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Вольык урдымашым цилӓ вэлӹцок йажоэмдэн шӓ- 
рӹмӓштӹ дӓ пай ситӹдӹмӓшӹм пӹтӓрӹмӓш пӓшӓм 
Совэтскй Сойузыштына партьи дон правитьылствы 
совхоз дӓ колхозвлӓм организуйымыгач видэн рэшӓт, 
Колхозньыквлӓ дон ӹшкэдурэш хрэсӓньвлӓн таварлык 
дӓ ӹшкӹлӓнӹштӹ кэрӓл продуктывлӓм когон пуэн 
кэрдшӹ вольык урдымы хозӓйствам, виӓтӓш манын, 
кэчӹнь ӹштэн мимӓш пӓшӓшкӹштӹ пукшымы гишӓн, 
анчымы, урдымы, эксплоатаци дӓ вэтьэринари обслу- 
жываймы гишӓн наукын цилӓ тымдымашыжым пыр- 
тымыла.

Вольык урдымаш пӓшӓштӹ сэк кэрӓл ӹштӹшӓшлык 
пӓшӓжӹ вольык кормым ситӓрӹмӓш ылэш,— „Кэрӓл 
кормовой базым ӹштӹдэ, мӓ вольык_ урдымаш пӓшӓ 
шӓрӹмӓшӹм рэшэн ӓна кэрт“ (Йаковльэв).

Таварный вольык урдымы хозӓйствам шӓрӹмӓшӹн 
тӹҥ-тӹҥӓлтӹш ик сэк кэрӓл условижок и кыт мыч- 
ко к вольыкым агрономи шӱдӹмӹ статьан пукшымаш 
ылэш, сэдӹндон кормовой базым ӹштӹмӹ годым, 
тэлӹм пукшышашлык кормы йӓмдӹлӹм гишӓн вэлэ 
агыл, кӓҥӹжӹм вольык йӱктӹмӓш гишӓнӓт шаналташ, 
кэлэш.

Партьын 16-шы сйездӹштӹ кормы гишӓн вопрос 
кымданок шӹндӹмӹ ылын, ти вопросым рэшӓш тӹҥ- 
жӹгӹцок корнывлӓ анчыктэн пумы, алыквлӓм дӓ 
кӹтӹм вӓрвлӓм йажоэмдӹмӹ гишӓн айыртэмӹнок ан- 
чыктымы.

Ылшы алыквлӓм дӓ кӹтӹм вӓрвлӓм тӧрлӹмӓш, кор- 
мовой програмын айырыдымаш лаштыкшок (чӓстьӓжӹ) 
ылэш. Тидӹ, кыды экономиствлӓ, живодноводвлӓ, аг- 
раномвлӓ шотльшыдон вольыквлӓлӓн кэрӓл пэл кор- 
мыжым пуа. Алыквлӓгишӓнӓт, кӹтӹм вӓрвлӓгишӓнӓт



мӓлӓннӓ актьивный (пыт кычэн ӹштӹшӓшлык) про 
грамы кэлэш"— Йаковльэв тӓҥ манын.

Мӓнмӓн вольык урдымаш пӓшӓштӹ, вольыкым кӹ- 
тэн урдымаш пиш кого хозайствэнно-экономичэски 
значэньӓн ылэш. Вольыквлӓм кӹтӹм вӓрӹштӹ к ^ -  
дышмашты, ма йажо вэлжӹ улы?

Ти йадмаш такэш шӹндӹмӹ- агыл, кыды, тидӹ 
зоотьэхньиквлӓ, вэскитвлӓштӹшӹ, англьиштӹшӹ,Бэль- 
гиштӹшӹ дӓ вэс сӓндӓлыквлӓштӹшӹ молочный фэр- 
мӹвлӓн опытвлӓм ажэдӹн, кӓҥӹшӹмӓт вольыквлӓм 
пичӹ кӧргӹштӹ пукшэн урдаш шӱдӓт.

Кӓҥӹжӹмӓт вольыквлӓм^- пичӹ кӧргӹштӹ пукшэн 
урдаш кэлэш маншывлӓ, ӹшкӹмӹштӹн тымдымышты 
вэрц, тэҥэ попат:

1. Намозы цилӓок пэрэгӓлтэш.
2. Шалгыктымашты ик ладын пукшымаш ылэш, ик 

ладышты питать^льный вэщэствавлӓ лит, вольык то- 
пылоть тэмшӹ ылэш, дӓ шӹшэр пумашат ик ладын 
кэӓ.

3. Кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ, кормым вольык цилӓ кач- 
кын ак пӹтӓрӹ, тавыкын такэшок йамэш — ташкалт- 
маш кэӓ.

4. Кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ вольыквлӓ шӹрэнок ваш- 
талтшы дӓ вашталтымы цэрвлӓдон цэрлӓнӓт, шӹҥа- 
влӓэш авырэжӹкэӓ, и кэчы вашталтмашат (йур, ушты) 
худан тӹкнӓ.

5. Кӹтӹмӓштӹ шӹшэр шывшылмаш, вольык анчы- 
маш дӓ молы гишӓнӓт йасырак ылЭш.

Кэрэк, цилӓ тидӹ пичӹштӹ вольыкым урдаш кэлэш 
маншывлӓн попымашвлӓштӹ, значэньӹм имэйӓт гӹньӓт, 
вэскидӹштӹшӹ ӹшкэ турэш хозӓйствам видӹшӹ- 
влӓлӓн вэлӹ, шукы халыкан дӓ чӹдӹ млӓндӓн вӓрӹш- 
тӹ, исскуствэйный шудым дӓ молы кормылык тьэх- 
ньичэски культурым шӓрэн шоктымы вӓрвлӓштӹ вэлӹ 
йара.

Мӓнмӓн вольык урдышы хозӓйствавЛӓлӓн, мӓнмӓн 
вӓрӹштӹ вольыкым кӹтоштӹ, йал лӹвӓл качкышышты 
кандыштмаш вольык урдымы хозайствам видӓш сэк
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г кэрӓл условижок •ылэш. Мӓнмӓн ш укы жок вольык 
урдышы хозӓйствавлӓ, паснажок пайлык вольыкым 
урдышы хозӓйствывлӓ окраинвлӓштӹ, юго-востокыш- 
ты (Казакстан, Сибирь дӓ молы варэӓт) шукы млӓн- 
дӓн, шӹрэнок солончаковый почван вӓрвлӓштӹ ылыт, 
кыды вӓрвлӓм кӹтӹм вӓрвлӓшкӹ сӓртэн йажоракын 
пользывайаш лиэш.

Совэтски Сойузыштына кэчӹвӓл вэлнӹ дӓ Покшал 
Азиштӹшӹ рэспубльиквлӓштӹ, шокшы ылмы жэпдон, 
вольыквлӓм гот мычкок совсэм тӱнӹ кандышташ 
лиэш.

Иуран, пыйхо дӓ молы худа и кэчӹвлӓгьшӹн воль- 
ыкым йажон анчымашдон пэрэгӓш лиэш. Вольыкым 
тӱнӹ кандыштмаш хозӓйстваэш пользы ылэш манмы 
гӹц пасна, зоогигиэны шӱдӹмӹдонат вольыкым тӱнӹ 
кандыштмыла, вольыклан ышкэ природыдончат тэҥэ 
урдымаш сэмэшӹжӹ ылэш.

Воздухышты ирӹкӹн кашмаш, айар соты вольык- 
влӓн органьизмывлаэш пиш йажон йэствайа, лулэгӹ- 
жӹм, шачмы шӹлвлӓм (мышцывлам) цаткыдэмтӓ, оҥ 
кльэткӹжӹм развивайаш палша. Тӱнӹ кашмаш, воз- 
дух, соты, вэшэствавлӓ вашталтмашым усильӹвайат 
(жэлудыкым йажон ровотайыктат), кушкаш дӓ орга- 
ньизмым цаткыдэмдӓш палшат. Погоды вашталтмаш 
в о л ь ы к в л ӓ л ӓ н  к а л ь а л т а ш  в э л ӹ  палша .  Воль- 
ашты кӹтӹмӓштӹ пльэмӓной вольыквлӓ йажон мын- 
дырланат, ӓвӓ вольыкат исӹр кашмаш чӹдӹ лиал- 
тэш.

Витаминвлӓдон дӓ .миньэральный санцалвлӓдон 
пайан ылшы ыжар шуды пиш качкышэш йажо ылэш, 
качмы шомашым шокта вэлӹ, жэлудыкын ровот ь ы- 
машым куштылта,

И к вӓрӹштӹ вольык(>1М шукы шалгыктымы годым, 
вольыклан йоҥышкы лӓктэок, витӓштӹшӹ худа воз- 
духдон шӱлӓш вӓрэштэш дӓ тубэркульоздон, лимӹ 
гарачкыдон, пышара цэрвлӓдон цэрлӓнӓш тӹҥӓл 
кэрдэш. Ь1рвэзӹ вольыквлӓжӹ шӹрэрӓкӹнок шӱм 

' кӧргӹ (пишэваритьылный оргынвлӓ) йасы вашталтшы



цэрвлӓдон, рахитьизмыдон, дӓ молы донат цэрлӓнэн 
кэрдӹт. Пиҥӹдӹ, тырхэн кэрдшӹ органьизмӓн дӓ 
шу приплодым пуэн кэрдшӹ вольыкым вольашты 
кандыштэ куштэн шокташ ак ли.

Вольыквлӓм кӹтӹмӹ вӓрӹштӹ кандышмаш хозӓй- 
ствэнно-экономичэски дӓ гигиэньичэски значэньӹм 
имэйӓ.

Сэдӹгишӓнок вольыкгӹц кого пользым ужаш ма- 
нын, вольык урдымаш пӓшӓм прамой органьизуйаш 
кэлэш, ик сэмӹньчӹ, кӹтӹмӹ вӓрвлӓм вэтьэринари 
дӓ саньитари шӱдӹмӹвлӓ сэмынь здороваэмдӹмӹлӓ, 
вэс сэмӹньчӹ —  кӹтӹмӹ годымчат гигиэны тэргӹмӹ 
статьан ӹштӹмӹлӓ.

Шошым дӓ кӓҥӹжӹм, кӹтӹм вӓрвлӓм прамой ан- 
чыдымы дӓ худа качэстван ылмышты гишӓн, шукы- 
ж ок вольыквлӓ цэрлӓнӹмӓшӹм статьистьикӹ анчы- 
кта.

Вольык урдымы хозӓйствавлӓ шӹрэнчок кӹтӹмӹ 
вӓрвлӓштӹлшӹ тэхэнь цэрвлӓгӹц: Сибирски йазвы, 
шумӓший карбункул, йашур, катаральный гарӓчкӹ 
(шуран шалдыра вольыкын вуйыштышы цэр), шуран 
шалдыра вольыквлӓн повальный воспалэиьӹ льогких 
манмы (шоды мокш шӱмӓш) цэр, пыйи ӱштӹмыж, 
саснавлӓн вашталтшы цэрвлӓ, сакой йиш кучы цэр- 
влӓ, паснажок шарыквлӓн шӹҥӓвлӓгӹц лишӹ цэрвлӓ, 
мӹшкӹр купӹш цэр (тьэманьит), йадовитый шуды- 
влӓдон отравльӓйалтмаш, вадар шушыргымаш ӓльыды- 
рал колтымаш дӓ молы цэрвлӓгӹцӓт увиткӓм, ужыт. 
Ти йасланымашвлӓ гӹц дӓ вольыкым худан кӹтӹмӹ 
вӓрыштӹ анчымашгӹц лишӹ увиткӓвлӓм караҥдаш 
лиэш, тидым караҥдымыла, ӓль чӹдэмдӓш лимӹ йактэ 
пыт чӹдэмдӹмӹлӓ. Вэрэмӓштӹ, эчэ кӹтӓш тӹҥӓлмэшкӹ 
дӓ кӹтӹмӹ годымат, кӹтӹмӹ дӓ вольык йӱктӹмӹ 
вӓрвлӓм ирӹктэн миэн тидӹм ӹштӓш лиэш.

Сэдӹндонок сэк лӱдӹш ылшы вашталгшы цэрвлӓ 
гишӓн, кыдывлӓдон кӹгӹмӹ вӓрӹштӹ вольыквлӓ шӹ- 
рэрӓкӹнок йасланат, мӓлӓннӓ мытыкын пӓлӓш кэ- 
лэш. .



СИБИРСКИ ЙАЗВЫ ЦЭР

Имньи, шуран шалдьфа вольык, шарык, йужнам
•саснавлӓӓт ти цэрдон йасланат. Сибирски йазвы эдэм
вӹлкӓт вашталт кэрдэш. Вольыквлӓ ти цэрдон шыр-
энок кӹтӹмӹ годым йасланат. Пиш тэрпоан, пандыг-
аньы форман микробвлӓдон цэржӹ кандалтэш. Ти
микробвлӓжӹ (споры манмывлӓ) зэмльӓштӹ таманьары
лу и ӹлэн кэрдӹт.

Цэржӹ качмы дон йӱмӹ гач пижэш.
Цэржӹм кавшаҥӹвлӓ, арашӹҥӓ дӓ пармывлӓӓт

шӓрэн ьэрдӹт.
Цэржӹн пӓлӹквлӓжӹ. Цэ-

рӹн формывлажӹм кӧргӹ (ӓль
шолвлӓштӹшӹ) аль вӹлнӹшӹ, /о  ^  /
(кавашты вӹлнӹшӹ) аиыртэмӹ- /  \  V /  О
штӹм пӓлӹмӹлӓ. Пӹтӓрлишӹ 1
елучайыштыжы вольык пиш ' 0 \
когон ӱштӹмыжлана, (моҥы- V О  с Р
ржы когон ӹрӓ) имньивлӓн ач- ^  ^
ыла пӹзӹрӓш тӹҥӓлэш, шкал-

 ̂ влӓн мӹшкӹр кӱпцӓ да шӹшэр
( Йамэш, Цэрлӓнӹшӹ В О Л Ь Ы К ак Сибирски йазвен

 ̂ ^ .. . . .  цэрын микробшы
кач, сырла. шӱнвлажы шӹвшэ-
дӹлӹт дӓ лывшалташ тӹҥӓлэш, 3 ӓль 5 кэчӹштӹ 
кола. Ышмажы гӹц, нэржӹ гӹц, шаль ыражшӹ гӹц 
шӹрэрӓкӹнок шоҥганьӹ, тьигӹт статьан вӹр йогаш 
тӹҥӓлэш. Колышы вольык кӓпчӹ цӓшок шӱэш дӓ 

1 кӱпцӓ.
I Вӹлвӓл форман цэржӹ пижмӹкӹ, вольыкын кӓ- 

пӹштӹ пуалмывлӓ лит. Пӹшрли ти пуалшывлӓжӹ 
пиҥӹдӹ, шокшы, карштышан ылыт, 1— 2 кэчӹштӹ 
нунчӹк гань, ӱштӹ, карштыдымы лит. Ш ӹрэнчок ти 
пуалмывлӓжӹ оҥышты, ӓрдӹвлӓштӹ, мӹшкӹрӹштӹ, 
мыны ладакышты, шкалвлӓн вадарышты^ лит. 4 ӓль 
7 кэчыштӹ цэрлӓнӹшӹ вольык кола. Йужнам вал- 

I гынцыш гань чӹнь кашшы (молньийэноснайа манмы) 
Сибиркы лиэш, тӹнӓм 2— 3 цӓшӹшток вольык кола.



Тн статьан цэрлӓнӹмӓшӹжӹ шӹрэнчок шокшы шал- 
гымы годым шарыквлӓлӓн лиэш.

Кыцэ кӹрэдӓлмӹлӓ. Сэк ӹньӓн срэдстважы анцы- 
кыла пэрэгӹшӹ прививкым ӹштӹмӓш, цэрӓн двор- 
влӓм дэзинфэкцируйымаш, колышы вольык вильӓвлӓм 
вольык кладвишӓшкӹ тайымаш, ӓль йылатэн колты- 
маш ылэш.

Сибиркы цэрдон колышы вольыкьш каваштьш 
ньӹктӓш ак йары. Вольык вильӓвлӓ тайымы годым- 
пытарли свэзӓ йылатымы извэсткӓм йорӹмӹлӓ, аль 
кӹрӓсин опталын йылатэн колтымыла.

2-кар. Симптоматичэскн аль 
шумӓший корбункул цер.

Симптоматьичэски аль шумӓший корбункул цэр.
Ти цэрдон когончок шуран шкал вольык ырвэзы го- 
дым 6 тӹлзӹ гӹц 4 и лошты йаслана. Цэрлӓнӹмӓ- 
шӹжӹ шӹрэрӓкӹнок 1— 3 кэчӹштӹ вольык колымы 
дон пӹтӓ. Цэрлӓнӹмӓшӹм 2 кэчы гӹц 5 кэчӹ йактэ 
пӓлӓш акли. Цэржӹ микробы гӹц лиэш.

Цэржӹн пӓлӹкелӓжӹ. Ш ӱштӹ, оҥышты, пулышвлӓ- 
вӹлнӹ, ӓрдӹвлӓштӹ кавашты пуалмашвлӓ лит, тэм- 
дӓлмӹ, кормэштӹмӹ ӓль ньиӓлтӹмӹ .годым лоцыгэ 
шактат. Вольыкын жар 41— 42°С йактэ, акшаклымаш, 
ачыла лиалтэш. Цэрлӓнӹктӹмӹжӹ пасна микробвлӓ 
рокгӹцӹн (почвыгьш) кавашты шушырвла гач ор- 
ганьизмышкы вӓрэшт кэртшӹвлӓ ылыт.

Цэрдон кӹрэдӓлмӓшӹжӹ. Прививкывлӓм ӹштӹ- 
мӓш, колышы вольык вильӓвлӓм караҥдымаш, цэр-



I лӓнӹш вольык шалгыктымы вӓрвлӓм дьэзинфэкци- 
руйымаш дӓ цэрлӓнӹшӹ вольыкым кӹтӹм вӓрӹштӹ 
зольык кӹтӹмӓшӹм цӓрӓш.

Шумаший карбункул цэр дон колышы вольык виль- 
ӓвлӓм йылатымыла.

ЙАШ УР ЦЭР

Йашур дон, ӓль „нэр-кӹч цэр дӓ йӹлмӹ цэр“ дон 
шырэнок шуран шалдыра вольык йаслана. Когон ваш- 
талтшы цэр ылэш. Колымашкыжы шоэн вэлӹ шокта, 
да вольыквлӓн продуктьивныстьым валта, увиткам ко-

' 3  кар. Ы шмаражишты жы
I нарынцы хангыц йазвыш  

винашчим ылэш

гон канда. Цэр вӹлкӹ 3 кэчӹ гӹц 6 кэчӹ йактэ ак 
пӓлдӹрнӹ. Вольыквлӓ ӹшкэӓт цэрӹм шӓрӓт дӓ нӹнӹ 
гӹц получайымы продуктывлӓ гӹцӓт (кавашты, ми'ж, 
ӹльӹк, шӹшэр да молыгӹцӓт) дӓ намозы гачат ваш- 
талтэш.

Цэрӹн пӓлӹквлӓжӹ. Вольык когон шокшэштэш, 
йаҥыжаш пыраха, худан качкэш, шӹшэр йамэш.

