвухкӹц ӹшлӓн кэрӓлвлӓм нӓлмӓшӹ- 
штӹ —  у г л ь э р о д ы м  н ӓ л м ӓ ш  (усвоение углерода) тидӹ  
ылэш. Тидӹм лач ик ы ж а р  к у ш к ы ш в л ӓ  вэлэ ӹштэн кэрдӹт. 
Лач ирсӓ ыжар кушкышвлӓ вӹлнӹ вэлэ проста вэшэствавлӓгӹц 
сложный — 0 р г а н  ь и ч э с к и й манмы вэшэствавлӓ лин кэр- 
дӹт.

Ти шӓмӓндон ыжар кушкышвлӓэт, ыжар агыл кушкышвлӓ- 
гӹц тӓ ӹлӹшӹвлӓгӹц айырлат.

Воздухы м угльэкислы й газдон  пышкыдэмдӹмӓш. Тӹшлӹмдон 
пӓлэн нӓлмӹ —  восдухэш  угльэкислый газым йори утларак ӹштӹ- 
мӹкӹ, кушкышвлӓӓт угльэродым утларак нӓльҥ. Кушкышвлӓ 
тӹнӓм йӹлэрӓк тӓ йажонрак кушкыт, шачышымат шукыракым 
пуат. Парньыкыштыш воздухыш угльэкислый газым йори шукы- 
рак колтэн анчэнӹт тӓ, тӹштӹ кушшы охырэцвлӓн лэлӹцӹштӹ 
кок пай привайалтын, помидор лӓктӹшӹжӹ гӹнь кым пай 
шукэмьш.

Кого парньыквлӓ воктэн угльэкислый газым трувавлӓ мычкы 
лишнӹшӹ завог камакагӹц колтат. Газшы андак йардым эльэ- 
мэнтвлӓгӹц итрӓйӓлтэш, вара ижӹ трува мычкы парньыкыш кэӓ. 
Вольашты ылшы кавштавичӹмӓт „газируйаш" лиэш — тӹнӓм 
газшым пӹтӓри почвыш колтат, почвыгӹц тӹдӹ ольэн-ольэн  
сэскӓвлӓ лошкы лӓктӹн миӓ. Тэҥэ ӹштэн миэн, кушкышвлӓн 
лӓктӹшӹштӹм 2— 3 пай когоэмдӓш  лиэш,

Опытвлӓдонок пӓлэн нӓлмӹ —  угльэкислый газдон лач кэрӓл 
йактэ вэлэ воздухым „удобрӓйӓш “ лиэш. Кыды-тидӹ кушкыш- 
влӓжӹлӓн Р/о нӓрӹ газок ситӓлыкэш толэш. Тильэц утларак 
колтымык, кушкыш мэрцӓш тӹҥӓлэш. Кыды кушкышыжы гӹнь 
Ю /̂о йактэӓт тырха, намалэш. Тӹнӓмжӹ угльэкислый газэт воль- 
аштышкӹц 300 гӓнӓк утла погына.

Пригородный манмы кавштавичӹ хозӓйствывлӓштӹ угльэки- 
слый газым кушкышвлӓлӓн пумаш айыртэмӹн когон кэрӓл.

Кыцэлӓ шулдэшрӓкугльэкислый газдон „воздухым удобрӓйӓш" 
лиэш —  ти задачым рэшӓш манын, кӹзӹт совэтски учоныйвлӓ 
ровотайат.

Пушӓҥӹвлӓм шӹндӹмӓшӹн кэрӓлжӹ. Айар сотышты угльэ- 
кислый газым нӓлӹн кэртмӹштӹ дӓ кислородым мӹҥэш пуэн  
кэртмӹштӹ, кушкышвлӓн ти кого шӓмӓнӹштӹ — цилӓ ӹлӹ- 
шӹвлӓлӓн эдэмвлӓлӓн пиш когон кэрӓл ылэш.

Лачок вэт — цилӓ ӹлӹшӹвлӓн (вольык, кэк, эдэм) шӱлӹмӓ-
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шэш лишӹ угльэкислый газым кушкышвлӓ ак итрӓйэп ылгэцӹ, 
сӓндӓлӹк вӹлнӹ ӹлӹмӓшӹжӓт лин ак кэрт ыльы.

Шӹргӹштӹ ӓль садышты халаштышыгӹц воздух шукы йажо, 
кислородан —  тидӹм цилӓнок пӓлӓт. Халаштышы ӹлӹшӹ эдэмвлӓн 
ӹлӹмӓш ӹм куштылташ кӹнь, пушӓҥӹ войымашым пыт кэрӓлэш  
шотлымла. Кӹрпӹц араан тошты хлавлӓ вӓрэш социалистьичэ- 
ски у  халавлӓм, пушӓҥӓнӹм ровочый халыклан стройымла. Сой- 
узна мычкы цилӓ вӓрэ кӹзӹт —  каждый алашты —  пушӓҥӹвлӓм 
войат, алам ыжартат.

3. Ӹлӹштӓш стройэньӹн осовынвлӓжӹ.
Угльэкислый газым йишӓн-йишэш ӹлӹштӓш айыра. Сэдӹндон, 

кушкышвлӓн ӹшлӓн кэрӓлӹм воздухкӹц нӓлмӹштӹм прамой 
ыҥылэн шокташ кӹнь, ӹлӹштӓшӹн кӧргӹцшӹм йажон пӓлэн 
нӓлӓш кэлэш.

Ӹлӹштӓшӹн кльэткӓӓн стройэньӹ ж ӹ . Ӹлӹштӓшӹм кӹзӹдон 
лош пӹчкӹн, тидӹм микроскоп ваш анчалын, ужаш лиэш (33-шы

карт.), ӹлӹштӓшӹн 
кльэткӓвлӓжӹ ик 
йиш агылэп тӓ лан- 
зын ланзын киӓт.

Кок вэлнӹжӓт 
ӹлӹштӓшӹн ц а р а  
гань к а в а ш т ы ж ы  
улы. Кавашты — ти- 
дӹ ваш кайшы кль- 
эткӓ ылэш, сотым ви- 
тӓрӓ. Кавашты лӹвӓ- 
лнӹ вэс кльэткӓ лан- 
зы кэӓ, Тидӹжӹ  
вӹлвӓл ланцыгӹц нэ- 
чкӹ, пышкыдырак 
ылэш. Ти вэлдӹк 
ӹлӹштӓш каваштын 
вӹлвӓл кльэткӓжӹ 
пиҥӹдӹрӓк ылэш, 
пындаш ланзывлӓм 
тидӹ пэрэгӓ.

Ӹлӹштӓш кавашты лӹвӓлнӹ пышкыды кльэткӓн вэс ланцы 
кэӓ, тиштӓкэн ыжар пӹрцӹквлӓ, х л о р о ф и л  манмы изи пӹр- 
цӹквлӓ шошток шӹнцэн кэӓт. Ти изи ыжар пӹрцӹквлӓэт цилӓ 
ӹлӹштӓшкэ ыжартат.

Б1лӹштӓшӹн вӹлвӓл кавашты лӹвӓлнӹ кишӹ кльэткӓвлӓ, 
туран шагалтэн кэмӹлӓ, чакын шӹнцэн кэӓт. Тидӹ с т о л б ч а т ы й  
т к а н ь  манмы ланцы ылэш.

Ти ланцы лӹвӓлнӹ вэс ланцы кэӓ. Тидӹжӹ ш оэ кльэткӓ 
чак агыл дӓ тӧрсӹр ылэш. Тидӹм —  г у б ч а т а й а  т к а н ь  маныт.

Ь1лӹштӓшӹн шӹл лошты кӹжгӹрӓк стэньӓн ик йиш кльэткӓ 
улы. Тидӹ —  ӹлӹштӓш мычкы кэшӹ, шӓр постол ганьын, кльэткӓ 
ылэш.
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Ӹлӹштӓшӹн тканьгишӓн ыҥылдарымаш. Ӹлӹштӓшӹн сакой 
йиш кльэткӓвлӓжӹ кыцэ-шон шӹндӹл мимӹ массы гань 
агылэп. Вӹлэц анчаш икань кльэткӓвлӓ иктӹ-вэсӹштӹ сага 
пиш цат пижӹн шӹнцӹнӹт. Тэҥэ гӹньӓт, нинӹ иктӹ - вэсӹштӹ- 
гӹц йишӹн-йишӹн айырлат: кавашты кльэткӓ, столбчатый ткань 
манмы кльэткӓ дӓ „губчатайа ткань" манмы кльэткӓ. И ктӹ -вэ- 
сӹштӹгӹц формыдон айырлат, пӓшӓштӓт нинӹн икань агыл: 
ик йиш ткань ик пӓшӓм намалэш, вэс йиш — вэсӹм. Сакой йиш 
тканьвлӓ, йишӓн-йиш пӓшӓм намалыт кӹньӓт, лоштышты свӓзӹм 
пыт кычат тӓ ик кӓпӹш — ӹлӹштӓшӹшкӹ ушнат. Ӹлӹштӓшӹжӹ 
тӹ нӱжвэцок кушкышын лаштыкшы (органжы) ылэш.

Ӹлӹштӓшӹн пындаш каваштыжым микроскоп ваш тусарэнрӓк  
анчалын, ик йиш кльэткӓвлӓ лошты мыжыран кльэткӓвлӓм ужаш  
лиэщ. Формыдонат, кого сэмӹньӓт нинӹ йӓл- 
гӹц айырлат. Нинӹн лошты шэлӹк кайэш, ӹл- 
ӹштӓшӹн шӹл лошкы кэӓ. Ти шэлӹкӹм 
у с т ь и ц а  маныт. Йӹрвӓшӹжӹ ылшы мыжы- 
ран кльэткӓвлӓжӹм ч ӱ ч ш ӹ  к л ь э т к ӓ в л ӓ  
маныт. Кавашты вӹлэц анчымашты нӹнӹ, как- 
льака вуйвлӓштӹдон тӹкнӹшӹ, пэл тӹлзӹвлӓ 
гань ылыт (34-шӹ карт.).

Ь1лӹштӓшӹн сэк главный чӓстьӓжӹ —  хло- 
рофил пӹрцӹквлӓм йӓшнӹшӹ ткань ылэш.

Кавашты нинӹм лэвэт, пэрэгэн вэлэ урда.
Кавашты логӹц ӹлӹштӓщ кӧргӹшкӹ шэлӹ- 
квлӓ —  устьицӹвлӓ пырат. Ӹлӹштӓш кымдыкэш 
шӓр постол корнывлӓ улы, нинӹ ӹлӹштӓшӹн 
йалгӹцок, тӹҥжӹ дон важым пижӹктӓт.

Угльэродым нӓлмӹштӹ устьицӹвлӓн шӓ- 
мӓнӹштӹ. Ыжар ӹлӹштӓшӹн воздухкӹц угль- 
эроды и нӓлмӓшӹжӹ хлорофилӓн кльэткӓвлӓштӹ 
ылэш, тидӹм опыгвлӓ анчыктат. Тэҥэ гӹньӓг, 
ти кльэткӓвлӓ кавашты лӹвӓлнӹ ылыт, возду- 34.^0 карт. Охыра 
хым ак ужэп. Устьицӹвлӓэт укэ ылгэцӹ, ӹлӹш- йиш кушкышын ӹл- 
тӓш  кӧргӹшкӹ воздух попазэнжӓт ак кэрт ӹштӓш каваштыжы. 
ыльы. Устьицӹвлӓ кайыт.

Угльэкислый газлан ӹлӹштӓга кӧргӹшкӹ 
попазашыжы лач ик корны вэлэ улы —  тидӹ устьицӓвлӓ (33-шы 
карт.). Кльэткӓвлӓ лодон тидӹ столбчатый ткань йактэ шоэш  
тӓ тӹштӓкэн самой угльэродым айыра.

Угльэкислый газын ӹлӹштӓшӹш устьицӹвлӓ ваш пырымжым 
тэхэнь проста опыттон пӓлэн нӓлмӹ: устьицӹвлӓм вазэльин манмы 
шӹрӹштон питӹрэнӹт тӓ вара ӹлӹштӓшӹм сотыш лыктыныт. 
Тидӹн паштэк ӹлӹштӓшӹн угльэродым нӓлмӓшӹжӹ тӧрок цӓр- 
нэн щагалын.

Ылӹштӓш мычкы устьицӹвлӓ пиш шукы. 1 кв. мм  ӹлӹштӓш 
кымдыкэш шудӹ нӓрӹ погына. Квадрат саньтимэтӹр кымдыкышты 
10000 нӓрӹн нинӹ ылыт.

Йоҥышты кушшы шуды йиш кушкышвлӓн устьицӹвлӓ 
ӹлӹштӓшӹн кок моҥырыштат ылыт. Пушӓҥӹвлӓн шукыжынок
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тӓ ӹмӹлэш кушшывлӓн нӹнӹ ӹлӹштӓшӹн пындаш моҥырышты 
вэлэ ылыт.

Устьицӹвлӓ плоток виш агылэп. Кушкышлан вӹт ак ситӹрӓк
моло гӹнь, тӹнӓм вара устьицӹвлӓн 
кльэткӓвлӓӓт чӹдӹрӓк вӹдӹм плучайат. 
Тӹнӓм устьицӹ кльэткӓвлӓэт пӹзӹргӓт, 
ыражым мӱдӓт (35-шӹ карт.) Устьицӹ- 
влӓ кужы ж эпэш ок питӹрнӓлтӹт кӹнь, 
ӹлӹштӓшӹштӹ угльэрот лимӓшӹжӓт 
цӓрнэн шагалэш, кушкышэт тӹнӓм „шу- 
ж эн“ ӹлӓ. Сэдӹндон, кукшы игэчӹ годым 
кушкышвлӓ вӹт укэгӹц вэлэ агыл, 
угльэкислый газ ситӹдӹм вэлдӹкӓт пар- 

35-шӹ карт. Торэш пӹчкӹн, валат. • 
устьинӹвлӓм анчыктьшаш.

1 — виш, 2  — питӹргэн.

4. Крахмалым ӹштӹмӓштӹ соты дон хлорофилын
шӓмӓнӹштӹ.

Микроскоп ваш анчэн, пӓлэн нӓлмӹ —  хлорофил пӹрцӹквлӓ 
кӧргэш сотышты крахмал погына.

Хлорофил пӹрцӹквлӓжӹ бэлковый вэшэствагӹц лишӹ ылыт 
тӓ ыжар цӹрэӓн вэш эствадон —  х р о л о ф и л д о н  — чиӓлгэн шӹн- 
цӹт. Хлорофил ӹшкэжӹ спиртэш куштылгын кэӓ. Тӹнӓм спиртэт 
ыжаргэн шӹнцэш. Лач хлорофил пӹрцӹквӓжӹ ӹшкэ ак йамэп, 
сэдок кодыт, цӹрэгӹц вэлэ кэӓт.

Кэчӹ соты сӹнцӓэш вэлэ „ошын“ кайэш. Лачокшымок кӹнь, 
тидӹ шукы йиш цӹрэӓн (чиӓн) ылэш. Шукы оголан ирэ охоньицӓн 
пандым (призма маныт) нӓлшӓш кӹнь дӓ тӹдӹн ваш кэчӹ сотым 
колтышаш кӹнь, тӹнӓм вара йиш чиӓн „шанавӹлӹм“ ӹштӓш 
лиэш. Тидӹм с п э к т  ӹ р маныт.

Спэктӹрӹм тусарэнрӓк анчалын, ужаш лиэш— йишвлӓэт тӹш- 
тӓкэн сага-сага тэхэнь цэроттон шӹнцэн кэӓт: йакшаргы, оран- 
жэвый, нарынцы, ыжаргы, кыловой, симсӹ дӓ фиольэтывый. Тэҥэлӓ 
гӹнь, кэчӹ сотыштыш шукы йиш цӹрэӓн кэчӹ йалвлӓ ылытыш, 
призмӹ ваш лӓктӹн вэлэ спэктӹрӹштӹ пасна нинӹ пӓлдӹрнӓт, 
Кэчӹ сотым ӹндэ хлорофил раствор (вӹт) ваш колтэн анчэнӓ 
дӓ паштэкшӹ ижӹ охоньицӓн призмӹ ваш тидӹм колтэнӓ. Тӹнӓм 
вара ужына, „шанавӹлнӓ“ -— спэктӹр — вашталтын: кышты пэрви 
йакшар, нарынцы дӓ кыловой йалвлӓ лишӓшлык ыльэвӹ, тӹштӓкэн 
шим пӓтмӓвлӓ вэлэ киэн кодыныт. Йажо цӹрэӓн чиӓвлӓжӹ кыш 
кэнӹт? Нинӹ хлорофил растворэш киэн кодыныт, ӹндэ сӹнцӓэш  
ак кайэп.

Хлорофил пӹрцӹкӹш миэн тӹкнэн, кэчӹ соты иклаштык 
силажым (эньэргим) тӹшӓкэнок кода. Ти эньэрги хлорофилӹш  
воздухкӹц толшы угльэкислый газым пыдыртымашкы кэӓ. Угльэ- 
кислый газым кэчӹ соты „пыжгайа“, угльэрот тон кислородэш  
шэлэш, айыра.

Сотыштышы дӓ ӹмӹлӹштӹшӹ кушкышвлӓ. Маньары шукы 
кзчӹ сотым кушкыш нӓлэш, тӹнӓрӹ шукы угльэродым тидӹ 
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нӓлшӓшлык тӓ сэдӹндон йажон кушшашлык. Шукыжы лачокшы- 
мок тэҥэлӓн ылэш. Шамак толшэш —  айарышты кушшы куш- 
кышвлӓ ӹмӹлӹм ак йаратэп. Нырышты кушшы самшудым —

36-шы карт. Подсвэкольник махань-шон сотышты.- 
Шалахайыштышы кӓтӓштӹшӹ кушкыш кого сотышты, вургымла кӓтӓштӹшӹ

кэчӹн 1/з сотыштышы.

подсвэкольньик манмым —  изиш ӹмӹлтӹмӹкок, тидӹ кушкаш 
цӓрнӓ. Кым пайышты ик пай кэчӹ сотым, тидӹлӓн вацшашлыкым 
нӓлмӹкӹ, тидӹ кушкын ак кэрт вара, мэрцӓ (36-шы карт.).

Опыт шотэш кого ӹмӹ- 
лӹштӹ кушшы кушкышвлӓм 
кэчӹ айарэш куштэн аичэнӹт 
тӓ нӹнӹ когон мэрцэнӹт, ку- 
шкын кэртэлыт. Кого сотэт 
нинӹлӓн йарыдэ, пользы вӓ- 
рэш, кӧтӹрӹм вэлэ пуэн (37-шӹ 
карт.). Кэчӹ айарэш нинӹн вӹ- 
дӹштӹ пӹтэн, устьицӹвлӓ пи- 
гӹргэнӹт тӓ кушкыш „шу- 
ж эн “ ӹлӓш тӹҥӓлӹн.

Ти опытвлӓгӹц тӓ молы 
тӹшлӹмӓшвлӓгӹцӓт кайэш ӹн- 
дэ — цилӓ кушкышвлӓм, нӹнӹ- 
лӓн кэчӹ соты кэрӓл сэмӹнь, 
коктэш — с о т ы ш т ы дӓ ӹ м- 
ӹ л ӹ ш т ӹ  кушшэш шотлаш  
лиэш. Кушкышвлӓм войымаш- 
ты тидӹм шотыш нӓлмӹлӓ.

Йори (искуствэнӹ й) соты дон кушкышвлӓм войымаш. Ӹлӹ- 
штӓшвлӓн угльэродым нӓлӹн кэртмӓшӹштӹ искуствэнӹй соты- 
донат лин кэрдэш —  тидӹм опытвлӓ цӹлток анчыктат. Пиш 
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силан эльэктричэствы сотыдон кэчӹ соты пырыдым вӓрӹшток 
охырэцӹм дӓ помидорым куштымы. Кӹцкӹвлӓжӓт эчэ вольаштыш  
каньок (нормальный) линӹт.

Тэҥэ гӹньӓт, тэхэнь культуры кӹцкӹвлӓм тэҥ э войымаш  
кӹзӹт пиш шэргэш эчэ шагалэш. Эльэктричэствы сотыдон кэчӹ 
соты ситӹдӹмӓжэш, парньикӹштӹ (тьэпльицӹштӹ) моло вэлэ 
сотэмдӓрӓш лиэш. Айыртэмӹн тидӹ йытвэлӹштӹ, кэчӹ соты чӹ- 
дӹрӓк ылмашты когон кэрӓл лин кэрдэш . Шӹжӹм ӓль тэлӹм 
тьэпльицӹштӹ кушкышвлӓм войымашты эльэктричэствы сотыдон  
сотэмдӓрӹмӹ дӓ рэзультатшы, сотэмдӓрӹдӹмдон кӓҥӓшэн, шукы 
йажо лӓктӹн. (38-шӹ карт.).

Кэчӹ сотым эльэктричэствы сотыдон вашталташ лимӹм цилӓ 
ти опытвлӓгӹц ужаш лиэш. Тэҥэ гӹнь, кушкышвлӓм войымашты

эдэмӹн кэртмӓшвлӓ- 
штӹ эчэӓт кымда, 
шукы лит —  йӹлэрӓк 
кушташ, поспэйӹк- 
тӓш лиэш.

Сотэмдӹ мӓш эш  
ӹлӹштӓшвлӓн ф ор -  
мыштат ваш талтэш . 
Соты вазалмаш куш- 
кышвлӓн ӹшлӓн кэ- 
рӓлӹм воздухкӹц  
нӓлмӓшӹм покта.Ти- 
док эчэ ӹлӹштӓш- 
влӓн формыштым дӓ  
вурды йӹр нӹнӹн 
шӹнцэн мимӹштӹ- 
мӓт покта. Шукыжок 
ӹлӹштӓшвлӓ льӓп- 
•цӓкӓ ылыт. Тэҥэ гӹ- 

ньӓт, цилӓ кушкышынок, вӹлэц анчэн, ӹлӹштӓшвлӓ ик статьан 
агылэп.

Йӹрвӓш ылшы условивлӓдон кӹлдэн кушкышвлӓм анчалшаш 
кӹнь, тӹнӓм вара тэхэнь ваштазтыш айыртэмӹн раскыды лиэш. 
Ӹмӹлӹштӹ кушшы кушкышвлӓн ӹлӹштӓшӹштӹ кымдарак тӓ 
тӧр тӹрӓн. Сотышты, йӓрӓштӹ кушшы кушкышвлӓн ӹлӹштӓ- 
шӹштӹ тыгыдырак тӓ пӹчкэдӹм тӹрӓн.

Ӹлӹштӓшвлӓн ти кок статьан ылмыштым анчэнок, тидӹ  
такэш агыл лимӹм цаклаш лиэш.

Прамойрак тусарэн ӓнчалмыкы ужаш лиэш — ик йиш куш- 
кышвлӓок соты шоттон кок условиштӹ кушкыт кӹнь, ӹлӹштӓ- 
шӹштӓт иктӹ —  вэсӹштӹгӹц айырлат. Мамык вуйан шуды ман- 
мы кушкышым нӓлшӓш тэвэ. Йӓрӓ вӓрӹштӹ кушмашты, пӹчкэ- 
дӹм тӹрӓн ӓҥӹсӹр ӹлӹштӓшвлӓштӹ ырок сагаок цымыргэн шӹн- 
цӹнӹт. Шӹргӹ лошты кушшы мамык вуйан шудым анчалда —  
тидӹ викок вэс статьан. Ӹлӹштӓшвлӓжӹ кымдараквлӓ дӓ ӹлӹш- 
тӓш тӹржӓт тӧррӓквлӓ, ырок сага ак пӹзӹрнэп, кӱшкӹ кузат.

Ӹлӹштӓш формым вашталтылмашты кэчӹ сотын шӓмӓнжӹм
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шотыш нӓлмӹкӹ, кушкышвлӓм ӹшкӹмӹштӹмӓт вашталташ лиэш. 
Тэвэ интьэрэснӹй ик опыт. Йӹргэшкӹ ӹлӹштӓшӓн йӹҥӹл шуды  
манмы кушкышым алыкышты шукы ужаш лиэш (39-шӹ карт.). 
Ӹлӹштӓшӹжӹ тидӹн кок статьан: улнӹ ,ы роксагаок, вурды тӹҥ- 
ӹштӹ ш ош ток шӹнцӓт, йӹргэшкӹ, кужы йалан ылыт; тишэц пасна 
эчэ пэлэдӹш вурды мычкы ӓҥӹсйр, йалтымы ӹлӹштӓшвлӓ шӹн- 
цэн кузат. Тикушкышым ӹмӹлтӹмӹк, ӧрдӹжӹш кэшӹ ик укшэш  
ӓҥӹсӹр, кужы ӹлӹштӓшвлӓ агыл —  йӹргэшкӹ, кужы йалан ӹлӹш- 
тӓшвлӓ агыл — йӹргэшкӹ, кужы йалан ӹлӹштӓшвлӓ лӓктӹнӹт. 
Нормальны кушшы йӹҥӹл шудын гӹнь, тӹҥӹштӹ, ырок сага 
вэлэ нинӹ кушкыт (40-шӹ карт.).

39-шӹ карт. Йӹргэшкӹ 
ӹлӹштӓшӓн йӹҥӹл шу- 
ды. Нормальны кушшы.

40-шӹ карт. Тӹдок, ӹмӹлгӹц 41-шӹ карт. Тӹдок 
нӓлмӹ. шӹргӹ логӹц нӓл-

мӹ.

Ӱлнӹ, шуды лошты ӹмӹлӓнрӓкӓт, сэдӹндон моло йӹргэшкӹ 
ӹлӹштӓшӓн йӹҥӹл шудын ӱл ӹлӹштӓшвлӓштӹ йӹргэшкӹ агылэп 
вӓл — тэвэ тиштӓкэн мам йаттэ акли. Тэхэнь йатмашэш отвэтӹм 
тэвэм а пуа: ӹлӹштӓшӓншӹргӹштӹ, кого ӹмӹлӹштӹ икӓнӓкйӹр- 
гэшкӹ ӹлӹштӓшӓн йӹҥӹл шуды манмы кушкышым, ӹшлӓнжӹ 
статьаным моныт, тидӹн ӹлӹштӓшвлӓштӹ кужы йалан, йӹргэшкӹ 
ылыныт тӓ вурды мычкы вашток шӹнцэн кузэнӹт (41-шӹ карт.).

Вурды мычкы ӹлӹштӓшвлӓн шӹнцэн мимӓшӹштӹ. Шукыжы 
ӹлӹштӓшвлӓ вурды мычкы сотым йажон ужмыла шӹнцэн миӓт. 
Правильны шӹнцэн мимӓштӹ вэлэ тидӹ (сотэмдӓрӹмӓш) лин 
кэрдэш , Ломбы укшым нӓлшӓш тэвэ —  тидӹн ӹлӹштӓшвлӓштӹ 
иктӹ-вэсӹщтӹ дорц кушнӹрӓк, вурды мычкы винтӹлӓ шӹнцэн 
миӓт (42-шы карт). Тэҥэлӓ шӹнцэн ми мӓштӹ иктӹ-вэсӹштӹм 
нинӹ ак ӹмӹлтэп. Кӱшӹц анчалмык, тидӹм йажон ужаш  лиэм.
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Йужнам эчэ ӹлӹштӓшвлӓ вурды мычкы иктӹ-вэсӹ ваштарэш  
шӹнцэн миӓт —  ваштарын, звэздчатка манмы кушкышын моло 
(43-шы карт.). Кок мыжыр пашкуды ӹлӹштӓшвлӓ тидӹн крэстӹлӓ 
ылыт, мычашышкыла изиэмӹт. Сэдӹндонок иктӹ-вэсӹштӹм нинӹ 
ак ӹмӹлтэп.

Ик вэцӹн соты вазалмашты, нӧргӹ мычкы шӹнцэн кэшӹ 
шалдыра ӹлӹштӓшвлӓ лошкы тыгыды, изирӓк ӹлӹштӓшвлӓ пырэн 
шӹнцӹт. Тӹнӓм вара нӧргӹ мычкы вашток кэшӹ ик кого ӹлӹш- 
тӓш кань лин шӹнцэш. Тидӹм ӹлӹштӓшвлӓн мозаикӹ маныт. 
Шол укшым анчалмыкы, тидӹм ужаш лиэш (44 шӹ карт.).

Ӹлӹштӓшвлӓн сӓрнӹлтмӹштӹ. Ӹлӹштӓш вӹлвӓл сэдок со- 
тышкыла сӓрнӹлтэш. Тидӹм ӹштӓш ӹлӹштӓшӹн йалжы палша
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42-шы карт. Ломбы укш мычкьгӹлӹштӓ- 43-шы карт. Звэздчатка манмын ваш-
швлӓ Бинтӹлӓ шӹяцэн миӓт. тарэш ӹлӹштӓшвлӓштӹ.

Пӧртӹштӹ кушшы пэлэдӹшвлӓм анчэн, ужаш лиэш —  ӹлӹштӓш- 
влӓ окньашкыла, сотыш шывшылтыт (45-шӹ карт.). Пэлэдӹшӹм 
вэс покан сӓрӓл шӹндӹмӹкӹ, тидӹ соикток сотышкыла сӓрнӓл- 
тэш .

Тидӹм уж ы н,цӱдэйӓш вӓрж ӓтукэ. Ӹ мӹлмоҥыржы— ӹлӹштӓш 
йалын ӓль кушкыш вурдын — йӹлэрӓк кушкэш, шывшылтэш; 
содӹндон кушкыш сотышкыла лывшалтэш.

Пач шамак. Кӱшнӹ анчыктымы примэрвлӓгӹц кайэш. Ӹндэ —  
ӹлӹштӓшӹн формым дӓ тӹдӹн положэньӹжӹм соты пиш покта.

Сотэмдӹмӓштӹ махань вашталтыш лиэш кӹнь, кушкышын 
вӹлвӓлжӹмӓт тӹдӹ сагажы вашталта. Сотым вашталтыл мимӹ 
сэмӹнь кушкыш йӹрвӓш тӓ тӹдӹн кӧргӹштӓт махань-шон ваш- 
талтышвлӓ лин миӓт. Шамак толшы —  соты чӹдэмэш кӹнь, угльэ- 
родат кушкышлан чӹдӹ вӓрэштэш. Тидӹн йарэлӓ органьичэски 
манмы вэшэствавлӓӓт кушкышлан чӹдӹ вазыт. Кушкыш сӹрӹк- 
лӓнӓ — тидӹлӓн ма-шон кэрӓлжӹ ак ситӹ, ти вэлдӹк кушкышын 
вӹлвӓлжӹ вашталтэш.
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44-шӹ карт. Шол ӹлӹштӓшӹн мозаикӹжӹ. 

кислороттон йарлымаш — кушкышышты лиэш

5. Кушкышвлӓн шӱлӹмӓшӹштӹ.
Кушкышын ма-шон ӹшлӓн кэрӓлӹм воздухкӹц нӓлмӓш тӓ 

тӹдӹн шӱлӹмӓш —  нинӹ коктын викок пасна кок пӓшӓ ылыт. 
Угльэродым нӓлмӓшэш  
кушкыш кӧргэш ор- 
ганьичэски вэшэства 
погына. Ш ӱлӹмӓшэ- 
шӹжӹ гӹнь, мӹҥэшлӓ 
лиэш —  органьичэски 
вэш эствакӧтӹ ргӓ вэлэ, 
пӹтӓ: угльэрот —  ор-
ганьичэски вэшэстван 
сэк важный чӓстьӓжӹ  
кислороттон йарла дӓ  
угльэкислый газыш сӓ- 
рнӓ.

Кушкывлӓжӹ шӱ- 
лӓт ӹньэ вара? Угльэ- 
родым нӓлмӹжӹ го- 
дымок, тӹдӹм мӹҥэш 
шӓпкӓйӹмӓш 
ӓль укэ?

Эдэмвлӓн, вольыквлӓн шӱлэн лыкмы —  „локтылалтшы* воз- 
духым вэс пачаш „йаралым" ӹштӓш ӓль укэ — тигишӓн сэк 
пӹтӓри английски учоный П р и с т л ь э й  вопросым тӓрвӓтэн.

XVIII шӱдӹ ин Сэньэбйэн пиш лӹмлӹ 
I опытшыгӹц лу и пэрви, ӹшкэ опытшыдон

■С » ^  Пристльэй цилӓм цӱдэйӹм йактэ шоктэн. 
\  г /} \  у (Т  Охоньицӓн банкы кӧргӹш кальам тидӹ

-  ^ ^ 7 1 / питӹрэн дӓ шӱлӓлтэн колтымэшкӹжӹ тӹ-
штӹ урдэн. Тильэц вара банкы кӧргӹш  
ыжар кушкышым —  мӓтӹм тидӹ шагалтэн. 
Вара эчэ ӹлӹш кальам питӹрэн, ти гӓнӓ- 
кшӹ кальа шӱлӓлтэн колтыдэ, колыдэ.

Пристльэйӹн опыткӹц кайэш —  воль- 
ыквлӓн шӱлэн лыкмы угльэкислый газ 
ыжар ӹлӹштӓшэш вашталтэш: углькислый 
газ вӓрэш кислорот лиэш.

Вара опытшым вадэш, кэчӹ соты укэ- 
штӹ эчэ Пристльэй ӹштэн анчэн. Банкы 
кӧргӹштӹш кушкышэт угльэкислый газым 
нӓлӹн, мӹҥэш кислородым лыктын кэртэ 
дӓ кальажы эчэӓт шӱлӓлтэн колтэн, ыжар 
кушкышэтӓт палшэн кэртэ. Шукы пачаш  
опытвлӓм Пристльэй ӹштэн анчэн —  йуж- 
нам чучыктэн, йужнамжы укэ. Таманьар и 

эртӹмӹкӹ ижӹ вэс учоный, вара Пристльэйӹн пӓлӹдӹмжӹм ца- 
клэн. Ыжар кушкышын угльэкислый газым кислородыш лач ир- 
сӓ сотышты вэлэ сӓртэн кэртмӹжӹм йарыктэнок вара пӓлэн нӓл-
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мӹ. Пӹцкэмӹшӹштӹжӹ кушкышвлӓ кислородым нӓлӹт, угльэки- 
слый газым лыктыт, вэс шамактон гӹнь —  нӹнӹ шӱлӓт.

Нӱшмӹ шӹтэн лӓкмӹ годым шӱлӹмӓш айыртэмӹн когон 
кэӓ —  тидӹм тӓ пӓлэдӓ. Тильэц пасна, кӓпэш шошы кушкышвлӓн

шӱлӹмӹштӹмӓт пӓлӓш лиэш. 
Тидӹм пӓлӓш манын, кушкы- 
шым охоньицӓн кого банкы 
кӧргӹш пыртэн шӹндӹмлӓ 
(банкыжым кӱшӹц цаток лэвэт 
шӹндӓш лижӹ) дӓ вара ти бан- 
кым пӹцкэмӹш вӓрӹш шӹндӹ- 
млӓ. Ик-маньар цӓш эртӹмӹкӹ 
банкы кӧргӹш тылан сартам 
колтымла. Сарта йӧрӓ (46-шы 
карт.). Извоска вӹттон пӓлӓш 
лиэш —  банкы кӧргӹштӹ уг- 
льэкислый газ погынэн. Кӹшэ- 
цӹн лин вара? Кушкышэт 
шӱлэн дӓ, тӹшӓкэн лин.

Кушкышын шӱлӹмжӹ со- 
тыштат ак цӓрнӹ, сэдок улы. 
Угльэкислый газым йишӓн- 
йишэш айырымашты, угльэ- 
родым нӓл мӓштӹжӹ ку шкы- 
шын тидӹ ак пӓлдӹрнӹ вэлэ. 
Шӱлэн лыкмыжыгӹц шукы 
утла угльэкислыйга зым сотӹ- 
гэчын кушкыш нӓлэш.

Тэҥэлӓ гӹнь, кушкышвлӓ 
кӧргӹштӹ кэчӹ сотэш  кок йиш процэс лиӓлтэш. Иктӹтшӹ — 
угльэродым нӓлмӓш, ӹшкӹмӹм тэмӹмӓш, органьичэски вэшэства- 
влӓм постарымаш ылэш. Вэсӹжӹ —  шӱлӹмӓш, органьичэски вэ- 
шэствам кислороттон пижӹктӹмӓш, пыжгайымаш, органьичэски 
вэшэствам шӓпкӓйӹмӓш ылэш.

Ти кок йиш' процэсӹн кок статьан ылмыштым раскыдынрак 
ыҥылдарэн пуаш манын, тэвэ табльицӹдон анчыктэнӓ:

46-шы кзрт. Кушкышын шӱлӹмжӹм пӓлӹ- 
мӓш.

У с л о в и в л ӓ П р о ц э с в л ӓ Махань газ 
нӓлӓлтэш

Махань газ 
лӓктэш

Ыжар куш- 
кыш сотыш- 

ты.

1. Угльэрот нӓлмӓш —  
ӹшкӹмӹм тэмӹмӓш (ор- 
ганьичэски вэшэствавлӓм 

постарымаш).

Угльэкислый
газ Кислорот

2. Шӱлӹш (орган. вэшэс- 
твавлӓм пӹтӓрӹмӓш) Кислорот Угдьэкислый

газ

Тӹдок
пӹцкэмӹштӹ Шӱлӹмӓш Кислорот Угльэкислый

газ

Кушкышвлӓншӱлӹмӓшӹштӹ вольыквлӓншулӹмӓшӹшкок миӓ. 
Тэҥэ гӹньӓт, кушкышвлӓн шӱлӹмӓшӹштӹ вольыкынгӹц, ӹлӹшӹ- 
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влӓн гӹц шукы слапка ылэш. Йал вӹлнӹ кашшы вольык маньары 
нӓлэш, тӹнӓрӹмок органьичэски вэшэствам ^шӱлӹмӓштӹжӹ 
кӧтӹртӓ, пӹтӓрӓ. Кушкышын гӹнь тэҥэ агыл —  нӓлмӓшӹнсӹ тидӹн 
кӧтӹртӹмӓшкӹц 20 нӓрӹ утларак кэчӹ сотышты погына. Сэдӹн- 
донок вэт кушкышын когоэмӹжӹ, кушмыжы сӹнцӓэш пиш тӹкнӓ.

Кушкышвлӓн шӱлӹмӹштӹ ӹлӹшӹвлӓн ганьок силан агылат, 
шӱлӹм апаратыштат айыртэмӹн нинӹн укэ. Газ вашталтылмашэт 
нинӹн устьицӹвлӓ вашт, клэткӓлӓ ыражвлӓ воктэн лин миӓ. 
Шӱлӹмӓш процэс ӹлӹкшӹ кушкышышты цилӓ вӓрэ улы.

6. Кушкышын вӹдӹм парыш сӓрӹмӓшӹжӹ.
Маньар вӹт парыш сӓрнӓлтэш . Кӹрӹлтэок кушкыш вӹдӹм 

парыш сӓрӓ, тидӹм проста опыткӹцок цаклаш лиэш. Токо кӹрмӹ 
ӹлӹштӓшвлӓм йамдар стопкадон кымыктымыкы, стопка кӧргӹ 
шэршӓҥӓш тӹҥӓлэш. Ӹлӹштӓшкӹц лӓкшӹ вӹт пӹрцӹквлӓэт 
(пар) йамдар стопка кӧргэш шӹнцӹт, сэдӹндон тӹдӹ шэрш ӓҥэш .

Тэвэ вэс опыт эчэ. Пробиркӹш ( к вуй питӹрӹмӓн йамдар  
пычышкы) вӹдӹм пиштэн, тӹшкӹ ыжар пушӓҥӹн вӹцкӹж укшым 
колтымла. Вольашкы парла вӹтшӹ ӹнжӹ шӹл манын, пробиркӹш  
изиш ӱм пиштӹмлӓ. Кыдын кӱкшӹц вӹтшӹ —  пӓлӹкӹм пробир- 
кэш ӹштӹмлӓ(шӹртӹдон йалшташлиэш). Маньары, кыцэлӓ (чӹнь 
—  ольэн?) вӹт пычышты вала —  цилӓ тидӹм ӹндэ тӹшлӓш лиэш. 
Ольэн-ольэн вӹтшӹ лачокшымок вала —  укш мычкы ӹлӹштӓш 
ваш тидӹ воздухышкы парла шӹлэш (испарӓйӓлтэш).

Маньар вӹт кушкыш ваш воздухыш парла шӹлэш —  тидӹм 
прамойок пӓлэн нӓлӓш лиэш. Пэлэдӹш коршокым нӓлӹн, ан- 
чымла, ырокшым вӹлэц йажон лэвэт шӹндӹмлӓ —  ыроккӹц тӧрок  
воздухыш парла вӹт ӹнжӹ шӹл; суткашты ӓль утларакышты 
эчэ висӓлтэн анчымла. Висэт— пэлэдӹш коршок лэлӹцэт кӧтӹр- 
гэн. Ма йамын, кыш кэн? Ырокыштыш вӹт (лывыргыжы) пэлэдӹ- 
шӹн вансгӹцок тӹҥӓлӹн дӓ ӹлӹштӓш йактэ кузэн, вара ӹлӹштӓш 
ваш парла воздухыш лӓктӹн кэн.

Тэхэнь опытвлӓ йарэлӓ пӓлэн нӓлмӹ —  кушкышвлӓ пиш когон  
шукы вӹдӹм ӹлӹштӓшӹштӹ гаш йспарӓйӓт. Шамак толшэш  
кукурузым нӓлшӓш тэвэ. Кӓҥӹж гачышты 200 к г  (17 вэдрӓ) нӓрӹ 
вӹдӹм тидӹ (ик вурды) испарӓйӓ.

Тэҥэлӓок пӓлэн нӓлмӹ: 1 га  шӹльӹ кушмыжы гач 3000 т 
вӹдӹм (240 000 вэдӹрӓм) испарӓйӓ.

Кушкышлан вӹт кэрӓлӹм шотыш нӓлӹн гӹн, тэҥэлӓ когон  
испарӓйӹмлӓн ӹньӓнӹмлӓӓт агылла чучэш. Ти пӓшӓм прамой 
тӹшлэн, пӓлэн нӓлӹн вэлэ, тидӹн лачокшылан пыт ӹньӓнӓш 
лиэш.

Испарэньӹн кэрӓлжӹ. Кушкышын важ мычкы толгаы 
вӹдӹштӹ миньэрал сангалжы пиш чӹдӹ. Таманьар тӹжэм грам 
вӹдэш ик грам вэлэ миньэрал санзалжы попаза. Тишэцӹн кайэш  
ӹндэ —  ӹшлӓн кэрӓл миньэрал санзалвлӓм нӓлӓш кӹнь, кушкыш- 
лан ӹшкэжӹ ваш пиш когон шукы вӹдӹм колтымла. Маньары 
шукы вӹдӹм вашшы кушкыш колта, тӹнӓрӹ утларак ӹшлӓн 
кэрӓл миньэрал санзалвлӓм тидӹ постара.
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Ӹлӹштӓшэш крахмал лиӓш 100 г угльэродэш  55 г нӓрӹ вӹт 
кэрӓл. Кушкышлан 100 г лэлӹцшӹм привайаш кӹнь, тидӹлӓн 
1000 гӓнӓ утла вӹдӹм испарӓйӹмлӓ. Тильэц пасна испарӓйӹмӓштӹ 
кушкышлан кэрӓлжӹ вэс кэрӓл эчэ улы. Шокшы годым ыжар 
ӹлӹштӓшӹм кӹрӹн, тӹдӹм шӹргэшнӓ ӓҥӓлтэнӓ гӹнь, йуалгын 
чучэш. Испарэньӹ йарэлӓ кэрэк ма вӹлвӓлӓт йуалга. Испарэньӹ  
вэлдӹк, тэҥэлӓ гӹнь, айарэш когон ӹрӹмӓшкӹц кушкыш пэрэ- 
гӓлтэш. Изиш лӹвӹжгӓлшӹ ӹлӹштӓшок утларак ӹрӓ —  испарэ- 
ньэт ак ситӹ.

Когон ӹрӹмӓшэш ӹлӹштӓш „йылэн“ йужнам кэӓ. Кушкыш- 
лан тидӹ пиш худа. Тэхэнь йылымаш айыргэмӹн парньикӹштӹ 
лин кэрдэш; рам лӹвӓлнӹ воздух когон лывыргы ылэшӓт, испарэ- 
ньӹ тӹштӓкэн прамой лин ак кэрт; сэдӹндон ӹлӹштӓшвлӓ 
„йылат“.

Испарэньӹ кэмӓшӹм вашталтылаш лиэш . Кушкышлан вӹ- 
дӹм важ пуа. Ь1шкэ вӹлвӓлжӹдон ӹлӹштӓш тӹдӹм испарӓйӓ. 
Кынам кок пӓшӓгэ нинӹ прамой кэӓт кӹнь, тӹнӓм вара кушкы- 
шат прамой (нормальны) кушкэш.

Испарэньӹ когорак кӹнь, важгӹц ситӓлык вӹг толын ак шо 
гӹнь, тӹнӓм вара кушкыш лӹвӹжгӓ; ӹлӹштӓшвлӓ, ӹрвэзӹ нӧр- 
гӹвлӓ кэчӓлтӹт. Тэхэнь положэньӹ кужын ак шалгы гӹнь, угӹц 
важ  вӹдӹм пуа гӹнь, кэчӓлтшӹ ӹлӹштӓшвлӓ мӹҥэшок таҥылгат, 
кушкыш „тӧрлӓнӓ" —  маныт.

Ырокышты вӹт ситӹдӹмӓштӹ кушкышын ӹлӹмӓшӹжӓт пыж- 
гайалтэш. Тӹнӓм цилӓ кушкышкэок лӹвӹжгӓ, кушкаш цӓрнӓ. 
Кӹцкӹ —  тоҥат тӹнӓм ак куш. Лӓктӹш (урожай) чӹдэмэш, ӓль 
викок ак ли. Кужын тэхэньӹ шалгым паштэк кушкышыжат йамэш, 
кола.

Тӹҥэ гӹньӓт, кыды кушкышыжы кукшы игэчӹмӓт йажон  
тырха. М олодьило манмы кушкыш улы, тидӹ айарыштыш ош- 
маштат кушкын кэрдэш . Тидӹн вӹдӓн, кӹжгӹ ӹлӹштӓшвлӓжӹ 
изи цӓшкӓлӓ цаток цымыргэн шӹнцӹнӹт. 90“/о вӹтшӹм йамда 
гӹньӓт, тидь! ӹлэн кэрдэш . Ти постол кушкышвлӓ —  кактус ма- 
ныт —  пустынвлӓ воктэнэчэ улы. Нинӹн вурдышты ньоцок кӹжгӹ, 
когон шӹлӓн (47-шӹ карт.). Ӹлӹштӓшӹштӹ вэлэ нинӹн укэ — им 
постол лин шӹнцӹнӹт. Тэҥэ гӹньӓт кактусын ыжар вурдыжы  
ӹшкэок угльэродым нӓлэш, айыра. Кактус пиш вӹдӓн. Улы 
вӹт запасыжьш кактус пиш пэрэгэн „кычылтэш“, испарӓйӓ. Ти- 
дӹн вурдыжы кӹжтӹ каваштан, устьицӹ шэлӹквлӓжӹ чӹдӹ, 
сэдӹ ндонок кактус пиш ольэн кушкэш.

Пӹтӓриш ӹльӓндӹш (протоплазмы) кльэткӓвлӓн кукшым ты- 
рхэн кэртмӓштӹ кушкышын кукшы итэчӹм тырхэн кэртмӹжӓт 
ылэш. Протоплазмылан иклаштык вӹт ситӹдӹмӓшок йужнам 
цилӓ кушкышым йамда, тӹдӹ кола. Кыды кушкышын протопла- 
змыжы кого кушкышок ак колы, тырха. Примэрэш киндӹ пӹ- 
рцӹм нӓлшӓш тэвэ. Пьима вӹт укэ ганьышток тӹштӓкэн живой 
кльэткӓвлӓ тырхат, ӹлӓт. Кукшы ыроктон кукшы воздухэш  лишӹ 
лӹвӹжгӹмӹм тырхышы кушкышвлӓм к у к ш ы м  т ы р х ы ш ы  
(засухоустойчивый) кукшышэш шотлат.

Протоплазмын тырхымаштон вэлэ агыл, молдонат кукшым
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тырхышы кушкышвлӓ молывлӓгӹц айырлат. Шукы кужы куры- 
мвлӓ мычкы вӹт укэдон кӹрэдӓлӓш тэхэнь кушкышвлӓ йажон 
тымэнь шоныт.

Вӹдӹм чӹдӹрӓк испарӓйӹмӓштӹ устьицӹвлӓ палшат —  нӹнӹ 
пӹзӹргӓт, ти гишӓн анцылныракок кэлэсӹмӹ ыльы, Устьицӹвлӓ 
пӹзӹргӹмӓшэш испарэньӹ когон кӧтӹргӓ. Кыды кушкышвлӓн 
устьицӹвлӓжӓт эчэ (шоттон) кӧтӹргӓт, кыдыжын ӹлӹштӓш кӧ- 
ргӹш йӹмэн шӹнцӹт —  шамак толшы стэпӹштӹш ирисӹн.

Стьэпӹштӹш кыды кушкышвлӓ— ковыль моло йори ӓҥӹсӹр 
ӹлӹштӓшӓн линӹт, тӹдӹжӓт эчэ трупкала пӹтӹрнӓлт шӹнцӹ-

47-шӹ карт. Пустынӹштӹш кактусвлӓ.

нӹт. Устьицӹвлӓжӹ ти ӹлӹштӓшӹн трупка кӧргӹшкӹлӓ ылыт —  
пишок ӹшкӹмӹштӹм кыды кушкышьшы пэрэгэн мыштат вэт.

Устьицӹвлӓ ваш вэлэ агыл испарэньӹ кэӓ. Ӹлӹштӓшӹн ка- 
ваштыжы вӹцкӹж гӹнь, тӹнӓм ӹлӹштӓш кымдыкэш кавашты 
вашок испарэньӹ лин кэрдэш. Засухоустойчивый кушкышвлӓн 
ӹлӹштӓш каваштышты кӹжгӹ, вӹдӹы ак колты. Кыды кушкы- 
швлӓн ӹлӹштӓшӹштӹ ш ӹ ш т ӹ  г а н ь ,  в э ш э с т в а д о н  эчэ лэ- 
вэт шӹндӹмӹ (кавшта); кыдыжын, партыш кань, т ы г ы д ы  
у п в л ӓ ӹлӹштӓш вӹлнӹ шошток шӹнцэн кэӓт (коровӓк, коша- 
чья лапа).

Кыды кушкышвлӓн ӹлӹштӓшӹштӹ пиш тыгыды (вэрэскӹн). 
Тидӓт такэш агыл —  испарэньӹ чӹдӹ лижӹ.

Засухоустойчивый кушкышвлӓ ик сэмӹнь эчэ ӹшлӓнӹштӹ 
статьан ылыт:'ыроквӹлвӓл чӓстьӓжӹ нинӹн изи, ырок пындаштыш
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чӓстьӓжӹ (важшы) гӹнь кого, лаштыра. 
Шодышудым нӓлшӓш тэвэ. Стьэпвлӓ 
воктэн кушкэш кӹньӓт, ӹлӹштӓшӹжӹ 
тидӹн вӹцкӹж, ,нэчкӹ “ ылэш, вӹдӹм 
когон испӓрӓйӓ. (139 шӹ стр. 7-шӹ за- 
даньым анчы). Важшым пэрэгэн ка .айэн 
анчышаш кӹнь, ужаш лиэш — пиш кэл- 
гӹш, лывыргы вӓрӹш вала. Сэдӹндон ко- 
го шокшыгӹц, тура ай ргӹцӓт тидӹ пи- 
шок ак лӱт (48-шӹ карт.).

Анчэн куштымы (культурный) куш- 
кышвлӓ лоштат кукшыдон кӹрэдӓлшӹ  
(засухоустойчивый) кушкышвлӓ улы. 
Виноград тӹшкӓнӓт важшы пиш кэлгӹ- 
шкӹ вала.

Кукшы игэчӹдон сакой кушкышвлӓ 
сакой статьан крэдӓлӹт, испарэньӹм 
чӹдӹ ӹштӹнэштӹ. Тэҥэ гӹньӓт и йӹдэ 
манмы гань, кукшы игэчӹ мӓнмӓн ныр- 
влӓнӓм локтылэш, кошта. Айыртэмӹн 
кэчӹвӓл ирвэл лошты тидӹ КОГОН 3 0 -  
райа.

Засушльивый манмы (кукшы) район- 
влӓ воктэн кукшыдон сакой статьан 
крэдӓлӹт. Ти шотышкы Засухоустой- 

чивый культурвлӓм айырымаш тӓ нӹнӹм войымашат пыра.

48-шӹ карт Стьэпӹштӹш 
шодышуды тӹшкӓ.

А—шудыжы; 5 —важшы.

У -Ш Ы  ГЛАВА.

КУШКЫШ ВУРДЫ. КУШКЫШЫШТЫ ТЭМ61Ш вэш?- 
СТВа ВЛӒН КАШМАШ ТӒ НӸНбШ ВАШТАЛТ- 

МАШЫШТЫ.
Шукы кушкышынок важ дон ӹлӹштӓшвлӓ иктӹ-вэсӹгӹц ӧр- 

дӹш тӹ, мӹндӹрнӹрӓк ылыт. Маньары шукы кӱшкӹ ӹлӹштӓш- 
влӓм вурды кузыкта, тӹнӓрӹ утларак кэчӹ сотым нӹнӹ ужыт. 
Тэвэ важгӹц ӹлӹштӓш йактэ шоашыжы вӹтлӓн кужы корным 
эртӓш попаза. Ти корныжы вурды мычкы куза.

Вурды мычкок ӹлӹштӓшӹштӹ погынышы вэшэствавлӓӓт ка- 
йыт. Пышкыды нӧргӹшкӹ, укшвлӓ мычкы важ йактэок моло 
нинӹ кэӓт.

1. Кушкыш вурдын стройэньӹжӹ.
П уш ӓҥӹ укш ы н вӹлвӓл стройэньӹ ж ӹ . Торэш  пӹчмӹ пистӹн 

изирӓк, ӹрвэзӹ укшышток кым ланцым ужаш лиэш, нинӹ к а р -  
г ы ж  п у  (древесина) дӓ ӹ р д ӹ  (сердцевина) ылыт (135-шӹ стр. 
4-шӹ заданьым анчы).

Каргыжым пэрэгэн вактын шумыкы ,о ш  панды* вэлэ киэн
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кодэш , тидӹ —  пу. Тидӹм лош шэлӹн шумыкы, ужаш лиэш —  
ӹ р д ӹ  вашток пу покшалдон эртӓ.

Каргыжым прамойрак анчал лӓкмӹкӹ, тиштӓт кым ланцым 
ужаш  лиэш. Сэк вӹлнӹ лудалгы цаткыды к а в а ш т ы  киӓ. Тӹ- 
дӹн лӹвӓлнӹ ыжаралгы каргыж т ӹ ҥ ӓ л т ӹ ш  ылэш, тишэцӹн 
вара каваштын у  ланцывлӓ лит. Пындаш ланцыжы ошы — к ӹ р  
л ы к  (луб). Лубым кышкэт, царкымлэн анчымыкы, ужаш лиэш —  
тидӹ ик вэкӹлӓ ойан (волокнистый) ылэш.

Лубын дӓ пунат вӹлвӓлӹштӹ йаклака, тӓзӹльӓн ылыт. Ка- 
ргыж дон пу лошты пышкыды, „нэчкӹ“ ӹлӹшӹ кльэткӓвлӓ улы, 
сэдӹ ндон тидӹ йаклакаылэш. Каргыжым кышкэтмӹ годым тидӹ 
пыдырга, кльэткӓштӹш начкыжы йогэн лӓктэш. Ти ланцым к а м- 
б и й маныт. Шошым 
йӹдэ ти ланцы когон  
начкы (вильӓн) ылэш, 
сэдӹ ндон каргыжы- 
мат тӹнӓм пугӹц 
айыраш куштылгы.

П уш ӓҥӹ укш ы н  
к ӧ р гӹ ц  с т р о й э н ь -  
ӹжӹ. Пистӹ нӧргӹм 
кытын шэлӹн м и к- 
р 0 с к 0 п ваш анчал- 
мыкы пиш сложный 
шивлӓжӹм (ткань- 
ым) ужаш  лиэш  
(49-шӹ карт.).

Ш укыйишкльэт- к п нм л
кавла ЛОШТЫ аиыр ^д.щӹ карт. Пушӓҥӹ укшым кытын шэлмӹ, когоэмдэн 
тэмынок кужы пыч- анчыктымы.
влӓ сӹнцӓэш кэрӹл- —каргыж, Л —луб  (кӹрлык); К М —камб'лй, Д —дрэвэ- 
ТӸТ. Тидӹ— пун СО- сина (пу); С—сэрдцэвина (ӹрдӹ).
сутвлӓштӹ. Нинӹ
шывшылт шӹцшӹ кльэткӓвлӓ ылыт, мычашыштыдон иктӹ - 
вэсӹ тэрвэн пижӹн шӹнцӹнӹт; торэш кӹдэжӹштӹ нинӹн пыж- 
лэн кэнӹт тӓ вашток лӓкшӹ пычла вэлэ нинӹ кайыт. Сосудын 
стэньӓвлӓштӹ кышты—тиштӹ кӹжгэмӹт, в и н т ӹ л ӓ  к э ш ӹ  
л э н т ӓ л ӓ  ӓ л ь  к о л ц а л а  кайыт. Тӹшток эчэ изи ы р а ж в л ӓ  
(поры) шӹнцэн кэӓт, пашкуды кльэткӓвлӓдон свӓзӹм кычат.

Сосутвлӓ сага цаток кашар мычашан кльэткӓвлӓ шӹнцэн кэӓт, 
нинӹн стэньӓштӹштӓт ыраж вэлэ шӹнцӓ.Тидӹ— пун ойжы.

Сосутвлӓгэ, шивлӓгэ колышы, пуаҥшы чӓстьӓвлӓ ылыт. 
Ӹлӹшӹ кльэткӓвлӓ лоштышы пуэт самой нинӹ ылыт.

Кӹрлыкым тэвэ анчэн анчышаш кӹнь, тидӹ совсэмок вэс 
статьан ылэш. Тиштӓкэн сэк пӹтӓриок кӹрлыкын йолгыжшы, 
шывшылт шӹщшӹ ойвлӓштӹ сӹнцӓэш кэрӹлтӹт. Тидӹ—кӹжгӹ 
стэньӓн кльэткӓвлӓ, ньима поҥышыштат ак кайэн.

Кӹрлык ланзыштат кужы пычвлӓ улы дӓ пуштышы пычвлӓ- 
гӹц нинӹ изиш айырлат. Нинӹнӓт мычашышты вэсӹ докы тӹкӹ- 
лӓлтӹт. Пыч вуйвлӓ лоштыш кӹдэжӹштӹ ситӓштӹш постол изи

61



ыражвлӓ шӹнцэн кэӓт, сэдӹндонок тама тидӹм с и т ӓ л ӓ  п ы ч  
манын лӹмдэнӹт (50 дӓ 51-шӹ карт.).

Пун шивлӓштӹ дӓ кӹрлы ын иксэ- 
мӹнь кишӹ ойвлӓштӹ цилӓ вурдылан 
кычык ылыт, тӹдӹм цаткыдэмдӓт. Сосут- 
влӓмычкыдӓ ситӓлӓ пычвлӓ мычкы вур- 
ды ваш кашшы вӹт эртӓ.

Сосутвлӓ, шивлӓ — иквӓрэш лин,
сосудьисто-волокньистый манмы пучка- 
влӓ лит. Сосут тон пу шивлӓм мӓ пу ма- 
нына, ситӓлӓ пыч тон кӹрлык ик вэкӹлӓ 
ойвлӓм —  кӹр манына.

Ик иӓш пистӹ нӧргӹн торэш  пӹчкӹ- 
кӹштӹ сосудьисто-волокньистый пидӹ- 
швлӓ (пучоквлӓ) йӹргэшкӹ оҥыла шӹн- 
цӓт (52-шы карт).
Икшӹ форман пасна 
пучоквлӓ вурды ик- 
аньын ӓҥӹсӹр кок 
ланцы лошты ылыт.
Ланцывлӓжӹ кэ чӹ  
йалла вурдын ӹрдӹ- 
гӹц йӹрвӓш шӓрлӓт.

Сосудьисто - во- 
локньистый пучок- 
влӓгӹц лишӹ оҥы- 

жы кок чӓстьӓэш — п ун дон к ӹ р л ы к э ш  —  айырла. Сосудьисты й

50-шӹ карт. Ситӓлӓ пыч. 
А  — пычыштышы кльэткӓ- 
влӓ; Б  — тӹ кльэткӓвлӓок, 
шывшылт шӹниӹнӹт, торэш 
кишӹ кӹдэжӹштӹ ыражвлӓ 
улы; В —ситӓлӓ пыч (трубка^.

