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АНЦЫЛ ШАМАК.

Киндӹ шачмӹм лӱктӓлӓш шукӹ статьан лиэш. Ти шукӹ 
статьаштӹжӹ анцӹлнӹжок ӹлэш мӱлӓндӹ нӹшкӹдэмдӹмӹ 
(удобрение). 11ӹшкӹдэмдӹмььм шукӹ ана оптӹ гӹнь, мӓнмӓн 
йӹд лӹвӓл моҥӹрштӹна киндӹнӓ плоток йажо ак ли.

Мӓнмӓн ш укӹжок хрэсӓньӹ-влӓ мӱлӓндӹштӹм пӹш- 
кӹдэмдӓт намозӹ донӹ вэлэ. Намозӹ гӹц пасна эчэ миньэ- 
рал удобрэньӹ донат кӹдӹ вӓрэжӹ пӹшкӹдэмдӓт. Пӹшкӹ- 
дэмдӓшӹжӹ намозӹжат, миньэрал удобрэньӹжӓт мӓнмӓн ак 
снтӹ.

Цилӓ хрэсӓньӹ томашток намозӹ гӹц пасна эчэ сакой 
кньи-сӱк (отбросы) улӹ. Ти кньи-сӱк влӓ донӹ шукӹ ситӹ- 
дӹм пӹшкыдэмдӹшӓшлӹкӹм ситӓрӓш линэжӹ. Кньи-сӱкӹм 
мӓнмӓн пиш шоэн нӹрӹшкӹ лӹктӹт. Кньи-сӱк йарэжӹ мӓн- 
мӓн хрэсӓньӹ-влӓ карэмӹшкӹ йӧрӓт ломбӹжӹмат. Ломбӹж- 
шӹ ӹлэш пиш йажо, шэргӹ ӓкӓн удобрэньӹ. Кальий санцал 
дон каиньит йажо, шэргӹ ӓкӓн удобрэньӹ ӹлыт гӹньӓт, лом- 
бӹж нинӹ гӹц изишӓт худа агӹл.

Социальизмӹ.шкӹлӓ хрэсӓньӹ иӓшӓм сӓрӹшӓшлӓнэн, 
район-влӓм колхозӹш нӹртӹшашланэн, ала-влӓ лишӓн кого 
йӹрӓн-пичӹ совхоз-влӓм ӹштӹшӓшлӓнэн, ӓҥӓ-йӹрӓнӹм лом- 
бӹж дон иӹшкӹдэмдӹмӹ пӓшӓ кого лишӓшлӹк. Ь1ндэ хрэ- 
вӓньӹ томаштӹшӹ ньимат ӹнжӹ йам. Хӹрэсӓньӹ хозайстӹ- 
сам лӱктӹшӓшлӓнэн цилӓ кэрдмӹ пӓшӓм. ӹштӓш кэлэш.

Пӹртӓриок тэҥэлӓжӹ ӹштӹштӹ совхоз-влӓ, колхоз-влӓ, 
сэльскохозьӓйс вэнный ~ коопэратьивнӹй ушэм-влӓ. Совхоз- 
влӓ, колхоз-влӓ, сэльскохозьӓйствэннӹй - коонэратьивнӹй 
ушэм-влӓ ло.мбӹж погӹмаштӹ, пэрэгӹмӓштӹ, ӓҥӓ-йӹрӓнӹш- 
кӹ шӓвӹмӓштӹ анцӹц пӓшӓм тӹҥӓлӹштӹ. Нинӹ ти пӓшӓн 
йажожӹм, привульӹжӹм колхозӹш пӹрӹдӹмӹ хрэсӓньӹ- 
влӓлӓн ӹштэн анчӹктӹштӹ. Эчэ анчӹктӹштӹ иквӓрэш ӹш- 
тӹмӹн йажожӹм. Ти нӓхнӓм ӹштӹштӹ икӓнӓ-иктӹ анцӹц 
кэмӹлӓ (соцсоревнование), агроминьимумӹм тӹмэньмӹлӓ.



4 '

л.

•■-: >.
-■ч.-:

' :



Г М У Л А Н Д Ӹ  вӹлАн КУ Ш Ш Ӹ -В Л А л А Н  (РАСТЬЭНЬИЛАН) 
МАХАНЬ НАЧНӸШ КЭЛЭШ, НӸШЭЦ ТИ НАЧНӸШӸМ

нинӹ нАлӹт.
Сакой мӱлӓндӹ-влӓн кушшы (растьэньи) ылэш 

ӹлӹшӹ. Тӹдӹ кушкэш, пэлэдэш, вӹрлӹкӹм пуа, вара 
шукэмэш'дӓ кола. Кушшӹлан кушкашӹжӹ, вӹрлӹк 
пуашӹжӹ, сакой ӹлӹшӹлӓн ганьок, кэлэш шокшӹ, 
сотӹ, вӹд (лӹвӹргӹ), воздух дӓ качкӹш.

Качкӹшӹм кушшӹ нӓлэш воздух гӹц ӹлӹштӓш 
I дон, рок гӹц — важшӹ донӹ.

Воздух гӹц кушшӹ (растьэньи) ӹлӹштӓшдон 
ӹшлӓнжӹ нӓлэш, угольнӹй кислота нэлӹн, угльэро- 
дӹм. Угольнӹй (шӱ) кислота ньигнамат ак пӹтӹ.

Рок гӹц кушшӹ (растьэньи) важшӹ дон нӓлэш 
тэхэнь айӹртэмӹнок кэрӓл качкӹш-влӓм: азотӹм,
фосфорӹм, кальийӹм, кальцийӹм, магньийӹм, сирӓм 
дӓ кӹртньим (железо).

Азот воздухӹштӹш газ ӹлэш. Тӹдӹ воздух гӹц 
рокӹшкӹ попаза; вара тӹштӹ кӹшкӹ шон шӓрлэн 
кэӓ, вэе газ влӓ дон йарлэн кэӓ. Эчэ азот 
воздух гӹц нӓлӓлтэш пиш изи, сӹнцӓэш кайтӹмӹ • 
бактьэри-влӓ (шукш-влӓ) гач. Ти бактьэрл-влӓжӹ ӹлӓт 
викӹн, кльэвэрӹн, льӱпинӹн, сэрадьэлӹн, льӱцэрнӓн, 
донньикӹн, таракан пӹрсан, пӹрсан, чэчэвицӹн, эчэ 
вэс шудӹ-влӓнӓт важӹштӹ.

Фосфор ирсӓщок сӓндӓлӹк вӹлнӹ ак попазӹ. Фос- 
фор спичкӓ ӹштӹмӓшкӹ кэӓ. Фосфор шукӹ ӹлэш 
фосфорит дон апатьит кӱштӹ.

Кальиӓт ирсӓ укэ. Тӹдӹ шукӹ ӹлэш каиньитӹш- 
тӹ, сильвиньитӹштӹ, ломбӹжӹштӹ.

Кальций айыртэмӹнжок извэстньӓкӹштӹ ӹлэш.



Магньип сӓплӓлӹк вӹлнӹ ирсӓ укэ. Вӹлэц аичэпжӹ 
магньий ши гаиьы ӹлэш. Магньий воздухӹштӹ йажои 
йӹла; йӹлӹмӹжӹ годӹм пнш кого сотӹм пуа. 
Кӹдӹ И З В Э С Т Н Ь ӓ К Ь 1 Ш Т Ӹ 1 Ж Ӹ  магньий пиш шукӹ ӹлэш.

Сирӓ ирсӓӓт улӹ, вэс кӓиэш йарлӹшат улӹ. Сирӓ 
нарӹнцӹ ӹлэш. Сирӓ донӹ йужнам вольӹкӹм тӧрлӓт.