Ышмаражышты нарынцы хаҥвлӓ лит, кыдьтвлӓ пы- 
дэштӹтӓт варэшӹжӹ. изи ыражвлӓ (йазвызлӓ) лит. 
Ышмажы гӹц кужын ныгыды шӹвӹльвӹд йогаш тӹ- 
ҥӓлэш. Цэржӹ, хыть кынамчат, кӹчӹшкы кэӓ (ваш- 
талтэш); вольык акшаклаш тӹҥӓлэш, тыгыды кӹч
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шэлӹкӹштӹжӹ хаҥвлӓ лиӓлтӹт, пыдэштӹт дӓ вӓрэ- 
шӹштӹ ыражвлӓ (йазвырлӓ) лит.

Цэр дон кӹрэдӓлмӓшӹжӹ. Йал лывалнӹ пышкыды 
шӓрӹшӹм урдымыла; пышкыды качкышым, пукшы- 
мыла. Ышмаражыштышы йазвывлӓм дӓ ыдыралт кэшьв 
шушырвлӓм крэольин раствор дон, ӓль ур вач шуды 
аль плокатьин раствордон шӱӓлтӹмӹлӓ.

Кыцэ цэр гӹц пэрэгӹмӹлӓ. Ш у вольыквлӓм цэрӓн 
волыквлӓ дорцын караҥдымыла. Цэрлӓнӹш вольыкым 
кӹтӹмӹ вӓрӹштӹ кӹтӓш пырахымыла. Цилӓ вольыкок 
ти цэрӹм йӹлэрӓк эртӓрӹштӹ дӓ цэрлӓнӹмӓшӹжӹ. 
кужын хозӓйствашты ӹнчӹ шывшылт манын, вэтьэ- 
ринарный вр.ачым шӱдэн, прививкым ӹштӹктӹ- 
мӹлӓ.

Йашур цэр дон эдэмвлӓӓт йасланэн кэрдӹт, айыр- 
тэмӹнчок кӱктӹдӹмӹ ышкал шйшэрӹм качкын ӹрвэ- 
зӹрлӓ йасланат. Эдэмвлӓн пиш когон кӓп ӹрӓш тӹ- 
ҥӓлэш, ышмаражышты йакшаргэн шӹнцэш, вара пӱ- 
шӹлвлӓштӹ, йӹлмӹштӹ пырса гань хаҥвлӓ литӓт 
пыдэштӹт, шӹрэрӓкӹнок мӹшкӹр пуштын дӓ шолвлӓн 
ныжлымаш лиӓлтэш. Тэҥэ йасланаш тӹҥӓлмӹкӹ пал- 
шыклан больньицӹшкӹ кэӓш кэлэш.

ШУРАН ШАЛДЫРА ВАЛЬЫКЫН, ТӦ РОКОК  
КОЛЫМЫ ЙАКТЭ ШОКТЫШЫ ШОДЫ Ш ӰМӒШ  
(ВОСПАЛЭНЬИ) ЦЭР.

Ти цэр молы цэргӹцӹнӓт лӱдӹш вашталтшы цэр 
ылэш. Когончок ти цэр Казакстанышты шӓрлэн шӹн- 
цӹн.

Цэрлӓнӓш тӹҥӓлмӓшӹн пӓлӹквдӓжӹ. Пӹтарли ан- 
дак вольыкын ирок кӹньӹлмӹжы годым, йӱмӹжӹ 
годым кукшы, рашкыды кахыртыш лӓктэш. Вара ка- 
хыртыш шырээмэш дӓ волӹклан йасы лиэш. Кахы- 
рымыжы годым мыгыргэн да вуйжыдон шӱжӹм. 
виктэн кахыра. Качмы шомашыжы йамаш тӹҥӓлэш, 
шӹшэр йамэш, вольык кайын худалана. Тьэмпэрату- 
рыжы куза, шӹрэ, йасы шӱлӹшӓн лиэш. Шӹрэрӓкӹ- 
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нок вольык вуйым цикэн (сӓкэн) шӹндэн, анцыл йал 
важдарэн шалга. йужгнамчы кичкӹжэш.

Кахырымыжы годым нэржӹ гӹц \цӱ дон вӹран рун 
йога. Цэржӹ ик тӹлзӹ дӓ утларакышкат шывшылтэш. 
Вара вольык кола.

Кыцэ крэдӓлмӹлӓ* Ти цэрӹм тӧрлӓш акли. Закон 
дон тэгэнь цэрдон йасланышы вольыквлӓм пушмыла.

Цэрӓн дворвлӓштӹ ирӹктӹмӹлӓ дӓ дьэзимфэкцим 
ӹштӹмӹлӓ, ти вӓрвлӓгӹцӹн вольыквлӓм, ӹлӹкшӹ во- 
льык продуктывлӓм да кормывлӓм лыкташ да наҥэӓш 
вэс вӓрэ цӓрӹмӹлӓ. Цэрлӓнӹшӹ вольыквлӓ щалгык- 
тымы вӓрӹшкӹ, дьэзинфэкци ӹштӹмӹкӓт 2— 3 тӹлзӹ

4-кар. Шоды шумаш (вос- 
паление) цэр.

эртӹмэшкӹ шу вольыквлӓм питӹрӓш ак йары. Цэр- 
лӓнӹшӹ 'вольыквлӓм кӹтӹм вӓрӹштӹ, тӹлзӓк пэ- 
лӓк гӹц ко к тӹлзӹ йактэ, шу вольыквлӓм кӹтӓш ак 
йары.

Ш УРАН ВОЛЬЫКЫН ЧУМА МАНМЫ ЦЭР

СССР-ыштына ти цэр льиквидируйымы, окраины- ! 
шты, кэчӹ лӱлтмӹдонышы граньицӓвлӓ тӹрӹштӹшӹ ! 
государствывлӓгӹцӹн (Монгольигӹц, Китӓигӹц, Пэр- . 
сигьш) ти цэр кандалтэшӓт, шоэн-шоэн, кайыкала.

Чуман шӓрлӹкчӹ (заразыжы) намозышты, ӹлӹкшӹ 
каваштышты, шудышты, дӓ вольык вильӓвлӓштӹ шукы 
вэрэмӓ ӹлэн кэрдэш.

Цэрӹн пӓлӹквлӓжӹ. 5 кэчӹ да 7 кэчӹ йактэ цэр 
вӹлкӹ ак пӓлдӹрнӹ. Йасланышы вольык уштымыж- '
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лана, качкаш пыраха, шӹшэрӹм йамда, сӹнцӓ влӓжӹ- 
гӹц, нэр, ышмараж, шармыражвлӓгӹцӹнчӹ йывӹлӓ 
шӱ ганьы йогаш тӹҥӓлэш. Ш ӱм кӧргӹжӹ пыжла, 

ӱпшӹшӹ дӓ йужнамчы вӹрӓн пышкэ- 
дӹшӹм вольык пӹшкэдӓш тӹҥалэш. 
Ышмаражыштышы, йӹлмӹштӹшӹ тӹр- 
вӹштӹшӹ, дӓ пӱшӹлӹштӹшӹ йӹвӹлӓ 
цӓрӓ каваштывлӓштӹ йакшар тамкавлӓ 
лӓктӹн шӹнцӹт, вара вӹлэцӹн лудаҥаш 
тӹҥӓлӹт. Тилудаҥшы вӓрӹштӹ ыражвлӓ 
(йазвывлӓ) лиӓш тӹҥӓлӹт. Вольык пиш 
худалана, силагыц кэӓ, вазэш дӓ 5— 7 
кэчӹштӹ кола,

Кӹцэ кӹрэдӓлмӹлӓ. Лач кодымаш 
гӹц пэрэгӹшӹжок вэтьэрииар ӹштӹмӹ 
прививкы вэлӹ- ылэш.

Чума цэр шӓрлӹмӹ вӓрвлӓштӹ каран- 
тьинӹм ӹштӓт, тижэцӹн вольыкым, 
пайым, каваштым, молы ӹлӹкшӹ вольык 
продуктывлӓм дӓ кормывлӓм вэс вӓрӹ- 
шкӹ наҥэӓш дӓ тишкӓт кандаш цӓрӹ- 
мӹлӓ. Цэрӓн кудвичӹвлӓштӹ дьэзин- 
фэкцим ӹштӓт.

-г Кэрэк кынамат, ти цэр доны йасланымашым цак- 
лымыкы тӧрӧк лишӹл вэтьэринарный врачлан кэлэ- 
сӓш кэлэш.

САП МАНМЫ ИМНЬИ ЦЭР
Сап имньивлӓн сэк когон лӱдӹш, худа цэрэш лы- 

далтэш, тидӹ эдэмлӓнӓт пиш лӱдӹш ылэш —  вашталт 
кэрдэш. Цэрӓн вольыкдон вӓш лимӓшэш,. цэрӓн 
вольыкын качкыш дӓ вӹд гач, кӹцкӹмӹ ӓдӹрвлӓ гач, 
ик араш пукшымашэш дӓ йӱктӹмӓшэш. кӹтӹмӹ вӓр- 
влӓ гач шу вольыклан цэржӹ вашталт кэрдэш.

Цэржӹн пӓлӹквлӓжӹ. 1) Нэрӹштӹшӹ сап цэр, 
2) кавашты вӹлнышӹ, дӓ 3) шодыштышы сап цэр- 
влӓ улы.

Нэрыштӹшӹ сап. Имньин нэржӹ гӹц пӹтарли вашт
12
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кайшырак йӹвӹлӓ, вара ныгыды кӹльэ гань, пачвэ- 
кӹлӓ нарынцы-ыжаргы дӓ йужгнамчы вӹр йарышан 
шӱ йогаш тӹҥӓлэш. Ышма лу нӹмӓлнӹшӹ товлӓжӹ 
пуалаш тӹҥӓлӹт. Когоэмшӹ товлӓжӹ кычэн анчы- 
мыкы пиҥыдӹ карштышан ылыт.

Нэр шужэш шушырвлӓ (йазвывлӓ) лит. Вэрэмӓ эр- 
тӹмӹкӹ ти шушырвлӓ тӧрланӓт, вӓрэшӹжӹ порэмвлӓ 
кодыт. ’

в-кар. Имни нэрыштыш „сап“ цэр.

Кавашты вӹлнӹш сап. Имньи кӓпӹштӹ шукы 
вӓрэ, оҥышты, мӹшкӹрӹштӹ, шӹрэнок шайыл йал- 
влӓштӹ пырса дон пӱкш гань шӱӓн чӱнчэвлӓ лиӓл- 
тӹт. Чӱнчэвлӓжӹ изиш лиэшӓт пыдэштӹт, вӓрэшӹжӹ 
шушырвлӓ (йазвывлӓ) лит. И к вӓрэ ти шушырвлӓ 
тӧрлӓнӓт, вэс варэжӹ льӓнӓт. Тэҥэ цэрлӓньшӓш пиш 
кужы ш кы шывшылтэш.

Шодыштышы сап. шукы вэрэмӓ имньи кахырэн



кашмыдон, жэпӹн силагӹц кэмӹдон дӓ нэржӹгӹцӹн 
рун йарэ шӱ йогымыдон пӓлӓлтэш. Имньивлӓ сап цэр — 
дон шукы, тӹлзӹвлӓ гӹц ик и йактэ дӓ утларакат 
каштыт. Тэҥэ гӹньӓт кужын шывшылтшы цэр гӹц 

сап скоротьэчныйшкӹ (трӱк пушмы 
йактэ шоктымашкок), сӓрнэн кэрдэш. 
Тӹнам имньи когон ӱштӹмыжлана, 
ик ладын ак шӱлӹ, пышкэдэш дӓ 
кола.

Кыцэ кӹрэдӓлмӹлӓ. Сап гӹцпэрэ- 
гӓш лиэш, цэржӹм торлӓш акли. Сап 
дон цэрлӓнӹшы имньивлӓ пушталтыт, 
имньи хозажылан окса (вознаграждь- 
эньи) пуалтэш.

Имньи витӓштӹжӹ итӹрайат дӓ^ 
дьэзинфЭкцим ӹштӓт.

Сап цэр эдэмӹшкӓт вашталт кэрдэш, 
ти цэр дон эдэм кола. Сап донйас- 
ланышы вольыкым анчымы годым 
ӹшкӹмӹм когон пэрэгӓш кэлэш, ки- 
дӹм шавынь дон мышкаш кэлэш дӓ 

дьэзинфэкци растворвла дон (ик процэнтӓн крэольин 
раствор дон, льизолы. карболовый кислот^ дӓ молы 
растворвлӓ дон) шӱӓлташ кэлэш.

ЭПИЗООТЬИЧЭСКИЙ ЛЬИМФАНИГИТ МАНМЫ  
ЦЭР (АФРИКАНСКИЙ САП)

Ти цэрӹм шӹрэнок имньи кавашты вӹлӓн лишӹ 
цэрдон йарат (палэн ак кэртэп). Каваштышты дӓ ка- 
вашты лӹвӓлнӹшӹ кльэткӹвлаэш шӱӓн лимвлӓ (на- 
рыввлӓ) йал доны, оҥӹшӹ, шӱштӹ, кутан вӹлнӹ, 
ладак тӹҥӹшты' лимӹ дон цэржӹм пӓлӹмӹлӓ. Ли- 
мӓҥшӹ вӓрвлӓжӹм йылатымыла, аль кавашты лӹвӓкӹ 
мӱшньак прэпаратым колтэн тӧрлӹмӹлӓ. Тэҥэтӧрлэн 
мимӹкӹ шӱдӹ йасы вольык гӹц 10®/о ытаралтэш. 
Ти цэр гӹц пэрэгӓш манын цэрӓн вольыквлӓм шу 
вольыквлӓ гӹц караҥдымыла.

7-кар. Коваш ты  
вылнӹшӹ „сап“



Арымаш. Тидӹ цилӓ урдымы вольыквлӓшкок ваш- 
талтшы, ньэрвный систьэмӹм пыдыратышы цэр ылэш. 
Арышы вольыквлӓ шамым пӓлӹдӹмӹ, когон раздра- 
жайалтшы ньэрван дӓ параличӓн лит. Арымы цэр цилӓ 
животныйвлӓ вӹлкок дӓ эдэмвлӓ вӹлкӓт вашталт кэр- 
дэш. Арымы цэржӹн возбудитьылжы (цэрлӓнӹктӹ- 
шӹжӹ) ак кай, фильтӹр гач кэӓ „фильтруйышы“ ви- 
рус маныт.

Цэрлӓнӓш тӹҥӓлмӓш. Арымы цэр вольыклан ваш- 
талтмыкы 2 ӓрньӓ гӹц 8 ӓрньӓ йактэ, дӓ йужгнамчы 
1— 2 иштӹ вэлӹ вӹлкӹ пӓлдӹрнӓ.

Пӹтӓри андак йасланаш тӹҥӓлмӹкӹ вольыквлӓ 
ирӹктӹмӹ, тыргыж лиӓш тӹҥӓлӹт, йал дон рокым 
ыдырат, шӹрэн вазыт, тамавлам воздухышты кычы- 
калат, качкаш йӱӓш нрахат, рокым, тарвашвлӓм дӓ 
молымат ма сӹнцӓэшӹштӹ вӓрэштэш пырын нэлӓш 
тӹҥӓлӹт, ышмаражышты гӹц шӹвӹль вӹдӹм йок- 
тарат.

Цэрлӓнӹмӓшӹн варашы пэриодчы. Пиш когон 
ӹшкӹмӹштӹм вольыквлӓ тыржыт. Стэньӓвлӓм да молы 
вӓрэштшӹ ӓдӹрвлӓм ньымыштыт, ӹшкӹмӹштӹм, молы 
вольыквлӓм дӓ эдэмвлӓм пыраш тӹҥӓлӹт, Ь1лӹмӹ 
вӓрӹштӹ гӹц шӹлӓш цацат, йукыщты вашталтэш.
• Цэрлӓнӹмӓшӹн кымшы пэриодчы— паральич (кош- 
кэн кэмӓш) ылэш. Пӹтӓрли кӓпӹн магань шон часть- 
ӓвлӓ кошкат, логэр нэлӹн кэртӹмӹ лиэш, пач, йал, 
вара цилӓ “кӓпшок кошка. Ти цэрлӓнӹмӹдон колат.

ШАРЫК ЦЭРВЛА.
Ш арык урдымаш когончок увиткӓм шадыра, гӹц, 

ыдыртыш дӓ кучы цэрвлӓ гӹц ужэш.
Шарык шадыра. Цэрлӓнӹшӹ шарык ньимат ак кач, 

цӹтӹрӓ, шӹрэн шӱлӓ, пиш когон ӹрэн шӹнзэш. Кӓ- 
пӹштӹжӹ тавыкын - тавыкын йакшаргывлӓ лит, вара 
чӱнчэшкӹ сӓрнӓт, чӱнчэвлӓжӹ вӹд гань дӓ вара шӱ 
кӧргӓн лит. Чунчэвлӓжӹ кошкымы сэмӹнь лимӓҥӹт 
дӓ вилӹн кэӓт.

Кӹцэ кӹрэдӓлмӹлӓ. Прививкӹвлӓм ӹштӹмӹлӓ, хо-
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зӓйстваш ы токо кандымы вольыквлӓлӓн карантьинӹм 
ӹштӹмӹлӓ (пасна урдымыла).

Кучывлӓ. Пэчонкаштышы кучы цэр (фазциольэз 
манмы), пэчэньӹшкӹ пырышы листыгань кучы гӹц, 
шарыквлӓлӓн лиӓлтэш. Кучы мынывлӓштӹ шарык шыр 
йарэлӓ вӹлкӹ лӓктӹт. Кучы мынывлӓгӹцӹн лывыргы 
рокышты ӓль вӹдӹштӹ 3— 4 ӓрньӓштӹ льичинкывлӓ 
лӓктӹт. Льичинкӹвлӓжӹ изи пӱэн ширӹ вӹдӹштӹшӹ 
ульиткывлӓштӹ ӹлӓш тӹҥӓлӹт. Ульиткывлӓ гӹц кучы 
льӓнӹквлӓжӹ (зародышвлӓжӹ) лӓктӹтӓт шуды вур- 
гывлӓшкӹ шӓрлӓт; ти шудывлӓм шарыквлӓ качмы го-

дым кучы льӓнӹквлӓ- 
шӱм кӧргӹш кӹ вӓ- 
рэштӹт, пэчӧнкыш- 
кы жок пырат дӓкого 
кучы ш кок кушкыт. 
Кучывлӓ гӹцшарык- 
влӓ когон колат.

Кыцэ кӹрэдӓлмӹ- 
лӓ. Пэчэньыштышы 
кучы цэрӹм торлӹ- 
мӹ чэтырэх-хлорис- 
тый угльэрод манмы 
ылэш. И к шарыклан 
1-грам гӹц 3 грамм 

йактэ капсульвлӓм пумыла. Ты цэр гӹц шарыквлӓм 
пэрэгӓш манын, лывыргы купан вӓрвлӓштӹ кытӓш 
акэл. Цэрлӓнӹшӹ шарыквлӓн намозым йылатэн кол- 
таш кэлэш.

Шарык ыдыртыш. Ш арык кавашты лӹвӓкӹ пырэн 
шӹцшӹ ыдыртыш пыйи (сӹнцӓ дон ужын кэртӹмӹ) 
цэржӹм тарвӓтӓ.

Шарыклан ыдыртыш вӓрэштмӹкӹ миж вилӹн кэӓ, 
кавашты вӹлнӹ лимвлӓ дӓ лим комвлӓ лиӓлтӹт. Ша- 
рыквлӓ худаланат дӓ шӹрэнок колат.

Тӧрлӹмӓш. Крэольин, тавак, мушньак прэпарат дӓ 
молы растворвлӓ дон ыдыртышан шарыкым цӹвӹлтӓт. 
Иорэ ӹштӹмӹ камырвлӓшты сирӓ газ донат тӧрлӓт. 
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САСНА ЦЭРВЛА

Саснавла лошты пиш лӱдӹш цэржок чума дон рож^ы 
ылэш.