51-шӹ карт. Ситӓлӓ 
пычын (трубкан) кӹ- 
дэжшӹ, когоэмдэн ан- 

чыктымы. 
Кӱшӹц.
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53-шы карт, Однодольный кушкышын 
вургыштыш сосудьистый пучоквлӓм 

анчыктымаш.

пучоквлӓ, лаксан-лаксан ылытат, плотнарак оҥыгӹц айырат. Ми- 
кроскоп ваш анчаш лиэш— ти кок оҥы лоштыш пӹсмӓнӹштӹ 
пиш пышкыды, „нэчкӹ“камбий кльэткӓ киӓлтӓ.

Камбийгӹц кӧргӹшкӹлӓкишӹ чӓстьӓн<ӹ дрэвэсина (пу)ылэш . 
Тишэц тӱнӹлӓ ылшыжы— каргыж ылэш. Тишэцӹн цӹлток кайэш  
ӹндэ— сосутвлӓ ньигнамат дрэвэсинӹштӹ ылыт, ситӓлӓ трубкав- 
лӓжӹ— каргыж кӧргӹштӹ ылыт.

Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн со- 
судьисто-волкньистый пучоквлӓ- 
штӹ цилӓштӹнок оҥыла (кол- 
цала) агылэп. Иктоҥан (однодоль- 
ный кушкышвлӓн (кукурузын 
моло) пучоквлӓштӹ вурдын пыш- 
кыды шӹлжӹ мычкок шӹнцэн 
кэӓт (53-шы карт.).

2. Кушкышын ӹлӹмӓштӹшӹ 
вурдын шӓмӓнжӹ.

Кӱшкӹлӓ кузышы вӹт кор-
ны. Пушӓҥӹ укшын каргыжшым 
оҥыла ик вӓрэ пӹчкэдэн лыкмы- 
кы, вара тӹдӹм вӹдӹшкӹ ша- 
галтымыкы пушӓҥӹ укшэт ак 
лӹвӹжгӹ. Анчэн кайэш —  вӹт каргыж мычкы ак кузы.

Кышэц ӹньэ к у за — ӹрдӹ мычкы моло агыл? Когорак (шо- 
ҥырак) пушӓҥӹвлӓн йужнам ӹрдӹштӓт укэ —  шӱн, кошкэн кэӓ. 
Тэҥэ гӹньӓт, нӹнӹ кушкыт, ӹлӓт. Киндӹ кушкышвлӓнӓт ӹрдӹш- 
тӹ укэ, кӧргӓн олым вэлэ. Тэҥэ гӹньӓт никӓт кушкыт. Расок  
кайэш — вӹдэт ӹрдӹ мычкы ак кузы, тидӹн тамахань вэс кор- 
ныжы улы.

Укш мы̂ ^кы вӹт кузым корным моаш пиш кӓньӹл. Ик иӓш 
пистӹ нӧргӹм поханьала пӹчкӹн, ик мычашыжым йакшар чэр- 
ньилаш колтэн, вэс мычашыжым ышмаш нӓлӹн, шывшына гӹнь, 
нӧргӹ' кӧргӹдон чэрньила кӱш куза. Вара ти нӧргӹм иӹсӹ кӹ- 
зӹ дон торэш  пӹчкӹнӓ. Ма машанэт —  пистӹ нӧргӹн пышкыды 
пуштыжы йакшар оҥы лин шӹнцӹн! Ти нӧргӹмок кытын шэл- 
мӹкӹ, ужаш лиэш —  ӹрдӹ дон каргыж лошты кок вэлнӓт кок 
йакшар корны кузат (8-шӹ заданьым анчы).

Ти опыткӹц кайэш ӹндэ —  вурдышты вӹт пуштышы пычын 
сосутвлӓ мычкы куза.

Малан вӹт важгӹц кӱшкӹлӓ куза? маныя, иктӓжӹ эчэ йадэш. 
Тидӹ утла когон сложный пӓшӓ ылэш. Тэҥэ гӹньӓт^ ыҥылаш 
литӹмок агыл. Пушӓҥӹгӹц пӹчкӹн нӓлмӹ укшым вӹдӹш ша- 
галтэнӓ гӹнь, тӹдӹ ак лӹвӹжгӹ, кужын шалга. Малан тидӹ тэ- 
ҥэлӓ? Тэвэ малан; ӹлӹштӓшвлӓ вӹдӹм испарӓйӓт, вӓрэшӹжӹ 
ӱльщ вэс вӹт кузэнок шалга, ӓтӹштӹ вӹтшӹ улы вэт. Ӹлӹшкӹц 
лӓкмӹ сэмьшьок испарӓйӹшӹ кльэткӓвлӓштӹ вӹт чӹдэм миӓ 
дӓ охыр вӓрӹшкӹ, лишнӹшӹ шӓрвлӓгӹц вэс вӹт, угӹц шыҥалтэш. 
Шӓрӹштӹ вӹт ӹндэ чӹдэмӹ. Шукэш вӓл? Шукэш агыл — тӹшӓ-
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кэнок эчэ вэс вӹт вурдыгӹц толэшӓт. Таки тэҥэлӓ вурдыштыш, 
сӹнзӓэш кайтымы пычвлӓ мычкы пачэлӓ-пачэлӓ вӹт кузэнок ша- 
лга. Ырокышты шалгышы кушкышынат сэдок. Ӹлӹштӓшвлӓ ваш  
испарӓйӓлт мишӹ вӹт вӓрэш сэдок угӹц важвлӓ вӹдӹм постарат  
тӓ вурды мычкы кӱшкӹ колтат. Важыштышы ӱпкӹцӓт вӹцкӹж 
шӹртӹвлӓ вӹдӹм „лоэнок“ шалгат тӓ важлан пуат. Тӹдӹжӹ 
ымбакыла, кӱшкӹ колта.

Важгӹц вурдыш вӹдӹн эртӹмжӹ йарэлӓ в а ж г ӹ ц  в у р -  
д ы ш  в ӹ т  ш ӹ к ӹ м ӓ ш  манмы кушкыш кӧргӹштӹ лин миӓ.

Важгӹц вӹт шӹкӹмӓшӹм (корньэвойэ 
давльэньийэ) пӓлдӹртӓш, анчыктэн пуаш ли- 

.  эш. Изи пушӓҥӹн важгӹц кӱшӹцрӓк торэш
пӹчкӹн, изиш лӱлтӓлмӹлӓ дӓ йоҥы вӓрэ- 

I ,  шӹжӹ тӹ кӹжгӹцӓнок охоньицӓн пычым
шӹндэн, вӹлэц рэзинкӹ пычым цаток чиктэн 
шӹндӹмлӓ(54-шӹ карт). Ш укэш агыл, охонь- 
ицӓн пыч кӧргӹштӹ вӹт лиэш тӓ кӱшкӹ ку- 
заш тӹҥӓлэш.

Шошым йӹдэ пушӓҥӹ шушыргӹц ӓль 
ромы паштэк котшы таҥатагӹц когон вӹт 
йога (коги вӹт, ваштар вӹт).

Важгӹц вӹт шӹкӹмӓштон сосутвлӓ тэ- 
мӹн миӓт, охыр ак ӹлэп. Вӹт кузымашын 
кого виржок тиштӹ агы л— ӹлӹщтӓшвлӓн 
вӹт испарӓйӹмӓштӹ ылэш.

Ыҥылдарэн пумы ти пӓшӓвлӓ пушӓҥӹштӹ 
дӓ сакой кушкышвлӓш сложнан эртэн миӓт.

^лӹкӹлӓ валышы вӹт корны. Йужнам, 
пушӓҥӹм шӹндӓш кэрӓл годым, укшым вэлэ 
тодылыт тӓ тӹдӹм вӹт стопкашкы цикӓлӹт. 
Ик маньары вӹдӹштӹ шӹнцӹмӹкӹ,'укш тӹҥ  
изиш тӓ кӹжгэмӓлэш, вара тӹшэцӹн ошы 
изи важвлӓ лӓктӹт. Ти важвлӓ кушкышын 
йӓмдӹ органьичэски вэшэствавлӓгӹц лӓктӹт. 
Т эҥэ гӹньӓт, кышэцӹн ӹньэ, махань кор- 
ныдон органьичэски вэшэствавлӓжӹ тишкӹ, 
важ вӓрӹш толыт? Нӧргӹгӹц каргыж оҥым  
(колцам) пӹчкӹн лыкмы опытэт ти йатмашэш  
отвэтӹм пуа.

Ӱэн ӓль топольан укшкӹц шӓргӓшлӓ иклаштык каргыжым 
пӹчкӹн лыктын, укшыжым вӹдӹшкӹ колтэнӓ гӹнь ик маньары 
урдымыкы, колца вӓргӹц кӱшӓнрӓк важвлӓ лӓктӹт (55-шӹ карт.), 
Колцагӹц ӱлӹкӹлӓ укшна важым ак колты, колта гӹньӓт —  изивлӓм, 
слапкам вэлэ колта. Пушӓҥӹ вӹлнӹшӹ укшэшок колцам ӹштӹ- 
мӹкӹ, колцан кӱшӹл тӹр мычкы каргыж кӹжгэмэш, пуалмы 
гань лиэш. Кольцагӹц ӱлнӹшӹ „поханьажы" кушкаш, кӹжгэмӓш 
цӓрнӓ. Кого пушӓҥӹгӹц колцала йӹрвӓш каргыжым вактын нӓл- 
мӹкӹ, угӹц „вильӹ" шӹнцӹн, свэзӓ каргыж акли гӹнь, — пушӓҥӹ 
кошка.

Анчэн кайэш — колцала каргыж вакмашэт важгӹц вӹтлӓн
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кузаш ак ӓптӹртӹ гӹньӓт (тидӹ пу лодон куза вэт), кӱшӹц ӱлӹ- 
кӹлӓ валышы вильӹм цӓрӓ, кыча. Вэс сэмӹнь кэлэсӹшӓш кӹнь, 
вишкӹдӹ вэшэствавлӓ ӱлӹкӹлӓ каргыж лодон-валат. Ти вопросым 
тӹшлӹмӓштӹ пӓлэн нӓлмӹ —  вильӹвлӓм ӱлӹкӹлӓ валым кор- 
нышты каргыжышты ылшы ситӓлӓ пычвлӓэт самой и ылыт.

Кушкышышты органьичэски вэш эствавлӓн вашталтмаш. 
Угльэрот нӓлмӹдон ӹлӹштӓшӹштӹ лишӹ органьичэски вэшэст- 
вавлӓ, кушкыш мычкы шӓлӓнэн кэмӹштӹ йактэ, когон вашталтыт.

Ик кльэткӓгӹц вэс кльэткӓш ванчымэшкы, ӹлӹштӓшӹн 
ӹлӹшӹ тканьгӹц вурдын сосудьистый пычвлӓшкӹ эртӹмэшкӹ, 
крахмал дон бэлок вишкӹдӹшкӹ сӓрнӓлтӹт,' 
вара ижӹ эртӓт.

Органьичэски вэшэствавлӓ кушкышын 
угӹц кушшы, ьфвэзӹ чӓстьӓвлӓм пукшыма- 
шкы кэӓт. Кыдыжы кӹцкьӓшкӹ, нӱшмӹшкӹ 
кэӓт, кыдыжы запас шотэш кушкышын ӹлӹш 
кӓпӹш кэӓт.

Тэхэнь запасвлӓм ӹштӹмӓштӹ, кушкыш 
кӧргӹштӹ йужнам лэшӓҥӹ кэлэсӹмӹгӹц 
вэс статьан (мӹҥэшлӓ) пӓшӓвлӓӓт лиӓлтӹт.
Вӹдэш шӓлӓнэн, шылэн кэшӹ угльэвот тон  
бэлок вӓрӹшкӹштӹ шомыкы, мӹҥэшок „шы- 
лэн“ кэрттӹмӹ крахмал дон бэлокыш сӓр- 
нӓлтӹт. Ш оэн вэлэ вӹтлӓок нинӹ кодыт, 
шамак толшэш: сахаристый манмы вэшэст- 
вавлӓ — охырашты.

Тишэцӹн кайэш ӹндэ —  кӱшкӹлӓ кэшӹ
вӹт корны пу лодон куза. Важгӹцок тӹҥӓ-
лӹн, ӹлӹштӓш йактэ ващток органьичэски
агыл вэшэствам кузыкта. Ӱлӹкӹлӓ кэшӹвӹт
корны вэс статьан — ӹлӹштӓшвлӓн йӓмдӹлӹ- 55-шӹ кярт. Уэ укш,кол- 

.5 .. иала каргыжымналмыкы,мӹ, постарымы органьичэски вэшэствавлам колца кӱшӓн важвлӓм
каргыж лодон вӓрӓн-вӓрӹш ӱлӹкӹлӓ тидӹ колтэн.
покта.

Кушкышвлӓм вильӹ эртӹм годым, шошым йӹдэ, шӹжӹгӹц 
котшы пушӓҥӹштӹшӹ органьичэски вэшэствавлӓ вӹт йарэлӓ 
важгӹц кӱшкӹлӓ вурды мычкы кузат. Айыртэмӹн тидӹм когидон  
ваштарышты даклаш лиэш — тотлалгы вӹдӹм нинӹ йоктарат. 
Тэҥэ гӹньӓт, тидӹ вэрэмӓш вэлэ.

Пэлтоҥан (однодольный) кушкышвлӓн вурдыштышы пучок- 
влӓ вашток ик статьан кэӓт. Пасна пуэш тӓ каргыжэш айырлы- 
маш нинӹн укэ. Сэдӹндон, кӱшкӹлӓ — ӱлӹкӹлӓкэшӹ вӹт корны- 
влӓэт пасна пучоквлӓ йӹдэ ылыт. Иктӹтшӹ —  сосутвлӓ мычкы, 
вэсӹжӹ —  ситӓлӓ пычвлӓ мычкы эртӓт.

Ырок лӹвӓлнӹшӹ вурдывлӓн биологичэски кэрӓлӹштӹ. 
Кушкышвлӓ плоток ик статьан ак ӹлэп, кушмашышты нинӹн 
вэрэмӓш кӹрӹлт кэӓ. Шошым андак когон кушкын, ӱштӹ вэкӹлӓ, 
нӱшмӹм кодэн, нинӹ совсэмок колат (кыдыжы), ӓль тэл гачэш  
вэлэ тыҥланат. Шошым толмыкы, нӹнӹ эчэӓт кушцаш тӹҥӓлӹт, 
угӹц нӧргӹм колтат.
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56-шы карт. „Соломонын пэцӓтшӹ" манмы 
важ-вурды.

Малан кушкышвлӓ шошым п и ш ' чӹнь, когон кушкыт? Шӹ- 
жӹгӹц котшы кльэткӓвлӓштӹшӹ йӓмдӹ запасым нинӹ цилӓгэок  
ходыш колтат, сэдӹндон когон чымалтат.

Шуды йиш кушкышвлӓн рокыштыш вурдышты органьичэски
вэшэствавлӓм йӓмдӹлӓт. 
Ырок лӹвӓлнӹш вурды влӓ, 
шу —  кыжок — кым йиш 
ылыт важ-вурды, тури йиш  
тӓ охӹра йиш (корневище, 
клубень, луковица).

В а ж - в у р д ы  вӹлэц ан- 
чэн гӹнь, лач важла вэлэ 
чучэш. Тэҥэ гӹньӓт, тура- 
ракын анчалмыкы, ужаш ли- 
эш —  мычаштыжы тидӹн 

пэчкӹк улы дӓ мычкыжат кышты-тиштӹ „нэрвлӓ“ шӹнцэн кэӓт 
(56-шы карт.).

Т у р  и йиш молы кушкышвлӓн вурдыгӹц пишок когон айырла, 
Турим (роколмам) нӓлшӓш тэвэ. Молы кушкыш вурдывлӓгӹц 
когон тидӹ айырла. Тэҥэ 
гӹньӓт, молыдон ик статьан 
ылмыжат тидӹн улы. Карть- 
инӹштӹанчыктымла (57-шӹ 
карт.) „нэрвлӓ" турэ спичкӓ 
кашаргывлӓм шагалтэй ми- 
эн, спичкӓвлӓ мычкы шӹр- 
тӹм шывшыл нӓҥэн ужаш  
лиэш —  тури вӹлнӹшӹ нэр- 
влӓэт ик линьӹдон, винтӹ
сӓрнӹмлӓ,шӹнцэн кэӓт.Ырок 57.ШӸ карт. Тури вйлнӹшӹ ,нэрвлӓя° шӹн- 
вӹлнӹшӹ, вольаштышы ку- цэн кэмӹштӹм анчыктымы.
шкыш вурдывлӓнӓт сэдок
агыл ма? С эдок —  тӹштӓт ӹлӹштӓш „поҥышвлӓ“ тэҥэлӓок шӹ- 
нцэн кэӓт.

Тури маклакавлӓштӹ айыртэмӹн шукы крахмал улы. Йоды- 
дон тидӹм пӓлэн нӓлӓш лиэш. Когон вишкӹдэмдӹмӹ йодым

нӓлӹн, туриэш ӹштӹмӹ свэзӓ пӹч- 
кӹкэштидӹм патькалтарымла— тӹ- 
шӓкэнок патькалтарым вӓр шимӓл- 
гӹ кыловойдон чиӓлгэн кэӓ.

О х ы р а  йиш— пӓртньӓ(почка) 
поста цымыргалтмаш ылэш (58-шӹ 
карт.) Лош шэлмӹ охырам анчэн, 
ужаш лиэш —  кӧргӹштӹжӹ изи, 
лӓпцӓкӓ вурды улы. Тидӹм дон- 
цэ маныт. Тидӹн вӹлнӹ вара, ца- 
ток чиктэн шӹндӹмӹ тыгыр гань, 
шӹлӓн ланцывлӓ шӹнцэн кэӓт. Ни- 

нӹ, молы агыл —  ӹшлӓнӹштӹ статьан ӹлӹштӓшвлӓ ылыт. Нинӹн 
тӹҥӓлтӹш тоны изи пӓртньӓвлӓ шӹнцӓт, тишэцӹн лукы кушкэш. 
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Охыра пӹчкӹкӹш йодыдон патькалтарэн анчымыкы кыловой 
чиӓлгӹмӓш акли — тидӹн крахмалжы укэ. Крахмал вӓрэш тиш- 
тӓкэн вэс вэшэствавлӓ ылыт, нӹнӹн лошты сакыр йиш угльэво- 
дат улы.

Эчэ вэс йиш вурдывлӓ. Вурды мычкы кок йиш вӹт корны 
улы, тидӹм ӹндэ пӓлэнӓ. Тильэц пасна кушкыш вурдын вэс 
самылжы улы. Вурды мычкы укшвлӓшӹнцэн кэӓт, йӹрвӓшшӓлӓ- 
нӓт— ӹлӹштӓшвлӓм со- 
тыш лыктыт. Тидӓт 
кого самыл ылэш.

Ш ӹрэнок кушкыш- 
влӓ тӧр вурдыдон ку- 
шкыт тӓ вурдыштат 
цаткыды. Кыды кушкы- 
шыжын эчэ вурдышты 
кужы, льӓзӹрӓ (слап- 
ка) —  ӹшкэ вуйажы  
шалгэн ак кэрт, йӧрӹл- 
тэш. Шамак толшэш  
охырэцӹм нӓлшӓш тэ- 
вэ, тидӹн вурдыжы ро- 
кышток киӓ.

Кыды кушкышлан, 
ӹшкэ вуйажы шалгэн 
ак кэртӓт, пандым шагалтат (фасоль, ымыла дӓ молат). Нинӹн 
вурдышты п ӹ т ӹ р н ӓ л т  куза,кышак-шон кэчӓлтэш. Пӹтӹрнӓлт 
кузышы кушкышвлӓн пасна шӹртӹштӹ улы, тидӹндон нинӹ кэ- 
чӓлтӹт (59-шӹ карт.). Пырг.а, тьиква кэчӓлт кузаш пиш йара- 
тат, нинӹн шӹртӹштӹ улы. Шокшы вӓрӹштӹ кушшы пльӱшча 
кушкыш пиш льӓзӹрӓ вурдан, кушмыжы сэмӹнь цаткыды, кӹ- 
тӹк важвлӓм тидӹ кышкы лиэш колтэн миӓ, кэчӓлтэш.

59-ш ӧ карт. Тиква шудын шӹртӹвлӓштӹ — бри- 
оньи маныт.

У1-Ш Ы ГЛАВА.

КУШКЫШВЛӒН КУШ(У1АШ ТӒ ТИДӸМ ТӦРЛӒТбШ  
ШОКТЫМАШ.

1. Кушкышын кӱшкӹлӓ кушмашыжы.
Пӓртньӓвлӓ (почки) дӓ  кыцэлӓ нинӹ укш  мычкы шӹнцэн  

кэӓт. Шӹжӹм вилшӹ ӹлӹштӓш вӓрэш шршым у ӹлӹштӓшвлӓ 
лӓктӹт. Ньимахань пушӓҥӹштӹ ӓль тӹшкӓштӹ пӓртньӓдӹм ук- 
шым моаш акли —  цилӓ вӓрэ улы. Вӹлэц анчэн пӓртньӓвлӓ ик 
статьан агылэп кӹньӓт, кӧргӹцӹштӹдон ик йишок ылыт.

Пӓртньӓвлӓ кыды пушӓҥӹн шалдыра ылыт (ошкын), вэсӹ- 
влӓн — тыгыды („жасмин“ манмы пэлэдӹш тӹшкӓн), кымшыжын —  
каргыж пӧрэмӹш пыйхэн шӹнцӹнӹт (барбарис манмы тӹшкӓн). 
Формыдонат пӓртньӓвлӓ ик статьан агылэп, улы йӹргэшкӹ — 
шӧрвӓн, улы кужикӓ — топольан.
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60-шы карт. Ваштар 
укш.

1. — нӧргӧм колтыша- 
шлык укш; 2. — пок- 
шал [пӓртньӓ шӓлӓнӓ.

Пӓртньвлӓн комышты пиҥӹдӹрӓк, цаштыра —  пышкыды дӓ  
кӧргӹжӹм лэБЭДЭш,^пэрэгӓ. Йужнам эчэ пӓртньӓ вӹлнӹ смольы 
постол пижшӹ улы,"агыл гӹнь, тыгыды пынвлӓ шӹнцэн кэӓт.

^  Пӓртньӓн кӧргӹцӹштӓт плоток икань
агылэп, ик укшышток йужнам кок статьан 
ылыт. Кыдыжын, покшал кӹтӹк вурдышты, 
ыжаралгы ӹлӹштӓшлыквлӓ шӹнцӓт, пӹзӹргэн 
шӹнцӹнӹт. Тидӹ — ӹлӹштӓшлӹк пӓртньӓвлӓ. 
Тильэц пасна эчэ^— пэлэдӹшлык пӓртньӓвлӓ 
улы (5-шӹ заданьым анчыда).

Пӓртньӓ вӹлвӓл тэл ӱштӹгӹц пӓртньӓм 
пэрэгэн кэрдэш вӓл? Пиш чӹдӹ пэ^эгӓ. Мӓ —  
выргэмдӧн, вольыквлӓ миждон кӓпӹштӹш 
шокшӹм кычэнӓ. Кушкышвлӓн ӹшкэ шокшы- 
шты укэ. Нӧргӹвлӓ дӓ пӓртньӓвлӓ тэлӹм ваш- 
ток кӹлмӓт, паҥыргэн ижӹ шӹнцӹт. Тэҥэ 
гӹньӓт, ак колэп —  кльэткӓштӹшӹ протоп- 
лазмывлӓ кӹлмӹгӹц ак лӱтэп. Кужын шал- 
гышы кого ӱштӹ годым вэлэ кыды укшы- 
жы ак тырхэп, колат. Тэл вэрэмӓн укш кар- 
гыжым вакмыкы, тӹ укш вара ак тырхы, ко- 
ла. Виржӹ тиштӓкэн ӱштӹ агыл —  цӓрӓ вӓ- 
рӹм тэл воздух коштэн колта, тӹдӹм ак тырхэп.

Пӓртньӓвлӓн комышты ӱштӹн трӱк ваш- 
талтмашты вэлэ пэрэгӓт. Кушкышын ӹлӹмӓ- 

штӹ тидӹжӓт когон вирлӹ ылэш. Шокшыгӹц ӱштӹш трӱк ван- 
чымашым кушкышвлӓ пишок ак тырхэп. 
шы карт.)

Нӧргӹвлӓн кушмашышты. Кушкаш тӹҥӓлмӹкӹ, пӓртньӓ 
комвлӓ шэлӹн кэӓт* Покшал пӓртньӓгӹц нӧргӹ кушкэш (60,2-ы  
карт). Кушмыжы сэмӹньок нӧргӹ мычкы дӓ мычашты тэлэш  кот- 
шашлык ӹлӹштӓш „поҥышвлӓэт“ кайаштӹҥӓлӹт. Вэс шошымэчэ 
ымбакыла нинӹ кушкыт (61-шӹ, 62-шы карт.). Тэҥэлӓ игӹц иштӹ 
укшвлӓ анцык шывшылтыт.

Угӹц кушмаш цилӓ кушкышвлӓнок 
икань агыл. „Бузина“ манмы йуж  гот 2 м  
йактэ чымалта, шоҥы пистӹ 2 см.  кыташ 
вэлэ ^нӧргӹвлӓм колта.

Йужнам эчэ ик кушкышынок укшвлӓ 
йӹдэ нӧргӹвлӓ икӓнь ак кушэп —  кышты 
мытык, кыштыжы кужы(63-шы карт.). Ша- 
мак толшэш, грушам тэвэ нӓлшӓш. Вӹлвӓл 
укшвлӓжӹ тидӹн кужывлӓ, тильэц пасна 
тидӹнок кӧргӹ укшвлӓ эчэ улы, нинӹжӹ 
тыгыды, слапка ылыт (кӹцкӹ укшвлӓ).
Грушанок эчэ совсэмок мытык, мыржаҥ  
шӹцшӹ укшвлӓ улы. Укш мычкы пӧрэм  
постолвлӓ шӹнцэн кэӓт, мычашыштыжы —  кӹцкӹлык пӓртньӓ 
шӹнцӓлтӓ (64-шӹ карт.). Кужы нӧргӹвлӓдон пушӓҥӹ кушкэш, 
шӓрлӓ. Кӹтӹк укшвлӓ дон кӹцкӹм ӹштӓ.
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62-шы карт. Б1лӹштӓшӓҥшӹ ваштар нӧргӹ. 
вл—кӱшӹл пӓртньӓ. ӧл—ӧрдӹж пӓртньӓвлӓ-

63-шы карт. Олмаву нӧргӹ. 
1 \— Шукы иӓш мыржаҥшы 

укш; 2 —;ик иӓш нӧргӹ.

Укш мычкы кыцэлӓ пӓртньӓвлӓ шӹнцэн кэӓт, тӹ статьан 
ӹрвэзӹ нӧргӹвлӓӓт куш кыт —  пачэлӓ-пачэлӓ|ӓль кок моҥырыш 
мыжырын, шэяьӹк шурла шӓлӓнӓт.

Шоҥы пушӓҥӹвлӓн вурдышты цӓрӓ —  укш укэ. Тидӹм анчэн 
шанаш лиэш —  вуйа пушӓҥӹ ӱлӹц тӧрок  
шывшылтын, укш тэок ӱлӹц кушкын. Лачо- 
кшымок кӹнь тэҥ э агыл. Пушӓҥӹ вурды ак 
шывшылт, мычаштон кушкэш. Каждый гот 
пушӓҥэш угӹц „кӹ дэж“ привайлатэш. Ӱл 
укшвлӓжӹ изин-ольэн кошкат тӓ вилӹт.
Пушӓҥӹ вурдэт ӹшкӹмжӹм ӹшкэок итӹ- 
рӓйӓ. ,

Кайэш ӹндэ-— пӓртньӓвлӓ шӹнцэн кэмӹ 
сэмӹнь, вурды мӹчкы укшвлӓӓт лӓктӹн миӓт, 
кушкыт, пушӓҥӹлӓн кэрӓл формым пуат.

Укшын игэчӹжӹм пӓлӹмӓш. Нӧргӹ пӓр- 
тньӓгӹц вэлэ кушкэш. Каргыж вӹлнӹ, пэрви 
пӓртньӓ ылмы вӓрӹштӹ, нӧргӹ тӹҥ йӹр, 
оҥы постол, кӹжгэмӓлшӹ кишӓ кодэш. Укш  
тӹҥ йӹдэ тэхэнь оҥывлӓм утларакок йуж- 
нам моаш лиэш — тидӹн вӹлэц укшын игэчӹжӹм п’ӓлӓш лиэш.

64-шӹ карт. Грушын 
кӹнкӹлӹк укшыжы.

2. Пушӓҥӹн кӹжгэммӓшӹжӹ.
Камбийӹн ш ӓмӓнжӹ . Пушӓҥӹ вурды дӓ укшвлӓжӓт каждый 

тот кӹжгэмӹт тӓ кажгэмӹт. Шошым йӹдэ, шокшы лимӹкӹ, кам-
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бий кльэткӓвлӓ когон шукэмӹт. Кыды кльэткӓжӹ пу лимӓшкӹ^ 
кыдыжы каргыж лимӓшкӹ кэӓт. Тидӹн йарэлӓ пужат, каргыжшат 
шӓрлӓт, сэдӹндон пушӓҥэтӓт кӹжгэмэш.

Кым иӓш пистӹ укшым (торэш  пӱчмӹм) микроскоп вашт 
анчалшаш кӹнь, ик иӓш нӧргӹгӹц тидӹ айырла, вэс статьанрак 
ылэш (65-шӹ карт). Тӧрок анчалынок, ужаш  лиэш — пушты кым

65-шӹ карт. Кӹм иӓш пистӹ укшын торэш пӹчкӹкшӹ 
К  — каргыж; а-^кавашты; л — пропка йиш ланзы; О —^камбий; С — шал- 

дыра сосудан шошымшы пу ланзы; Л  — кӓҥӹжшӹ пу ланзы.

оҥы улы, иктӹ-вэсӹ кӧргӹштӹ ылыт. Ик иӓш нӧргӹштӹш пос- 
толок, каждый оҥышты шалдыра кльэткӓвлӓ кӧргӹштӹрӓк, ты- 
гыдывлӓ —  тӱнӹрӓк шӹнцӓт. Шошым йӹдэ камбийгӹц пу лимӓ- 
штӹ кымда сосутвлӓ шукы погынат; шӹжӹм гӹнь мӹҥэшлӓ —  пу 
кльэткӓвлӓэт тыгыды ылыт, иктӹ-вэсӹ тэрвэн цаток пижӹн шӹн- 
цӹт. Сэдӹндон, шошымшы дон шӹжӹшӹ пум анчалын, тӧрок  
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иктӹ-вэсӹштӹгӹц айыраш лиэш. Ти айыртэмжӹ г о д а ш о ҥ ы  
ловлӓм пӓлдӹртӓ.

Каргыжыштат ик иӓш ланцывлӓ привайалт миӓт, цаклашыжы 
вэлэ тидӹм лэлӹрӓк — утла вӹцкӹжвлӓ ылыт.

Ик иштӹ пушӓҥӹ вурдэш  ик оҥы вэлэ угӹц привайалтэш. 
Сэдӹндон, пушӓҥӹн торэш  пӹчкӹкӹм анчэн, пӓлӓш лиэш — ма- 
ньар иӓш пушӓҥӹ ылэш.

Каргыжышты пропка йиш ланзы лимӓш . Пушӓҥӹ куш- 
мы сэмӹнь каргыжыштат кого вашталтышвлӓ лин миӓт. Вӹл- 
вӓл кавашты сагашы кльэткӓ ланзы ольэн-ольэн кӹжгэмэш. 
Ти ланзын вӹлвӓл кльэткӓвлӓштӹ кошкат — тидӹн йарэлӓ к ӹ ж г ӹ  
к а р г ы ж  лиэш (пробковый слой). Тэҥэ гӹньӓт, пулаок йӹлэ кар- 
гыж ак куш, ак шӓрлӹ. Сэдӹндон, шоҥы каргыжышты кытын 
кэшӹ кого шэлӹквлӓ улы —  пуэт кӧргӹгӹц шӹкӓ, каргыжым 
шэлӹштӓрӓ.

Пун дӓ шуды йиш вурдывлӓ. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн кок 
йиш вурды лин кэрдэш —  п у н  дӓ  ш у д ы  йиш вурды.

Иктӹ-вэсӹштӹгӹц айыртэмӹн тэвэ ма статьан нинӹ айырлат: 
пушӓҥӹ вурды пушӓҥӹ ӹлӹмдӓҥӹнь сэдок кӹжгэмэш, шуды  
вурды шукок ак кӹжгэм, йӹлэ цӓрнӓ.

Тэҥэ гӹньӓт, шуды йиш вурдыштыш камбий кужынрак угӹц 
кльэткӓвлӓм ӹштэн, айырэн шалга гӹнь, вурдыжат тӹдӹн пушӓ- 
ҥӹн постол лиэш. Кэчӹ нӱшмӹм нӓлшӓш тэвэ. Шокшырак вӓ- 
рӹштӹ дӓ йажорак рокышты кушмаштыжы, лачокшымок тидӹн 
вурдыжы изи пушӓҥӹн постол лиэш —  кӹжгӹ, кӱкшӹ.

Иктоҥан (однодольны й) кушкышвлӓн айыртэмӹн ӹшлӓн 
статьан кушмашышты. Иктоҥан кушкышвлӓ коктоҥан (двудоль- 
ный) кушкышвлӓгӹц кушмаштышты айырлат. Ыржан ӓль шӓдӓ- 
ҥӹн вурдым (олымым) нӓлшӓш кӹнь, мычашкӹц кушмыгӹц пасна 
п ӱ к ш э м л а  кушмым, шывшылтмым эчэ цаклаш лиэш. Нинӹн —  
пӱкшэмлӓ кушмаш эчэ улы манаш лиэш. Коктоҥан кушкышвлӓ 
лошты тидӹм ужалтэш  тӓ, тиштӓкэн пӱкшэм ло кушмашыжы 
пиш чӹдӹ, изиш вэлэ пӓлдӹрнӓ.

Иктоҥан кушкышвлӓ ӹшлӓнӹштӹлӓ вэс статьан эчэ айыр- 
лат —  камбиальный манмы оҥывлӓштӹ нӹнӹн вурдыштышты укэ. 
Иктоҥан кушкышвлӓн вурдышты мычкы сосудьисто-волокньи- 
стый манмы пучоквлӓ вурды мычкы вашток ылыт манын, кӱш- 
нок кэлэсӹмӹ ыльы. Камбийжӹ вэлэ ти пучоквлӓштӹ ӓль сов- 
сэмок укэ, ӓль улы гӹньӓт, кльэткӓвлӓштӹ ак шӱкэмэп, ак тӱ- 
лэп, —  сэдӹндон иктоҥан кушкышвлӓн вурдышты ак кӹжгэм. 
Иклаштык кӹжгэммӹштӹ нинӹн в у р д ы  ш ӹ л кушмы, шӓрлӹмӹ 
вэлдӹк вэлэ лин миӓ.

3. Кльэткӓвлӓн тӱлӓлтмӹгӹц тӓ нӹнӹн кушмашкӹц 
лишӹ кушкышвлӓн кушмышты.

Кушмаш точкы (точка роста). Кушкышын ӹлӹш^ чӓстьӓв- 
лӓштӹ пӓртньӓштӹ, камбий ланцышты дӓ важ мычашты ылыт.

Когоэмдӹшӹ охоньицӓ (лупа) ваш анчалмыкы, пӓртньӓ 
мычашэт нэркӓ постол ылэш (66-шы карт.) (а) — нэркӓжӹ; (в) —
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покашты, мытык шур постол „инцӹквлӓ" шӹнцӓт; ӱлӹкӹлӓ 
„инцӹквлӓ" кужэмӹт, нинӹ анцыкылашы ӹлӹштӓшвлӓэт самой 
ылыт; ӹлӹштӓшлыквлӓ лошты, чӱнчэ постол, изи нэркӓвлӓ эчэ 
улы (д, е).

Покшал нэркӓм (а) микроскоп ваш анчалмыкы, вӹцкӹж 
стэньӓн пиш шукы кльэткӓн ылмыжым тидӹнӹм ужаш лиэш. 
Шошым йӹдэ ти кльэткӓвлӓ когон тӱлӓт, шукэмӹт, сэдӹндон

66-шы карт. Пӓртньӓ мычашым, кытын пӹч- 67-шӹ карт. Вурды пӓртньӓ мы- 
кӹн, анчыктымы. чаш, когоэмдэн анчыктымы.

нэркӓэт кушкэш. Тидӹм к у ш м а ш  т о ч к ы  (точка роста) манын 
лӹмдӹмӹ (67-шӹ карт.). Точкы ӧрдӹштӹшӹ пӧрэм постолвлӓжӹ  
изин-ольэн ӹлӹштӓшӹш сӓрнӓлтӹт — кушкыт, шывшылтыт, вӹл- 
вӓл лэвӓшӹм шӹкӓт тӓ пач вэкӹлӓ вӹлкӹ лӓктӹт.

Важ кушмым тӹшлӹмӓштӓт, кушмаш точкым важ мычашты 
кӹчӓл момы.

Шӹтӓш тӹҥӓлшӹ нӱшмӹн (тоҥын) кушмаш точкыжы кок 
вӓрэ: иктӹ важ мычашты, вэсӹ —  росток мычашты. Кӓпэш  
шошы (кого) кушкышын кушмаш точкывлӓжӹ пиш шукы. Нӧргӹ

*68-шы карт. Кльэткӓ лимӹм анчыктымаш.
7 — кльэткӓ айырым анпыц; 2  — йадро айырлымаш; 3  — кӹдэж 

лимӓш; 4 — угӹц лишӹ кок кльэткӓ.

вуиышты, важ мычашты —  цила вӓрэ кушмаш точкывлӓ шӹнцэн 
кэӓт.

Кльэткӓвлӓн айырлымашышты. Кыцэлӓ кушмаш точкывлӓ 
шукэм миӓт, микроскоп ваш анчэн вэлэ пӓлэн нӓлмӹ; ти вэлдӹк 
цаклымы — кышэцӹн кушмашыжат тӹҥӓлӓлтэш.

Кушмаш точкывлӓн, камбийӹнжӓт ойышты (ткань) тыгыды 
кльэткӓвлӓгӹц лишӹ ылыт. Кльэткӓвлӓн вӹцкӹж царашты улы, 
кӧргӹштӹжӹ цицок протоплазмы шӹнцӓ, сэк покшалны йадрожы  
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шӹнцӓлтӓ. Ти кльэткӓвлӓ вэрэмӓ йактэ кушкыт тӓ вара каждый 
йадро — когон сложный вашталтмаш йарэлӓ —  коктэш шэлэш, 
айырла. Й адро лаштыквлӓ кок вэкӹ караҥыт. Нинӹн лошты кӹ- 
дэж  лиэш (68-шӹ карт.). Угӹц лишӹ кльэткӓвлӓ пӹтӓришӹн 
пэлжӹ гань вэлэ ылыт. Вара нинӹ кушкыт, кӓпэш шотат, эчэӓт 
коктэш шэлӹт, айырлат.

Ӹрвэзӹ кльэткӓвлӓ андак цилӓн икань ылыт, кушмы сэ- 
мӹнь вэлэ когон вашталтыт.

4. Кушкышын кушмаштышы вӹлвӓл услозивлӓ.
Уштӹ-шокшын (тьэмпэратуры н) кушмаштышы влийӓньижӹ.

Кушкышвлӓм войымашты, нинӹм куштымашты шукэршэнок  
пӓлӹ — кушмашым, нӱшмӹ шӹтӹмӓшӹм тьэмпэратуры пиш покта. 
И зи шокшыгӹц тӹҥӓлӹн, шокшы привайалт мимӹ сэмӹнь куш- 
кыш утла дӓ утла кушкэш, ик поратка кэрӓл шокшышты когон  
кушкэш, пиш кого шокшэш тыҥ- 
ланэн колта дӓ вара викок кушкаш  
цӓрнӓ.

Пиш йажон тӹшлӹмӓштӹ пӓ- 
лэн нӓлмӹ — шукы йиш кушкыш- 
лан шӹтӓшӹштӹ дӓ вара кушкаш- 
ышты икань ӱштӹ-шокшы кэрӓл 
агыл. Шошым йуалгы годымок  
азым кушкаш тӓрвӓнӓ. Ир шошым 
кушшы кушкышвлӓ: мать-имачэха, 
прольэска дӓ хохлатка 0° коды- 
мок кушкыт, йужнам эчэ лым ва- 
шок лӓктӹт. Тьиквам нӓлшӓш кӹнь, 
тидӹлӓн кушкашыжы 12° кӹц кӱ- 
шкӹлӓ шокшы кэрӓл. ..

Тӹшлӹмӓшток пӓлэн нӓлмӹ —  
ик поратка кэрӓл тьэмпэратуры (оп- 
тимум) цилӓ кушкышланок икань 
лин ак кэрт. Пӓлӹм пӓшӓ — куш- 
кышлан прамой кушкашыжы йажо 
условим пунэт кӹнь, тидӹм цаклаш кэлэш. Тишэц пӓсна эчэ ик 
кушкышланок андак тӓ вара кушкашыжы ик тьэмпэратуры ак 
йары. Шамак толшэш —  киндӹ пӹрцӹвлӓ 0° кодымок шӹтэн кэр- 
дӹт, азымлан кушкашыжы 5— 6° кӹц кӱшкӹлӓ кэрӓл, шӹрхӓ лык- 
таш (пэлэдӓш ) кӹнь —  15°кӹц кӱшкӹлӓ тьэмпэратуры кэрӓл.

Кушмашты лывыргын влийӓньижӹ. Бӹт (лывыргы) ак ситӹ 
гӹнь кушмашты тӧрӧк тидӹ пӓлдӹрнӓ: кушмаш изиэмэш ӓль 
викок цӓрнэн колта. Вӹт ситӹдӹмӓш кужын шалга гӹнь, куш- 
кыш изи, „тош а“ лиэш. Йужнам вӹт ситӹдӹмӓш кӹрмӓ кушмаш: 
кытлаэш толэш, тӹнӓм тидӹ айыртэмӹн ӹшкӹмжӹм пӓлдӹртӓ. 
Шамак толшэш, киндӹ кушкышвлӓм — ыржам, шӓдӓҥӹм тэвэ нӓл- 
шӓш: ӹлӹштӓшвлӓ, вуйлыкшы моло пыч кӧргэшок кушкаш ца- 
цат. Тӹ вэрэмӓн самой вӹт когон кэрӓл. Иур толын ак шокты 
гӹнь, киндӹ лӓктӹш прамой лин ак кэрт.
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Кушмашты сотын вльийӓньижӹ. Кушкышлан прамойкушка- 
шыжы органьичэски вэшэства кэрӓл, тидӹ ӹлӹштӓшвлӓэш сотэш  
вэлэ погына. Кэрӓл соты ситӓлыкок кужын, шукы вэрэмӓ акли 
гӹнь, кушмаш тыҥланэн колта дӓ вара викок цӓрнӓ. Тэҥэ гӹньӓт, 
тэмӹшӹ вэшэства запасшы кушкышын пэрвишок утларак улы 
гӹнь, тӹдӹ пӹцкэмӹш вӓрӹшток эчэ кушкын кэрдэш , Кушкэш  
тӓ прамой агыл: вурдыжы йӹлгӓ лиэш, ӹлӹштӓшвлӓжӓт тыгыды, 
цӹрэтӹмӹ лит (69-шӹ карт.) (139-ш ӹ стр. 9-шӹ заданьым анчы).

Тӹшлӹмӓштӹ цаклымы — согы ситӹдӹмӓштӹ кушмаш пӹ- 
сӹрӓкӹн кэӓ. Тэҥэлӓ гӹнь, кэчӹ сотэт кушмашым кычалалэш. 
Лачок йӓ — соты ситӹдӹмӓштӹ кушкыш шывшылтэш, сотым 
кӹчӓлэш. Шӹргӹ лоштышы пӹцкӓтӓ вӓрӹштӹшӹ изирӓк куш- 
кышвлӓ соты вэрц когон крэдӓлӹт, нинӹ сотыш лӓктӹн шоаш  
цацат.

Иыдым, ӱштӹ лин ак колты гӹнь, сотыгэчӹгӹц утларак 
кушкышын кушмаш кэӓ.

5. Кушмашым виктӓрӹмӓш тӓ кушкышвлӓн кушмаш
йӧнӹштӹ.

Кушмы срокым (искуствэнӹ й) вашталтылмаш. Шӹжӹ ӱш- 
тӹвлӓ толмы сэмӹнь анчэн куштымы (культурный) кушкышвлӓ 
шукыжок кушкаш цӓрнэн колтат. Кавштавичӹ кушкышвлӓ лошты 
сэк пӹтӓриок охырэц, тьиква дӓ помидор (томат) ӱштэш локты- 
лалтыт, кыптыргат; турин сэскӓжӹ лӹвӹжгэн, шимэм шагалэш. 
Кыдыжы эчэ —  корко, ушман кавшга пӹтӓриш ӱштӹвлӓгӹц пи- 
шок ак лӱтэп, ньимат ак лиэп. Кавштам нӓлшӓш кӹнь, пӹтӓ- 
ришӹ шӹжӹ ӱштӹвлӓ лошты тидӹн вуйжы цаткыдэмэш вэлэ эчэ: 
сэдӹндон тидӹм сэк пачэш постарат. Тэҥэ гӹньӓт, лач прамой 
ӱштӹвлӓ йактэ вэлэ кавштаат шалгэн тырха —  постараш кэлэш.

Шошым ӱштӹ дон шӹжӹ ӱштӹвлӓ лошты (кӓҥӹж гач) вӓ- 
рӹштӹ кушшы шукы кушкышвлӓок йытпэл вэлнӹ кушкын кэрдӹт. 
Пӓлӹм пӓшӓ —  йытпэл вэлнӹ кушмы жэпшӹ кӹтӹкрӓк, кэчӹвӓ- 
вэлнӹ — кужырак. __Москва областьышты кушмы ж э п — 113 кэ- 
чӹ (икпораткан). Ӱштӹ ло жэпӹм нӓлӹн, культурный кушкыш- 
влӓн кушмы, поспэйэн шомы йактэшӹ сроктон тӓҥӓштӓрэн ан- 
чышаш кӹнь, кайэш — рэдьис иктӹнгӹцӓт йӹлэ поспэйӓ (70-шы 
карт.). Тидӹлӓн поспэйэн шоашыжы тӹлзӹ утларак вэлэ кэрӓл. 
Рэдьисӹм ик учӓсткӓэш кӓҥӹж гачышты кым пачаш ӱдӓш  
лиэш. М орко, рэвӹ, охырэц —  цилӓ нинӹ ӱштӹ ло жэпӹштӹ пос- 
пэйэн шот. Кавшталан, тьиквалан, томатлан ти жэп кӹтӹкрӓкэш 
толэш.

Москва областьышты ти кушкышвлӓм андак азымдон шокшы 
вӓрэш йӓмдӹлӹмлӓ дӓ вара ижӹ йӹрӓнэш шӹндӹмлӓ.

Шокшы вӓрэш, парньикэш азымым войымдон ӱштӹ ло ж эпэ- 
дӹм йори кужэмдӹмлӓ Дӓ' ти вэлдӹк кушкышвлӓлӓн шӹжӹ ӱштӹ 
йактэ поспэйэн шоашышты ирӹкӹм пумыла.

Кушкышвлӓм войымашты, нӹнӹн поспэйэн шомы жэпӹштӹм 
кужэмдӓш манын, йажо йӧнӹм шанэнлыкмы. Тидӹ —  кого пар- 
ньикэш кушкышвлӓм войымаш ылэш. Кушкышвлӓм тэҥэ уштэн 
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труйыш халыклан качкаш кэрӓл сэскӓвлӓм вэрэмӓштӹ шагалтэн 
миӓш лиэш.

Кушкышвлӓм шокшы вӓрӹштӹ кушташ сэк проста вӓр пар- 
ньик ылэш. Шокшыжы тиштӓкэн^ намозы прэйӹмӓшэш лиэш —  
парньик йӓмэш намозым йӧрӓт. Йужнам эчэ парньикӹм, трува 
мыч колтэн, шокшы пардон ӹрӹктӓт, тильэц пасна эльэктричэ- 
ствы силадонат ӹрӹктӓш лиэш.

Охоньицӓ лӹвӓлнӹ кушкышвлӓм анчэн кушташ кӹнь, сэк 
йажоэш тэьпльицӹ манмым шотлымла. Тиштӓкэн гот мычкок 
кушкышвлӓм войаш лиэш.

Кавштавичӹ кушкышвлӓм когон войымашты йужнам кого  
учӓсткӓм, гэктар нӓрӹ моло, охоньицӓдон лэвэдӹт (71-шӹ карт.).

Москыва обласгпӧӧ/шты ӱш т ӹ  литӹмоӹ ӹжэп
113 нзчи

Иавштавиоӹ/ куш иӓ/ш влӓ кушмв/ ӹ/жэп

кага акырзшшз
150 
/50

/^ а

1ШППШШШШ
Ш Ш Ш Ш 35

\ВО

70-шы карт. Кавштавичӹ кушкышвлӓлӓн кэрӓл жэпӹм ӱштӹло жэптон тӓҥӓштӓ-
рӹмӓш,

Московски область нӓлмӹ.

Тэхэнь тьэпльицӹштӹ имньидонок ровотайат (72-шы карт.). 
Парньикӹштӹ гӹнь киттон вэлэ ровотойымла, тишӓкэн пӓшӓ- 
жӹмӓт шукы пиштӹмлӓ дӓ вэрэмӓжӓт шукы кэрӓл лиэш.

Тьэпльицэш кӱкшӹ кушкышвлӓмӓт, шамак толш эш  —  тома- 
тымат (помидорым) войаш лиэш (73-шы карт.), парньикӹштӹ 
гӹнь, тидӹм ӹштӓш акли. Тьэпльицӹ кӧргэш кэрӓл шокшым 
намозы прэйӹмдонок ӹштӓт. Намозым кӹжгӹн йӧрэн шӹндэн, 
вӹлӓнжӹ ырокым оптэн шӹндӓт. Тэҥэ гӹньӓт, коготьэпльицӹштӹ  
ирсӓ тидӹндонок кэрӓл шокшым ситӓрӓш акли, сэдӹндон тьэп- 
льицӹ кӧргӹм шокшы пардон эчэ ӹрӹктӓт. Шокшы вӹт пардон, 
кыцэ кэлэш — тэҥэлӓ, тиштӓкэн шокшым кычаш лиэш.

Сотым пумаштат, кэрӓл сэмӹнь тиштӓкэн сакой йӧнвлӓм 
кӹчӓл момы. Кого силан эльэктричэствы сотыдон кэрӓл сэмӹнь 
„сотыгэчӹмӓт“ тиштӓкэн кужэмдӓш лиэш.

Вэрэмӓн —  вэрэм ӓн соты пумаш. Сотыгэчӹм йрри (искуст- 
вэнӹй) кужэмдэн, кушкышвлӓм анчэн куштымашты,' у шӓмӓнӹм 
мон лыктыныт. Кыды кушкышыжы сутка мычкы шукырак сотым
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ужыт кӹнь, йӹлэрӓк кушкыт. Шамак толшы: шпинат манмҥ 
кушкышлан, Москва лишнӹ ӱдӹмӹк (кӓҥӹж кэчӹжӹ 17— 18 цӓш  
нӓрӓн тӹштӹ ылэш), тӹлзӹштӹ пэлэдӹш пикшӹм колта. Эль-

71-шӹ карт. Кого тьэпльицӹ.

эктричэствы сотыдон „сотыгэчӹм" кужэмдӹмӹк, тьэпльицӹштӓт 
сэдӹмок ӹштэн шокташ лиэш.

Опыт шоттон ти кэчӹм 12 цӓш йактэ кӹтӹкэмдӹмӹк, шпи- 
натлан кушкын шоашыжы тӹнӓм З /̂г тӹлзӹ кэрӓл лиэш. Сздӹн- 
дон шпинатым „кужы кэчӹ“ кушкышэш шотлаш лиэш. Тэхэнь  
кушкышэш р э д ь и с  тон с а л а т ы м  эчэ шотлаш лиэш.

72-шы карт. Кого тьэпльицӹн кӧргӹцшӹ. »

Тидӹ эчэ ма такэш —  кушкышвлӓ улы, нинӹ кужын шал- 
гышы сотым „ак йаратэп". Фасольым тэвэ нӓлшӓш: 16— 17 цӓшӓн 
сотыгэчӹштЬ худан кушкыт. Сотыгэчӹм кӹтӹкэмдэн гӹнь, тидӹ 
кок пай йӹлэрӓк кушкэш, ир пэлэдэш  тӓ лӓктӹшӹмӓт когора- 
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кым пуа. Анчэн кайэш — фасольлан кого кужы соты ак йары, 
кушмашым вэлэ цӓрӓ.

Шокшы вӓрӹштӹ кушшы томат тон сойа кушкышвлӓӓт сэ- 
док. Кэчӹвӓл вэлнӹ сотыгэчӹ кӹтӹкрӓк — 12 цӓш нӓрӹ вэлэ. Сэдӹн- 
дон,нинӹм йытпэл вэлӹшкӹ кандымыкы, кӹтӹк сотыгэчэш тымэнь- 
шӹвлӓэт у условиш вӓрэштшӹ гань лит. Кужын шалгышы сотэш  
нинӹн ӹлӹштӓшӹштӹ утларак крахмалым постарат. Сотыгэчӹн 
постарымы крахмалэт кӹтӹк йыт вашышты кэрӓл сэмӹнь ваш- 
талт ак поспэйӹ. Сэдӹндон тэмӹш вэшэствавлӓ вӓрӓн-вӓрӹш ак 
шоэп тӓ ӹлӹштӓш кӧргӹ пӓшӓэт пыжлэн кэӓ манаш лиэш. Ти- 
дӹм цаклэн, кэрӓл сэмӹнь кушкышым ӹмӹлтӓш тӹҥӓлмӹ дӓ ма 
машанэт —  йытпэл вэл районышток сойавэрэмӓш тӹ пэлэдӓш тӹ- 
ҥӓлӹн, урожайым пуэн.

73-шы карт. Томатым кого тьэпльицӹштӹ куштымаш.

Кушкышвлӓм анчэн куштымашты соты вашталтылмым фо- 
топэриодьизм маныт. Ти йӧнӹм мон лыкмыкы, кушкышвлӓн куш- 
машым, кыцэ кэлэш-тӹҥэлӓ виктӓрӓш лин.

Кушкышвлӓм пӹ чкэдэн куштымаш. Пушӓҥӹ кронам йажон  
анчалмыкы, ӹлӹкшӹ укшвлӓ лошты кошкышы укшвлӓм эчэ 
ужаш  лиэш. Кушмашты цилӓ укшланок ик статьан услови агылат, 
сэдӹндон кыды укшыжы кошкат. Соты шотыдымаш тӓ качкыш 
шотыдымашат тиштӓкэн когон поктат. Ти вэлдӹк, пӓлӹм пӓшӓ, 
пушӓҥӹн кронажат вашталт миӓ.

Пушӓҥӹн кушмашыжы пиш ольэн эртӓ. Тӹ нӱжвэцок пу- 
шӓҥӹн кушмашыжым вашталталаш, укшвлӓжӹм кэрӓл вэлкӹ 
колташ кӹнь, эдэмлӓн тӹшкӹ кидӹм нӓлӹн митэ акли. Ик вӓ- 
рэлӓ укшвлӓм пӹчкэдэн, вэс вӓрэ когорак укшвлӓм кушташ лиэш; 
кэрӓл сотым ужьш, кэрӓл силам нӓлӹн, нинӹ йажонрак кушкыт.

Пилам, укш пӹчкэдӹм кайыцым нӓлэшӓт, садовньык тэҥ эок  
и ӹштӓ. Вӹлвӓл укш мычашвлӓм пӹчкэдэн миэн, ӧрдӹж укш-
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влӓм тидӹ шӓрӓ дӓ цилӓ пушӓҥӹжӹмок кынэштӓрӓ. Мӹҥэшлӓ 
эчэ —  ӧрдӹ ж укшвлӓм пӹчкэдэн миэн, ӹрдӹ укшым ходыш кол- 
таш лиэш.

Тэҥэлӓ пӹчкэдэн миэн, пушӓҥӹштӹшӹ ма улы кэрӓлӹм, 
силам цилӓ вӓрӓн-вӓрӹш колташ лиэш. Ти вэлдӹк пушӓҥӹжӹ- 
мӓт йажом ӹштӓш лиэш тӓ лӓктӹшӹжӹмӓт (урожайым) когоэм- 
дӓш лиэш. Кӹцкӓн пушӓҥӹм анчыдэок куштышаш кӹнь, кышкы 
шанат — тӹшхӹ кушкаш ирӹкӹм укшвлӓлӓн пушаш кӹнь, тӹнӓм 
вара тэхэнь ’ пушӓҥӹгӹц прамой лӓктӹшӹмӓт вычаш укэ — ваш- 
тырла кушшы олмавувлӓ шукы олмам ак ӹштэп. Сэдӹндон, 
мыштэн ӹштӹмӹ пӹчкэдӹмӓш —  пушӓҥӹм кэрӓл сэмӹнь кушты- 
маш ылэш.

УП-шӹ ГЛАВА.

ПЭЛЭДӸШӒН КУШКЫШВЛӒН ШУКЭММӒШ61ШТӸ.
Кэрэк махань пэлэдӹшӓн кушкышыжат, кушкын дӓ шӓрлэн 

мимӹжӹ сэмӹнь поспэйӓ дӓ варажы пэлэт шӹнцэш. Тӹдӹн пэ- 
лэдӹшвлӓжӹгӹц нӱшмӓн кӹцкӹвлӓ лит. Цилӓ нушмӹжӹгӹ- 
цок, йарал условивлӓ ылмаштыжы, у  кушкыш ӹльӓнэн кушкын 
кэрдэш.

Тӹҥэлӓ гӹньӓт, нӱшмӹгӹц вэлэ агыл у  кушкыш кушкэш. 
Кушмаш, шӓрлӹмӓшӹжӹ вэс йӧндонат лин кэрдэш. Кушкыш кӹц 
иктӓ махань лаштыкшы айырлагӹнь, — шамак толшы, пӓрцӓн 
(почкан) сэскӓ важ лаштыкшы айырла гӹнь, кушкышын тӹ лаш- 
тыкшыгӹц у кушкыш, важан, вурдан, ӹлӹштӓшӓн, ӹшкэ вуй- 
ажок ӹлэн кэртшӹ цэла кушкыш лин кэрдэш. Нӱшмӹвлӓ гӹц 
паснаок кушкышвлӓн шӓрлэн мймӹ йӧнӹштӹм в э г э т а т ь и в н ы й  
ш ӓ р л ӹ м ӓ ш  маныт.

Кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ шӓрлэн мимӓш (размножэньӹ  
манмы) утлаок когон кэрӓл ылэш. Кушкышвлӓ ак шӓрлэп ыл- 
гэцӹ, нинӹвлӓ кошкэн шӱн пӹтӹмӹкӹ, ӓль йаммыкы, кушкыш- 
влӓн вашталтшывлӓштӹ ӹнэштӹ коттэп. Тӹнӓмжӹ гӹнь, мӹ- 
лӓндӹ вӹлнӹ ылмыштат кушкышвлӓн тагынамок пӹтӓ ыльы.

Кушкышвлӓн шӓрлӹмӓшӹштӹн хозӓйствалык значэньӹштӹ 
пишок кого ылэш. Мӓлӓннӓ кэрӓл ылшы дӓ пользым кандышы 
кушшышвлӓм шӓрлӹмӓштон мӓ ш укэмдэн миэнӓ. Тидӹгӹц пасна 
нӱшмӹвлӓдон у  йиш кушкышвлӓм эдэм ӹштӓш тымэнь шон.

Кушкышвлӓн шӓрлэн мимӓшӹштӹм, ӹлӹмӓшӹштӹм иаукы тым- 
дым статьан пӓлэн шошы, пӓшӓштӹ кого опытан ылшы эдэм  
кӹзӹт йактэ совсэмок ылтымы у йиш кушкышвлӓм анчэн куштэн 
кэрдэш; социальизмлӓн кэрӓл кушкышвлӓм войымаш пӓшӓнӓм 
шӓрӹмӓштӹ когон шэргӓкӓн кушкышвлӓм пуа.