Кыртньи мэталл ӹлэш. Мэталл дон каждӹй кэчӹ- 
нок вӓш лимӹлӓ.

Ти цилӓ вэщэства-влӓ; азот, фосфор, кальий, каль- 
ций, магньий, сирӓ, кыртньи тӧрӧк кушшӹшкӹ (рас- 
тьэньишкӹ)иопазэн ак кэрдтэп. Нинӹ, мэталл-влӓ дои 
йарлэн кишӹ-влӓ, пӹртӓри шӹлат рок вӹдэш, вара 
иопазат важ мӹчкӹ кушшӹшкӹ (растьэньишкӹ).

Кальций, магньий, сирӓ, кӹртньи рокӹштӹ шукӹ 
улӹ. Тӹдӹн донӹ кушшӹ-влӓлӓн качкаш утӹ дон ситӓ.

Азот, фосфор, кальий ак ситӹ. Айӹртэмӹнжок 
ак ситӹ пэрви кӹралмӹ, тоша мулӓндӹштӹ.

2. МАНЬАР, МАХАНЬ КАЧКӸ Ш  НЭЛЭШ МӰЛӒНДЭШ 
КУШШӸЛАН (РАСТЬЭНЬИЛДН).

Цилӓ кушшӹланок ик нӓрӹ азот, фосфор, кальий 
ак кэл. Кӹдӹ кушшӹжӹ качкӹшӹжӹм шукӹ нӓлэш, 
кӹдӹжӹ ‘чӹдӹрӓкӹм нӓлӹт. Кӹдӹ кушшӹланжӹ кэ- 
лэш ик йиш качкӹш, кӹдӹжӹлан — вэс йиш.

ӱ̂̂ лӓн сирӹмӹ табльицӓ анчӹкта, маньарӹ, махань 
кушшӹлан (растьэньилӓн) кэлэш азот, фосфор, кальий 
ик гӓнӓ ӱдӓш ик гэктарэш.

Ти ӱлнӹ сирӹмӹ табльицӹ гӹц кайэш, азотдэ, 
({юсфордэ, кальийдэ, ӹлэн кэрдшӹ кушшӹ (растьэньи) 
иьимаханьат укэ; цилӓ кушшок (растьэньи) ик нӓрӹ 
азотӹм, фосфорӹм, кальийӹм ак нӓл: ик йишлӓн 
кэлэш тинӓрӹ, вэс йишлӓн тӹнӓрӹ. Айӹртэмӹнжок 
кальий кэлэш рок-олмалан (турилӓн), турнэпслӓн, йак- 
шар ушманлан, кльэвэрлӓн, викӹлӓн.
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О л ь ш ................................................ ....  . 1 10,08 5,04 29,34

Ц и л ӓ ж ӹ ................................................ — 31,18 13,24 35,14
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С эскӓж ӹ ................................................... 25 12,2 * 4 , 1) 10,7

39,4 16,8 1 ■57,1

Турнэпс: в а ж ш ӹ ............................. 2..0 36,0 16,0 58,0

С э с к ӓ ж ӹ ................................. 40 12,0 3,6 .| 11.2
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Ц и л ӓ ж ӹ ...............................................  1 — 48,0 19,6 ^ 67,2
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Ш удӹ лӹк викӹ ................................., 30 68,1 18.6 , , 59,1

А лӹ к ш удь1............................. .... 10 15,5 ■1,3 16,0



3. КӸЦЭ МУЛАНДӸ ВӸЛАН КУШ Ш Ӹ  ВЛАлӒН (РАСТЬЭ- 
НЬИ-ВЛАлАН) ПУМӸЛА КАЧКӸШӸМ.

Мӱлӓндӹ вӹлӓн кушшӹ-влӓлӓн кйцэ гӹньӓт шу- 
кӹрак азотӹм, фосфорӹм, кальийӹм пушашланэн кок 
статьан ӹштӓт. Ик статьажӹ ӹлэш мӱлӓндӹм мӹштэн 
ровотайӹмӹ. Мӹштэн ровотайӹмӹ годйм рокӹштӹ 
ӹлшӹ азот, фосфор, кальий кушшӹ-влӓн лэлӹн нӓл- 
мӹ йарлалтмӹ гӹц куштӹлгӹн нӓлмӹ йарлалтмӹшкй 
ванчат.

Топлот шукӹ, йажо киндӹм ӓҥӓ-йӹрӓнӹм йажон 
ровотайӹмӹ донӹ вэлэ нӓлӓш ак ли. Ӱдӹмӹ-тӹрэд- 
мӹ йӹдэ мӓ со мӱлӓндӹ гӹцӹн кушшӹн качкӹшӹ- 
жӹм нӓлӹнӓ. Ти качкӹш-влӓжӹм мӹҥэш мӱлӓндӹш- 
кӹ ана колтӹ гӹньӹ мӱлӓндӹжӹ ольэн-ольэн тоша- 
эмӓш тӹҥӓлэш, лӓктӹшӹжӹм чӹдӹн дӓ чӹдӹн пу- 
аш тӹҥӓлэш. Плот йажо шачӹшӹм нӓлӓш прамой 
мӱлӓндӹм ровотайймӹ вэлэагӹл, эчэ пӹшкӹдэмдӹшӹм 
(удобрэньӹм) мӱлӓндӹшкӹ пиштӓш (кӹшкӓш) кэлэш. 
Пӹшкӹдэмдӹшӹм мӱлӓндӹшкӹ шӓвӹмӹнӓ донӹ мӓ 
пэрви нӓлмӹ качкйш вӓрэш у качкӹшйм пуэнӓ.

Вэс статьан кушшӹлан азотӹм, фосфорӹм, каль- 
ийӹм пумӹ ӹлэш мӱлӓндӹшкӹ сакой йиш пӹшкӹ- 
дэмдӹшӹм (удобрэньӹм) шӓвӹмӹ.

Азот мӱлӓндӹшкӹ пьГра сэльитӹрлӓ ӓльи сэрнокис- 
лый аммоньийлӓ.

Фосфор пӹра супэрфосфатла, лу лашашла фосфо- 
рит лашашла, томасшлакла.

Кальий пйра сакой вжалӹмӹ кальий йарӹшла;' 
кальий санцалла, каиньитлӓ, шоэнжӹ ломбӹжла.

Улӹ тэхэнь пӹшкӹдэмдӹшӹ-влӓӓт (удобрэнӹвлӓ- 
ӓт), кӹштакэн улӹ цилӓ ти кӹм качкӹш: азот, фос- 
фор, кальий. Тэхэнь пӹшкйдэмдӹшӹ-влӓжӹ ӹлӹт 
сакой намозӹ дӓ компост.
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Остаткаэшӹжок, эчэ улй ик пышкйдэмдӹшӹ. Ти 
пйшкйдэмдӹшӹ гӹц куш шй (растьэньи) азотйм, фос- 
форйм, кальийӹм тӧрӧк ак нӓл. Тӹдӹ палша мулӓн- 
дӹштӹш качкйш-влӓлӓн ванчаш лэлӹн йарлймаш 
гьТц куштйлгйн йарлймашйшкй. Ти пйшкйдэмдӹшӹм 
манйт извоска.