Сасназлӓ лошгышы чума цэр. Ти цэрдон и кыт 
мычкок изи гэ кого гэ саснавлӓ цэрл нэн кэрдӹт. 
Цэрлӓнӹмӹжӹм кым ӓрньӓ йактэ атат пӓлӹ.

9-кар, „Чума“ цэр.

Чумадон йасланаш тӹҥӓлмӹкӹ сасна пиш когон ӹрэн 
шӹнцэш, ш укы жок киӓ вэлэ, худан качкэш, шарын 
ак кэрт, йужнамчы сӹнцӓражвлӓжӹ шӱӓҥӹт. Цэрлӓ- 
нӹмӓш мычкы шомыкы каваштыжы йакшаргэн шӹн- 
цэш, вара кӓкӓргӓ, йал силажы пӹтӓ. Шӹрэрӓкӹнок

16'Кар, „Рожы** цэр.

1

йасланымыжы годым сасна кахыра дӓ, пышкэдэш. Ти 
цэрдон 90°/о нӓрӹ йасланышы саснавлӓ колат.

Сасна рожы манмы цэр. Рожы ӓль краснуха манмы 
цэрдон саснавлӓ изиштӹ годым (год йактэ), дӓ кӓҥӹж 
шокшы годым цэрлӓнӓт. Цэрлӓнӹмӓшӹжӹ 7 кэчэ 
йактэ молы ак пӓлдӹрнӹ. Ти статьан цэрӹн пӓлӹк- 
влӓжӹдон чума цэр гӹц айырла.



Сасна уштымыжлана, ора лошкы пыраш тӹҥӓлэш. 
Качмы шомыжы йамэш. Ш оэн вэлӹ да йасын шарэш. 
Каваштыжы вӹлнӹ йакшар тамкавлӓ лиӓлтӹт. Ти йа- 
кшар тамкавлӓжӹ парньадон тэмдӓлмӹкӹ ошэм кэӓт, 
нӓлӹн шумыкыжы мӹҥэшок йакшаргат. Сасна йа- 
сланаш тӹҥӓлмӹкӹжӹ 3— 4 кэчӹштӹ кола. Ти цэр- 
дон йасланышы саснавлӓ 80°/о нӓрӹ колат.

Саснавлӓн рожы дон чума цэрым льэкарствавлӓдон 
тӧрлӹмӓш когон ак палшы.

Пэрэгӹмӓш мэрӓвлӓ. Прививкывлӓм ӹштӹмӹлӓ, 
колышы саснавлӓн вильӓм тайымыла дӓ кыды куд- 
вичӹштӹ цэрӓн вольык улы итырайӹмӹлӓ, цэр шӓр- 
лӹдӹмӹм ӹштӹмӹлӓ. Хозӓйствашкы кандымы сасна- 
влӓм 3 ӓрньӓ карантьинӹштӹ шалгктымыла, прамой 
анчымыла дӓ пукшымыла.

КӸ ТӒ Ш  ЛЫ КМ ЭШ  ЙӒМ ДӸ ЛӸ М бШ Ӓ

Каждый районвлӓшток шокшы толмы жэптон кӹ- 
тӹм вэрэмӓ пӓлӓлтэш. Шошым, вольыклан ситӓлык 
шуды куш кын шомыкы, кӹтӓш тӹҥӓлмӹлӓ. Пиш ирӹ, 
шошым ацдакок вольыкым кӹтӓш лыкташ ак шӱдэп. 
Ирӹ лыкмыдон кӹтӹм вӓр локтылалтэш.

Тэмӓшӹжӹ качкышым вольык мон а« кэрт, шужэн 
каштэш дӓ шӹрэрӓкӹнок сэвэровосточный мардэж- 
влӓэш кижӓ. Шалгыктэн урдымаш гӹц кӹтӹмашкӹ 
тырук ванчаш ак кэл, вольыкын мӹшкӹр пушты дон 
кишкавлӓжӹм изин-олэн ыжар шудэш привикньӹктэн 
ванчымыла.

Пӹтӓрлишӹ ыжар шудым вольык шыкланэн кач- 
кын шындӓӓт пышкэдӓш тӹҥӓлэш дӓ молы мӹшкӹр 
пушты цэрлӓнӹмӓшвлӓдон цэрлӓнӓш тӹҥӓл кэрдэш. 
Тэгэнь йасланымашвлӓ гӹц пэрэгӓш манын пӹтӓрли 
андак, лывш кажланымыкы ижӹ дӓ иктӓманьар цӓ- 
шэш вэлӹ лыкташ кэлэш. Пӹтӓрли андак, шалгыкты- 
машты пукшалалын дӓ кэчывӓл кытлан вэлӹ вольык- 
влӓм кӹтӹмӹ вӓрӹш лыкташ йара. Вара кэчы гӹц 
кэчӹшкӹ тунӹ вольыквлӓм кандышмашым к}^жэмдӹ-



мӹлӓ дӓ 1— 2 ӓрньӓштӹ ижӹ совсэмчок йал лывал 
качкышышкы ванчыктымыла.

ВОЛЬЫКВЛӒМ ПЭРЭГӸМАШ ДӒ КӸ ТӦЗӸ ВЛӒМ 
ЙӒМДӸЛ61МӒШ

Кӹтозӹвлӓ, чабанвлӓ, гуртоправывла, имньи анчы- 
шы да молы ровочыйвлӓӓт хозӓйствалан пиш шэргӓ- 
кӓн — кэрӓл ылыт.

Опытан, пӓлӹшӹ, лыдын сирэн мыштышы зоотьэх- 
ньикӹн дӓ вэтьэринарын кэрӓл шудӹмӓшвлӓштӹм пӓ- 
лӹшӹ кӹтӧзӹ, ӹньӓн, кӹтӧ пэрэгӹшӹ ылэш. Кӹтӧ 
пэрэгӓлтмӓш, вольыквлӓн продуктьивнысть кушмаш, 
ӹрвэзы волыквлӓн йажон цаткыдын кушмаш, кӹтӧзӹн 
прамой пэрэгэн, анчэн, кӹтэн мыштымашты ылэш.

Прамой кӹтӹмӹ вӓрвлӓм пайылэн дӓ йал лӹвӓл 
качкышым ситӓрэн (используйэн) мыштымаш, вэрэмӓ- 
штӹ вольыквлӓм йӱктӹмӓш, шокшы гӹц аль мардэ- 
жвлӓ гӹц пэрэгӹмӓш, цэр шӓрлӹмӹ вӓрвлӓштӹ кӹ- 
тӹдӹмӓш, звэрвлӓ гӹц вольыкым пэрэгӹмӓш, вольы- 
кын кашмы шомы вэрэмӓм анчаш, вольыквлӓм шу- 
шыртымаш гӹц пэрэгӹмӓш дӓ йасы лин колтымыкы 
пӹтӓрлиш палшыкым пуэн мыштымаш кӹтӧзӹвлӓ сов- 
хозышты, колхозышты, ӓль районын цэнтӹрӹштӹ па- 
чмы кӱрсывлӓштӹ анзыцок тымэнь, лӓкшӓшлык ылыт.

ВАШТАЛТШЫ ЦЭРӒН КӸТӸМӸ ВӒРБЛӒ ;
Почвын вӹлвӓл ланцывлӓштӹ микроорганьизмы- 

влӓлӓн (бактьэри манмывлӓлӓн да молы микробыв- 
лӓлӓнӓт) ӹлӓш.шукэмаш пиш йажо ылэш. Тиштӹ ни- 
нӹ кэрӓл шокшым, лывыргым дӓ качкышымат мон 
кэрдыт. Ти микробвлӓ лошты лӱдӹш микробвлӓӓт 
улы. Нинӹ качкыш йарэлӓ вӹд йумӹ йарэлӓ аль шу- 
шырвлӓ гач вольыкын органьизмышкы вӓрэштӹн, во- 
льыквлӓм йасландарэн дӓ йужгнамчы колымы йактэок 
шоктэн кэрдӹт, Ти микробвлӓ лошты лӱдӹш микроб- 
влӓӓт улы. Нинӹ качкыш йарэлӓ, вӹд йумӹ йарэлӓ, 
аль шушырвлӓ гач вольыкын органьиЗмӹшкӹ вӓрэш- 
тӹн, вольыквлӓм йасландарэн дӓ йужгнамны колымы 
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йактэок шоктэн кэрдӹт. Шамак талшы, тэҥэ ваш- 
талтшы сибирски йазвы, симптоматьичэски карбун- 
кул, столбньак (тӹҥӹн шагалмашХ отьок (тьуж вӹд 
валэн постаралт шӹцмӓш) саснавлӓн рожы дӓ мольы 
цэрвлӓ ылыт.

Цэрлӓнӹшӹ вольык шыр дӓ кыжвэквлӓ гӹц, вильӓ- 
влӓ гӹц, йогэн толшы вӹдвлӓ гӹц, намозы дӓ молы- 
гӹцӓт цэржӹ почвышкы вӓрэшт кэрдэш.

Сибирски йазвын, симптоматьичэски карбункулын, 
столбньӓкӹн ваштадтшы микрӧбвлӓ пиш тэрпоан 
,спор“ манмы лит, рокышты лу и дӓ утларакат ӹлэн

)

о

/■!
11'кар Шалдра вольыкып дӓ 
са навла ! „фино : манмы" 
эхинококвлӓн кушмашышты.

кэрдӹт, вольыквлӓм дӓ эдэмвлӓмӓт заражайэн (цэрӹм 
пижӹктэн) кэрдӹт.

Ш окш ы  игэчӹвлӓ паштэк почвышгышы вӹд ӱлӓн 
погынымы годым, шӹрэрӓкӹнок почвыштышы цэр- 
владон вольыквлӓ цэрлӓнӓт.

Купан лывыргы вӓрвлӓштӹ почвын вӹлвӓл ланцы- 
жы вӹдтэок киэн кодэшӓт (Сибирски йазвын) спо- 
ры-влӓ воздухышты лит. Кошкэн шӹцшӹ рок йажон 
ӹрӹмашэш „споры-влӓ“ микробвлӓшкӹ сӓрнӓт дӓ па- 
шымышты сэмӹнь у  гӹц „спор-влӓ“  льӓнӓт. Тӹлэц па- 
сна рокышты сакой кучы льӓнӹквлӓ, улы, рокыш 
кыжы вольыкын дӓ эдэм шыр гӹц вӓрэштӹг,
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Шуды йарэлӓ, сакой йӹрӓн шачыш йарэлӓ, вӹд 
йӱмӹ йарэлӓ дӓ молы сэмӹньӓт кучы льӓнӹквлӓ воль- 
ыкын дӓ эдамӹн органьизмӹшкӹ вӓрэштӹтӓт цэрлӓ- 
нӹктӓш тӹнгӓлӹт. Ти паразитвлӓ рокышты мыны-влӓ- 
эш, сакой кучы льичинкӹвлӓэш пэрэгӓлтӹт. Кучывлӓ 
пиш шукы йиш улы, НИ НӸ  гӹц сэк лӱдӹш дӓ кого 
увиткӓ кандышыжок шарык кӧргӹштӹшӹ кучывлӓ, 
йӹргэшкӹ кучы мынывлӓ (аскариды манмы дӓ молат), 
лэмтӓ кучы цэр (шалдыра вольыкын дӓ саснавлӓн фи- 
ноз манмы), эхинококкывлӓ (хаҥ гань кучы), вуйви- 
мӹштӹшӹ кучы (шарыквлӓн вуй сартышӹ) дӓ молат 
улы. Почвы гӹц эчэ тэгэнь вашталт кэрдшӹ саснав- 
лӓн рожы цэр, шуран вольыкын вуй карштым цэр, 
цӹвӹ хальэр, шуран вольыкын гэморагичэски сэптьи- 
цэми, имньин оҥ цэр дӓ молы шукы цэрвлӓ улы.

Кӹтӧвлӓм кӹтӹм вӓрӹштӹ, рок гӹц цэр ӹнчӹ шӓ- 
рлӹ манын вольык кандыштмы вӓрвлӓм йажон итӹ- 
рӓйэн шӹндӹмӹлӓ, магань шон вильӓвлӓ, лувлӓ киэн- 
каштыт гӹнь цилӓ караҥдымыла, кӹчвлӓм, шурвлӓм 
дӓ молымат утильустановкышкы колтӹмыла, аль воль- 
ьтк тайымы кладбишӓшкӹ рокыш тайымыла.

Лывыргы вӓрвлӓм кошгымыла, магань шон кыны-^ 
жвлӓ гӹц, йогыш выдвлӓ гӹц, намозывлӓ гӹц итӹ- 
райӹмӹлӓ. Лывыргы вӓрвлӓм коштэн мимӓш, микроб- 
влӓм дӓ кучы льӓнӹквлӓ пашымашым цӓрӓ.

Вольыквлӓ сибирски йазвыдон, симптоматьичэски 
карбункулдон да молы цэрдонат колымы вӓрвлӓш- 
кӹ, кӹтӹмӹ годым вольыквлӓм пырташ ак кэл.

ЛЫВЫРГЫ, КУПАН КӸТӸМ ВӒРВЛЛ
Лывыргы. купан кӹтӹмӹ вӓрвлӓ вашталтшы цэр- 

влӓлӓн дӓ кучы льӓнӹквлӓлӓн кушкашышты да паша- 
шышты йажо палшык пушы вӓрвлӓ ылыт манмы гӹц 
пасна, вольыкланат дӓ кӹчлӓнӹштӹ цэрлӹхтӹшӹ пиш 
худа вӓрвлӓ ылыт, Купан кӹтӹм вӓрвлӓштӹ имньив- 
лӓм топылоть кӹтӹмӹкӹ, имньи кӹчвлӓ тӧр пында- 
шан дӓ пышкыды лит; кушашлык цамавлӓлӓн тэгэнь 
кӹтӹмӹ вӓрвлӓ ак йарэп, тэгэнь кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ



когорак имнвивлӓмӓт, паснажок восточный нородым 
кӹтӓш ак кэл.

Лывыргы, купан вӓрвлӓштӹ шарыквлӓм кӹтӹмӹкӹ 
йалыштышы кок кӹч ло шӱмӓм цэр дон („гнилайа 
хромота") цэрлӓнӓш тӹҥӓлӹт. Ти цэр цилӓ шарыкы- 
мок акшалымаш шоктэн кэрдэш.

Т ӹ л э ц  п а с Н а  м и ж л ӓ н э н  у р д ы м ы ,  м э р и н о с о в ы й  м а н м ы  

п о р о д ы  ш а р ы к в л ӓ м  к у н а н  в ӓ р ӹ ш т ӹ  т о п ы л о т ь  к ӹ т ӹ -  

м ӹ к ӹ  м и ж ш ы  х у д а э м э ш .

Лывыргы вӓрвлӓштӹ кӹтӹмы годым, вольык ӹнчӹ 
йасланы манын, тэгэнь вӓрвлӓштӹ совсэмок кӹтӓш 
пырахаш кэлэш, вӓр укэ гишӓн пырахаш ак ли гӹнь, 
мытык жэпӹн саснавлӓм ӓль вэсӹ шӹшкӹлшӓшлык 
вольыквлӓм вэлы кӹтӓш кэлэш.

Тэхэнь купан вӓрвлӓм кӹтӓш йаралышкы сӓртӓш ко- 
штэн колтэн вэлӹ лиэш, коштэн колтымыкыжы шу- 
дывлӓӓт вэс йишвлӓ кушкаш тӹҥӓлӹт, кучы микроб, 
влӓ пашэн ак кэртэп лиэш. Купан вӓрвлӓштӹ салы- 
мы шудым вольыклан ӹлӹкшӹ ньэк пукшаш ак кэл- 
коштымыкы вэлӹ пукшаш йара.

4РӸРГӸШ ТӸШ Ӹ КӸТӸМ ВӒРВЛӒ

Сойузынан йыд нӹмӓл вэл дӓ ӹрдӹ полосашты, дӓ 
молы вэсӹ районвлӓштӓт кӹтӹм вӓрвлӓ ак ситӓт, 
шӹргӹштӹ дӓ тыгыды тӹшкэр лошты кӹтӹкӓлӓт. 
Тэгэнь кӹтӹм вӓрвлӓ ӹшкэ качэствыштыдон шукы 
статьан шӹрэ, шоэ, ӹлӹштӓшӓн ӓль иман пушӓҥӓн, 
дӓ сакой почван ылыт. Имӓн пушӓҥӓн шӹргӹштӹ, 
йӓктӓн вӓрӹштӹ, шуды куш кэш  гӹньӓт качкаш йарал 
чӹдӹ, пуаҥшы, шукы кльэтчӓткӓн дӓ чиӓн ылэш.

Качкаш йарал шуДывлӓжӹ ӹлӹштӓшӓн шӹргӹштӹ 
куш кыт. Сэк йажо шудыжок шӹргӹ йоҥышты, айар 
ужмы вӓрвлӓштӹ, шӹргӹм роэн нӓлмӹ вӓрвлӓштӹ 
дӓ шӹргӹ тӹр мычкы кушкэш. Ӹмӹлӓн, лывыргы 
купан вӓрвлӓштӹ качкаш йардымы дӓ здоровалан ху- 
да шудывлӓ молы кушкыт.

Шӹргӹштӹ, тӹшкэр лошты, пынэтэр,ӹштӹ вольык-



влӓм кӹтӹмӹ годым, вольыквлӓ пыйи ушттымыж дом, 
шӹргӹ цэр дон ӓль вӹрӹн пышкэдмӓш дон йасланэн 
кэрдӹт,

Ти цэр вӓрэштмӹкӹ вольыквлӓ качкаш пырахат, 
когон шокшэштӹт дӓ кӱшнӹ кэлэсӹмӹнӓ статьан си- 
лагӹц кэӓт, вӹрӹн кыжаш тӹҥӓлӹт (чихирь ӓль кро- 
вӓнкӹ манмы цэр лиэш), шйфэрӓкӹнок вольыквлӓ 
шарын кэрдтӹмӹ лит да вольыквлӓ ш укы жок колат. 
Цэрӹм пижӹктӹшӹжок пироплазмы манмы паразит 
ылэш, сэдындонок ти цэрӹм эчэ пиронлазмозӹ 
маныт. Вӹрӹшкӹ дӓ вӹрӹн йакшар шариквлӓшкӹ 
вӓрэштмӹкӹжӹ, ти паразит вӹрӹн йакшар шарик- 
влӓжӹм пыдырта, тӹдӹн дон вӹрӹм йакшартышы 
вэшэствавлӓжӹ кыжвэкӹшкӹ кэӓ.

Ти паразит вэс вс,льыквлӓшкӹ пыйи гач попаза, 
цэр шӓрӹшӹжӹ пыйи ылэш. Лывыргы, шӹргӓн вӓр- 
влӓшты, купаҥшы алыкэш тӹшкэр (цышмӹк) куш- 
машты пыйи шукы улы. Тэхэнь вӓрвлӓштӹ нинӹ 
вольык тэрвэ пижӹт, вольык каваштышкы пыйэн шӹн- 
цӹтӓт пырылмыштыдон цэр вашталвтышым вӹрӹш- 
кӹ шӓрӓт. ПэрвИ цэр укэӓн вӓрвлӓшкӹ цэр вольык- 
влӓ гач шӓрлӓ, волыквлӓ анчаш шу ылыт гӹньӓт, цэ- 
рӹм намалштыт. Ти цэрдон цэрлӓнышӹ вольыкын 
вӹрӹштӹ парэмӹкӹжӓт пироплазмывлӓ таманьары и 
ӹлэн кэрдӹт.