I. КУШКЫШВЛӒН МЫЖЫРАҤЫН ШӒРЛӸМӒШӸШТӸ, ШУ-
КЭММӒШӸШТӸ.

1. Пэлэдӹшӹн стройэньӹжӹ.
Примула пэлэдӹшӹн стройэньӹ ж ӹ . Примула пэлэдӹ- 

шӹм (Т -̂шӹ заньӓтьӹм анчы) пӹтӓри анчалмыкок куштылгын 
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пӓлӓш лиэш: шимӓлгӹ-розывый пэлэдӹ^ лӹвӹрӓ вуйан дӓ ыжар 
пэлэдӹш цӓшкӓн ылэш.

Пэлэдӹш цӓшкӓ „фунтик“ кань ӓль воронка гань ылэш; ти- 
дӹнтӹрвлӓжӹ вӹц пӱӓн ц ӓ ш к ӓ  ӹ л ӹ ш т ӓ ш ӓ н  ылыт. Пэлэдь1Ш 
цӓшкӓжӹ изи вурды вуйышты шӹнцӓ, тн вурдыжым вэс стать- 
анжы п э л э д ӹ ш  й а л  (цвэтоножкы) маныт.

Пэлэдьш цӓшкӓгӹц пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйын ик маньар^лаш- 
тыкшы вӹлкӹ лӓктэш. Пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйым кӱшӹцӹн анчы- 
мыла гӹяь, льӓпцӓкӓ кӹшкӓр (круг) форман тӹдӹ ылэш; тӹдӹн 
тӹрвлӓжӹ Бӹц лаштыкэш — лӹвӹрӓвлӓэш вуйта пӹчмӹ ылыт.

Пэлэдӹщ лӹвӹрӓ вуйым тӹржӹгӹц кӱшкӹлӓ шывшыл кол- 
тымыкы, пэлэдӹшӹн мол лаштыквлӓжӹ гӹц тӹдӹ куштылгын

74-шӹ карт. Примула пэлэдӹшӹн стройэньӹжӹ.
I  — пэлэдӹш пӓшкӓ, 2 — пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуй, 3  — пэлэдӹш лӹвӹрӓ 
вуй пыч,4 —  шӹрхӓ вуй, 5  — пӱкшэм ӓҥ, 6  — пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуй ӓҥӹштӹш 

рӓдниьквлӓн пӱкшэм вӓр.

айырла. Лӹвӹрӓвуй ӱл мычашыштыжы пыч форман ылмыжы тӹ- 
нӓм кайын колта.

Пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйым кыт мычкы кышкэт шумыкы, дӓ пыч 
кӧргӹ вэлжӹм (стэньӓжӹм) когоэмдӹм стьокла (лупа) вашт ан- 
чалмыкы, ш ӹ р х ӓ  и з и  м э ш ӓ к  п о с т о л в л ӓ м  ужаш лиэш; 
нинӹжӹ кӹтӹк шӹртӹ лаштыквлӓ тэрвэя ылыт. Ти шӹрхӓ изи 
мэшӓк постолвлӓжӹм п ы л ь н ь и к  маныт.

Шӹрхӓ изи мэшӓквлӓм шӹртӹдон икарашыжы пэлэдӹш ш ӹ р- 
X ӓ в у й маныт.

Шӹрхӓ изи мэшӓквлӓштӹжӹ тыгыдыгӹцӓт тыгыды ш ӹ р х ӓ 
пӹрцӹквлӓ ылыт. Им мычаштон тэхэнь шӹрхӓ мэшӓкӹм ньэмӹр- 
тэн шуаш лиэш тӓ имвуйэш  пижмӹ шӹрхӓжӹм когоэмдӹшӹ стьо- 
к.ча вашт анчаш лиэш; пасна шӹрхӓ лаштыквлӓм тӹнӓм ужаш  
куштылгы.

Пасна шӹрхӓ лаш ты квлӓм. когон когоэмдӹмӓн микроскоп 
вашт анчэн тымэнь пӓлэн лӓктӹнӹтӓт, каждый шӹрхӓ лаштык-

79



75-шӹ карт. Примула 
пэлэдӹшӹн дьиа- 

грамы.

шок кок кльэткӓӓн ылэш; нинӹвлӓштӹжӹ протоплазмы донйадро  
ылыт. ■■

Воронка гань пэлэдӹш цӓшкӓ кӧргӹшкӹ ӹндэ анчал ан- 
чэнӓ. Тидӹн пычдаштыжы ыжар изи маклака —  н ӱ ш м ӹ  в ӓ р  
ылэш. Кӹцкӹ дон нӱшмӹвлӓ вара ти орган гӹцэт лит. Нӱшмӹ 
вӓргӹц в ӹ ц к ӹ ж дӓ тӧр п ӱ к ш э м н э р  кӱшкӹлӓ куза. Тидӹн мы- 

чаштыжы булавкы постол п ӱ к ш э м  ӓ ҥ  улы. 
Нӱшмӹ вӓрӹм, тӹшэц кӱшкӹлӓ кузымы вӹц- 
кӹж вурдым дӓ пӱкшэм ӓҥӹм икарашыжы 
гӹнь п ӱ к ш э м  ӓ ҥ м а н ыт .

Анчалалына гӹнь, пэлэдӹш цӓшкӓн сэк 
пындаштыжок пӱкшэм ӓҥ шӹнцӹмӹлӓ чучэш. 
Лач цӓшкӓм цӓшкӓ хӓлӓ вурды тӹҥгӹцок — 
пэлэдӹш йалэткӹц ольэн кӹрӹн нӓлӹнӓ 

гӹнь, пэлэдӹш йалын сэк кӱшӹл лаштыкэ- 
шӹжок пӱкшэм ӓҥ кушкын пижӹн шӹцмӹи 
мӓ ужына. Пэлэдӹш йалын ти лаштыкшым 
п э л э д ӹ ш т ӹ ҥ  маныт.

Ӹндэ нӱшмӹ вӓрӹм кок икань лаштыкэш кыт мычкы лош 
пӹчнӓ гӹнь, дӓ пӹчмӹ вӓржьш когоэмдӹм стьокла вашт анчалына 
гӹнь, нӱшмӹ вӓр кӧргӹштӹ тыгыды, йӹргэшкӹрӓк, ошалгы дӓ 
пэлэ вашт кайшы тьэльцӓвлӓ раскыдын кайыт. Нӱшмӹ вӓрӹн 
т о ҥ ш ӹ т ӹ к ш ӹ тидӹ ылэш, лишӓшлык нӱшмӹЕЛӓн ӹльӓндӹ- 
шӹштӹ (зародышышты) тидӹ ылэш.

Пэлэдӹшӹн пасна лаштыквлӓнсӹ ылмашыштым раскыдын 
пӓлэн нӓлӓш манын, пэлэдӹшӹн планжым (дьиаграммым) ӹштӓт 
(75-шӹ карт).

Мол кушкышвлӓн пэлэдӹш влӓ. Махань шон кушкышвлӓн 
пэлэдӹшвлӓн стройэньӹштӹ ик стать- 
анвлӓ агылэп. Формышты донат, изи- 
кого ылмыштыдонат, цӹрэштӹдонат, 
лаштыквлӓштӹ (чӓстьӓвлӓштӹ) ылмы 
вӓрӹштӹдонат, иктӹ-вэсӹштӹ лошты- 
шты кынамжыгӹнь нинӹ когон айыр- 
лат. Сэдӹгишӓнок, кушкышвлӓм пӓ- 
лӹшӹ эдэм, пэлэдӹшвлӓм анчалынок, 
кушкышвлӓн лӹмӹштӹм пӓлӓ.

Пэлэдӹшвлӓ шукы йиш ылыт 
кӹньӓт, нинӹнӹм шукыштынымок 
примула пэлэдӹшӹн ганьвлӓмок лаш- 
тыквлӓм (чӓстьӓвлӓм) моаш лиэш; 
лаштыквлӓжӹ вэлэ вэс форманвлӓ 
ылыт тӓ шотыштыдонат тӹдӹнгӹц ай- 
ырлалтыт.

Виш ньопка пэлэдӹшӹн айыртэ- 
мӹн ылмашыжы. Вишньопка пэлэдӹшӹм анчымы годым, пэлэ- 
дӹш лӹвӹрӓ вуй дон цӓшкӓн ӓҥӹсӹр ӹлӹштӓшвлӓжӹгӹц па- 
сна, пэлэдӹш йалын кӱшӹл мычаштыжы ыжар аваргы сӹнцӓэш 
тӹкнӓ (76-шы карт). Ик пэлэдӹшӹм вӓлӹнӓӓт,тӹдӹм кыт мычкы 
пӹчкӹн анчалына гӹнь, ти аваргын формыжы цӓшкӓ гань ыл- 
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7фшы '!карт. Вишньопкан лош 
пӹчмӹ пэлэдӹшӹжӹ.

1 — шӹрхӓвуй, 2  — пӱкшэм ӓн-, 
3  — нӱшмӹ.



мым мӓ ужына. Шӓрлэн кушкын кэшӹ пэлэдӹш тӹҥэш тӹдӹм 
шотлат (7-шӹ заданьым анчы).

Пэлэдӹш тӹҥӹн тӹржӹ мычкы пэлэдӹшӹн тэхэнь дӓ тэхэнь 
лаштыквлӓжӹ (чӓстьӓвлӓжӹ) икладын шӹнцэн кэӓт: вӹлэцӹн —  
цӓшкӓӓн ыжар ӹлӹштӓшвлӓ вӹзӹт ылыт, нинӹвлӓ паштэк —  кэл- 
гӹштӹрӓк —  лӹвӹрӓ вуйын ош лӹвӹрӓвлӓ ылыт, совсэмок кӧр- 
гӹштӹжӹ кужы шӹрхӓвуйвлӓ пишок шукын ылыт. Вишньопка 
пэлэдӹш ӹлӹштӓшвлӓ, примула пэлэдӹшӹнлӓ, иктӹ-вэсӹштӹ- 
дон кушкын ушналт шӹцтэлӹт: пэлэдӹш тӹҥгӹц нинӹм ик- 
тӹн-икгӹн кӹрӓш лиэш. Пэлэдӹш тӹҥ пындашкӹц йамдар гань 
форман пӱкшэм ӓҥ кӱшкӹлӓ куза; ти пӱкшэм ӓҥӹштӹжӹ— нӱшмӹ 
вӓр, пӱкшэм нэр дӓ пӱкшэм ӓҥ йажонок пӓлдӹрнӓт. Нӱшмӹ вӓ- 
рЯм пачмыкы дӓ когоэмдӹ м стьокла вашт тӹдӹм пыт тӹшлэн 
анчымыкы, кынамжы иктоҥ шӹтӹкӹм, кынамжы — коктым моаш 
лиэш.

2. Пэлэдӹшвлӓн шӹрхӓӓҥмӓш тӓ ӹльӓнӹмӓш.
Нӱшмӹ кльэткӓвлӓн ӹльӓнӹмӓшӹштӹ. Нӱшмӹ вӓрӹн тоҥ  

шӹтӹквлӓжӹ лишӓшлык нӱшмӹвлӓн ӹльӓндӹш ылыт: тидӹм тӓ 
ӹндэ пӓлэдӓ. Пӱкшэм ӓҥӹн шӹрхӓшкӹ шӹрхӓвуйын шӹрхӓжӹак 
попазы гӹнь, тоҥ шӹтӹквлӓгӹц нӱшмӹвлӓ лин 
ак кэртэп, тидӹм тымэньшӹвлӓ пӓлэн шоныт.

Пӱкшэм ӓҥ шӹрхӓӓҥмӹкӹ пэлэдӹш кӧр- 
гӹштӹ ма лиӓлтэш, шӹрхӓ тоҥ  шӹтӹквлӓэш 
ма лиӓлтмӹм пӱлӓ жэп пӓлӹдэлыт ылын.

Шӹрхӓн пӹрцӹкшӹ, пӱкшэм ӓҥэш пи- 
жэшӓт, вуйта шӹтӓ маныныт, тымэньшӹвлӓ 
анчыктэн пуэнӹт; ти шӹрхӓ пӹрцӹкэт пишок 
вӹцкӹж ш ӹ р х ӓ  п ы ч ы ш к ы  (трупкашкы) 
шывшылт кэӓ (77-шӹ карт). Шӹрхӓ пӹрцӹ- 
кӹн кльэткӓвлӓштӹ ма ылмыжыдон йадро- 
влӓштӹгэ, ти пычышкы йогэн валат. Пычшы 
кужэмэш, пӱкшэм нэр кӧргӹшкӹ пыра, тӹдӹн 
цилӓ кыт мычкыжы вашток лӓктэш тӓ ик тоҥ  
шӹтӹк йактэ шоэш.

Цилӓ тоҥ  шӹтӹкшӹнок, вӹлвӓл сӱмӹш- 
тӹжӹ нӱшмӹ пырымы пыйыртикӓ ыраж улы.
Тоҥ шӹтӹк кльэткӓвлӓгӹц ӹштӹмӹ ылэш; 
тоҥ  шӹтӹк кӧргӹштӹ, ти нӱшмӹ ыраж ӓҥ- 
гӹц мӹндӹрнӓт агыл, йадроан айыртэмӓн нӱ- 
шмӹ кльэткӓ —  нӱшмӹ ӓль нӱшмӹ кльэткӓ 
улы. Шӹрхӓ вӹлэцӹнэт шӹрхӓ пычэт ти нӱ- 
шмӹ кльэткӓ докылаэт лишӹлэм миӓ. Шӹр- 
хӓ йадроан тидӹн мычашыжы нӱшмӹ ыраж  
ӓҥ ваштэт тоҥ  шӹтӹк кӧргӹшкӹ пыра дӓ 
тиштӓкэн пачылткэӓ. Тӹнӓм пычыник йадро- 
жы нӱшмӹ кльэткӓн йадродон пижӹн шӹ- 
нцэш. Шӹрхӓ пӹрцӹкӹн йадрожыгӹц нӱшмӹ 
кльэткӓн йадро у  вэшэствам нӓлэш.
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77-шӹ карт. Кыт мыч- 
кы пӹчмӹ пӱкшэм 
нэр; когон когоэмдӹмӹ.
П окш алны  нӱшмӹ 
кльэткӓн нӱшмӹ (я) 
кайэш; тидӹ нӱшмӹ 
пырым ӓҥӹштӹ ылэш. 
Нӱшмӹ ыраж ӓҥӹш- 
кӹ шӹрхӓ пыч лишӹ- 

лэмэш.



78-шӹ карт. Лош шэлмӹ 
вишньопка.

I  — сӱм, 2  — шӹлжӹ, 
3  — нӱшмӹ, 4—пиҥӹдӹ 
ланзы, нӱшмӹжӹ тидӹн 

кӧргӹштӹ ылэш.

Йадровлӓн тч пижмӓшӹштӹм ӹ л ь ӓ н ӹ м ӓ ш маныт.
Шӹрхӓн ик пӹрцӹкшӹ ик нӱшмӹ кльэткӓм вэлэ ӹльӓндӓ- 

рэн кэрдэш  манын тымэньшӹвлӓ пӓлэн шоныт.
Ӹльӓнӹмӹкӹ пэлэдӹшӹштӹш вашталтышвлӓ. Ӹльӓньшӓ- 

шэш цилӓ пэлэдӹшӹшток кого вашталтышвлӓ лиӓлтӹт.
Тоҥ шӹтӹкӹн нӱшмӹ кльэткӓжӹ пай- 

ылалташ тӹҥӓлэш. Ик тэхэнь нӱшмӹ кльэткӓ 
гӹцок, пайылалт-пайылалт у кльэткӓвлӓ шукы 
лин кэрдӹт. Угӹц лишӹ ти кльэткӓвлӓгӹц 
лишӓшлык кушкышын ӹльӓнӹкшӹ изин- 
ольэн кушкаш, шӓрлӓш тӹҥӓлэш. Тоҥ шӹ- 
тӹкӹн сӱмжӹ нӱшмӹ комышкы вашталт, 
лин миӓ.

Ӹльӓнӹмӹкӹ тоҥ  шӹтӹквлӓгӹцэт нӱш- 
мӹвлӓ лин миӓт.

Ӹльӓнӹмӓш пӓштэк пэлэдӹшӹн вӹлвӓл 
(тӱ вэл) чӓстьӓвлӓжӹ ма вара лит?

Вишньопкан —  нӱшмӹ вӓргӹц пасна, цилӓ 
хӓлӓок нинӹ вилӹн пӹтӓт; нӱшмӹ вӓр гӹц- 
шӹ к ӹ ц к ӹ  лиӓлтэш. Вишньопкан кӹцкӹ- 
жӹм тӹшлэн анчэн лӓкмӹкӹ, тӹштӓкэн;;;та- 
маньар чӓстьӓм (лаштыкым) моаш лиэш: 
1) вӹцкӹж сӱм постол вӹлвӓл ланзым, 

2) пакылажы, шӹлӓн вӹдӓн тотлы ланзым —  вишньопкан шӹл- 
жӹм, 3) варажы —  пиҥӹдӹ тоҥым дӓ, сэк остаткаэшӹжок, 4) нӱш- 
мӹм моаш лиэш (78-шӹ карт.).

Тоҥ кӧргӹштӹш нӱшмӹ— нӱшмӹ вӓрӹн тоҥ шӹтӹкӹц лиӓл- 
тӹн. Тӹдӹн йӹр ылшы ланзывлӓжӹ нӱшмӹ вӓрӹн стэьнӓвлӓжӹ- 
гӹц линӹт; нинӹм к ӹ ц к ӹ  ш ӹ л  маныт.

Пӧртӹштӹ урдымы примулам анцыцок шӹрхӓ- 
ӓҥдӓш ат цацы гӹнь, тӹдӹн кӹцкӹ лимӹжӹм топ- 
лоток ужаш акли. Дьикӹй ш отэш  кушшы мӓнмӓн 
примулын гӹнь, •—• вэс статьанжы —  баранчик ман- 
мын, шошым пӹтӹмӹ андак кӹцкӹм куштылгын 
моаш лиэш; тӹдӹн кӹцкӹ шӹлжӹ (околоплодньик) 
шоҥыргэ мырышы кукшы, мадыш постол ылэш; 
кӱшнӹжӹ йӹргэшкӹ ыраж улы; околоплодньиккӧр- 
гӹштӹжӹ пиш шукы нӱшмӹ ылэш.

Кукшы околоплодньик ылман кӹцкӹжӹм к о- 
р о б о ч к а  маныт (79-шӹ карт).

Олмавун кӹцкӹжӹ —  олмажы вэс статьан лиӓл- 
тэш. Олма лимӓшкӹ нӱшмӹ вӓр вэлэ агыл, шӹлӓн 
пэлэдӹш тӹҥӓт эчэ пыра; пэлэдӹш тӹҥ нӱшмӹ 
вӓрдон кушкын пижӹн шӹнцэш. Олман ик вуйыш- 
тыжы ужаш лиэш: ылшы цӓшкӓн котшы пэлэдӹшвлӓжӹ тӹштӹ 
кошкэн шӹнцӹнӹт. Пэлэдӹшӹн цӓшкӓ ӱлнӹ ылшы нэлэдӹш  
тӹҥгӹц олма лимӹм тидӹ анчыкта.

Кушкышвлӓн мыжыраҥын тӱлэтмӓшӹштӹ (шукэммӓшӹштӹ). 
Ӹльӓнӹмӹ паштэк вэлэ нӱшмӹ вӓргӹц кӹцкӹ „пӱкшэмӓлтэш“. 
Нӱшмӹ вӓрӹн тоҥшӹтӹквлӓжӹ тӹнӓм нӱшмӹвлӓ лит.
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Ӹльӓнӹмӓш лин кэртшӹ манын, пэлэдӹшвлӓштӹ кок йиш 
органвлӓ лишӓшлык ылыт: о з ы  о р г а н  ш о т ы ш т ы  ы л ш ы  
ш ӹ р х ӓ  в у й к э л э ш ,  д ӓ ӓ в ӓ  о р г а н  ш о т ы ш т ы  ы л ш ы  
п ӱ к ш э м  ӓ ҥ  к э л э ш .  Шӹрхӓ вуй дон пӱкшэм ӓҥвлӓ пэлэ- 
дӹшвлӓн п о л о в о й  о р г а н в л ӓ ш т ӹ  ылыт. Озы дӓ ӓвӓ ор- 
ганвлӓдон кушкышвлӓн т ӱ л э т м ӓ ш ӹ м  м ы ж ы р а ҥ ы н  т ӱ -  
л ӹ м ӓ ш  ( п о л о в о е  р а з м н о ж е н и е )  маныт.

Ш ӹрхӓ пӹрцӹквлӓм пэлэдӹшкӹц пэлэдӹшӹш намалышт- 
маш, Примулан дӓ вишньопкан пасна пэлэдӹшвлӓ йӹдэок шӹрхӓ 
вуйвлӓӓт тӓ пӱкшэм ӓҥвлӓӓт ылыт. Тэхэнь пэлэдӹшвлӓм —  мы- 
жыранвлӓ (двуполыйвлӓ) маныт.

Пэлэдӹшӹн озы дон ӓвӓ органвлӓжӹ иктӹ-вэсӹштӹдон 
сага-сагаок ылытат, ӹльӓнӓлтмӓш тиштӓкэн пишок простан  
лиэш машанымыла. Кэрэк тӹҥэлӓ гӹньӓт, ӹшкӹмжӹн шӹрхӓ- 
жӹдонок шӹрхӓӓҥшӹ пэлэдӹшӹштӹ шӹрэрӓкӹнжок шӹрхӓ 
шӹтэн ак кэрт.

Тӹшлэн анчэнӹтӓт, пӓлэн шоныт: ик пэлэдӹшӹштӹ пӱкшэм  
аҥ дон шӹрхӓ пӹрцӹквлӓ ик вэрэмӓштӹ ак поспэйэпӓт ӹшкэ 
шӹрхӓдонок шӹрхӓӓҥмӓш шоэн вэлэ лиэш. Шӹрхӓ вуйын шӹр- 
хӓвлӓжӹ шэлӓш тӹҥӓлмӹ годым дӓ шӹрхӓвлӓжӹ вӹлкӹ лӓкмӹ 
годым, тӹ пэлэдӹшӹнок пӱкшэм ӓҥвлӓжӹ шӹрхӓ пӹрцӹквлӓ- 
лӓн пижӹн кэрдӓшӹштӹ эчэ поспэйэн ак шоктэн. Пӱкшэм ӓҥ 
поспэйэн шомыкыжы, шӹрхӓжӹ шоҥэм колта дӓ ӹльӓндӓрӓш  
йарал агыл лиэш.

Шошым пэлэтмӹштӹ годым мӓнмӓн фрукты пушӓҥӹвлӓнӓм 
кӱ ужын гӹнь, шукы гӹцӓт шукы мӱкшвлӓ дӓ мол йиш кав- 
шаҥывлӓ нинӹн тотлы пышан ош пэлэдӹшвлӓштӹ чоҥэштӹлмӹм 
тӹдӹ нӓлӓ.

Пэлэдӹш пындашты н ь э к т а р  лӹмӓн тотлы вильӹн вактал- 
тыш улы; йори ылшы кол сӱк постол жэльэзкӹвлӓгӹц ти вак- 
талтышыжы лиэш. Ти ньэктарэт тӓ шӹрхӓжӓт кавшаҥывлӓм 
пэлэдӹшвлӓшкӹ аздарат. Нэрӹштӹдон ньэктар йактэ шомышты 
годым, ӹшкэ тэрвэнӹштӹ нинӹ шӹрхӓм (тидӹжӹ поспэйэн гӹнь) 
пижӹктӓт, тӓ ныгыды пынан ылшы мӹшкӹрэшӹштӹ, оҥэшӹштӹ, 
йалвлӓэшӹштӹ моло тидӹм нинӹ намал-намал кэӓт. Вэс пэлэ- 
дӹшӹшкӹ чоҥэштэн кэмӹкӹштӹ кавшаҥывлӓэт ӹшкӹмӹштӹн 
кӓпӹштӹдон пӱкшэм ӓҥэш тӹкнэн миӓт. Пӱкшэм ӓҥжӹ шӹрхӓ- 
ӓҥӓш йӓмдӹлӓлт шон гӹнь, ик мазар шӹрхӓ тӹшӓкэн пижӹн 
кодэш. Пэлэдӹшвлӓгӹц ӹшкӹлӓнӹштӹ дӓ ӹшкӹмӹштӹн льичин- 
кӹвлӓлӓн „качкышым" нӓлӹн-нӓлӹн, ньима штм пӓлӹдэок шӹр- 
хӓӓҥдӹмӓш пӓшӓм кавшаҥывлӓэт тэвэ тэҥэлӓ ӹштӹлӹт.

Вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓшӹн кэрӓлжӹ. Ш ӹрэрӓкӹнжок 
тэҥэлӓ эчэ лиӓлтэш: ик пэлэдӹшӹшток лишӹ шӹрхӓдон пӱкшэм  
ӓҥӹм шӹрхӓӓҥдӹм годым, нӱшмӹвла льывы совсэмок ак лиэп, 
льывы льӓзӹрӓвлӓ дӓ совсэмок чӹдӹ лит. Пӱкшэм ӓҥӹшкӹжӹ 
тӹ йиш кушкышынок вэс пэлэдӹшкӹц шӹрхӓ попаза гӹнь, 
вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓш (перекрестное опыление) манмы 
лиэш кӹнь, нӱшмӹвлӓ шукы дӓ йажо йишвлӓ лит.

Вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓш кушкышвлӓн ӹлӹмӓштӹ когон 
кэрӓл ылмыжы пӓлӹмӓн.
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Пэлэдӹшвлӓм тусарэн анчалмыкы, нинӹн стройэньӹштӹн 
условиэш тымэнь шомыштылан цӱдэйӹмӹлӓ лиэш; ӹлӹмӓшӹн 
условиэш тымэнь шомаш пэлэдӹшӓн кушкышвлӓштӹ тӹжэм 
ивлӓ кыт мычкы лин миэнӹт тӓ нинӹвлӓ палшымдон ваштал- 
тышла шӹрхӓӓҥмӓш ӹньӓнӹн лиӓлтэш.

Рисункышты (80-шы карт.) тусаралтэн анчалмыкы, ужаш  
лиэш: примулан сакой тӹшкӓвлӓ гӹц нӓлмӹ пэлэдӹшвлӓштӹш  
пӱкшэмнэр ик кытанвлӓ агылэп, пэлэдӹш пычыштыш шӹрхӓ 
вуйвлӓжӹ махань шон кӱкшӹцӓнвлӓ ылыт.

Кужы пӱкшэм ӓҥӓн пэлэдӹшвлӓштӹ пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуй 
пыч покшалны нинӹ ылыт; мытык пӱкшэм нэрӓн пэлэдӹшвлӓш- 
тӹжӹ пычын кӱшӹл вуйыштыжы, тӹдӹн ӓҥ сагаракок нинӹ 
шӹнцӓт.

80-шы карт. Примулан лош шэлмӹ пэлэдӹшвлӓжӹ.
1 — кужы пӱкшэм нэрӓн пэлэдӹш. 2  — кӹтӹк пӱкшэм нэрӓн; р  — пӱкшэм ӓҥ, т  —  

шӹрхӓвуй, 3  — нӱшмӹ вӓр, ч — пэлэдӹш цӓшкӓ.

Пӧртӹштӹ урдымы мӓнмӓн примула искуствэный услови- 
влӓштӹ кушкэш; тӹдӹм шӹрхӓӓҥдӹмӓшкишӓн мӓ ана шытыр- 
ланы; сэдӹгишӓнок кӹцкӹвлӓжӹмӓт тӹдӹнӹм мӓ ана уж. Шо- 
шым мӓдонына пэлэтшӹ пэрвоцвэтӹн —  баранчикӹн пэлэдӹш- 
влӓжӓт ти примулан ганьок стройэньӓн ылыт.

Кужы нэрӓн кавшаҥы — пыйылмы ӓль лӹпӹ, тотлы ньэкта- 
рым кӹчӓл-кӹчӓл, ик пэрвоцвэт пэлэдӹшкӹц вэсӹшкӹ чоҥэштӹ- 
лӓш тӹҥӓлӹт, пэлэдӹш пыч пындашэш погыналтшы ньэктарым 
постарат; тӹнӓмэт тэвэ, кужы пӱкшэм нэрӓн пэлэдӹшвлӓн шӹр- 
хӓм мытык пӱкшэмнэрӓн пэлэдӹшвлӓшкӹ, мытыканвлӓжӹ гӹц 
кужанвлӓшкӹ кавшаҥывлӓэт мӹҥэш-аньэш намалышташ тӹ- 
ҥӓлӹт. 81-жӹ рисункым анчалмыкы, тидӹ лиӓлтмӹм ыҥылэн 
шокташ пиш куштылгы. Махань-шон кушкышвлӓн шӹрхӓдон 
„вашталтылмаштэт" вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓшэт (перекрестное 
опыление) тэвэ ылэщ.

Клухой нуж манмы нужын пэлэдӹшвлӓжӹ гӹнь, совсэ- 
мок вэс статьан шӹрхӓӓҥӹт (82-шы карт). Тӹдӹн ош вэнчикшӹ 
ӓйэн шӹндӹм пыч кань ылэш; кӱшӹл вуйыштыжы шльом ганьы 
„кӱшӹл тӹрвӹшкӹ" дӓ пасэ льӓпцӓкӓ „ӱл тӹрвӹшкӹ“ тидӹ сӓр- 
нӓлт лин миӓ. „Кӱшӹл тӹрвӹ“ лӹвӓлнӹ шӹрхӓ вуйвлӓн шӹрхӓӓн 
изи мэшӓквлӓ дӓ пӱкшэм ӓҥ важын пӱкшэм ӓҥжӹ тайэн шӹн- 
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дӹмӹ. Нинӹм пыйылмы постол кужы нэрӓн кавшаҥывлӓ вэлэ 
шон кэрдӹт. „Ӱл тӹрвь1ж ӹ “, пыч кӧргӹшкӹ кавшаҥы пырымы 
годым, пэлэдӹшкӹц кэнвацмашкӹц тӹдӹлӓн палша.

Тотлы ньэктардокы кырмымыжы годым, пыйылмэт шӹрхӓ 
вуйын шӹрхӓэшӹжӹ тупшыдон тӹкӹлӓлтэшӓт, шӹрхӓм тэрвэнжӹ  
пижӹктӓ. Вэс пэлэдӹшӹштӹжӹ, шӹрхӓӓҥшӹ кӓпшӹдон пӱкшэм 
ӓҥэш тидӹ тӹкнӓ дӓ тӹшӓкэн шӹрхӓм ик маньарым пижӹктэн 
кода. Тэхэнь кушкышвлӓм эчэ ужаш  лиэш; кыды кушкышвлӓн 
пэлэдӹшвлӓштӹн шӹрхӓ вуй вэлэ улы, кыдывлӓжӹш — пукшэм ӓҥ 
вэлэ.

Пӱкшэм ӓҥӓн пэлэдӹшвлӓгӹц пасна ылмы шӹрхӓ вуйан 
пэлэдӹшвлӓм мӓнмӓн изи охырэцвлӓнӹм тӓ ужын кэрдӹдӓ. Тэхэнь

Б

81-шӹ карт. Пыйьшмы 82-шы карт. Клухой нужын пэлэдӹшвлӓжӹ.
шӹрхӓӓҥдӹмӹ пэлэ- ^  — пэлэдӹшӓн вурды, Б  — пасна . пэлэдӹш,

дӹшвлӓ. I —  цӓшкӓ, 2 — пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуй, ^ — пӱкшэм.
ӓҥ, 5 — шӹрхӓ вунын шӹрхӓ пӹрцӹквлӓжӹ.

пэлэдӹшвлӓм, мыйсыранвлӓ (двуполыйвлӓ) гӹц айырышашланэн 
м ы ж ы р т ы м ы  ( о д н о п о л ы й )  м а н ы т .  Шӹрхӓ вуйан пэлэ- 
Дӹшвлӓ кӹцкӹвлӓм ак ӹштэп. Нинӹвлӓм —  „охыр пэлэдӹш" мӓ- 
ныт. Нинӹм кынамжы локтылшывлӓэш шотлат вӓк, кушкышын 
вильӹжӹм (сокшым) нинӹ вуйтэ шывшын Ь1лӓт. Тидӹ такэш  
шайа ылэш. Тэҥэлӓ пӓлӹдэок попымаш кодым пэлэдӹш чӓстьӓ- 
влӓн (лаштыквлӓн) кэрӓл ылмыштыгишӓн ыҥылдараш кэлэш.^Тӹ- 
тэ гӹнь охырэц шачышлан кого кӧтӹрӹм тэҥэлӓ ыҥылэн пӓлэн 
шоктыдымаштон Ь1штӓш лиэш.

Ш ӹрхӓӓҥдӹш кавшаҥывлӓ укэ ылыт ылгэцӹ, шӹрхӓ вуйан 
озы пэлэдӹшвлӓгӹщ пасна ылыш ӓвӓ пӱкшэм ӓҥӓн охырэц пэлэ- 
дӹш влӓгӹц нӱшмӓн кӹцкӹвлӓ (охырэцвлӓ) ӹнэштӹ л и э п .  ( 10-шы 
заданьым анчы).
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Йӹрӓнвлӓм тӱнӹ ӹштӹмӓн условивлӓштӹ тэҥэлӓжок акли. 
Охырэцвлӓжӹм ирӹ шӹндӹмӓн парньиквлӓштӹ, ӓль шокшы вӓр- 
влӓштӹ анчэн куштымы годым, кавшаҥывлӓн пӓшӓштӹм искус- 
ствэнӹй шӹрхӓӓҥдӹмӓштон вашталташ вӓрэштэш; шӹрхӓ пӹр- 
цӹквлӓм пэлэдӹшвлӓн пӱкшэм ӓҥвлӓшкӹ кисточкыдон ӓль иктӓма 
сэмӹнь вэс йӧндон намалыштэ акли. Кого шокшы вӓрвлӓштӹ 
мӱкш ульавлӓм йори шӹндӓт, ти мӱкшвлӓдон шӹрхӓӓҥдӓт.

Шӹрхӓӓҥдӹш кавшаҥыБЛӓи кэрӓлӹштӹ. Кавшаҥывлӓ шӹр- 
хӓӓҥдӹмӓштӹ пиш кого пӓшӓм ӹштӹмӹштӹм ыҥылымашок 
вэлэ чӹдӹ ылэш. Шукы пэлэдӹшвлӓжӹмок йишӓн-йишӓн (опрэ- 
дэльоный) кавшаҥывлӓ шӹрхӓӓҥдӹмӓшӹм пӓлэя шомаш сэк 
кэрӓлжок ылэш.

Пӹтӓриш пэлэдӹшӹн тӹҥ ӓль клухой нуж пэлэдӹшӹн гань 
кужы пычан пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйвлӓэш кужы нэрӓн кавшаҥывлӓ 
шӹнцӹт, вазалыт. Лач нинӹ вэлэ пэлэдӹш пындашкӹц ньэк- 
тарым нӓлӹн кэрдӹт тӓ, тӹдӹм нӓлшӓшлӓнэн, кэлгӹшкӹрӓк 
пырэнӓт, пӱкшэм ӓҥӹм шӹрхӓӓҥдӓт.

Ку вара йӓ мӓ лоштына, кльэвӹр пэлэдӹш вуйвлӓгӹц тотлы 
вильӹм шывшын анчыдэ? Сэдӹндон вэт пыйылмывлӓ кльэвӹрэш  
шӹнцӹт вазалыт. Нинӹн нэрӹштӹ пэлэдӹш пыч каньок кужы 
ылэш: сэдӹндонок кльэвӹрӹм сэк когон шӹрхӓӓҥдӹш кавша- 
ҥыжы пыйылмывлӓ ылыт.

Шайыштыт: тамазар и пэрви, йэвропыштыш кльэвӹрӹм мӹн- 
дӹрнӹ ылшы Австральин нырэш ӱдэн анчэнӹтӓт, кльэвӹр совсэ- 
мок нӱшмӹм ӹштӹдэ, маныт. Вара, цаклэн колтымыкы, йэвро- 
пыштыш пыйылмывлӓм тӹшкӹ нӓҥэнӹтӓт ижӹ, кльэвӹр тӹштӓ- 
кэн шачаш тӹҥӓлӹн.

Сэдӹндонок, шӹрхӓӓҥдӹш кавшаҥывлӓ хозӓйствалан пи- 
шок кэрӓл ылмышты пӓлӹмӓн.

Ӹ ш кэдурэш ок ш ӹрхӓӓҥмӓш . Кынамжы гӹнь, —  йажо игэчӹ 
агыл годым —  ӱштӹ годым, йуран годым, ӓль кэрӓл кавшаҥывлӓ 
укэ ылмы годым, пэлэдӹшвлӓн вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓш лин 
ак кэрт. Тӹнӓмэт тэвэ пэлэдӹшвлӓ шӹрхӓӓҥ ак кэртэп тӓ шачы- 
шым ак пуэп.

Интьэрэснӹ вэт: тӹҥэлӓ ылмаш кодым кыды кушкышвлӓн 
пэлэдӹшвлӓштӹ ӹшкэдурэшӹшток шӹрхӓӓҥӹт тӓ нӱшмӹвлӓжӹ 
кэрэк кыцэ дӓ литок. Тэхэнь кушкышвлӓмӓт эчэ пӓлэн шомы, 
кыдывлӓн пэлэдӹшӹштӹ топлоток ӹшкэдурэшӹштӹ шӹрхӓ- 
ӓҥӹт. Шамак толшэш, томат, пырса тэхэнь ылыт; киндӹ 
кушкышвлӓ лоштыжы ш ож тэхэнь ылэш.

Кавшаҥывлӓ шӹрхӓӓҥдӹмӓн пэлэдӹш влӓн айыртэмвлӓштӹ. 
Шӹрхӓ вуй дон пӱкшэм ӓҥ —  пэлэдӹшӹн сэк кэрӓл чӓсть- 
влӓжӹ ылыт. Кушкышвлӓн мыжыраҥын тӱлӓлтмӓшӹштӹ лач 
нинӹ гач вэлэ лиӓлт кэрдэш.

Цӓшкӓн ӹлӹштӓшвлӓжӹ гӹнь дӓ  пэлэдӹшӹн лӹвӹрӓ вуйжы 
гӹнь, ти органвлӓ сага ылытат тӓ нинӹм лэвэдӹтӓт, кӹцкӹ ӹш- 
тӹмӓш пӓшӓшкӹ ак пырэп, сэдӹгишӓнок нинӹм п э л э д ӹ ш ӹ н  
д э в ӓ ш э ш  ӓль п э л э д ӹ ш  с а г а ш э ш  лӹмдэнӹт.

Тӹҥэ гӹньӓт, кавшаҥывлӓ шӹрхӓӓҥдӹм пэлэдӹшвлӓн пэлэ- 
дӹш сагашыжы пэлэдӹшӹн кэрӓл чӓстъӓжӹ ылэш. Лӹмӹнжок 
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нинӹвлӓштӹ вэт сакыран вильӹжӹ — ньэктаржы лӓктэш, погына;. 
ньэктаржы гӹнь, кавшаҥывлӓм пэлэдӹшвлӓшкӹ аздара.

Пэлэдӹш сагашын йоҥата, раскыды цӹрэжӹ мӹндӹрцӹнок 
пӓлдӹрнӓ: пэлэдӹшӹн лӹвӹрӓ вуйжы сигнал пӓлӹ гань ылэш, 
ньэктар кыштакэн ылмы вӓрӹм кавшаҥывлӓлӓн анчыкта. Шукы 
пэлэдӹшвлӓнок тотлы пышыштат кавшаҥывлӓлӓн ньэктарым кӹ- 
чӓлӓш палша.

Пэлэдӹш сагашы (околоцвэтник) топлотш ок йоҥата, раскыды 
цӹрэӓн дӓ пӓлӹ акли. Уан шӧртньӹ валган сары таражым 
пэлэтмӹ вэрэмӓнжӹ кӹрӹн нӓлшӓш кӹнь дӓ тӹдӹм пыт тӹшлэн

83-шы карт. Уан „озы* таравлӓжӹ. 
Б  — озы (шӹрхӓ вуйан) пасна 

нӓлмӹ пэлэдӹш.

84-шӹ карт. Уан ӓвӓ таравлӓжӹ. 
Б1— пӱкшэм ӓҥӓн ӓвӓ пасна нӓлмӹ' 

пэлэдӹш.

анчышаш кӹнь, ужына: озы пэлэдӹшвлӓн шӹрхӓ' вуйвлӓм
тӹштӓкэн шукы гӹцӓт шукым мӓ ужына (83-шы карт); ти шӹрхӓ 
вуйвлӓ ик вурдэш —  пэлэдӹш  тӹҥэш цымыралт аралалт шӹн- 
цӹнӹт.

Таран каждый пасна пэлэдӹшӹжӹ тыгыды ылэш. Анчаш  
кӹнь ыжаралгы кол, сӱк постол тидӹ ылэш, тӹрвлӓжӹ воктэн ши 
цӹрэӓн мамык улы. Ти кол сӱк постолэт самой околоцвэтньик 
манмэт ылэш. Каждый кол сӱк каньгӹцшӹ шӹрхӓ вуйын вӹц- 
кӹж вурдывлӓжӹ кокты рӓдӹ кӱшкӹлӓ шалгат, нинӹвлӓн мычаш 
вуйыштышты шӧртньӹ валган шӹрхӓ пӹрцӹк ара кого улы. 
Кол сӱк постол пэлэдӹшӹн ӱлнӹжӹ, когоэмдӹм стьокла вашт 
анчалмыкы пыйырка жэльэзкӓм моаш лиэш; тидӹгӹц мӱ пы- 
шан тотлы ньэктар лӓктэш.
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Уан таравлӓжӹ—тидӹ пэлэдӹш 'агыл, икараш аралалт шӹцшӹ 
шукы тыгыды пэлэдӹшвлӓ —  й ӹ гӹ  р э  - й ӹ г ӹ р э п э л э т ш ӹ -  
в л ӓ (соцвэтие) ылыт.

Пэлэдӹшвлӓн пӱкшэм ӓҥвлӓштӹ кышты вара ылыт? Нинӹнӓт 
пасна тарала погыналтыныт (84-шӹ карт.) тӓ уан пасна кӱшшы 
тӹшкӓвлӓн укшвлӓштӹ кушкыт.

Уан таравлӓштӹжӹ, ирок тӹҥӓлӹнӓт, вады йактэок, мӱкш- 
Блӓ мӱҥӓт, ӹшкӹмӹштӹн кӓпэшӹштӹ дӓ йалвлӓэшӹштӹ шӹр- 
хӓм пижӹктэн-пижӹктэн, ик тарагӹц вэс тарашкы нинӹ нама- 
лыт. Уан озы дон ӓвӓ пэлэдӹшвлӓ (половой) айырлалтмаш изи- 
охырэцвлӓнгӹц мӹндӹркӹ кэн: озы дон ӓвӓ пэлэдӹшвлӓ пасна 
тӹшкӓвлӓэш (ӓль пушӓҥӹвлӓэш) кушкыт. Тэхэнь кушкышвлӓм 
д в у д о м н ы й в л ӓ э ш  лӹмдэнӹт.

85-шӹ карт. Пэлэтшӹ пӹркэм.
86-шы карт. Пӹркэм ,тара“. 

а — шӹрхӓ вуйан пасна пэлэдӹш, 
б  — пӱкшэм ӓҥӓн пачмы пэлэдӹш.

М ардэж эш  шӹрхӓӓҥшӹ пэлэдӹ ш влӓ дӓ  нинӹн ӹшкэ сэ -  
мӹнь ылмашышты. Ирӹ шошым пӹркэм пэлэдэш . Шӹрхӓ цицок 
ылшы, ӱлӹкӹлӓ кэчӓлтшӹ тӹдӹн таравлӓжӹ йоҥата, раскыды 
валганат агылэп, пышанат агылэп (85-шӹ карт). Ти таравлӓштӹ  
тотлы вильэт ик патькталтышат укэӓт, кавшаҥывлӓ тишкӹ ак 
погынэп.

Тӹҥэ гӹньӓт, пэлэт шӹпшӹ пӹркэм тӹшкӓ укшым изиш  
тӹкӓлӓлмӹкок, ӹрзӓлмӹкок, сары шӹрхӓ пырак шагал колта. 
М ардэж годымжат сэдӹ ҥэлӓок лиэш: ӹрзӓлтмӓшэшэт таравлӓ- 
гӹц шӹрхӓ вилэш, пачкалтэш тӓ воздух мычкы пиш йӹлэ шӓр- 
лэн кэӓ.

Пӹркэмӹн озы таражыгӹц кол сӱк кань ик пэлэдӹшӹм 
имдон ольэн айырэн нӓлшӓш кӹнь дӓ когоэмдӹм стьокла вашт 
тӹдӹм анчышаш кӹнь, каждый пэлэдӹшвлӓ лӹвӓлнӹ ӱлӹц куш-



кын пижӹн шӹцшӹ кол сӱк кань шӹрхӓ вуйвлӓм кӓндӓкшӹм 
ужаш лиэш (86,я-шы карт.).

Пӹркэмӹн пӱкшэм ӓҥвлӓжӹ уан ганьвлӓ агылэп, тарала цы- 
мыралтэлыт. Таравлӓгӹц когорак ылшы пэлэдӹш пӓртньӓвлӓ 
кӧргӹштӹ коктын, кымытын нинӹ ылыт; ти пэлэдӹш пӓртньӓ- 
влӓжӹ озы таравлӓ ылман укшвлӓэшок кушкыт.

Тӹҥэлӓ гӹнь пӹркэмӓт, изи охырэц каньок, однодомный  
манмы кушкыш ылэш: озы дон ӓвӓ пэлэдӹшвлӓжӹ пасна-пасна 
ылыт кӹньӓт, ик кушкыш тэрвэнок ылыт.

Пэлэтмӹ годым пэлэдӹшӓн пӓртньӓгӹц йакшар шӹртӹ гань- 
влӓ вӹлкӹ лӓктӹт, (86,б-шы карт.) ӓвӓ пэлэдӹшвлӓн пӱкшэм  
ӓҥвлӓштӹ нинӹ ылыт; мардэжэш  ӓль иктӓма тӹкнӹмӓшэш пач- 
калт кэшӹ' дӓ воздухэш  шӓрлэн кэшӹ шӹрхӓ пыракэт нинӹвлӓ- 
эш эт шӹнцӹт. Пӹркэм пэлэдӹшӹн шӹрхӓ вуйан пэлэдӹшвлӓ- 
жӹгӹц пӱкшэм ӓҥӓн пэлэдӹшвлӓшкӹ шӹрхӓ пӹрцӹквлӓм кав- 
шаҥывлӓ ак намалэп, нинӹм мардэж намалыштэш.

Мӓнмӓн шукы пушӓҥӹвлӓнӓжок (лӱлпӹ, коги, топыль, тӱм) 
мардэж шӹрхӓӓҥдӹмӓн ылыт. Злаквлӓӓт, тӹ шотышты киндӹ куш- 
кышвлӓӓт, шукышток мардэжэш  шӹрхӓӓҥӹт. Нинӹн пэлэдӹш- 
влӓн озы дӓ ӓвӓ органвлӓжӹ вэлэ тэвэ йӹгӹрэ-йӹгӹрэ погынэн 
шӹцшӹ йори пэлэдӹшвлӓштӹ —  киндӹ вуйвлӓштӹ ӓль шуды  
вуйвлӓштӹ ылыт.

М ардэж шӹрхӓӓҥдӹм пэлэдӹшвлӓм пӓлӓш пиш куштылгы, 
нинӹн цилӓштӹнок тэвэ махань пӓлӹквлӓ улы: 1) нинӹм лэвӓ- 
шӹштӹ тыгыдывлӓ дӓ колсӱк каньвлӓ, 2) йоҥата раскыды цӹ- 
рэштӹ дӓ ньэктарышты нинӹн укэ, нинӹн шӹрхӓ вуйвлӓштӹ  
пиш шукы шӹрхӓ пӹрцӹкӹм пуат.

3. Искуствэнӹй шӹрхӓӓҥдӹмӓштон у  йиш кушкыш- 
влӓм анчэн куштымаш.

Кушкышвлӓ лоштыш йарлалтмаш. Природышты шӹрхӓӓҥ- 
мӓш ик йиш кушкышвлӓ лошты иктӹ-вэсӹштӹдон пишок 
икангвлӓ, пишок ик ротньанвлӓ лошты сож ок лин миӓ.

Кэрэк тӹҥэ гӹньӓт, сакой йиш кушкышвлӓ лоштат, вӹлэцӹ- 
нӹштӹ анчымашты иктӹ-вэсӹштӹгӹц пиш когон айырлалтшы 
дӓ ротньа ылмашышты, пишок тошты готшы ылман кушкышвлӓ 
лоштат шӹрхӓӓҥмӓш кынамжы лин кэрдэш . Тэҥэ шӹрхӓӓҥмӓш 
кодым цаклымы: махань шон йиш кушкышвлӓгӹц лишӹ вырлык 
(потомствы) ӓль тидӹм ӹштӹшӹ иктӓжӹжӹ кушкыш статьач^ 
лиэш, ӓль яӓтьӓтмӹштӹн" когыньыштынат тӹшвлӓштӹ, айыр- 
тэмвлӓштӹ статьан тидӹ лиэш. Д ӓ  тидӹжӹ пӓлӹмӓн. Вэт ти у  
кушкышын ӹльӓндӹшӹжӹ (зародышыжы) „ӓвӓжӹн“ нӱшмӹ 
кльэткӓгӹц тӓ „ӓтьӓжӹн“ шӹрхӓ пӹрцӹк кльэткӓгӹц лиӓлтӹн. 
Кушкышвлӓн ти свойствыштым — ӹшкэ лоштышты йарлалтшы 
вырлыкым (смэсь) пумаш свойствыштым —  анчэнӓт, кушкыш 
пӓшӓм видӹшвлӓ у сорт культурный кушкышвлӓм анчэн куш- 
таш тӹҥӓлӹнӹт.

Природышты гӹнь махань шон кушкышвлӓн вырлык йарлы- 
маш лач ш оэн вэлэ, самынь ш оттон вэлэ лиӓлтэш. Сэдӹндонок,
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нктӹшкӹ мишӹ кушкышвлӓ лошты дӓ культурный кушкышвлӓн 
махань шон сортвлӓ лошты искуствэнӹй шӹрхӓӓҥдӹмӓшӹм 
ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Кушкышым ӹльӓндӓрӹшӓшлӓнэн, ик кушкышын пэлэдӹш  
шӹрхӓм вэс кушкышын пэлэдӹш пӱкшэм ӓҥӹшкӹ искуствэнӹ  
намал шӹрхӓӓҥдӹмӓшӹм ( с к р е щ и в а н и е  р а с т е н и й )  маныт.

Ик йиш (икань) кушкышвлӓн махань шон кок йишӹм ик- 
тӹшкӹ йараш пишок куштылгы, шамак толшы, кок йиш ол- 
мавум ӓль кок йиш грушым иктӹшкӹ йараш куштылгы.

Шамак толшэш , кок йиш олмавум айырэн нӓлӹт: ик олма- 
вужы пиш шэргӓкӓн олмавлӓм ӹштӓ дӓ шачышыжы чӹдӹ лӓк- 
тэш , тэл ӱштэш пиш мэрцӓ. Тидӹ — 1-иш №-ран йиш. 2-шы 
№ -ран йишӹжӹ ӱштӹм тырхышы олмаву ылэш, кого лӓктӹшӹм 
пуа дӓ олмавлӓжӹ тыгыды дӓ шапывлӓ ылыт. Ти кок йиш ол- 
мавум скрэшчивайымыкы вырлык йарлымашым ӹштэн шокташ  
лиэш. Вырлык йарлымашан олмаву тотлы олмавлӓм ӹштӓш 
тӹҥӓлэш, йажо лӓктӹшӓн лиэш тӓ ӱштӹвлӓмӓт когон тырхышы 
лиэш.

Ти вырлык йарлымаш, —  ӓль, тымэньшӹвлӓ манмыла, г и б -  
р и д ,  —  кок йиш олмавувлӓн вырлыкыштым иктӹшкӹ йарымы, 
скрэшчивайымы мӓлӓннӓ кэрӓл ма йажоштым (качэствыштым) 
пуат.

Скрэшчивайымаш кыцэлӓ лиэш Скрэшчивайымашыжым тэ- 
ҥэлӓ ӹштӓт. Шошым, 2 №-ран олмаву пэлэтмӹ анцыц, олма пэ- 
лэдӹш пӱкшэмӹм (бутоным) пинцэт мычашвлӓдон ольэн пачы- 
тат, тӹдӹн цилӓ шӹрхӓ вуйвлӓжӹм шӹрхӓ пӹрцӹк изи мэшӓк- 
влӓм кӹрӹн нӓлӹт (ӓль шӹрхӓ вуй хӓлӓок кӹрӹн нӓлӹт). Тэҥэлӓ  
ӹштӹмдон пэлэдӹшӹн озы органжым совсэмок йамдат, вэс 
статьанжы тидӹм —  пэлэдӹш к а с т р и р у й ы м а ш  маныт. Ӹшкэ- 
дурэшокшы ӹльӓнӹмӓш ӹнчӹ ли манын тидӹм ӹштӓт.

Тидӹгӹц вара, пӱкшэм ӓҥ цэла хӓлӓок ылман кастрируйым 
ти пэлэдӹшэдӹм, мол пэлэдӹшвлӓгӹц шӹрхӓ пӹрцӹк попазы- 
машкӹц, марльын изи мэшӓктон лэвэдӹт. Ти мэшӓкӹштӹ пэ- 
лэдӹшӹм, пӱкшэм ӓҥ поспэйӹмэшкӹ, ик кок кэчӹ тырынок 
урдат; пӱкшэм ӓҥ поспэйӹмжӹм тӹштӓкэн кӹльэ гань вӹдӹжтӹ 
(влагы) лӓкмӹгӹц пӓлӓт.

Тӹнӓм пэлэдӹшкӹц изи мэшӓкӹм кэдӓрӓт, ӓвӓ кушкышын 
пӱкшэм ӓҥӹшкӹжӹ 1-иш №-ран олмаву пэлэдӹшкӹц,—  ӹньэ 
озы  кушкышын пэлэдӹшкӹцэт —  нӓлмӹ шӹрхӓм шӓвӓлтӓт. Ти- 
дӹм кӹртньи ваштыр мычашэш йалштымы савыц лаштыктон, 
ӓль костычкыдон (изи мэтэлкӓ) ӹштӓт. Ш ӹрхӓӓҥдӹм пэлэдӹ- 
шэдӹм эчэӓт марльы мэшӓктон лэвэдӹт; махань йишвлӓм скрэ- 
шчивайымгишӓнжӹ сагажы пумага лаштыкым сирэн сӓкӓлтӓт.

Удэн шӹтӹктӹмӹ гибридвлӓ. Скрэшчивайымаш паштэк плу- 
чайым кӹцкӹвлӓн тоҥвлӓштӹгӹц (нӱшмӹвлӓштӹ) у йиш куш- 
кышвлӓм шӹтӹктэн лыктыт; нинӹ вашталтшы, у  тӹшӓн (призна- 
кан) ылыт.

Тоҥӹц ӱдэн куштымы ана кушкышвлӓгӹц, сэк силанвлӓжӹм, 
сэк йажон кушкын шачшывлӓжӹм айырэн нӓлӹнӓт, нинӹгӹц 
кого пушӓҥӹвлӓм анчэн куштымыла. Ти сӓмӹрӹк пушӓҥӹвлӓ 
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кӹцкӹвлӓм ӹштӓш тӹҥӓлмӹкӹштӹ, махань йиш пушӓҥӹвлӓжӹ 
пользым кандышашлык ылмым пӓлӓш лиэш. Тӹдӹм пӓлэн шо- 
мыкы ижӹ у йиш шотэш нинӹм войаш тӹҥӓлӓш лиэш.

Мичуринӹн у  йишвлӓжӹ. У кушкышвлӓ ӹштӹшэш лачок- 
шымок И. В Мичуринӹм шотлаш лиэш. Тидӹм, кушкышвлӓ анчы 
тышым —  растьэньиводым цилӓнок пӓлӓт, Мичуринск халаэш  
(ЦЧО-шты, пэрвиш Козлов халам тэҥэлӓ лӹмдэнӹт) опыт ӹштӹ- 
мӓн лӹмлӹ кӹцкӹ станцим тидӹ ӹштэн; тидӹм кӹзӹт мичу- 
рински станци маныт.

У йиш кушкышвлӓм анчэн кушташ манын,Мичурин цилӓ ӹлӹ- 
мӓшӹжӹм пуэн. Совэт Сойузын покшал полосан пиш лэлӹ усло- 
вивлӓштӓт, шокшы кэчӹвӓл вэлӹштӹш ганьвлӓмок пиш йажо 
кӹцкӹ пушы йиш кушкышвлӓм анчэн кушташ тидӹ кӹрэдӓлӹн.

Кушкышвлӓм скрэшчивайымжыдон, гибридвлӓм анчэн куш- 
тэн-куштэн, йажовлӓжӹм айырэн-айырэн, кушкышвлӓн культу- 
рыштым айыртэмӹнлӓ анчэн-анчэн, 55 и ровотайымаштыжы

87-шӹ карт. „Мичуринӹн тэлшӹ Бэрэ“ манмы грушы-олма, дӓ тидӹм ӹштэн 
пушы ^■рушы олмавувлӓн грушы — олмавлӓжӹ.

I  — уссурийски грушы олмавун грушӹжы; 2 — „Мичуринӹн тэлшӹ Бэрэжӹн* 
гибрид. 3 — кэчӹвӓл вэл грушы.

кок шӱдӹмӓт утла у йиш культур кушкышвлӓм Мичурин анчэн 
куштэн; ти шотышты кӹцкӹ пушы пушӓҥӹвлӓм дӓ мӧр тӹшкӓв- 
лӓм йажо йишвлӓш тидӹ анчэн куштэн.

Ш укэрдӓт агыл эчэ, РСФСР-ӹн покшал полосаштына тэл  
ӱштӹм тырхышы грушы олмавлӓ ик йишӓт ак кушэп ыльы; 
кушкыныт кӹньӓт, грушы олмавлӓжӹм тэлгач свэзӓньэк урдэн  
лыкташ акли ылын. Мичурин пишок йажо йиш грушым анчэн 
куштэн; ти йиш грушы-олма кимӓштӹжӹ поспэйӓ дӓ шошым 
йактэок тидӹм урдаш  лиэш. Ти грушын пушӓҥӹжӹ тэл ӱштӹ- 
гӹц ак лӱт. Ти грушылан “Мичуринӹн тэлшӹ Б эр э“ лӹмӹм пуэ- 
нӹт, Уссурийский крайышты кушшы, ӱштӹм тырхышы шӹргӹ 
(дьикий) груша-олма тоҥгӹц Мичуринӹн питомньикэш груша-ол- 
мавум куштэнӹтӓт, кэчӹвӓл вэлӓн кушшы, тотлы грушы-олмавлӓм 
ӹштӹшӹ, дӓ мӓнмӓн ӱштӹ тэлӓн кльиматым тырхыдымы, утлаок  
йажо йиш грушы-олмаву дон скрэшчивайымашэш ти йиш гру- 
шым анчэн куштымы (87-шӹ карт.).

Скрэшчивайымашэш вырлык йарлымашэт мичурински у ийш- 
ӹм пуэн; ти йишӹшкӹжӹ тидӹм ӹштӹшӹ груша-олмавувлӓн 
шэргӓкӓн свойствавлӓштӹ пырэнӹт.
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Уссурийӹштӹш ӓвӓ йишкӹц ӱшкӹм тырхымаш лиӓлтӹн; 
кэчӹвӓл вэлӹш нӹжгӓ сортшыгӹц —  кӹцкӹвлӓн когон йажо качэ- 
ствы тот, шалдыра ылмаш, цэвэржӹ.

Мычуринӹн опытшы, пӓлӹмӓшӹжӹ кого ылэш; ӹшкэ пӓшӓ- 
жӹм тидӹ пиш йаратэн, пӓшӓжӹм пиш пыт ӹштэн. Сэдӹндонок  
вэлэ вэт, Мичуринск хала дон ылшы питомньыкыштыжы, 30° Ц  
ӱштӹ тэл ылман вӓрӹштӹжӹ, кэчӹвӓл вэлӹштӹш кушкышвлӓ 
кӹцкӹм ӹштӓт; виноград, абрикос, чэрэшньӓ, айва, тутовый пушӓ- 
ҥӹ, манмы шэлковицӹ, грэцки пӱкш тӓ молвлӓӓт кэчӹвӓл вэлнӹш 
кушкышвлӓ тиштӓкэн йажон кушкыт тӓ кӹцкӹвлӓм ӹштӓт.

Мичурински виноградын йишвлӓжӹ айыртэмӹнок интьэрэс- 
нӹйвлӓ ылыт, нинӹ ӱштӹм тырхат, ньимахань лэвӓштэок ӓль 
изиш лэвэдӓлӹнок нинӹ тэлӹм эртӓрӓт.