Цилӓ йиш пйшкйдэмдӹшӹ гйц  сэк йажожок йлэш 
‘ намозй. Намозйштй улй куштйлгйн куш ш йш кй пӹ- 
рйш й качкйш-влӓ. Намозй пуа кушшй-влӓлӓн кач- 
кйш йм, эчэ мӱлӓндӹм йажоэмдӓ. Лэлӹ, льӓврӓн мӱ- 
лӓндӹ намозэш пйшкйдэмэш; куштйлгй, ошман мӱ- 
лӓндӹ ньацкарак лиэш. Мӱлӓндӹштӹ намозй шӱэш 
дӓ вара шим— пйш кйдй рок лиэш. Шим рок ошал- 
гйрак рок гӹц когоракйн ӹрӓ. Тӹдӹн дон манаш 
лиэш: „Намозй мӱлӓндӹм шокшйракйм ӹштӓ.“
Ш им— пйш кйдй рок эчэ ш укй вӹдӹм шйпшэш дӓ 
кӧргӹштӹжӹ урда. Тӹдӹн донй намозй дон пйш кй- 
дэмдӹмӹ рок йӹлэок ак кош кй, чӹдӹрӓкӹн кукш й 
и-кэчӹ годйм кӹрэдӓлэш. Намозй дон пйшкйдэм- 
дӹмӹ рок тйгйдй  маклакан, шӹрӓш ганьй лиэш. Тэ- 
хэнь рокйш кй йажон пйра йур вӹд, важлан шӱлӓш 
кэрӓл воздух. Остаткаэшӹжок эчэ намозй йарэ ро- 
кй ш кй  пйрат ш укй „бактэрий“  манмй пиш тйгйдй  
'шукш-влӓ. Ти шукш-влӓжӹ шим рокйм шӱктӓт дӓ 
рокэш сэльитӹрлӓн пашаш палшат.

Намозй паштэк эчэ вэс йажо пйшкйдэмдӹшӹ 
улй. Тидӹм манйт ,,компост“ . Компост мӱлӓндӹ пйш- 
кйдэмдймӓштӹжӹ намозй ганьок йлэш.

Извоска кушшй-влӓм портьйшй кислотам йамда 
дӓ йуж кушшй качкйшлан палша куштйлгйрак фор- 
мйш кй ванчаш. Извоскаштй укэ кушшйлан сэк кэ- 
1)ӓл качкйш.

Миньэрал пйшкйдэмдӹшӹ - влӓ (удобрэпьи - влӓ) 
йлйт ик статьаи пйшкйдэмдӹшӹ-влӓ. Нӹнӹи кӧр-
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гӹштӹ шукыжок улй ӓльи азот, ӓльи фосфор, ӓльн 
калий. Миньэрал пӹшкыдэмдӹшӹ - влӓм кушшйлан 
йажом ӹштӹнэт гӹнь мӱлӓндӹжӓт тӹдӹлӓн йарал’  ̂
лижӹ. Пӹртӓрижок рокйштй лижӹ .ш укй пйшкйдй! 
шим рок. Шим рокдэ мӱлӓндӹ худан вӹдӹм кйчаи!'^ 
тӹҥӓлэш, воздухйм йажон кӧргӹшкӹжӹ пйрташ ам 
тӹҥӓл, йажон ӹрӓш ак тӹҥӓл. Мӓнмӓн областьйш-г 
тйна миньэрал пйшкйдэмдӹшӹм (миньэральнййг 
удобрэньӹм) аййртэмӹнжок мӱлӓндӹшкӹ шӓвӹмла 
хозайстваштй намозй ак ситӹ годйм. Тӹнӓм т и д ӹ 1у 

шӓвӓт намозй вӹлӓн ситӓрӓш.
Намозйжй хозайстваштй ш укйж йнок ак ситӹ 

миньэрал пйшкйдэмдӹшӹжӹ донй намозйн акситӹ- 
жӹм ситӓрӓшӹжӹ ак ли: плотшок моашйжй ак ли.

Намозй ситӹдӹм годймок ш укй погйна ломбйж 
аййртэмӹнжок завод-влӓ лишнӹ. Ломбйж погьин 
пасна хозайства-влӓштӓт. Ти ломбйжшйм ньигйшка' 
ак цикэп, тӹдӹн дон тӹхӓлок йамэш.

Хрэсӓньӹ-влӓ ти ломбйжйм ӓҥӓ— йӹрӓнӹш ак шӓ 
вэп пйшкйдэмдӹмӹжӹм ак пӓлэпӓт, шэргӹ ӓкӓн нӓл-] 
мӹ удобрэньӹ вӓрэш шӓвӓш лимӹм ак нӓлэпӓт.

4. ЛОМБӸЖ ӸЛЭШ АҥА— ЙӸРАН ПӸ Ш КӸ ДЭМ ДӸ Ш Ӹ

Ломбйж аййртэмӹнжок кальийнйй пйшкйдэмдӹ- 
П 1Ӹ (удобрэньӹ) йлэш. Кйдй йиш ломбйжшй каль- 
ийжӹ ш укй улат кальий санцал дон каиньит гьи. 
худа агйлэп.

Кальий гӹц пасна ломбйжйштй фосфор дон извос- 
ка улат тидӹ нӓлмӹ п е л ш к й д э м д ӹ ш ӹ  г ӹ ц  йажо йлэпТ 

Махань ломбйж, маиьар качкйш ти ломбйжйшть 
улй, тидӹм цилӓ пӓлӹнэт гӹнь ти таблицӹшкӹ анчал 

Кальийжӹ ш укй улат олйм ломбйж самой шэргь1 ’̂  ̂
ӓкӓн йлэш, Пушӓҥӹ ломбйжйштй сэк шукй каль

рт

1Э1

Ю



>и
^Лийӓн ломбйж ылэш когин, букын, тум ы н, йӓктыИ,
З ^ К О Ж Ы Н .дЛ

Фосфор кислота шукырак йлэш, ольш, коги, кож 
^Лломбӹжышты.

1И '

пг 
п

ь'Й
э1-

:ж
нг 
а1

ӓ 
л-

Извоска шукӹ ӹлэш 
жӹштӹ.

пушӓҥӹ дон торф ломбӹ-

ДомбӸж; III 100 паны ш тӹ жы

Д  0  м б ы >к - в л ӓ
Кальй Фосфор кис- 

лота
Извоска

Ко к иӓш ӹржа олӹмӹи ломбӹжшӹ 19,24 5,14 8,58

Шӹльӹ олӹм л о м б ӹ ж ........................ 22,12 4.69 8,86

Викӹ  шудӹ ломбӹж............................. 14,20 6,10 35,25

Ш о ж  олӹм л о м б ӹ ж ............................. 22,85 4,48 7,77

Ко гн  л о м б ӹ ж ........................................... 17.85 5,07 61,55

Т ум  л о м б ӹ ж ........................................... 13,05 1,14 77,92

Й ӓктӹ  ломбӹ л . ............................................ 10,0,5 2,83 46.14

Пихтӹ  л о м б ь и к ................................. ... 6,85 1.41 59,85

Букӹ ломбыж............................................ 15,8 2,69 63.35

К о ж  ломбӹж .■*...................................... 10,02 4,12 40,49

♦Т о р ф  ломбӹж............................................ 0 ,50 1,20 45,70

К ӱ  ш ӱ  ломбӹж ...................................... 0,20 0 ,2 0 * 3,50

Торф ломбӹжӹштӹ извоска шукӹ, кальий дон 
.})осфоржӹ чӹдӹ. Тӹдӹн дон торф ломбӹжӹм айӹ- 
этэмӹнжок извоска вӓрэш шӓвӓш кэлэш.

Ку шӱ ломбӹжӹштӹ кальий, фосфор, извоска 
ӹдӹ. Тӹдӹн дон ти ломбӹжӹм ӓҥӓ-йӹрӓнӹш шӓвӓш 

;1 К  шӱдэп.
, л Ломбӹж, калийжӹ улӹ дӓ, йужнам вэс пӹшкӹ- 

рмдӹшӹ-влӓ гӹц йажо ӹлэш.



Фосфоржй донй гӹньӹ ломбыж выжплымӹ ,,фос- 
форно-кислӹй" миньэрал пӹгнкыдэмдӹшӹ гӹн худа- 
рак ӸЛЭН1.