Пыйи ӱштӹмыж цэр гӹц вольыквлӓм пэрэгаш ма- 
нын купан кӹтӹм вӓрвлӓм коштэн, тӹшкэрвлӓжӹм 
итӹрӓйэн колташ кэлэш, цэр шӓрлӹмӹвлӓштӹ шӹ- 
жӹм шудым йылатэн колташ, почвым кыралэн шуаш 
дӓ кӹтӹмӹ варвлӓм вашталташ шудӓлтэш.

Качкаш йардымы шудывлӓ дон отравльайалтмаш 
Кыды кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹжӹ, айыртэмынчок лывыр- 
гы, лапырак дӓ купан вӓрвлӓштӹ качкаш йардымы 
дӓ йадовитый шудывлӓ улы'. Вольыквлӓ ӹшкэок кач- 
каш йардымы шудывлӓм тӹкӓлтэок кодат. Сойкток, 
йужнамчы качкаш йардымы шудымок вольыквлӓ кач- 
кыт. Качмы шомы дон дӓ шыкланымыдон тэҥэ лиӓл- 
штэш. Йажо шуды йарэлӓ йардымы шудым вольык
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12*кар. Качкаш  йардым 
шудызла

13-кар. Дурман дон льутьик 
отравы шуды

14-кар. Нар тыш 
йардым шудывла
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13-кар Нарыштыш шудӹвла; урвач, 
марйа пыч.



качкэшӓт отравльӓйӓлтэш, нэлӹн йасланаш тыҥӓлэш. 
Йасланымашыжы сакой статьан тӹҥӓлӓлтэш.

Кыды шудывлӓж^^ҥӹц вуй сӓрнӹмӹ, пӱжӓлтмӓш, 
цӹтӹрӹктӹмӓм, шӱнвлӓ шывшэдӹмӓш аль сила пӹ- 
тӓртӹм, кӓп кошкымаш цэрвлӓ пижмы цаклалтэш. 
Тэгэнь цэрвлӓ бэльэна шудыдон, турман шудыдон, 
урвач, бахгульньик, купыштышы хйак, больиголов, ца- 
ма пач, собачьйа пэтрушка, шагыртэм мӧр макы, па- 
хыра нӱшмӱ, пльэвэль нӱшмӱ дӓ молы шудывлӓдон 
отравльайалтмыкы лиэш.

Качкаш йардымы вэсы молы шудывлӓм вольыквлӓ 
качмыкышты, мӹшкӹр пушты дон кишкӓвлӓжӹ йа- 
сын пӹчкэдэн каршташ тӹҥӓлӹт, ачыла, йужгнам пы- 
шкэдӹш вӹр дон йӹвӹлӓ (сльизь) шӱ йарэ тӹҥӓлэш. 
Тэгэнь цэрлӓнӹмӓшвлӓм кандышывлӓжӹ льутьик, чэ- 
мэрицӓ, молочай, бэзврэмэньик, нырыштыл горчицӹ, 
чистотьэл, шапшуды, пирӹ ньи прольэска, имӓн ки- 
шӓн шудывлӓ дӓ молы шудывлӓӓт улы.

Качкаш йардымы шӱдывлӓ гӹц пасна шӹшэрлӓн 
вэс тотым пушы охыра шуды, нырыштышы (мӓты 
манмы) пырньык шуды, ромашкы, дьикӹй качушман. 
полин дӓ шӹшэрлӓн кӓкӓ цэрӹм пушы ньэзабудкы 
шуды улы.

Кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ вольык ынчӹ отравльайалт ма- 
нын, тэгэнь шудан вӓрӹштӹ, купышты молы, кӹтӓш 
ак кэл, дӓ тэгэнь вӓрвлӓ гач вольыкым какдыштмы- 
ла гӹньӓт шалгыктыдэок эртӹмӹлӓ.
ПАР-ДОН АТЫЛЫШТЫ ВОЛЬЫК КӸ ТбШ ӒШ

Парышты ӓль токо тӹрэт нӓлмӹ нырышты шырэ- 
нок тэгэнь шудывлӓ кушкыт: шуран васильок, ныры- 
штышы качушман, ыырыштышы горчицӹ, макы. Ти 
шудывлӓм качмыкы, вольыквлӓн (айыртэмӹнчок ӹр- 
вэзӹ вольыквлӓн) мӹшкӹр кӱпцӹш дӓ пышкэдӹш тӹ- 
ҥӓлэш. Нырвлӓштӹ тэхэнь шудывлӓ когон шукы лӓ- 
ктӹн колтымыкы, кӹтом лыкмэшкӹ вольыквлӓм тоны 
пукшалаламыла, дӓ тэгэнь вӓрвлӓштӹ вольыквлӓм 
ш укок кӹташ ак кэл.
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16-кар. Иадовитый 17-кар. „Пэтруш ка" 18-кар. Луьтик шуды  
шуды

К ӹ т ӹ м ӹ  в ӓ р ӹ ш т ӹ ш ӹ  в р э д н ы й  

к г . в ш а ҥ ы в л ӓ .  К ӹ т ӹ м ӹ  в ӓ р в л ӓ м  т ӧ р -  

л ӹ м ӹ  г и ш ӓ н ,  в о л ь ы к в л ӓ л ӓ н  ц э р  в ӓ -

р э ш т м ӓ ш  г ӹ ц

п э р э г ӹ м а ш  
гишӓн шай- 
ыштмы гӹц 
пасна,вольык- 
влӓлӓн врэдӓм 
кандышы ка- 
вшаҥывлӓ: тӹ 
ҥӓвлӓ, араш- 
ӹҥӓ влӓ, пар- 
мывлӓ,ӹвӹрӓ-' 
влӓ дӓ молы 
вэс кавшаҥы- 
влӓ гишӓнӓт 
шайышталаш • 
вӓрэштэш.Ка- 
вшаҥывлӓ во- 

льыквлӓлӓн врэдӓм шукы статьан 
ӹштӓш. Вольыквла тэрвэш вӹд- 
ӹлӓлт шӹцмӹкӹштӹ вольыквлӓм 
авырэм нӓлӹт, качкаш ӓптӹртӓт.

20-кар. „Беладона»

19-кар. Ы ржа пэлэдиш

21-кар. Авран



С''
>г

Нинӹ вольык вӹрӹм йӱн дӓ пырылмыштыдон авырэм 
нӓлӹт вольыквлӓм, йуншам шӱлӓшӓт йасан пуалмашым 
вольыклан ӹштӓт. Кавшаҥывлӓ пырылмы дон нэлӹ 
вашталтыш цэрок вӓрэшт кэрдэш. Кӓпӹштӹ чӹҥӓл, 
пырыл колтымы вӓрӹштӹ йужнам шӱшӹ чунчэвлӓ 
(нарыввлӓ) дӓ вӹр иогымашвлӓ лит. Пырылмы вӓ- 
рӹштӹ лӹгӹштӓлтмӹдон кавашты вӹлӓн нинӹ цэр- 
влӓм кандат. Кӓпӹштӹ аль кавашты лӹвӓлнӹ пармын 
льичинкывлӓ ӹлӓт дӓ вольыклан кужыш шывшыл- 
тшы „воспальэньиэ тканьэй манмы цэрӹм кандат. 
Тидӹ гӹц*пасна, пармывлӓ дӓ арашӹҥӓвлӓ, вольыкын 
вӹлнӹшӹ шушырвлӓ гач, вашталтшы цэр влӓм шӓ- 
рэн кэрдӹт. Кавшаҥывлӓ ӹшкэ кӓпӹштӹ сэмӹнь ӹш- 
кӹлӓн лӹмӓнвлӓ ылыт: пармы, ӹвӹрӓ, тӹҥӓ, маныт.

ПАРМЫВЛӒ
Каваштыштышы мижвлӓ лошкы мыным оптышы 

кого арашыҥӓвлӓ нинӹ ылыт.
Мыны гӹцшӹ льичинкӹвлӓ (шукшвлӓ) лӓктыт. Ма- 

хань вӓрӹштӹ ти льичинкывлӓ кушкыт, тышты йа- 
сым ыштӓт: мӹшкӹр пуштышты, вуйышты, шайа ка- 
рэм доны, кавашты лӹвӓлнӹ. Иктаманьар жэп эртӹ- 
мӹкӹ вольык кӓп гӹц льичинкывлӓ лӓктӹтӓт рокыш- 
ты вара поганьа (куколкы) лит, вара тидӹвлӓ гӹц 
шӹҥӓвлӓ лӓктӹт. Кым йиш шӹҥӓвлӓ улы: имньи пар- 
мы, ӱш кӱж  пӓрмы (ломыж пармы), шарык пармы 
(тыҥӓ) маныт.

Имньи пармы. Имньивлӓ вӹлкӹ ийунь тӹлзӹгӹц, 
пиш когончок ийуль дӓ август тӹлзӹн шокшы кэ- 
чӹвлӓ годым нападайа (пынцылтэш), имньи тэрвэш 
кышак шон ӓвӓ пармы мынывлӓштӹм мынцэн опта. 
Мынывлӓгӹцӹнчӹ, шукат акэртӹ, льичинкывлӓ лӓк- 
тӹт, кыдывлӓ имньи капӹм лӹгӹштӓрӓш тӹҥӓлӹт. 
Лӹгӹштӹм вӓрвлӓжӹм имньивлӓ нылат, льичинкӹ- 
влӓм ышмашкышты варэштӓрӓт дӓ вара качкыш йа- 
рэлӓ, вӹд йарэлӓ мӹшкӹр пуштышкы вӓрэштӹт. Лу 
тӹлзӹ нӓрӹ вэрэмӓ эртӹмӹкӹ льичинкывлӓ шыр 
йарэлӓ вӹлкӹ лӓктӹт дӓ рокышты куколкышкы сӓр-
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нӓт. 30-40 кэчӹштӹ куколкывлӓ гӹц пармывлӓ лӓк- 
тӹт, ӓвӓ пармывлӓжӹ эчэ мӹҥэшок имньи, влӓэш 
мынывлӓм оптат. Имньи логэрэш шукы льичинкӹвлӓ 
погынымыкы шошым вэкылӓ имньивлӓм кахырыкташ 
тӹҥӓлӹт, шӹрэрӓкӹнок тэҥэ йасланышы имньивлӓн 
йӱктӹмы годым нэргӹцӹштӹ вӹд кэӓ. Мӹшкӹр пуш- 
тышты льичинкывлӓ погынымыкы, мӹшкӹр пуш ты ш -;

22 кар. Кого Лрашӹкӓвлӓ

ты каршташ тӹҥӓлэш, ачыла тӹҥӓлэш, имньивлӓ 
пӓрдӓлӓш тӹҥӓлӹт дӓ йужгнамчы колат. Шайыл^ыра- 
жышты льичинкывлӓ ш укок погынымыкы имньин шӹ- 
рэн шармы шомаш лиӓтлэш, цӹркӹнӓ, дӓ пач вэкы- 
лӓжӹ воспальэнийэ киш ки манмы цэр лин кэрдэш. 
Пӓрмы льичинкӹвлӓ ӹнчӹ лиэп манын, шӹрэрӓкӹн

23-кар. Ы шкал вӹлнӓн оптэн 
кодыли пармы ли инкӹ

имньивлӓм ирӹктӓш, шэргэ дон ыдыраш кэлэш, тэҥэ 
итӹрӓйэн-имньи кавашты вӹлэцӹн пармы шукшвлӓм 
караҥдаш лиэш. Таварный тьигыт парым имньивлӓ- 
лӓн шӱлӹктӹмӓш палшыкым пуа. Шайыл ыражышты- 
ышы льичинкӹвлӓм китдонат караҥдаш лиэш, кит- 
донат караҥдаш лиэш, кит дон агыл гӹнь шавыньым 
аль крэольинӹм вӹд йарэлӓ колтэн мышкын лыкташ 
лиэш,
38



У ш куж  пармы (ломыж пармы манмы). Ти шӹҥӓ- 
жы мӱкш гань ылэш. Ти шӹҥӓвлӓ кӓҥӹж тӹҥӓлмӹ 
гӹц шӹжӹ йактэок, пишыжок шокшы кэчӹвӓл кыт- 
лан, чоҥэштӹлӹт. Авӓ пармывлӓжӹ мыныштым шал-

24-кар. Личинкӹ мкит 
тон тэмдэн лыкмаш

дыра вольыквлӓн мижвлӓшкӹ оптат.-Мынывлӓгӹцӹн- 
чӹ льичинкӹвлӓ лӓктӹтӓт кавашты чӱчэн вольык ту- 
пышкы пырат, дӓ тӹ вӓрвлӓштӹжӹ пӱкш  гань, шу 
коргӓн чунчэвлӓ лит. Ти чӱнчэвлӓ кушмышты сэмӹнь, 

каваштышты пӹтӓри вулапка вуй гань, 
вара изин ольэн со когоэмшы ыражвла 
лит. Ти ыражвлӓм льичинкы шкэок 
ӹштӓ. Вара ти ыраж гӹц льичинкӹ лӓк- 
тэшӓт куколкышкы сӓрнӓ, куколкывла 
гӹцшӹ эчэ пармывлӓ лӓктӹт. Кавашты 
лӹвӓлнӹ шукы тэгэнь чунчэ коргӹш- 
тӹшӹ шукшвла пашымыкы, вольык 
худаланэн дӓ шӹшэрӹмӓт кӧтӹртэн кэр- 
дэш. Тэгэнь пармыкы шукш пашымыки 
вольыквлӓн кавашты ыраж вэлӹ аль ш ук- 

швлӓ пӹтӹмӹкӹжӓт пӧрэм вэлӹ дӓ худа качэс- 
твӓн лиэш. Ти шушырвлӓжӹ цӓрӹштӹ дӓ кутан вӹлнӹ 
ылытат вольык каваштын ӓкшӹм эчэ когон валтат.

Пармывлӓдон кӹрэдӓлмӓштӹ сэк йажо тэгэнь срэд- 
ствавлӓ ылыт: и йыдэок вольыквлӓм кӹтӓш лыкмэш- 
кӹ шукшвлӓм тэмдэн, цывэштэн, аль шукш  ыраж-
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влӓшкӹжӹ крэольин аль нафтальин мазӹм шӹрэн 
йамдымаш.

Ш ӹ ҥ ӓ  ( ш а р ы к  п а р мы )  когончок ӹлӹштӓшӓн 
шӹргӹ лошты дӓ шӹргӹ лишнӹ кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ, 
тӹшкэрӹштӹ, дӓ шарык урдымы витӓ шэлыквлӓштӹ 
ужалтэш. Ийуль гӹц сэнтьӓвӹр тӹлзӹ йактэ, шокшы 
кэчӹвлӓ годым, тӹҥӓвлӓ чоҥэштӹлӹт. Ш арык тэрвэш 
ӓвӓ шӹҥӓвлӓ вазалмыкышты, шарык нэрэш мынывлӓ- 
штӹм мынцэн оптат. Льичинкӹвлӓжӹ нэр шужышкы, 
ышма поҥыжышкы пырат, ӹндэкш тӹлзӹштӹ мӹҥэш 
лӓктӹт.

Нэр шужышкы кэлгышкок льичинкӹвлӓ варэштмӹ- 
кӹ шарыквлӓн рун йогаш тӹҥӓлэш. Шарыквлӓ тӹр- 
вӹнцӹт, кахырат, нэрӹштӹм анцыл йалвлӓэшӹштӹ, рок 
тэрвэш дӓ магань шон пиҥӹдӹ ӓдӹрвлӓэш пиш когон 
шӹркӓлӓт, йужгнамчы шарыквлӓ вуйын сӓрнӓш тӹ- 
ҥӓлӹт, дӓ шӹрэрӓкӹнок колат.

Пармывлӓ дон крэдӓлмӓш мэрӓвлӓ:
1) Парман годым вольыквлӓм кӹтӓш ак кэл.
2) Вальыквлӓ вӹлнӹшӹ льичинкӹвлӓм (шукшвлӓм) 

топылоть йамдэн миӓш, пӹтӓрӓш кэлэш. (Пишыжок 
шуран шалдыра вольыкыным—).

3) Имньи, ышкал вольыквлӓм топылоть итӹрайӓш 
кэлэш.

4) Кӹтӓш лыкмы годым шарык нэрвлӓэш таварный 
тьигӹтӹм шӹрӓш кэлэш. Таварный тьигӹтшӹ, кач- 
кыш нумы вӓрӹм (тӓгӓнӓм молы) шӹрэн, шарык нэ- 
рэш кӓньӹлӹн шӹрӓлтэш.

П а р м ы в л ӓ  вольыквлӓм авырэм нӓлмӹштӹ гӹц 
пасна, пырылмышты гач цэр тӓрвӓтӹшӹ бацилывлӓм 
(сибирски йазвын дӓ молы цэрӹнӹмӓт) шӓрӓт.

Шӹргӓн дӓ лывыргы вӓрвлӓштӹ пармывлӓ когон- 
чок улы. Нинӹ кӓҥӹж тӹҥӓлмӹ годымок чоҥэштӹ- 
лӓш тӹҥӓлӹтӓт, август тӹлзӹ йактэ чоҥэштӹлӹт. 
Пырмыштыдон вольыквлӓм тошаландарат дӓ шкалвлӓ 
шӹшэрӹм кӧтӹртӓт. Кыды тымэньшӹвлӓ (Порчински) 
пармывладон крэдӓлӓш вольык йуктӹмӹ вӓрвлӓштӹ вӹ-
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дӹм ньэфтӹ дон патылаҥтарымашым ймжо мэрӓэш 
лыдэш.

Тэҥэ вӹдӹм вӹцкӹжӹн патылаҥтараш 300 квад- 
ратный мэтӹрэш 0,4 кило нӓрӹ ньэфтӹ к!3лэш. Вӹ- 
дэш пармы тӹкнымӹкӹжӹ, ӹшкӹмчӹм ньэфтэш вӹ- 
дӹл шӹндӓӓт чоҥэштэн кэн ак кэрт, вӹдэшок кола. 
Совэтски Сойузыштына пармывлӓ доны крэдӓлмӓштӹ, 
лач ӹштэн кэрдмӹнӓжок, кынам шокшы, когон пар- 
ман годым кӹтӹдӹмӓш вэлӹ ылэш.

Ӹвӹрӓвлӓ, пиш когон цуцанок вольыквлӓ вӹлкӹ 
оҥылашышкы, нэрӹшкӹ, сӹнцӓрӓждокы, важлошкы 
вӹдӹлӓлтмӹштӹдон дӓ пырылмыштыдон пиш когон 
вольыквлӓм авырэм нӓлӹт. Ывӹрӓвлӓ пӹрын шӹндӹ- 
мӹ вӓрвлӓм тэҥэ тӧрлӹмӹлӓ; вольыквлӓм пӹцкэмӹш 
„вӓрӹшкӹ питӹрӹмӹлӓ, савыцвлӓм ушты вӹд дон 
нӧртэн кычымыла, ӓль цилӓ вольык кӓпчӹмок вӹд тон 
нӧртӹмӹлӓ дӓ вара извэстка вӹдӹм шӹрӹмӹлӓ. Ти- 
дӹжӹм итӹнӱдон ӹштэн йажо ылэш.

кБиӹмӹ годым гигиэнӹн
ТЭРГ61МАШВЛӒЖӸ

Вольыквлӓм кытӹмӹ годым тэхэньӹ обшый гиги- 
эньичэски условивлӓ лишӓшлык Ы ЛЫ Т:

1) Вольыквлӓм йал лӹвӓл качкышэш, кӓҥӹжӹш 
пырымыкы, изин ольэн, кӹтӓш лыкмэшкӹ, ирок изиш 
пукшалал миэн привикньӹктӹмӹлӓ.