Шукыгӹцӓт шукы у  йишвлӓм вэлэ агыл Мичурин анчэн 
куштэн; тидӹ йактэ сэвсэмок пӓлӹдӹмӹ у кушкышвлӓм тидӹ \
анчэн куштэн; шамак толшы, вишньопкадон ломбыгӹцкӹ йар- ^
лалтман пушӓҥӹм, грушы дон пӹзӹлмӹ йарлалтманым, ^

Ь1ндэ Мичурински у  йишвлӓ, айыртэмӹнжок м ахань-ш он ?
йиш олмавлӓ, грушывлӓ, вишньопкавлӓ, сливавлӓ, ти толшаш 5
ивлӓшток, совхозвлӓш тӹ, колхозвлӓштӹ —  мӓнмӓн социальистьи- 
чэски садывлӓштӹнӓ когонок шӓрэн колтымы лишӓшлык ылыт.

Мичуринӹн у йишвлӓжӹ кльиматым тырхышывлӓ ылыт. Сэ- I
дӹндонок, пэрви кӹцкӹӓн пушӓҥӹвлӓ укэ ылман мӹндӹр йыпэл 
вэкӹ нинӹм нӓҥэӓш лиэш, тӹштӓкэншӹ худа йиш фруктывлӓм <
йажо йишвлӓдон вашталташ лиэш. <

И. В. Мичуринӹн лӹмжӹ Совэт Сойузыштына пишок 
лӹмлӹ ылэш. Лач кугижӓн правитьэльствы вэлэ Мичуринӹм ?
шотэш пиштӹдэ, тӹдӹн пӓшӓжӹм цэнӹдэ.* Ньимахань срэд- 
стватэок, ньимахань палшымаштэок, ӹшкӹмжӹн труйва ко- {
пэквлӓэшӹжӹ, кӹдкӹ хозӓйствашты рэвольуцим Мичурин пыт 
йӓмдӹлэн. \

Кугижӓ ылмы годым, ти нӓшӓжӹм Мичурин когон шӓрэн \
колтэн кэрттэ, ӹшкӹлӓн ӹштэн шоктымашвлӓжӹм труйыш I
халыквлӓлӓн пуэн кэрттэ. У сортвлӓм анчэн куштымашты Мичу- I
ринӹн ӹштэн шоктымашыжын, достижэньӹвлӓжӹн государствы |
значэньӓн ылмыштым лач С овэт влать вэлэ шотэш пиштӹш. |
Лач мӓнмӓн социальистичэски хозӓйстваштына вэлэ Мичуринӹн {
пашӓвлӓжӹ шэргэш шотлалтыт, ти пӓшӓвлӓжӹм кымдан шӓрӓт. |
Шукы и ровотайымы Мичуринӹи сатшыгӹп пиш кого опытный ?
станцим кӹзӹт ӹштэн шӹндӹмӹ. Мичурински йишӓн сӓмӹрӹк [
пушӓҥӹвлӓ и йӹдэок таманьар шӱдӹ тӹжэмӹн мӓнмӓн Совэт I
Сойузнан цилӓ вӓрэлӓжбк шӓрлӓт. [

Тиштӓкэн йори исльэдоватьэльски инстьитутышты, совэтски  
учоныйвлӓ кушкыш лимӓшвлӓн (развитие) дӓ нинӹдон виктӓ- 
рӹмӓш законвлӓм тӹшлӓш тымэньӹт, кушкышвлӓм анчэн 
куштымашты Мичуринлӓ пӓшӓ кычылтмашым (прийомым) ты- 
мэньӹт.

Ӹшкӹмжӹн кого пӓшӓвлӓжӹгишӓн Мичуринӹм кок ордьэн  
дон: Трудовой красный знамӹ дӓ Лэньинӹн ордьэндон награ- 
ждайымы.
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Соииальизм стройымнан условивлӓштӹ у  йишвлӓм анчэн ку- 
штымаш айыртэмӹнок когон кэрӓл ылэш. Кокшы пӓтьилэткӹн 
програмышкы патыр задачым пыртымы —  у йиш кушкышвлӓм 
анчэн кушташ, киндӹн, кавштавичӹн, садвичӹн, тэхньичэски дон  
кормылык кушкыш йишвлӓм анчэн кушташ лимӹ. Совэт сойу- 
зын пасиа районвлалӓн дӓ молгӹцӓт анцыдшы — кукшы игэ- 
чӓн районвлӓлӓн нинӹм анчэн кушташ.

Совэтски научный станцивлӓ, культурный кушкышвлӓн у  
йишвлӓм анчэн куштымашты кӹзӹтӓт кого анцылтымашвлӓм 
ӹштэнӹт. Шамак толшэш: Саратовски опытный станцим нӓлшӓш. 
Ыржа дон шӓдӓҥӹм скрэшчивайымдон совсэмок у кушкышым 
куштэн лыктыныт —  пэлэ ш ӓдӓҥӹ—пэлэ ыржа гибрид тидӹ ылэш; 
тидӹн- пӹрцӹжӹн качэтсвыжы шӓдӓҥӹн ганьракок ылэш тӓ 
кукшы игэчӹ дон ӱштӹвлӓм шӓдӓҥӹ гӹцӓт йажон тырха. Кукшы 
игэчӓн мӓнмӓн кэчӹвӓл вэлдон ир вэл лоштыш киндӹ ӱдӹмӓн сола 
хозӓйствалан, районын худа кльимат условивлӓжӹдон сӹҥэн 
кӹрэдӓлӓшӹжӹ ти у  йиш киндӹ кого палшыкым пуа.

Пӓлэн шошы дӓ опытан эдэм , „йымын ньимахань палшы- 
маш тэок“, у кушкышвлӓм куштэн-куштэн лыктэш тӓ лӹмӹнжок 
сола хозайстванам социальистьичэски пэрэстройкы ӹштӓш кэрӓл 
кушкышвлӓм кушта.

II. ВЭГЭТАТЬИВНЫЙ ШУКЭМӒЛТМӒШ.

К у ш к ы ш в л ӓ н  в э г э т а т а т ь и в н ы й  м а н м ы  й ӧ н д о н  
ш у к э м ӓ л т м ӓ ш ӹ к  важ^маклакавлӓдон,важ вурдывлӓдон моло 
шукэммӓшӹм ӹндэ пӓлэн лӓктӹнӓ.

1. Важвлӓдӧн, сэскӓӓлтшӹ вурдывлӓдон дӓ ӹлӹштӓш- 
влӓдон шукэмӓлтмӓш.

Важ  вурдывлӓдон дӓ важвлӓдон ш укэмӓлтмӓш . Важ вур
дыжы —  кушкышын ырок лӹвӓлнӹш виӓштӓлт кэшӹ вурдыжы^ 
ылэш; тидӹн пӓртньӓвлӓжӹгӹц у ханавлӓ ырок вӹлкӹ лӓкть1Т. 
Важ  вурды шӓрлӹмӹ дӓ укшланымы сэмӹнь тӹдӹн пасна чӓстьӓ- 
влӓжӹ лоштыш пижӹк пӹтэн кэӓ,— ӹлэн кэртшӹ кушкышвлӓ 
тамазарык лиӓлтӹт.

Кынамжы гӹнь кушкышвлӓ важвлӓгӹц кушкын лӓктӹт; ти 
важвлӓэшэт пӓртньӓвлӓ лит, нинӹвлӓжӹгӹц у кушкышвлӓ ха- 
нэн лӓктӹт. Важдон шукэммӓшӹн тэхэнь ик примэржӹм ӹҥӹж 
тӹшкӓвлӓштӹ ужаш  лиэш. Ӹҥӹжӹм гӹнь важшыгӹц шӹтэн 
лӓкшь! ханавлӓдон шукэмдӓт.

Важ вурдывлӓдон, дӓ важвлӓдон шукэмӓлтмӓшӹм акэл сам- 
шудывлӓ лошты шӹрэнжок ужаш лиэш. Тэвэ малын нинӹ пиш 
йӹлэ шӓрлӓт тӓ нинӹ дон топлоток кӹрэдӓл ат шалгы гӹнь, 
ныр кымдыкэшок моло ӓрӓлӓнэн, шӓрлэн шӹнцӹт.

Акэл шудывлӓн вэгэтатьив шӓрлӹмӓшӹштӹм, шукэмӓлтмӓ- 
шӹштӹм тымэньмӓш мӓнмӓн социальистьичэски нырвлӓнӓгӹц 
киндӹ шачышнан худа тышманвлӓм йамдаш палша.
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Важ маклакавлӓдон ш укэмӓлтмӓш . Культурный кушкышвлӓн 
важ маклакавлӓдон шӓрлӹмӓшӹн, шукэмӓлтмӓшӹн йажо примэр- 
жӹм роколма анчыкта.

Роколман важ маклакавлӓжӹ —  кого запасан питатэльный 
вэшэстван ылшы ырок лӹвӓлнӹш вурдывлӓн кӹжгэм маклакаэм- 
мӓш ылэш. Роколман вурдывлӓжӹ важ маклака вӹлнӹ ылшы 
„сӹнзӓвлӓ гӹц“ (пӓртньӓвлӓгӹц) шӹтэн лӓктӹт. Топлотшок рок- 
олман цилӓ важмаклака хӓлӓ, ӓль лош пӹчкэдӹмвлӓдон шӹн- 
дӓт; кынамжы шӹндӹшӓшлык вырлык чӹдӹ гӹнь, ик маньар 
шӹлжӹ йарэлӓ пӹчкэдӹмӹ „сӹнзӓвлӓжӹ“ (пӓртньӓлӓ) донат  
роколмам шӹндӓш лиэш. Пиш шэргӓкӓн роколмам йӹлэ ш у- 
кэмдӹмӓш кодым шӹрэнжок тэҥэӓл шӹндӓт.

Роколма нырым ан- 
чым годым кэрӓл пӓшӓ- 
ж ок —  роколмам ы р ы- 
м а ш ылэш. Роколмам  
ырым годым ырокым ро- 
колма сэскӓ тӹҥӹшкӹ 
аралат, йӧрӓт. Ырымаш —  
с т о л о н  манмы ырок 
лӹвӓлнӹш вурдывлӓлӓн 
когон шӓрлэн кушкаш  
палша. Пасэн (горизон- 
тально) кушшы ти 'сто- 
лонвлӓн мычашвлӓштӹ

88-шӹ карт. Бэгоньим ӹлӹштӓш лаштыквлӓдон пач вэкӹлӓжӹ кӹжгэмӓш  
шукэмдымӓш. тӹҥӓлӹт тӓ важ макла-

; - б э г о н и н  ӹлӹштӓш, тидӹм лаштыквлӓэш кавлӓлӓн тӹҥӓлтӹшӹм 
пычмы, 2 — ырокоптыман банкышкы шындымы
ӹлӹштӓш пӹчкӹк, 5—важым колтышы ӹлӹштӓш пуат; ти маклакавлаэшы- 

пӹчкӹк. жӹ питатэльный вэшэст-
вавлӓн сэк когонж ок  

крахмалын, запаслвлӓштӹ тэмӓш тӹҥӓлӹт.
Важ маклакавлӓдон вэгэтатьивны йӧнӹмӓш примэрвлӓм при- 

родышты вэсӹвлӓмӓт моаш лиэш. Шамак толшы, чистьӓкӹм 
важгэок капайэн лыкмыкы, тӹдӹн важ маклакавлӓжӹм куш- 
тылгын ужаш лиэш. Тиштӓкэн айыртэмӹн интьэрэсныйжок тэвэ  
ма ылэш; ырок пындаштыш важ маклакагӹц пасна, ырок вӹлнӹш 
изи важ маклакавлӓ эчэ чистьӓкӹн улы, ти важ маклакавлӓжӹм 
ӹлӹштӓшвлӓн поҥышышты ужаш лиэш. Ти изи важ маклакавлӓ 
шӓдӓҥӹ пӹрцӹ гань ылыт, кӓҥӹжӹм нинӹ ырокышкы вилӹт, 
шӹжӹмжӹ шӹтэн лӓктӹт.

Ӹлӹштӓштон ш укэмӓлтмӓш . Ӹлӹкшӹ, лывыргы вӓрвлӓэш  
кушшы кыды-тидӹ кушкышвлӓн ӹлӹштӓшвлӓштӹгӹп тэҥэлӓ 
шукэмӓлтмӓш лиӓлтэш. Шамак толшы, лывыргы алыквлӓ воктэн 
кушшы сэрдьэчньик кушкышын тэхэнь ӹлӹштӓшвлӓ ылыт.

Сэрдэчникӹн падыра ӹлӹштӓшвлӓжӹ лывыргы ырокышкы 
тӹкнӓтӓт, нинӹвлӓэш пӓртньӓвлӓ лӓктӹт, ти пӓртньӓвлӓгӹцшӹ 
кушкышвлӓ вара ханат.

Пӧртӹштӹ урдымы пэлэдӹшвлӓм (кушкышвлӓм) шукэмдӹмӓш 
кодым, ӹлӹштӓшвлӓдон кушкышвлӓм шукэмдӓт, Айыртэмӹнжок 
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бэгоньи тиштӹ пиш йажо ылэш ти кушкышыжы пиш цэвэр ала 
ӹлӹштӓшӓн ылэш (88-шӹ карт.) —  ( 11-шӹ заданьым анчы).

2. Кушкышвлӓм отводкывлӓдон, поганьавлӓдон дӓ ушы- 
маштон шукэмдӹмӓш.

Отводкы манмывлӓдон дӓ поганьавлӓдон кушкышвлӓм  
ш укэмдӹмӓш . Лывыргы ырокэш тӹкнӹшӹ тӹшкӓлӓ кушшы уала  
укшвлӓжӹ ӹшкэгӹцӹнӹштӹ важвлӓм колтат, важаҥыт. Укшвлӓ- 
гӹц важым колтышы кыды куш- 
кышвлӓн свойствыштым пӓлэнӓт, 
тӹхэньукшвлӓм рок тэрвэн ытэмдэн, 
пӹзӹртэн шӹндэн, кушкышвлӓм 
шукэмдӓт. Шамак толшы, шаптыр 
вандывлӓм тэҥэлӓ шукэмдӓт.

Кушкышвлӓм искуствэнӹ шу- 
кэмдӓш отводкывлӓдон,-—^укшвлӓм 
ырок тэрвэн пӹзӹртэн вэлэ агыл, 
п о г а н ь а в л  ӓ д о н а т  эчэ шукэм- 
дӓш лиэш. Поханьадон шукэм- 
дӹм годымжы сӓмӹрӹк укш пӹч- 
кӹквлӓм ырокэш кэрӹл-кэрӹл кэӓт.

Пу породы кыды пушӓҥӹвлӓн 
дӓ тӹшкӓлӓ пушӓҥӹвлӓн (тополь, 
уа, шаптыр) укшвлӓштӹм вӹдэш  
шагалтымыкы, вӹдӹштӹш укш лаш- 
тыкэшӹжӹ важвлӓ лӓктӹт.

Шошым, лывыргы ырокышкы 
сӓмӹрӹк укш пӹчкӹквлӓм ырокэш  
кэрӹлмӹкӓт тӹҥэлӓок нинӹ важым 
колтат. Поханьавлӓдэн топлотш ок  
шаптырвандывлӓм, топольым дӓ  
пӧртӹштӹ шукы урдым кушкышв- 
лӓм тэҥэлӓ шукэмдӓт. Поханьан 
ӱл мычаш пӹчкӹкэшӹжӹ вильӹ 
погына, аралалт шӹнцэш, тидӹ пӹч- 
кӹк шушырэдӹм тӧрлӓ, ырок лӹ- 
вӓлнӹш поханьа лаштыкшы важв- 
лӓм колта (12-шы заданьым анчы).

Кушкышвлӓм уш эн ш укэмдӹмӓш . Укш пӹчкӹквлӓдон 
вэлэ агыл кушкышвлӓм шукэмдӓш лиэш, ик пӓртньӓдонок 
нинӹм шукэмдӓш лиэш вӓк. Пӓртньӓдон шукэмдӹмӓш кодымжы, 
у ш а т ,  прививкӹ манмын ӹштӓт. Шамак толшы, ушымаштон 
кӹцкӹ ӹштӹш пушӓҥӹвлӓм: олмавум, грушым, сльивам шу- 
кэмдӓт.

Кушкышвлӓм шукэмдӹмӓш ти интьэрэсный йӧнӹм пӓлэн 
шоаш манын, питомньыквлӓштӹ олмавум анчэн куштымашым 
кӹтӹкӹн тӹшлэн анчалына.

Олмавум анчэн куштышашланэн, шйргӹ (дьикӹй) олмавун
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89-шӹ карт.Ушышашлык сӹнзӓвлӓм 
плучайаш манын пӹчкӹн нӓлмӹ 

олмаву укш.
Вургымлаштыжы ӹлӹштӓш пӹчмӓн 
тӹ укшок ылэш: а — пӓртньӓ, б  — 

ӹлӹштӓш вурды тӹҥвлӓ.



олма тоҥвлӓжӹм ӱдӓт тӓ пӹтӓриш инжӹ крандаш кӹжгӹц вур- 
дан кушкыш лиэш

Вэс шошымэшӹжӹ ти ӹрвэзӹ кушкышвлӓэт (дьички) питом- 
ньыкэш шӹндӓлтӹтӓт, кӓҥӹж пӹтӹшӓш кӧдым каждый сӓмӹ-

/

90-шы карт. Ушышашлык 
пӓртньӓм шулын нӓлмӓш.

91-шӹ карт. Ушы- 
машым ӹштӓш пӹч- 
кӹн нӓлмӹ пӓртньӓ. 

1 — ӹлӹштӓшӹн 
котшы вурдыжы. 

2 — пӓртньӓ.

92-шы карт. Ушымаш  
лиӓлтмӓшӹм анчыктымаш. 
/  — каргыжым шулмаш, 
2 ~ к а р г ы ж  шулмы вӓ- 
рӹшкӹ пыртэн шӹндӹм 
пӓртньӓ; 3  — мацаладон 

Бӹдӹл йалштымаш.

рӹк олмавуланок (дьичкивлӓнок) йажо йиш олмавугӹц нӓлмӹ пӓр- 
тньӓдон ушымашым (прививкӹм) ӹштӓт.

Ийуль пӹтӹмӓш кытлашты, ӹлӹштӓшвлӓн поҥышышты (тӹ- 
ҥӹштӹ) пӓртньӓвлӓ йажон кушкын шомыкы, ушаш йарымы 
йишӹн, шамак толшы, антоновкын, ик иӓш укш мычашвлӓжӹм 
пӹчкӹн шуат. Мычашыштым пӹчкӹн нӓлмӓн укшвлӓн ӹлӹштӓш- 
влӓштӹм пӹчкӹн нӓлӹт (89-шӹ карт), ӹлӹштӓш вурдывлӓн тӹ- 
ҥӹштӹм вэлэ кодат.

Варажы, йори ӹштӹм кӹзӹдон пӓртньӓм шул нӓлӹт; пӓртньӓ 
пӹчмӹ йарэлӓжӹ каргыжымат тӓ пужымат иклаштыкым пӹчкӹн 
нӓлӹт (90-шы дӓ 91-шӹ карт.). Варажы, ушышашлык (дьички) олма- 
вун ӱл вӓрэшӹжӹ кӹзӹдон каргыжьш крэстӹлӓ шулыт, шул 
нӓлмӹ пӓртньӓм нӓлӹт тӓ шулмы вӓрӹшкӹ тӹдӹм пыртэн шӹн 
дӓт (92-шы карт). Ушымаш йажо лижӹ манын, каргыж шулмы 
вӓрӹшкӹ пыртэншӹн дӹм пӓртньӓжӹ ушым олмавун (дьичокын) 
каргыж лӹвӓлнӹш вурды тэрвэнжӹ цаток тэмдӓл пижӹктэн шӹн- 
дӹмӹ лижӹ; тӹҥэлӓ ӹштӹм годым вэлэ ушым (дьичок) олма- 
вуэш пӓртньӓ ушналт кэрдэш. Ушым вӓржӹм мацаладон пидӹн 
йалштэн шӹндӓт. Ушымаш пӓшӓ тӹнӓм пӹтӓ.

Ушымаш йажо лин гӹнь, ушым пӓртньӓнӓ шӹжэш ушым 
дьичоктон кушкын пижӹн шӹнцэш. Толшаш шошымжы ушым 
пӓртньӓнӓгӹц ӹлӹштӓшӓн вурды кушкаш тӹҥӓлэш. Ушымы 
(дьичок) олмавун вурдыжым пӹчкӹн шуат тӓ пӹчмӹ годымжы  
ушым вӓргӹц кӱшӹл вӓрӹм нӓлӹт, пӹчмӹкӹ изи таҥата постол  
котшы: ти таҥата постолэшӹжӹ ушым пӓртньӓнӓгӹц кушкын 
лӓкшӹ хана укшым йалштэн шӹндӓт (93-шы карт.). Варажы ти  
таҥатамат караҥдат.

Таҥэлӓ ӹпггӹмӓшэш шулмы олмавун (дьичокын) вурды тӹ- 
ҥжӹ дӓ важшы вэлэ кодэш . Олмавун вурдыжы, укшвлӓжӹ 
ти ушымы ик пӓртньӓгӹц вэлэ кушкэш, шӓрлӓ.
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Малын вара олмавум, грушым дӓ кӹцкӹвлӓм ӹштӹшӹ мол 
пушӓҥӹБлӓмӓт тоҥгӹц ак куштэп?

Тиштӹ тэвэ махань пӓшӓ: тоҥӹц анчэн куштымы олмаву- 
влӓ, ӱдӓш  нӓлмӹ, йишӹн цилӓ качэствӹан лин ак кэрттэп. Шамак 
толшэш , антоновкы йиш олма тоҥым ӱдӓш нӓлшӓш кӹнь, ти 
тоҥгӹц кушы олмавун олмавяӓжӹ антоновкын гань ак лиэп. 
Антоновкы олма тоҥдвн тэҥэла ӱдыаӓшэш лишӹ кыды олма- 
вувлӓжӹн шӹргӹ олмавун гань тыгӹеы дӓ шапы олмавлӓ лин 
кэрдӹт вӓк.

9 3 - шы карт. Ушым
пӓртньӓгӹц шӹтэн ~
кушшы сӓмӹрӹк ха- ^^-шы карт.^Роколмаэш ушымы томат.

на укш (вурды).

Ушымашым (прививкӹм) ӹштӹмдонжы пӓртньӓ нӓлмӹ ол- 
мавун (ӓль вэс кушкышын, пушӓҥӹн) йишӹм мӓ плучайэн кэр- 
дӹнӓ. Каждый областьлайок сэк йажо йиш олмаву, грушы дӓ  
кӹцкӹм ӹштӹшӹ мол пушӓҥӹ спискӹм опытный станцивлӓ 
ӹштэнӹт. Ти йишвлӓэтӹм плодовой питомньыквлӓштӹ, дьичок- 
влӓэш пӓртньӓвлӓм ушэн-ушэн, шукэмдэн миӓт.

Кугижӓӓн Российгӹц насльэдствы шотэш пиш шӓхӓл садӹ- 
влӓм мӓ плучайэннӓ, ти садывлӓжӹ помэшӹквлӓн дӓ кулаквлӓн 
кидӹштӹ пэрви ылыныт тӓ шӹрэнжок худа йиш олмавувлӓ дон  
шӹндӹмӹ ылыт. Ровочыйвлӓлӓн кӹцкӹвлӓ снабжайымашым орга- 
ньизуйаш манын, мӓнмӓн совхозвлӓштӹнӓ, колхозвлӓштӹнӓ сады- 
влӓм угӹц ӹштӹмӓш пӓшӓ ньигынам уштымы кого тэмпвлӓдон кэӓ.

Ушымаш мол йӧнвлӓ. Пӓртньӓ дон ушымашкӹц пасна, ол- 
мавувлӓм (кӹцкӓншушӓҥӹвлӓм) мол йӧнвлӓ дон, у  к ш п ӹ ч к ӹ к- 
т о н  (чэрэноктон) эчэ ушат. Тэхэнь ушымашвлӓм шошым, пӓрт- 
ньӓвлӓ пэчкэн колтымэшкӹ ӹштӓш лиэш.
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Шамак толшы, укш пӹчкӹквлӓдон шӹргӹ олмавун кӹжгӹ 
укшвлӓжӹм ушаш лиэш, ти укшвлӓжӹм вэлэ ушымэшкӹ пӹч- 
кӹн нӓлӓш кэлэш; ушым олмаву укш пӹчкӹкэш укшвлӓ кушкаш  
тӹҥӓлӹт, вара ти укшвлӓжӹ йажо йиш олмавлӓм ӹштӓш тӹ- 
ҥӓлӹт.

Тэхэнь олмавуэш махань шон йиш олмавувлӓгӹц нӓлмӹ 
укш пӹчкӹквлӓм таманьарым ушаш лиэш. Тӹнӓм ик олмавуэшок  
таманьар йиш олмавлӓ кушкаш тӹҥӓлӹт. Пушӓҥӹвлӓм вэлэ 
агыл, шуды кушкышвлӓмӓт вӓк ушаш лиэш. Интьэрэсный тэхэнь 
примэрэшӹжӹ роколма сэскӓ вурдэш  томат ушымашым (94-шӹ- 
карт.) нӓлӓш лиэш.

Вэгэтатьивный ш оттон шукэмӓлтмӓш ӹн кэрӓлжӹ. Тэҥэлӓ 
гӹнь, кушкышвлӓн цилӓ вэгэтатьивный (кушшы) чӓстьӓвлӓжок: 
важвлӓ, вурды дӓ кынамжы гӹнь ӹлӹштӓшвлӓӓт вӓк кынам- 
тинӓмжӹ вэгэтатьивный йӧндон шукэмдӹмӓшкӹ кэн кэрдӹт.

Культурный кушкышвлӓм пишок йӹлэ куштышашланым го- 
дым ти йӧнвлӓдон кушшывлӓм шукэмдӓт. Айыртэмӹнжок вэгэ- 
татьивный йӧндон шукэмдӹмӓш, кушкыш йишвлӓм шукэмдӹмӓш  
кодым пишок кэрӓл ылэш. Тэвэ нӱшмӹ дон шукэмдӹмӓш ко- 
дымжы кушкышын качэствывлӓжӹ нӱшмӹ гӹц лишӹ кушкышыш- 
кыжы тэҥ элӓ вашталт ак кэрттэп.

УП1-шӹ ГЛАВА.

КУШКЫШЫН ОРГАНИЗМЖб! ЦЭЛА ГАНЬ ЫЛЭШ.
Кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹгишӓн дӓ мам пӓлэн шомыдам  

кӹтӹкӹн тӹшлэн анчэн лӓктӹнӓ.

1. Кушкышын дӓ тӹдӹн органвлӓжӹн кльэткӓӓн стройэ-
ньӹжӹ.

Кушкыш тӓ тӹдӹн органвлӓжӹ к л ь э т к ӓ в л ӓ г ӹ ц  лишӹвлӓ 
ылыт. Кльэткӓн сэк кэрӓл чӓстьӓвлӓжӹ п р о т о п л а з м ы д о н  
к л ь э т к ӓ  йадро ылыт. Кльэткӓн протоплазмы дон йадрошты  
ӹлӹмӓшӹн пилӓ процэсвлӓжӹ лин миӓт. Миньэрал санцалвлӓм, 
вӹдӹм дӓ угльэродым кушкыш вийӹшкӹ колтымаш тэмӹш вэ- 
шэствавлӓн вӓргӹц вӓрӹш кашмаш тӓ вашталтмаш, шӱлӹмӓш, 
вэс шамактон попышаш кӹнь в э ш э с т в а в л ӓ н  в а ш т а л т м а -  
ш ы ш т ы  (обмэн вэш эств) кльэткӓвлӓштӹ лиӓлтӹт.

Ь1лӹш кльэткӓвлӓштӹ п р о т о п л а з м ы н  к а ш м а ш ы ж ы  
кынамжы ольэн кэӓ, кынамжы когоракынок чӹнь кэӓ. Айыртэ- 
мӹнжок элодэин кльэткӓштӹш, протоплазмын кашмашыжым 
микроскоп вашт йажон ужаш лиэш (95-шӹ карт.). Хлорофило- 
вый нӱшмӹшвлӓм сагажы нӓҥэн-нӓҥэн, кльэткӓн стэньӓ мычкы 
йӹрӹмвӓш протоплазмы кыцэ каштэш, тиштӓкэн цилӓ кайэш. 
Протоплазмы дон йадрогӹц пасна ӹлӹмӓш лин ак кэртт. Про- 
топлазмы дон йадро пыдыргымыкы, колымыкы,— кльэткӓнӓт ӹлӹ- 
мӓшӹжӹ пь1тӓ.
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Кушкышыштыш кльэткӓвлӓ иктӹ-вэсӹштӹгӹц пасна-пасна ай- 
ырлалт шагалшы агылэп; аньэш, иктӹ-вэсӹштӹдон нинӹ ик 
цэла органьизмӹшкӹ пишок цат ушналт шӹнцӹнӹт.

Пашкудыштыш (сагашы) кльэткӓвлӓн протоплазмы ӹшкэ 
лоштыжы вӹцкӹж гӹньӓт, вӹцкӹж ӹшкӹмжӹн шӹртӹвлӓжӹдон 
ушналт миӓ. Ти пиш вӹцкӹж шӹртӹвлӓжӹ кльэткӓвлӓн сӱмӹш- 
тӹш пиш тыгыды ыражвлӓ вашт кэӓт. Вӹцкӹж гӹцӓт вӹцкӹж 
ти шӹртӹвлӓ гачэт, тӓ кльэткӓвлӓн пэлэ вашт кэшӹ сӱмӹштӹ 
ваштат, кушкышын кльэткӓвлӓжӹ лошты вэшэствавлӓ вашталт- 
маш (обмэн вэшчэств) лиӓлт миӓ. Сэдӹ- 
гишӓн, цилӓ кушкышынок ӹлӹмӓш про- 
цэсвлӓжӹ согласын кэӓт.

Ик йиш кльэткӓвлӓ, иктӹ-вэсӹш- 
тӹдон цат пижӹтӓт, т к а н ь  манмы 
лиӓлтӹт. Тӹҥэлӓ лимӓштӹжӹ махань- 
шон кльэткӓвлӓн сӱмӹштӹ, кльэткӓвлӓ 
лошты йори ылшы вэшэствавлӓдон, ик- 
тӹ-вэсӹштӹдон кльэйӓлтмӹ гань лит.
Кльэткӓвлӓ лошты вэшэствавлӓм ваш- 
талтымашты ти вэшэстваат пӓшӓм ӹштӓ.

Ц илӓтканьжок кушкышын ӹлӹмӓш- 
тӹ махань шон пӓшӓм ӹш1ӓт. Шамак 
толшы, камбийӹн кльэткӓвлӓжӹ ӓль куш- 
шы чӓстьӓвлӓштӹш (кушмаш вӓрвлӓш- 
тӹш) кльэткӓвлӓ о б р а з о в а т э л ь н ы й  
манмы т к а н ь ы м  ӹштӓт. Каваштын, 
ӹлӹштӓшӹн, вурдын дӓ важын вӹлвӓл 
кльэткӓвлӓжӹ п о к р о в н ы й  ( л э в ӓ ш )  
т к а н ь ы м  ӹштӓт; дрэвэсиный (пун) со- 
судвлӓжӹ дӓ важын ситӓ гань трупкав- 
лӓжӹ п р о в о й ы ш ы  ( в а ш т  к о л -  
т ы шы)  тканьым ӹштӓ. Л убӓной волок- 
навлӓ — м э х а н ь и ч э с к и  т к а н ь ы м  
ӹштӓт. Тканьвлӓ лоштат иктӹ-вэсӹ лош- 
ты цат пижӹк улы. Шамак толшы, обра- 
зоватьэльный тканьышты кльэткӓвлӓн 
кушмашты дӓ шукэмӓлтмӓшӹштӹ вашт
колтыш тканьвлӓн пӓшӓштӹдон цат ушналт лиӓлт миӓт. Кушкы- 
шын цилӓ органвлӓжок тканьвлӓгӹц лиӓлтшӹ ылыт.

Органвлӓ лоштат иктӹ-вэсӹ лоштышты пижӹн мимӓш улы. 
Шамак толшэш, важвлӓ вашт ыроккӹц вӹт тӓ миньэрал санзал- 
влӓ кушкышышкы шывшылтыт, воздухын газгӹц угльэродым  
ӹлӹштӓшвлӓ шывшыт тӓ угльэроткӹц, миньэрал санзалвлӓ- 
гӹц тӓ вӹткӹц органьичэски вэшэствавлӓ лиӓлтӹт.

Ыроккӹц важвлӓ гач пырышы лывыргым ӹлӹштӓшвлӓжӹ гач 
кушкышиспарӓйӓ. Важвлӓн дон ӹлӹштӓшвлӓн пӓшӓштӹ лоштыш 
ушналтмаш вурды гач лиӓлт миӓ. Кушкышышты ӹлӹмӓшӹн 
процэсвлӓ йэстьэствэный законвлӓ сэмӹнь лиӓлт миӓт. Ти за- 
конвлӓжӹ шукы кльэткӓн кушкышвлӓн органьизмвлӓлӓн цилӓштӹ- 
лӓнок иктӹ ылыт. Пэрви ма пӓлӹдӹмӹ ылын гӹнь, органьизмвлӓн 
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кльэткӓӓн стройэньӹвлӓштӹм пӓлэн лӓкмӹкӹ, тӹ пӓлӹдӹмвлӓ 
пишок ыҥылыман дӓ  пӓлӹ лин шоныт.

Тошты вэрэмӓвлӓ годым дӓ кӹзӹтшӓт эчэ, кыды бурж уаз- 
ный тымэньшӹвлӓ наукы тымдымаш ваштарэш кэӓт, кушкышвлӓ- 
штӹш ӹлӹмӓшӹм „тамахань йӹвӹрт силагӹц“ лиэш манын нинӹ 
шотлат; ти силажы вуйта ӹлӹш органьизмвлӓштӹш каньок ылэш.

Ти „тымэньшӹвлӓ" шотлышвлӓ кынамжы гӹнь тӹргачок попат: 
кушкышвлӓн айыртэмӹн йӓҥ улы маныт, ти йӓҥжӹ кушкышын цилӓ 
ӹлӹмӓшӹжӹм вуйта виктӓрэн шалга. Тэхэнь йамаквлӓ наукын 
корныгӹц караҥшы ылыт, наукы сэмӹнь агылэп; тэхэнь кынтымы 
йамаквлӓ наукын пакыла шӓрлӹмӓшӹжӹм тормыжлат.

2. Кушкышвлӓн развивайалтмашышты.
Кушкышын цилӓ кльэткӓвлӓжок лач кльэткӓвлӓгӹц вэлэ 

лиӓлтӹт. Кльэткӓвлӓ кушмашэш, шукэмӓлтмӓшэш тӓ вашталт ми- 
мӓшэш кушкыш органьизмӹн тканьвлӓ дӓ органвлӓ лиӓлтӹт. Шу- 
кы кльэткӓӓн кушкышвлӓжӓт цилӓнок ик кльэткӓгӹц лиӓлтӹт.

96-шы карт. Киндйн шӹтӹмӹ пӓштэк 
кушмашыжы.

97-шӹ карт. Киндӹн 
тӹшкӓлӓнӹмӓшӹжӹ.

98-шӹ карт. 
Киндӹн вуйым

лыкыашыжы.

Шӹрхӓ кльэткӓн ик йадрожы мыныкльэткан йадродон  
ушналтмыкы, ӹльӓнӹшӹ кльэткӓвлӓ пийылалташ тӹҥӓлӹт. Ти 
пэрвичный образоватэльный кльэткӓвлӓ кушмашэшэт тӓ шукэм- 
ӓлтмӓшэшэт ӹльӓндӹшӓн нӱшмӹ кушкэш, шӓрлӓ.

Нӱшмӹ кэлэсэн мыштыдымы шукы вэрэмӓ ньимат ваштал- 
тэок киэн кэрдэш. Ш окшэш тӓ лывыргэш тидӹ шӹтӓш тӹҥӓ- 
лэш: нӱшмӹгӹц шӹтӹк лӓктэш —  тидӹ йӹлэ кушшы дӓ шӓр- 
лӹшӹ сӓмӹрӹк изи кушкыш ылэш (96-шы, 97-шӹ, 98-шӹ карт).

Сӓмӹрӹк изи кушкышын важшы дӓ пӹтӓриш ӹлӹштӓшвлӓ 
пӓлӹ ылыт, нинӹ пӹтӓри андак пиш изивлӓ ылыт. Нинӹ анчэ- 
нок кушкыт, когоэмӹт: когоэмӹт тӓ шукэмӹт.

Ылӹштӓшвлӓн дӓ важвлӓн кушмашышты, шӓрлӹмӹштӹдон 
икнӓрок кушкышвлӓн силам (питаньым) нӓлмӹштӓт кушкынок 
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миӓ: миньэрал санзавлӓ дон вӹдӹм важвлӓэт шукым дӓ шукым 
пуат; угльэроткӹц, вӹткӹц тӓ важвлӓ шывшмы органьичэскн 
агыл санзавлӓгӹц ӹлӹштӓшвлӓштӹ шукы дӓ шукы органьичэски 
вэш эства лин миӓт; ти органьичэски вэшэства кушкышвлӓн сила- 
шкы (питаньышкы) кэӓ дӓ у  ӹлӹштӓшвлӓ дон важвлӓ кушмаш- 
,кат эчэ кэӓ.

Злак тӹшкӓлӓнӹмӓш жэпӹн (97-шӹ кзрт,), вэс шамактон кэ~ 
лэсӹмлӓ гӹяь, ӹлӹштӓшвлӓн дӓ  важвлӓн когон кушмаш жэпӹн, 
кушкышвлӓлӓн качкышым пушы пиш кэрӓл ти органвлӓштӹ 
кльэткӓвлӓн пайылалтмаш утлаок пыт кэӓ.

Злаквлӓн тӹшкӓлӓнӹмӓш жэп кавштавичӹ хӓдӹр кушкыш- 
влӓн ӹлӹштӓшвлӓжӹ дӓ важвлӓжӹ гӹнь кушмаш жэпэш толэш; 
шукы иӓш кушкышвлӓнжӹ — хана укшвлӓ кушмаш жэпэш  толэш.

Кушкышын шӓрлӹмӓш, кушмашыжы топлоток ик сэмӹнь, 
ик вэкӹлӓ аккэ. Кушкышын ӹлӹмӓштӹ кого пэрэлом (вашталт 
кэмӓш) лин колта (98-шӹ карт.). Шӓдӓҥӹн тӹшкӓлӓнӹмӓш жэп  
паштэк вэс жэп тӹҥӓлӓлтэш —  шӓдӓҥӹ вурдылана, олымышкы 
кушкэш, шӓдӓҥӹ вурды, самой олымлыкэт, кужыш шывшылтэш  
тӓ  варажы пэлэдӹшлыкым ӹштӓ, вуйлыкым пуа,—  сэк варажок  
пэлэдэш  тӓ нӱшмӹвлӓ (пӹрцӹвлӓ) поспэйӹмӓш лиэш.

В э г э т а т ь и в н ы й  о р г а н в л ӓ н  — ӹлӹштӓшвлӓн дӓ важ . 
влӓн —  к у ш м а ш  п э р и о т к ӹ ц  кӹцкӹм ӹштӹмӓш пэриодышкы- 
вэс шамактонжы пэлэдӹш вуйвлӓ лимӓшкӹ, иэлэдӹшвлӓ шӓрлӹ. 
мӓшкӹ дӓ нинӹм ӹльӓндӓрӹмӓшкӹ, нӱшмӹвлӓ дон кӹцкӹвлӓ пос. 
пэйӹмӓш пэриодышкы, тэҥэлӓ трӱк ванчымашым ик иӓш куш 
кышвлӓн шукыштынымок и йӹдэок йажон ужаш  лиэш.

Кӹцкӹ ӹштӹмӓш пэриодын кушкышвлӓн кушмаштышты 
трӱк вашталтмаш лин колта: кушкышын кушмашыжы изимэш, 
варажы совсэмок эчэ цӓрнӓлт кэӓ.

Пэлэдӹш вуйвлӓ лиӓлтмӓш кодым тэмӹшӹ вильӹвлӓ угӹц  
лин мишӹ ти органвлӓшкӹ дӓ пэлэдӹшӹн лаштыквлӓжӹ (чӓстьӓ- 
влӓжӹ) лимӓшкӹ дӓ варажы кӹцкӹ дон кӱшмӹвлӓ лимӓшкӹ сэк  
когонж ок кэӓш тӹҥӓлӹт.

Кушкышэт сила гӹц кэӓ, ӹлӹштӓш ^ о н  вурдывлӓ кошкэн 
кэӓт, варажы кушкышыжат кошкэн кэӓ. Йажо условивлӓ ылмаш 
кодым, кушкышын пиш шукы нӱшмӹвлӓжӹгӹц ик кушкыш  
вӓрэш, изи кушкышвлӓ шукы шӓрлэн кушкын кэрдӹт. Икиӓш  
кушкышвлӓ: шӹльӹ, кукурузы, кэчӹнушмӹ,— нӱшмӹ гӹц нӱшмӹ 
йактэ тэҥэлӓ кушкын шӓрлэн миӓт.

Тэвэ тэҥэлӓн ӹшкэ курымжы мычкы кушкыш тытыштымы 
вашталт миӓ. Тырын ылшы нӱшмэт чӹнь кушшы кушкышышкы 
сӓрнӓлт кэӓ, ӹлӹштӓшвлӓ дӓ важвлӓ чӹнь кушмаш жэп паштэк 
кушмаш цӓрнӹмӓш жэп лиӓлтэш, кӹцкӹм ӹштӹмӓш жэп шоэш; 
варажы —  кушкыш кошкымаш (колымаш) жэп лиӓлтэш. Ик тош- 
ты кушкышын ӹглӹмӓш вӓрэш шукы кушкышвлӓн ӹлӹмӓш лиӓл- 
тэш , ти шукы кушкышвлӓн ӹльӓндӹшвлӓштӹ нӱшмӹвлӓштӹ ылыт.

Мӓнмӓн к о к  и ӓ ш  к у ш к ы ш в л ӓ н  (моркон, ушманын, 
кавштан дӓ йакшар ушманвлӓн) — чӹнь кушкын кэмӓш жэп  
паштэк тэмӹшӓн вэшэствавлӓм йори органвлӓшкӹ — моркон, 
_ушманын йакшар ушманын важвлӓшкӹ, вурдан кавштан ӹлӹш-
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тӓшвлӓшкӹ, кольраби кавштан вурдышкы запасэш  оптьшаш  
жэп тӹҥӓлӓтэш. Тэҥэлӓ ылман кушкыш тэлӹм эртӓрӓ дӓ тэлӹм 
кӓнэн лӓкмӹкӹжӹ ижӹ кӹцкӹм ӹштӹмӓш жэп тӹҥӓлӓтэш. 
Шукы иӓш кыды кушкышвлӓжӹ, шамак толшы, агава, шукы 
ивлӓ кыт мычкы пэлэттэок кушкыт, ӹлӹм курымыштышты икӓнӓ 
вэлэ пэлэдӹт, пэлэтмӹкӹштӹ дӓ кӹцкӹм ӹштӹмӹкӹшты кошкат, 
колат. Тидӹн донжы икиӓш кушкыштон икань нинӹ ылыт.

Ш у к ы  иӓш к у ш к ы ш в л ӓ  шукышток, шамак толш эш , 
мӓнмӓн пушӓҥӹ ротньа кушкышвлӓ, кэрэк и йӹдэок пэлэдӹт, 
кӹцкӹм ӹштӓт кӹньӓт кӹцкӹм когон ӹштӹмӓн ивлӓ паштэк,, 
кӹцкӹ чӹдӹн шачман ивлӓ шӹрэнжок лиӓлтӹт. Мӓнмӓн кӹцкӹм 
ӹштӹшӹ пушӓҥӹвлӓнӓн, шамак толшы, олмавувлӓн тэҥэлӓж эпӹ н- 
жэпӹн кӹцкӹ ӹштӹмӓшӹштӹ йажон^пӓлэн шомы.

Природышты тэҥэлӓ лиӓлт миӓ. Йымылан ӹньӓнӹшӹ (рэльи- 
гиозный) эдэмвлӓ кушкышвлӓн тэҥ э кушмаш, шӓрлӹмӓшӹштьш  
тамахань йымын сила виктӓрэн шалгымдон лиӓлтэш машанат;; 
вуйта „йымын“ тэҥэлӓ пуйырымашым ньигыцэӓт вашталташ акли 
манын нинӹ шанат.

Наукы кушкышвлӓн шӓрлӹмӓш закоквлӓм пачын миӓ дӓ  
эдэм кидӹшкӹ природылан хоза лиӓш властьым пуа, кушкы- 
шын шӓрлӹмӓшӹм виктӓрӓш тӹдӹм тымда.

Мӓнмӓн совэтски учоныйвлӓн пӓлэн шомыштыгишӓн тӓ пӓлэ- 
дӓш; кушкышвлӓн шӓрлӹмӓшӹштӹм, кушмашыштым искуст- 
вэнӹ йӹлээмдӓш пыт лимӓшӹм ӹшкӹмӹштӹн опытвлӓштӹдон 
нинӹ анчыктэвӹ. Тьэмпэратуры дон лывыргым (влажныстьым 
рэгулируйэн мимӓштон, пышкыдэмдӹмӓштон, йаровизацидон д ӓ  
кушкышвлӓн сотышты ылмашыштым кужэмдэн, кӹтӹкэмдӹм 
(фотопэриодизмдон) кушкышын кушмашыжым мӓ йӹлээмдэн 
кэрдӹнӓ, тӹдӹн кушмаш, шӓрлӹмӓш жэпӹм кӹтӹкэмдэн кэрдӹнӓ  
дӓ лӓктӹшӹм ш укэмдэн кэрдӹнӓ.

Ти пӓшӓштӹ природышты когогӹцӓт кого сӹҥӹмӓшвлӓм 
мӓ ӹштэннӓ. Ти сӹҥӹмӓшвлӓнӓ рэлигигӹц ытлэн шотымы эд- 
эмвлӓн ӹньӓнӹмӓшӹштӹм, сӓндӓлӹк вӹлнӹ „ылшы“ тамахань  
кого силалан ӹньӓнӹмӓшӹштӹм пыдыртэн шӓлӓтӓ.

3. Кушкышвлӓ дӓ нинӹ йӹр ылмаш.
Ӹшкэштӹ йӹр ылмаштон: ырок тӓ атмосфэрӹ дон кушкыш- 

влӓ цат пижӹн ушналтмашыштым шукы примэргӹц мӓ ужна. 
Ырокыштыш тӓ атмосфэрӹштӹш вашталт мимӓшвлӓ кушкышвлӓ- 
лӓнӓт пӓлдӹрнӹмлӓок тӹнӓрӹ нинӹ вӹлкӹ вашталтыт.

Лывыргы, шокшы, соты, кушкышлан силам пушы миньэрал 
вэшэствавлӓ шукы ӓль чӹдӹ ылмаш, кушкышвлӓн кушмашыш- 
тым дӓ шӓрлӹмӓшӹштӹм льывы цӓрэн миӓт, лэлэмдэн миӓт. 
Ти вирвлӓэшок кушкышын цилӓжӹн хӓлӓок ӓль пасна-пасна 
чӓстьӓвлӓжӹн формывлӓжӹ вашталтыт.

Кукшы вӓрӹштӹ кошкэн шагалшы кушкышвлӓн ӹлӹштӓш- 
влӓштӹ шӹрэнжок тыгыдывлӓ, ӓҥӹсӹрвлӓ, кӹжгӹ сумӓнвлӓ 
ылыт, нинӹ вӹлнӹ сарта шӹштӹ ганьы ӓль пын лаштыквлӓ улы; 
важышты гӹнь когон шӓрлэн шӹнцӹнӹт, кэлгӹш колтьалтыныт. 
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Кыды кушкыш органвлӓштӹн рольыштат вашталтэш: шамак 
толшы кактусын вурдыжы ӹлӹштӓшвлӓн пӓшӓм (рольым) ӹштӓ, 
ӹлӹштӓшвлӓжӹ гӹнь имвлӓшкӹ сӓрнӓлт кэӓт.

Лывыргы вӓрӹштӹш кушкышвлӓн ӹлӹштӓшвлӓштӹ йаклака- 
влӓ, кымдавлӓ ылыт, важвлӓштӹ кӹтӹкӹрӓквлӓ дӓ ырок вӹлнӹ- 
рӓкок ылыт.

Кӱкшӹ кырыквлӓштӹш тӓ польӓрный сӓндӓлӹквлӓштӹш ку- 
шкышвлӓ, трӱк вашталтмы тьэмпэратурая (ӱштӹ, шокшан) воз- 
духышты ылытат, шӹрэнжок пиш лап ылыт, ырок тэрвэн тэмдӹм  
гань ылыт, ырок мычкы кушкын шӓрлэн кэӓт, ырок лӹвӓл важву- 
рдан ылыт. Ик поратка ӱштӹ, шокшы (умэрэный) вӓрӹштӹш 
тон тропикӹштӹш кушкышвлӓгӹц нинӹ когон айырлалтыт.

Кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹштӹ цилӓлӓнок пӓлӹмӓн ти фактвлӓ 
тэвэ мам анчыктат: кужы жэп мычкы кушкышвлӓ пӱлӓ вашт- 
алт кэрдӹт, вэс статьан манмылажы, ӹшкэжӹ йӹр ылшы усло- 
вивлӓэш йарал лин шоктат.

Ь1шкэштӹ йӹр ылшы условивлӓ вашталт мимӓшэш йарал 
лин шоктыдымы кушкышвлӓ сэк шӹрэнжок йамыт: ӓль ӱштэш  
кӹлмэн пӹтӓт, ӓль шокшэш тӓ кукшы ылмашэш лӹвӹжгэн 
п ӹ тӓт,' льывы кушкын поспэйэн ак шоктэп тӓ вырлыкым ак 
пуэп.

Ӹшкэштӹ йӹр ылшы тӱнӹш условивлӓ вашталт мимӓшэш  
вашталт, йарал лин шоктыш кушкышвлӓ вэлэ, ӓль ӹлӹмӓшлӓн 
йарал агыл лэлӹ у условивлӓм сӹҥэн шоктышы кушкышвлӓ 
вэлэ ылэн лӓктӹн кэрдӹт.

Ӹлэн лӓкшӹ кушкышвлӓжӹ у вырлыкым пуат, ти у вырлык- 
кыц таманьар пайжы у  условиэш  йарал лин шоктымыштым 
ӓтьӓштӹнӹм нӓлӹн кодат. Тэҥэлӓ ӹлэн лӓкшӹ кушкышвлӓн 
вэлэ вырлыкышты лин кэрдэш.

Кушкышвлӓн у с л о в и в л ӓ э ш  й а р а л  л и м ӓ ш в л ӓ ш т ӹ м  
а й ы р э н  м и м ӓ ш  п р и р о д ы ш т ы  тэҥэлӓ лин миӓ. Махань 
шон йиш кушкышвлӓн ӹлӹмӓшӹн маханьшон условивлӓэш йа- 
рал лин шомышты, тамахань йымын силадон ӹштӓлтмӓш план 
сэмӹнь агыл, йэстэствыный законвлӓжӹ сэмӹнь лин миӓ.

Ти законвлӓм эдэм  пӓлэн шон вэлэ агыл, ӹшкӹлӓнжӹ кэрӓл 
сэмӹньӓт нинӹм ӹлӹмӓшкӹ пыртэн миӓ. Кӹцкӹ пушӓҥӹвлӓм увлӓм  
ӹштӹшӹ И. В. Мичуринӹм тӓ пӓлэдӓш, ӹшкэштӹ йӹрӹштӹш  
условивлӓэш йарал пушӓҥӹвлӓм вэлэ агыл, хозӓйствалан сэк  
шэргӓкӓн ылшывлӓм тидӹ анчэн-анчэн куштэн.

Условивлӓэш йарал лин мимӓшӹм шамтымла айырэн мимӓш  
вӓрэш, шам пӓлӹмӓн айырэн мимӓшӹм (естественныл отборым) 
ӹшкӹлӓнжӹ кэрӓл сэмӹньлӓ природышты эдэм вашталтыл миӓ.

4. Йишкишӓн дӓ роды дон сэмньӓгишӓн ыҥылымаш.
ЙэстьэстБЭный отбор ылмашкишӓнэт пэлэдӹшӓн кушкыш- 

влӓ шукы йишвлӓ линӹт. Пӹтӓри анчалмыкыжы гӹнь, пэлэдӹ - 
шӓн кушкышвлӓн махань шон йиш шукы формывлӓштӹштӹ 
кынжымат моаш ак ли машанымла. Кэрэк тӹҥэ гӹньӓт, пэлэдӹ- 
шӓн кушкышвлӓм, алыкышты, шошым. тусаралтэн анчалмыкы,
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куштылгын цаклаш лиэш: шукы кушкышвлӓшток иктӹ-вэсӹвлӓ- 
штӹдон иктӹшкӹ миӓт.

Тӹвэш, шамак толшэш, пэлэтмӓн алыкышты тыгыды сарал- 
гы —  шӧртньӹ пэлэдӹшӓн льӱтиквлӓм анчалшаш; иктӹ-вэсӹштӹ- 
дон нинӹ иктӹшкӹ миӓт тӓ ти кушкышвлӓн пасна экзэмпльӓр- 
влӓштӹм пыт тӧрэш тӓрэн мишӓш кӹнь, алыкышты шукы йиш  
льӱтиквлӓ кушмылан куштылгын ӹньӓнӓш лиэш.

Йишкишӓн (вид) ыҥылымаш, Кыды льӱтьиквлӓжӹн вурды- 
шты ырок вӹлэц шӹрнэн пасэн шӓрлӓ, кушкэш, кыдывлӓштӹн 
вурдывлӓжӹ тӧр шалгышвлӓ ылыт (99-шӹ карт). Важышты дӓ. 
пэлэдӹшӹн стройэньӹштӹ кыды-тидӹ тыгыды айырлалтмашвлӓ 
улы. Бртаньиквлӓти к о к  й и ш  льӱтьикӹм айырат тӓ нинӹлӓн ик.

ӧ  ■ II ~ 'Ш  'т
99-шӹ Карт. Цажгата льӱтьик (/), дӓ ырок тэрвэн шӹрнэн кушшы льӱтьик (2),

лӹмӹм путэлыт: ӹ р о к  т э р в э н  ш ӹ р н ӹ ш  л ь ӱ т ь и к  тӓ ц а ж -  
г а т а  л ь ӱ т и к  маныт.

Кэрэк махань кушкыш йишӹжӓт кушкышвлӓ икараш лимӓш- 
кӹц лиӓлтӹнӹт.

Ротньа йиш кушкышвлӓм ботаньиквлӓ ик р о т н а ш к ы  
ушат. Шамак толшы, мӓнмӓн примэрӹштӹнӓ цажгата льутьик 
тон ырок тэрвэн шӹрнӹш льӱтик ик йиш рӧтньа льӱтьикӹшкӹ 
йарлалтыт, тидӹ — ик ротньажок кок йиш ылмаш ылэш. Ти кок 
йишкӹц пасна, мӓнмӓн Сойузнан цэнтральный чӓстьӹштӹжӹ тӹ 
ротньа льӱтьикӹнок эчэ коклы йиш льӱтик улы. Ти йиш льӱ- 
тиквлӓ иктӹ-вэсӹштӹдон иктӹшкӹ миӓт; кэрэк тӹҥэ гӹньӓт, 
махань гӹньӓт ӹлӹш пӓлӹквлӓгӹц нинӹм иктӹм-вэсӹштӹдорц. 
айырат.

Ик ротньа кушкышвлӓ ик с э м н ь ӓ ш к ӹ  ушналтыт. Тӹвэш  
шамак толшы, льӱтик ротньа кушкышвлӓ л ь ӱ т и к  с э м н ь ӓ -  
ш к ӹ  ушналтыт, пырат. Льӱтик кань ылшы в э т р э н и ц а  лӹ- 
мӓн кушкышат ти сэмньӓшкок пыра; вэтрэньицажы —  ик сары  
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яэлэдӹшӓн, шудыан тыгыды кушкыш ылэш, шӹргӹшкӹ шошым 
экскурси дон кашмы годым тидӹм шӹрэнжок ужаш лиэш.

Льӱтьик сэмньӓшкӹ пыртымы цилӓ йиш кушкышвлӓнжок, 
'пэлэдӹш стройэньӹштӹ цилӓлӓнӹшток йарал айыртэмвлӓ улы: 
шамак толшы, шӹрхӓ вӱйвлӓштӹ шукы ылыт.

Ик сэмньӓшкок пырышы кушкыш йишвлӓ икань свойствы- 
ш тыдон шӹрэрӓкӹнок характьэризуйалтыт; шамак толшэш , 
льӱтьик сэмньӓштӹ йадан йиш кушкышвлӓ шукы ылыт, цажгата 
льӱтьикӓт йаданэш шотлалтэш; ти кушкышын вурдыштыжы, ӹлӹ- 
штӓшвлӓштӹжӹ йадан вэшэства улы.

О л м а в у  д о н  г р у ш ы  —  кок й и ш  кушкышвлӓ ылыт. 
Тӹҥэ гӹньӓт, нинӹвлӓн пэлэдӹш тон кӹцкӹ стройэньӹштӹ ик 
статьан ылмаш шукы улы. Сэдӹндонок, олмаву дон грушым бота- 
ньиквлӓ ик ротньашкы йарат. В и ш н ь о п к а  д о н  с л ь и в а а т  —  
кок айырлалтшы йиш ылыт, тӹ ҥэ гӹньӓт пэлэдӹш тон кӹцкӹш- 
тӹн стройэньӹштӹ икань ылыт, когоньыштынат тоҥан тотлы  
жӹцкӹвлӓ ылыт, сэдӹгишӓнок нинӹ ик ротньашкы шотлалтыт.

Анчыктымына кок ротньашкы пырышы кушкышвлӓ, — олма- 
ву, груша, сльива вишньопкаат ӹшкэ цэротэшӹштӹ пэлэдӹш  
■стройэньӹштӹдон ик статьан ылмашкы миӓт; пэлэдӹшвлӓжӹ  
гӹнь, кушкышвлӓ лошты ротньа ылмашым пӓлэн лӓкмӓштӹ сэк  
кэрӓл органвлӓ ылыт. Сэдӹндонок тэвэ, ти кок ротньам бота- 
ньиквлӓ ик сэмньӓшкӹ —  р о з в ы й  п э л э д ӹ ш ӓ н  с э м н ь ӓ ш к ӹ  
пыртат. Кӹцкӹвлӓм ӹштӹшӹ шукы пушӓҥӹвлӓжок ти сэмньӓшкӹ 
пырат, ӹҥӹж, изимӧр, розы тӹ сэмньӓшток шатлалтыт.

Батаньикӹн отрасльыжы, кушкышвлӓм йишвлӓэш, рот- 
ньавлӓэш тӓ сэмньӓвлӓэш айырэн-айырэн цымыра дӓ нинӹвлӓм 
тымэнь палэн лӓктэш, ти отрасльым к у ш к ы ш в л ӓ н  с и с т ь э -  
м а т ь и к а  маныт. Ти наукы кушкышвлӓн йишвлӓм, ротньавлӓм 
дӓ сэмньӓвлӓм вӹлэц анчэн икань ылмыштыгӹц агыл, нинӹн 
лин лӓкмӹштӹм пӓлэн шон, иктӹшкӹ нинӹм айырэн-айырэн 
тӹдӹ цымыра.

Кушкышвлӓн систьэматьикӹ шукыгӹцӓт шукы статьан ылшы 
кушкышвлӓ лошты нӹнӹм ӹштӓш тӓ социальизм стройымашын 
■интьэрэслӓн ти куй1кышвлӓм пользывайаш мӓлӓннӓ па.тша.

1Х-ШӸ ГЛАВА.

КУЛЬТУРНЫЙ КУШКЫШВЛӒН БИОЛОГИ.
Социальистьичэски мӱлӓндӹ пӓшӓ анцылан партьы кок тӹҥ 

задачым (проблэмӹм)— пӹрцӓн (киндӹ) дӓ тэхньикӹлык культур 
задачым шӹндэн, Ваштарэш кулаквлӓ пиш когон шалгэвӹ гӹнь- 
•ӓт, пӹрцӹ (киндӹ) вэрц крэдӓлмӓштӹ рэшӹмӹ сӹҥӹмӓшӹм 
мӓ ӹштӹшнӓ. Пӹрцӹ задачын сэк кого пайжымок (чӓстьӓжӹмок) 
совхозвлӓм дӓ колхозвлӓм ӹштӹмӓшэш рэшӹмӹӓт.