Кӹзӹт йактэ мӓ попэннӓ ломбьшӹштӹш кальий 
дон фосфор э̂ 4э извоска гишӓн вэлэ. Ти попӹмӹм 
пӓлӓш кэлэш. Йӹлэн пӹтӹдӹмӹ тӹгӹдӹ шӱм, ошмам, 
эчэ вэсӹ-влӓмӓт ломбӹжӹшты ӹлшӹ-влӓм нӓлшӓш 
гӹнь, кальйй дон фосфор эчэ извоска лачокшӹ гӹньӹ 
ти ломбӹжӹштӹ чӹдӹ ӹлӹт.

Пушӓҥӹ шоҥӹ, худа йиш гӹньӹ, худан пэрэгӹмӹ 
гӹньӹ, кальийжӓт, фосфоржат, извоскажат чӹдӹ 
ӹлӹт. Тӹдӹн дон ӓҥӓ-йӹрӓнӹм пӹшкӹдэмдӹмӹ го- 
дӹм кальий дон фосфорӹм эчэ извоскан улӹжӹм 
ти кньигӓштӹ сирӹмӹ гӹц чӹдэмдӓрӓш кэлэш.

5. ЛОМБӸЖ ӸШКӸМЖӸН ЙАРАЛЖӸМ ПЭРЭГӒ МӸ Ш - 

ТЭН УРДӸМӸ годӹм вэлэ.

Ломбӹжӹштӹ сакой йиш йарлӹшӹ улӹ гӹнь, 
пушӓҥӹ ьгрвэзӹ, пиҥӹдӹ йиш гӹньӹ, йажон пэрэ- 
гӹмӹ гӹньӹ, кальийжӓт, фосфоржат, извоскажат 
ӓҥӓ-йӓрӓн пӹшкӹдэмдӹшӹ лит. Эчэ тэҥэ гӹньӓт, 
ломбӹжшӹмат пэрэгэн мӹшташ кэлэш.

Ломбӹжӹм тӱнӹ урдэт гӹнь, тишкӹ йур вӹд 
попазӹмӹкӹ, ӓҥӓ-йӹрӓн пӹшкӹдэмдӹшӓшлӹк сила- 
жат^вара, когон изиэмэш.

Йур попазӹмӹкӹ ломбӹж гӹц кальийжӹ цилӓ 
конла мӹшкӹлт лӓктэш. Фосфорӹн кислотажат вара 
изишӹжӹ йурэш мӹшкӹлт лӓктэш. Йурэш мӹшкӹлт- 
шӹ ломбӹжӹм айӹртэмӹнжок извоска дон фосфор 
вӓрэш ӓҥӓ-йӹрӓнӹшкӹ шӓвӓш кэлэш.

Ломбӹжӹм, ӹшкӹмжӹн йаралжӹм ӹнжӹ йамдӹ 
манӹн, йажон, мӹштэн пэрэгӓш кэлэш. Ломбӹжӹм
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оиташ кэлэш йорн ӹштӹмӹ, лэвӓшӓп пу пӓшӹкӹш- 
кӹ. Йӓшӹк кӧргӹжӹ кӹртньи лист дон сӹрэн шӹн- 
дӹмӹ лнжӹ. Тэҥэ ӹштӓш кэлэш ножар гӹц нэрэ- 
гӹшӓшлӓнэн. Ат сӹрӹ гӹнь ломбыж парэ попазышӹ 
тӹлан шӱ гӹц пожар лпн кэрдэш.

Ломбӹж оптӹшашлӹк йӓшӹкӹм кӱшкӹ, вӹд нӹ- 
рӹдӹм вӓрӹш шӹндӓш кэлэш. Хоть кӹцэ йӓшӹкӹм 
йажон, цаткӹдӹн ши, сопкток тидӹ вӹдӹм шӹн- 
шэш.

Кӱ маклака-влӓ гӹц, шлда-влӓ гӹц моло ломбӹ- 
жӹм караҥдӹнэт гӹньӹ, йӓшӹк лэвӓш лӹвӓлӓнжӹ 
ломбӹж шакташ шактэм шӹндӹмлӓ.

Йӓшӹкӹм ломбӹж улӹ статьан ӹштӹмлӓ: лом- 
61ЛЖШӸ шукӹ гӹнь когоракӹм ӹштӓш кэлэш, шукӹ 
агӹл гӹнь изим ӹштьшлӓ, пк куб. мэтӹршкӹ ('/]о 
вочӹк) пушӓҥӹ ломбӹжӹм опташ лпэш 4,5 гӹц 6  

цэнтньэр иактэ (27,5 — 36 нуд.)
Йӹлатӹм пун лэлӹцшӹ гӹц 2  — 3% ломбӹж 

лӓктэш гӹньӹ, ломбӹж пэрэгӹм йӓшӹк аражӹм 
пӓлӓш лэлӹ агӹл. (Ик куб. мэтр пун лэлӹцшӹ 
шоэш 3,5 гӹц 6  цэнтньэр йактэ (26 пуд гӹц 36 пуд 
йактэ).

Ш укӹ  ломбӹж погӹнӹм вӓрӹштӹ (фабрикӹштӹ, 
заводӹштӹ, момоцаштӹ) ломбӹж урдаш пасна вӓрӹм 
ӹштӓш кэлэш. Тп вӓрӹшкӹ йур вӹд дон лӹм вӹд 
пӹрэн ӹнжӹштӹ кэрдтэп. Ломбӹж урдӹм вӓрӹм кӱк- 
шӹ, кукшӹ вӓрэш ӹштӓш кэлэш. Кӧргэшӹжӹ сэдӹ- 
рӓм вӓкшӓш кэлэш. Сэдӹрӓжӹ 18-22 сантьпмэтр 
рокӹшкӹ ӹнжӹ шо. Ломбӹжӹм кӱ  маклака-влӓ гӹц, 
шӱ гӹц, кӹртньп гӹц, охоньпцӓ гӹц айӹраш ломбӹж 
оптӹм кӧргэшӹжӹ ситӓм шӹндӓш кэлэш. Тп сптӓ 
ваш йогӹш ломбӹжшӹм йогӹмӹжӹ сэмӹнь со коль- 
мӹ дон арашкӹ кӹшкэн мпӓш кэлэш.
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6. МИНЬЭРАЛ ПЫ Ш КЫДЗМДЫШ Ӹ ВӒРЭШ ЛОМБӸЖЫМ
ШӒВАШ  л и э ш .

Йужнам кальий дон фосфорым моаш ак ли. Лиэш 
гӹньӓт хозайстваэш ситӓлӹкӹм соикток моашыжы 
ак ли: выжалышӹжӹ моло кьшамжӹ укэ лиэш. Тӹ- 
нӓм вара ломбӹж дон ӓҥӓ-йӹрӓнӹм прлшкӹдэмдӓш 
лиэш. Ломбӹж шӓвӹм годӹм ӓшӹндӓрӓш кэлэш ти- 
дӹм: кальий вӓрэш ломбӹжӹм шӓвӹмлӓ гӹнь, тӹнӓм 
вара ломбӹжшӹм 1 гэктарӹш 7-9 цэнтньэрӹм пӹр- 
таш кэлэш. Ломбӹжӹштӹ эчэ улӹ фосфорӹн кис- 
лота, Тӹдӹн дон нӓлмӹ фосфорнокислӹй пӹшкӹдэм- 
дӹшӹм (удобрэньӹм) цилӓ кэрӓлӹмок пӹрташ ак 
кэл, пэлӹжӹм вэлэ пӹрташ кэлэш.