2) Кӹтӓш лыкмэшкӹ, кӹтӹмӹ вӓр анчымы, лувлӓ 
гӹц, мӓгань шон вильӓвлӓ гӹц итӹрӓйӹмӹ лишӓш- 
лык ылэш.

3) Цэрӹм шӓрэн кэрдшӹ ӹньӓн агыл вӓрвлӓ дӓ 
лӱдӹш пырэн шӹцмӓн лаза вӓрвлӓ, йӓмвлӓ да молат 
пичэн нӓлмӹ лишӓшлык ылыт.

4) Кӹтӹмӹ вӓрвлӓм, вольыклан качкыш ситӹжӹ 
манын, учӓсткӓвлӓэш * пайылэн шындӹмӹлӓ. Кӱк- 
шӹрӓк вӓрвлӓжӹм имньи дон шарыквлӓм кытӓш, ла- 
пырак вӓрвлӓжӹм шуран шалдыра вольыквлӓм дӓ 
саснавлӓм кӹтӓш ӹштӹмӹлӓ.
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5) Ш уды кушкын шоктымэшкӹ вольыквлӓм лык- 
таш ак кэл.

6) Лывш кошкымэшкӹ вольыквлӓм кӹтӹмӹ вӓрӹ- 
шкӹ лыкташ ак йары, вольыквлӓ мӹшкӹр пушты дӓ 
шолвлӓ карштымы цэрвлӓ дон йасланаш тӹҥӓл кэ- 
рдӹт.

7) Кэчӹвӓлӹн вольыквлӓм лэвӓш лӹвӓкӹ ӓль ӹмӹ- 
лӹшкӹ шагалтымыла.

8) Шӹшэрӓн шкалвлӓлӓн кӹтӹмӹ вӓр мӹндӹрӓи 
ӹнчӹ ли, шӹшэрӓн шкаллан мындӹркӹ кашмы йажо 
агыл. Ш кал вадарэш шӹшэр кычалт кодмыкы, вадар 
каршташ, аль мӹндӹркӹ ашкэдмӓшэш, валэн шӹцшӹ 
вадар гӹц шӹшэр йогаш тӹҥӓл кэрдэш.

9) Купвлӓштӹ, карэмӓн, урмашан вӓрвлӓ дӓ молы 
йардымы вӓрвлӓштӓт вольык-влӓм кӹтӓш ак кэл.

10) Кӹтӹмӹ вӓрӹштӹшӹ шудывлӓн ботаньичэски 
составыштым пӓлэя лӓкмӹлӓ дӓ качкаш йардымы шу- 
дан вӓрӹштӹ вольыквлӓм кӹтӓш ак кэл.

11) Пармывлӓдон дӓ молы шӹҥӓвлӓдон кӹрэдӓл- 
машӹм органьизуйымыла.

12) Кӹтозӹвлӓм анцыцок йӓмдӹлӹмӹлӓ дӓ нӹнӹ- 
лӓн пытӓриш палшыкым пушашлык аптьэкывлӓм нӓ- 
лӹн пумыла.

13) Кӹтӓш лыкмэшкӹ дӓ кӹтӓш лыкмыкат жэп 
гӹц жэпӹшты кӹтом вэтьэринарлӓн анчыктымыла.

14) У  гӹц кандымы вольӹквлӓш 14 кэчӹ пасна кӹ- 
тӹмӹ вӓрӹштӹ (карантьинышты), молы вольык лош- 
кы йарыдэок, кӹтӹмӹлӓ.

15) Вольык кӹтӧвлӓм чэльнӹквлӓ лишкӹ налӹн 
миӓш аккэл, дӓ кӹтӹмӹ вӓрвлӓ лишнӹ чэльньӹквлӓ- 
жӹмӓт ӹштӓш ак кэл.

16) Ш ӹжӹм покшыман, кужы  йытвлӓ годым воль- 
ыквлӓм кӹтӹмӹ вӓрвлӓщтӹ йыт вашт амалташ ак 
кэл, пырстуйэн дӓ йасланаш тӹҥӓл кэрдӹт.

17) Йурвлӓ топылоть йураш аль лым вилӹкӓлӓш 
тӹҥӓлмэшкӓт, кытӹмӓш гӹц вольыквлӓм изин ольэн 
пичӹ коргӹш пыртымыла.
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18) Вольыквлӓлӓн прамой, ситӓлыкок вӹд йуктӹ- 
мӓшӹм органьизуйаш кэлэш.

19) Вольык урдымы кудвичӹвлӓэш, вӹцкӹжӹн лэ- 
вэдӓлмӹ, кормы пумы вӓрӓн загонвлӓм ӹштӹмӹлӓ дӓ 
тишкӹ вольыквлӓм свэзӓ воздухтон шӱлӓш лыкдыл- 
далмыла.

20) Шалдыра вольыквлӓм тыгыды вольыквлӓ гӹц 
пасна кӹтӹмӹлӓ. Лишӓшлык шкалвлӓм лимӹ вэкӹлӓ 
кӹтӧшкӹ айырымыла.

КӸ ТӸМӸ.ГОДЫМ ВОЛЬЫКВЛӒМ ЙӰКТӸМӒШ
Кӹтӹмӹ вӓрӹштӹ вольыквлӓм йажон урдаш манын, 

йажо выдӹм ситӓрӹмӓш чӹҥӹдӹмӹ пашажок лиэш.
Выд укэ гынь вольык урдымы хозайствам видӓш 

ак ли. Кэчӹньок вольыквлӓ пиш шукы вӹдӹм шо- 
ды гач (шӱлэн), кавашты гач (кавашты шулӹмӹ дӓ 
испарайалтмы гач), кыжмы гач, шӹшэр пушы воль- 
ыквлӓн шӹшэр йарэ вӹлкӹ лыктыт. Тидӹвлӓ вӓрэш 
вӧльыквлӓлӓн вӹд кэлэш. Тӹлэц паснажат вӹд хо- 
зайствашты когон кэлэш. Тэвэ ма гишӓн кӹтӹм вэ- 
рэмӓн вольыквлӓлӓн ситӓлыкок йажо вӹдӹм ситӓрӓш 
шанаш кэлэш.

Магань вӹд лишӓшлык (гигиэнӹн тэргӹмӓшвлӓ).
Йӱктӓш йарал вӹдӹм физичэски дӓ химичэски 

свойствывлӓжӹ дон дӓ йардымаш микробвлӓ укэ до- 
ны опрэдьэльӓйӓт.

Вольыквлӓлӓн йӱкташ йарал йажо вӹд, цӹрэдӹмӹ, 
ирэ, тотлы тотан, ньимагань пыштымы дӓ кэрӓл тьэм- 
пэратуран лишӓшлык ылэш.

Вӹдӹн тэхэнь качэствыжым проста приборвлӓ до- 
нок пӓлӓш лиэш,

Вӹдӹн цӹрэӓн дон сотыжым дьистьильированный, 
кужикӓ 40 см. кытан цильинтӹрӹшкӹ оптэн шӹндӹ- 
мӹ, вӹд дон тӓҥӓштӓрэн пӓлӓт. Вӹдӹн ланцывлӓш- 
тӹм кӱшӹц, цильинтӹрвлӓштӹм ош пумагаэш шагал- 
тэн анчымыла.

Й а ж о  в ӹ д  С о т ы , ц ӹ р э д ӹ м ӹ  л и ш ӓ ш л ы к .  И к т ӓ  м а -  

г а н ь  ц ӹ р э  в ӹ д ӹ ш т ӹ  у л ы  г ӹ н ь ,  ( с а р ы ,  с а р ы - к ӹ р ӓ н ӓ л -
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гӹ, ыжаргы да молы цырэӓт) вӹдӹштӹ миньэральный 
ӓль органьичэски вэщэствлӓ улым анчыкта.

Санцалан, качы ӓль ышма шораҥдышы (вӓжуший) 
тот вӹдӹштӹ улы гӹнь поварэнный санцал, сэрно- 
кислый магньэзи дӓ кӹртньи улым анчыкта.

Вӹдӹн тотым 15-20° С ылмы годым кӓньӹл пӓлӓш. 
Вӹдӹштӹ ньимагань пышат лишӓшлык агыл.

Вӹдӹштӹ шӱшӹ пыш улы гӹнь, иктӓма шумӓш 
улым ӓль худа вӓр гӹц йогышы вӹд улым анчыкта. 
50-60° С йактэ ӹрӹмӹкӹ вэлӹ вӹдӹн пышыжым кӓ- 
ньӹл пӓлӓш, тэгэнь тьэмпэратурышты вэлӹ пышла- 
нышы вэшэствавлӓ айыртэмӹн пышаҥыт. Вӹд топы- 
лотьок свэзӓ шалга гӹнь, тьэмпэратурыжы ак кузы 
гӹнь тӹштӹ газ (угльэкислота дон углэрод) улым ан- 
чыкта. Вӹдӹн тьэмпэратурыжы 15° С эртӓрӹшӓш- 
лык агыл.

Ливӹ вӹд йумӹ шомашым худан цӓрӓ.
Ӱштӹ иӓн вӹд ӹрэн шӹцшӹ вольыквлӓм пырстуй- 

ыктэн дӓ тӱжӹ шкалвлӓм лоэштӓрэн кэрдэш.
Практьичэски кэрӓл пӓшӓэш вӹдӹн химичэски со- 

ставыжым опрэдьэльӓйӹмӹ годым пӓлӹмӹлӓ:
1) Вӹдӹшӹ угльэкислӹй, сэрно-кислӹй санцалвлӓ, 

извэсткӓ дӓ магньэзи улы гишӓн вӹд пиҥӹдӹ ылмым 
пӓлмӹлӓ,

2) Вӹдӹштӹ органьичэски вэщэствавлӓ дӓ нӹнӹм 
шӓлӓтӹшӹ продуктывлӓ (амиак, азотный да азотьис- 
тый кислотавлӓ, сэроводород) улым пӓлӹмӹлӓ.

Вӹдӹн химичэски составыжым проста лаборатор- 
ный иссльэдованьи дон, вӓрӹшток аль лишӹл ла- 
бораторишкӹ анчэн лӓктӓнг колтэн пӓлӹмӹлӓ.

Пиш пиҥӹды вӹд, вольыквлӓлӓн йӱктӓш йарыды- 
мы манаш ак ли гӹньӓт, хозӓйствэнный цэльэш ти 
вӹд ак йары. Вӹдӹштӹ миньэральный да органьи- 
чэски вэщэствавлӓ улы гӹнь, щӱӓш тӹҥӓлшӹ орга- 
ньичэски вэшэствавлӓ, айыртэмынчок вольыквлӓ гӹц 
лишӹ; мӱнэм гӹцӹн кодшывлӓм кӹшкӹмӹ гӹц лишӹ- 
кыньэвлӓ цикӹмӹ вӓрвлӓ гӹц дӓ молы гӹц льӓвӹр; 
тӹшӹ почвы гач вӹд йогымым анчыкта. Пиш когон-
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чок йардымы микробвлӓ дон (сибирски йазвын да 
молы цэрӹн дон) дӓ кучы льӓнӹквлӓ дон вӹдӹн за- 
ражайалтмыжым пӓлӓш кэлэш.

Иардымы вӹдвлӓ гӹц вольыквлӓн цэрлӓнӹмӓш дӓ 
колымашат лин кэрдэш.

КӸТӸМӸ ВӒРВЛӒШТВ! Вб1Дб1М СИТӒРВШӒШ

Кӹтӹмӹ вӓрӹштӹ вольЫквлӓм йэстэствэнный вӓр- 
влӓ гӹцӓт (ӓҥӹр, йар...) дӓ искусствэнный вӓрвлӓ гӹ- 
цӓт (вӹтсӹнца, пӱэ) йӱктӓш лиэш.

Кэрэк магань вӓр- 
гӹцӓт вольыкым йӱкт- 
ӹмӹ годым, зоогиги- 
энӹн тэргӹмӓшвлӓм 
собльудайаш кэлэш.

Пӱэ гӹц, ӓҥӹр дӓ 
йӓрвлӓ гӹц вольыкым 
йӱктӹмӹ годым, тиш- 
кӹ намозы вӹд иогы- 
маш гӹц, вольык дӓ 
кэк вильӓвлӓ кӹшкӹ- 
мӓш гӹц анчымыла.

Вольыквлӓ йӱктӹмӹ вӓрвлӓ лишцӹ вольыквлӓм нӱ- 
штӹлӹктӓш, тыгырым мышкаш, кӹньэм дӓ итӹнӹм 
шыкташ ак кэл.

Вӹд йӱктӹмӹ вӓр изи вэлӹ гӹнь пындашыжым 
ильӹ гӹц итӹрайэн дӓ кэлгэмдэн колтымыла.

Йӱктӹмӹ вӓрвлӓштӹ волыквлӓ вӹдӹм ӹнчӹ пыды- 
ратылэп дӓ, шыр, кыжвэквлӓштӹдон ӹнчӹ льӓвӹр- 
тӹлэп манын, йӱктӹмӹ вӓрвлӓм равывлӓдон пичэн 
шӹндӓш кэлэш. Вӹд йӱктӹмӹ вӓрӹштӹ тура сирӹм 
торэмдэн колташ кэлэш.Йуктӓш вольыквлӓм цуцатци- 
цан валтымыла, икӓнӓштӹ кӹтӧ хӓлӓ валташ ак кэл.

Шолын лӓкшӹ вӹдвлӓм йӱктӹмӹ годым, вал мы- 
чан прийомньыкым (чанкого таганӓм вольыквлӓм йук- 
тӓш шӹндӓш кэлэш.

Капайымы дӓ труван выд сӹнцӓвлӓм (абэссински,
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портоновски, пролымывлам) ӹштэн грунтовый выд- 
тон пользывайымыла.

Капайымы вӹдсӹнзӓвлӓ гӹц йӱктӹмӹ годым тэ- 
гэнь грунтэвый выдтон правилывлӓм анчымыла:

1. Вольык шалгымы дӓ намозы пэрэгӹмӹ вӓрвлӓ- 
гыц 50 мэтӹр ӧрдӹжэш вӹтсӹнцӓлӓн вӓрӹм айыраш 
кэлэш;

2. Вӹдсӹнцӓн кэлгӹцшӹ 4 —5 мэтӹр гӹц коаш 
ӹнчӹ ли, органьичэски вэшэствавлӓ дӓ бактьэривлӓ- 
дӹмӹ, кэлгӹштылшы ирэ вӹд лижӹ,

3. Вӹдсӹнцӓ пуражы вӹд шывштымы матьэриал- 
влӓ гӹц (кӱ  гӹц, кальым кӹрпӹц гӹц) ӹштымӹ йа- 
жорак ылэш;

4. Вӹтсӹнзӓ вӹлӓн лэвӓшӹм ӓль вӹд витӹдӹмӹ 
лэвӓшӓн будкым ӹштӓш кэлэш;

5. Вӹдӹм вытсӹнцӓ гӹц вэдӹрӓ дон агыл, насос 
дон лыкташ кэлэш;

6. Вӹдсӹнцӓ сага рокчы мол вӓр гӹц кӱкшӹрӓк 
лишӓшлык;

7. Вӹтсӹнзӓ гӹц вӹдӹм вал мычкы ӧрдӹшкы кол- 
тымыла, валжы вӹдшывштымы матьэрвиалвлӓ гӹ ӹш- 
тӹмӹ лишӓшлык.

8. Вӹтсӹнзӓ лишнок вольыквлӓм йӱктӓш ак кэл.
Пролымы вӹтсӹнзӓвлӓ: абиссински, артьэзиански,

кэлгӹ вӓр гӹц йажо качэстван вӹдӹм лыктыт, сэдын 
донок тэгэнь вӹтсӹнцӓвлӓм ӹштӓш кэлэш.

Лаксаквлӓштӹшӹ, купвлӓштӹшӹ, йогэн кэрдтӹмӹ 
пӱэвлӓштӹш вӹдвлӓм, цэрвлӓ ӹнчӹ попазэп манын, 
йӱктӓш ак кэл.

Йужнамчы вӹдӹм итӹрӓйӹшӓшлӓнэн фильтруйаш, 
шолташ дӓ химичэски составывлӓ дон дьэзинфэкцим 
(хлорированьым, озорньированьым дӓ ультрафиольэ- 
товый лучи влӓдон дӓ молыдонат) ӹштӓш вӓрэштэш.

Кынамчы пиш шокшы кэчӹвлӓ шалгымы годым, 
кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ шокшэш выд кошкэн кэмӹ го- 
дым, кыды вольыквлӓжӹм (пьлэмэнной ӱшкӱжвлӓм) 
вӹрӓн мыртны пукшэн шалгыктымы годым, вӹдӹм 
йӱктӓш автоэш ӓль араваэш поцкавлӓдон шывштат.



Вольыквлӓм йӱктӹмӹкӹ вэдӹрӓвлӓм, тӓгӓнӓвлӓм 
итӹрӓйӹмӹлӓ, цэр вӓрэшт кэрдмӹлӓ чучэш гӹнь 
дизинфэкцим (шокшы вӹддон соды йарэлӓ, йэдкий 
натыр дӓ молы йарэӓт) ӹштӹмӹлӓ.

Кӹтӹмӹ вӓрӹшкӹ вольыквлӓм лыкмэшкӹ, вӹд 
йӱктӹмӹ вӓрвлӓм цилӓ анчымыла дӓ тидӹвлӓм ӹштэн 
мимылӓ:

1. Вӹд йӱкгӹмӹ вӓрӹштӹ кыныжвлӓм, шӱшӹ пу- 
шӓҥӹвлӓм, прэньӓвлӓм, царкэмвлӓм, ӓль иктӓмаганьы 
вольыкын дӓ кэк вильӓвлӓм, намозывлӓм дӓ молымат 
цилӓ итӹрӓйэн лыкмыла;

2. Вольык йӱктӹмӹ вӓрвлӓшкӹ: ӓҥӹр тӹрӹшкӹ, 
йӓр тӹрӹшкӹ дӓ молы вӓрэӓт валымашвлӓ тура 
ылыт гӹнь, пасэзмдэн колтымыла:

3. Йӱмы годым вольыквлӓ вӹдӹм ӹнчӹ лӓвӹртӹ- 
лэп манын, йӱктӹмӹ вӓрвлӓм пичэн шӹндӹмӹлӓ;

4. Вольык йӱктӹмӹ инвэнтӓрӹм: поцкавлӓм, тӓгӓ- 
нӓвлӓм, вэдӹрӓвлӓм ситӓлыкымок йамдӹлӹмӹлӓ;

5. Б1штӓш лимӹ сэмӹнь вӹдӹн качэствыжым, 
химичэски дӓ бактэорологичэски исслэдонаньым ӹш- 
тэн, пӓлэн лӓкмӹлӓ;

6. Кӹтӧштӹ цилӓ вольыквлӓмок вэтьэринар анчэн 
лӓкшы, йасаанвлӓм дӓ цэрлӓнӓш цацышывлӓм пасна 
кӹтӧвлӓшкӹ айырымыла.