Тытыштымок шӓрлэн мишӹ куштылгы промышльэнысть 
лӓннӓ кэрӓл сырйолык тэхьник культурвлӓ вэрц —  хлопок, итӹ н 
•сахарный свӧклы, кэчӹнӱшмӹ вэрц крэдӓлмӓштӓт мӓнмӓн сӹ- 
ӒГӹмӓшвлӓнӓ коговлӓ ылыт.
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Культурный кушкышвлӓн мол цуцавлӓжӓт социальистьичэски 
мӹлӓндӹ пӓшӓштӹ когон кэрӓл ылыт. Кӹцкӹ дон кавштавичӹ 
хӓдӹрвлӓм шӓрӹмӓш культуры совэт сойузнан цилӓ труйыш  
халыквлӓлӓн, молгӹцӓт анцыцшок, промышльэный цэнтӹрвлӓш- 
тӹш ровочыйвлӓлӓн, кӹцкӹвлӓ дон кавштавичӹ хӓдӹрвлӓм ситӓ- 
рэн шоктышашлык ылэш. Вольыклык культур шӹндӹм вӓрвлӓм 
кымдаэмдӹмӓш социальистьичэски вольык урдымашлан качкыш 
базым I аткыдым ӹштӓш кэрӓл ылэш.

Культур кушкышвлӓн биологи айыртэмвлӓштӹм пользы- 
вайэн дӓ ти кушкышвлӓм вашталтыл-вашталтыл, социальизм  
стройымашлан служаш кыцэлӓ нинӹм шагалтымнам —  культурный 
кушкышвлӓн биологиштӹм пӓлэн шомашна мӓлӓннӓ анчыкта.

1. Киндӹ злаквлӓ.
К и н д ӹ  з л а к в л ӓ  —  ш ӓ д ӓ ҥ ӹ ,  ы р ж а ,  ш ӹ л ь ӹ ,  ш о ж , ,  

к у к у р у з ы ,  п р о с ы ,  р и с ,  —  пишок когон кэрӓл культурный 
кушкышБлӓ ылыт. Киндӹ злаквлӓн пӹрцӹвлӓштӹ цилӓ зэмльӓ  
вӹлнӹш халыкланок качшашлык сэк тӹҥ продукты ылэш.

Ти культур кушкыш цуцавлӓн когон кэрӓлӹштӹ, молгӹцӓт 
анцыцшы, ти культурвлӓн тӹҥ продуктыштын —  пӹрцӹн —  кач- 
кышлан шэргӓкӓн свойствывлӓштӹ ылэш. Киндӹ злаквлӓн пӹр- 
цӹвлӓштӹ эдэм тэмӹмлык вэшэствавлӓ (бэлоквлӓ дӓ угльэвотвлӓ) 
шукы ылыт. Шӓдӓҥӹн дон ыржан лашашкӹц выжгата сыкырым 
кӱэштӓш, йӓмдӹлӓш лиэш; ти сыкыржым эдэмӹн мӹшкӹр пушты- 
жы куштылгын кӱктӓ, эдэмӹн кӓп-кӹл силашкы колта. Пӹр- 
цӹвлӓм куштылгын урдаш лимӓшӓт, нинӹм шывшташ куштылгьг 
ылмашат, киндӹ злаквлӓ дон роколмам вӓргӹц-вӓрӹшкӹ шы- 
вштымашым тӧрэш тӓрэн анчыда доко, когон кэрӓл ылэш.

З л а к в л ӓ  —  кушкышвлӓн когон шӓрлэн шошы дӓ шукьш 
шотлалтшы сэмньӓ ылэш; ти сэмньӓэш, мӓнмӓн киндӹвлӓгӹд 
пасна, качкышлык тӓ алык шудывлӓӓт, (шамак толшы, тимофэй- 
эфкӹ, пырэй) шотлалтыт.

Злаквлӓн в у р д  ы ш т ы охыр кӧргӓн дӓ пӱкшэмӓн-пӱкшӓмӓн 
ылэш; ти пӱшкшэмвлӓжӹ вурдын шалгэн тырхымашыжылан 
таҥылгымашым пуат. Злаквлӓн кужы дӓ ӓҥӹсӹр ӹлӹштӓшвлӓжӹ 
пиш характьэрный ылыт.

Злаквлӓн п э л э д ӹ ш в л ӓ ш т ӹ  льывы цаткыды киндӹ — вуй- 
ышкы цымыргалт' шӹнцӹнӹт (шӓдӓҥӹн, ыржан, шожын), льывы 
мэтэлкӓлӓ ылыт (рисӹн, просын, шӹльӹн). Злаквлӓн шӹрхӓӓҥмӓ- 
шӹштӹ мардэжэш  лиӓлтэш. Кыды киндӹ злаквлӓн (шӓдӓҥӹн, 
шожын, шӹльӹн) шӹрхӓӓҥмӓш шӹрэнжок ӹшкӹмӹштӹн шӹрхӓ- 

'ш тӹ донок, пэлэдӹш пачылт шомэшкӓт эчэ лиӓтэш.
Ш ӓдӓҥӹ. Совэт сойузышты шӓдӓҥӹ сэк шэргӓкӓн киндӹ 

злак ылэш. Шукы бэлокан шӓдӓҥӹ айыртэмӹнжок лӹмлӹ 
ылэш; тэхэнь шӓдӓҥӹжӹ стьэпвлӓн кукшы кльиматын услови- 
влӓэш кушкэш. Шӓдӓҥӹ кокиӓш тӓ икиӓш лиӓлтэш. Кокиӓш  
шӓдӓҥӹм шӹжӹм ӱдӓт, тӹ сэзонынок тӹдӹ тӹшкӓӓҥэш. Вэс иэ- 
шӹжӹ кокиӓш шӓдӓҥӹ вурдым дӓ шӓдӓҥӹ вуйым лыктэш. Икн-
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ӓш  шӓдӓҥӹм шошым ӱдӓт тӓ кӓҥӹж пӹтӹмӓшэш тӹдӹн пӹр- 
.цӹжӹ поспэйэнӓт шоэш.

Шокшым тэргӹ мӓш тӓттӓйаж о ырокым тэргӹмӓштӓт шӓдӓҥӹ 
ыржа гӹц шукы нэчкӹ ылэш. Сэдӹ гишӓнок шӓдӓҥӹм сэк ко- 
гонжок мӓнмӓн сойузын шокшы кӓҥӹж ылман шим ырокан вӓр- 
влӓштӹ ӱдӓт. Социальистичэски пӹрцӹ хозӓйстван задачывлӓштӹ- 
жӹ сэк кого задачыжы —  шӓдӓҥӹм кэчӹвӓл вэкӹлӓ мӹндӹркӹ 
шӓрэн колтымаш ылэш. Ньижньий Поволжйэштӹ, Казакстанышты, 
Сибирӹн кэчӹ шӹцмӹ вэлнӹ шӓдӓҥӹ ӱдӹм вӓрвлӓм кымдаэм- 
дӹмӓш ылэш.

Шӓдӓҥӹм эдэм пишок тагынамшэн анчэн кушташ тӹҥӓлӹн: 
тоштыгӹцӓт тошты готшы сооружэньӹвлӓм капайэн пыргэтмӓ- 
шэш момашвлӓ тидӹжӹм анчыктат. Китӓйӹштӹ шӓдӓҥӹм 5 000 
утла и пэрви анчэн куштэнӹт ылын.

Ыржа. Совэт сойузыштына ыржа ӱдӹмӓш ныр шӓдӓҥӹгӹц 
кокшы вӓрӹштӹ ылэш. Йытпэл вэлнӹ ылшы шим ырокан агыл 
вӓрвлӓштӹ шӓдӓҥӹ вӓрэш ыржам ӱдӓт. Кльимытан дӓ ырокын 
условивлӓм тэргӹмӓштӹ ыржа шӓдӓҥӹ ганьӹ нэчкӹ агыл, 
'Сэдӹндонок тидӹм худа ырокэшӓт, когон ӱштӹ вӓрэшӓт шачык- 
таш лиэш. Сэк шӹрэнжок, кокиӓш ыржам ӱдӓт тӓ кыды вӓрэ- 
лӓжӹ икиӓш ыржамат ужаш  лиэш.

Ыржан лин мимӓш историжӹ пиш интьэрэснӹ ылэш. Пишок 
шукэрдӹ, кэчӹвӓл шӓдӓҥӹ ӱдӹмӓн нырвлӓштӹ ыржа акэл 
шуды шотышты ылын. Йытпэл вэлнӹ мӱлӓндӹ пӓшӓ шӓрлӓш  
тӹҥӓлмӹ годым, йытпэл вэлнӹш халыквлӓ ӱдӹшӓшлык вырлыкыш- 
тым кэчӹвӓл вэлнӹш пашкудыштывлӓгӹц нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт 
яӓлмӹштӹ годым, шӓдӓҥӹ пӹрцӹ лоэш ырша пӹрцӹвлӓ вӓрэш- 
тӹнӹт. Йытпэл районвлӓштӹ тэхэнь йарлалтшы вырлыкым ӱдӹ - 
мӓшэш шӓдӓҥӹ шӹрэнжок кӹлмэн-кӹлмэн нырэш йамын, лач 
ирсӓ ыржа вэлэ кодын. Вара ти ыржаэдӹм, йытпэл вэлнӹ 
тырхышырак культурым, йори ӱдӓш тӹҥӓлӹнӹт. Акэл шуды  
(сорньак) шотышты ылшы ыржаэдӹм культурный кушкышышкы 
эдэм  тэҥэлӓ сӓрӓл колтэн.

Шӹльӹ дон  ш ож . Шӹльӹ дон шож Совэт сойузыштына 
ӱдӓлтмӓш кымдыкыштыдон кымшыдон нӹлӹмшӹ вӓрӹм йӓ- 
шнӓт. Ти киндӹ злаквлӓ коктынжат —  икиӓшвлӓ ылыт.

Шӹльӹ дон шожын пӹрцӹвлӓ вольыкым пукшымашкы вэлэ 
агыл, эдэмӹн качкышышкат эчэ кэӓт (шамак толшы, шожгӹц  
ӹштӹмӹ пэрловый крупа, шӹльӹ лашаш).

Ш ож пиш йӹлэ шӓрлэн кушкын кэӓ, пиш йӹлэ поспэйӓ 
(ӱдӹмгӹц 80—90 кэчӹштӹ) дӓ шокшым когон тэргӹшӹ агыл. 
Мол йиш пӹрцӹ культурвлӓ гӹц йытпэл вэлнӹ тидӹм шӓрэн кол- 
тымы; шамак толшы: Йытпэл вэл крайышты Бэлый таҥыж йактэ- 
ок 1П0ЖЫМ ӱдӓт, ӹштӓт. Йытпэл вэлнӹ шожым ӱдӹмӓш гран- 
ицӓжӹ киндӹ злаквлӓм ӱдӹмӓш граньицӓшэш шотлалтэш, тӹшэц 
пакылажы ньимахань киндӹ злаквлӓӓт ак шачэп.

Просы дон кукурузы . Просы дон кукурузы кэчӹвӓл вэлрӓк 
кукшы игэчӹм тырхышы киндӹ злаквлӓ ылыт. Просын вурды  
дон  ӹлӹштӓшвлӓжӹ мамык постолан ылыт; ти мамык постол- 
влӓэт испарэньӹм изиэмдӓт.
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100-шӹ карт. Кукурузы  
1— цэла кушкыш; 2— куку- 

рузы вуй.

К у к у р у з ы  ӹшкӹмжӹн кого виӓн кушмыжыдон, кӹжгӹ вур- 
дыжыдон дӓ пӱлӓ кымда ӹлӹштӓжвлӓжӹдон молвлӓгӹц когон  
айырлалтэш (100— шӹ карт). Кукурузын пэлэдӹшвлӓжӹн строй-

эньӹштӹ паснанок айырлат. Ик пэлэ- 
дӹшвлӓжӹ (озывлӓжӹ) шӹрхӓ вуйа- 
нвлӓ вэлэ ылыт, вэсӹвлӓжӹ (ӓвӓвлӓ- 
жӹ) цӱкшэмӓҥӓнвлӓ вэлэ ылыт. Ш у- 
кы шӹрхӓӓн шӹрхӓ вуйан пэлэдӹш- 
влӓ вурды мычашты мэтэлкӓлӓ ку- 
шкыт; пӱкшэм ӓҥӓнвлӓжӹ цаткыды 
вуйвлӓ шӹлӓнвлӓ кушкыт.

Кукурузын кушкын шӓрлэн ш о- 
маш*жэпшӹ пиш кужы ылэш. Ӱдӹм- 
гӹц кукурузы поспэйэн щомэшкӹ 
140— 150 ӱштӹдӹм кэчӹвлӓ кэлӹт» 
Сэдӹгишӓнок, кукурузы нырым плу- 
чайаш манын, тидӹм кэчӹвӓл вэлӹ- 
штӹ вэлэ ӱдӓт. Йытпэл вэлнӹш рай- 
онвлӓштӹжӹ (шамак толшы, М осква 
областьышты) тӹдӹм силослан вэлэ 
шӹндӓш лиэш. Силосланжы пиш йарал 

ылэш, ыжар вурдывлӓм дӓ ӹлӹштӓшвлӓм пиш шукым пуа. 
Кукурузын важ систьэмӹжӹ пиш кого виӓн ылэш; сэдӹгишӓнок  
кукурузы йуртымы, кукшы игэчӹм йажон тырха, мол киндӹ злак- 
влӓ шокшэш кошкэн, йылэн пӹтӹмӹкӓт вӓк 
тидӹн лӓктӹшӹжӹ улы. В. И. Л э н ь и н кук- 
шы игэчӹвлӓ годым голот лимӓшкӹц пэрэ- 
гӓлтӓш манын кукурузым шӓрӓш шудэн.

Кӹзӹт совхозвлӓштӹ дӓ колхозвлӓштӹ  
кукурузы культуры пиш чӹнь шӓрлӓ. Шу- 
кы статьан пользывайаш лимӓн мол тэхэнь 
кушкышыжым моашыжат йасы. Кукурузы  
пӹрцӹн сэк когон кэшӓшлык вӓржӹ — воль- 
ыклык качкыш ылэш, тидӹндонжы гӹнь, 
социальистьичэски вольык урдымашым, айыр- 
тэмӹнжок сасна урдымашым шӓрэн колты- 
машты кукурузы пишок когон кэрӓл ылэш.
Такэш агыл вэт попат: „Сасна — таган йалан 
кукурузы ылэш“ маныт.

Кукурузын шачмы вӓржӹ —  Амэрикӹ.
Амэрикӹштӹ кукурузы пиш когон шӓрлэн.
Тӹштӓкэн тидӹгӹц утлаок шукы йиш про- 
дуктвлӓм ӹштӓт. Кукурузын пӹрцӹгӹц, 
шамак толшэш, тэвэ мам дӓ мам йӓмдӹлӓт: 
бисквитвлӓм, варэньйӹм, кампэтӹм консэр- 
вӹвлӓм, крахмалым, шавыньым, сакырым, ара- 
ва-шӹрӹшӹм, искуствэный каучукым. Кукурузын вурды тӹнтӹ- 
цшӹ: пумагам, пыдэштӓлтшӹ вэшэствавлӓм дрэвэснӹй спиртӹм, 
кльэм матрацвлӓм, полдышвлӓм, стройышашлык матьэриалвлӓм„ 
Ӓгльӓпӓвлӓм дӓ молвлӓмӓт шукым ӹштӓт. Мӓнмӓн совэт сойузы- 
108

101-шӹ карт. Рис 
мэтэлкӓ.



штына, кукурузым пэрэрабатывайаш манын, кого фабрик комби- 
натвлӓм стройымы.

Рис (101-шӹ карт,). Тидӹ родыжыдон трогшк сӓндӓлӹкӹш- 
тӹш кушкыш ылэш тӓ цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш пэлэжӓт утла 
эдэмвлӓжӹн сэк тӹҥ (крэной) киндӹ кушкыш ылэш, рисӹн куль- 
турыжы айыртэмӹнжок Китӓйӹштӹ, Йапоньышты дӓ Индьиштӹ  
когон шӓрлэн. Мӓнмӓн Совэт сойузыштына рисӹм Дальний 
Востокышты дӓ Срэдньий Азиштӹ куштат; кӹзӹтшӹ у район- 
влӓштӓт шукы вӓрэ куштат, шамак толшы, Сэвэрнӹй Кавказышты 
дӓ Нижньий Поволжйышты.

Рисӹм кушташ, шӓрӓш манын свэзӓ вӹт толын мимӓш кэ- 
лэш. Сэдӹндонок рис ӱдӹмӓн нырвлӓшкӹ, йори ӹштӹм канава- 
Блӓ дон вӹдӹм колтат. Азиштьгш сӓндӓлӹквлӓштӹ рис ӱдӹмӓн 
нырвлӓштӹ пӓшӓм киттон, вӹдӹштӹ пылвуйдӓҥӹнь шалгэн-ша- 
лгэн ӹштӓт, ти пӓшӓ пиш лэлӹ дӓ здоровам локтылэш. Совэт 
сойузыштына рис ӹштӹмӹ кого совхозвлӓштӹ рисӹм машинӓ- 
дон шӹндӓт, анчат, постарат. Машинӓвлӓдон ӹштӹмӓш пӓшӓм 
когон куштылта. Ш укэрдӓт агыл, опытым ӹштӹм шоттон, рисӹм 
аэропландон ӱдэн анчэнӹт тӓ тэҥэлӓ ӱдӹмӓш когон йажоэш  
лӓктӹн.

2. Пырса йиш кушкышвлӓ.
Бобовый культур кушкышвлӓнӹм шукыштынымок шамак 

толшы фасольыным, пырсаным сойыным, тэмӹшӹ вэшэства- 
влӓ когон шукы ылман нӱшмӹвлӓштӹм (пырсавлӓжӹм) пользы- 
вайат, качкышышкы колтат. Таракан пырса кушкышвлӓн нӱшмӹ- 
штӹ айыртэмӹнок шукы бэлоканвлӓ ылыт; бэлок шукы ылмыш- 
тыдон ик мазарэш пай ш отэш ӓт нинӹ кэн кэрдӹт.

Вольык качкышлык шудывлӓӓт шукышток, шамак толшы- 
кльэвӹр дӓ льӱцэрн, таракан пырса йиш (бобовый) кушкышвлӓэш  
шотлалтыт.

Б о б о в ы й к у ш к ы ш в л ӓ н  с э м н ь ӓ т и  лӹмӹм ӹшкӹмжӹн 
кӹцкӹжӹ гӹц — бобвлӓ (пырсавлӓ) гӹц плучайэн. Кынамжы гӹнь 
бобовыйкушкышвлӓм м о т и л ь к о в ы й в л ӓ  (лӹпӹганьвлӓ)маньш  
лӹмдӓт; нинӹн пэлэдӹшвлӓштӹ, вӹлэц анчэн гӹнь, шӹнцӹшӹ 
лӹпӹ ганьвлӓ ылытат, ти лӹмжӹм пуэнӹт (102-шы карт).

Бобовы й кушкышвлӓ ырокым пышкыдэмдӓт. Бобовый куш- 
кышвлӓ ик статьан мол кушкышвлӓгӹц когон айырлалтыт: нинӹм 
шӹндӹмӓшэш, куштымашэш ырок ак кагыргы; кагыргаш агыл, 
нинӹ паштэк ӱдӹмӹ киндӹ злаквӓн шачышыштым (лӓктӹшӹш- 
тӹм) когоэмдӓ вэлэ вӓк.

Бобовы й кушкышвлӓ паштэк рӓк йажоэмэш  тэмӹшӹ вэшэ- 
ствавлӓжӹ шукы лиэш.

Бобовы й кушкышвлӓн важыштым (шамак толшы, пырсаным 
ӓль кльэвэрӹнӹм) анчал анчымыкы, нӹнӹн тэрвэнӹштӹ тыгыды 
маклакавлӓ улы. Ти изи маклакавлӓ ы р о к ы ш т ы ш  й о р и  б а к -  
т ь э р и в л ӓ э ш  важвлӓ заражайалтмашэш линӹт. Важышкӹ пы- 
рэнӹт, тӓ тӹдӹн кӧргэш пашэнӹт, важэдӹм пуалмы маклакала 
нинӹ шӓрӓт, куштат. Ти бактьэривлӓ колымыкышты, бобын ку- 
шкышвлӓэдӹм азотан вэшэствавлӓ дон пайдарат; тишэц пасна,
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важын ик маньар лаштыквлӓжӹ ырокэш киэн 'кодытат шӱт, 
бобовый кушкышвлӓ паштэк ӱдӹм культурвлӓлӓн азотан удоб-

рэньӹм (пышкыдэмдӹшӹм) ко- 
дат. Бобовый кушкышлӓн ыро- 
кым пышкыдэмдӹмӹштӹ тишэ- 
цӹн тэвэ лин миӓ.

Ӹшкӹлӓнӹштӹ кэрӓлазотым  
бобовый кушкышвлӓ кэлэсэнӓт 
мыштыдымы шукы ылшы воз- 
духкӹц, важвлӓштӹш изи макла- 
кавлӓштӹш бактьэривлӓ гач плу- 
чайат.

Сойа. Бобовый кушкышвлӓ 
лошты айыртэмӹнжок сойа ин- 
тьэрэснӹ ылэш. Тидӹ ик иӓш 
кушкыш ылэш. Вӹлэц анчымаш- 
тыжы дӓ нӱшмӹвлӓжӹдонат, фа- 
соль гань ылэш (103-шы карт.). 
Сойан лимӓш вӓржӹ —  Китӓй. 
Китӓйцӹвлӓ сойам 4 000 утла и 
анчат, куштӓт. Китӓйӹштӹ сойа 
дон рис — сэк когон кэрӓл ки- 
ндӹ кушкышвлӓ ылыт.

Сойан нӱшмӹвлӓжӹм пэрэ- 
качкыш продуктвлӓм плучайаш  

тэмӹмӓшӹштӹдон дӓ

102-шы карт. Пырса пэлэдӹшӹн 
стройэньӹжӹ.

/ — пэлэдӹш — пэлэдӹш хӓлӓ нӓлмӹ; 
2 — пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйын пасяа лӹ- 
вӹрӓвлӓжӹ; 3  — кытмычкы пӹчмӹ 
пэлэдӹш; 4— шӹрхӓ вуйвлӓ; 5 — ка- 

кльака пӱкшэм нэрӓн пӱкшэм ӓҥ.

рабатывайымыкы шукы йиш 
лиэш, ти продуктывлӓ ӹшкӹмӹштӹн 
тотышты дон шӹшэр дон пайлан 
ак уступайэп. Сойагӹц искуствэный 
шӹшэрӹм, тарыкым, патылым моло 
йӓмдӹлӓш, ӹштӓш лиэш. Такэш  
агыл вэт сойам кушкыш ышкалэш 
лӹмдэнӹт. Сойан нӱшмӹвлӓжӹгӹц 
сыкырвлӓм кӱэштӹт, пэчэньйӹ- 
влӓм, таравлӓм, шоколадым дӓ мол 
йиш качкыш продуктывлӓмӓт шу- 
кым ӹштӓт.

Промышльэныстьлан г ӹ н ь
сойа ӱдонжы шэргӓкӓн ылэш, 
ти ӱжӹ шавыньым шолтымашкы, 
олифагӹц краскым ӹштӹмӓшкӹ 
кэӓ. Социальистьчэски вольык ур- 
дышашланат сойан кэрӓлжӹ тӹ- 
хэньок кого ылэш. Сойан щудыгӹц 
пиш йажо качэстван шуды лӓктэш, 
сойан пэрэрабатывайымы жмы- „

. . . .  « Юо-шы карт. Соиа тышка.хвлажым кукурузы дон йарымыкы, щ  . -
сасналан сэк йажо качкыш лиэш.

Мӓнмӓн Совэт сойузыштына 
сойам тагынамшэнок Дальний Востокышты культивируйэнӹт тӓ 
кэчӹвӓл вэлнӹш райоявлӓштӓт кышты-тиштӹ ылын. Сойам лач 
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пӹтӓриш пӓтилэткӹн вэлэ когонжок ӱдӓш тӹҥӓлӹнӹт. Совхозвлӓ  
дӓ колхозвлӓ тӹнӓм когон стройалташ тӹҥӓлӹнӹтӓт, нинӹвлӓэт 
ти у  культурылан кымда корньтм социальизм нырышкы пачын 
пуэнӹт.

3. Важсэскӓвлӓ.

Важсэскӓвлӓэш тэвэ мӓвлӓ шотлалтыт: ушман (сакыр, кавш- 
тавичӹ дӓ вольыклан пукшышашлык ушманвлӓ), морко, шируш- 
ман рэвӹ, дӓ молат кыды тидӹ кавштавичӹ хӓдӹрвлӓ дӓ вольык 
качкышлык кушкышвлӓ тӹшкӹ шотлалтыт.

Важын запаслык тэмӹшӹ вэш эствавлӓн рольышты. Кӹж- 
гэмӓлтшӹ важвлӓштӹ тэмӹшӹ вэшэствавлӓн запас улым дӓ ӹндэ 
пӓлэдӓш; ти вэшэствавлӓ важсэскӓвлӓн шӓрлӹмӓшӹштӹн кокшы 
иштӹ пэлэдӓлтшӹ дӓ кӹцкӹм ӹштӓшӹштӹ кэрӓл ылыт.

Пӓлдӹртэн кэлэсӓш вӓрэштэш: тэхэнь кӹжгэмӓлтшӹ важвлӓ 
дьикӹй кушкышвлӓнӓт улы; нинӹн биологичэски значэньӹштӹ 
тӹштӓкэнӓт тӹхэньок ылэш. Дьикӹй морконат кӹжгэмӓлтшӹ важ- 
влӓжӹ улы; ти моркожы Совэт сойузыштына, шамӓк толшы шим 
ырокан районвлӓштӹ, пиш когон шӓрлӹшӹ ылэш.

Кушкышвлӓн важэшӹштӹ питатьэльный тэмӹшӹ цымы- 
ралтмаш свойстваэдӹм эдэм  ӹшкэ вэкӹжӹ сӓрэн: нинӹв^лӓгӹц 
культурный важсэскӓвлӓм тидӹ анчэн кушташ тӹҥӓлӹн. Йымы- 
лан ӹньӓнӹшвлӓн шайаштыдон гӹнь, —  „цилӓ кавштавичӹ хӓдӹр- 
влӓм дӓ кӹцкӹвлӓм эдэмӹн кэрӓллӓнжӹ йымы ӹштэн“ —  маныт. 
Ньигынамат ылтымы йымы эдэмвлӓ вэрц тэҥэлӓ йаратэн 
шытырлана манын попымашыжы —  попвлӓн охыр йамак ылэш. 
Кыды кушкышвлӓн важвлӓштӹ тэмӹшӹ вэшэствавлӓм погэн- 
погэн, кӹжгэмӓлт кушмаш свойствам пӓлэн шоныт, эдэм ӹшкэок 
важсэскӓвлӓм куштэн лыктын, дӓ шукы курым мычкы ти важ- 
сэскӓвлӓм йажомдэн миэн, кӹжгӹ важан сэк йажо кушкышвлӓн 
нӱшмӹвлӓм айырэн шӹндэн, ти важсэскӓвлӓм йажоэмдэн миэн.

Йакшар уш манын культурный йишвлӓжӹ. Сэк кэрӓл важ- 
сэскӓжӹ й а к ш а р  у ш м а н  ылэш, йакшар ушманын тӹҥ шот- 
тонжы кым йишӹм культьивируйат; сакырлык, вольык кач- 
кышлык тӓ эдэм качмылык (столовый) йакшар ушманым куш- 
тат. Ӹшкӹмжӹн махань шон кэрӓлвлӓэшӹжӹ ти кушкышым кыцэ 
эдэм вэсэмдэн, вашталтэн, ти кым йиш йакшар ушман примэрӹ- 
штӹ айыртэмӹнок раскыдын анчыктымы.

Д ь и к ӹ й  й а к ш а р  у ш м а н  мӓдонына Чӧрный дӓ Каспий 
таҥыжвлӓн сирвлӓ воктэн кушкэш. Ти кушкышын важшы важы- 
кан-важыкан, вӹцкӹж дӓ пуан ылэш; ти ушман мӓнмӓн тотлы, 
вӹдӓн, шӹлӹн культурный сортвлӓшкӹ изишӓт ак ми.

С а к ы р а н  й а к ш а р  у ш м а н — кэлгӹн шӹнцӹшӹ ош важан 
ылэш. Свӧклышты сакыр ылмым 180 и пэрви, ик ньэмэцки химик 
мон лыктын. Тӹдӹгӹц 50 иштӹжӹ, тӹдӹн учэньикшӹ —  Ахард, 
Вадывэл Йэвропэш  сэк пӹтӓриш сакыр завотым стройэн. 
Тӹшкэвэ йактэжӹ сакырым сакыр, тростньиккӹц вэлэ ӹштэнӹт; 
сакыр тростньикшӹ тропик сӓндӓлӹквлӓэш кушшы кушкыш тӓ 
пиш шэргӓкӓн ылын. Англьийский торговойвлӓ сакыр ушмангӹц
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сакырым ӹштӓш тӹҥӓлмӹкӹ, нинӹн кравымаш дохотвлӓштӹ  
пӹтӓт манын, шэклӓнэн колтэнӹт; сакырым ушмангӹц шолта- 
шыжы Ахаду пырахыжы манын дӓ ушман сакырым шолташ  
ньимахань кынат укэ, ти пӓшӓ ак йары ылэш манын цилӓ халык 
анцыланок ти торговойвлӓ кэлэсэн пуаш, торговойвлӓ тӹдӹм 
йадыныт тӓ тидӹм ӹштӹмжӹ тӓрэш 600 тӹжэм франкым тӹдӹ- 
лӓн пуаш линӹт. Наукы дон тэхньикӹ шӓрлӹмӓш капитальиствлӓн 
спэкульӓнтски паришвлӓштӹлӓн кушкаш ӓптӹртӓ гӹнь, наукы 
дон тэхньикӹн шӓрлӹмӓшӹм нинӹ кэрэк кынамжат тормыжлаш  
йӓмдӹ ылыт.

Сакыр шолтымаш пӓшӓжӹм химик Ахард тӹҥӓлмӹ годым, 
сакыр ушманын тӹнӓмшӹ йишвлӓштӹ сакыржы 5— 6 проц. вэлэ 
ылын. Тӹҥэ гӹньӓт ти эртӹш остатка шӱдӹ иштӹжӹ, сэк йажо, 
сэк сакыран кушкышвлӓм айырэн-айырэн, важвлӓштӹ сакырым 
18% йактэ шоктымы, вэс шамак тонжы Згӓнӓк шукэмдӹмӹ. 
Сакыр ушманын йишвлӓм йажоэмдӹмӓш пӓшӓштӹ Совэт сойу- 
зышты айыртэмӹнок кого сӹҥӹмӓшвлӓм ӹштӹмӹ.

Сакыр свӧклын важвлӓжӹлӓн пыт поспэйэн шоаш 165 
нӓр уштӹдӹм кэчӹ кэлэш. Сэдӹндонок, Совэт сойузыштына са- 
кыр ушманым кэчӹвӓл вэлнӹш районвлӓштӹ, сэк когонжок  
ЦЧО-шты дӓ Украинӹштӹ войат, шӹндӓт.

В о л ь ы к  к а ч к ы ш л ы к  у ш м а н ы н  важвлӓжӹ вольык 
качкышышты пиш шэргӓкӓн, пиш тотлы качкыш ылыт. Вольык  
качкышлык ушманышты тӹдӹн тотлы тотшым агыл, когон лӓк- 
тӹшӓн ылмыжым мӓ пиш йажоэш  шотлэнӓ. Лачокшымок во- 
льык ушманвлӓн йишвлӓ пишок кого лӓктӹшӓн важсэскӓвлӓм  
пуат; йажон пышкыдэмдӹмӓн, дӓ йажон анчыман ик гэктаргӹц 
100.000 нӓр важсэскӓм постараш лиэш (силосышкы колташ йарал 
Ь1лӹштӓшвлӓм тиштӹ эчэ шотлымы агыл).

Анчэн куштымаш йӧнӹштӹдон важсэскӓвлӓм п р о п а ш н о й  
к у л ь т у р э ш  лӹмдэнӹт. Нинӹм рӓдӹн-рӓдӹн ӱдӓт (шӹндӓт). 
Рӓдӹвлӓ лоштыш ырокшым имньи кӹцкӹмӓн ӓль трактырэш кӹл- 
дӹмӓн йори пышкыдэмдӹшвлӓдон (рыхлитьэльвлӓ) пышкыдэм- 
дӹмӓшэш эт акэл (сорньӓк) шудывлӓ йамыт; сэдӹгишӓнок, шурны 
пичӹшкӹ (сэвооборотышкы) ушманвлӓм дӓ мол пропашной куль- 
турвлӓм пыртымаш —  нырыштыш акэл шудывлӓм йамдымашты 
сэк йажо срэдства ылыт.

Мӓнмӓн важсэскӹвлӓнӓ кушкышвлӓн махань шон с э м н ь ӓ н- 
в л ӓ э ш  шотлалтыт: 1. Рэвӹ, турнэпс, ширушман, рэдьискӹ,—  
пэлэдӹшвлӓштӹн стройэньӹштӹдон иканьвлӓ ылыт,—  нинӹн пэлэ- 
дӹшвлӓштӹ крэстӹлӓ кушшы нӹл пэлэдӹш лӹвӹрӓӓнвлӓ ылыт. 
Сэдӹндонок, ти кого сэмньӓм —  к р э с т ӹ л ӓ  п э л э д ӹ ш ӓ н в л ӓ  
маныт. Тидӹ пиш кого сэмньӓ ылэш; тидӹн йыхвлӓжӹ дьикӹй 
хӓлӓ кушшы мӓнмӓн шукы кушкышвлӓ лошток ылыт. 2. М орко- 
влӓн ош тыгыды пэлэдӹшвлӓжӹ зонтыла пэлэдӹш арашкы цы- 
мыргалтыт; сэдӹгӹцок ти сэмньӓ цилӓ хӓлӓок зонтан лӹмӹм 
плучайэн. Дьикӹй кушкышвлӓ лошты ти сэмньӓн йыхвлӓмӓт тӓ 
шукым мода. 3. Ушман ӹшкӹмжӹн шӹшӹл агыл пэлэдӹшвлӓжӹ- 
дон муйанышкы пиш миӓ дӓ м у й а н в л ӓ н  сэмньӓнэшок шот- 
лалтэш.
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4. Шӹдӹрӹм кушкышвлӓ.
Ти культурный кушкышвлӓн цуцашкы хлопчатньыкым, итӹ- 

нӹм, кӹньэм шотлат. Совэт сойузын халык хозӓйстважы ти цуца 
кушкышвлӓгӹц тыпкам ӹштӓ. Махань шон комаш хӓдӹрвлӓм  
ровотайышы тьэкстьильный факриквлӓшкӹ тьэхньичэски сырйош- 
кы ти тыпкажы кэӓ. Тьэхньик культур цуцашты шӹдӹрӹм куш- 
кышвлӓ сэк когон кэрӓвлӓжок ылыт.

Хлопчатньык. Шурнан кужы кушкыш тидӹ ылэш (104-шӹ 
карт.) Лаштыкан ӹлӹштӓшӓн мальван пэлэдӹш кань, сары шал- 
дыра пэлэдӹшӓн (хлопчатньык— мальва сэмньӓнэш шотлалтэш). П э- 
лэдӹшвлӓгӹц шалдыра кӹцкӹвлӓ —  коробочкывлӓ лит; коробоч- 
кывлӓжӹ поспэйӹмӹштӹ годым 
шэлӹн-шэлӹн кэӓт тӓ тӹшэцӹнжӹ  
мамыкан тьшкаан нӱшмӹвлӓ кайыт.

Хлопчатньыкын тыпкажым вур- 
дыгӹц агыл, коробочкывлӓн кӹц- 
кӹвлӓгӹц ӹштӓт. Хлопчатньыкын 
тыпкажы нӱшмӹм мӱдӹмӹ мамы- 
кан пынвлӓ ылыт. Тэхэнь пынвлӓ 
шукы кушкышвлӓн кӹцкӹштӹ дӓ  
нӱшмӹштӹ улы, шамак толшы, 
уан, топольын, мамык вуйан пэлэ- 
дӹшӹн улы. Ти шотлэн мимӹ цилӓ 
кушкышвлӓнок нӱшмӹштӹш ти 
пынвлӓ нӱшмӹвлӓм мардэж дон шӓ- 
рӓш палшат. Хлопчатньыкын нӱ- 
шмӹвлӓштӹш мамык пынвлӓнӓт 
биологичэски кэрӓлӹштӹ тӹхэньок 
ылэш. Тӹҥэ гӹньӓт хлопчатньы- 
кын плантацивлӓштӹ нинӹлӓн шӓ- 
лӓнэн кэӓш ирикӹм ак пуэп; шӓлӓнӓш тӹҥӓлмӹ йактэ нинӹм 
погэн нӓлӹт. Хлопчатньык нӱшмӹштӹш пынвлӓ, мол кушкыш- 
влӓш тӹш 'тэхэнь пынвлӓдон тӧрэштӓрӹшӓш кӹнь, нинӹгӹц ку- 
жырак, виӓкӓрӓк тӓ цаткыдырак ылыт.

Хлопчатньык ротньажыдон тропикӹ сӓнӓлӹквлӓштӹшӹ ылэш; 
тидӹлӓн поспэйэн шоашыжы кужы дӓ шокшы кӓҥӹж кэлэш. 
Хлопчатньыкын йӹлэ поспэйӹшӹ йишвлӓлӓнӓт вӓк поспэйэн  
шоашышты 5 — 57г тӹлзӹ нӓр шокшы игэчӹ кэлэш.

Мӓнмӓн Совэт сойузыштына хлопчатньыкым ӱдӹмӹ тӹҥ ра- 
йонвлӓжӹ —  покшал азиштӹш рэспубликвлӓ ылыт. Тиштӓкэншӹ  
шокшы кӓҥӹж хлопчатньыклан поспэйэн шоашыжы палша дӓ, 
йурвлӓжӹ шоэн толыт, вӹт ак ситӹ; вӹдӹм йори канававлӓ 
мыч —  арыквлӓ мыч хлопок нырвлӓшкӹ колтат. Ти канававлӓм 
ӹштӹмӓштӹ Совэт власть пиш шукы пӓшӓм ӹштэн. Совэт власть 
тӹштӓкэншӹ дэкханвлӓм (Срэдний Азиштӹш хрэсӓньвлӓм) кок 
пачаш пашартэмгӹц ытарэн: кугижӓн чиновньыквлӓгӹц тӓ ку- 
лаквлӓ гӹц.

Партьын Цэнтральный Комитьэтшӹ тэхэнь задачым шӹндэн: 
хлопчатньык ӱдӹм вӓрвлӓм, дӓ хлопчатньыкын лӓктӹшӹм, хлопо-
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кым вэскитвлӓгӹц кандыдэок ситӓлыкым ӹштэн шоктым йактз* 
шӓрӓш, лӱлтӓш. Хлопокым вэскитвлӓгӹц кандаш ӹнчӹ ли 
вэрц кӹрэдӓлшӓшлӓнэн, хлопок ӱдӹм вӓрвлӓнӓм пиш когон  
шӓрэннӓ. Покшал Азиштӹш рэспубликвлӓштӹ, хлопок ӱдӹм вӓр- 
влӓм кымдаэмдӹшӓшлӓнэн, тӹштӓкэншӹ районвлӓштӹ хлопок  
каньок шэргӓкӓн агыл шӓдӓҥӹн вӓрвлӓм кӧтӹртӹмӹ дӓ  нӹнӹ 
шотэш хлопок ӱдӹм вӓрвлӓм пиш когон шӓрӹмӹ.

Ь1шкэтӹн ылман тыгыды хозӓйствавлӓштӹ хлопок нырыш- 
тыш сэк кого пӓшӓвлӓжӹм киттон, нэлӹ мотигӓдон ӹштэнӹт. 
Социальистьичэски шалдыра „хлопок фабриквлӓштӹжӹ" шукы 
пӓшӓвлӓжӹмок мэханьизируйымы, машинӓвлӓн „кӹртньи пулыш- 
влӓшкӹ" пиштӹмӹ.

Хлопок нырвлӓм мӓ трактыр силадон ровотайэнӓ, сэйалкы- 
дон хлопокым ӱдэнӓ, машинӓвлӓн силадонок хлопчатньыквлӓм 
анчэнӓ. Хлопок лӓктӹшӹм постарымашат машинӓвлӓдон ӹш~ 
тӓлтэш вӓк. Хлопок культурым пэрви ньигынамат куштыдымы у  
районвлӓшкӹ пыртэн колтымы. Хлопокым йытпэл вэкӹлӓ пыртэн 
миӓт. Тидӹм кӹзӹт Ньижньӹй Поволжйын совхоз, колхозвлӓштӹ  
ӱдӓт; Йытвэлвэл Кавказышты, кэчӹвӓл вэл Украинӹштӹ войат. Ти 
пӓшӓштӹ кого палшыкым опытный стинцивлӓ ӹштэнӹт; нинӹ- 
влӓштӹ йӹлэ поспэйӹшӹ хлопчатньык йишвлӓм куштэн лыкты- 
ныт. Тидӹвлӓгӹц пасна, шӹндӹм анцыцын, парньыквлӓэш хлопок  
азымым куштэн-куштэн, вара нырвлӓэш тӹдӹм шӹндӹмӓшӓт ко- 
гон кэрӓл ылэш.

Итӹн. Итӹнӹн кӹньэн ӓль нужын (8-шӹ заньӓтӹм анчы) 
кукшы вурдыжы кым чӓстьӓэш пайылалтэш: 1 — сӱм (кожица), 
2 —  кӧргӹ чӓстьӓ —  дрэвэсина, 3 — сӱм дон дрэвэсина лоштыш  
(лубӓной чӓстьӓ манмы) чӓстьӓ. Самой тэвэ ти слойышты лубӓной  
тыпкаэт ылэш.

Пэрвиок эчэ попымы ылэш: дрэвэсина тӱнӹ ылшы ланзым 
луб маныт манна. Лубын ланцывлӓн сосутвлӓ мычкы тэмӹшӹ 
(органьичэски) вэшэстваан вильӹвлӓ каштыт; ти вэшэствавлӓжӹ  
ӹлӹштӓшвлӓштӹ ӹштӓлтӹт. Лубӓной тыпкажы вурдын тӹкӹ 
шотышты ылэш. Ти тыпкавлӓм ӹштӓш манын, шӹдӹрӹм куш- 
кышвлӓм: итӹнӹм, кӹньэм, кэнафым, канатньикӹм, кэндӹрӹм ӱдӓт.

Хлопок —  кэчӹвӓл кэчӹн эргӹжӹ ылэш кӹнь, итӹнжӹ —  
кэчӹвӓл вэлнӹш лывырган районвлӓштӹш культур ылэш. Ла- 
чокшым гӹнь, итӹнӹм вады вэлнӹ тыпкалан ӱдӓт, тӓ агыл, шукы 
ылман нӱшмӹвлӓжӹгишӓн тидӹм тӹштӓкэн ӱдӓт.

Кэчӹвӓл вэлнӹш йиш итӹнӹн („лоэн-кудрӓш “) вурдывлӓжӹ  
пиш когон укшаҥыт тӓ тыпкалан прамой ак йарэп. Кужы, вӹцкӹж 
дӓ чӹдӹ укшан вурдан лачокшым „льон-дольгуньэц“ манмы 
йытпэл вэлнӹшлӓ — Москва, Запад, Лэньинград дӓ мол область- 
влӓштӓт кышты-тиштӹ кушкэш.

Культурный итӹнӹн кӹцкӹ —  коробочкывлӓжӹ совсэмок ак 
пачылтэп. Итӹнӹн ти шэргӓкӓн качэстважым пиш кужы жэпӹштӹ 
айырэн-айырэн, эдэм, ӹштэн шоктэн. Культурный итӹнӹн дьикӹй 
ротньавлӓштӹн пачылт кэмӓн коробочкывлӓ ылыт.

Итӹн совхозвлӓштӹ шукы пӓшӓвлӓжӹмок кӹзӹт трактырвлӓ- 
дон дӓ йори машинӓвлӓдон ӹштӓт. Итӹн вурды гӹц тыпка ӹш- 
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•гӹмӓшӹмӓт ӹндэ кӹзӹт мэханьизируйымы. Вурдыгӹц айырэн 
нӓлмӹ тыпкажы тьэкстьиль фабриквлӓшкӹ кэӓт; тӹштӓкэн итӹн 
тканьвлӓм (мӹньэрвлӓм) коат. Итӹнгӹцӹн машинӓвлӓлык при- 
Бодный рэмэньвлӓмӓт (арава сӓртӹш шӹштӹвлӓмӓт) тӓ автомо- 
«бильвлӓм сӹрӹшӓшлыквлӓмӓт эчэ ӹштӓт.

Кӹньэ. Тидӹ — кужы, тӧр вурдаи, дӓ парньала айырлалтшы 
ӹлӹштӓшӓн ик иӓш кушкыш ылэш (105-шӹ карт.). Кӹньэ — нужын 
ротньажы ылэш. Тидӹн тыпкажы итӹнӹнгӹц цаштыра ылэш, 
тидӹм —  м у ш  маныт. Мушкӹцӹн грубый тканьвлӓм коат, шамак 
толшы, парусинӹм, мэшӓклык мӹньэрӹм. Мӓнмӓн шӓрлэн мишӹ 
судоходствылан дӓ  кол ломаш пӓшӓлӓн кэрӓл снастьвлӓм йӓмдӹ- 
лӹмӓшлӓн муш пиш когон кэрӓл ылэш; мушкӹц кэрэмвлӓм, 
канатвлӓм дӓ шпагатвлӓм пынат, ӹштӓт. Кӹньэн нӱшмӹвлӓжӹ- 
гӹц итӹнвлӓнгӹцлӓок, итӹнӱм ӹштӓт.

Цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнӹш кӹньэ ӱдӹмӓшӹн нӹл пайышты кым 
пайжы Совэт сойузын пайэш вазэш. Кӹньэ шачыш йажо лижӹ 
манын, ырокым кэлгӹн ровотайаш  
кэлэш, ырокшы йажон шачыктышы 
лижӹ.Кӹньэм мӓдонына, сэк когонжок, 
шимы ырокан вӓрвлӓштӹ ӱдӓт.

Кӹньэн кушкышвлӓжӹ кок статьан 
лиӓлтӹт. Ик кушкышвлӓжӹн —  вур- 
дышты вӹцкӹж, мэтэлкӓлӓ пэлэдӹшӓн 
ылэш; пэлэдӹшвлӓжӹгьщ пэлэдӹш  
шӹрхӓ пиш когон вилэш. Вэс кушкыш- 
влӓжӹн — вурдышты кӹжгӹ, пэлэдӹ- 
швлӓжӹ ӹлӹштӓшвлӓн поҥышышты 
цуцан-цуцан шӹнцӓт; ти пэлэдӹш- 
влӓн шӹрхӓ вуйвлӓштӹ совсэл^ок 
укэ, лач пӱкшэм ӓҥвлӓ вэлэ ылыт.

Сэдӹндонок— кӹньэ д в у п о л ы й  
к у ш к ы ш  ылэш (121-шӹ карт.). Ик 
кушкышвлӓштӹжӹ озы (шӹрхӓ вуйан) 
пэлэдӹшвлӓ вэлэ ылыт; ти кушкышвлӓ 
пэлэтмӹкӹштӹ шукэшӓт агыл, кош- 
кэн кэӓт. Вэс кушкышвлӓштӹжӹ ӓвӓ
(пӱкшэм ӓҥӓн) пэлэдӹшвлӓ вэлэ ылыт. Ти кушкышвлӓэш нӱшмӹ 
лиэш.

Шӹдӹрьшӹ у  культурвлӓ. Совэт сойузын халык хозӓйствавлӓ- 
жӹ капитал сӓндӓлӹквлӓштӹ ньигынамат уштымы тэмпвлӓдон куш- 
кэш, шӓрлӓ. Шӹдӹрӹшӓшлык тошты культурвлӓ —  хлопок, итӹн, 
кӹньэ, —  социальизм стройымашын цилӓ кэрӓлвлӓжӹмок ситӓрэн  
ак кэртэп. Партьы анчыктымдон, шӹдӹрӹшӓшлык у культур- 
влӓм:— кэнафым, канатньикӹм, кэндӹрӹм дӓ молымат мон лыкмы 
дӓ колхозвлӓшкӹ, совхозвлӓшкӹ пыртэн щоктымы.

Кэнаф. Кэнаф — хлопчатньыкын ротньажы ылэш; мальвовый 
сэмньӓнокылэш. Тидӹ — кӱкш ӹ,тӧр ик иӓш кушкыш ылэш;тидӹн 
вурдывлӓжӹ 3—5 мэтӹр кӱкшӹцӓшвлӓ лит. Кэнаф вурдын тыпкажы 
мэшӓквлӓм ӹштӹмӓшкӹ, пиш цаткыды канатвлӓм дӓ кэрэмвлӓм 
пынымашкы кэӓ. Кэнафын тканьвлӓжӹ пиш шэргӓкӓн свойстван  
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ылыт: нинӹ вашт вӹт аквитӹ. Мӓдонына кэнафым кэчӹвӓл вэл- 
нӹш районвлӓштӹ —  покшал азин рэспубльиквлӓштӹ дӓ Сэвэрнӹйг 
Кавказышты — ӱдӓт, куштат.

Канатньык. Канатньыкын ротньажы —  кэнаф ылэш; Совэт со- 
йузын кэчӹвӓл вэлнӹ пустирвлӓштӹ, дӓ кыныжан вӓрвлӓштӹ, ак

кэл шуды гань, дьикӹй шотышты куш- 
кэш (106-шы карт.). Анчэн куштымы ка- 
натньык вурдын тыпкажы мэшӓвклӓ, ка- 
натвлӓм дӓ кэрэмвлӓм ӹштӓш йажо сырйо 
ылэш.

Кэндӹрь. Кэндӹр —  вӹцкӹж, кужы  
вурдан, ӓҥӹсӹр ӹлӹштӓшӓн дӓ тыгыды. 
пэлэдӹшӓн ик иӓш кушкыш ылэш. Мӓн- 
мӓн пӧртӹштӹ куштымына кушкышын —  
ольэандран ротньажы тидӹ ылэш.

Кэндӹр — покшал Азин кого^ӓҥӹр- 
влӓн лапатавлӓэш, Кубаньын дӓ Иыльш 
лапвлӓ воктэн дьикӹй шотышты кушкэш. ‘ 
Вӓрвлӓштӹш халыквлӓ кэндӹр тыпкан 
йажо качэстважым тагынамок шотэш; 
пиштэнӹт; тӹдӹн вурдывлӓжӹм поста- 
рэн, кустарный йӧндон тӹдӹ гӹц кэрэм - 
влӓм пынэнӹт, канатвлӓм ӹштэнӹт, кол 
кычым снастьвлӓм пидӹнӹт, ткань- 
влӓм коэнӹт. Тканьвлӓм фабрикӹштӹ  
ӹштэн анчэнӹтӓт, цаклэнӹт: кэндӹр гӹц 
ӹштӹмӹ тканьвлӓ хлопоккӹц ӹштӹм- 
влӓм цаткыдыштыдонат, шукы тырхы- 

мыштыдонат эртӓрӓт. Кэндӹрӹн тыпкажы, хлопокым ик мань- 
арын вашталтыш ш отэш , тьэкстиль фабриквлӓшкӹ кэшӓш- 
лык ылэш. Ш укэрдӓт агыл, кэндӹрӹн ӹлӹштӓшвлӓштӹжӹ пӱлӓ  
ылшы каучукым моныт; тидӹжӹ гӹнь кэндӹрӹм мӓнмӓн социа- 
льистьичэски хозӓйстваланна эчэӓт когон шэргӓкӓнӹм ӹштӓ.

106-шы карт. Канатньык.

5. Каучукан кушкышвлӓ.

Фабриквлӓн дӓ завотвлӓн сырйо шотышты каучук, нэфтӹ  
дон  камэный уголь ганьок, пӹтӓриш вӓрӹштӹ ылэш. Каучук 
кӹц пасна кӹзӹтшӹ ӹлӹмӓш линжӓт ак кэрт. Аьтомобильвлӓн 
дӓ вэлосипэтвлӓн шин арававлӓштӹ, калошвлӓ, вашт витӹдӹм 
пальтовлӓ, мэдьицински дӓ  химичэски приборвлӓ дӓ  мол прэдмэт- 
влӓ шукышток каучуккӹц ӹштӓлтӹт. Совэт сойузнам капита- 
льиствлӓгӹц пэрэгэн шалгымашты эчэ каучук пишок когон  
кэрӓл ылэш. Автомобиль промышльэныстьна пиш чӹнь ш ӓрлэ»  
мимӓш шукы дӓ шукы каучукым тэргӓ.

Ти остатка жэп йактэ каучукым мӓдокына Англьи дои Го- 
ландьигӹц кандэн шалгэнӹт. Ти капитальист сӓндӓлӹквлӓн ки- 
дӹштӹ сӓндӓлӹк вӹлнӹш каучук лыкман вӓрвлӓ — каучук вильӹ 
йоктарыман тропикӹ шӹргӹвлӓ ылыт.
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Каучук ӹшкэжӹ ма ылэш вара? Тӹшлэн анчымашты кауч- 
кышты кок чӓстьӓм моаш лиэш: соталгы-сары вашт кайшы си- 
вороткаштыжы шӹшэрӹштӹш ӱ вакталтышвлӓ гань пиш тыгыды 
маклакавлӓ каштыт. Ти маклакавлӓштӹ самой каучукэт ылэш. 
Пӧртӹштӹ урдымна кушкышышты —  ф и к у с ы ш т ы  каучук улы^ 
тидӹ каучукан кушкыш ылэш. Фикусын ӹлӹштӓшӹм тодыл нӓл- 
мӹкӹ ӓль тӹдӹн вурдыжым лош шэлмӹкӹ, тӹнӓмок шӹшэр гань 
ошвильӹ йогэн лӓктэш. Фикусым мӓдокына тропикӹ сӓндӓлӹквлӓ- 
гӹц шывштэн кандымы; тидӹ тӹштӓкэн пиш кого пушӓҥӹвлӓлӓ. 
кушкэш; ти пушӓҥӹн вильӹгӹц каучукым ӹштӓт. Пӹчмӓшэш 
йогэн лӓкшӹ шӹшэр гань вильӹжӹ воздухышты ныгыдэмэш, шу- 
шыр вӓрӹм кльэйэн шӹндӓ, ти кушкышым шушырланымашкӹц 
пэрэгӓ.

Ш укэрдӓт агыл эчэ, каучукым тропичэски пушӓҥӹвлӓн шӹшэр 
гань вильӹштӹгӹц вэлэ каучукым ӹштэнӹт; ти пушӓҥӹвлӓжӹ  
изи ӱштӹвлӓмӓт тырхэн ак кэртэп вӓк.

Сэвэрнӹй Амэрикӹштӹ каучук ылман у  кушкышым —  г в а -  
й у л ы м  мон лыктыныт. Тӹшкӓлӓ кушшы ти кушкыш 10° Ц. 
ӱштӹ ылман, кӱэрӓн, вӹттӹмӹ кырык лапатавлӓ воктэн кушкэш.. 
Тӹҥэлӓ гӹнь, умэрэный кльиматыштат тидӹ кушкын кэрдэш.

Покшал Азиштӹ пишок кымда мӱлӓндӹвлӓ ылыт; кльима- 
тыштыдон дӓ рокыштыдоц гвайула ӹшкэ вуйаок кушман вӓрӹ- 
штӹш каньок ылыт. Амэрикӹгӹц шывштэн кандымы гвайулыа 
нӱшмӹвлӓжӹм Закавказйэш тӓ Покшал Азиэш ӱдӹмӹ ылыныт.. 
Гвайулын вурдывлӓжӹгӹц каучукым ӹштӓшӓт тӹҥӓлмӹ.

Мӓнмӓн кушкышвлӓнӓ чӹдӹ эчэ пӓлэн шомы ылыт; мӓнмӓн 
пушӓҥӹвлӓ лошты д ӓ  шуды кушкышвлӓ лоштат, каучукан куш - 
кышвлӓм пӱлӓм моаш лиэш. Сэк когон шӓрлэн шошы кушкыш- 
влӓн, шамак толшы, м а м ы к  в у й а н  п э л э д ӹ ш ӹ н  к о з л о -  
б о р о д н ь и к ӹ н ,  м о л о ч а й ы н  шӹшэр гань вильӹштӹштӹ дӓ. 
мӓнмӓн в а ш т а р ы н  вильӹштӹжӹ, каучук улы. Ти кушкышвлӓ- 
штӹш каучукшы шукы агылат тӓ каучукшат худа качыстваан. 
ылэшӓт, нинӹвлӓгӹц каучукым ак ӹштэп,

Остатка вэрэмӓн каучук ылман кушкышвлӓм пиш шэргӓкӓн- 
влӓм пӱлӓм момы. Нинӹ лошты, айыртэмӹнжок х о н д р и л а м  
(107-шы карт.) уанэн анчыман.

Тидӹ —  процок кӱкшӹ шудан кушкыш, тэрвэнжӹ ӓҥӹсӹр 
ӹлӹштӓшӓн вӹцкӹж укшвлӓ шукы улы. Хондрила ошмавлӓэш,, 
тыгыды кӱэрӓн вӓрэш, кӱӓн кырык лапатавлӓэш кушкэш.

П элэдӓш  тӹҥӓлмӹжӹ жэпэш  ӹлӹштӓшвлӓжӹм тидӹ йамдэн 
шуа. Хондрилан укшыжым ӓль ӹлӹштӓшӹжӹм тодыл нӓлмӹкӹ, 
тодылмы вӓргӹц йогэн лӓкшӹ шӹшэр гань ош вильӹ воздухы- 
шты йӹлэ тывыргэн кэӓ дӓ  шимӓлгӓш тӹҥӓлэш. Ти шӹшэргань 
вильӹштэт каучук ылэш.

Хондрилам Ньижньий Волгышты ужаш лиэш тӓ ирвэлвэкӹлӓ  
Монгольы йактэок, пакыла кэӓ.Кэчӹвӓл вэлнӹхондрила Украинэш, 
Кримэш тӓ Кавказэш кушкэш. Пач вэкӹлӓжӹ тидӹ кушмы у  
вӓрвлӓм со мот.

Ш укэрдӓт агыл, Покшал Азиштӹ, Кара-Тау кырыкышты, вэс 
каучукын кушкышым тау-сагызым (108-шӹ карт.) мон лыкмы.
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Тау-сагыз —  шукы иӓш кушкыш ылэш, 50 см  кӱкшӹцӓн 
ылэш. Кара-Тау кырык лапата воктэн кушкэш. Тидӹн кӹжгӹ 
тӹҥжӹ шэлӹквлӓ кӧргӹшкӹлӓӓт пыра, вӹлэцӹнӓт шӓрлӓлт ку- 
шкэш.

Тау-сагызыштыш шӹшэр гань вильӹжӹ шӹртӹвлӓ ганьышкы 
яиш  куштылгын сӓрнӓлт кэӓ; ти шӹртӹвлӓжӹ цилӓ хӓлӓ ганьок

107-шӹ карт. Хондрилан тӹш- 
кӓ; вурдывлӓштӹжӹ каучуклык 

погынэн аралалт шӹнцӹн.

108-шӹ карт. Тау-сагызын 
важшы.

каучукын ылыт. Ти шӹртӹвлӓ и йӹ дэок погыналт миӓт тӓ тошты  
важвлӓштӹ нинӹм пишок шукым моаш лиэш; важым важ хӓлӓ 
висӹмӹкӹ, важын нэлӹцшӹн ЗО^/о-шӹ, кынамжы гӹнь тишэ- 
цӓт эчэ шукы каучук ылэш. Тау-сагызын каучукшы пишок кого 
качэствыан ылэш. =

Кӹзӹт мӓнмӓн каучукан кушкышвлӓм, айыртэмӹнжок тау- 
■сагызым кушташ манын, пиш кого совхозвлӓм ӹштӹмӹ.

6. Ӱӓн кушкышвлӓ.
Шукы кушкышвлдн нӱшмӹштӹшток ӱ ылэш; шӹтӹшӹ нӱш- 

мӹн ӹльӓндӹшлӓнжӹ сэк пӹтӓри кушкаш, шӓрлӓш кэрӓл тэмӹ- 
шӓн вэшэствавлӓ запас шотышты нӱшмӹ кӧргӹштӹш ӱжӹ ылэш.

Кэчӹнӱшмӹ. Кэчӹнӱшмӹ —  тӹҥ ӱӓн кушкыш мӓнмӓн ылэш. 
Пӹтӓри анчалмашты ик кого пэлэдӹшӓн ылэш; пэлэдӹшвлӓжӹ  
пиш цат погыналт шӹнцӹнӹт.