Ломбӹжӹм ӓҥӓ-йӹрӓнӹшкӹ фосфор вӓрэш шӓ- 
вӹмлӓ гӹнь, тӹнӓм 1 гэктарӹш 10-12 цэнтньэрӹм 
пӹрташ кэлэш. Тӹнӓм кальийӹм воксэох шӓвӓш ак 
кэл: кальийжӹ сэскӓлӓн кэрӓлжӹ гӹцӓт утла ломбӹж 
лоэш шӹра.

Хозайстваштӹ кальий ӓльи фосфор пэлэ иӓрӹк 
улӹ гӹнь, ситӹдӹмэшӹжӹ ломбӹжӹмат шӓвӓш лиэш. 
Ломбӹжшӹм тӹнӓм вара нӓлӹт кок гӓнӓк чӹдӹм 
(3,5—4,5 цэнтньэрӹм кальий ситӹдӹмӹ годӹм, 5-6 
цэнтньэрӹм фосфорнокислӹй миньэрал шӹшкӹдэм- 
дӹшӹ ситӹдӹмӹ годӹм).

Миньэрал пӹшкӹдэмдӹшӹ йарэ ломбӹжӹм шӓ- 
вӹмӹ годӹм супэрфосфат, лу лашаш, сэрнокислый 
аммоньий, кальий санцал дон ломбӹжшӹм йараш 
ак кэл.

Ш укӹ ломбӹжӹм- шӓвӹмӹкӹ мӱлӓндӹ каргӹж 
гань лиэш. Тидӹм мондаш ак кэл. Тӹдӹн дон лом- 
бӹжӹм нӹр вӹлӓн ик кӹжгӹцӹм шӓвӹмлӓ. Вара ти 
ломбӹжшӹм 6-9 сантьимэтр нӓрӹм рок лӹвӓкӹ кӹ- 
рал валтӹмла. Ломбӹжӹм иӹрэш шӓвӹмлӓ ӱдӹм гӹц 
аицӹц кок ӓрньӓ пэрви.
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7. Л01У1БӸЖӸМ НАМОЗӸ ВӸЛӒНӒТ Ш АВӒШ  ЛИЭШ.

Хозайствашты намозы, кальнй, фосфор ак ситӹ 
гӹнь, ломбӹжӹм шӓвӓш лиэш. Йори нӓлӹнӓ ик гэк- 
тар нӹрэш 400 цэнтньэр намозӹм (2,400 пудӹм). 
Хозайстваштӹжӹ намозӹжӹ улӹ 200 цэнтньэр вэлэ. 
Вара ситӹдӹмӓшэшӹжӹ 5-6 цэнтньэр ломбӹжӹм шӓ- 
вӓш лиэш. Шӓвӓшӹжӹ кэлэш кок ӓрньӓ ӱдӹмӹ гӹц 
анцӹц.

Намозӹм ломбӹж дон йараш ак ш}>дэп. Азот ситӹ- 
дӹмӹм ломбӹж дон ситӓрӓш ак ли: азотшӹ ломбӹ- 
жӹштӹ укэ.

8. КОМПОСТ ПӸШИӸДЗМДӸШӸЛӒН ЛОМБӸЖ САМОЙ 
ЙАЖО ӒДӸР ӸЛЭШ.

Цилӓ хрэсӓньӹнок улӹ сакой йардӹмӹ, карэмӹш 
йӧрӹшӓшлӹк: сӱк, мӹшкӹлтӹш, лу, колӹш вольӹк, 
шӱшӹ шудӹ, шӱшӹ олӹм, пилӹм шӹрӓш, пушӓн'ӹ 
гӹц вилтпӹ ӹлӹштӓш, худа ^шудӹ, эдэм шӹр, цаж, 
эчэ сакой вэсӹ-влӓӓт. Йажон старайӹш тома 
хоза тидӹм цилӓ компост ӹштӹмӓшкӹ колта.^ Ком- 
пост ыштӹмӓшкӹ эчэ алӹк торфӹмат цикӓт. Йажон 
ӹштӹмӹ компост ӹшкэ сила'жӹ донӹ йажо намозӹ 
ганьок ӹлэш. Компост арашкӹ оптӹмӹм: сакой сӱк- 
ӹм, кньим, шӹшкӹлтӹшӹм, эчэ торфӹм шӱктӹнэт 
Г Ӹ Н Ь , К О М П О С Т Ӹ Ш К Ь ! мӱлӓндӹ локтӹлшӹм ӹнэт пӹр- 
тӹ гӹнь, извоскам ӓльи ломбӹжӹм арашкӹ оптӹ. Вара 
ломбӹж шӓвӹмӹкӹ компост ӹштӓш оптӹмӹ ӓдӹр 
йӹлэ . шӱэш, киндӹ йӹлатӹшӹ кислота йамэш. Эчэ 
тидӹ гӹц пасна компостӹн ломбӹжэш пӹрӹшӹ ка- 
льий дон фосфор шукӹ лиэш.

Компостӹм карэмӹш кӹшкӹшӓшлӹк дон дӓ торф^ 
ломбӹж дон тэн ’Э ӹпыӓт:



Карэмӹшкӹ кӹшк Лшӓшлӹкӹм ӓльи торфӹм араш- 
кӹ 36-45 сантьимэтр кӹжгӹцӹм оптат, кӹмдӹкшӹм
1-1'Д мэтӹрӹм ӹштӓт, кӹтшӹм 3-6 (йужнамжӹ шу- 
кӹракат) мэтӹрӹм ӹштӓт. Вара тидӹн вӹлӓнжӹ оптат 
4,5— 9 сантьимэтр кӹжгӹц ломбьгжӹм. Ломбӹж влӓн- 
жӹ эчэ пӹртӓриш кӹжгӹцӹмок (36— 45 сантьимэтӹ- 
рӹм) оптат карэмӹшкӹ кӹшкӹшӓшлӹкӹм ӓльи алӹк 
торфӹм. Тидӹн вӹлӓн эчэ ломбӹжӹм оптат, эчэ карэ- 
мӹш кӹшкӹшӓшлӹкӹм ӓльи торфьш; пакӹлажат тэ- 
1ГЭ0 К оптат 1 'Д мэтр лимэшкӹ. Кӱшкӹлӹжӹ ти аражӹ 
кок пэкӹлӓ лэвӓш ганьь! кашарга. Тэҥэлӓ ӹштӹмӹкӹ 
йур вӹд куштӹлгӹракӹн йогаш тӹҥӓлэш.

Компост аражӹм 8 — 12 тӹлзӹштӹ пӹргэдӓш кэ- 
лэш. Арашкӹ компостӹм оптӹмӹкӹ иштӹ ӓҥӓ- 
йӹрӓн пь1шкь1дэмдӓш шӓвӓш лиэш'. Компост тӹнӓм 
вэлэ ӓҥӓ.-йӹрӓнӹш шӓвӓш йарал лиэш, кӹнам, цилӓ 
аражӹ вашток шимӹ лнн шӹнцэш дӓ куштьглгьӹн, 
тӹгӹдӹ маклакан шӓлӓнӓш тӹҥӓлэш.

Тэхэнь компостӹм 1 гэктар ӹржа лӹвӓлӓн 400 
цэнтньэрӹм шӓвӓт. Рок-олма лӹвӓлӓнжӹ 1 гэктарэш 
600 цэнтньэрӹм шӓвӹмлӓ.

Компост ӹштӓш манӹн карэмӹш кӹшкӹшӓшлӹк- 
ӹм погӹ.машкӹ дӓ алӹк торфььшкӹ совхоз, колхоз, 
коопэратьив-влӓлӓн йажоракьш анчалаш кэлэш.