ИТ61РАИӸМӒШ ДОН ДЬЭЗИНФЕКЦИ
В а ш т а л т ш ы  ц э р д о н  в о л ь ы к  к о л м ы к ы  в и л ь ӓ ж ӹ м  

т а й ы м ы к ы ,  в о л ь ы к  в и т ӓ м  д ӓ  м о л ы м а т  и т ӹ р ӓ й ӓ ш  д ӓ  

д ь э з и н ф э к ц и м  ӹ ш т ӓ ш  к э л э ш  м а н ы н ,  к ӱ ш н ӹ  с и р ӹ -  

м ӓ ш т ӹ н ӓ  Ш у к ы  г ӓ н ӓ  ӓ ш ӹ н д ӓ р ӹ м ӹ .

Итӹрӓйӹмӓш дон дьэзинфэкци ӹштӹмӹн цэльжы 
вашталтшы цэрӹн шӓрӹмӓшӹжӹм пӹтӓрӹмӓш ылэш.

Ньигнамат вольык шалгыктымы ӓль колымы вӓр- 
гӹц итӹрӓйӓш тӹҥӓлӓш кэлэш, Итӹрайӹмӓш тэҥэ 
кэшӓшлык ылэш: намозым, вольык йал лӹвӓлнӹшӹ 
шӓрӹшӹм, кодшы кормым, олымвлӓм цилӓ икараш 
погымыла. Вара цилӓ тидӹм йылатэн колтьшыла (си- 
бирски йазвы дон, шумӓшиЯ карбункул дон шуран
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шалдыра вольыкын чума дон колымы годым) аль 
вольык мыгилӓшкӹ дӓ вэсӹ йорэ пасна вӓрӹшкӹ во- 
льык сагаок тайымы годым мӱдӹмӹлӓ. Цэр когон 
лӱдӹш агыл годым дьэзинфэкцим вэлӹ ӹштымӹлӓ.

Пун частьӓвлӓм; коритӓм, пукшымы вӓрвлӓм, пи- 
чӹвлӓм, йӓшлӓвлӓм. дӓ молымат кышты кэлэш пы- 
жарымыла. Пыжарымы тарвашвлӓштӹм, дӓ итӹрай- 
ӹмӹ гӹц кодшы сӱквлӓм йылатымыла.

Шкал шалгыктымы вӓрӹштӹшӹ витэн кэрдшӹ —  
пу сэдӹравлӓм караҥдымыла.

Сэдӹрӓ лӹвӓлнӹшӹ рокым, вольык кыжвэк, на- 
мозы вӹд кышкэвэк валэн витэн шон йӹлхи капа- 
йэн караҥдымыла.

Ти капайэн лыкмы рокым мӱнэмӹшкӹ вольык 
мыгилӓэш ӓль пасна вӓрэш мӱдӹмӹлӓ, караҥдымы 
сэдырӓвлӓм пыжарымыла дӓ итӹрайӹмӹлӓ, вара дьэ- 
зинорэкцим ӹштӹмӹкӹ мӹҥэшок шӓрӓш лиэш.

Вӹдӹм шывштымы сэдӹравлӓм дӓ вӹд шывштымы 
матьэриалвлӓ гӹц ӹштӹмӹ стэньӓвлӓм, штолмывлӓм, 
имньи шалгыктымы вӓрвлӓм, кыжвэк йогымы канава- 
влӓм шокшы вӹд дон соды йарэлӓ, ломыж ӓль ыжар 
шавынь йӓрэлӓ мышмыла.

Гльинтон (корш ок рокым) шин шындэн ӹштымӹ 
сэдырӓ вылэнӹн начкы ламыжым, ■ кукш ы  ланцы 
йактэок караҥдымыла. Рокын аль ошман сэдӹрӓвлӓ 
гӹнь 10 сантимэтыр кэлгӹцӹм (кукшы рок йактэ) 
нӓлмӹлӓ. Лыкмы рокчым вольык мыгилӓэш, ӓль вэ- 
сӹ йорэ пасна вӓрэш мӱдымӹлӓ. Шулдӓкӓн, тошты 
хӓдӹрвлӓштӹм (кэрэмвлӓм молы) йылатымыла. Воль- 
ык пичӹштӹ шӹ кычылтмы ӓдӹрвлӓ (вӓргӹц вӓ- 
рӹшкӹ кандышмы кольмы пугы, шэньӹк, кӹрӓпльӓ, 
кольмы, арававлӓ, вачкывлӓ дӓ молат) дьэзинфэкцим 
ӹштӹмӹкӹ, соды раствор дон, кон дон аль шокшы 
шавынь выд дон йажон мышкын колтымыла.

Кӹртньи ӓдӹрвлӓм (цэпӹм. колцавлӓм, шэньӹквлӓм. 
кольмывлӓм, йал пындаш ыдырымывлӓм, ӓзӹрвлӓм, 
шипцивлӓм, вэдӹрӓвлӓм) йылатэн аль вэстатьан цэр 
вашталт кэрдмӓшӹм караҥдымыкы проста, аль кои 
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выд дон мышмыла. Каваштын аль рэзинӹ ӓдӹрвлӓм 
цэр вашталтмашым йамдымы жидкостьвлӓ дон мыш- 
мыкы, шавыньан вӹд дон мышмыла.

Цэр вашталт кэртӹмӹм ӹштӹшӹ (обэззараживай- 
шы) срэдствавлӓ шукы статсан ӱлы. Мӓ кок цуцаэш 
айырэна. Пӹтӓрли тонышна улы вэшэствавла гишӓн, 
дӓ вара химичэски нӓлмӹ ӓдӹрвлӓ гишӓн кэлэсэнӓ.

Дьэзинфэкцилӓн тонышы срэдствавлӓ
К э ч ӹ  с о т ы  — шӓрлӹшӹ цэрвлӓн микробвлӓм йам- 

дышы, (тубэркульоз годым дӓ молнамат) сэк йажо 
срэдства ылэш. Сэдӹ гишӓнок вольык урдьшы куд- 
вичӹвлӓм, сарайвлӓм, кӧргӹшкӹжӓт цилӓ вӓрэок дӓ 
цилӓ вольык анчымы ӓдӹрвлӓмӓт кэчӹ соты ужмыла 
стройаш кэлэш. Вольык анчымы ӓдӹрвлӓм, соты кэ- 
чӹн кэчӹ айарышкы лыкташ кэлэш. Вашталтшы цэр 
вӓрэштмӹкӹ, кэчӹ соты молы дьэзинфэкци срэдст- 
вавлӓ гӹц пасна палшыкым пуэн ак кэрт. Кэчӹ соты 
вашталтшы цэрвлӓ шӓрлӹмӓш гӹц палшыкым пуа. 
' Ш о л т ы м а ш  —  мытык жэпӹшток заразым пуштэш. 
Вӹд 15 гыц 30 минут йактэ шолжы, дӓ шолтэн дьэ- 
зинфэкцируйымы ӓдӹрвлӓжӹм вӹдчӹ мӱдӹжӹ. Выдэш 
шолтэн, ӓтӹдэрвлӓштӹшӹ, магань шон инструмэнт- 
влӓштӹшӹ (стьоклан, фарфорын кӹртньин), дӓ пи- 
шӹжок чимӹ ӓдӹрвлӓштӹшӹ (шӹргӹмсавыцыштышы, 
халатыштышы), шӓрлӹшӹ цэрӹн микробвлӓм пуш- 
таш лиэш.

Вӹдӹшкӹ 2 процэнтӹ угльэкислый содым, ломы- 
жым ӓль ыжар шавыньым пиштӓлмӹкӹ тӹнӓм дьэ- 
зинфэкцин силажы эчэ когон кушкэш.

К у к ш ы  ш о к ш ы .  Комы ӓдӹрвлӓштӹшӹ (хал- 
атыштышы, йалашыштышы) цэрлӹктӹшӹ микробвлӓм, 
шокшы утьуг дон утьужлэн пушташ лиэш. Комы 
ӓдӹрвлӓм 2 кӓнӓ, ко к  вэлгэ утьужлаш кэлэш. Тыгы- 
рыштышы, йалашы штышы, выргэмыштӹшӹ тивлӓм, 
шуршывлӓм дӓ ма гань шон кавшаҥывлам Кукш ы 

'шокшы пиш йажон пуштэш.
Й л а т ы м ы  д о н  к о г э р т ы м ӓ ш .  Тыл салым тыр-
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хышы кӹртньин ӓдӹрвлӓм, дӓ пунымат —  кольмым, 
шэньӹкӹм, крапльам, пӱгӹм, тартам да молымат 
салымыш цикӓлӹн заразым пушташ лиэш. Олтэн 
шӹндӹмӹ тылэшок Когэртӓш лиэш.

Химичэски срэдствавлӓ дон дьэзинфэкцим 
ӹштӹмӓш.

Заразым йамдаш манын, шукы ййш ылшы хими- 
чэсли срэдствавлӓ гӹц, шырэнчок сульэма растворым, 
итӹрӓйӹмӹ дӓ итӹрӓйдӹмӹ карболовый кислота, 
крэольин, таварный тьигыт, соды, хлор вӹд, форма- 
льин растворвлӓм кычылтыт, дӓ эчэ йажон питӹрэн 
шӹндӹмӹ вӓрвлӓштӹ сирӓ дон дӓ молы донат шӹк- 
штӓт. С у л ь э м а м  1000 ч а с т ь ӓ  выдэш ик частьӓм 
йарэн примэньӓйымӹлӓ (кычылтмыла).

Кӹзӹт ӹндэ пользывайаш кӓньӹл лижӹ манын, 
аптэквлӓштӹ 1 грамман, йакшар— розывый цырэан та- 
бльэткы влӓм ӹштӓт Пиш когон йадовитый дьэйст- 
виӓн ылэшӓт, сульэмам пиш итӹрӓн. вэтьэринарный 
спэциалтист анчымыдоны вэлӹ кычылташ йара.

И т ӹ р ӓ й ӹ м ӹ  о ч и ш ӹ н ы й  к а р б о л о в ы й  ки -  
с л о т а  — растворжы 3— 5 процэнтӓнӹм примэньӓйӓт. 
Кудвичӹвлӓм, вольык витӓвлӓм тидӹн дон шэргӓкӓнӓт 
ак дьэзинф-экцируйэн. Ш ӹрэрӓкӹнчок карболовый 
кислотам шавынь йарэлӓ шокшы раствор ӹштэн кы- 
чылтыт. И к  вэдӹрӓ шокшы вӹдӹшкӹ 400 грамм 
ыжар шавыньым да 600 грамм карболоаый кислотам 
колтат.

Тэҥэ шавынь йарэлӓ ӹштӹмӹ карболывый раство- 
рым вэньык дон, шоткадон ӓль йорэ прибор дон 
(гидропулт дон) пиш когон льӓвӹргэн шӹцшӹ пун 
чӓстьӓвлӓм (окньавлам, амасавлӓм, вольык пукшымы 
вӓрвлӓм, йӓшлӓвлӓм, тӓгӓнӓвлӓм, кӹртньи ӓдӹрвлӓм, 
выргэмвлӓм, шарган аль рэзины дон ӹштӹмӹ ӓдӹр- 
влӓм дӓ молымат пӹрхэн дьэзинфэкцим ӹштӓт, (при- 
мэньӓйӓт).

С и р ӓ  й а р э л ӓ  к а р б о л к ы  й а р ы ш .  Итӹрӓй- 
ӹдӹмӹ шимы карболывый кислоташкы, ольэн, изи
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порцывлӓ дон шим карболкы нӓрӹкӹмок концэн- 
трированнӹй тьэхньичэски сэрный кислотам при-. 
вайат. Сэрный кислота доны карболкым ӱштӹштӹ, 
ӓтӹм льшышкы ӓль ӱштӹ вӹдӹшкӹ шагалтэн йары- 
мыла. Иарымыкы кут кэчӹ шӹнцӹктӹмӹлӓ. Кислота- 
влӓм йарымы годым пиш когон пэрэгӓш кэлэш. Сэр- 
ный кислотан газым дӓ крэзолын парым шӱлэн шӹн- 
дӹмӓш гӹцӹн, тӱнӹш воздухышты пӓшӓм ӹштӹмӹлӓ, 
выргэмӹм дӓ кӓпӹм пиш пэрэгӹмӹлӓ. Ти йарымым 
(смэсьӹм) ирсӓмок аль 10°/о вӹдӹм йарэн употрэбль- 
ӓйӹмӹлӓ.

Сирӓ доны карболкы йарымы 42® ӱштӹштӹ кӹлмӓ, 
ти йарымышкы 5— 10®/о поварэннӹй санцалым при- 
вайымыкы кӹлмӹмӓш точкы 8— 13 градус йактэ ва- 
ла. Х л о р  в ӹ д  ӹшкэ обйомчын % пайжы вӹдӹм 
оптэн шӹндӹмӹ 10 льитӹран йамдар вашт балон 
гӹцӹн^хлорым (газым) колтэн вӓрӹшток йӓмдӹлӓл- 
тэш. Иамдарыжьш хлӧр тэмӹ сэмӹнь жэп гӹц жэ- 
пӹштӹ мыльгытылмыла. Ыжар - куп цӹрэӓн вӹдчӹ 
лимӹкӹ, хлор дон йарлэн шомым анчыкталорный из- 
вэскӓм дьэзинфэкцилӓн 20®/о концэнтрированный смэ- 
сӹм да 5®/о вишкӹдӹ смэсьӹм употоэбльӓйӓт.

Пӹтӓрлишӹжӹм висӹмӹ 20пайым хлоринывый из- 
вэскӓм 80 пай висимӹ вӹд дон йарэн ӹштӓт, вэсӹ- 
жым 5 пай хлоринывый извэскӓ дон 95 пай вӹдӹм 
йарэн ӹштӓт.

К р э о л ь и н ӹ м  — 1 —  3®/о йактэ вӹдэш йарэн упо- 
трэбльӓйӓт (кычылтыт). И к вэдӹрӓ вӹдэш 400 грамм 
крэольин кэлэш.

С в э ж э г а ш о н а й а  м а н м ы  и з в э с к ӓ м  тэҥэ 
йӓмдӹлмӹлӓ: токо йылатэн лыкмы извэсткӓм нӓлмӹ- 
лӓ кымда-рак ӓтӹшкӹ оптэн шӹндӹмӹлӓ, дӓ ик ла- 
дын вӹлкӹжӹ вӹдӹм йӧрӹмӹлӓ (вӹдчӹ нэлӹцшӹ 
дон извэсткӓ гӹц 2 пай чӹдӹн нӓлӓлтэш). Тэҥэ ӹш- 
тӹмӹкӹ извэскӓ кӱ  гӹцӹн лашаш ганьы лиэш, ти- 
дӹм кышты йасланышы вольык ылын, шалгыктымы 
вӓрвлӓэш, кыжвэкчӹ дӓ молыжы йогымы вӓрвлӓэш, 
сэдӹраэш дӓ молы вӓрэӓт шӓвӹмӹлӓ.
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И 3 в э с т к  ӓ ш ӹ ш э р; а) кым льитӹр вӹдӹшкӹ 
ик килограмм извэскӓм йарэн ныгыды— лиэш; б) ик 
килограмм извэскӓм 20 льитӹр выдэш йарэн виш- 
кӹдӹ — лиэш.

К р э з о л  выд.  20 —  50 грамым крэзол шавы- 
ньым нӓлӹтӓт вӹлкӹжӹ ик льитӹр вӹдӹм опталын 
йажон йарэн шӹндӓт, тӹнам 2 —  5°/о-ӓн растворжы 
лиэш.

Т ь и г ы т .  Дьэзинфэкци ӹштӓш йӓктӹ тугӹтӹм 
нӓлӹт, Тӹшӓкэн коным аль шавынь дон коным ти- 
гытдон йарэн растворым ӹштӓт.

а ) К о н  д о н  т и г ӹ т  й а р ы ш ы м  (растворым) 
йӓмдӹлӓш ик льитӹр вӹдӹм нӓлӹт, тӹшкӹ 100 грамм 
йэдкий натырым да 400 грамм тигӹтӹм привайат. 
Вара цилӓ тӹ йарымым ик вэдӹрӓ вӹдӹшкӹ опталыт.

б ) Ш а в ы н ь  д о н  й а р э л ӓ  т и г ы т  р а с т в о р .  
И к вэдӹрӓ растворым ӹштӓш 400 грамм тигитым- 
нӓлӹт дӓ 200 грамм ыжар шавытьым, дӓ тидӹм изиш 
ӹрӹктӹмӹ годым пыдыратылыт. Вара ик йамдар 
15°/о-ӓн йэдкий натыр растворым (400 гр. вӹдэш 50 
грамм йэдкий натыр йарышан растворым) нӓлӹт. 
Цилӓ ти йарышым (смэсьӹм) ик вэдӹрӓ выдӹшкӹ 
опталмыла.

У г л ь э к и с л ы й  с о д ы м 5 — 10 процэнтӓн, шокшӹ 
растворым примэньӓйӹмӹлӓ.

Ф о р м а л ь и н  р а с т в о р  ( 1 ° / о 'ӓ н ) .  Нӓлыт^ЗО^^грамм 
выжалымы формальинӹм да 1 льитӹр вӹдӹшкӹ оп- 
талын йажон йарыкалэн шӹндӓт.

Дьэзинфэкцилык срэдствавлӓм айырымаш
Цэржӹ дӓ цэржӹн шӓрлӹмӓшӹжӹ магань ылэш 

тӹ сэмӹнь дьэзинфэкцим ӹштӹмӹлӓ. Сэк лӱдӹш 
цэрвлӓ годым дьэзинфэкци ӹштӹмӹ гишӓн шагала- 
лына.

Сибирски йазвы цэр
Вашталтшы цэр дон цэрлӓнӹшӹ аль подозритьэлный 

вольыквлӓм анчышывлӓ,. сакой заражайалтшы адӹр-



влӓм дӓ колышы вольык вильӓвлӓм (капвлӓм) кочылт- 
шывлӓ кидӹштӹм, выргэмӹштӹм дӓ йалэш чимӹв- 
лӓштӹм итӹрӓйэн да дьэзинфэкцируйэн колтышаш- 
лык ылыт.

Заражайалтшы помэшэньӹвлӓштӹ (витӓштӹ дӓ 
молы вӓрэӓт) дӓ тунӹ шалгыктымы вӓрвлӓштӓт иты- 
райӓш да дьэзинфэкцим ӹштӓш кэлэш. Дьэзинфэкци- 
лӓн сэк йажо срэдстважок сульэмӓн раствор ылэш.

Айыртэмӹнчок вольыквлӓн пиҥӹдӹ дӓ вишкӹдӹ 
вӹр йарышан выдэльэньӹвлӓм (вольыкын лӓкшӹ йо- 
гышывлӓм) анчалаш кэлэш.

Тэгэньӹ выдьэльэньӹвлӓм намозы дӓ шӓрӹш (олым) 
йарэлӓ ик вӓрэ погэн йылатымыла.

Цэрӓн вольыквлӓн, вӹр дон льӓвӹргэн шӹцшӹ 
вишкӹдӹ намозым извэстка шӹшэр привайэн дьэ- 
зинфэкцируйаш кэлэш.

Сибирски йазвы цэр дон цэрлӓнӹшӹ вольык лӹ- 
вӓлнӹшӹ олымым дӓ кодшы кормыжым ик араш 
ӹштэн йылатэн колтымыла.

Сап цэр
Сап цэр дон йасланышы имньивлӓм анчышы, имньи 

вильӓм кычылтшы эдэмвлӓ, кидӹштӹм, выргэмӹштӹм, 
кӓнӹштӹшӹ вольык вильӓэш тӹкнӹш вӓрвлӓм мыш- 
кын, дьэзинфэкцируйэн шӹндышашлык ылыт. Йасы 
вольыквлӓм караҥдымыкы вольык витӓвлӓм 5%-ан 
крэольин раствордон аль карболдон, сульэма раст- 
во]эдон дьэзинфэкцируйаш кэлэш.