Тэхэнь пэлэдӹш стройэньӓн кушкышвлӓ с л о ж н о ц в э т н ӹ -  
й ӓ н  кого сэмньӓнэш шотлалтыт. Ти сэмньӓшкӹ мамык вуйан 
пэлэдӹш васильок (ыржа пэлэдӹш) тӓ мол кушкышвлӓӓт шукы 
шотлалтыт.

Кэчӹнӱшмӹн шачмы вӓрж ӹ — Амэрикӹ. Йэвропышкы вӓрэшт- 
мӹкӹжӹ, тидӹ пӱлӓ вэрэмӓ цвэтньиквлӓм дӓ садывлӓм олмыкта- 
рышы кушкыш шотышты анчэн куштыман ыльы. Кэчӹнӱшмӹ- 
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гӹц ӱм (итӹнӱм) сэк пӹтӓрижок ылшы Вороньэжски губэрнӓштӹ  
100 и пэрви ӹштӓш тӹҥӓлӹнӹт. Ти мон лыкмашкӹц варажы 
кэчӹ нӱшмӹм ӱлӹм вӓрвлӓ чӹнь шӓрлӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Кэчӹнӱшмӹлӓн поспэйэн шошыжы айаран кэчӹвлӓ шукы 
кэлӹт; сэдӹндонок мӓдонына тидӹм кэчӹвӓл вэл лишнӹлӓ, шим 
ырокан вӓрвлӓэш ӱдӓт.

Тоҥгӹц итӹрӓйэн нӓлмӹ кэчӹнӱшмӹштӹ 50®/о итӹнӱ ылэш;. 
итӹнӱжӹм маслобойный завотвлӓштӹ ӹштӓт. Итӹнӱм ӹштӹм 
годым каса шотэш котшы жмыхшы — вольык пукшымы пиш йажо 
качкыш ылэш.

Пиш шукы итӹнӱм шӹдӹрӹм кушкышвлӓгӹц —  итӹнгӹц^ 
кӹньэгӹц тӓ хлопоккӹц лыктыт.

7. Льэкӓрцӹ кушкышвлӓ.
Шукы льэкӓрцӹ кушкышвлӓжӹдонок мэдьицинӹштӹ махань- 

шон йасывлӓгӹц тӧрлӓт. Кушкышвлӓштӹ ӹштӓлтшӹ йори л ь э -  
кӓрцӹ вэшэствавлӓ йасы органьизмэдӹм тӧрлӓт. Ти вэшэствавлӓ 
махань-шон кушкышвлӓштӹ махань-шон вӓрвлӓштӹ (чӓстьӓвлӓ- 
штӹ) ылыт: важвлӓштӹ, ӹлӹштӓшвлӓштӹ, пӓртньӓвлӓштӹ, пэлэ- 
дӹшвлӓштӹ, кӹцкӹвлӓштӹ, нӱшмӹвлӓштӹ. Каждый льэкӓрцӹ 
кушкышынжымок льэкӓрцӹ вэшэства ылман чӓстьӓвлӓжӹм лӹ- 
мӹнжок коштат тӓ льэкӓрцӹшкӹ колтат. •

Льэкӓрцӹ кушкышвлӓ лошты йадан кушкышвлӓ шукы улы;, 
йадан ылмыштым кушкышвлӓн лӹмӹшток анчыктат: д у р м а н  
(ороды  ш уды ), б э л ь э н а ,  б о л ь и г о л о в , .  „сонная одурь" 
(бэлладонна). Нинӹнйадан вэшэствавлӓштӹэдэмӹм пуштынат кэр- 
дӹт вӓк; шамак толшы, бэльэнан кӹцкӹвлӓм качмашэш ӹрвэ- 
зӹвлӓ колымым колалтын. Мэдицинӹштӹ гӹнь изи дозыдон нӓл- 
мӹ ти йадан вэшэствавлӓок, йасывлӓдон кӹрэдӓлмӓштӹ, пиш 
кого силан срэдствавлӓшкӹ сӓрнӓлт, вашталт кэӓт. Тӹвэш шамак 
толшы, йадан бэльэнан ӹлӹштӓшвлӓжӹгӹц шӱнвлӓ шывшэдӹ- 
мӓшӹм (судорогвлӓм) тӧрлӹшӹм дӓ йасым ладнааҥдыш льэкӓр- 
цӹм ӹштӓт. Вэсӹ, утлаок когон йадан кушкышын —  бэлладонын 
ӓль (сонная одурь) манмын, коштэн шӹндӹмӹ важвлӓжӹгӹц. 
тӓ ӹлӹштӓшвлӓжӹгӹц мэдьицинӹштӹ кычылтмы йасы цӓрӹшь! 
пиш шэргӓкӓн вытьӓжкӹм ӹштӓт.

Ти йадан вэшэствавлӓ кушкышын ӹшкӹмжӹн ӹлӹмӓштӹжӹ 
махань кэрӓл ылмыжы пиш интьэрэснӹ ылэш. Тидӹгишӓн наукы 
пыт отвэтӹм пуэн кэрттэ дӓ тэҥэлӓ шанат: кушкышвлӓм
вольыквлӓ качкын колтымашкӹц пэрэгӹшӹ срэдства шотышты 
кышты тиштӹжӹ нинӹ ылыт.

Лэкӓрцӹ кушкышвлӓштӹ Совэт сойузыштына шукыжы дьикӹй 
шотышты кушкыт. Шамак толшы, лывыргы алыквлӓ дӓ шӹргӹ. 
йоҥывлӓ воктэн в а л ь э р и а н а  (109-шӹ карт.) кушкэш; тидӹн 
важ вурдыжывлӓгӹц спиртовый дӓ эфирный настойкывлӓм —  
вальэриановый капльывлӓм ӹштӓт. Нырышты, кавштавичӹвлӓштӹ 
дӓ пустирвлӓштӹ акэл шуды шотышты ылшы а п т ь э ч н ы й  
р о м а ш к ы м  ужаш лиэш; ти сложноцвэт сэмньӓн кушкышат 
пиш шэргӓкӓн льэкӓрцӹ кушкыш ылэш.
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Труйыш халыквлӓлӓн кэрӓл лэкӓрцӹвлӓм ситӓрэн шалгымашты 
дьикӹй шотышты кушшы лэкӓрцӹ кушкышвлӓм постарымаш пиш  
когон кэрӓл ылэш. Ти пӓшӓштӹ школышты тымэньшӹвлӓ дӓ

пионьэрвлӓ, лэкӓрцӹ кушкыш- 
влӓм анчэн кӹчӓл кашташ тӓ 
постараш кружоквлӓм кӓҥӹжӹм 
ӹштэнӓт, кого палшыкым ӹш- 
тэн кэрдӹт.

Дьикӹй шотышты кушы лэ- 
кӓрцӹ кушкышвлӓм погымашкӹц 
пасна, мӓнмӓн Совэт сойузышты- 
на лэкӓрцӹ кушкышвлӓн культур 
когон дӓ когон шӓрлӓ. Культур  
кушкышвлӓм анчэн куштымаш  
пиш когон йажо ылэш. Вэт  
мӓнмӓн шукы лэкӓрцӹ кушкыш- 
влӓжок дьикӹй хӓлӓ ак кушэп, 
нинӹм искуствэнӹ кушташ тӹ- 
ҥӓлмӹкӹнӓ вэскитвлӓштӹ, кап- 
италъиствлӓгӹц нӓлмӓшкӹц мӓ 
ытлэн шоктэнӓ. Кушкышвлӓм 
шӹндэн анчэн куштымаш кодым  
нинӹм постараш куштылгы дӓ  
постарашыжы машинӓвлӓдон ли- 
эш . Лэкӓрцӹ кушкышвлӓм ан- 
чэн куштымашты, нинӹштӹш 
лэкӓрцӹ вэшэствавлӓм шукэм- 
дӓш тӓ ӓкӹштӹм шулдэш тӓрӓш  
лиэш.

Совхозвлӓн, колхозвлӓн ныр- 
влӓштӹ шукы лэкӓрцӹ кушкыш- 
влӓм, паснанжок —  вальэриан дон  

ромашкым, анчэн куштат. Мӓнмӓн сӹнзӓ ужмаштынаок дьикӹй 
кушкышвлӓ культурныйвлӓшкӹ сӓрнӓлтӹт.

109-шӹ карт. Вӓльэриан. 
Шалахай вэлнӹ ӱлнӹ — важ ылэш.

8. Шачыш лӓктӹш^лӱктӹмӓшӹн тӹҥ 
корнывлӓжӹ .

Махань корнывлӓдон совхозвлӓ дон колхозвлӓштӹ культур кушкышвлӓя 
шачыш лӓктӹшӹм лӱктӓл миӓт, сэдӹм кӹтӹкӹн тусарал лӓктӹнӓ. Ш а ч ы ш л ӓ к- 
т ӹ ш лӱктӹмӓш вэрц крэдӹлмӓш — тидӹ кокшы пӓтьилэткэш социальизмӓн 
сола хозӓйствалан партьын шӹндӹм сэк кого заданьыжы ылэш.

Сола хозӓйстваш тыш  мэханьизацин кэрӓлж ӹ . Шачыш лӓктӹш вэрц кӹ- 
рэдӓлмӹ пӓшӓштӹ сола хозӓйствам мэханьизируйымаш сэк кого кэрӓлжок ылэш. 
Сола хозӓйствашты машинӓвлӓ пӓшӓм кӓньӹлэмдӓт, ашныктат, йӹлэрӓк ӹштӓт 
манмыла вэлӓт агыл, эчэ пӓшӓ качыствыжымат йажоэмдӓт. Шагавуйдон пыргэт 
шӹндӹмӹ ныр участкаи анчал дӓ трактырдон кырал пиштӹмӹ участкадон тӧ- 
рэштӓл — кого айыртэм лоштышты лиэш. Пӹрцӓн кушкышвлӓм вэлэ агыл, тэхньи- 
чэски кушкышвлӓиӓт: итӹнӹм, сакыр ушманым, хлапкымат ӹндэ цилӓ машинӓ- 
влӓдон ӱдӓт, погат. Совхозвлӓн, колхозвлӓн ныр кымдыкэш ӹндэ пиш кого ар- 
милӓ машинӓвлӓ, трактырвлӓ, мэханьичэски ӱдӹшӹвлӓ, погышывлӓ ровотайат. 
Шачыш лӓктӹш вэрц крэдӓлмӓштӹ когонжок МТС-влӓ кэрӓл ылыт.
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Пышкыдэмдӹшвлӓм пиштӹмӹн кэрӓлж ӹ . Вӹлвӓлырокым вэрэмӓштӹ тӧрӹн. 
виӓҥдӹмӓш, когонжок миньэрал пышкыдэмдӹшвлӓм пиштӹмӓш — тидӹ шачыш 
лӓктӹш лӱктӓлӓш сэк кэрӓл условижӹ ылэш. Кокшы пӓтьилэткӹштӹ мӓнмӓн 
сониальизмӓн нырвлӓшкӹнӓ йогымлаок пиш шукы миньэрал пышкыдэмдӹшвлӓм 
шывштэн пиштэнӓ: Соликамск шахтывлӓгӹн калийӓнвлӓм, польар Хибин завотвлӓ- 
гӹп фосфоранвлӓм, йори ӹштӹмӹ завотвлӓгӹц тӓ молы завотвлӓгӹн лӓктӹн мншӹ 
азотанвлӓм.

Тэвэ тэҥэ ӹштӹмӹнӓдон совхозвлӓн, колхозвлӓн нырвлӓштӹш кушкышвлӓм 
ситалыкынок .пукшалтэн* шоктэнӓ лиэш,

Самш удывлӓдон кӹрэдӓлмӓш. Самшудывлӓ шачыш лӓктӹшвлӓнӓм когон 
валтат, сэк худа тышманвлӓок ылыт. Нӹнӹн ваштарэш нӓрнӹдэок пыт кӹрэдӓл 
шалгымаш — тидӹ сола хозайства пӓшӓштӹнӓ сэк кого задачыжок ылэш. Ныр- 
влӓэштӓ самщудывлӓн кушмашэш мӓ и йӹцэок иилӓ шачыш лӓктӹшнӓм нӹл па- 
йышты ик пайжымок йамдэнӓ. Вэс шамактон маншаш кӹнь, тэҥэ Совэт Сойуз 
кымдыкэшнӓ ӓньӓт тамазар шӱдӹ тӹжэм вагон киндӹм, шӹндӹм ӓдӹрвлӓм мӱ- 
лӓндӹ пӓшӓн молы продуктвлӓмӓт йамдэн миэнӓ. Содиальистьичэски нырвлӓгӹц 
самшудывлӓм пӹтӓрэнок поктэн лыкташ кэлэш.

Ш урны вашталтылмын кэрӓлж ӹ . Самшудывлӓдон крэдӓлмӓштӹ сэк йӧнӓн 
ӓмӓлжок — тидӹ шурным кынын вашталтымашты ылэш. Шурнывлӓм кэрӓлӹн 
вашталтыл миӓш. Шурны вашталтылмашкы ырым культурвлӓм, примэрлӓн, важсэс- 
кӓвлӓм, роколмам моло пыртэн миэнӓ гӹнь самшудывлӓм йамдаш куштылгырак 
лиэш. Эчэ когонжок самшудывлӓм йамдаш ирэ пар (кыралмы пасо) палша, сэдӹ- 
лӓн кокиӓш киндӹвлӓм ӱдӹм анныц пасом пачаш-пачаш кырал-ширэн урдат, 
тэхэнь пасо нырэш самшуды пашэн ак кэртт.

Солахозӓйства пӓшӓвлӓмӓт ӹшкэ вэрэмӓштӹ ӹштэн шоктымла. Ырокым прамой 
тӧр ровотайыдэ, цилӓ пӓшӓжӹмок вэрэмӓштӹ ӹштэн шоктыдэ кого шачышым ит 
вычы.

Цила Сойуз кымдыкэш киндӹвлӓм ик кэчэш пачаш ӱдӹмӓш 40 000 вагон 
киндӹм кӧтӹртэн колта, тинӓрӓк киндӹм йамдэн шуэнӓ лиэш. Машинӓвлӓэт сола 
хозӓйства пӓшӓм чӹньгӹдӓт, сола хозӓйства пӓшӓ планым вэрэмӓштӹ ӹштэн: 
шокташ палшат.

Йишӓн вырлыкын кэрӓлж ӹ . Йишӓн (сэльэкциӓн) вырлыктон ӱдӹмӓш 
шачыш лӓктӹшӹм 25—30% когоэмдэн пуа. Сэлэкциӓн йишвлӓ кльиматын худа ус- 
ловигӹцӓт — ӱштӹгӹи, кукшы'айаргӹц тӓ эчэ цэрвлӓгьшӓт, локтылшывлӓгӹцӓт 
тэҥэ когонок ак лӱтэп. Ӹндэ проста йиш вырлыкым цилӓ вӓрэок сортан выр- 
лыктон вашталтат.

Социальизмӓн шалдыра хозӓйстван  рольж ы . Пасна ӹлӹшӹ ӹшкэт 
хозӓйствашты, пӹсмӓн куктылтыш лошты самшудывлӓдон тӧр кӹрэдӓлмӓ- 
шӹм органьизуйэн шоктымла ма? Пӹсмӓнвлӓжӹ гӹнь лач самшуды шӓрӹшӹ 
пӹжӓшок ылыт. Б1шкэ изи хозӓйстваштыш тыгыды ныр лаштыквлӓштӹжӹ пасна 
хрэсӓнь кӹрэдӓлӓш тӹҥӓлӹн ылгэцӓт, соикток сагашы молывлӓн ӓҥӓвлӓгӹц са- 
мшудывлӓ эчэ шӓрлэн шот ылын.

Н а у к ы  с э м ӹ н ь  о р г а н ь и з у й ы м ы  к у ш к ы ш  к у ш т ы м а ш п ӓ -  
ш ӓ м  с о ц и а л ь и з м ӓ н  ш а л д ы р а  х о з ӓ й с т в а ш т ы  в э л э  ш ӹ н д ӓ ш  
л и э ш.

Ш а ч ы ш  л ӓ к т ӹ ш  л ӱ к т ӓ л ӓ ш  м а н ы н  н а у к ы н  д ӓ  т э х н ь и к ӹ н  
ӹ ш т э н  к э р т м ӹ ш т ӹ м  ц и л ӓ г э  л ӓ ш ӓ ш к ӹ  н ӓ л ӹ н  п ы р т а ш  с о ц и -  
а л ь и з м ӓ н  ш а л д ы р а  х о з ӓ й с т в а ш т ы  в э л э  л и э ш .  Тыгыды хрэсӓнь 
хозӓйствашты шачыш лӓкмӓш кынам-тӹнӓм, йажо игэчӹн вэлэ лин кэрдӹн. Сов- 
хозвлӓштӹш, колхозвлӓштӹш социальизмӓн нырвлӓштӹ шачыш лӓктӹш соок йажо' 
лишӓшлык.

Сэк анцьшок кэмӹ машинӓ тэхньикӹм .тыгыды ӹшкэтӓн хозӓйст- 
вашкы пыртэн шокташ лиэш ылын ма? Тӧрок кайэш, акли. Пӹсмӓнвлӓдон пӹ- 
зӹрэн шӹндӹмӹ пасна хрэсӓньӹн ӓҥӹсӹр ныр ӓҥӓвлӓштӹ трактырлан, комбайн- 
лан, молы кого машинӓвлӓлӓн сӓрнӓлӓшӓт вӓр укэ.
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Х-шы ГЛАВА.

КУШКЫШ МИРӸН ТӸҤ ГРУПЫВЛӒЖ61.
Кушкыш мирӹштӹш йи ш ӓн -й и ш  ылмаш. Пэлэдӹшӓн куш- 

«сышвлӓм пӓлэн лӓкмӹкӹ, айыртэмӹнжок эдэм  кычылтмы куль- 
турный кушкышвлӓм пӓлӹмӹдон мӓ цилӓ кушкыш мирӹм вийок 
э ч э  пӓлэн ана шокты. Мӓнмӓн пӓлӹмӹнӓ дорыц кушкышвлӓ пиш  
шукы йишӓн ылыт.

Эчэ тэхэнь кушкышвлӓӓт ылыт — вургыштат, ӹлӹштӓшӹштӓт 
лач  важла важыштат нӹнӹн укэ. Формыштыдон тэхэнь кушкыш- 
влӓ шар постол, ӓль вӹцкӹж кужы шӹртӹ гань, ӓль пыйырка 
капцака постолвлӓ ылыт. Тэхэнь кушкышвлӓ кыдыжы процок  
изивлӓ ылыт, йӓрӓ сӹнзӓдон ужашат ак ли.

Шӹнцӹш вӹдӹштӹ-йӓрвлӓштӹ, вӹт пӱэвлӓштӹ моло „вӹт 
пэлэдэш “ маныт, тидӹм тӓ ӹшкэӓт ужында сӓй; вӹт чиӓлгэн 
шӹнцэш —  соталгы ыжаргы, сары, пӹцкӓтӓ кӹрӓн, лач йакшаргат 
эчэ лин шӹнцэш. Ма вирдон тэҥэ вӹт „пэлэт“ шӹнцэш, тидӹ 
гишӓн ӓньӓт шаналтыдэлдӓӓт эчэ. Тэхэн вӹдӹм стопкаэш каштал 
нӓлмӹкӹ, кэчӹ соты ваштарэш анчалмыкы, та.мамат ужаш лиэш: 
изи пыйырка шарвлӓ, булавкы вуйгӹцӓт изирӓквлӓ моло пиш 
шукын ин каштыт.

Кынамжы ти шариквлӓ ахальок изивлӓ ылыт, йӓрӓ сӹнзӓэш  
акат кайэп. Сэдӹндон тэхэнь вӹт патькальтышы.м микроскоп 
вашт тӹшлӓлтэн анчалмыла. Тӹнӓм вара лачокок сӹнзӓэштӓ, 
ньигнам уштым мир пачылт кэӓ: изирӓк, когорак ыжаргы шарвлӓ 
ӓль вӹцкӹж ыжар шӹртӹвлӓ, ӓль йишӓн-йиш изи капцака пос- 
толвӓ кайын колтат. Нӹнӹвлӓ цилӓн кушкышвлӓ ылыт, вӹдӹштӹ 
ӹлӓтӓт в ӹ т - к у ш к ы ш  (водоросль) манын лӹмдэнӹт.

Кӓҥӹжӹм шӹргэш кушшы п о ҥ ы в л ӓ м  цилӓнок пӓдэдӓ. 
Сыкырэш, шӹндӹм ӓдӹрвлӓэш, чэрньилаэш моло нӓлӹн шӹцшӹ 
выжгата кыпышым эчэ шукынжок вик ак пӓлэп. Тидӓт тэҥэок  
ылэш. Киндӹ авартышы ыруат (дрожжы) поҥы ылэш. Поҥывлӓ, 
кушкышок ылыт кӹньӓт, пэлэдӹшӓн кушкышвлӓгӹц когон айыр- 
лалтыт, анчалмашты совсэмок вэс сэмӓн ылыт.

110-шы картьинкӓштӹ б а к т ь э р и в л ӓ  анчыктымы. Пиш 
шукы мӹльиардын нӹнӹ цилӓ вӓрэ: воздухыштыш пырак лоштат, 
ырокыштат,вӹдӹштӓт ылыт. Нӹнӓт кушкышвлӓок ылыт. Бактьэри- 
влӓ гач вашталтшы цэрвлӓ (хальэр, дифтьэрит, тьиф, тубэркульоз, 
чума) пижӹн шӓрлӓт; бактьэривлӓок колыш кӓпвлӓм, кушкыш- 
влӓм шачыктат —  шӱктӓт, шолтым йарым, качкышым локтылыт, 
кынамжы эчэ кэрӓл производствывлӓштӹ пользым ӹштӓт (при- 
мэрлӓн нӓлшӓш —  тарам, кумисӹм, кэфирӹм ӹштӹмӓштӹ, кӹньэ 
дон итӹн нӧртэн шӱктӹмӓштӹ), эчэ почвы кӧргӹштӹш про- 
цэсвлӓштӓт когон палшат —  пырса йиш кушкышвлӓн ыроккӹц 
качкын ӹлӹмӹштӹм шаналталда доко. Бактьэривлӓ лач сэк ты- 
гыды кушкшвлӓжок ылыт: кынамжы 0,001 мм  кытат укэ ылыт, 
нӹнӹм пишок когоэмдӹшӹ микроскоп вашт вэлэ ужашыжат лиэш.

К ӹ р т н ь и л ӱ д ӹ ш в л ӓ  у р в а ч ш у д ы в л ӓ ,  п л а у н в л ӓ  
пэлэдӹшӓн кушкыш ганьыракок ылыт: вурдыштат, ӹлӹштӓшвлӓш- 
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тӓт, важыштат пасна-паснаок улы. Т эҥ э гӹньӓт нӹнӹ пэлэдӹшӓн 
кушкышвлӓгӹц когонок айырлалтыт^— ньигынамат ак пэлэтэп, 
ньигынамат нӱшмӹвлӓм (тоҥвлӓм) ак ӹштэп.

Споры (пырха) кушкышвлӓн ш укэм кушмашышты. КыцЭ' 
вара ти кушкышвлӓ гнукэмӹт? Тигишӓн учоныйвлӓ шукы вэ- 
рэмӓ пӓлэн кэртэлӹт. Ӹндэ наукышты пӓлэн шомы: тэвэ ти 
кушкышвлӓ вӹт-кушкышкӹц тӹҥӓлӹн плаунвлӓ йактэок цилӓн 
пиш тыгыды пырак пӹрцӹквлӓдон, с п о р ы в л ӓ д о н  шукэмӹт.. 
Пырха пырактон шукэмӹт.

Спорывлӓдон шукэмшӹ, пэлэдӹштьш кушкышвлӓм, пэлэдӹ - 
шӓн кушкышвлӓгьщ айыраш манын, с п о р ы  кушкышвлӓэш лӹм- 
дэнӹт. Бактьэривлӓм, вӹт-кушкывлӓм, поҥывлӓм, кукшы лиш ай- 
нык рэгэньвлӓм, куп рэгэнь- 
влӓм, кӹртньилӱдӹшӹм, ур- 
вачым плауным ти йиш ку- 
шкышвлӓэш шотлат.

Поҥын, рэгэньӹн ӓль 
кӹртньилӱдӹн спорывлӓм 
анчалмыкы, пиҥӹдӹ коман 
йӹргэшкӹизи кӓпвлӓм ужаш  
лиэш, кӓп кӧргӹштӹжӹ 
тӓзльикӓ начкы (протоплаз- 
мы дон кӧргӹц йадрожы) 
улы. Цилӓ спорыжы ик изи 
кльэткӓ ылэш. Тэхэнь кльэт- 
кӓгӹц, шокшыжы—-лывыр- 
гыжы кэрӓлӹн ситӹмӹкӹ, 
вэс кушкыш шӹтэн лӓктэш.

Кушкышмирӹн ТГШТЫ  
готшы ылмашыжы. Кӹзӹт- 
шӹ вэрэмӓн зэмльӓ вьӓлнӹ 
споры кушкышвлӓ пэлэдӹ- 
шӓн кушкышвлӓгӹц чӹдӹ- 
рӓкӹн ылыт. Наукышты 
пӓлэн шомы —  зэмльӓ вӹлнӹш ма улы кушкышвлӓ логӹц споран  
кушкышвлӓжӹ /̂б нӓрӹк вэлэ ылыт. Пишок шукэршӹ вэрэмӓн 
тэҥэ агыл ылын. Тагынам, процок шукэрдӹ зэмльӓ вӹлнӹ споран 
кушкышвлӓ вэлэ кушкын шалгэнӹт. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ тӹ 
нӓм эчэ укэ ылыныт. Кӹзӹтшӹ спорын кушкышвлӓ пиш шу- 
кэршӹ спорын кушкышвлӓн рот^ьашгок ылыт, тӹ вэрэмӓ гот- 
шывлӓгӹцок ӹлэн шоныт, сэдӹндон нӹнӹм пӓлэн лӓкгӓш пишок 
интьэрэснӹ ылэш. Нӹнӹм пӓлэн шомыкы, кӹзӹтшӹ кушкыш 
мирӹн ӹльӓнэн лӓкмӹжӹм, кушкын вашталт мимӹжӹм пӓлэн 
кэрдӹдӓ; махань йиш кушкышвлӓ анцыцрак линӹт, маханьвлӓ 
пачэшрӓк лӓчтӹнӹт — сэдӹм пӓлэн шоктэдӓ.

Тидӹм пӓлэн шоаш манын, мӓ кушкыш мирӹн пасна, йиш 
групывлӓжӹм анчэн лӓктӹнӓ.

_о О §00 
■0

110-шы карт. Бактьэривлӓ.
/ —шар форманвлӓ (кокквлӓ); 2—^штопыр 
форман какльакавлӓ (спириллывлӓ); 5  — пан- 

ды постолвлӓ (бациллывлӓ).
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1. Кушкыш мирӹштӹ сэк шукэршӹ групыжы вӹт
кушкышвлӓ ылыт.

Ик кльэткӓн ыжаргы вӹт-кушкыш —  хламидомонады. Коаш  
пӱэвлӓштӹ, изи лаксаквлӓштӹ „вӹт пэлэтмӹ“ годым вӹт йажо- 
нок ыжаргэн шӹнцэш. Тэхэнь вӹт патькалтышым микроскоп  
вашт анчалмыкы, кӧргӹштӹжӹ пиш шукы тӹшкӹ-тишкӹ сӓр- 
нӹлтмӹ тыгыды ыжаргы шариквлӓм ужына. Нӹнӹ ик кльэткӓн 
ыжаргы вӹт-кушкышвлӓ —  х л  ам  и д  о м  о н а д  ы в л ӓ ылыт. 
(111-шӹ карт.).

Вӓрэш шагалшы хламидомонадын вӹлэцӹн вашт кайшы 
ц а р а ж ы  п р о т о п л а з м ы ,  покшалныш й а д р о д о н  ӹрдӹштӹ' 

кайэш. Анцыл мычаш вуйгыцшӹ вӹцкӹж в а ш- 
т ы р  ( ж г у т ь и к )  лӓктэш. Нинӹ тӓрвӓнӹмӹштӹ 
годым пишок йӹлэ ӓйӹнӹлӹтӓт, нӹнӹм ужаш  
йасы. Ти ваштырвлӓ палшымдонок ӹшкэ шӹ- 
дӹр йӹржӹ анцыкылаат хламидомонады тӓр- 
вӓнӓ.

Хламидомонадын цилӓ кӓпшӹ айыртыш хло- 
рофил пӹрцӹвлӓ вӓрэш, анцыл мычашыжыгӹц 
пасна, иканьын ыжар цӹрэдон чиӓлтӹмӹ. Тидӹ, 
тидӹн ик кльэткӓн органьизм кӧргӹштӹ ик ко- 
го х р о м а т о ф о р  (чиӓлтӹш намалыштшы) 
кымдаэмдӹмлӓ пындашан цӓш кӓлӓформанулыат 
вэлэ тэҥэлӓ лиэш. Водоросльын ӹлӹмӓшӹштӓт, 
пэлэдӹшӓн кушкышвлӓштӹ хлорофиловый пӹр- 
цӹвлӓнлӓок тидӹн рольжы тӹштӹ ылэш: вӹдэш  
йарлалтшы угльэкислота газгӹц угльэродым по- 
гэн качкэш. Шайылныш кӹжгӹрӓк коман хро- 
матофорлаштыкыштӹ к р а х м а л  п ь . р ц ӹ в л ӓ м  
ужаш лиэш, углэродым дӓ  вӹдӹм кушкышын 
нӓлӹн качмашэш лин мишӹвлӓ нинӹжӹ ылыт.

Хламидомонада и к  к л ь э т к ӓ н  вэлэ ылэш. Тэҥэ гӹньӓт 
,ӹ’ш к э  т у р э ш  ӹ л ӹ ш ӹ  т ӹ р ӹ с  о р г а н ь и з м о к  ылэш: ӹшкэ 
турэш  каштэш, углэродым пога, вӹдэш шылышы миньэрал сан- 
залвлӓм кӧргӹшкӹжӹ шывшэш, молы органьизмвлӓлӓок ӹлӓ, 
шукэмэш, кола. Ыжаргы ылмыжыдон, кӧргӹштӹ ылшы х л о р о- 
ф и л ж ь 1Д о н  угльэкислота газгӹц угльэрот пӧгымыжыдон хла- 
мидомонады пэлэдӹшӓн кушкыш ганьырак ылэш. Тэвэ сэдӹндон  
молы ыжар кушкышвлӓдон иктӹш толэш. Кӓп формыжыдон, 
каштын кэртмӹжӹдон пэлэдӹшӓн кушкышвлӓгӹц викок айыр- 
лалтэш: сэдӹштӹ кого айыртышыжы ылэш.

Хламидомонадын ш укэмӓлтмӓшӹжӹ. Сэк проста органьизм- 
влӓн шукэмӓлтмӹштӹм тӹшлэн лӓктӓш пиш интьэрэснӹ ылэш. 
Тӹшлэн шоктэнӹт —  шукэмӓлтмӹ годым хламидомонады ик 
вӓрэш шагалэш, жгутьик шӹртӹвлӓжӹм йамдэн шуа. Кӧргӹжӹ  
(протоплазмы дон йадрожы) лош шэлӹн кэӓт, нӹнӹн йӹр у

йП-шӹ карт. Хла- 
мидомонада (когон 

когоэмдӹмӹ). 
Покшалныжы — 

тоҥ.

1 Хламидомонада шамакым марылашкы сӓрӹмӹкӹ; м о н а д а  — проста органь 
изм лиэш, х . л а м и д а  — выргэм, вэс статьан гӹнь выргэмдон лэвэтмӹ (царадон
Ш



«омвлӓ кушкын лӓктӹт. Угӹц лишӹ кок кльэткӓвлӓ эчэ аньэш  
•лош шэлӓлтӹт. Сэдӹҥэ нӹл у кльэткӓвлӓ айырлалт лит. Вара 
нӹнӹ нӹлӹтӹнӓт ӓвӓ кльэткӓн ком кӧргӹгӹц лӓктӹн кэӓт, ӹшкэ 
турэшӹштӹ, пэрвиш хламидомонадылаок ӹлӓш тӹҥӓлӹт. Тэҥэ 
лростан, кльэткӓ пайылалтмыдон шукэмӓлтмӓшӹм м ы ж ы р а ҥ -  
д ы м  ш у к э м ӓ л т м ӓ ш  маныт.

Вэс сэмӓн шукэмӓлтмӓш тэхэньок проста агыл. Тӹнӓм кок 
хламидомонадывлӓ анцыл „нэрӹштӹдон" вӓш пижӹт, ӓҥӓлтӹмӹ 
турэ комвлӓштӹ пэчкӓлт кэӓт, кок хламидомонадывлӓн кӧргӹцӹш- 
тӹ иктӹш йарлалт кэӓт, вӹлэцӹнӹштӹ эчэ у  кӧм нӓлӹн шӹндӓ 
.(112-шы карт.). Сэдӹҥэлӓ тырын кишӹ споры ӹльӓнӓ. Вӹт вӓржӹ 
кошкэн ӓль кӹлмэн кэмӹ годымат ти споры тырхэн лӓктэш, ак 
колы. Тэл ӱштӹ ӓль кукшы вэрэмӓ эртӹмӹкӹ, шокшырак —  лы- 
выргырак вэрэмӓ лимӹкӹ тэхэнь споры лош-лош шэлӓлтэш, угӹц 
лӓкшӹ кльэткӓвлӓ шӹртӹ постол жгутьиквлӓм лыктын колтат. 
У  органьизмӹвлӓ ӓвӓ комгӹц лӓктӹн кэӓт, кого хламидомона- 
дыш кок кушкын шот.

Кыды йиш хламидомонадыжы тэҥэ шукэмӓлтэш: лош шэл- 
мӹштӹ годым кок йиш кльэткӓвлӓ лит-—икйишӹжӹ т ы г ы д ы -  
в л ӓ ,  в ӓ р г ӹ ц - в ӓ р ӹ ш  к а ш т ш ы в л ӓ ,  
вэс йишвлӓжӹ ш а лд ы р а в л ӓ, жгутьик- 
влӓштӹ нӹнӹнукэ, и к  в ӓ р ӹ ш т о к  ш а л -  
г а т .  Мыжыраҥашат нӹнӹ ӹшкэ сэмӹньӹш- 
тӹ вӓш лит: тыгыдывлӓ шалдыравлӓдон 
вэлэ. Вӓргӹц вӓрӹшкӹ кашшы тыгыды 
кльэткӓвлӓм о з ы  к л ь э т к ӓ в л ӓ э ш  шот- 
лат, вӓрӹштӹ шалгышы шалдыражым ӓ в ӓ  
к л ь э т к ӓ (нӱшмӹ кльэткӓ) маныт.

Ти йиш шукэмӓлтмӹм м ы ж ы р а ҥ -  
м ы  ш у к э м ӓ л т м ӓ ш  маныт.

Ӹндэ пӓлӹшнӓ — ик кльэткӓгӹц лош- 
лош  шэлэдӓлт шукэммӓшӹм мыжыраҥдым 
шукэмӓлтмӓш маныт, мыжыраҥын шу- 
кэммӹ годым кок кльэткӓн протоплазмы  
дон йадрошты вӓш йарлалт ушнэн кэӓт, 
вара ижӹ лош-лош шэлэдӓлт шукэмӓлтӹт.

Шукы кльэткӓӓн вӹт — кушкыш —  б о л ь в о к с . Хламидомона- 
дывлӓ пайылат шэлмӹштӹ паштэк йӹрӹмвӓш ак шӓрлэп ылгэцӹ, 
иктӓ малан тӓзльикӓ шар йӹр вӹлэцӹнжӹ шӹшкӹлт погынэн 
шӹнцӹт ылгэцӹ, шукы кльэткӓӓн вӹт-кушкыш —  в о л ь в о к с  
постолок тӹнӓм линэжӹ. Вольвоксат „пэлэтшӹ вӹдӹштӹ“ ылэш, 
^улавкы вуй маклака нӓрок лиэш, йӓрӓ сӹнзӓэшок кайэш. Мик- 
роскоп вашт анчым годым тэҥ э кайэш: шар кӧргӹштӹ ӓньӓт 
тамазар тӹжэм хламидомонады постол пасна кльэткӓвлӓ ик пачаш 
рӓдӹн тӱл вэкӹлӓ пэгыналт шӹнцӹнӹт (113-шы карт.). Каждый 
кльэткӓгӹц шар тӱгӹ ик мыжыр жгутьиккӹц лӓктӹн шӹнцэш, 
шар вӹлӓ11жӹ тыгыды пын нӓлӹн шӹндэн машанат. Ти жгутьик- 
'Влӓ икӓнӓштӹ ик вэкӹлӓ мадылт кэрдӹт, тэҥ э матмыштыдон 
щилӓ вольвокс аражым вуйта пӧртӹктӹл кандыштыт.

Вольвоксын озы дон  ӓ^ӓ кльэткӓвлӓштӹ пишок раскыдын
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домонады вӓш пижӹн ик- 
тӹш ушнат (мыжыраҥын 

шукэмӓлтмӓш).



айырлалтыт, хламидомонадын дорц лоштышты когонок айырлал- 
тыт. Ӓвӓ кльэткӓвлӓн жтутьиквлӓштӹ укэ, нӹнӹ ӹшкэжӓт к ого-  
рак ылыт, вӓрӹшток шӹнцӓт. Озы кльэткӓвлӓжӹ тыгыдыраквлӓ, 
анцыл нэрӹштӹ кок жгутьик улы. Лӹмжӹмӓт нӹнӹлӓн ӹ л ь ӓ н -  
д ӹ ш  п ӹ р ц ӹ к  (живчик) манын пуэнӹт. Жгутьиквлӓштӹ мадык- 
тыл ӹльӓндӹш-пӹрцӹквлӓ ӓвӓ кльэткӓдокы ин толыт, тӹдьш 
кӧргӹшкӹжӹ витэн пырат' ӓвӓ кльэткӓдон иктӹш ушналт кэӓт..

Вӓргӹщ тӓрвӓнӹдӹмӹ вӹт-кушкыш —  пльэврококк. Вӓргӹш 
вӓрӹшкӹ тӓрвӓнӹлшӹ (нсгутьик форман) вӹт-кушкышвлӓгӹц. 
пасна, эчэ жгутьиктӹмӹ, вӓргӹц тӓрвӓнӹдӹмӹ вӹт-кушкышвлӓ 
улы. Пушӓҥӹ каргыжыштыш (цримэрлӓн, пихтӹ кожыштыш). 
завор вэлэншӹ, ӓль начкы рокыштыш жарикӓ пыныштым мик- 
роскоп вашт анчалмыкы, пиш шукы тыгыды жгутьикӹм кльэткӓ- 
влӓм ужаш лиэш. Вӹлвӓл комышты нӹнӹм кӹжгӹ, протоплаз- 
мыжы, кӧргӹ йадрожы, хроматофоржат улы. Тэхэнь ик пасна 
кльэткӓн кукшы вӓрэш лишӹ вӹт-кушкышвлӓ п л ь э в р о к о к к -  
в л ӓ  ылыт (114-шӹ карт.). СэдӹнДОн пӓлӹ — вӹт-кушкышвлӓ соок

вӹдӹштӹ вэлэ ак ӹлэп; нӹнӹн 
логӹц шукы йишвлӓ сирӹштӓт 
ӹлӓт. Ик вӓрӹшток шӹнцӹш ик 
кльэткӓн тэхэнь вӹт-кушкыш лач 
кушкыш постолракок ылэш.

113-шы кгрт. Вольвокс (цицок кого- 114-шӹ карт. Пльэврококк (пиш кого- 
эмдӹмӹ). эмдӹмӹ).

Пльэврококкын пайылалт мимӹжӹ — па- 
сна стадьивлӓжӹ.

Шӹртӹ форм ан шукы кльэткӓӓн выт-кушкыш — улотрикс.
Анчэн лӓкмӹ выт-кушкышвлӓгӹц насна эчэ йӓрвлӓшток, пӱэв- 
лӓштӹ, вӹт тӹр сагарак шӹрэнок сэмӓн вӹт-кушкышвлӓ ылыт. 
Вӹт пындаштыш кӱ маклакашты, свайвлӓ тэрвэн, вӹт кӓшкӓ 
вӹлнӹ ыжар мамык постол нӓлӹн шӹндӓ, кынамжы эчэ вӹт 
пындашэшок ыжар сирэм гань вӹцкӹж шьфтӹлӓ вӹдӹлӓлт 
шӹнцэш.

Ти шӹртӹ постол выт-кушкышым-— парсын шӹртӹ постол  
вӹцкьӓж пышкыды йӓрӹмӓн у л о т р и к с ӹ м  микроскоп вашт 
анчалмыкы, ик кужырак шӹртӹм ужаш лиэш. Шӹртӹ ганьжы 
мычан-мычан ик рӓдэш ӓҥӓлтшӹ кльэткӓвлӓгӹц лиэш. Кльэткӓ 
йӹдэ кӧргӹ й а д р о ж ы  кайэш, йӹргэпшӹ кльэткӓ 1̂ ӧргӹ циц 
агыл —  ӹштӹлӓ вэлэ кайшы пиш ыжар х р о м а т о ф о р ы  улы.

Пӹтӓри анчалмашты тэхэнь шӹр. ӹ форман вӹт-кушкышыжы 
хламидомонадыгӹц когон айырлалтмыла кайэш. Шукэммӹжӹм уж -  
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мыкыда, тэҥэ ада машаны. Улотрикс кок сэмӹньӓт м ы ж ы р а ҥ -  
т э ӓ т, н ы ж ы р а ҥ ы н а т шукэмӓлтэш.

М ы ж ы р а ҥ т э о к  ш у к э м ӓ л т м ӹ  г о д ы м  улотриксӹн 
кыды кльэткӓкӧргӹцшӹ икараш цымыргалт шӹнцэш, вара кльэткӓ 
комжы пачылт кэӓ, тӹ ыраж вашт кльэткӓ кӧргӹцэт тӱгӹ вӹ- 
дӹшкӹ лӓктӹн кэӓ. Тӹштӹ нӹл жгутьикӹм лыктын колта, нӹнӹм 
мадыктыл вӹдӹштӹ каштэш. Ик кльэткӓн тэхэнь органьизм лач 
хламидомонады постолок ылэш, каштын кэрдэшӓт тидӹм з о о с -  
п 0 р ы (ӹлӹшӹ споры) маныт.

Иктӓ мазар вэрэмӓштӹ тэхэнь зооспорывлӓ анцыл вӹцкӹж 
нэрӹштӹдон вӹт пындашэш, иктӓмаэш тышкалт шӹнцӹт. Тыш- 
калт пижмӹ вӓрэш вӹцкӹж шӹртӹ изи важвлӓм колтат. Ти 
важвлӓ эчэ важвлӓ агылэп, лӹмжӹмӓт нӹнӹлӓн р и з о и д в л ӓ  
манын пуэнӹт. Вӓрэш шӹцмӹкӹ кльэткӓ вара лош кӹдэжлӓлт

&

1 15-шӹ карг. Улотрикс (пиш когоэмдӹмӹ).

пайылалтэш, изин-ольэн кльэткӓдвлӓэт ик рӓ- 
дӹн мычан-мычан кушкын кужэмӹт. Вара тэҥэ 
йӓрӹм постол улотрикс кушкын шокта.

М ы ж ы р а ҥ ы н  ш у к э м ӓ л т м ӹ  г о д ы м  
кльэткӓ кӧргӹц пиш шукы тыгыды шариквлӓэш  
пайылалт кэӓ, шариквлӓгӹц вара кок жгутьикӓн 
зооспорывлӓ лин шӹнцӹт (116-шы карт). Тэхэнь  
зооспорым хламидомонадыгӹц айыраш йасырак. 
Вӹдӹштӹ нӹнӹ хламидомонадывлӓлӓокиквӓрэш  
ушналт мыжыраҥыт. Вӓш лин ушналтшы кок 
зооспорын нӹл жгутьик лӓктӹн кэӓ, мыжыраҥтэ 

лӓкшӹ зооспоры ганьок лиэш. Ш укэшӓт агыл вара нӹл жгуть- 
иквлӓжӹ совсэмок йамын кэӓт, комжат кӹжгэмӓлт шӹнцэш, зоо- 
споры тӹмӹкӹ вӓрэш вазэш, акат тӓрвӓнӹ. Кӓнӓлтӓл шоктымыкы 
ти зооспоры шэлэдӓлтӓш тӹҥӓлэш, пасна спорывлӓ ӹшкэ турэ- 
шӹштӹ айырлалт миӓт, вара каждый спорыгӹц пасна улотрикс 
шӹртӹвлӓ кушкын шот.

Шӹртӹ форман шукы кльэткӓӓн вӹт-кушкыш —  улотрикс 
кушмыжы годым ик тапырын хламидомонадын гань тӓрвӓнӹлшӹ 
зооспорын стадьим эртӓ. Тэҥэ лимӹжӹ мычыц ик кльэткӓн вӹт- 
кушкыштон шукы кльэткӓӓн вӹт-кушкыш лошты ик тӹҥӹц 
ӹльӓнӹмӓшӹштӹ (ротньа ылмашты) йажон кайэш.

Ш у к ы  к л ь э т к ӓ ӓ н  т а ҥ ы ж  в ӹ т - к у ш к ы ш в л ӓ .  Попы- 
мына мычыц ӹндэ тэҥэӓт шаналташ лиэш: вӹт-кушкышвлӓ пый- 
ыркавлӓ ылыт, кыдыжым йӓрӓ сӹнзӓдонат ужаш  ак ли,' кӧргӹцӹш- 
тӓт проста ылэш. Лачокшы гӹнь вӹт-кушкышвлӓ пиш шукы фор-
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ман ылыт. Таҥыжвлӓштӹ к ӹ р ӓ н ,  эчэ в ӹ р  й а к ш а р г ы  в а л -  
г а н  в ӹ т -к у  ш к ы  ш в л ӓ кушкыт, кытыштыдон сэк кӱкшӹ п у-  
шӓҥӹвлӓгӹцӓт кужырак лит —  тамазар шӱдӹ мэтӹр кыт кушкын 
шот. Нӹнӹн кӧргӹцӹштӓт ахальок проста агыл. Кынамжы нӹнӹн 
вурды постолыштат, важвлӓштӓт, ӹлӹштӓш постолат 'лиэш. Шу- 
кэмӓлтмӓшӹжӹ нӹнӹн анчэн лӓкмӹнӓ ыжар вӹт-кушкышвлӓлӓок. 
лиэш: мыжыраҥтэ —  зооспоры влӓдон, мыжыраҥын —  кок кльэ- 
ткӓдон вӓш ушнымыдон.

Мӹндӹр Ирвэлӹн (Дальний Восток) таҥыжвлӓ дон йытпэл вэл  
таҥыжывлӓштӹш кӹрӓн валгай вӹт-кушкышвлӓ кого пользым 
пуат. Нӹнӹн лошты с а к ы р а н  л а м и н а р и  манмы вӹт-кушкыш'

улы (117-шӹ карт.). Кӓпшӓт 
ӹлӹштӓш постол кужы пласть- 
инӓвлӓ ганьы ылэш. Мӓнмӓн 
совэт сӓндӓлӹкӹштӹшучоный- 
влӓ ламинарин йаралжьш  
йори тӹшлэн анчалыныт —  
имньивлӓ, сасна, пӹрэзӹвлӓ,. 
шарыквлӓ пиш качкыт. Тӹ 
таҥыжвлӓн тӹрӹштӹ вольык 
качкыш чӹдӹ, сэдӹндон лами- 
нари вӹт-кушкышым вольык 
качкышлан когоракынок лык- 
таш вӓрэштэш.

Йапоньы дон Китӓй сага- 
шы таҥыжвлӓштӹ мӓнмӓн ла- 
минари ганырак. вӹт-кушкыш- 
влӓ кушкыт. Нӹнӹм тӹштӹ 
„таҥыж кавшта“ маныт, кэ- 
чӹньок стрӓпӓйэн качкыт. Кӹ- 
рӓн валган вӹт-кушкыш ло- 
мыжгӹцйодыльэкӓрцӹм ӹштӓт.. 
Шӱшӹ вӹт-кушкышвлӓм намо- 
зы вӓрэш нырышкы лыктыт.. 
Тэвэ сэдӹгӹц ӹндэ таҥы>ӱ 
вӹт-кушкышвлӓн кого поль- 
зышты кайэш, анцыкылала 
социӓльизм хозӓйстваланнанӹ- 
нӹ кого пайдам пуат. 

сэк  шукэрш ӹ кушкышвлӓ ылыт. Вӹт- 
пӓлэн шоктышна, ӹндэ мытыкын тидӹм 
Молы кушкышвлӓлӓок вӹт-кушкышвлӓн

116-шы карт. Улотриксйн мыжыраҥын 
шукэмӓлтмйжӹ.

1 —  улотриксӹн кльэткӓ кӧргӹвлӓштӹ зо- 
оспорывлӓ пайылалт шоныт, ӱлнӹш кльэт- 
кӓвлӓгӹц тӱгӓт лӓктӹн кэнӹт; 2  — вӓш 
иижшӹ зорспорывлӓ; 3  — тырын кишӹ 

споры.

Выт-кушкышвлӓ -
кушкышвлӓгишӓн мам 
цилӓ ӓштэн лӓктӹнӓ. 
х л о р о ф и л  улы, цилӓштӹнок ӹжаргы агыл гӹньӓт соикток улы 
Вӹт-кушкыш манмы шамакшы вэлэ вӹдэш кушшывлӓлӓн цилӓ- 
штӹлӓнок йаралэш ак тол. Локон шуды, рӓскӓ, элодьэа роголи- 
стньик шуды вӹдӹштӹ вэлэ кушкыт кӹньӓт, нӹнӹм вӹт-кушкы- 
шэш шотлаш акли. Нӹнӹ цилӓн —  п э л э д ӹ ш ӓ н  кушкышвлӓ 
ылыт, пэлэдӹшвлӓм пачыт, нӱшмӹвлӓм ӹштӓт, вэгэтацидон шу- 
кэмӓлтӹт. Вӹт-кушкышвлӓн пэлэдӹшвлӓштӹ укэ, нӱшмӹм (то- 
ҥым) ак ӹштэп, спорывлӓдон шукэмӓлтӹт. Нӹнӹн спорывлӓштӹ, 
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кок статьан ӹльӓнӓт —  мыжыраҥтэӓт, мыжыраҥмыдонат. Вӹт- 
кушкышвлӓ шукынжок 3 0 о с п 0 р ы манмы ин каштшы споры- 
Блӓдон шукэмӓлтӹт. Ӹшкэ кӧргӹцӹштӹдон зооспорывлӓ ик 
кльэткӓн вӹт-кушкыш ганьывлӓ ылыт.

Кӹзӹт йактэ наукы мазарак пӓлэн шоктэн, ти пӓлӹмӹ мычьщ 
учоныйвлӓ тэҥэ шанат: сэк шукэршӹ (пӹтӓриш) кушкышвлӓ 
кӹзӹтшӹ ик кльэткӓн вӹт-кушкыш —  хламидомонады постолвлӓ 
ылыныт маныт. Пиш шукы вэрзмӓ мычкы ти вӹт-кушкышвлӓ 
соок вашталт миэнӹт, вара вольвокс шар гань шукы кльэткӓӓн 
вӹт-кушкышышкы сӓрнӓлт шоныт, вара йӓрӹм постол улотрикс 
ганьырак тӓ вӓрэш тышкалт пижшӹ кӹрӓн, йакшар вӹт-кушкыш- 
влӓ гань лин шоныт. Шукы йиш вӹт-кушкышыжок кушкын мимӹ

117-шӹ карт. Ламинаривлӓ

лоштыжы со ик статьан, пиш шукэршӹ форман ик кльэткӓн, 
тӓрвӓнӹлшӹ вӹт-кушкыш (зооспоры ) стадьим ьшэн эртӓ.

Сэк шукэршӹ кушкышвлӓ пьҥӓриок вӹдэш Ь1льӓнэн лӓк- 
тӹнӹт. Пиш шукэршӹ вэрэмӓн вӹдӹштӹ пӹтӓриш кушкышвлӓ 
ӹльӓнэн шоныт, Тӹштӹ кушкыныт. Тишток пиш шукы форман 
лин шоктэнӹт. Кыды вӹт-кушкышвлӓжӹ вӹт тӹрэш [Шӹнцӹнӹт, 
шукы шӱдӹ мӹльион ивлӓ мычкы сирӹштӹ ӹлӓш шоныт (плэ- 
врококквлӓм ӓштӓлтӹдок). Тагынамок пиш шукэрдӹ вара вӹт- 
кушкышвлӓгӹц молы йиш кушкышвлӓ лин шоныт.

2. Поҥывлӓ — хлорофилтӹм кушкышвлӓ ылыт.
„Мукор" поҥы сэк  проста поҥы ылэш. Шокшы вэрэмӓн 

ӹлӹкшӹ (свэзӓ) имньи шырэш ӓҥӹрэмшӹват постол о ш ӓ м ӹ- 
шӹ нӓлӹн шьшдӓ.
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Тиды ӓмӹшӹ поҥы’ылэш, лӹмжӹм мукор маныт.'Йори ӹштэн, 
живой уголокышты моло ти поҥым шачыктэн лыкташ пиш 
куштылгы. Кэлгӹрӓк ӓтӹ пындашэш ӹлӹкшӹ ошмам кӹж- 
гӹрӓкӹн пиштӓлӓлӹт, вӹлӓнжӹ свэзӓ имньи шырым шӓрӓлтэн 
пиштӓт. Ӓтӹм стьоклан банкыдон кымыктэн лэвэдӹт, банкы кӧргӹ 
стэньӓжьш нӧртӹмӹ, начкы шывшшы (пропускной) пумагадон  
сӹрӓлтэн шӹндӓт. Ти приборым шокшы вӓрӹш шӹндӓт. Пума- 
гажым кэчӹньок нӧртӓлтӓт.

Тэҥэлӓ „лывыргы камэры“ лиэш, тэхэнь лывыргыштэт поҥын 
спорывлӓ йӹлэрӓк шӹтэн шоктат. Намозы вӹлкӹ спорывлӓ воз- 
духкӹц чучыт, воздухышты тэхэнь спорывлӓ тытыштымы каштыт. 
Поҥы йӹлэ шӹтэн лӓктэш, иктӓмазар кэчӹшток намозы вӹлӓн

мамыкла вӹцкӹж ӓҥӹрэмшӹват 
постол шӹртьӓвлӓ вӹдӹлӓлт 
шӹнцӹт.

Т эхэнь мамык лаштыкым ми- 
кроскоп вашт анчалмыкы (1 18-шӹ 
карт, 1), потьката ошалгы кӹ- 
дэжлӓлтӹмӹ шӹртӹвлӓм ужаш  
лиэш. Важлалтшы вӹцкӹж шӹр- 
тӹ —  тидӹ кушкын шӓрлӹшӹ 
кльэткӓок ылэш. Ти поҥы шӹр- 
тӹвлӓм г и ф  маныт. Икараш вӹ- 
дӹлӓлтшӹ гиф цуцам поҥываж 
г р и б н ь и ц а  а л ь  м и ц э л ь и й  
маныт. Мицэльийгӹц кышты-тиш- 
тӹ кӱшкӹлӓ изи вӹцкӹж шӹр- 
тӹвлӓ кушкын кузат, шӹртӹ вуй

1 18-шӹ амышӹкарт. Мукор — ош 
(пиш когоэмдӹмӹ)

] — вуй лыкшы мииэльин; 2— кӓнэн 
шалгышы споры; 3  — споран вуй (ма- 

клака).

иӹдэ паиарка шим в у и в л а- 
маклакавлӓ улы (118-шӹ карт. 
3). Микроскопыштыш пиштӹм 
стьокла вӹлӓн ти изи макла- 
кам тэмдӓл пиштӹмӹкӹ, пишрӓк 

когоэмдӹшӹ микроскоптон тыгыды, овал форман с п о р ы  пӹр- 
цӹквлӓм ужаш лиэш. Мукор поҥы вуйэш тэхэнь спорывлӓ цицок 
кушкын шӹнцӹт.

Шӹртӹ форман вӹт-кушкыштон ти анчым поҥынам тӧрэш - 
тӓрӓлмӹкӹ совсэм иктӹшкок миӓт. Кыды йиш вӹт-кушкышат 
тэҥэлӓ важлалт шӹцшӹ ик кльэткӓок ылэш. Нӹнӹн лошты ик 
айыртыш вэлэ улы: поҥы гифвлӓн (шӹртӹвлӓн) ньима валгышты 
укэ, вашт кайшы гань ылыт, х л о р о ф и л ы ш т ы  у к э  (акли). 
Сэдӹндон поҥы ӹшкэ качкышыжылан угльэкислота газгӹц угльэ- 
родым нӓлӹн ак кэрт, органьизмӹм кӓп вэшэстважым ӹшкэ ӹш- 
тэн ак кэрт.Тидӹ „йӓмдӹ“ органьизм вэшэствавлӓм качкын ӹлӓ, 
шӱӓш тӹҥӓлшӹ кушкышвлӓгӹц —  имньи намозэткӹц моло ӹшлӓн 
кэрӓлжӹм пога. Шӱшӹ олмаэш , сыкырэш, эчэ молы органьизмӓн 
вэшэствавлӓэшӓт мукор поҥы йажон кушкэш. Колышы органь- 
измвлӓм вэшэствавлӓм качкын ӹлӹшӹ органьизмвлӓм с а п р о -  
ф п т в л ӓ э ш  лӹмдӓт.

Молы поҥывлӓлӓок мукор поҥат спорывлӓдон шукэмӓлтэш.
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Поспэйэн шошы споры вуйвлӓжӹ пэчкӓлт кэӓт. Тӹшэц пиш шукы 
тыгыды спорывлӓ вӹлӓн лӓктӹт, пырак йарэлӓ мардэж сэмӹнь 
мӹндӹркӹ вӹсӓлт шӓрлӓт. Лывыргы ырокэш, намозэш ӓль шӱшӹ 
кушкыш вӹлӓн вазыт кӹнь, выртышток шӹтэн лӓктӹт; пӹтӓри 
мицэльий лиэш, вара споры вуйвлӓ кушкын лӓктӹт. Поҥывлӓ 
м ы ж ы р а ҥ т э  ш у к э м ӓ л т ӹ т .  М ы ж ы р а ҥ ы н а т  ш у к э м -  
ӓ л т ӹ т, тӹнӓм споры вуйвлӓ коктын вӓш ӓҥӓлтӹт, иктӹш уш- 
налт кэӓт, вара тэхэнь споры кӓнӓлтэн шалгалэш, комжат кӹжгэм 
кэӓ (118-шӹ карт, 2).

Кӹдэжӓлтӹм мицэльийӓн молы поҥывлӓӓт цилӓн намозы 
ӓмӹшӹ постолок ылыт. Нӹнӹ цилӓн важлалт шӹцшӹ ик кльэт- 
кӓӓн ылыт, кльэткӓ кӧргӹштӹ протоплазмыдон шукы йадровлӓ 
улы. Ти йиш поҥывлӓм п р  о с т а  (низший) п о ҥ ы в л ӓ э ш  шотлат. 
Ти поҥывлӓ ӹшкэ кӧргӹцӹштӹдон вӹт-кушкышвлӓдон иктӹш

толыт. Кыды йиш проста поҥывлӓ вӹт- 
кушкышвлӓлӓок эчэ з о о с п о р ы в л ӓ д о н  
шукэмӓлтӹт.

Шльӓпӓн поҥывлӓ — кӱшкӹрӓк шо- 
шы (высший) поҥывлӓ ылыт. Шльӓпӓн 
поҥывлӓм —  пайдэрэквлӓм, рижӹквлӓн, 
шапки поҥывлӓм, тум кайавоҥым, шам- 
пиньоным моло цилӓ- 
нок йажон пӓлӓт. Нӹ- 
нӹн пасна-пасна вур- 
ды ;аон шльӓпӓштӹ 
улы. Йажоракын анчал 
лӓкмӹкӹ тэҥ э лӓктэш: 
поҥы манмы аражы  
вовсэок поҥы агыл, 
с п о р ы  к у ш т ы ш  кӓ- 
п ш ӹ вэлэ ылэш, поҥы 120-шы карт.
кӓпшӹ —  мицэлийжӹ—  Сыройэшкӹ.