Карэмӹш кӹшкӹшӓшлӹк киндӹ лӓктӹшӹм лӱк- 
тӓлэш, хозайствалан доходӹм пуа, эчэ тидӹ гӹц па- 
ша хрэсӓньӹ тома-влӓм льӓвӹрӓ гӹц пэрэгӓ. Ти льӓ- 
вӹрӓжӹ худа гӹц пасна эдэм дон вольӹклан ньима- 
хань пурӹмат ак ӹштӹ.

9. МАХАНЬ КУШШӸ ЛӸВӒЛӒН ЛОМБӸЖӸМ ШӒВӒШ
ЛИЭШ.

Ломбӹж ӹшкӹмжӹн пӹшкӹдэмдӹмӹжӹ донӹ 
сакой рокӹшток йажо шачӹшӹм пуа чӹдӹ кальпйӓн



рокышты: ошманышты, йакшар льӓвӹрӓиӹрӓкӹшть! 
конаныштӹ, торфанӹшты.

Маньарй мӱлӓндӹжӹ куштылгӹ, маньарӹ чӹДӹ 
льӓвӹрӓжӹ, тӹнӓрӹ чӹдӹ кальийжӹ, тӹнӓрӹ кальийӹм 
шӓвӹмӹкӹ пользӹжӹ лиэш.

Кальий цилӓ кушшӹланок кэлэш. Айӹртэмӹнжок 
кэлэш рок-олмалан (турилӓн), важан сэскӓ-влӓлӓн 
(шир ушманлан, морколан, качӹ ушманлан, ӹрэвӹ- 
лӓн), кльэвэрлӓн, итӹнлӓн,-викӹ шудӹлан, пӹрсалан. 
Ломбӹж шӓвӹмӹкӹ йӹрӓн пичӹштӹ, алӹкӹштӹ йажо 
шачӹш лиэш.

Ломбӹж шӓвӹмӹкӹ рок-олма йажон шачэш; эчэ 
сакой пэр гӹц пэрэгӓлтэш; йажо, ирэ лиэш.

Ломбӹж шӓвӹм н кӓҥӹж кукшӹ лиэш гӹнь, 
нӹртӓри ижӹ ломбӹж когонок кушшӹлан палшэн 
ак кэрдт.

10. МӸШТЭН ӸШТӸМӒШ МАМ КЭЛЭСА ЛОМБӸЖ
• ГИШӒН.

а) Итӹн лӓкмӓштӹ ломбӹжӹн палшӹмашӹжӹ.

Псков алаштӹ итӹн ӱдӹмӹ онӹтнӹй станций тэ- 
хэнь анчӹктӹмашӹм ӹштэн: ломбӹжӹн итӹн шачӹк- 
тӹмӹжӹм пӓлӓш нӓлӹн кӹм и кльэвэр яӹвӓлнӹ кишӹ 
ик поратка конан рокан нӹрӹм. Вара ти нӹржӹм 
пайӹлэн (шэлӹн) изи лаштӹк-влӓэш (участка-влӓэш). 
Ик участкам воксэок пӹшкӹдэмдӹдэ; вэсӹм кальий 
санцал дон пӹшкӹдэмдэн; кӹмшӹм супэрфосфат дон; 
нӹлӹмшӹн лу лашаш дон; вӹзӹмшӹм ломбӹж дон; 
кудӹмшӹ дон шӹмшӹм нрсӓ мнньэрал шӹшкӹдэмдӹ- 
шӹ дон; кудӹмшӹ лаштӹкэшӹжӹ шӓвэн кальнйӹм 
санпалла, шӹмшэшӹжӹ ломбӹжла. Вара тн лаштӹк- 
влӓэш тэхэнь шачӹш лин:
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Махаиь пышкыд^мдӹшӹ  

шӓвӹмӹ

*2 '3 —•
2 “ л ̂  ̂а..
е( 2 Си
‘I  = £ 2
а £ =3  е : ■- н>2 =2 _ £

Лӓктӹ ш ӹ жы м  нӓлӹнӹт (цэи- 

тньэр дон шотайэнӹт)

Н ӱ ш -
мӹ Олӹм Ку ж ӹ  

I итӹн

Мы - Нила
Т Ы К  И 1 Ӹ Н -

итӹн жӹ

1 Иӹшкыдэмдӹдэок . . — 6,7 29,5 4,3 1,7 6.0

2 Кзльий саииал . . . . 2.0 6.9 30. 4,5 1,7 6,2

3 Супэрфосфат . . . . 3,0 6,8 32.3 4.9 1.2 6,1

4 Л у  лашаш . . . . . 3. 3 7. 7 32,0 3 . ' 2,3 6,1

5 Лом бы ж ............................. 10,0 7.4 30,8 4,7 0,0 ' 5,6

(
Сэльитӹр............................ 1.0 1

С упэрф осф ат.................. 3.0 9,0 41,9 6.0 1.9 7.9

[ Кальий саниал . . . . 2, 0 ]

(
С э л ь и т ӹ р ................... 1,0 1 #

С уп э1>фосфат.................. 3.0 ' 9.3 ■ 45,7 6,6 1.6 8,2

1 Лом бӹ ж ........................... 10,0 I

Сэльитр дон супэрфосфат йарэ шӓвӹмӹ ломбЕлж 
сэк йажо лӓктӹшӹм пуэн; нӱшмӓнӹм, олӹманым, кужӹ 
итӹнӓнӹм. Цилӓ итӹнӹнӹмок лӓктӹшӹжӹм нӓлӹнӓ 
гӹнь, ти пӹшкьгдэмдӹшӹ цилӓ мол пӹшкӹдэмдӹшӹ- 
влӓ гӹцӓт йажо. Мӹтӹк итӹнжӹ какӹрака вӓрӹштӹш 
гӹцӓт чӹдӹн лӓктӹн. Ирсӓ ломбӹж шӓвӹмӹ вӓрӹш- 
тӹ нӱшмӹжӹ кальий санцал дон супэрфосфат шӓвӹ- 
мӹ вӓрӹштӹш гӹц утла лӓктӹн. Кужӹ итӹнжӓт лом- 
бӹж шӓвӹм вӓрӹштӹ кальий санцал дон лу лашаш 
шӓвӹм вӓрӹштӹш гӹц шукӹрак лӓктӹн. Ломбӹж 
шӓвӹм вӓрӹштӹ итӹнжӹ шоэрӓкӹн ' шачӹн гӹньӓт, 
кужӹ мушӹжӹ ШуКЕЛ лӓктӹн.

Псковӹштӹш итӹн ӱдӹшӹ онӹтнӹй станцин ӹш- 
тӹмӓжӹжӹ ТЭ1ГЭ анчӹкта: шэргӹ ӓкӓн кальий санцал
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нӓрэш Л0мбь1ЖЬ1М 1ЛӓвӸМӸКЬ1 игьш  л ӓктӹ ш ӹ ж ӹ  йаж о 
лиэш ; лом бӹ ж  вэс йиш  пӹ ш кӹ дэм дӹ ш ӹ -влӓ дон 
йарӹ м ӹ кӹ  кальий санцал гӹ ц  йажо лиэш. Тидӹ  гӹ ц 
пасна эчэ лом бӹ ж  йуж нам ж ӹ  супэрф осф ат дон лу 
лашаш гӹ ц  ш у кӹ р а к  лӓктӹ ш ӹ м  пуа.

б) Рок-олма лӓкмӓштӹ ломбӹжӹн палшӹмашӹжӹ.