Й а ш у р  цэр.  Йашур цэр дон йасланышы вольык- 
влӓм анчышы, цэрӓн дворвлӓм ирӹктӹшӹ, цэрлӹшӹ 
вольыквлӓ гӹц кодшы намозывлӓм нырышкы шыв- 
штышы эдэмвлӓ , кидӹштӹм, льӓвӹргэн шӹцшӹ ка- 
пӹштӹм шавынь дон йажон мышшашлык ылыт, 
вӹлӓн дӓ йалэш чимӹвлӓштӹм цилӓ дьэзинфэкцируй- 
ышы растворвлӓ дон ирӹктэн колтьцнашлык ылыт.

Вольык витӓвлӓм дӓ витӓштӹ кычылтмы ӓдӹрвлӓм 
дьэзинфэкцируйэн колташ кэлэш. Цэр шӓрлӹш’ӹ 
хозайствашты кодшы кӧрмы дӓ йал лӹвӓлӓн шӓрӹш



запасвлӓм мол варэ лыктэок, ти хозайствашты вэлӹ 
кычылташ йара.

Дьэзинфэкци ӹштӓш карбалывый кислота раствор, 
кон йарэ тигыт раствор, крэольин раствор йарат.

Вольык вильӓвлӓм кычылтмы годым, ӹндэ магань 
тэргьшӓшвлӓ ыштышашлык ылыт, тыдым анчалына.

КО ЛЫ Ш Ы  ВОЛЬЫК КӒПВЛАМ КАРАҤ ДЫ М АШ Ы М  
ОРГАНЬИЗУЙЫ МАШ

— Сӓндӓлӹкӹштӹшӹнӓ цилӓ ^'■лырэссурсвлӓм моби- 
льизуйаш —  Партьин ӱжмӓшӹжӹ ылэш. Сӓндӓлӹкнан 
культуры сэмӹнь ӹлӹмӓш кушмаш, наукы дон тьэхн- 
ьикӹ развивайалт шомаш, кыдывлӓм Совэт сӓндӓлӹк- 
ӹштӹ кӹзӹт ыштэн шоктымы, тидӹ цилӓ совхозы- 
штышы ровчыйвлӓ гыц, колхозньыквлӓ дӓ ӹшкэтур- 
эш хрэсӓньвлӓ гӹц колышы вольык кӓпвлӓм кара- 
ҥдымаш пӓшӓм органьизуйымашым пиш когон анчэн 
ӹштӓш тэргӓ.

Мӓнмӓн вольык хозайСтвавлӓштӹшӹ сырьо дон от- 
ходвлӓм прамой используйэн мыштымаш социальи- 
стьичэски накопльэньӹм кушташ дӓ социальистьичэ- 
ски строитьэльствын. матьэриальный базым пиҥӹдэм- 
тӓш палша.

Колышы вольык кӓпвлӓм увирӓйӹмӓш пӓшӓм пы- 
рамой шӹндӓш, нырвлӓштӹ, кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ ви- 
льӓвлӓ дӓ молы, сакой цэрвлӓм шӓрэн кэрдшӹ, кы- 
ныжвлӓ ӹнчӹ килт каштэп манын, колышы вольык 
кӓпвлӓ шывштымы ӓдӹрвлӓм (тирӹм тэльэгӓм дӓ 
молымат), колышы вольык кӓпвлӓм кэрӓлвлӓшкӹ пэ- 
рэрабатывайаш манын утьильустановкывлам дӓ колы- 
шы вольыквлӓм тайаш вольык кладвишӓвлӓм ышты- 
мӹлӓ.

1) Нырвлӓштӹ дӓ кӹтӹмӹ вӓрвлӓштӹ вильӓвлӓм 
дӓ лувлӓм кӹшкӹмӓш гӹц ӹштӹшӓшлык нӓшӓвлӓ.

Вольыкланат дӓ эдэмвлӓнӓт вашталт кэрдшӹ цэрвлӓ 
ӹнчӹ шӓрлэп, дӓ нырдон кӹтӹмӹ вӓрвлӓжӓт цэр- 
влӓм шӓрӹшӹ ӹнчӹ лиэп манын, цилӓ колышы во-



льык кӓпвлӓм колымы йактэ шоктышы • цэржы йиш 
дон, утьильустановкывлӓштӹ пэрэрабатывайымыла аль 
вольык кыладвишӓшкӹ тайымыла.

Вэтьэринарно —  саньитарный минимумдон да крй- 
эвой, областной дӓ районый совэтвлӓн обӓзатьэлный 
постановльэньӹвлӓдон цилӓ совэтски хозӓйствавлӓ- 
лӓн, колхозвлӓлӓн дӓ ӹшкэ турэш хрэсань хозӓйст- 
вавлӓлӓн колышы вольык кӓпвлӓм утьильустановкы- 
шкы сдайаш шӱдӓлтэш.

27-кар. Тайдым колыш вальык заразым шӓрӓ

Ти миньимумдон дӓ постановльэньӹвлӓдон ан- 
цыцок анчыктымы: 25 киломэтӹр лишнӹ утьилуста- 
новкы укэ гӹнь, вашталтшы цэрвладон (сибирски 
йазвы, сап, арымы, шуран шалдыра вольыквлӓн чума, 
симтоматьичэски карбункул да эпизоотьичэски льим- 
фангонтдон) колышы вольык кӓпвлӓм йылатэн кол- 
тымыла, ӓль кэрӓл кэлгӹцӹшкӹ вольык кладвишаэш 
тайымыла.

Цилӓ вашталтшы цэрвлӓ, вольык урдымашлан пиш 
кого ӓптӹргӹ ылыт дӓ мӓнмӓн халык хозайствылан 
экономичэски пиш кого ушэрвым кандат. Тӹлэц пас- 
тна эдэмвлӓ лошкы цэр вашталтмы лӱдышым шӓрӓт.
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Вольык дӓ эдэмвлӓ лошты вашталтшы цэрвлӓ шӓр- 
лӹмӓшымцарӹмӓшлӓнэн дӓ кӹтӹм вӓрвлӓм здороваэм- 
дӹшӓшлӓнэн, цилӓ сознатьэльнӹй труйышывлӓ ти 
цэрвлӓм пӹтӓрӹмӓш вэкӹлӓ пӓшӓштӹм видӹшӓшлык 
ылыт, кӱшнӹ анчыктымы цэрвлӓдон йасланэн ко- 
лышы вольык вильӓвлӓм кӹшкӹмаш гӹц анчышаш- 
лык ылыт.

Маханьы колышы вольык кӓпвлӓм утӹльустанов- 
кышкы колтымыла аль йылатымыла тидым вӓрӹш.тӹ- 
шӹ вэтьэринарный врач анчыкта.

Крайэвӧй, областной дӓ районный исполком влӓн по- 
становлэньэнӹкӹшштӹ тэгэнь пункт—утьильустанов- 
кы улан вӓрвлӓштӹ, утьильустановкышкы сдайышаш- 
лык ’колышы вольык кӓпвлӓ сдайалтэлыт гынь, сэльхоз 
налог об‘йэктӹ гӹц караҥдымы лишӓшлык агыл дӓ 
тэгэнь ;хозайствавлӓлӓн страховой прэмимӓт пумыла 
агыл, манын анчыктымы лишӓшлӹк.

Цилӓ совхоз, колхозвлӓшток колышы вольыквлӓм, 
дӓ вольык гӹц лиӓлтшӹ молы сырьйом утьильуста- 
новкышкы колтымы гишӓн ик эдэмЦм отвэтствэн- 
ныйым аиырымыла.

Коылшы вольык кӓпвлӓм прамой постарымашым 
.органьизуйаш' дӓ пытокок ти пӓшӓм виктӓрэн кол- 
таш манын совхозыштыш рочыйвлӓ лошты, колхоз- 
ньык дӓ ышкэ турэш хрэсаньвлӓ лошты колышы во- 
льыквлӓн кӓпӹм вэрэмӓштӹ дӓ прамой увирӓйӹмӓ- 
шӹн значэньӹжӹ гишӓн, топлотьок ыҥылдарымы 
пӓшӓм кымдан видӓш кэлэш.

Шошым эчэ кӹ тӧм кӹтӓш лыкмэшкӓт, кӹтьшӹ 
вӓрвлӓм анчаш дӓ кыныжвлӓ гӹц итӹрӓйӓш каждый 
совхоз, колхоз дӓ сола бригадым айырышашлык 
ылэш.

Ти бригадывлӓ вольык кашмы вӓрвлӓм, кӹтӹмӹ 
вӓрвлӓм, канававлӓм, карэмвлӓм дӓ молы вӓрвлӓмӓт 
вильӓвлӓ гӹц, лувлӓ гӹц дӓ молы кӹш кэн шӹндӹмӹ 
кыныжвлӓ гӹц итӹрӓйӹшӓшлык ылыт.

Цилӓ вильӓвлӓм дӓ молы ньэчистьотвлӓм волык 
кладвишӓшкӹ, йорэ ӹштӹмӹ вӹд йанчыдымы йӓшӹ-
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кӓн повозкавлӓэш, шывштымыла дӓ кэрал кэлгӹцӹш- 
кӹ тайымыла аль йылатымыла.

Вӓрвлӓшкӹ цэр ӹнчӹ шӓрлӹ манын вольык виль- 
ӓвлӓм шывшташ, совхоз, колхоз дӓ сола, йорз 
повокам, тирӹм вӹс йанчыдымы матьэриалвлӓ 
гӹц ӹштӹмӹ йӓшӹкӓнӹм каждый урдышашлык 
ылыт.

Тишӓкэн хрэсӓньӹн проста араваок ӓль йӓшӹкок. 
иара, йӓшӹкэшӹжӹ цинкӹм аль лэвӓш кыртньим 
чиӓлтэн сӹрэн шӹндӹмыла. Т,и повозка дон тирвлӓм 
мол варэ воксэок кычылташ ак йары, тишакэн ко- 
лышы вольыкым вэлӹ шывшташ йара. Тэгэнь по- 
возкашкы вольык кӓпӹм пиштӓш араважы дон ка- 
ньӹл ылэш, арава шӹдӹрэш кэрэмӹн ик мычашы- 
жым йалштэн шӹндӹмӹлӓ; вэс мычашыжым вольык 
кӓпӹшкӹ йаштымыла. Льэбэдкӓлӓ арава сӓрнӹмӹ 
годым вольык кӓп аравашкы ӹшкэок куза.

Ш ывштэн кэмӹ годым вольыК кӓп гыц йогыщы. 
шӱ дӓ вэсӹ молат, корны мычкы йогэн, шӓпнэн ӹнчӹ 
кэ, тӹтэ вӓр цэрӓн дӓ вашталтшы цэрӹм шарӓш тӹ- 
ҥӓл шы лин кэрдэш.

Йорэ ӹштӹмӹ йӓшӹкӓн повозкавлӓ лучиэш толэш., 
Тидӹвлӓ хрэсӓньӹн проста арава гӹцок ӹштӹмӹ лин 
кэрдэш, араваэшӹжӹ куштылгынок кэдӓрӹмӓн; вӹд 
йанчыдымы йашӹквлӓм вэлӹ пижыктэн шӹндӹмӹлӓ.

Корнышты колышы вольывлӓм шывштымы годым, 
кэрэк магань йогышывлӓ лит гӹньӓт, йӓшӹк' вашт 
ак йогэп.

Тэгэнь йӓшӹкӹн пындаш дон тӹрвлӓштӹмщинкӹ дон 
ӓльлэвӓш ротньа кӹртньи дон сӹрӹмӹлӓ. Йӓшӹкчӹм 
лэвӓшӓнӹм лучи ӹштӹмӹлӓ. Анпыл стэньӓжӹм пачын 
кэртӹмым, цаткыдым ӹштӓт, тӹжӓкэнчӹ колшы вол- 
ьыкым шывшыл кузыкташ кӓньӹллӓн блокым ӹштӓт. 
Шайыл стэнвлӓжӹм нӹмӓкӹлӓ пачын шуманым ӹшт- 
ӹмӹлӓ. Комдык шӓргӓл шуэн шайыл стэньӓ мычкы 
вольык кӓпӹм анцыл стэньӓштӹшӹ блокэш пижы- 
ктэн лӱктымӹлӓ. Вольык кӓпӹм лӱктӓл пиштӹмӹкӹ 
шайыл стэньӓм лӱктӓл чӱчӹн шӹндӹмӹлӓ. Ӧрдӹж
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стэньӓвлӓштӹм ко к вэлгэ аль ик вэлжӹм вэлӹ шӓр- 
гӓл шуманым ӹштӹмӹлӓ. Йӓшӹк кӧргӹжӹ 2,5 мэ- 
тӹр кытан, 2^мэтӹр торэшӓн дӓ 10  ̂ см. кӱкшӹцӓн 
лишӓшлык. Йӓшӹквлӓштьш дьӱймовый хаҥа дон, 
шпутнаныш ӹштӹмӹлӓ. Йӓшӹквлӓжӹм повозкавлӓ 
ганьок, колышы вольӹквлӓм дӓ уттьильсырйом шыв- 
шташ вэлӹ кычымыла, молы вӓрэ ньигышкат кычыл- 
таш ак кэл. Колышы вольыквлӓ шывшташ мэтальи- 
чэски йӓшӹкӓн йорэ автомашинӹвлӓ лин кэрдӹт, 
нины ӹшкэок пачылтынат дӓ чӱчылтӹнӓт кэрдӹт. 
Тэгэнь автомашинӓвлӓм мӓнмӓн СССР-ыштына пӓшӓ 
ӹштӹмӓштӹ кычылтыт. Шывштымы срэдствавлӓ 
■(повозка, йӓшӹквлӓм автомашинӓвлӓм) колышы воль- 
ык кӓпвлӓм шывштэн кэмӹкӹ кэрӓл сэмӹнь дьэзин- 
фэкцируйӹмы лишӓшлык ылэш.

Вольык шывштымы повозкам дӓ молымат заразы- 
дымым ӹштӓш сэрно —  карболовый смэсь манмыдон 
лиэш, кыдым итӹрӓйӹдӹмӹ карболовый кислоташкы 
тинӓрыкымок концэнтрированный тэхньичэский сэр- 
ный кислотам ольэн пэрэгэн оптэн йӓмдӹлӓт.

Сэрныйкислота дон карболовой кислотам ӱштӹштӹ, 
ӓтӹм ӱштӹ вӹдӹшкӹ ӓль лымышкы шӹндэн йарат. 
Т и  йаркалымым, полныйок рэакци лиӓш, кут кэчӹ 
шӹнцӹктӹмӹлӓ. Кислотвлӓм йаркалымы годым сэр- 
ньистый газ дон дӓ крэозолын пар доны шӱлэн шӹн- 
дӹмӓш гӹц, тӱнӹ вэлӹ дӓ пиш когон ӹшкэ кӓпӹм 
,дӓ выргэмӹм пэрэгэн кычылтмыла. Ти йарлышым 
(смэсь манмым) ирсамок ӓль 10^1 ̂  вӹдӓн растворым 
•ӹштэн кычылтмыла.

4 градыс ӱштӹштӹ сэрно-карболовый йарлыш 
(смэсь) кӹлмӓ, тиш кок 5 — Ю°/о поварэнный санца- 
лым привайымыкы кылмымӓш точкы 8 — 13 градыс 
йактэ вала.

Йӓшӹк дон повозкавлӓм хлор выд донат дьэзин- 
фэкцируйаш лиэш. Хлор вӹдшӹ балон гӹцӹн хлор 
струйам лу лыигӹрӓн ^ 5  пайэшӹжӹ вӹдӹм оптэн 
шӹндӹмӹ йамдар вашт колтэн ы лталтэш. Йамдарыш 
кы  хлор тэмӹ сэмӹнь, йамдарым мыльгыктыл ми-
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мӹлӓ. Ыжаргы —  куп цӹрэӓн лимӹкӹ, вӹд хлор йарЗ' 
йаркалт шомым анчыкта. Повозкавлӓм дьэзинфэкци- 
руйаш хлорный извэскӓмӓт употрэбльӓйӓт. Тидӹ док 
мэтальичэски ӓдӹрвлӓм вэлӹ дьэзинфэкцируйаш ак 
кэл, портьалтыт. Дьэзинфэкци ӹштӓш хлорный из- 
вэскӓм 20% -ан концэнтрлрованный йарышым (смэсь- 
ӹм) аль 5°/о-ӓнӹм взшкӹдӹм употрэбльӓйӓт. Пӹтӓр- 
лишӹжӹм висӹмӹ 20 пайым хлоринывый извэскӓм 
80 пай висӹмӹ вӹд дон йарэн ӹштӓт, вэсыжӹм' 
5 пай хлоринывый йзвэска дон 95 пай вӹдӹм йарэн 
ӹштӓт.

Цилӓ тидӹ кым статьан дьэзинфэкцивлӓ, шӓрлӹш 
цэрдон колышы вольыквлӓм шывштымыкы повозказ- 
лӓм обэзврэжывайаш кэрал ы 1ыт.

Шӓрлӹдӹмӹ цэр дон колышы вольык кӓпвлӓм дӓ' 
молы шӓрлӹдӹмӹ цэрӓн утьиль-сырьио шызштымы 
годым повозка, йӓшӹк автомашинӓвлӓм шокшы кон 
дон, аль 2 ' /̂о-ӓн шавынь аль соды раствор дон мыш- 
кын обэза ажывайаш лиэш.

Нырышты, кӹтӹм I ӓрӹштӹ колышы вольык кӓп- 
влӓ гӹц пасна лувлӓӓт улы, кыдывлӓ кыльэ шолтымы 
промышльэныстьышкы дӓ сола хозайствылан удоб- 
рэньӹшкӹ кэӓ.

Сола лишнӹш вӓрвлӓштӹдӓ хозайствашты погымы 
гӹцӹнӓт шэргӓкӓнчок нырыштышы лу ылэш, кы- 
дывлӓм нырвлӓштӹ, шӹргӹштӹ, канававдӓштӹ лӓ 
молы вӓрэӓт ногат. Ти лувлӓм ногымыкы, вольык 
кӓнвлӓм шывштымы ганьок, вӹд йанчыдымы матьэ- 
риал гӹц ӹштӹмӹ повозкавлӓэш шывштымыла, кы- 
дывлӓм шывштымы паштэк, кӱшнӹ анчыктымы сэ- 
мӹнь, обэззаруживайаш кэлэш.

Лувлӓ вӹлнӹ .пайвлӓ улы гӹнь вольык кладви- 
шӓшкӹ шывштэн кэн, кэрӓл кэлгӹцышкы тайэн коды- 
мыла.

Кукш ы, ирэ, шӱнтӹмӹ дӓ пайтымы лувлӓм йӓрӓ- 
нок рок вӹлнӹ кишывлӓм вэтьэринарно-санитарнын 
правилӹвлӓ сэмӹнь промышльэностьын кэрӓлэш йӓм- 
дӹлӓш разрэшӓйӓлтэш. Лувлӓштӹм, кыштакэн когон



вольык колаш тӹҥӓллмӓш (эпизоотьи) гишӓн, лӱдӹш 
агыл вӓрвлӓштӹ пыраш лиэш дӓ кэрэк кынамчат вэтьэ- 
ринарно —  саньитарный пэрсонал гыц разрэшэньӹм 
нӓлмӹлӓ.