ырок лошты киӓлтӓ. Поҥы момы вӓрӹштӹ вӹлвӓл ырокым ольэн 
шӓргӓлмӹкӹ, поҥын шӹртӹвлӓжӹм (мицэльийӹм) йажонок ужаш  
лиэш. Шльӓпӓ поҥын вӹцкӹж важ шӹртӹвлӓжӹ (гифвлӓжӹ) 
ӓмӹшӹн важ шӹртӹвлӓ ганьок ылыт, кӹжгӹрӓквлӓ вэлэ лит. 
Шльӓпӓ поҥын гифлӓ кӹдэжвлӓэш пайылалтыт, мычан-мнчан ик 
рӓдэш пижшӹ кльэткӓвлӓн шӹртӹ ганьы лит (119-шӹ карт.). 
Сэдӹндон кӱшкӹрӓк шошы поҥывлӓ ш у к ы  к л ь э т к ӓ ӓ н  ыл ыт .

Поҥын мицэльий с п о р ы  к у ш т ы ш  к ӓ п в л ӓ  кушкын лӓктӹт. 
Поҥьш шльӓпӓ лӹвӓлжӹм анчалшаш кӹнь кок йишӓн формым 
ужмыла: пайдэрэк, рижӹк, шампиньон поҥывлӓн шлӓпӓ лӹ- 
вӓлнӹштӹ покшац тӹрӹшкӹлӓ шӹнцӹшӹ вӹцкӹж п л а с т ь и -  
н ӓ в л ӓ  улы (120-шы карт.). Молы йиш поҥывлӓн шльӓпӓ лӹвӓлнӹ 
тыгыды ы р а ж а н  губкы гань улы, ти ыражвлӓ шльӓпӓ пай кӧр- 
гӹштӹш ӓ ҥ ӹ с ӹ р  п ы ч в л ӓ н  мычашвлӓштӹ ылыт (тум кайа- 
воҥын, шапки кайавоҥын, 121-шӹ карт.).

Поҥы шльӓпӓм пӹчкӹн нӓлмӹкӹ, кушмыжылаок ӱл вэлдон  
ош пумагаэш пиштӹдӓ, стьокла банкыдон цилӓгэ лэвэт шӹн- 
дӹдӓ. Иктӓ мазар вэрэмӓштӹ пумага вӹлнӹ пиш шукы тыгыды 
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119-шӹ карт. Кытын шэл- 
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(пиш когоэмдӹмӹ).



121-шӹ карт. Тум кайавоҥы.

с п о р ы в л ӓ  вилӹн шӹнцӹт. Пластьинӓн шльӓпӓ кӧргӹгӹц (при- 
мэрнӓн маншаш шампиньон шльӓпӓгӹц) пластьинӓ кэмӹ сэмӹнь 
корнын вилӹн шӹнцӹт, „губкы" форман шльӓпӓгьщ ыражвлӓ 
турэ вэлэ аран-аран вилӹн шӹнцӹт.

Сэдь1ҥэ ӹадэ пӓлӹ: пластьинӓн 
поҥывлӓн спорывлӓштӹ пластьинӓвлӓ- 
эш лит (122-шы карт.), губка йиш по- 
ҥывлӓа спорышты шльӓпӓ пыч кӧр- 
гӹвлӓэш кушкын ш от, тӹшэц вара 
вилӹн лӓктӹт.

Ӹлӹкшь! ырокэш вацмыкы, спо- 
рывлӓ ик выртышток шӹтэн лӓктӹт, 
важ шӹртӹвлӓжӹм (мицэльийӹм) ку- 
штэн лыктыт.

Поҥы мицэльийгӹц ик поҥы вэлэ 
ак лӓк, шукы вэрэмӓ мычкы шукы 
поҥы кушкын лӓктэш.

Сэдӹндон кайавоҥы погым годым грибньицӹ пыдыртэн, кӹ- 
рӹн шуаш ак кэл, пиш пэрэгэн погымла. Поҥым культурны  
погымашты тарвэн ак лыкэп, ыроктон тӧрэш  кӹзӹдон пӹчкӹн нӓ- 
лӹт. Тэҥэ погымашты кайавоҥы ньигнамат шачаш ак пырахы, 
шукы вэрэмӓ ик вӓрӹшток кушкын миӓ. Когон поҥы кушмы 
вӓрӹштӹ, когонок поҥы погым районвлӓштӹ ти правилым пиш 
пыт кычаш кэлэш.

Качкаш йарал ш ампиньон поҥывлӓм йори анчэн куштымаш. 
Мӓнмӓн Сойузыштына шӹргӹ поҥы- 
влӓм качкаш погат, тидӹнгӹц пасна 
эчэ '-кӹзӹт когоракынок поҥывлӓм 
йори кушташ тӹҥӓлӹнӹт. Поҥывлӓм 
и мычкок кушташ лиэш: тэлӹм — йори 
ӹштӹмӹ шокшы тьэплицӹвлӓэш, шо- 
шым-парньиквлӓэш, кӓҥӹжӹм— ырокэ- 
шок. Тэвэ тэҥэлӓ йажо качкышым 
соок шукэмдӓл миӓш лиэш. Ровочый 
цэнтӹрвлӓлӓн, у стройкы тӹҥӓлмӹ вӓр- 
влӓштӹ поҥы куштым пӓшӓ пишок 
йаралэш толэш, сэдӹндон тӹштӹ 
шӓрлӓ.

Анчэн кушташ ш а м п и н ь о н  по- 
ҥы пишок йӧнӓн ылэш: вӓрӹм когон 
ак тэргӹ, йӹлэ кушкэш, тотшыдонат, 
тэмӹц пумыжыдонат пользым когон  
пуа (^123-шы карт.).

Йӓрӓ кушмашты ти поҥым пыргаҥ- 
шы ырокышты, кыныж йӧрӹм вӓрӹш- 
тӹ, намозы пышан нырышты, вольык 
кӹтӹм вӓрӹштӹ моло ужаш  лиэш.

Шӹндӓш кӹнь иоҥы важвлӓжӹм пырга ыроккэ, цилӓ ырок 
хӓлӓ намал шӹндӓт, важ шӹртӹвлӓжӹм (гифвлӓм) изишӓт пыдыр- 
тымла агыл. Намал кандым мицэльийӹм тьэплицӹ стьэллаж (по- 
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лицӓ) вӹлӓн оптымы имньи намозы пыргаэш пыртэн шӹндӓт, пар- 
ньы кэшӓт сэҥэлӓок шӹндӓт (124-шӹ карт.). Шӹндӹмӹкӹ иктӓ тӹл- 
зӹштӹ намозы пырга вӹлӓн вӹцкӹжӹн ырокым шӓвӓлтэн мӱдӓт. 
Тьэплицӹ кӧргӹштӹ со ик жэпӹн лывыргы шалгышы, тьэмпэра- 
туры-(-12° Ц дон-[-15° Ц  лош- 
ты лижӹ, Т эҥ э урдымыкы 
шампиньонвлӓ пӹтӓриш тэ- 
лӹнок 1 кв. м  шӹндӹм вӓр- 
гӹц 7 — 8 кг поҥым пуаш  
тӹҥӓлӹт.

Ш ампиньон спорывлӓ шол- 
тым намозы вӹдэш ӓль таш- 
кэн пашартым пӹрэйэн шошы  
имньи намозы вӹлӓн кӓньӹ- 
лӹн шӹтэн лӓктӹт.

Паразит поҥывлӓ. Кӹзӹт 
йактэ анчэн лӓкмӹ поҥывлӓм 
качмы еэмӹштӹдон с а п р о- 
ф и т поҥывлӓэш шотлат: нӹ-
нӹ цилӓн йӓмдӹ органьизм вэшэствавлӓм, шӱн шошы, пыр- 
гаҥшы кушкышвлӓм моло качкын ӹлӓт.

Сапрофит поҥывлӓгӹц пасна эчэ шӹрэнок п а р а з и т  п о ҥ ы -  
в л ӓ  ылыт. Нӹнӹ ӹлӹшӹ кӓпэшок шӹнцӹт,органьизм вэшэствам  
ӹлӹшӹ органьизмӹм— „хозажын“ кльэткӓвлӓгӹцок нӓлӹн качкыт.

123-шы карт. Шампиньонын споры куш- 
кыш кӓпшӹ кыпэлӓ кушкын когоэмэш.

124-шӹ карт. Шампиньон тьэплицӹн кӧргӹншӹ.

Паразит поҥывлӓ шукынжок сола хозӓйства кушкышвлӓлӓн 
пиш кого локтыцым ӹштӓт, шукы йиш шӓрлӹш цэрвлӓм нӹнӹ- 
лӓн ӹштӓт.

Роколмаэш, шӹльэш, ш ожэш , шӓдӓҥэш моло пижмӹштӹдон 
мӓнмӓн нырвичӹ, кавштавичӹ лӓктӹшӹм пӱлӓ чӹдэмдӓт.
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Тэхэнь локтылшы поҥывлӓдон кӹрэдӓл шокташ кӹнь, нӹнӹн 
ӹлӹм сэмӹштӹм (биологиштӹм) пӓлэн шоктымла. Тӹнӓм ижӹ  
тӧр, кынын кӹрэдӓл шалгаш лиэш.

Когонжок шӓрлэн шоктэнӹт —  роколма поҥы (фитофтора), 
тылвуй поҥывлӓ, ӓвӓ пӹрцӹ, кушкыщ рӹдӓҥдӓрӹшӹ поҥывлӓ.

Р о к о л м а п о ҥ ы  (125-шӹ карт).Ӹ шкэ кӧргӹц сӹнжӹдон му- 
кор ганьырак важлалт шӹцшӹ ик кльэткӓн ылэш. Роколмам  
тэҥэ цэрӓҥдӓ: андак роколма ӹлӹштӓшвлӓэш ӹҥдэн колтым 
постол кӹрӓн лаштыквлӓ лӓктӹт, нӹнӹн йӹржӹ ош ӓмӹшӹ 
нӓлӹн шӹндӓ. Поҥы шӓрлӹм сэмӹнь ӹлӹштӓшвлӓ кошкат, сэдӹ- 
гӹц роколма ш удыжат кушкаш цӓрнӓ, вара шӹрэнок йамэш. Ти

I

125-шӹ карт. Роколма поҥы (фитофтора).
1— фитофтора нӓлмӓн роколма шуды; 2— роколма ӹлӹштӓш торэш шэлмӹ; кӧр- 
гӹгӹишӹ фитофтора поҥывлӓ лӓктӹт, (пиш когоэмдӹмӹ); 3 — фитофтора ылӹ- 

штӓшӹн ӱл вэлжӹ (пиш когоэмдӹмӹ).

цэр роколмаэш спорывлӓ гач пижэш, спорывлӓ цилӓ вӓрэок пи- 
жӹт ӹлӹштӓшэш, сэскӓэш (роколма шуды вурдэш), роколмаэшӓт, 
тэҥ э ик шудӹгӹц вэс шудышкы ванчэн шӓрлӓт Поҥы нӓлмӓн 
роколмагӹц цэрлӓнӹш сэскӓ шӹтэн кушкэш. Кӓнӹш (тэлгачэш  
котшы) спорывлӓжӹ локтылалтшы ӹлӹштӓш кӧргӹштӹ, шӱн  
кэшӹ роколмашты, шӱшӹ сэскӓштӹ киэн кодыт. Сэдӹндон фито- 
фторэш  кошкышы роколма шудым, шӱн кэшӹ роколмавлӓжӹм  
моло кэрэк кыцэ дӓ йылатэн шуаш кэлэш. Тидӹ дэ роколма по- 
ҥым йамдаш акли.

Т ы л в у й  п о ҥ ы в л ӓ  ш ӹ л ь ӹ м ,  шӓдӓҥӹм, ыржам, просым 
(пшонам) локтылыт. Пырак поҥы нӓлмӹ кушкышын пэлэдӹш вӓрэш  
тыгыды шим пырак лин шӹнцэш. Микроскоп вашт анчалмыкы, 
шим пыракшы пиш шукы тыгыды споры ара ылэш. Ти спорывлӓ 
тӧрок кушкышэш ак пижэп. Пӹтӓри ырокышкы вазыт, мытык 
шӹртӸБлӓлӓ шӹтэн лӓктӹт, угӹц спорывлӓм куштэн лыктыт.

1 Ти гюҥын вӹт-кушкышвлӓн статьанок зооспорывлӓжӓт улы.
134



Тэвэ ти спорывлӓэт рокышты киндӹ важэш шӹнпӹт, тӹшӓк важа- 
ҥыт, у кушкышвлӓм локтыл миӓт. Тылвуй поҥы кок статьан 
вашталтышла ӹлӓ. Ик тапырын сапрофит поҥыла ырокэш кушкын 
лӓктэш, вара паразит поҥыла кушкыш тэрвэн пижӹн ӹлӓлӓлэш.

Киндӹ вуй поҥывлӓм формальин вӹдэш мышкын вэлэ йам- 
даш лиэш. Сэдӹндон вырлык пӹрцӹм Удӹм анцыц формальин 
йарышан вӹдэш мышкын колтат (ӱдӹм вырлыккишӓн тымэнь- 
мӹдӓм ӓштӓлдӓ^.

Авӓ пӹрцӹ (спорыньйа 126-шы карт.) когонжок ыржаэш  
лиэш , шӓдӓҥэшӓт, шожэш ӓт лин кэрдэш . Шӹжӹ вэкӹлӓ ыржа 
вуйвлӓштӹ шалдыра шим 
пӹрцӹ постолвлӓм ужаш  
лиэш. Нӹнӹ пӹрцӹвлӓ 
агылэп, поҥы г и ф в л ӓ 
тэҥэлӓ цат икараш цы- 
мыргалт шӹнцӹт. Тэхэнь  
гиф аравлӓ кого ӱштӹмӓт 
тырхэн лӓктӹт. Шошым 
лывыргы рокышты „ӓвӓ 
пӹрцӹвлӓ“ шӹтэнлӓкгӹт, 
вӹлӓнӹштӹ пиш шукы 
споры вуйвлӓ лӓктӹн 
шӹнцӹт (126-шы карт. 2).
Ыржа пэлэтмӓшэш (шӹр- 
хӓ шагалмашэш) спорыв- 
лӓжӹ поспэйэн шот, ви- 
лӹт, мардэж вӹсӹктӓрӹм- 
дон пэлэтшӹ ыржа вуйыш 
чучыт. Пэлэдӹш кӧргӹш- 
тӹ ;споры важ кушкэш, 
эчэ спорывлӓм ӹштӓ.
Споры лыкмыжы годым 
поҥы ширӹ вӹдӹм ӹштӓ 
(„мӱӓн лывш“ маныт).
„Мӱӓн лывшышкы" кав- 
шаҥывлӓ, лӹпӹвлӓ толыт, 
вэлэнӹштӹ поҥы спорыв-
лӓш намал кэӓт, йӹрвӓш тэҥэ поҥым пижӹктӹл шӓрэн каштыт.

Ӓвӓ пӹрцӹ (спорыньйа) пиш когон йадан ылэш. Нӹнӹн йары- 
шан пӹрцӹм санзалан вӹдэш ирӹктӓт. Авӓ пӹрцӹ киндӹ пӹрцӹ- 
гӹц куштылгыракылэш, кымылткуза, варавӹлэц погэн вэлэ нӓлӹт.

Ӓвӓ пӹрцӹ льэкӓрцӹлӓн кэӓ. Нӹнӹм погэн, аптьэкӹш пуаш  
кэлэш.

Р ӹ д ӓ ҥ ӹ ш  п о ҥ ы в л ӓ  шӹрэнок киндӹ, шӹндӹм ӓдӹр, мӧр, 
кӹцкӹ культурвлӓэш пижӹт, кушкышвлӓм мэрцӹктӓт. Поҥы ва- 
залмы кушкыш ӹлӹштӓшвлӓштӹ рӹдӓҥшӹ валган тамгавлӓ, ыды- 
ралмы постолвлӓ нӓлӹн шӹндӓт. Тӹ вӓрвлӓэш рӹдӓҥӹш поҥы- 
влӓн спорывлӓштӹ аралалт шӹнцӹт, момы йажо кушкывлӓшкок 
нӹнӹ ванчат. Рӹдӓҥӹш поҥывлӓ шукынжок кок „хоза“ вэлэн 
пижӹн кушкыт.
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126-шы карт. Ӓвӓ пӹрцӹ 
(спорыньйа).

1. Ыржа вуйыштыш ӓвӓ 
пӹрцӹ. 2. Ӓвӓ пӹрцӹгӹц 

споры вуйвлӓ шӹтэн 
лӓктӹт.

' 127-шӹ карт. 
Шӓдӓҥӹ ӹлӹш- 
тӓшэш рӹдӓҥ- 
дӓрӹш поҥы 

нӓлӹн.



Кушмашышты нӹнӹн простаок агыл. Примэрлӓн нӓлшӓш, 
киндӹ рӹдӓҥӹш поҥывлӓ пӹтӓри барбарис ӹлӹштӓшэш шӹн- 
цӹт —  барбарисӹжӹ „пӹтӓриш хозашты" ылэш. Вара шошыМ 
лӓкшӹ спорывлӓ ыржа ӹлӹштӓшэш пижӹт —  тидӹ „вэс хозашты" 
ылэш. Ыржа ӹлӹштӓшэш кушшы поҥывлӓ кӓҥӹж спорыштыдон 
кӓҥӹж гач ыржа ӹлӹштӓшвлӓэш иижӹт, киндӹм локтылыт. 
Кӓҥӹж пӹтӹмӓшэш тэлӓш спорывлӓ поспэйэн шот, рокыш вилӹн 
вазыт, вара шошым рокэш ок шӹтэн лӓктӹт. Ти сапрофит йиш  
поҥывлӓн спбрывлӓштӹ эчэ барбарис ӹлӹштӓшвлӓэш пижӹт. 
Сэдӹндон киндӹ рӹдӓҥдӹш поҥыдон кӹрэдӓл шокташ манын, 
пӹтӓриш цэротэш ок барбарис ӹлӹштӓшӹштӹш поҥым йамдэн 
шуаш кэлэш. Тэвэ тэҥ э рӹдӓҥдӹш поҥын вашталталт кушмыжым 
учоныйвлӓ пиш шукы вэрэмӓ тӹшлэн мимӹкӹ ижӹ пӓлэн шоныт, 
Паразит поҥывлӓ пиш шукы йиш улы. Иишӓн йиш поҥывлӓдон  
ӹшкэ сэмӹньӹштӹ, ӹлӹмӓшӹштӹм анчэн кӹрэдӓлӹт.

Поҥывлӓн шачын кушкын мимӓшӹштӹ. Ышкэ кӧргӹц йӧнӹ- 
штӹдон поҥывлӓ вӹт-кушкышвлӓдон иктӹшкӹрӓкок миӓт. Поҥы- 
влӓн х л о р о ф и л  укэ, тэвэ сэдӹндон нӹнӹ когонжок вӹт-кушкыш- 
влӓгӹц айырлалтыт. Тэҥэжӹ ӹлӹмӓш сэмӹштӹгӹц лиэш. Поҥывлӓ 
кок йишэш пайылалтыт —  с а п р о ф и т  тон п а р а з и т в л ӓ  ылыт, 
нӹнӹ кок йишкэ йӓмдӹ органьизм вэшэствам, ыжар кушкышвлӓн 
ӹштӹмӹм качкын ӹлӓт. Шукэмӓлтӓш ӹшкэ сэмӹньӹштӹ шукэ- 
мӓлтӹт, сэдӹ ж ӓт сирэш кушмыштыгӹц лӓктӹн миӓ.

Наукы тэҥэ шана —  поҥылӓ вӹт-кушкышвлӓгӹц тӹҥӓлӓлт 
шачыныт манэш. Пиш шукэршӹ вэрэмӓн кыды йиш вӹт-куш- 
кышвлӓок сирэш кодынытат, у  вӓрэш тымэнь шоныт, ӹшкэжӓт 
вара вашталт шоныт. Пыргаэш пижӹн, эчэ ӹлӹшӹ кӓпвлӓэшӓт 
шӹнпӹн, нӹнӹ йӓмдӹ органьизм- вэшэстваш нӓлӓш тӹҥӓлӹнӹт. 
Сэдӹндон нӹнӹ изин-ольэн хлорофилым йамдэн шоктэнӹт, ыжар 
валган агылэп. Кӱшкӹрӓк шошы поҥывлӓ зэмльӓ вӹлӓн варарак 
линӹт, проста поҥывлӓгӹцок вашталт кушкыныт.

3. Кукшы рэгэнь (лишайньык)- 
шын симбиоз ^

-^поҥы дон выт-кушкы- 
ылэш.

Кукшы рэгэнь шукы йиш улы. Шӹргӹштӹ пушӓҥӹ каргы- 
жышты, тошты аҥа пичӹштӹ, цӓрӓ кӱ маклакавӹлнӹ, тӧрокы рок

вӹлнӓт, Кышты шон ӹшкэ 
сэмӓн кушкышвлӓм ужаш  
лиэш. Араштыдон тӧрок  
сӹнзӓшкӹ ак вазалэп. Пэ- 
лэк-турэк анчалмашток кук- 
шы рэгэньвлӓ пиш шукы 
йиш улы. Шапки каргыжэш  
йакшарикӓ сары валган по- 

золотьанка“ маныт (128-шӹ карт.).
1 Кынамжы кок йиш органьизмвлӓ ӹлӹм йӧнӹштӹдонок иктӹ-вэсӹлӓн 

пользым пуат, сэдӹндон нӹнӹ икараш ӹлӓш пижӹт. Б1шкэ йӧнӹштӹдон ӹлӓт 
кӹньӓт, иктӹ-вэсӹлӓн кӓньӹлӹм ӹштӓт. Тэҥэ органьизмвлӓн икараш пижӹн ӹлӹ- 
мӓшӹм симбиоз маныт.
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128-шӹ карт. Стэньӓ золотьанка.

ҥы лактэш, тидым „стэньа



129-шӹ карт. „Исландьи рэгэнь" (I), 
рэгэнь“ (2).

,пучы

шанымаш ылын. 
микроскоптон анчалмыкы, лач

Кого кожэрӹштӹ шоҥы кож укшвлӓгӹц пандаш постол кукшы 
рэгэнь кэчӓлт шӹнцэш, тидӹм „вислӓнкӓ“ кукшы рэгэнь маныт. 
Пӹнчӹ йӓктэрӹштӹ, когонжок йытвэл тундрышты пиш кого кым- 
да вӓрэш лудикӓӓт агыл, ошалгырак валган изи тӹшкӓвлӓ куш- 
кын лӓктӹт. Кукшы игэчӹн кошкэн шӹнцӹт, коштыргэ вэлэ йал 
лӹвӓлнӹ .пыдыргат. Тидӹ 
„пучы рэгэнь“(йагэль) лиэш, 
тидӹм вэлэ йытвэл цучывлӓ 
качкын ӹлӓт (129-шӹ карт).

Кукшы рэгэньӹ н ӹлӹ- 
мӓшӹжӹ. Шукынжок кук- 
шы рэгэньвлӓм лач рэгэнь- 
эш окпиш тӓт. Вӹлэц анчал- 
машты нӹнӹ лачок рэгэнь 
постолракылыт. Лӹмӹштӓт 
кыды йиш лишайньыкын 
примэрлӓн маншаш, „пучы 
рэгэнь“, „исландьи рэгэнь“ 
манмывлӓэт сэдӹм пӓлдӹр- 
тӓт. Андак наукыштат тэхэнь

Лишайньыкын кӧргӹцшӹ.м 
вэс сэмӹньлӓ кайэш.

Пиш пӹсӹн лишайньыкым (кукшы рэгэньӹм) торэш пӹчкӹн 
анчалмыкы, кӧргӹштӹжӹ поҥы йиш вӹцкӹж шӹртӹвлӓм ужына. 
Лишайньыкын туп вӹлэпӹнти шӹртӹвлӓ когон кӹжгӹн вӹдӹлӓлт 
шӹнцӹнӹт, кӧргӹшкӹлӓжӹ шоэнрӓкӹн кайыт.

Ти коргӹц сӹнжӹдон л и ш а й н ь ы к  — п о ҥ ы  ы л э ш .
Малан вара ӹньэ кукшы рэгэньӹжӹ поҥы ылэщ кӹньӓт, 

ыжарикӓ валган ылэш? Лач поҥыла поҥын мицэльийӹштӹ ньима
ыжар валгат лишӓшлык агыл.

Микроскоптон анчымашты лачо- 
кок лишайньык ком лӹвӓлнӹ поҥы 
шӹртӹвлӓ лошты тамахань йӹргэшкӹ 
кльэткӓвлӓм ужаш лиэш; нӹнӹ шукын- 
ж ок ыжар валган ылыт (130-шы карт.).

Ыжар кльэткӓвлӓжӹ ма ылыт, сэ- 
дӹм наукы пиш шукы вэрэмӓ пӓлэн 
шоктыдэ. Хлорофилан пасна йиш хро- 
матофорэш шотлэнӹт ылын.

Эртӹш шӱдӹ и лошты, 60 и кыт- 
лашты кок учоный (Фаминцин дон 
Бараньэцкий) пиш проста, пиш йажо 
опытым ӹштэнӹт. „Стэньӓ золотьан- 
ка“ поҥым (лишайньыкым) пиш ты- 
гыдын тырыж шӹндэнӹт, вара вӹ- 

дӹш пиштэнӹт. Поҥы шӹртӹвлӓэш вӹдӹштӹ йӹлэ шӱн кэнӹт, 
ыжар кльэткӓвлӓжӹ ӹлӹжӓш, шукэмӓлтӓш тӹҥӓлӹнӹт, ӓтӹ 
стэньӓ тэрвэн шаҥок нӓлӹн шӹндэнӹг.

Ти опыткӹц ӹндэ пӓлӹ: ыжар кльэткӓвлӓ поҥы лаштыквлӓ 
агылэп, ӹшкэ турэш  ӹлӹшӹ пасна кушкыш органьизмӹвлӓ ылыт.
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130-шы карт. Торэш^пӹчмӹ лишай- 
яьык лаштык (пиш когоэмдӹмӹ).
Йӹргэшкӹ кльэткӓвлӓ йӹр поҥы 

гифвлӓ вӹдӹлӓлт шӹяцӹнӹт.



Пасна ӹлӓш лимӹштӹ годым йӧнӓн вӓрӹштӹ нӹнӹ ӹшкэ тур э-  
шӹшток ӹлӓт, шукэмӓлтӹт. Нӹнӹ пльэврококк постол и к к л ь -  
э т к ӓ н Б ӹ т-к у ш к ы ш в л ӓ  ылыныт.

Тэвэ тэҥэлӓ лишайньыквлӓя природыштым (ма ылмыштым) 
пӓлэн моныт.

Поҥын д о н  вӹт-кушкышын симбиозы ш ты . Лишайньык тидӹ  
поҥы ылэш, ирсӓ поҥат агӹл. Шӹртӹ вӹдӹлкӓвлӓ лоштыжы эчэ 
в ӹ т - к у ш к ы ш  ӹлӓ, шукэмӓлтэш. Ӹндэ мӓ ти примэрӹштӹ  
кок органьизмӹвлӓн: поҥын дон  вӹт-кушкышын иквӓрэш ӹлӹ- 
мӓшӹштӹм ужына. Тэҥэлӓ цат ушнэн кок органьизмӹн ӹлӹмӓ- 
шӹм наукышты с и м б и о з  маныт.

Кок органьизмӹвлӓ иквӓрэш пиш цӓт пижӹн шӹнцӹт, кок- 
тын ылмашыштат ак иӓлдӹрнӹ, ик тӹрӹс органьизмӹлӓ вэлэ 
ӹшкэжӓт вара кайыт. Тэҥэ икуэш ӹлӹмӓштӹ поҥы гифвлӓжӹ  
лывыргым, эчэ миньэрал санзалвлӓм шывшыт, вӹт-кушкышыжы 
угльэкислота газгӹц углэродым нӓлэш, миньэрал вэшэствагӹц  
органьизм вэшэствам ӹштӓ. Поҥыжы эчэ кӧргӹштӹш колыш  
вӹт-кушкышвлӓжӹмӓт, кынамжы эчэ ӹлӹшӹ кльэткӓвлӓжӹмӓт 
качкын ӹлӓ. Лишайньык кок йиш органьизмӹгӹц лишӹ „органь- 
иамэт“ цилӓ тырхэн кэртшӹ цаткыды ылэш. Пасна ӹшкэ турэ- 

шӹштӹ ти кок органьизмӹвлӓ мам тырхэн ак кэр- 
тэп, ик вӓрэш лишайньыкла ылмашты йажон тыр- 
хат. Лишайньыквлӓ цӓрӓ кӱ вӹлнӓт, кӱкшӹ кы- 
рыкыштат, шокшы пустыньвлӓштӓт, мӹндӹр йыт- 
пэл-вэлнӓт момы кушкышвлӓ кушкын кэрттӹмӹ  
вӓрвлӓштӓт ӹлэн кэрдӹт.

4. Рэгэньвлӓ— сир кушкышвлӓн сэк  
шукэршӹ групыжы ылӹт.

„Куку итӹн“ лач рэхэньӹ лӓ, вурдан-ӹлӹш - 
тӓш ӓн, р эгэн ьок  ылэш. „Куку итӹн“манмы рэхэнь  
лач туан рэгэньӹжок ылэш, начкырак вӓрӹштӹ 
шӹргӹштӹ, купышты кӹпцӹк постол шӱҥӓлӓвлӓм 
кушта, вӹлӓнӹштӹ шошток кушкын шагалэш  
(31-шӹ карт.).

Иктӓ рэгэнь пӹрцӹм важгэ 
лыктын йажоракын анчалына 
гӹнь, пӹцкӓтӓ ыжаргы ӹ л ӹ ш- 
т ӓ ш ӓ н  тӧр шалгышы в у р г ы -  
ж ы м  ужына.Вургыжыгӹц ӱлӹк- 
ӹлӓ рокышкы вӹцкӹж важш ӹр- 
тӹвлӓ, р и з о и д  шӹртӹвлӓ шӓр- 
лӓлт пырат.

Вӹт кушкышвлӓгӹц, поҥыв- 
лӓгӹц, лишайньыквлӓгӹц рэгэнь- 

.о , .. влӓ пиш когонайырлалтыт: кӓп-131-шы карт. .. .. *̂  .. .. _ итынын“ споры ,ла-
„Куку итӹн“. шы тидын вурдыдон ӹлӹшташ- даквлӓжӹ*. 

влӓэш пайылалтэш. Сэдӹхэнь ыл-
мыжыдон
мӓлтэш.
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Рэгэньвлӓ дон выткушкышвлӓ лоштыш ротньа ылмашы- 
шты. Кӓҥӹжӹм „куку итӹн“ вуйэш, вӹцкӹж вурды мычашэш  
кӹрӓн валган изи ,ладаквлӓ“ кушкын лӓктӹт (132-шы карт). 
,Л а д а к “ кӧргӹштӹжӹ пиштыгыды спорывлӓ улы. „Ладак" вӹлнӹ 
паргышын гӓнь йори калпак лэвэтмӹлӓ кушкын лӓктэш, кушкын 
шотым спорывлӓм кӹлмӹмӓшкӹц, кошкымашкӹц пэрэгэн шалга. 
Споры поспэйӹмӹкӹ „ладак“ вӹлвӓл калпакшы кэдӓрӓлт вазэш , 
„Ладак“ вуйжаг пачылт кэӓ. Тӹнӓм вара спорывлӓ мардэж лып- 
шымыдон ӱлӹкӹ, ырокыш вилӹн кэӓт. Лывыргы ырокышты споры- 
влӓ пиш йӹлэ шӹтэн шоктат, вӹцкӹж ыжар шӹргӹвлӓ гӓнь 
важлалт шӹнцӹт. Ти шӹртӹвлӓм рэ- 
гэньӹн а н ц ы л  ш ӹ т ӹ к  (прэдросгок) 
маныт. Ӹшкэ кӧргӹцшӹдон анцыл шӹ- 
тӹк шӹргӹ форман вӹт-кушкыш по- 
столрак ылэш (133-шы карт.).

Анцыл стадьиштӹш кушмы фор- 
мыжыдон рэгэнь кушкыш вӹт-кушкыш- 
лан туан ротньажок ылэш. Рэгэньвлӓжӹ  
пиш шукэршӹ вэрэмӓнок эчэ сирӹш

133-шы карт. Рэгэньӹн анцыл шӹтӹк' 
(прэдросток).

134-шӹ карт. Сфагнум • 
торф рэгэньӹ.

лакшӹ вӹт-кушкышвлӓгӹц кушкын шоныт.
Пакылажы вара рэгэнь тэҥ э кушкын шоэш.
Анцыл шӹтӹк вӹлӓн изи пӓртньӓ постолвлӓ лит, тӹшэц 

вара пыйырка вурды мычашвлӓ лӓктӹлдӓлӹт. Ик йиш вурды 
мычашвлӓэш о з ы л ы к  ӹ л ь ӓ н д ӓ р т ӹ ш  о р г а н в л ӓ  лилдӓлӹт; 
кушкын шомыкышты тӹшэц т ӓ рв ӓ н ӹ л ш ӹ 0 3  ы к л ь э т к ӓ в -  
лӓ,  спираль форман кок жгутьикӓн ӹ л ь ӓ н-п ӹ р цӹ кв л ӓ куш- 
кын лӓктӹт. Вэс йиш вурды мычашвлӓэш ӓ в ӓ л ӹ к  ӹ л ь ӓ н д ӓ р -  
т ӹ ш  о р г а н в л ӓ  лит, кӧргӹштӹ ик ӓ в ӓ к л ь э т к ӓ г ӹ ц  лиэш.

Йур вацмыкы ӹльӓндӹш-пӹрцӹквлӓ тӱгӹ лӓктӹн кэӓг, вӹг 
начкышты пиш пӹсӹн ин кэӓт, ӓвӓ кльэткӓ йактэок кыдывлӓжӹ 
ин шот, икгӹш вӓш пижӹн кэӓт.

Тэҥэ вӓш лишӹ ӓвӓ кльэткӓгӹц йал мычан споры „ладак“ 
кушкын куза.
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Ӹльӓндӓрӹмӓн вӓш лимӓш рэгэньвлӓн в ӹ д э ш  в э л э  лин 
кэрдэш, ӹльӓндӹш пӹрцӹквлӓштӓт нӹнӹн вольвокс вӹт-кушкы- I
шын ганьок ылыт. |

Тэвэ сэдӹ ҥэ лимӓшэт эчэ угӹц мӓлӓннӓ тэвэ мам пӓлдӹртӓ: !
рэгэньвлӓ тагынамок вӹдӹштӹ ӹлӹшӹ вӹт-кушкывлӓгӹцок куш- 
кын шоныт. !

Т орф  ӹш тӹш ӹ— сф агнум . Социальизм стройымаштына когон  
кэрӓлэш, кого, пользы пуш эш с ф а г н у м  манмы ошалгы валган ;
торф рэгэньӹм шотлат (134-шӹ карт.). |

Мӓнмӓн йытпэл вэлнӹш Сибирӹштӹ, Уралышты, Вадывэл |
Запад обласгьышты СССР кымдыкэш молы вӓрӹштӹш торфан 1
кого купвлӓ, торф рэгэнь кушмыдон вэлэ, кого запас торфан лин |
шоныт. 1

Торф рэгэнь пиш когон вӹдӹм шывшын кэрдэш . Ӹшкэ ку- [
кшы лэлӹцшӹ дорц 10— 15 пачаш шукыракын вӹдӹм шывшын |
нӓлэш, кӧргэшӹжӹ кыча. ^

Торфан купэш сфагнум вашток нӓлӹн шӹндӓ, кӧвӧр гань [
кушкын шагалэш. Рэгэнь вурдывлӓ мычашыштыдон кушкыт, |
ӱлӹцӹн ризоидӹштӓт укэ, ӱл мычашвлӓштӹ изин-ольэн йамын 
миӓт, начкышты воздухтэ шапат, ольэн шӱт. Пиш шукы вэрэмӓ  
мычкы торф купэш  шапышы-шӱшӹ сфагнум тӹҥвлӓгӹц, купэш  
кушшы молы кушкышвлӓгӹц кого запас торф погыналт шӹн- 
цэш. Мӓнмӓн индустрилӓн, айыртэмӹнжок элэктростанцивлӓлӓн 
торф йажо олтыш ылэш, шокшым когон пуа.

5. Кӹртньилӱдӹш йиш кушкышвлӓ сэк кӱшкок шошы 
споран кушкышвлӓ ылыт.

Кӹртньилӱдӹш йиш кушкышвлӓн кӧргӹцӹштӹ. Кӹртньи- 
лӱдӹш, урвач, плаун ӹшкэ формыштыдон лоштышты иканьок 
агылэп.

К ӹ р т н ь и л ӱ д ӹ ш в л ӓ н  ӹлӹштӓшӹштӹ кужы, кымда, кэк 
пын статьанрак форман, ыроккӹц тӧрок пасна-пасна шӓрлӓлт лӓк- 
тӹт. Ырокыш шыралмы пальмы мычаш каньы ылыт(135-шӹ карт.).

У р в а ч в л ӓ  йычыликӓ изи кож  постолрак ылыт. Вурдышты  
мычкы йӓктӹ мычашын пӹтӹрӹс кань йӹр укшвлӓ кушкыт. Ву- 
рды мычкок йӹржӹ тыгыды колсӱк постол изи ӹлӹштӓшвлӓ 
шӹнцӓт (136-шы карт.).

П л а ӱ н в л ӓ  важлалтшы кужы кэрэмлӓ ырок тэрвэнок пӹ- 
зӹргӓлт кушкыт. Тэҥэ кишӹ вурды мычкы кашарикӓ ӓҥӹсӹр 
ыжар ӹлӹштӓшвлӓ лӓктӹн шӹнцӹт (137-шӹ карт.).

Тэвэ ти кушкышвлӓн цилӓштӹн лач вурдыла в у р д о к  улы: 
ырок лоштат лин кэрдэш, кӱшӹцӓт кушкэш. Вурды кӧргӹцӹштӹ. 
пэлэдӹшӓн кушкыш вурдын ганьок ылэш (кӧргӹ пыч тӹшкӓвлӓ 
улы). Цилӓштӹнок ӹ л ӹ ш т ӓ ш в л ӓ ,  л а ч  в а ж л а  в а ж в л ӓ о к ,  
ризоидвлӓ агыл, улы. Тэвэ сэдӹвлӓдон кӹртньилӱдӹшвлӓ, ур- 
вачвлӓ, плаунвлӓ споран молы кушкышвлӓгӹц айырлалтыт, пэлэ- 
дӹшӓн кушкышвлӓдокырак лишӹлэмӹт, нӹнӹн ганьырак ылыт. 
Наукышты нӹнӹм цилӓштӹм иквӓрэш к ӹ р т н ь и л ӱ д ӹ ш  й и ш  
к у ш к ы ш в л ӓ н  групышкы цымырал лӹмдэнӹт.
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Кӹртньилӱдӹш пэлэдэш  вӓл? Кышты-тиштӹ эчэ солавлӓштӹ 
кӹртньилӱдӹш пэлэтмӹгишӓн тэҥ э попат: „Иван кэчӹ“ вашта- 
рэш йытпэл годым кыртньилудӹш пэлэдӹшӹм моаш лиэш ма- 
ныт. Ти пэлэдӹш вуйта тамамат ӹштэн кэрдэш  маныт. Кӹртньи- 
лӱдӹш пэлэдӹшӹм иктӹлӓнӓт ужаш литэӓт, сэдӹгӹц ӓньӓт ти 
йамак шамакшат лӓктӹн кэн.

Спорын кушкышвлӓм пӓлэн шомыкына, кӹртньилӱдӹшӹн 
пэлэттӹмӓшӹжӹ вовсэок цудӓлӓ ак кай. Тӓ ӹшкэок ӹндэ пӓ- 
лэдӓ: кӹртньилудӹш нушмӹдон агыл, спорывлӓдон шукэмӓлт 
миӓ.

135-шӹ карт. Кӹртньилӱдӹш.
I  — тӹрӹс кушкыш; 2 — ӹлӹштӓш лӹ- 
вӓлнӹш пӱгрик маклакавлӓ; 3 — пӱгрик 
маклака торэш пӹчмӹ (пиш когоэмдӹмӹ); 

споры ладаквлӓ кайыт.

[136-шы карт. Нырыштыш урвач. 
Вургымла вэлнӹ — шошым лӓкшӹ 
споран вурдывлӓ; шалахай вэлнӹ — 

кӓҥӹжшӹ вурдывлӓ.

Кӹртньилӱдӹшӹн шукэмӓлтмӹжӹ. Кӓҥӹжӹм кӹртньилу- 
дӹш ӹлӹштӓшӹн Ул вэлнӹжӹ кӹрӓн валган пугрик маклакавлӓм 
ужаш лиэш (135-шӹ, 2 карт.). Ти маклакавлӓм лупа вашт анчал- 
мыкы, изи зонты постолвлӓм ужына, зонты лӹвӓлнӹжӹ тыгыды 
споран изи мэшӓквлӓ (ладаквлӓ) аран шӹнцӓлтӓт. (135-шӹ, 3 
карт.).

П оспойэн шомыкы, спорывлӓ улӹкӹ пачкалт вазыт, вара ӹлӹ- 
кшӹ ырокэш шӹтӓт. Каждый спорыгӹц шум форман пыйырка 
ыжар пластьинӓ кушкын лӓктэш, кытшы ик сантьимэтӹрӓт акли 
(138-шӹ карт.) Пластьинӓн ул моҥыржыгӹц тыгыды важ шӹртӹ- 
влӓ — ризоидвлӓ лӓктӹлдӓлӹт, ти шӹртӹвлӓдон пластьинкӓ ыро- 
кэш пижэш. Ти изи кушкышым кӹртньилудӹшӹн и з и - ш ӹ т ӹ к  
(заросток) маныт.
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137-шӹ карт. Плаун. 
Споры вуйан плаун вурды лаш- 
тык; споры вуйыштыш споры 
мэшӓкӓн изи ӹлӹштӓш (кӧргӹ 

вэцӹн).

Изи-шӹтӹкӹн ӱл моҥырыштыжы пыйырка пугӹриквлӓ шош- 
ток лӓктӹн шӹнцӹт, тидӹ о з ы н  дон ӓ в ӓ н  ӹ л ь ӓ т ӹ ш  о р -  
г а н в л ӓ  ылыт. Озы органвлӓштӹ тӓрвӓнӹлшӹ озы кльэткӓвлӓ—

ӓ в ӓ  к л ь э т к ӓ в л ӓ  лит. Нӹнӹ вӹ- 
дэш  вэлэ вӓш лин пижӹн кэрдӹт, 
вӹдӹштӹ вэлэ ӹльӓн-пӹрцӹквлӓ ӓвӓ 
кльэткӓ йактэ ин шот, ушаралтыт. 
Т эҥэ вӓш пижӹн кэмӹкӹ ӓвӓ кльэткӓ 
кушкаш тӹҥӓлэш, кого важыш сӓр- 
нӓлтэш, вурдан ӹлӹштӓшвлӓм лыктын 
колта, спорывлӓм ӹштӓ. Ӓвӓ кльэткӓ 
кушкаш тӹҥӓлмӹкӹ изи шӹтӹк кош- 
кэн кола.

Сэдӹҥэ кӹртньилӱдӹшӹн, момы 
споран кушкышвлӓн ганьок кок йиш 
шукэмӓлтмӓш улы: м ы ж ы р а ҥ -
т э ӓ т ,  м ы ж ы р а ҥ м ы д о н а т .

Урвач тон плаунвлӓн айыртэмӹн  
ылмашышты. Нӹр вӹлнӹш урвачын  
шошым сарикӓ валган, вуйна вур- 
дывлӓ кушкын лӓктӹт (тырньа ньӓньӓ 
манмэтмӹт). Ти вурды вуйжым ан- 
чалмыкы, вӹлнӹжӹ йӹрок изи ком- 
дышвлӓ лӹвӓлнӹ споры мэшӓквлӓ 
цицок кушкын шӹнцӹт (136-шы карт.). 

Кӓҥӹжӹм вара важгӹцӹнок шошымшы вуйан вурд ывлӓ вӓрэш  
йычыликӓ изи кож постол вэс вурдывлӓ кушкын лӓктӹт.

П л а у н ы н вурды мычашвлӓэш 
кужикӓ вуйвлӓ лит, нӹнӹ изи ӹлӹш- 
тӓшвлӓгӹцок кушкын лӓктӹт. Вуй 
ӹлӹштӓшӹн кӧргӹ вэлнӹжӹ споры  
мэшӓквлӓ ылыт (137-шӹ карт.).

Урвач тон плаунвлӓн кушмы йӧ- 
нӹштӹ кӹртньилӱдӹш кушмы ганьок 
ылэш. Спорывлӓгӹц изи-шӹтӹквлӓ 
(заростоквлӓ) лӓктӹт. Озы ӹльӓндӹш 
пӹрцӹктон ӓвӓ кльэткӓ вӹдӹштӹ 
вӓш лин пижӹт. Вӓш ушналтшы ӓвӓ 
кльэткӓгӹц вара споры куштышы ко- 
го кушкышок кушкын шоэш.

Кӹртньилӱдӹш йиш кушкышв- 
лӓн шачын-кушкын мимӓшӹштӹ.
Анцыц анчымы вӹт-кушкышвлӓ, по- 
ҥывлӓ дӓ рэгэньвлӓ дорц кӹртньи- 
лӱдӹ ш  йиш кушкышвлӓ пӱлӓ айыр- 
лалтыт; кӧргӹц сӹнӹштӹ проста агыл.

Тэвэ ти факток, эчэ наукышты пӓлӹмӓн молы шукы факт- 
влӓӓт пӓлдӹртэн шоктэнӹт: пиш шукэршӹ вӹт-кушкышвлӓгӹц, 
поҥывлӓ дон рэгэньвлӓгӹц вара ижӹ кӹртньилӱдӹш йиш куш- 
кышвлӓ зэмльӓ вӹлӓн лӓктӹн шоныт.
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Кэрэк кыцэ когон вӹт-кушкышвлӓгӹц кӹртньилӱдӹш айыр- 
лалтэш кӹньӓт, шукэмӓлтмӓш йӧнӹштӹдон нӹнӹ иктӹшкок 
миӓт. Мыжыраҥтэ шукэмӓлтмӹ годым с п о р ы в л ӓ д о н  шачыт, 
мыжыраҥмы годым—тӓрвӓнӹлшӹ о з ы  к л ь э т к ӓ в л ӓ - ^ ӹ л ь ӓ н -  
д  ӹ ш ӓн-п ӹ р ц  ӹ кв  л ӓ лит, вӹдӹштй нӹнӹ ин кэрдӹт.

Сэдӹгӹц тэвэ ма кайэш: кӹртньилӱдӹш йиш кушкышвлӓ 
рэгэньвлӓлӓок в ӹ т-к у  ш к ы ш в л ӓ г ӹ ц ш а ч ы н  л ӓ к т ӹ н ӹ т .  
Пиш шукэршӹ ырок ланзывлӓштӹ учоныйвлӓ кӱӓҥ шӹцшӹ куш- 
кыш лаштыквлӓм моныт. Ти кушкыш пыдыргывлӓ ӹшкэ кӧргӹц 
сӹнӹштӹдон вӹт-кушкыштон кӹртньилӱдӹш кань ӹлыныт. 
Тэвэ сэдӹгӹц ӹндэ кӹртньилӱдӹш йиш кушкышвлӓ кок вӹт- 
кушкышвлӓ лоштыш ротньа ылмашышты йажонок пӓлдӹрнэн 
шоктыш.

Пиш шукэршӹ кӹр- 
тньилудӹш йиш куш- 
кышвлӓ, кӹзӹтшӹ кӹр- 
тньилӱдӹш йиш куш- 
кышвлӓн „тьотьавлӓш- 
тӹ“ ылыныт, зэмльӓ 
вӹлӓн пишок шукэр- 
шӹ вэрэмӓн шачын 
лӓктӹнӹт, вара пиш 
кымда вӓрэш кого шӹр- 
гӹвлӓлӓ кушкын шал- 
гэнӹт.

Кӹзӹтшӹ йычыли 
урвачвлӓ агыл тӹнӓм 
кушкын шалгэнӹт, тӹ- 
нӓмшӹ купвлӓштӹ пиш 
шалдыра к а л а м и т 
пушӓҥӹвлӓ кушкыныт, 
ти пушӓҥӹвлӓ фор- 
мыштыдон кӹзӹтшӹ ныр урвач постолок ылыныт. Купвлӓэш  
кушшы кого шӹргӹвлӓштӹ эчэ вэс статьанрак гигант пушӓ- 
ҥӹвлӓ кушкыныт —  элтӓлтӹшӹштӹ 2 м  кӹжгӹцӓн, 30 м  кӱкшӹцӓн 
ылыныт. Тидӹ ырок вэлэн вазын кушшы кӹзӹтшӹ плаун форман  
кол сӱм гань ӹлӹштӓшӓн ч э ш у э д р э в ӹ  манмы пушӓҥӹвлӓ 
ылыныт —  плаун кушкышын тьотьавлӓштӹ. Тӹ шӹргӹвлӓшток 
эчэ пиш кӱкшӹ к ы р т н ь и л ӱ д ӹ ш  вурдывлӓ кымда ӹлӹштӓш- 
влӓштӹм шӓрӓлтэн кушкын шалгэнӹт. Шокшы сӓндӓлӹквлӓштӹ 
кӹзӹтӓт тӹнӓмшӹ статьанрак п у ш ӓ ҥ ӹ  с ӹ н ӓ н  к ӹ р т н ь и -  
л ӱ д ӹ ш в л ӓ  кушкыт.

Кӹзӹтшӹ кӹртньилӱдӹш йиш кушкышвлӓ пэрвишӹвлӓ дорц  
пишок изивлӓ, йычыликӓвлӓ, кашаланэн пӹтэн шошы куш- 
кышвлӓлӓ вэлэ кайыт.

Кӱ-шӱ лимӓш. Пиш шукэршӹ кӹртньилӱдӹш йишӓн кого 
шӹргӹвлӓгӹц кӹзытшӹ мӓнмӓн вэрэмӓ йактэ кӱ-ш ӱ ланзывлӓ 
(кӱ-шӱ вӓрвлӓ) вэлэ киэн шоныт.

Кӱ-шӱ ланзывлӓ вӹт лӹвӓлӓн пиш шукы шӹргӹ ара шапы- 
машэш линӹт: вӹт лӹвӓлнӹ воздух чӹдӓт вӹдӹш йӧрӹлтшӹ
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пушӓҥӹвлӓ шӱтэлыт, шӱӓҥ вэлэ шӹнцӹнӹт. Кӱ-шӱ лошты тӹ- 
нӓмшӹ кӹртньилӱдӹш йиш пушӓҥӹвлӓн ӹлӹштӓшвлӓ, каргыж 
пыдыргывлӓ, укшвлӓштӹ моло тэмдӓлт кӱӓҥ кодыныт (139-шӹ  
карт.). Кынам эчэ йамын шошы пушӓҥӹвлӓн вурдывлӓштӹмӓт, 
микроскоп вашт анчэн тэҥ э кӱ-шӱ лошты тӹнӓмшӹ пушӓҥӹвлӓн 
кӱӓҥ шӹцшӹ спорывлӓштӹмӓт момы.

Кӱ-шӱ лимӓшӹм тэҥ э шанаш лиэш. Полой вӹт кодым тӹ- 
нӓмшӹ пиш силан йогышы кого ӓҥӹрвлӓ, шӹргӓн сирвлӓштӹм 
урыктэнӹт, пиш шукы пушӓҥӹвлӓм мышкын йоктарэн валтэнӹт, 
вара ӹшкэ ӓҥэшӹштӹ нальыдон, льӓврӓдон, ошмадон вӹт лӹ- 
вӓлӓн мӱдэн тайэн пиштэнӹт. Воздухтым вӓрӹштӹ ти пушӓҥӹ- 
влӓм ӹшкэ сэмӓн бактьэривлӓ пиш ольэн, шукы вэрэмӓ мычкы 
шапыктэнӹт.

Тэҥэ тайэн ништӹмӹ шӹргӹ аравлӓ вӹлӓн эчэ угӹц тэхэнь 
шӹргӹвлӓок кушкын лӓктӹнӹт, нӹнӹмӓт вӹдэт тэҥэлӓок урык- 
тэн сӹмӹрэн, вӹт лӹвӓлӓн тайэн пиштэн. Кӱ-шӱ вӓрвлӓ ылмы 
мычыц тӹнӓмшӹ шӹргӹ кушмы вӓрвлӓм пӓлӓш лиэш: тӹнӓм 
тэхэнь шӹргӹвлӓ Ш пицбэргэн островтон у  зэмльӓ островвлӓ 
йактэок кушкын шалгат ылын. Зэмльӓ йӹрвӓш тэҥэ вӓрӹн-вӓрӹн 
кӱ-шӱ ланзывлӓ киӓт. Кӱ-шӱлык шӹргӹ кушмы вэрэмӓн зэмльӓ 
вӹлнӹ цилӓ вӓрэ иктӧр шокшы, лывыргы кльимат шалгэн. Вараш  
эпохывлӓштӹ Йэвропын йытпэл вэлнӹ дӓ покшал вӓрвлӓштӓт кого 
ӱштӹвлӓ лин колтэнӹт, кӹртньилӱдӹш йиш пушӓҥӹвлӓ ӱштэш  
кӹлмэн йамыныт. Кӹзӹт пушӓҥӹ статьан кӹртньилӱдӹшвлӓ 
тропик Ш Ӹ р Г Ӹ Б Л ӓ Ш Т Ӹ  вэлэ ӹлэн кодыныт.

6. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ-кушкышвлӓн мирӹштӹ лач у
групы ылыт-

Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн ӹшкэ статьан айырлалтыш сӹ- 
нӹштӹ. Споран кушкышвлӓгӹц, сэк кӱшкок шошы кӹртньилӱ- 
дӹш йишвлӓгӹцӓт пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ когон айырлалтыт.

Споран кушкышвлӓ дорыц нӹнӹ с и р э ш  ӹ л ӓ ш  йажоракын 
тымэнь шоныт. В ӓ ш  л и н  ш у к э м ӓ л т ӓ ш  нӹнӹ вӹттэок, 
воздухтон ӓль кавшаҥывлӓ гачок кэрдӹт. Тидӹнгӹц пасна эчэ 
пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн нӱшмӹвлӓ (тоҥвлӓ) лит, тоҥ  кӧргӹштӹжӹ  
ӹльӓндӹш тӹҥӓлтӹштон тӹдӹлӓн андак качшашлык запасыжы  
лиэш. Ти запас ылмыдон нӱшмӹ (тоҥ) шӹтӹм годымжы худа  
условиштӓт йӹлэ шӹтэн лӓктэш, выртышток кушкалалэш.

Тэвэ сэдӹндон остатка мӹльион ивлӓ мычкы зэмльӓ вӹлнӹ 
пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ вӹлӓн сӹҥэн лӓктӹнӹт, молы кушкыш* 
влӓ лошты шукынок ылыт.

Изиш ӹлӓш лимӹ вӓрӹштӓт нӹнӹ зэмльӓ вӹлнӹ йӹрвӓш |  
шӓрлэн шоныт, цилӓ вӓрэок кушкыт. Кӱкшӹ кырыквлӓ вӹлнӓт, 
кукшы стьэпвлӓштӓт, йыргыж шокшы пустиньвлӓштӓт махань 
гӹньӓт пэлэдӹшӓн кушкышвлӓм моаш лиэш. Мӓнмӓн шӹргӹв- 
лӓштӹ, алыквлӓштӹ, нырвлӓштӹ когонжок пэлэдӹшӓн кушкыш- 
влӓ кушкыт.

Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ пиш шукы йишӓн лин шоныт. Ма- 
хань форман, махань валган пэлэдӹш укэ вӓл, ӹлӹштӓш формы- 
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влӓштӹ мазары важвлӓштӹ махань сэмӓн укэ вӓл: кукшы дон  
лывыргы кльиматэшӓт йаралвлӓ, ӱштӹ дон шокшыланат, мытык 
кӓҥӹжлӓнӓт, кужы тэллӓнӓт, айар вӓрэшӓт кушкаш, ӹмӹлэшӓт 
йаралвлӓ улы. Тэҥэ ӓштӓл мимӹкӹ шотлэн шоктыдымаш йиш- 
влӓ улы. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ лошты изи пыйырка шудывлӓӓт 
ылыт, пиш кого шӹргӹ вэльиканвлӓӓт кушкыт, эчэ нӹнӹн лош- 
тыш формывлӓштӹ мазар улы.

Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ дон кӹртньилӱдӹш йиш кушкыш- 
влӓн лоштыш ик тӹҥӹц лимӓш (ротньа ылмаш). Пэлэдӹшӓя 
кушкышвлӓ споран кушкышвлӓгӹц кэрэк кыцэ айырлалтыт 
кӹньӓт, ти кок групы лошты вӓш пижмӓшвлӓ кайыт.

Лач пэлэдӹшлӓ пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн нӱшмӹвлӓштӹ (то- 
ҥышты) пэлэдӹш пӱкшэм кӧргэш шачын кушкыт, сэдӹндон ти 
кушкышвлӓм м ӱ д ӹ л т  к у ш ш ы  н ӱ ш м ӓ н  йишэш шотлат. Зэ- 
мльӓ вӹлнӹ кӹзӹт лач тэвэ ти йиш кушкышвлӓ когонжок шӓр- 
лэн шоныт.

Ти групы сагаок эчэ ц ӓ р ӓ  н ӱ ш м ӓ н  кушкышвлӓ ылыт, 
нӹнӹн пэлэдӹш пӱкшэмӹштӹ акли. Мӓдонышна имӓн пу- 
шӓҥӹвлӓнӓм: кожым, йӓктӹм, листвэньицӹм цӓрӓ нӱшмӓн куш- 
кышвлӓэш шотлат. Ти йиш кушкышвлӓ ньигнамат пушӓҥӹлӓ 
вэлэ кушкыт, шуды статьаҥ ак лиэп. Имвлӓштӓт нӹнӹн плау- 
нынла ӹлӹштӓш постолрак ылыт, пэлэдӹш вӓрэш нӹнӹнӓт плау- 
нын споры вуй ганьырак пэлэдӹш вуйвлӓ лит, нӱшмӹ комдыш- 
влӓштӓт плаунын сэмӹньрӓкок ылыг.

Мӱдӹлтшӹ нӱшмӓн кушкышвлӓ дорц анчалын цӓрӓ нӱшмӓн 
кушкышвлӓ кӹртньилӱдӹшӓн формышкы миӓт.

Кӱӓҥ шошы, шукэршӹ пушӓҥӹ пыдыргывлӓм кӱ-шӱ лошты 
шукы момы. Ти пыдыргывлӓм тӹшлэн анчэнӹтӓт, тэҥ э пӓлэнӹт —  
андакок споран кушкышвлӓ ӹльӓнэн шачыныт ылын, вара цӓрӓ 
нӱшмӓнвлӓ, нӹнӹн паштэк ижӹ мӱдӓлтшӹ нӱшмӓнвлӓ линӹт.

Ти кым йиш кушкышвлӓ лошты эчэ ӹшкэ сэмӓн кушкышвлӓ 
ылыныт: йамын шошы кушкышвлӓн котшы лаштыквлӓжӹ тидӹм 
раскыдын пӓлдӹртӓт. Тэвэ сэдӹм тӹшлэн пӓлӹмӹдон цилӓ йиш 
кушкышвлӓ лошты ик тӹҥӹц лимӹштӹ пиш йажон пӓлӹ.

Тигишӓн ӹндэ наукы викок пӓлэн шон: кушкыш мирӹштӹ 
пэлэдӹшӓн кушкышвлӓ сэк пачэш лӓктӹн шошы групыжы 
ылыт, кӹртньилӱдӹш йишкушкышвлӓгӹцок вашталт линӹт.

7. Кушкышвлӓн шачын-кушкын мимӓш историштӹ.
XVIII шӱдӹ и лошток эчэ тӹнӓмшӹ учоныйвлӓ шукынжок 

кушкышвлӓ вашталт ак миэп машанэнӹт. Наукыжат тӹнӓм рэ- 
льиги йал лӹвӓляӹ ылын, когон рэльиги тэмдэн. Рэльиги сэмӹнь 
тэҥэ лӓктэш; цилӓ мирӹм йымы ӹштэн, тидӹн ӹштӹмӹжӹ вуйта 
ньима вашталтэок кӹзӹт йактэ ӹлэн шон. XVIII шӱдӹ и лошты 
ӹлӹшӹ кого учоный (тӹнӓмшӹ вэрэмӓлӓн кого) К. Линньэй 
кушкышвлӓгишӓн пыт ӹньӓндӓрӹмлӓок тэҥэ попэн: „кушкыш- 
влӓжӹ йымын ӹштӹм нӓрӹк йиш улы“ — манын.