Пэрвиш Владьимирский губэрньӓн Гороховэп 
районӹштӹ Таранов сола нӹрӹштьг ниш цӱдэйӓш пӓ- 
шӓм ӹштэнӹт. Рокшӹ ти нӹрӹштӹ конанӹрак дӓ 
ошманӹрак ӹлӹн. Киндӹ лӓкшӓшӹм пӓлӓш манӹн 
ломбӹж дон намозӹм пасна-пасна шӓвэнӹт. Нӹржӹм 
нӹл лаштыкэш шэлӹнӹт. Ик лаштӹкэш ньимамат 
шӓвьТдэльгт; вэс лаштӹкэшӹжӹ ломбӹжӹм шӓвэнӹт; 
кӹмшэшӹжӹ намозӹм шӓвэнӹт; нӹлӹмшэшӹжӹ на- 
мозӹ йарэ ломбӹжӹм шӓвэнӹт. Вара лӓктӹшӹжӹ 
тэхэнь лин.

Ломбӹж шӓвӹм вӓрӹштӹжӹ намозан вӓрӹштӹш 
ганьок рок-олмажӹ лин. Ломбьш йарэ намозӹ лӹкмӹ 
вӓрӹштӹжӹ лӓктӹшӹжӹ какӹрака вӓрӹштӹш гӹц 
кок гӓнӓт утла лин. Ирсӓ намозӹ лӹкмӹ вӓрӹштӹжӹ

I / гана вэлэ утла.

ь
М ахаиь пыи/кйдэмдӹ- 

П1Ӹ.М шӓнэпӹт

Ш ӓзӹ м  пӹшкӹдэм 
дӹшӹн ш отш ӹ  

р  гэктарэш  тинӓр  
цэнтмьэрӹм ша- 

вэнӹт)

' 1 1'эктар гӹц  
рок-олмажӹ  ти - 

пӓр цэнтньэр 
лӓктӹн

Пӹшкӹдэмдӹдэ. . .
Л о .м б ӹ ж ........................
Иамозӹм (48 аравам) 
Намозӹм '48 аравам) 
Л о м бӹ ж ӹ м ...................

8,0
166,0
166.0

8,0

294.0
429.0
462.0

660.0

Льэнинград обласгьӹштӹ, Лужскнй округӹштӹ, 
Замошьэ лӹмӓи срлаштӹ 16 килограмм ломбӹжӹм
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шӓвӹмыкь! куштӹлгӹ, ошмаи рокӹшгӹ рок-олма 
лӓктӹшӹжӹ привайалтӹи 0,5 цэнтньэр; льӓвӹрӓнӹрӓк 
вӓрӹшкӹжӹ 32 килограмм ломбыжӹм шӓвэнӹт; утьг- 
жь1 тӹнӓрок лӓктӹн (0,5 цэнтньэр).

в) Ӹржалан дӓ эчэ вэс кушшы-влӓлӓн ломбӹжӹн пал-
шӹмӹжӹ.

Смольэнский губэрньӓштӹш Энгэльгардт лӹмӓн 
онӹтнӹй станци ломбьгжьш шӓвэн йакшар рокан 
нар ничэш. Ти нар ничӹжӹм кок лаштьжэш шэлӹн- 
ӹт. Пӹртӓри и ик лаштьжэшӹжӹ ӹфжа лӹвӓлӓн 
шӓвэнӹт гэктар йӹдэ 16,5 цэнтньэр ломбӹжӹм; вэс 
лаштӹкэшӹжӹ ломб^ӹжӹм шӓвӹдэлӹт. Вара кьш и 
начэлӓок ьфжа наштэк ӱдьшӹ вэс киндӹ-влӓ лӹвӓлӓн 
ик лаштыкэшӹжӓт ломбӹжӹш шӓвӹдэлӹт, Тэҥэ ӹш- 
тӹмӹкӹ вара тэхэнь лӓктӹш лин:

Кӹ нам, махань киндӹ удӹмӹ
Ма.тань лӓктӹшӹжӹ лин ик гэктар  

гӹц (цэнтньэр ш от дон)

ӹлын ти ко к  л аш тйкэш ӹ ж ӹ Ломбӹ ж дон пӹ ш - 
кӹдэмдӹмӹ нӹрӹ- 

штӹ

Ломбӹждым нӹ- 
рыштӹ

Ы ржа льшӓлаи ломбыж шавӹмӹкӹ  
пӹртӓри и ...................................... 22,7 18,3

Ло.мбӹж шӓвӹмӹкӹ вэс ижӹ шӹльӹ 15,1 14,0

Викӹм )'дӹмӹкӹ кӹмшӹ ин. . . 63,7 5.8,7

Шӹльӹ ӱдӹмӹкӹ НӸЛӸМШӸ 1Ш. . 16.1 15,5

Ӹржа вӓрӹщ лӹкмӹ ломбӹж лӓктӹшӹжӹм лӱк- 
тӓлӹн какӹрака ӓҥӓштӹш гӹц 4,4 цэнтньэр утла. 
Тӹдӹ гӹц насна эчэ ӹржа иаштэк ӱдӹмӹ шӹльӹлӓн
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дӓ вИкӹлӓн кушкаш иалшэн. Шӹльӹн лӓктӹшӹжӹ 
ломбӹж шӓпӹмӹкӹ вэс иэшӹжӹ 1,1 цэнтньэр нри- 
вайалтьш; викӹн лӓктӹшӹжӹ ломбӹж шӓвӹмӹкӹ 
кӹмшӹ иэш лин 5 цэнтньэр утла ломбӹж шӓвӹдӹмӹ 
ӓҥӓштӹш гӹц. Шӹльӹ вӓрэш шӓвӹмӹкӹ нӹлӹмшӹ 
инжӹ ломбӹж когон палшӹдэ. Шӹльӹн утӹ лӓктӹ- 
шӹжӹ 0,6 цэнтньэр вэлэ лин.

г) Сакой алӹк шудӹлан кушкаш ломбӹжӹн палшӹмӹжӹ.

Ти опӹтнӹй станциок (энгэльгардт станци) анчэн 
ломб1ӹжӹн сакой алӹкӹштӹш шуд1ӹ-влӓлӓн кушкаш 
палшӹмӹжӹм. 15 цэнтньэр ломбӹжьш 1 гэктарэш 
шӓвӹмӹкӹ тинӓр шудӹ лӓктӹшӹжӹ привайалтӹн:

Вӹд нӓлтӹм а л ӹ к ӹ ш т ӹ  14,5 цэнтньэр (87 пуд)

Торфан алӹкӹшть!..................................................29,5 „ (117 „ )

Вӹд нӓлмӹ ал ӹ кӹ ш тӹ ........................................ 38,0 „ (228 „ )

д) Лал вӓрь1штӹш ширэ дон ширӹм алӹкӹштӹш шудӹ- 
лан кушкаш ломбӹжӹн палшӹмӹжӹ.

Льэнинград областьӹшт1ӹш мэльйоратьивнӹй стан- 
ций шукӹ и ӹштэн лапата алӹкӹштӹ сакой йиш 
шудӹ куштӹм пӓшӓм. Алӹк-влӓжӹм нӓлӹнӹт йажо- 
мат, худамат: ик алӹкӹм нӓлӹнӹт пӹшкӹдэмдӹмӹм, 
ширӹдӹмӹм; вэс алӹкӹм ширэнӹт; кӹмшӹ алӹкӹм 
ширэнӹт дӓ эчэ тӹшӓкэн супэрфосфатӹм шӓвэнӹт; 
нӹлӹмшӹ дон вӹзӹмшӹ алӹкшӹм ширэнӹт. Тидӹ 
гӹц насна эчэ ик алӹкэшӹжӹ кальий санцалӹм шӓ- 
вэньЧт, вэсэшӹжӹ — ломбьгжӹм. Вара шудьг лӓктӹ- 
шӹжӹ тэхэнь лин:
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Алӹ к 110- 

мывла
М ам  ӹ ш тэиӹ г алӹк тӧрлашӹжӹ

М а н ь ар  шудӹ алӹк 
!тӧрлӹмӹкӹжӹ лӓк- 
!тӹн 1 гэ ктар  гӹ н  
(цэнтньэр дои шо- 

тайь1мла)

1

Ш ирӹдӹмӹ, пышкӹдэмдӹдӹмӹ [

а л ӹ к .................................................... ;
1

15,3

2 Ш ирӹ мӹ  а л ӹ к ...................................... 1 17,1

Ш ирӹ мӹ  дӓ 270 килограмм су - !