Вольык кладбишӓвлӓ гӹд капайэн лыктын лувлӓм 
йӓмдӹлӓш ак ли. Колбаса дӓ консэрвы ӹштӹмӹ фаб- 
риквлӓ гӹц кодшы лувлӓм, столовойвлӓштӹшӹ дӓ 
ышкэ турэш хрэсӓньвлӓн качкыш йӓмдӹлӹмӹ . гӹц 
кодш.ы лувлӓм дӓ утьильустановкыштшы шолтэн кол- 
тымы лувлӓм йӓмдӹлӓш лиэш.

Нырыштышы лувлӓм йӓмдӹлӓш айыртэмӹн район- 
влӓлӓн цӓрэн дӓ шӱдэн (разрэшӓйэн) Исполком 
кэрдэш.

Тӹ районвлӓштӹ кыштакэн шӓрлӹшӹ цэрвлӓ улы, 
сибирски йазвы дӓ молат, промышльэнныстьлан кэрӓл 
эш лувлӓм йӓмдӹлӓш ак ли.

Тэхэнь лувла улы гӹнь автоклавышты йылатымыла 
аль вольык тайымы кладбищ ӓэш кэрӓл кэлгӹцӹшкӹ 
тайымыла.

Тӹ районвлӓштӹ кыштакэн вэтпэрсонал лувлӓм 
погаш разрэшайэн гӹн, пышкыды палвлӓ гӹц итӹ- 
рӓйэн коштэн, ӓль каштыдэокдьэзинфицируйышы рас- 
творышты нӧртэн вэлӹ кыртньи корны ӓль вӹд 
транспыртышкы крузаш шӱдӹмӓн лиэш (разрэшӓйӓл- 
тэш). Дьэзинфэкцируйашыжы2°/оНьэгашэный извост- 
ка раствордон нортэн ӓль крузымы годым лувлӓ вӹл- 
кӹ ньэгашэннӹй извосткам шӓвэн (используйӓш) лиэш.

Ш ӓ р л ӹ ш ӹ  ц э р ӓ н  в о л ь ы к  к ӓ п в л ӓ м  дӓ 
частьӓвлӓштӹм й ы л а т ы м а ш .  Сибирски йазвы дон, 
сап дон, арымы дон, шуран шалдыра вольык чума 
дон, эмфизэматозный карбункул дӓ эпизоотш чэ:ки 
льимфангоит цэрвлӓ дон колышы вольык кӓпвлӓм 
каваштыгэ утьильустановкывлӓштӹ шындӹмӹ кого 
тьэипыратуран автоклавышты (4 цӓш кыт мычкы 4 ат- 
мосфэрӓн давльэньижӹ ылэш) уньичтожайымыла.

Колышы вольык кӓпвлӓм капайымы (2,5 X  1,5 X  15) 
мӱнэмӹштӹ 2,5 к\бэмэтыр пум оптэн. шындэн йы- 
латаш лиэш. Пувлӓ вӹлкӹ крӓсинӹм опталмыла, тӹ-
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дӹн вӹкӹ шпалвлӓм ӓль ӹлӹкшӹ кӹжгӹ пырэньӓ- 
влӓм, тидӹвлӓ вӹкӹжӹ колышы вольык кӓпӹм пиш- 
тӹмӹлӓ. Кӓпчӹм вылэцӹм олымдон, шудыдон аль 
ӹлӹштӓшдон рок йарэлӓ лэвэт шӹндӹмӹлӓ.

Мӱнэм стэньӓ гӹц 30 сантьимэтӹр нокшакырак 
тыл олтымыжы лишӓшлык. Газдон шӹкшӹм ордӹ- 
жэш ӹштӹмӹ ыраж гӹц колтымыла, воздух пыраш 
вэс вэлӓн вэс ыражым ӹштӹмӹлӓ. Тэҥэ йылатымы 
годым шукы горӱчий магьэриалым шӓвӹмӹлӓ дӓ 
кӧргӹ  хирсӹ дӓлувлӓштӹ худан йылат. Мӱнэмвлӓшкӹ 
вильӓвлӓм йылаташ шукы вэрэмӓ кэлэш, йӹлэ йылэн 
кэмӓшӹжӹ вольык тоша тазашты дӓ атмосфэрный 
условьйа сэмӹнь ӹлэш. Тэҥэ йылатымы годым пувлӓ 
йарэ ӓль торф йарэ ньэфтӹдонат йылаташ лиэш.

Купан вӓрвлӓштӹ, кышты мӱнэмвлӓм капайаш ак 
ли, вольык вильӓвлӓ йылаташ йорэ камакавлӓм 
ӹштӹмӹлӓ.

Камака ӹштӹмӓшӹжӹ дӓ йылатымы годым горӱ- 
чӹй матьэриал шэргэш шагалмыдон, продукцим кэ- 
рал сэмӹнь используйаш ак лиӓт, автоклаван угиль- 
заводвлӓм стройаш шӱдӓлтэш.

Куптымы вӓрвлӓштӹ, вашталтшы цэрдон колышы 
вольыквлӓм йаштокок йылатэн колтэнжэрдшы, авто 
клаван утиль заводвлӓ укэ гӹнь вольык кладбишӓв- 
лӓм ӹштӹмӹлӓ.

БО ЛЬЫ К КЛДДБИШ АВЛӒМ  61ШТӸМАШ
Кыштакэн вольык кладбишӓвлӓ улы, тӹдӹн йӹржӹ 

цаткыдын пичэн шӹндӹмӹлӓ, кышгакэн льэсвлӓ укэ 
гӹнь тӹштӹ вольык кладбишӓ йӹр рокым кӱкшӹн 
оптэн кэмӹлӓ ӓль саман дон стэньӓм ӹштӹмӹлӓ. 
Пичӹ ӓль оптэн кэмӹ рок ко к  мэтӹр гӹц лап ӹнчӹ 
лн. Заборын ӓль валын кӧргӹ  вэлӹцӹнчӹ 1,4 мэтӹр 
кэлгӹцӓн канавам капайымыла. Вольык тайымы вӓ- 
рӹштӹ рӧк валэн кэн гӹнь вӹлкӹжӹ рокым тэмэн 
'Оптымыла дӓ вӹлӓнчӹ сирэмӓн кӓжвлӓм оптэн кэ. 
мӹлӓ. Мыгилӓ вӹлӓн оптымы рокын кӱкшӹцӹжӹ 
1,4 мэтӹр лижӹ.



Цилӓ вольык кладбишӓвлӓ купан, лаза вӓрвлӓэш, 
вӹдсӹнцӓ да вольык йӱктӹмӹ вӓрвлӓ лишӓн ӹштӹ- 
мӹвлӓм, кӱшнӹ анчыктымы сэмӹнь цилӓ ӹштэн шок- 
тымыкы, кладбишӓвлӓм питӹрӹмӹлӓ, йӱмӹ вӓрвлӓш- 
кӹжӹ рокым йорэн шӹндӹмӹлӓ ӓль йӹржӹ, вольык- 
влӓ вӹд йӱӓш пырэн кэртӹмӹлӓ, цаткыдын пичэн 
шӹндӹмӹлӓ.

V. Ч

28-кар. Вольык кладбишӓ

Кышты вольыквлӓм урдат каждый солашток вольык 
кладбишӓвлӓм ӹштӹшӓшлык ылыт.

Вольык кладбишӓлӓн кӱкш ӹ  вӓрэш дӓ сола гӹцӹн, 
вольык кӹтӹмӹ вӓр гӹц, аҥӹрвлӓ гӹц, пӱэвлӓ гӹц, 
шӹрэн кашмы корны влӓ гӹц дӓ вольык йӱктӹмӹ 
вӓрвлӓ гӹцӹн ик киломэтӹр ӧрдыжэш зэмльӓм пӹ- 
чкӹн нӓлмӹлӓ.

Вольык кладбищӓ йӹр 2 мэтӹр кӱкшӹцӓн йажо 
пичӹм пичӹмӹлӓ яльвалым ӹштӹмӹлӓ. Вольык клад- 
бишӓ кӧргӹ  стэньӓ мычкы, вольык кладбиша гӹц 
мол учӓсткӓшкӹ вӹд вӓрэшт ӹнчӹ кэрд манын, дӓ



вӹдӹм вольыквлӓ ӹнчӹ йӱэп манын канавам капайаш 
кэлэш.

Вольык кладбишӓшкӹ пырымы корны вольӓ дӓ 
удобный лижӹ. Канава дӓ урмаш мыгила лишнӹжӹ 
пыраш ӓптӹртӹшӹ улы гӹнь кӹвэрӹм ӹштӹмӹлӓ.

Вольык кладбишӓштӹшӹ капкавлӓм йажон чӱчӹн 
урдымыла.

Вольык кладбишӓшты, колышы вольыкын кӓпвлӓм 
2 мэтӹр кэлгӹцӹшкӹ цикӹмӹлӓ дӓ вӹлӓнжӹ 1,5 мэ- 
тӹр кӱкшӹцӹм рокым оптымыла. Вашталтшы цэр 
дон колышы вольыквлӓ вӹлкӹ рокым оптымэшкӹ 
ньэгашоный извэскӓм йажон шӓвэн шӹндьшӹлӓ.

Вольык кладбишӓштӹ мыгилӓ лишыцӹн рокӹм на- 
лӓш ак кэл, рок шӹнцэшӓт мӱнэм лиэш. Питӹрӹмӹ 
дӓ угӹцӹн ӹштӹмӹ вольӹк кладбишӓвлӓштӹ вольӹ- 
кӹм кӹтӓш дӓ шудым салаш ак ли.

Утьильустановкывлӓ. Колышы вольӹк капвлӓм 
утьилизируйӹмаш, вольык урдымашӹм дӓ волык ӹлӹ- 
мӓшӹм вэтьэринари дон санитари сэмӹнь здорова- 
эмдӹмӓш фактор ылэш манын, дӓ обрабатываймӹ 
каваштым, мол промышльэныстьланат сырьэвой базы 
ылэш манын, утиль установкы влӓ стройымашым 
йӹлээмдӹлмӹлӓ.

Вольык урдышы цилӓ совхозӹвлӓштӹ дӓ колхоз 
цуцӓвлӓштӹ проста конструкциӓн утьильустановкӹ- 
влӓм шӹндӹмӹлӓ. Ти утьильустановкӹвлӓлӓн вэтьэ- 
ринарно-санитарный миньимум тэргӹмӓшвлӓм шӹн- 
дӹмӹлӓ. Утьильустановкӹвлӓм стройаш мӹландӹ 
участкӓвлӓм ӹлӹмӹ квартылвлӓ гӹц, ӹлӹмӹ норт 
влӓ гӹцын 700 мэтӹргӹцӓт ӧрдӹжӓн, шоэн мардэж 
пуалмы вэлӓн отвоймыла.

Обшэстван пользывыньыщтыжы ылшы аҥӹрвлӓ, 
йӓрвлӓ, молы вӹдвлӓ тӹрэш кӓнӹмӹ дӓ гульай- 
ӹмӹ вӓрвлӓ лишӓн утьиль установкывлӓм ӹштӓш ак 
кэл. Утьильустановкӹлан айырымы участкӹ йӹргэ- 
цок 2 мэтӹр кукшӹцӓн ничӹдон ничэя шӹндӹмӹлӓ.

Колышы вольыквлӓм утьильизируйаш манын ӹш- 
тӹмӹ помэшэньӹжӹ ко к насна (изольированный)



кӹдэжӓн гӹц чӹдӓн ӹнчӹ ли. Й к кӹдэжшӹ кавашты 
ньӹкмӹ дӓ кӧргӹ  пыжымы лишӓшлык, вэс кыдэжшӹ 
шэл шӹрӓтӹмӹ дӓ шолтым пайжым коштымы 
лишӓшлык.

Утьильустановкышты сэдӹрӓвлӓ вӹд йӓнчыдымы дӓ 
выд йогымы, жэлобка докылажы тӹрӹньӹрӓк лишӓш- 
лык ылыт. Жэлобкавлӓжӓт вӹд йанчӹдӹмӹ матьэ- 
риалвлӓ гьш ӹштӹмӹ лишӓшлык ылэш. Утьильуста- 
новкын стэньӓвлӓштӹ 1,5 мэтӹр кӱкшӹцӹш вӹд 
йанчыдымы матьэриалвлӓ гӹп лишӓшлык ылэш. 
Утьильустановкын помэшэньӹвлӓштӹ кэрӓл силан 
вэнтьильӓпи лишӓшлык ылэш, тӹлэц .пасна патвлӓ дӓ 
сушилкӹвлӓ вӹлнӹ пар шывшы труван калпаквлӓ 
лишӓшлык ылыт.

Б1рӹктӓш камакам падым кльэйэн пыртэн шӹндӹ- 
мӓнӹм ӹштӓт. Камакажым пад вӹлвӓлжӹ сэдӹрӓ 
гӹп 1 мэтӹр кӱкшӹпӹштӹ лймӹлӓ, дӓ падчын пын- 
дашыжым камака коргӹштӹ тыл салым нӓлмӹлӓ 
ыштӹмӹлӓ. Шэлӹм шӹрӓтӹмӹ годым йӹлэрӓк ӹрӹжӹ 
манын падым пу лэвӓш дон лэвэдмӹлӓ. Вольык 
кӓпӹн частьӓвлӓштӹм падышкы, раздьэлочный (кава- 
шты ньӹкмӹ) кӹдэжын стэньӓштӹшӹ пад турэ ӹш- 
тӹмӹ окньа вашт оптымӹлӓ. Раздьэлочный кыдыж 
дон шэл шӹрӓтӹмӹ кӹдэж ло стэньӓштӹ, пад турэ 
ӹштӹмӹ окньа ыраж вэлӹ ылэш.

Падышкы пайым колтымыкы окньам иажон чӱчӹн 
шӹндӹмӹлӓ дӓ шолтымы тьэмпэратурышты 7 пӓш 
пайым шолтымыла. Утьиль установкышкы колышы 
вольык кӓпвлӓм кандымыкы ко к  сутка эртӹмэшкӓт 
пӓшӓшкӹ колтымыла.

Кӱшнӹ анчыктымына сэмынь, вашталтшы пэрвлӓ 
дон (сибирски йазвыдон, сапдон, арымыдон, шуран 
шалдыра вольыкын чумадон, эмфизэматозный кар- 
бункулдон дӓ эпизотьичэски лимфонгоитдон (афри- 
кански сапдон) колышывлӓм утьильустановкышты 
пӓшӓшкӹ (пэрэработкышкы) калташ ак ли. Йогышы 
вӹдвлӓ дӓ молы ньэчистотвлӓ выд йанчыдымы ма- 
тьэриал гӹп йорэ ӹштӹмӹ вӓрӹшкӹ погынышашлык



ылыт. Ти льӓвӹрӓн вӹд постарышы лаксаквлӓштӹшӹ 
погынэн шӹцшӹжӹм (ньэчистотвлӓжӹм) 20^1о-'ӓн кон- 
цэнтрированный хлорный смэсьдон, кыдым 4 об‘ио- 
мым (пайым) 100 об‘йом (пай) лаксакыштылшы вӹт 
дӹш колтэн обэзврэжывайымыла (врэдӓдӹмӹм ӹштӹ- 
мӹлӓ).

Утьильустановкын помэшэньӹжӹм дӓ производ- 
ствын цилӓ йӹргэц ылшы вӓржӹмок (тьэриторижӹ- 
мок) топылоть итӹрайӹмӹмӹлӓ дӓ хлор вӹддон ӓль

шшщ.
29 кар.

5°/о'ӓн вишкыды хлориный извэскӓ йарыш (смэсь)- 
дон дьэзинфэкцируйымыла.

Ти утьиль установкышты камака тэрвӹштӹшӹ пат 
вӓрэш автоклавым шӹтдэн лучи ылэш. Кого тьэмпэ- 
ратурым пуэн кэртшӹ авто клавышты йажон дӓ 
йӹлэ колышы вольык кӓпӹм цилӓгэок пӓшӓлэн шуаш 
(обрабатывайаш) лиэш. Автоклавьгн крузымы вӓржӹ 
тавыклымы (раздьэлочный) кӹдэжӹшток, йӓстӓрӹмӹ- 
жӹ шэл шӹрӓтӹм кыдэжӹштӹ ылэш.

Цилӓ утьильустановкывлӓшток производствылан 
йарал инвэнтӓрвлӓ кэлӹт: тавыклымы (кӓпӹм пачмы) 
кэдэжӹштӹ каваштывлӓм дьэзинфэкцируйаш, кӓпвлӓ 
сӓкӓлтӓш блок аль рэшотка кӓпвлӓ лӹвӓкӹ пиштӓш, 
вольык кӧргӹ пыжымы кэрӓл инструмэнтӹвлӓм опташ
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стэньӓэГи сӓкӹмӹ йӓшӹк. Шолтымы кӹдэжӹштӹ пат 
гӹц пасна лишӓшлык: жиростойньик (шэл ӓтӹ)
рафинационный (ирӹктӹмӹ) бак, пай дон лувлӓм ко 
штымы годым кычылтмы инвэнтӓрӓн тӓпнӓк дӓ пай 
шолтымы вӹдӹм оитымы ӓтӹ.

Тилэц пасна утьильустановкы сага молы хозайст- 
вэнный стройкавлӓ лишӓшлык: дьэзинфэкци срэд-
ствавлӓм пэрэгӓш, йӓмдӹ продуктывлӓм —  шэлӹм, пай 
дон лу лашашвлӓм, сырьйовлӓм — каваштым, кӹч- 
влӓм, шурвлӓм дӓ молымат пэрэгӓш кэлӹт.

Водопровод гӹц ӓль вӹдсӹнцӓ гӹц утильустанов- 
кылан вӹд ситалыкок дӓ санитарин цилӓ тэргӹмаш- 
влӓм удовльэтворӓйӹшӹ лишӓшлык.

Кӱшнӹ ончыктымы мэроприйӓтьивлӓм ӹлӹмӓшӹш- 
кӹ пыртэн вэлӹ шӓрлӹшӹ цэрвлӓ гӹц ытлаш дӓ 
вольык урдымашым социальизм сэмдон анцыкыла 
колташ лиэш.

Паштэк шамак (закльучэньи). Итӹрӓйӹмӓш, дьэзин- 
фэкци ӹштӹмӓш гишӓн кӱшнӹ ӹштӓш шӱдӹмӹ мэ- 
рӓвлӓ, вольык урдымы совхоз дӓ колхозвлӓн видӹ- 
шӹвлӓ гӹц чӹдӹ вэрэмӓм, хлопотвлӓм да расхотвлӓм 
ак нӓлэп.

Тӹҥэ гыньӓт, итӹрайымӓш, обэззараживэйымаш 
шукы хлопотвлӓм, пӓшӓвлам ӹштӓ гыньӓтанчыктымына 
сэмӹнь дӓ вэтьэринарный спэциальиствлӓ шӱдӹмӹ 
сэмӹнь ӹштэн миӓш кэлэш.

Вольӹк урдымаш пӓшӓвлӓм пиҥӹдэмдӓш дӓ шӓрӓш, 
ровочый, труйышы халыклан пайым дӓ шӹшэр про- 
дуктывлӓм ситӓрӓш, кэрал промышльэностьлан сырь- 
йом пуаш —  мӓнмӓн кӹзӹтшӹ ӹштӹшӓшлык пашӓв- 
лӓнӓ ылыт.

Тӹдӹн дон вольык урдымашым йӹлэрӓк шӓрэн 
шокташ дӓ пай ситӹдӹмӓшӹм пӹтӓрӓш манын, воль- 
ыквлӓм кӹтоштӹ кандыштмы гач профилактичэски 
мэрӓвлӓм прньимаймаш совхоз дон колхоз видӹ- 
шӹвлӓн ныт пӓшӓштӹ ылэш.
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