Биологи наукын тӹшлэн пӓлӹмӹжӹ ти рэлиги йамакым, 
кушкышвлӓ вашталтэок ӹлӓт манмым викок самыньэш лыкты, 
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тэхэнь рэльиги сэмӓн шанымашым сӹмӹрэн шуш. Наукы пӓшӓлӓн 
когонжок XIX шӱдӹ и лошты ӹлӹшӹ кого учоный Ч. Д  а р в и н 
палшэн пуш. Молы органьизмвлӓлӓок кушкышвлӓн в а ш т а л т  
м и м ӹ ш т ӹ м ,  кужы вэрэмӓ мычкы ӹшкэ сӹнӹштӹм вашталт 
мимӹм ти кого учоный пиш раскыдынок пӓлдӹртэн пуэн. Сэдӹн- 
дон  кушкышвлӓнӓт ӹшкэ ш а ч ы н  к у ш к ы н  м и м ӹ  и с т о р и -  
I I I Т Ӹ  улы.

Органьизмӓн мирӹн ӹшкэ и с т о р и ж ӹ  м ы ч к ы  в а ш т а л т  
к у ш м ы г и ш ӓ н  цат шагалтэн (пӓлдӹртэн анчыктэн шоктэн) 
наукын тымдымашым ӹндэ ньигыцэӓт сӹмӹрэн шуаш акли, ик- 
тӓт тидӹм самыньэш лыктын ак кэртэп.

Ӓньӓт тамазар мӹльион и анцыцрак шӹцшӹ ырок ланзывлӓэш  
тӹнӓмшӹ кушкышвлӓм моныт, нӹнӹм анчэн вара зэмльӓн пэрвиш  
ӹлӹмӓшӹжӹгишӓн шукыжымок пӓлэн шоныт.

Ӹндэ кушкышвлӓн кушкын вашталт мимӹштӹм раскыдынок 
пӓлэн шонна.

Ӓньӓт тамазар шӱдӹ мӹльион и кӹзӹтшӹгӹц анцыц вэрэмӓн 
вӹдэш пӹтӓриш кушкышвлӓ ӹльӓнэн лӓктӹнӹт. Нӹнӹ пиш про- 
ста кӧргӹцӓн органьизмвлӓ ылыныт, кӹзӹтшӹ и к  к л ь э т к ӓ ӓ н  
в ӹт - к у  ш к  ы ш в  л ӓ г  ӹ ц ӓ т  простарак ылыныт.

Шукы вэрэмӓ эртӹмӹкӹ вара сир вӹлнӓт ӹлӓш йарал ли- 
нӹт. Лач сэк шукэршӹ сир кушкышыжы р э г э н ь в л ӓ  ылы- 
ныт.

Рэгэньвлӓ паштэк вара зэмльӓ вӹлӓн сэк когонжок кӹр-  
т н ь и л ӱ д ӹ ш  й и ш  кушкышвлӓ шӓрлэн кушкын кэнӹт. Нӹнӓт 
вӹт-кушкышвлӓгӹцок вашталт кушкын шоныт. Нӹнӹн дон вӹт- 
кушкыш лоштыш формывлӓ кӹзӹт йактэ ӹлэн шотэлыт, тагы- 
намок йамыныт.

Пиш шукэршӹ сир кушкышвлӓ вӹткӹц викок айырлэн кэ- 
тэлыт. Вӹт укэ годым нӹнӹ мыжыраҥ вӓш лимӹдон шукэмӓлт 
кэртэлыт,

Кӹртньилӱдӹш йишӓн кушкышвлӓ паштэк вара лач сир 
кушкышвлӓжок лӓктӹн шоныт: а н д а к  ц ӓ р ӓ  н ӱ ш м ӓ н в л ӓ ,  
варажы м ӱ д ӹ л т ш ӹ  н ӱ ш м ӓ н ,  лачокшы н э л э д ӹ ш ӓ н в л ӓ  
линӹт.

Кӹзӹтшӹ кушкышвлӓн мир пэрвиш проста органьизмвлӓгӹц- 
ок пиш шукы вэрэмӓ мычкы вашталт-вашталт кушкын шон, 
йымы палшыдэок тэҥ э вашталт миэн. Кушкыш мирӹштӹ кӹзӹ- 
тӓт у  йиш формывлӓ лӓктӹн миӓт. Пӹтӓриш ир эдэм ӱдӓш тӹ- 
ҥӓлӹнӓт, пӹтӓриш ӱдӹм-шӹндӹм (культурный) кушкышвлӓм эдэм  
нӹтӓри вик шаныдэок погэн, вара ӹшкэок айырэн погэн, йаж о- 
гӹц йажошкы со айырэн миэн, тэҥэлӓ кушкыш йишвлӓм ӹшкэ 
сэмӹньжӹ йажоэмдэн миэн. Эдэм кьшылтмы (культурный) куш- 
кышвлӓ кӹзӹт пиш шукы йиш улы. Иӓрӓ кушшы кушкышвлӓгӹц 
у культурвлӓм ӹштӹмӓш мӓнмӓн Сойузыштына айыртэмӹнок 
когон кэӓ. Мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹнӓ наукы труйыш халыклан 
служа, у  йиш кушкышвлӓм ӹштӓш кӹрэдӓлэш.

Ӹшкэ пӓшӓжӹдон И. В. М и ч у р и н  наукын когон кэрт- 
мӹжӹм мӓлӓннӓ анчыктыш. Тӹдӹн ӹштэн шоктымыжы кушкыш- 
влӓн вашталт мимӹм раскыдын анчыктыш, кушкышвлӓ ак ваш- 
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талтэп манмы рэльиги йамакым викок пыдыртыш. Пэрви йӓрӓштӹ 
ӹшкэдурэш кушмы готшыла агыл, розвойньыкла видӹм капи- 
тальист хозӓйстваштышлаат агыл, мӓнмӓн труйыш халык соци- 
альистьичэски хозӓйствашты, наукым пӓлӹмӹжӹ сэмӹнь, куш- 
кышвлӓм чӹньрӓк йажо вырлыканвлӓм ӹштэн миӓ.
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СИТАРТ61Ш.

I. ЛАБОРАТОРИ ПАШАВЛА.

П-ш ы г л а в а э ш. Вырлык пӹрцӹ (нӱшмӹ), тӹдӹн шӹтӹмӹжӹ, вырлык 
пӹрцӹм (нӱшмӹм) ӱдӓш  йӓмдӹлӹмӓш.

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 1-ш ПӒШӒ.

Ф а с о л ь  п ы р с а  д о н  ш ӓ д ӓ ҥ ӹ  п ӹ р ц ӹ н  к ӧ р г ӹ ц  й ӧ н ӹ ш т ӹ  
(11-шы стр. анчалда). I. Фасоль пырсам I ӹтӓри вӹлэиӹнжӹ йажоракын анчалда, ри- 
суйал нӓлдӓ. Лӧчӹктӹм пырса комым кыдаш нӓлдӓ, вара нырса кӧргӹцшӹм 
тӹшлӓлтэн анчалда. Фасоль пырсан кӧргӹ лаштыквлӓжӹм — п э л т о ҥ в л ӓ ж ӹ м ,  
ш ӹ т ӹ к ш ӹ м ,  в а ж ш ы м  мода.

Фасоль нырсан кӧргӹишӹм рисуйэн нӓлдӓ, лӹвӓлӓн лӹмвлӓштӹм сирӓлтӹдӓ.
II. Ш ӓ д ӓ ҥ ӹ  п ӹ р ц ӹ в л ӓ м  кым йишӹм: кукшым, лӧчӹшӹм, шӹтӓлӓл- 

шӹм анчэн рисуйал нӓлдӓ. Шӓдӓҥӹ пӹрцӹм вара изи ладык мычкы кыт сэмӹнь 
лош шэлдӓ, кӧргӹцшӹм йажоракын анчал нӓлдӓ. 12-шы стр. 11-шӹ карт. анчэн 
пӹрцӹ кӧргӹжӹм: и к т о ҥ ж ы м ,  ш ӹ т ӹ к  н э р ж ӹ м ,  ӹ л ӹ ш т ӓ ш ӹ ж ӹ м ,  
в а ж ш ы м ,  э н д о с п э р м ӹ м  (бэлокым) кӹчӓл мода. I

Шӓдӓҥӹ пӹрпӹ кӧргӹцшӹм рисуйэн анчыктыда, пасна лаштыквлӓн лӹмӹ- [
штӹм сирӓлтӹдӓ. 1

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 2-шы ПӒШӒ. 1

Ш ӓ д ӓ ҥ ӹ л а ш а ш ы н  а н а л ь и з .  (12 стр. анчалда). I. Пробиркэш вӹдӹм >
пиштӹдӓ, ик цӹвэштӹш шӓдӓҥӹ лашашым тӹш пиштӓлдӓ, вара клэйстьэр ли- 
мэшкӹ шолталтыда. Кл йстьэр ӱкшӹмӹкӹ вӹкӹжӹ мазар гӹньӓт йодым пать- 
калтарыда. Махань валган клэйстьэр лин колта? '

II. Шӓдӓҥӹ лашаштон руаш маклакам ӹштӓлӓлдӓ, вара М’рльы вашт вӹт- 
тон мышкын колтыда, руашкӹн рэзинӹ постол шывшылтшы нӱнчӹк вэлэ киэн г
котшы. Руаш мышмы вӹтшӹ йодэш махань валган лиэш? '

Йоды йарыштон крахмал ылмым пӓлӓт: кыловой валган лиэш кӹнь, крахмал 
улы, ак чиӓлгӹ гӹнь хра.хмал укэ.

П1-ШЫ главаэш . Важгиш ӓн, вӹлвӓл ыроккӹ ц кушкышын качмыжы, сола  
хозӓйстваш ты ш  вӹлвӓл ырокым тӧрлӓлтӹмӓш.

(30-шы стр. анчы).

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 3-шы ПӒШӒ.

В а ж ы н в ӹ л в ӓ л с ӹ н ж ӹ. I. Коктоҥан кушкышын (фасольын, пырсан) 
йажон шӓрлӹшӹ важышты, т ӹ ҥ  в а ж ш ы м  д ӓ  ӧ р д ӹ ж  важвлӓштӹм 
кӹчӓл мода. Вара ти важым коктоҥан кушкышын (шӓдӓҥӹн, шӹльӹн) важдон 
тӧрэштӓрэн анчалда. Кок йиш важгэ рисуйал анчыктыда. Ма сэмдон нӹнӹ иктӹ- 
вэсӹштӹ гань ак ылэп?

II. Лывыргы камэрэш шӹтӹктӓрэн лыкмы шӓдӓҥӹ важвлӓштӹ, ӓль ырокэ- 
шок шӹтэн лӓкшӹ шӓдӓҥӹн важвлӓштӹ, вӹттон мышкын колгымыкы, лупа 
вашт в а ж  м ы ч а ш ы ш т ы ш  к о м д ы ш  л а д а к ы м  (чэхльикӹм) дӓ в а ж 
ш ӹ р т ӹ в л ӓ м  кӹчӓл мода.
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V-шӹ г л а в а э ш. Вурды . Кушкыш кбргӹштӹ тэмӹш вэш эствавлӓн кашмаш
тон ваш талт мимӓшӹштӹ.

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 4-шӹ ПӒШӒ (бО-шы стр. анчалда).
В у р д ы н  с ӹ н ж ӹ  ( к ӧ р г ӹ ц ш ь ! ) .  П и л о м б ы н  д ӓ  т у м ы н  ваш- 

тырвлӓм торэш пӹчтӓ, каргыжшым, пужым, ӹрдӹжӹм мода. Вара нӹнӹмок эчз 
лош шэлдӓ, эчэ тӹ чӓстьӓвлӓжӹмок пасна-пасна анчал лӓктӓ. Торэш тӓ кыт лан- 
зывлӓштӹм рисуйал нӓлдӓ, лӹмӹштӹм сирӓлтӹдӓ,

VI-ш ы г л а в а э ш .  Кушкышын кушмашыжы дӓ тӹдӹм виӓҥдӓрэн тбрлӹ -
мӓш (регулирование).

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 5-шӹ ПАШӒ (67-шӹ стр. анчалда).
П ӓ р т н ь ӓ н  к ӧ р г ӹ ц  с ӹ н ж ӹ .  Пиломбын, сирэньӹн, олмавун пӓртньӓвлӓи 

вӹлэнӹн анчалда.
Вӹлвӓл сӱмӹштӹм айырэн нӓлдӓ, лупыдон кӧргӹц йӧнӹштӹм анчалда. Ма- 

дон нӹнӹ иктӹ вэсӹштӹгӹц айырлалтыт?
Укшвлӓштӹ пэлэдӹшӓн дӓ ӹлӹштӓшӓн пӓртньӓвлӓм мода. Вӹлвӓл сӹнӹштӹм 

дӓ кытын шэлмӓн сӹнӹштӹм рисуйал нӓлдӓ, пӓртньӓ лаштыквлӓн: сӱмӹштӹн,. 
ӹлӹштӓштон вурды шӹтӹквлӓштӹн, пэлэдӹш бутонвлӓжӹн лӹмвлӓштӹм сирӓл- 
тӓлдӓ.

ЛАБОРАТОРИШТЫШ 6-шы ПӒШӒ (67-шӹ стр. анчалда).
У к ш ы н  и г э ч ӹ м  п ӓ л ӹ м ӓ ш .  I. Топольан ӓль пистӹн укшым йажора- 

кын анча.лда. Кыдын турэ кыдын кытышты каргыж сӱмжӹ махань цӹрэӓн ылэш, 
анчалда. б1лӹштӓш вӓр пӧрэмвлӓм дӓ и йӹдэ лӓкшӹ йӹр колпавлӓм мода.

И гач кушшы колпавлӓм' шотлыда, укшын игэчӹжӹм (мазар иӓш ылэш) 
пӓлӹдӓ.

II. И йӹдэ, и кытышты кушкын лӓкшӹ укш лаштыквлӓм мычан-мычан торэш. 
пӹчкӹн анчалда, йӹр колцавлӓжӹм анчэн укш лаштыквлӓн игэчӹштӹм шотлыда.

УП-шӹ г л а в а э ш. Пэлэдӹш ӓн кушкышвлӓн шукэммӓлтмӹштӹ.

ЛАБОРАТОРИШТӸШ 7-шы ПӒШӒ (79-шӹ стр. анчалда).

П р и м у л ы  д о н  в и ш н ь ӹ  п э л э д ӹ ш ӹ н  с ӹ н ӹ ш т ӹ .  I. Токо кӹр- 
ӹн нӓлмӹ примулы пэлэдӹш кӧргӹштӹ, 79 страньииӹштӹш 74 карт. анчэн 
пасна частьавлӓжӹм: п э л э д ӹ ш  ц ӓ ш к ӓ м ,  п ӹ л э д ӹ ш  л ӹ в ӹ р ӓ  в у й ы м ,  
ш ӹ р х ӓ в у й ы м ,  п э л э л ӹ ш  п ӱ к ш э м  ӓ ҥ ӹ м  кӹчӓл мода.

Шӹрхавуйыштыш п ы ц а к  л а д а к в л ӓ ж  ӹм дӓ мытык шӹртӹ постол ш ӹ р- 
х ӓ в у й  й а л в л ӓ ж ӹ м  анчал мода.

Пэлэдӹш пӱкшэмӹштӹш н ӱ ш м ӹ в ӓ р ӹ м ,  п у к ш э м  н э р ӹ м  д ӓ  п ӱ к -  
ш э м  ӓ ҥ ж ӹ м  лупыдон анчалда.

80-шы стр. 76 карт. анчыктымла нӱшмӹвӓрӹм кытын лош шэлдӓ, вара лупы- 
дон н ӱ ш м ӹ  ш ӹ т ӹ к в л ӓ ш т ӹ м  кӹчӓл мода.

Пэлэдӹшӹн частьавлӓм анчымыда годым когонжок тэвэ мам анчал мидӓ: 
1) пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуйжы магань форман ылэш, пэлэдӹш пӱкшэм ӓҥӹштӹш. 
пырым ыражшы махань ылэш; 2) пэлэдӹш цӓшкӓ формыжым; 3) шӹрхӓвуй- 
влӓжӹ мазары, кьшэ вдӹниӓт; 4) пэлэдӹш пӱкшэм ӓҥжӹ, пасна частьавлӓжӹ ма- 
гань форман ылыт; 5) нушмӹ шӹтӹк тон нӱшмӹвӓржӹ кьшэлӓ шӹниӓт.

Ти ужмыдам натурыгӹцок ӹшкэ тьэтратьэштӓ рисуйал шӹндӹдӓ. Пэлэдӹш 
частьавлӓн лӹмӹштӹм сирӓлтӹдӓ.

II. 80-шы страньицэш анчыктым76 карт. анчэн, вишньӹ пэлэдӹш чӓстьӓвлӓм 
иилӓштӹм пасна - пасна кӹчӓл мода, примулы пэлэдӹштон тӧрэштӓл анчалда.

1Х-Ш ӹ гл а в а э ш. Культурны кушшы кушкышвлӓн биологи.

ЛАБОРАТОРИШТЫШ 8-шӹ ПӒШӒ. (105-шӹ стр. анчалда).
М у ш а н  к у ш к ы ш  в у р д ы в л ӓ н  к ӧ р г ӹ ц  й ӧ н ӹ ш т ӹ .  I. Кушкы- 

шын кыды вӓрэ мушыжы лиэш, сэдӹм пӓлӓш итӹн (кӹньэ, нуж) вурдым анчалда» 
Вурды вӹлэцӹн кӹзӹдон ӓль кӹчтон нӹжӹлдӓл анчалда.
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Тэҥэ ӹштӹмӹкӹ в урды м  Бӹлэцӹн пӹ цкӓктӓ валган вӹцкӹж сӱм ӹ м  айы рэн  
я ӓлӓш  лиэш .

II. Итӹн (молывлӓн) вурдым кытын лош шэлдӓ, пӹчмӹ турэ кайшы мушы- 
жым анчалда.

Муш йӓрӹмжӹм анчалда, пасна пӹрцӓн ылэш, мазар пӹрцэш пайлалтэш 
моло анчалда. Муш йӓрӹмжӹм пасна шӹртӹвлӓэш айыралда.

III. Вурдын кӧргӹ нужым вӹлвӓл сӱмжӹгӹц айырал нӓлдӓ. Мушым кок 
вэцӹнӓт айырэн нӓлдӓ.

Лош кытын пӹчмӹ вурды кбргӹм рисуйалда, п у ж ы м ,  с ӱ м ж ӹ м  
( к а р г ы ж ш ы м ) ,  м у ш  й ӓ р ӹ м в л ӓ м  (н ь и ж ӹ м) сирэн анчыкталда.

II. ӸШКЭДУРЭШ ӸШТӸМӸ ПӒШӒ ЗАДАНЬЫВЛӒ.

П-шы г л а в а э ш .  Вырлык пӹрцӹ (нӱшмӹ, тоҥ ), тӹдӹн шӹтэн лӓкмӹжӹ, 
ӱдӹмӓшэш (шӹндӹмӓшэш) вырлыкым йӓмдӹлӹмӓш.

1-ш з а д а н ь ы  (12-шы стр).
I. Кого охрэцӹн, кэчӹнӱшмӹн, шӹльӹн, шэжын, тумын вырлык тоҥ-нӱшмӹ  

пӹрцӹвлӓм тӧрэштӓрӓл анчалда.
Ти тоҥ-нӱшмӹ-пӹрцӹвлӓн кӧргӹ сӹнӹштӹм анчалда, пасна чӓстьӓвлӓштӹм 

рисуйалца, лӹмӹштӹм сирӓлтӹдӓ. Ти кэлэсӹм кушкышвлӓ логӹц маханьвлӓ ик 
т о ҥ а н ылыт, маханьвлӓ к о к т о ҥ а н  ылыт?

II. Н ӱ ш м ӹ  (т о ҥ , пӹрцӹ, эхэль) гишӓн тымэньмӹдӓ мычыц ӹндэ ӹшкэок 
шаналтэн рэшӹдӓ: тумэ.хэльӹм дӓ кого охрэц тоҥым махань вуйжыдон шӹндӹ- 
млӓ — кашар вуйжым ӱлкӹлӓ ӓль кӱшкӹлӓ шырал шӹндӹмлӓ?

2-ш ы  з а д а н ь ы  (13 стр).
I. Улнӹш табльицӹм анчэн кым йиш кушкышым лӹмӹн сирӓлтӹдӓ махань 

кушкыш нӱшмӹштӹ сэк шукы б э л 0  к улы, маханьынышты шукырак ӱ, махань- 
ынышты к р я х м а л  вэшэствавлӓ шукырак.

Махань кушкышышты сэк чӹдӹн ломыж улы, махань кушкыш сэк чӹдӹ 
кӧргӹ в ӹ д ӓ н ылэш.

Нӱшмӹ (тоҥ, пӹрцӹ, 
эхэль) лӹмвлӓ.

Мазар улы (процэнттон анчыктымы)

Вӹт Бэлок У
(шэл)

Крахмал
вэшэства

влӓ
Ломыж

Шӓдӓҥӹ пӹ рцӹ...................... 11,9 18,2 1,6 66,6 1,7
Ыржа „ .......................... 12,8 13,2 1,7 70,4 1,9
Шӹльӹ „ ........................... 12,8 10,2 5,3 68,7 3,0
Пырса ................................ 10,8 23,3 1.9 58,3 2,7

Фасоль п ы р с а ...................... 11,8 23,7 2,0 59,4 3.7
Итӹн н ӱ ш м ӹ .......................... 8,9 22,8 34,4 29,7 4,2

Кэчӹнӱшмӹ т о ҥ .................. 6,7 26,3 44,3 19,2 3,5

II. Тэвэ ти табльицӹ мычыц иктӓмахань кушкышын н ӱ ш м ӹ  с о с т а в ш ы м  
дьиаграмдон анчыктыда.

3-ш ы  за д а н ь ы  (12-шы стр.).
I. Н ӱ ш м ӹ н  ( т о ҥ ы н ,  п ӹ р н ӹ н ,  э х э л ь ӹ н )  ш ӹ т э н  л ӓ к м ӹ ж ӹ м  

т ӹ ш л ӹ д ӓ .  Тидӹм.,ӹштӓш йори йӓшӹкэш 20 пырса дон 20 ыржа пӹрцӹи 
шӹндӹдӓӓт соок лывыртал мидӓ. Кок кэчӹ гач кок пырса дон кок пӹрцӹгӹц 
лыктын мидӓ, кок кэчӹ гач нӹнӹдон ма лиӓлтэш анчал мидӓ, ужмыдам (вашталт 
мимӹштӹм) со сирӓлтӓлдӓ.
або



Кынам нӱшмӹ лӧчэн кэӓ, пырсан коктоҥвлӓжӹ кынам шӓргӓлт кэӓт, ваяс 
лыкмыштым, ӹлӹштӓш пэчкӓлтмӹштӹм — кыды кэчӹштӹ тэҥэ лин миӓ цилӓ 
сирӹдӓ.

II. Кым фасоль пырсам лӧчӹктӹдӓ, вара комыштым вагылтарэн нӓлдӓ. Иҥ 
пырсам тӹрӹсӹмок кодыда, вэсӹнӹм ик тоҥжым пӹчкӹн нӓлдӓ (16 стр. 14 карт. 
анчыктымла), кымшыным кок тоҥгэ пӹчкӹн нӓлдӓ, пӓртньӓ мычашан, изи важан 
шӹтӹкшӹм вэлэ кодыда.

Вара нӹнӹм стопка дон кӧргэшӹжӹ циштӹмӹ начкы пумага лоэш ништӹдӓ.,
15 кэчӹ кыт шӹтӹмӹштӹм — кушмыштым тӹшлӹдӓ.

5 кэчӹ гач вурды кытыштым висӓлтӓл анчалда.
Кыды кушкышыжы когорак лин?

4 -ш ы  за ӓ а н ь ы  (17-шӹ стр.)

Щӹльӹ ӓль шӓдӓҥӹ пӹрцӹ шӹтӹм годым ш о к ш ы н  в л ь и й а н ь ӹ ж ӹ м  
пӓлӹмӓш.

Сэдӹм пӓлӓш кым торэлкӓэш нӧртӹмӹ цильӓ шӹрӓшӹм ииц пиштӹдӓ^ 
тӹшкӹ 10— 15 цӹрцӹ нӓрӹккӹц шӹтӹктӹдӓ. Ик торэлкӓм ӱштӹ кӹдэжӹшкӹ —
1—2°Ц вэлэ лижӹ — шӹндӹдӓ; вэсӹм — ӹлӹм нӧрт кӧргэш 12—15° Ц шокшан 
вӓрэш шӹндӹдӓ; кымшыжым — 20—25° Ц шокшы вӓрӹшкӹ шӹндӹдӓ. Пильӓ 
шӹрӓшӹжӹ соок лывыргы лижӹ — нӧртӓл мимӹлӓ.

Кэчӹньок анчыда, сирӹдӓ — мазар пӹриӹ кэчӹнь торэлкӓ йӹдэ шӹтэн, 
лӓктэш, соок тӹшлӹдӓ, сирӓлтӹдӓ. 10— 12 кэчӹ эртӹмӹкӹ шотлалтыда, махань 
вӓрӹштӹ мазар пӹриӹ шӹтэн лӓктӹн, торэлкӓ йӹдэ цроцэнттоы шотлэн лытта. 
Кэчӹнь анчымыдам тэхэнь формыдон сирӹдӓ:
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II. Фасоль пырсавлӓм 3 сж, 10 см, 10 см  кэлгӹцӹшкӹ шӹндӹдӓ; рэдьис нуш- 
мӹвлӓм 2 см, 10 см, 20 см  кэлгӹцвлӓэш шӹндӹдӓ. Шӹтэн лӓкмӹштӹм тӹшлзн 
нӓлдӓ.

Ӹндэ фасоль пырса дон рэдьис нӱшмӹвлӓ кыдын кэлгӹцкӹц йӹлэрӓк шӹ- 
тэн лӓктӹт.

III. Ӱлнӹш табльицӹм анчэн, ӹшкэ школы сагашы участкаэштӓ махань вэ- 
рэмӓн мам, ма наштэк шӹндӓш .манын примэрлӓн кальэндар планым ӹштӹдӓ.. 
Шӹндӓш цримэрлӓн кого охырэцӹм, кукурузым, шожым, фасольым, горчицӹм: 
нӓлдӓ.

Миньималь- Оптьималь- Максималь-
Кушкыш лӹмвлӓ ный тьэмпэ- ный тьэмпэ- ный тьэмпэ-

ратуры раруры ратуры

Горчицӹ .............................................................. 0° 25° 38°
Ы р ж а .................................................................. 1° 25° 30°
И т ӹ и .................................................................. 2° 21° 28°
Ш о ж .................................................................. 3° 29° 38°
Ш ӓдӓҥӹ............................................................. 4° 25° 32°
Ш ӹ льӹ ................................................. . . 5° 25° 30°
Р и с ...................................................................... 10° 30° . 37°
Кукурузы .....................................................  ; 9° 33° 44°
Ф а с о л ь .............................................................. 10° 34° 46°

1 Кого охы рэц ..................................................... 14° 34° 46°
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1П-ШЫ г л а в а э ш .  В аж . Вӹлвӓл ыроккӹц кушкышвлӓн качмышты. С ола  
хозӓйстваш тыш  вӹлвӓл ырокым тӧрлӓтӹмӓш.

5-ш ы  за д а н ь ы  (30-шы стр.).

В а ж ы н  ш ӹ т ӹ м ж й м ,  к у ш м ы ж ы м  т ӹ ш л ӹ м ӓ ш .  I. Стопка кӧргэш 
вӹдӹм пиштӓлдӓ, вара кӧргӹ вэцӹн стопк! тэрвэн фильтр пумагам йӹр сӓрӓл 
пыртыда, стопка дон пумага лоэш иктоҥан дӓ коктоҥан нӱшмӹвлӓм (пӹрцӹвлӓм, 
ттырсавлӓм) пӹзӹрӓл шӹндӹдӓ. Фильтр пумага вӹдӹшкӹ ӓҥӓлтшӹ. Вара важ 
дӓкмӹм со адчыда. Кынам ӧрдӹж важвлӓ дӓ важ пӹрцӹвлӓ лӓктӓш тӹҥӓлӹт — 
сирӓлтӹдӓ.

Сирӓлтӹдӓ, рисуйалда.
II. Вӹцкӹж кистӹчкӹдон туштон важ кушмы сэмӹнь кужэмӓ.тт мимӹштӹм 

важ вӹлӓнок ыдырал мидӓ. Шӹтӓш тӹҥӓлшӹ тоҥым (пырсаи, пӹрцӹм) лывыргы 
камэрӹшкӹ пиштӹдӓ, вара кок кэчӹштӹ туштон ыдыралмы ло кыдын турэ ва- 
жышты шӓрлӓлт кэн, важ пӹрпӹвлӓштӓт кыцэлӓ шӓрлӓлт кэн анчалда. Важын 
жыды чӓстьӓжӹ когонракын кушкын кэн.

1У-ш ы г л а в а э  ш. Ылӹштӓш. Кушкышвлӓн воздухк ӹ ц  качмышты. 
Вӹт коштымаш.

6-ш.ы за д а н ь ы  (46-шы стр.).

б 1 л ӹ ш т ӓ ш  к ӧ р ' г э ш  к ы н а м  — м а х а н ь  у с л о в и ш т ӹ  к р а х м а л  
л и э ш. I. Пӧртэш куштымы примулым ӓль гэраньым, иктӹм коршоккэ йажо со- 
тышкы лыктын шӹндӹдӓ, вэсӹм тэҥэпӓок пӹцкэмӹш вӓрӹшкӹ (шкап кӧргӹш- 
кӹ) шӹндӹдӓ.

Кок-кым кэчӹштӹ кок вӓргӹцӓт ик ӹлӹштӓшкӹц пӹчкӹн нӓлдӓ, вара пас- 
на-паснаок нӹнӹм пасна ӓтӹвлӓэш вӹдэш шолталалда. Тимӹкӹ кок ӹлӹштӓшкэ 
спиртӹш пиштӓлдӓ.

б1лӹштӓшвлӓ пытьок ошэм кэмӹкӹштӹ, нӹнӹм вишкӹдӹрӓк йодышкы кол- 
талтыда.

Йодэш чиӓлгӹмӹштӹдон ӹндэ пӓлӹдӓ — кыды ӹлӹштӓшӹштӹ шукырак 
крахмал ылын.

II. Пьшкэмӹш вӓрӹштӹ (шкапышты) урдымы кушкышын (примулын ӓль 
гэраньын) ик ӹлӹштӓшӹм пробкавлӓдон ӹмӹлтӓрӓлдӓ (32-шы карт. анчык- 
тымла) вара пилӓ кушкыш тӹшкӓгэ йажо айарышкы лыктын шӹндӹдӓ. Вара 
тидӹн паштэк крахмал ылмым пробуйэн анчыда.

7-ш ы  за д а н ь ы  (59-шӹ стр.).

Ӹ л ӹ ш т ӓ ш в л ӓ д о н  в ӹ т  к о ш т ы м а ш .  Укш пӓртньӓштӹ шукырак 
ӹлӹштӓш улы гӹнь, вӹтшӹ чӹньрӓх кошка ӓль агэш, сэдӹм тӹшлэн пӓлӹдӓ.

Сэдӹлӓн кым пробнркӹм нӓлдӓ. Ик кӱкшӹцок вӹдӹм пиштӓлдӓ (кӱкшӹцӹ.ч 
иктӓмадон пӓлдӹртӹдӓ.) Ик пробиркӹшкӹ 4—5 ӹлӹштӓшӓн пӓртньӓм шыралда, 
вэсӹшкӹ 1 ӹлӹштӓшӓнӹм шагалтыда. Кым пӓртньӓгэ ик кыт, ик кӹжгӹц лиштӹ, 
ик йиш кушкышок лиштӹ.

Пробиркӹ кӧргӹшкӹ изиш итӹнӱм пиштӓлдӓ, вӹтшӹ ӹшкэ турэшӹжӹ 
йнж й кошкы. Вӹт валымым соок анчыда.

Кыды цробиркӹштӹ вӹт чӹньрӓк кошкэн вала, йӹлэрӓк кошкэн миӓ?

У-ш ӹ г л а в а э ш .  Вурды . Кушкыш кӧргӹштӹ тэмӹш вэш эствавлӓ  
кӹцэлӓ каштыт, вашталтыт.

8-ш ы  за д а н ь ы  (63-шы стр.).

В у р д ы м ы ч к ы в ӹ т  к у з ы м а ш  Вурды кӧргӹн кыды вӓрдон вӹт куза 
танмым пӓлӓш, стопкашты вишкӹдӹ (вӹттон вишкӹдэмдӹмӹ) йакшар чэрньилам 
пиштӓлдӓ, тышкӹ вара гэрань пӓртньӓвлӓм (топольыным, пистӹнӹм) шагалтыда.

Вэс кэчэш ӹлӹштӓшвлӓштӹм анчалда. Махань вӓрӹштӹ чиӓлгэн кэнӹт?
Пӓртньӓ вурдым кукшынок шӹрӓлдӓ, вара торэш вӓрэ-вӓрэ пӹчкӹн анчыда.
Кыды вӓрӹн йакшаргэн кэн, анчалда.
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Б1ндэ вэсӹвлӓм кытын лош шэлӹн анчыда, кыды вӓрдон чиӓлгэн кэн, ан- 
чалда.

У1-Ш ы г л а в а э ш. Ф асоль шӹтӹкӹн кушмыжым анчымаш.

9-ш ы  за д а н ь ы  (73-шы стр.).

Фасоль пырсавлӓм шӹтэн лӓкмӹкӹштӹ кым статьан куштал анчалда 1) ик 
пырсам кэчӹ айарэшок вик сотэш шӹндӹдӓ; 2) вэсӹм пэлэ сотэш, кэчӹ сотым 
иктӓмадон ӹмӹлтӓл шӹндӹдӓ; 3) кымшы пырсам шим пумага калпактон пӹцок 
мӱдӓлтӓл шӹндӹдӓ. Кыды пырсажы сэк йажон кушкын куза — тӹшлэн мидӓ.

Анчым сэмӹнь кушмы кытыштьш соок висӓлтӓл мидӓ (вӹд кэчӹштӹ' икӓ- 
нӓк висӓлтӓш).

Кыдыжы кым пырсагӹц сэк йажон кушкын лӓктэш?

УП-ш ӹ г л а в а э ш. Пэлэдӹшӓн кушкышвлӓн шукэммӓлтмӓш.

10-ш ы за д а н ь ы  (86-шы стр.).

П э л э д ӹ ш ӓ н  ш ӹ р х ӓ ӓ ҥ м ӓ ш  тон ӹ л ь ӓ н д ӹ м ӓ  шӹ м ӹ ш к э  т у -  
р э ш т ӓ  т ӹ ш л э н  а н ч а л д а .

I. Тополь ӓль ӱэ пэлэдӹш лачылтмэшкӹ нӹнӹн ирсӓ пӱкшэм нэрӓн кок 
пӓртньӓм пӹчкӹн нӓлдӓ, вара вэс тэхэнь пушӓҥӹвлӓнӹмок ирсӓ шӹрхӓвуйӓн пӓр  
тньӓм пӹчкӹн нӓлдӓ.

Вӹдӹшкӹ шагалтыда кок йишвлӓм пасна-пасна лиэш. Пӱкшэм нэрӓн пэлэ- 
дӹшвлӓжӹм марльыдон пӹтӹрӓл мидӓ (сэдӹлӓн аптьэкӹштӹш бинтӓт йара).

Пӱкшэм нэр ӓҥвлӓштӹ нӧрӓлӓлмӹкӹ, нӹнӹм шӹрхӓӓҥдӓш лиэш. Пӱкшэм 
нэрӓн ик пӓрнӹгӹц марльым шӱтэн нӓлдӓ, вэсӹжӹ вӹдӹлмок котшы.

Вара шӹрхӓвуйан .озы “ пэлэдӹш пӓрпӹгӹц шӹрхӓ пыракым изи кистӹчкӹ- 
дон пӱкшэм нэрӓн пэлэдӹш пӓрцӓ вӹлкӹ шӓвӓлтӓлдӓ, марльыдон мӱдӹмӹ вӹл- 
кӓт вӹлэц шӓвӓлтӹдӓ.

Пакыла ӹндэ пӱкшэм нэрӓн кок пӓрпӓштӓт ма лиӓш тӹҥӓлэш — анчыда. 
Кыдыжы ӹльӓҥдӓрӓлтӹн, кыдыжы укэ?

II. Парньикӹштӹ, тьэпльипӹштӹ, ӓль школӹштыш „живой уголокыштыдӓ. 
охрэи пэлэдӹшӹм ӹшкэ шӹрхӓӓҥдӹдӓ.

Охырэпӹм тэҥэ шӹрхӓӓҥдӓт: нӓлӹт поспэйэн шошы шӹрхӓвуйан пэлэдӹ- 
шӹм, лӹвӹрӓ вуйжым кӹрӹн шуат, шӹрхӓвуйвлӓжӹм вэлэ пыдыртэн шуаш 
ӹнжӹ ли. Вара ти шӹрхӓвуйвлӓдон ӓвӓ ӹлӹштӓшӹн пӱкшэм нэр ӓҥвлӓшкьг 
шӹрхӓӓҥдӓлӹт. Ик азым пэлэдӹштонок шукы ӓвӓ пэлэдӹшвлӓм шӹрхӓӓҥдӓш лиэш. 
Тидӹн паштэк вара охыр ӹльӓнӹмӹм, кушмыжым анчэн мидӓ.

Тэҥэ шӹрхӓӓҥдӹм годымда опытлан йори иктӓмазар ӓвӓ нэлэдӹшвлӓм мар- 
льыдон йалштал мӱдӓлтӹдӓ, вараат вовсэок идӓ пач.

Тэҥэ ӹштӹмӹкӹ охырэпшӹ (охрэц нӱшмӹвлӓжӹ) кушкын шоктат вӓл?

ы л ы ш т а ш т о н

11-шы за д а н ь ы  (94-шӹ стр.).

Ш к о л ы  л а б о р а т о р и ш т ӹ  б э г о н ь и  к у ш к ы ш ы м
ш ӹ т ӹ к т э н  к у ш т ы д а .

Бэгоньи кушкышым ӹлӹштӓш лаштыквлӓжӹдонат шӹтӹктэн лыкташ лиэш^ 
Сэдӹҥэ кушташ манын тӹрӹс йажо ӹлӹштӓшӹм пӹчкӹн нӓлӹт, ӱл вэлжӹм 
кӱшкӹлӓ сӓрӓл стӧл вӹлӓн шӓрӓлтэн пиштӓт, вара 88 карт. анчыктымла пасна 
лаштыквлӓэш, лаштык йӹдэ кӹжгӹ шӹл лаштыкым кодалтэн, пӹчкэдэн шуат.

Ишкӹ постол лаштыквлӓм вара ӓҥӹсӹр мычашвлӓштӹдон 1 см  кэлгӹпӹшкӹ 
лывыргы ошмашкы шырал шагалтыда. Ошма ӓтӹжӹм ӹлӹштӓш лаштыквлӓ вӹлэц 
стопкавлӓдон лэвэттӓ, шокшы вӓрӹшкӹ пилӓгэ шӹндӹдӓ.

Б1лӹштӓш лаштыккӹц важдон ӹлӹштӓшвлӓ кушкын лӓкмӹкӹ, тӹдӹм кор- 
шокышкы йажо ырокышкы шӹндӓт.

12-ш ы за д а н ь ы  (94-шӹ стр.).

Ш а п т ы р в а н д ы м  в у р г ы ж ы д о н  ш у к э м д ӹ м ӓ ш  ( к у ш т ы м а ш ) .  
Школы участкаштыда шаптырвандым вургыжыдон куштэн анчыда.
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I. Сэдӹлӓн ик — кок йиш ваштырвлӓм шаптырвандыгӹц айыралда.
Вара шаптырванды тӹшкӓ йӹр ырокшым капайал пышкыдэмдӹдӓ, анчал 

йӓмдӹлӹмӹ ваштырвлӓдӓм пышкыды ырокышкы ик вӓрдон ӓйӓлтэн мӱдӹдӓ, лӓк- 
тӹн кэмӓшкӹц пу кагактон пӹзӹрӓл шӹндӹдӓ. Ырокэш мӱдӓлтӹм турэ ваштыр- 
вӹлӓн 7—10 см. кӱкшӹц рокым аралал пиштӹдӓ.

Тэҥэ ӓйӓлтэн мӱдӹмӹ шаптырванды ваштырвлӓэш рокышты важвлӓ шӹтэн 
лӓктӹт.

Шӹжӹм ӓль шошым тэхэнь важаҥшы ваштырым ӓвӓ тӹшкӓгӹц пӹчкӹн 
айыраш лиэш, вара вӓржӹгӹц вэс вӓрӹшкӹ нӓлӹн шӹндӓш лиэш.

II. Шошым андакок пӹчкэдэн йӓмдӹлӹмӹ ик иӓш шаптырванды ваштӹр- 
влӓгӹц 2о—25 см  кытан пандывлӓм пӹчкэдэн шӹндӹдӓ, вара нӹнӹм кым пайыш- 
тыш кок пай кытэш рокышкы шырал шагалтыда. Ырокшвш пӹтӓри йажон пыр- 
гаҥдэн выжгатаэмдэн шӹндӹмлӓ.

Пандызлӓ лошты 20—25 см, нӓрӓк котшы.
Панды шӹндӹм йӹрӓндӓм ырок кошкымашкӹц кӹжгӹрӓкӹн пӹрэйӹш намо- 

зыдон мӱдӓлтӹдӓ. Лывыргым урдыдэ шаптырвандыда ак шӹтӹ.
Вэс шӹтӹквлӓ кушкын лӓктӹт, вэс вӓрэ шӹндӓшӓт йарал лит.

X- ш ы г л а в а э ш. Кушкыш мирӹштӹш тӹҥ групывлӓ.

13-шы заданьы  (130-шы стр.).

Л ы в ы р г ы  к а м э р э ш  н а м о з ы  в ӹ л ӓ н ,  с ы к ы р .  л а ш т ы к э ш ,  
и к т ӓ  м а х а н ь  ш ӹ н д ӹ м  ӓ д ӹ р э ш  ӓ м ӹ ш ӹ м  к у ш т э н  л ы к т а ,  
в а р а  к у ш к ы н  м и м ӹ ж ӹ м  т ӹ ш л э н  а н ч а л д а .

Иктӓ махань ӓтӹ пыдыргышкы колыш арашӹҥӓвлӓм ӓль тараканвлӓм пиш- 
тӹдӓ, вӹлӓнӹштӹ ӓмӹшӹ лӓкмӹм анчалда.

Тэҥэ кок вӓрэ лӓкшӹ пыньышкышым (кыпышым) лоштышты торэштӓл 
анчалда; малын икань агылэп?

14-шы заданьы  (136—137-шӹ стр.).

I. Ф а м и н и н ь ц ӹ д о н Б а р а н ь э ц к и й  л и ш а й н ь ы к  п ӓ л ӓ ш  ӹш-  
т ӹ м  о п ы т ы ш т ы м  т ӓ ӓ т  „ ж и в о й  у г о л о л ы ш т ы д а "  й о р и  ӹ ш т э н  
а н ч ы д а.

Сэдӹлӓн шапки тэрвэн кушшы вӹр гань йакшар лишайньыкым тыгыдын 
падырэштэн шӹндӹдӓ, вара банкышкы ӱкшӹшӹ вӹдӹшкӹ пиштӹдӓ.

Вэс банкышкы тӧрэштӓрӓл анчалаш нктамахань кушкышым (куп рэгэньӹ- 
мӓт лиэш) падкырэштэн пиштӓлдӓ.

Б1ндэ ӹшкэдурэш ӹлӹшӹ вӹт-кушкышвлӓн шукэмӓлтмӹштӹм анчыда.
Микроскоп улы гӹнь, микроскоп вашт кушмыштым со тӹшлӹдӓ.

II. Л и ш ӹ л  с а д ы ш т ы ш  ( ш ӹ р г ӹ ш т ӹ ш )  л и ш а й н ь ы к в л ӓ м  
ц и л ӓ  й и ш ӹ м о к  и к т ӹ т ӹ ц  ш к о л ы ш к ы д а  б и о л о г и  к а б и н ь э -  
т ӹ ш к ӹ  к о л ь э  к ц и л ӓ н  п о г э н  к а н д ы д а .

Кышак монда — каргыж лаштыкгэ, кӱ маклакагэ, сирэм лаштыкэ, мӓкшкэ 
моло лишӓйньык тӹкӓлтэок кошталтыда, йори стьокла лэвӓшӓн коропльӓвлӓшкӹ 
пиштӹдӓ.

1Б-ШЫ заданьы  (138— 139-шӹ стр.).

I. И к т ӓ  м а х а н ь  р э г э н ь ӹ н  ( п р и м э р л ӓ н  „ к у к у  и т ӹ н ӓ т '  
й а р а )  к у ш к ы н  л ӓ к м ӹ ш т ӹ м  а н ч а л  м и д ӓ .

Сэдӹлӓн торф пластьинӓм пӹчкӹн лыкта, ти пластьинӓм вӹдэш шолталтыда. 
ТэҤэ торфыштыш кыпышын поҥывлӓн, вӹдкушкышвлӓн спорывлӓштӹм йылатэн 
пуштына. Вара тэҥэ ӹштӹмӹкӹ начкы торф вӹлкӹ рэгэньӹ спорывлӓм пачкал- 
тэн ӱдӹдӓ. Ӱдӹмӹкӹ пластьинӓм лывыргы камэрышкы пиштӹдӓ. Кыцэлӓ рэгэнь 
шӹтэн лӓктэш, пӹтӓриш форман агыл шӹтӹкшӹм, вара ӹлӹштӓшӓн изи вурдын 
шӹтэн лӓкмӹм анчал мыдӓ (микроскоп вашт анчаш кэлэш).

II. Б1 нд э  т о р ф  р э г э н ь ӹ н  в ӹ т  ш ы в ш м ы ж ы м  о п ы т т о н  ая-  
ч а л  п ӓ л ӹ д ӓ .

Стопкаэш изиш вӹдӹм пиштӓлдӓ, вара тӹшкӹ сфагнум рэгэньӹм шыралда. 
Рэгэнь нӧрӹм сэмӹнь мычашыжы стопка тӹр гач кэчӓлт вазэш, вара стопкаш- 
тыш вӹгшӹ рэгэнь вашт шывшылт тӱгӹ патькэн лӓктэш. Тэҥэ цилӓ вӹтшок 
йогэн пӹтӓ.
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III. КӒҤӸЖШӸ ЗАДАНЬЫВЛӒ.

ШКОЛ УЧАСТКЭШ ӰДЭН АНЧЫМАШВЛӒ.

Ш ӹ ж ӹ м  й а ж о р а к ы н  п ӓ л ӓ ш  т ӓ  а й ы р э н  м ы ш т а ш  т ы м з н ь ӓ т  
м а н ы н ,  ш к о л у ч а с т к э ш т ӓ  м а х а н ь  ш о н  к у л ь т у р н ы й  к у ш к ы ш -

в л ӓ м  ӱ д ӹ д ӓ .

Махань шон киндӹ кушкышым (итӹнӹм, кӹньэм, кэчӹнӱшмӹм, мӱӓн ушма- 
ным) дӓ мол у культурыный кушкышвлӓмӓт, шамак толшы сойам зэмльӓ гру-, 
шам, канатньикӹм погыда.

Изи, лап йӹрӓнвлӓэш ӱдӓш лиэш; йӹрӓнӹн кытшы 2 м  дӓ торэшӹжӹ 1 лс 
лишӓшлык. Йӹрӓн ло корны 40 см кымдыкаш лишӓшлык.

Нӱшмӹвлӓм рӓдӹдон ӱдӹдӓ. Шамак толшы киндӹ ӱдӓш, йӹрӓн вӹлӓн 3 схг 
кэлгӹцӓш корнывлӓм ӹштӓш кэлэш, корны ложы 15 сж лижӹ.

Удӹмӹкӹ, йӹрӓн йӹдэ пандым шагалташ кэлэш, пандэшӹжӹ кынамы, мам 
ӱдӹмӹ, тӹдӹм сирӓш кэлэш. Удӹмӓш планым ыдыраштӓ, кышак мам ӱдӹмӹ 
пӓлӹвлӓм ӹштӓш кэлэш.

Удӹм кушкышвлӓдӓм со анчаш тӹҥӓлдӓ. Киндӹ кушмы анчымашым тэҥэ- 
сирӓш лиэш:
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Цаклыкты-

Крафа йӹдэ махань шон лимӓшӹн тӹҥӓлтӹшӹм сирӓт (числам дӓ тӹлзӹм). 
Пӓлӹквлӓ ӹштӹмӓшкишӓн кэлэсӓлӹнӓ.

Т ӹ ш к ӓ л ӓ н ӓ ш  т ӹ ҥ ӓ л м ӓ ш  — ӧрдӹшкӹ шӹтэн лӓктӓш тӹҥӓлмӓш.
В у й  л ӓ к т ӓ ш  т ӹ ҥ ӓ л м ӓ ш  — вуйвлӓ кайаш тӹҥӓлмӓш.
Ш ӹ ш э р ӓ н  п ӹ р ц ӹ  — пӹрцӹм ньэпцӹртэтӓт шӹшэр гань ош вишкӹдӹ 

лӓктэш.
Л ы в ы р г ӹ  п ӹ р ц ӹ  — пӹрцӹ ӓйӹнэн дӓ пыдыргэн кэрдэш.
Ш к о л ы ш т ы ш  о п ы т  у ч а с т к а ш т ы  ш ӹ ж ӹ м  ш а ч ы ш ы м  по-  

г ы д а.
Школыштыш опыт участкашты шӹжӹм шачышым погыда.
Погым кушкышвлӓдӓдон культурный кушкышан школыштыш гэрбаридӓм 

тэмӹдӓ. Школ участкэш ӱдӹмӓшӹн лӓктӹшӹжӹм шотайыда. Махань шон у куль- 
турывлӓшкӹ кӹлмӹвлӓ тӹкнӹмӓшӹм погымы анцыц сирӹдӓ. Махань кушкышшы 
пӹтӓриш кӹлмэш ньимат литэ, махань кушкышышкы изиш вэлэ тӹкнэн, маха- 
ньы — воксэок колэн. Махань лин шомыкышты у кушкышвлӓм погэндӓ: поспэйэн 
шоктэнӹт моло?

У культуран участкыгӹи— сэскӓвлӓм, нӱшмӹм, вурдывлӓм (мушан кушкыш- 
влӓлӓн) погыдаат, кушкыш шотым лыдын дӓ кымдэмжӹм пӓлэн, висӹдӓ.

.Кольэктьивизаци дон лӓктӹш кэчӹн“ анчыкташ, у  культурывлӓм коршо- 
кэш ӓль йӓшӹкэш шӹндӹдӓ.

КУЛЬТУРНЫЙ КУШКЫШ ТЫМЭНЬМӒШЭШ ЗАДАНЬЫВЛӒ.

]. К ӓ ҥ ӹ ж  э р т ӓ р ӹ м  в ӓ р ӹ ш т ӹ д ӓ  
к у ш к ы ш в л ӓ ы л ы т, п ӓ л ӹ д ӓ.

м а х а н ь  к у л ь т у р н ӹ и
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Киндӹм (ыржа, шӓдӓҥӹ, кукурузы) дӓ тьэхньичэски (итӹя, кэчӹнӱшмӹ, 
мӱӓн ушман) кушкышвлӓм паснанок аячалда. Анчым варӹштӹдӓ махань культур- 
ный кушкышвлӓ сэк шукы кушкыт.

Ӹшкэ тоныда культурный кушкышвлӓн кушмашым кӓҥӹж гач кым гӓнӓ 
пӓлӹкӹм ӹштӹдӓ. Тӹ пӓлӹкалӓм 10 ийуньын, 10 ийульын да 10 августын ӹштӹдӓ. 
Кушкыш кушмашым тэҥэлӓ пайылаш лиэш. 1. Шӹтӹмӓш. 2. Вурды лин. 3. Куш- 
кыш пэлэдэш. 4. Пэлэдӹш вилӹн вэлэ, кӹцкӹ поспэйэн шотэ. 5. Кӹцкӹ (нӱшмӱ) 
поспэйэн. 6. Лактӹшӹм погым..!.

Мӱӓн ушман ӓль йакшар ушман махань лиэш, тӹдӹм сирӓш кэлэш. Сирӹ- 
мӓш тэхэнь лин кэрдэш:

Анчым вэрэмӓ (и, тӹлзӹ, числа): 1933 и 10 август.

Культурный куш- 
кыш лӹм Кушмы жэп (стадьи) анчымаш вӓр

Ыржа Погэн нӓлмӹ Стальин лӹмӓн 
совхоз

Шӹльӹ Пӹрцӹжӹ кошкэн шотэ; иьэпцӹртӹ- 
мӹкӹ шӹшэр гань лӓктэш. Тӹшток

Вольык пукшым 
ушман Ушман 6 см  кӹжгӹц лин. ,Путь Ильйича“ 

колхоз

II. И н ь т ь р э с н ӹ й р а к  т у п ь т у р н ы й  к у ш к ы ш в л ӓ й н  г э р -  
■ б а р и м п о г ы д а  (5—7 й и ш ӹ м).

Киндӹвлӓм, тьэхньичэски кушкышвлӓм дӓ у  культурвлӓм погаш осовыиок 
интьэрэсны ылэш. Тӓ донда махань шон йиш икыжӓк иктӹштӹгӹц айырлышы 
кицдӹм ӱдӓт кӹнь ( (̂шамак толшы. шӓдӓҥӹ.м), гэрбариэштӓ цилӓ Йишкэ погыда.

III. К о к  и й ш  к о г о  о х р э ц ӹ м  й а р ы д а .
Школ участкэш опыт ӹштӓш тэхэнь йиш когоохрэцвлӓм нӓлӓш лиэш. 

арашты, формышты, цӹрэштӹ икань инчӹштӹ лиэп. Шамак толшы, сары кӧргӓн 
качмы когоохрэцӹм рш кӧргӓндон йарэн анчаш интьэрэсны ылэш.

Тэҥэ ӹштӓш манын, шоэ савыц мэшӓктон ӹдӹрӓмӓш пэлэдӹшвлӓм айы- 
рыда, вара вырлыкаҥмашым ӹштӹдӓ.

IV. К а ҥ ӹ ж ӹ м  а н ч ы м  с о л а  х о з ӓ й с т в а  п ӓ ш ӓ д ӓ м  с и р ӹ д ӓ ,  
вэрэмӓжӹ м д ӓ  вӓржӹм анчыктыда. Ти пашӓ м ӓхано культурный кушкыш- 
тон дӓ  махань маш инӓвлӓдон ӹштӹмӹ, тӹдӹм анчы кгы да.

ДЬИКЫИ КУШКЫШВЛӒМ ТЫМЭНЬМӒШЭШ ЗАДАНЬЫВЛӒ.
I .  Лывыргы шӹргӹштӹшӹ, вольаштыш кукшы вӓрӹштӹшӹ, ӓль тор- 

ф ан купыштышы кушкышвлӓм гэрбари йӓмдӹлӓш л у йиш кушкышым 
погыда.

Торфан купышты вэлэ, вольа вӓрӹштӹ вэлэ, лывыргы шӹргӹштӹ вэлэ 
ылшы кушкышвлӓ лощты когорак айыртэмӓн кушкышвлӓжӹм погаш цацыда.

II. К а у ч у к а н  к у ш к ы ш в л ӓ м  к ӹ ч ӓ л м ӓ ш  п ӓ ш ӓ м ы ш к э  в ӓ -  
р ӹ ш т ӹ д ӓ  ӹ ш т ӹ д ӓ .

Каждый шӹшэрӓн вильӓн кушкыш йажои анчышашлык ылэш. Вильӹштӹ ка- 
учук пӓлӓш, ти вильӹм стьокла вӹлӓн пачаш тӓ ныгыдэмӓш жэпӹм пуаш кэлэш, 
вара шывшылтмашыжым, ӓйӹнӓлтмӓшӹжӹм пӓлэн анчаш кэлэш. Ги вильӹ лаш- 
тык рэзинкӹлӓ шывщылтэш кӹнь, тиштӹ каучук улы манаш лиэш. Каучукап 
кушкышым пайын-пайын коштэн шӹндыдӓ: и^и укшвлӓм листӹгэ, пэлэдӹшкэ, 
кӹнкӹвлӓм, важвлӓм. Махань ылэш — сирӹдӓ, кушмы вӓржӹм анчыктыда, 
маньар шукы ылмыжымат кэлэсӹдӓ.

III. К у ш к ы ш в л ӓ м  г э р б а р и л ӓ н  п о г ы м а ш .  Грэбарилӓн погымы 
годым, кушкышвлӓм пэрэгэн, цэла хӓлӓок, важгэ погаш кэлэш. Пушӓҥӹвлӓм, 
тӹшкӓзлӓм цэла халӓок нӓлӓш акли — нинӹгӹц изи укшвлӓм вэлэ нӓлӓш лиэш.
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Айырым кушкышым важгэ капайэн лыкмыкы, пэрэгэн важшыгӹц ырокым 
пачкалтэн колташ тӓ листӹ лоэш папкыш пиштӓш кэлэш. Папкыжы ик кӹжгӹ- 
цӓн лижӹ; тэҥэ лиӓш икзӓрэш оптымы кушкышвлӓн важыштым кок вэкӹлӓ 
опташ кэлэш: ик важ ик вэкӹлӓ, вэс важ вэс вэкӹлӓ лижӹ; анчыда — кушкыш- 
влӓн важышты ӓль мычашышты папкыгӹц ӹнчӹштӹ кайэп. Кушкышвлӓ йажо- 
ракын кошкышты манын, нинӹм кукшы годым погаш кэлэш. Йур паштэк ӓль 
лывшан ирок погым кушкышвлӓ йӹлэ ак кошкэп, шӹрэнок ӹшкэ цӹрэштӹм 
йамдат.

Гэрбарилӓн погымы каждый кушкыш сага этьикэткӹм, ӹньэ кӱ, кышты, 
кынам погэн сирэн анчыктым пумага лаштыкым пиштӓш кэлэш.

Погым кушкыш сага папкэш пиштӹшӓшлык этьикэткӹлӓн примэр:

С виридово сола. 

В эньэвски район.

Ӹмӹлӓн ӹлӹштӓшӓн шӹргӹ. 

1932 ин 20-шы ийульын. Пэтров С.

Точкывлӓ вӓрэш, пӓлӹм кушкыш ӓль вара пӓлӹмӹ гӹнь кушкыш лӹмӹм 
сирӓш лиэш. Тнлэц пасна, этьикэткэш шоэн ӓль шӹрэн кушкыш момымат ан- 
чыкташ кэлэш. Шамаквлӓжӹ: ,ш оэн‘ , ,соок*, ,шӹрэн°.
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ТЬЭРМИНВЛӒ.
Пэлэдӹш лӹвӹрӓ вуй — венчик 
Пэлэдӹш цӓшкӓ — чашечка 
Лӓшкӓ ӹлӹштӓш — чашелистник 
Лӹвӹрӓ — лепесток 
Пэлэдӹш тӹҥ — цветоложе 
Шӹрхӓвуй — тычинка 
Шӹрхӓ мэшӓк — пыльник (пыльцевой 

мешок)
Шӹрхӓ — пыльца 
Шӹрхӓ пӹрцӹк — пылинка 
Шӹрхӓ пыч — пыльцевая трубка 
Пэлэдӹш пӱкшэм — пестик (плодник) 
Пӱкшэм нэр — столбик пестика 
Пӱкшэм ӓҥ — рыльце 
Пӱкшэм нэр пыч — трубка столбика 
Тӓзӹльӓ — слизь
Тоҥ (нӱшмӹ) шӹтӹк — семя (почка)
Нӱшмӹвӓр — завязь
Ӹльӓндӹш — зародыш
Нӱшмӹ — яйцо
Нӱшмӹ кльэткӓ — яицеклетка
Кӹцкӹ шӹл — околоплодник
Шӹрхӓҥмӓш — опыление

Вашталтышла шӹрхӓӓҥмӓш — пере- 
крестное опыление 
Ӹльӓндӓрӹмӓш — оплодотворение 
Мыжыраҥын шукэммӓлтмӓш —  поло- 

вое размножение 
Мыжыртымы —  внеполовое размно- 
жение'
Кӧргӹц сӹнжӹ—внутреннее строение 
Шӹтӹк — росточек 
Пӓрцӓ — почечка
Лывыргы нӓлмӓш — водопроницае- 

мость
Ӹрдӹ важ — стержневсй корень 
Йалава важ — мочковатый корень 
Укшла важ —  ветвистый корень 
Важ мычаш ладак — корневой чехлик 
Важ шӹртӹ — корневой волосок 
Кльэткӓ шӹл (ой) — клеточная ткань 
Пыч тӹшкӓ — сосудистый пучок 
Выжика — рыхлый 
Пэркэлӹм вашталтыш — плодосмен 
Шачыш лӓктӹш — урожай.
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