3 пэрфосфатьш шӓвӹмӹ. • • • [ 17,1

4

Ш ирӹ мӹ  тӓ  180 килограмм 30«/о .! 

калий санцалӹм шӓвӹмӹ. . . 1 17,7

5 Ш ирӹмӹ дӓ ломбӹж шӓвӹмӹ . . ^ 24,5

И к алыкым пышкыдэмдӹдэок ширэнӹт, вэсӹм 
супэрфосфат дон кальий санцалӹм шӓвэн ширэнӹт. 
Вара тӹшэц шудӹжӹ лӓктӹн ширӹдӹмӹ дон какӹ- 
рака алӹкӹштӹш гӹц 2,2— 2,4 цэнтньэр утла. Лом- 
бӹж шӓвэн кӹралмаштӹжӹ лӓктӹшӹжӹ кушкӹн кэн 
9,2 цэнтньэрӹшкӹ.

е) Викӹ шудӹлан нушкаш ломбӹжӹн палшӹмӹжӹ.

Льэнинград областьӹн Лужский округӹштӹш Гри- 
цэвский лӹмӓн опорный луговой (алӹк) пункт, вӹд 
нӓлтӹмӹ викӹ йарэ шӹльӹ ӱдӹм атӹкэш ирсӓ лом- 
бӹжӹм шӓвэн. И к вӓрэжӹ чӹдӹм, вэс вӓрэжӹ шукӹм 
шӓвэн. Эчэ шӓвэн ломбӹжӹм супэрфосфат йарэ, су- 
пэрфосфатшӹм шӓвэн качьий санцал йарэ. Шудӹ 
лӓкмӹжӹм нӓлӓш тӧрэштӓрӓш манӹн какӹрака алӹк- 
ӹм нӓлӹнӹт. Тэвэ ти таблицӹштӹ анчӹкта ломбӹж- 
ӹн йажон пӹшкӹдэмдӹмӹжӹм.
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ю
а. 

^  >3

5 о<  I

М ахань, пйш кйдэм д ӹ ш ьш  

шӓвймӹ

Маиьар пышкы  
дэмдӹшӹм 

шӓвэнӹт 1 гэ к- 
тарэш

1 Ньммахат пышкыдэмдӹшӹмӓт

шӓвӹмӹ а г й л ........................

2 Л о м б й ж  шӓвӹмӹ. . . . . .

3  Ломбӹ ж шӓвӹмӹ..............................

4 . Ломбы ж шӓвӹмӹ..............................

( Ломбы ж шӓвӹмӹ..............................
5  ч

I  Супэрфосфат шӓвӹмӹ . . . .

(  Супэрфосфат „ . . . .
6 '

I Кальий санцалым шӓвӹмӹ . .

4 5

13.5

18,4

9,0

3.62

3.62 

1,81

Внкӹ ш улйи  
лӓкм ӓш ӹ ж й 1 
гэктар  гӹцьгг 
(цэнтньэр доны 

ш отайы мй)

18,83

20,12

25,51

28 ,37

42,0

33,7

Ти таблыщӹ гӹц кайэш, 4,5 цэнтньэр ломбӹжьш 
1 гэктарэш шӓвӹмӹкӹ викӹ шудӹн лӓктӹшӹжӹм 
лӱктӓлӓш лиэш 2 цэнтньэр нӓрӹшкӹ. 18 цэнтньэр 
ломбӹжӹм шӓвӹмӹкӹ викӹ шудӹн лӓктӹшӹжӹ при- 
вайаЛтӹн какӹрака алӹкӹштӹш гӹц 10 цэнтньэр 
нӓрӹ. Айӹртэмӹнжок йажо лӓктӹш лин ломбӹж дон 
супэрфосфатӹм йарэн шӓвӹмӹкӹ. Ломбӹжшӹ кальий 
вӓрэш шӓвӹмӹ. 9 цэнтньэр ломбӹж дон 3,62 цэнт- 
ньэр супэрфосфатӹм ик гэктарэш шӓвӹм дон лӓк- 
тӹшӹжӹ 23,17 цэнтньэр йактэ кузэн кэн. Кальий 
санцал дон супэрфосфат шӓвэнжӹ какӹрака алӹкӹш- 
тӹш гӹц 15 цэнтньэр нӓрӹ утӹ шудӹ лӓктӹн. Вэс 
статьан маншаш гӹнь супэрфосфат дон йарӹм кальий 
санцалжӹ пуэн шудӹ лӓктӹшӹжӹм 8,17 цэнтньэр нӓрӹ 
чӹдӹм супэрфосфат дон ломбӹж шӓпӹмӹ алӹк
г„щ.



ж) Кльэвэр лӓктӹшлӓн ломбӹжӹн палшӹмашӹжӹ.

(Новгӧродыштыш куп коштышй опытнйй станцип 
пӓшӓжӹ.)

Ти пӓлӓш манйн ӹштӹмӓштй ломбйжйм шӓвэнӹт 
пӹртӓри иӓш кльэвэр лӹвӓлӓн. Вараш иӓш- кльэвэр 
лӹвӓлӓнжӹ ломбйжйм шӓвӹдэлйт. Опйтнйй нйрйн 
рокшй ик поратка йакшаргй йлйн.

М ахань пышкыдэмдӹ- 

1ПӸМ шӓвэнӹт .

 ̂3 5 н >̂3 о
3

>3 -2
2̂  3

>3
3 н(П
« 5<Т) 5,-

Кльэвэр щ уд йж ӹ  ик гэк- 
3  I тар гӹц лӓкгӹи (цэнтньэр  
9 -  ш от дон)

П йр тӓри  и 
салӹмӹ

1 I Пӹшкӹдэмдӹдӹмӹ . . .

2 Ломбӹжӹм шӓвэнӹт . . • 24,5

25,.4 

75,0

Вэс н салӹ-
М1>1

23.1

60.1

Кльэвэр лӹвӓлӓн шӓвӹм ломбйж пӹртӓри салйм 
и какйрака алйкйштйш гӹц 50 цэнтньэр нӓрӹ при- 
вульйм пуэн. Вэс ижӹ привульйжй лин 37 цэнтньэр.

з) Турнэпс дон вэс нушшы-влӓлӓн кушкаш ломбӹжын
палшӹмӹжӹ.

(Новгородйштйш куп кош тйш й опйтнйй станцин 
пӓшӓжӹ.)

Новгородйштйш кун коштйшй опйтнйй станци 
1929 иӓш отчотйштӹжй сирэн, махань лӓктӹшӹм 
пуэн ломбйж эртӹш вӹц ин. Нӓлӹнӹт йлйн нӹл 
лаштйкйм (участкйм): иктӹм пйшкйдэмдӹдӹмӹм; 
]}эсӹм ломбйж дон пьппкйдэмдӹмӹм; кымшйм лом- 
бйж доп супэрфосфат йарэ пйшкйдэмдӹмӹм; нӹльш-
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ш.лм лом()1лж доп фосфорит лашлш йарэ пышкыдэ- 
мдӹмӹм.

Пӹшкйдэмдӹдӹм вӓрӹштӹш шачйшьш 100-эш 
нӓлӹнӓ гӹнь пйшкйдэмдӹмӹ вӓрӹштӹжӹ лӓктӹшӹ- 
жӹ тэхэнь лин:

.М:>хань иьппкӹдэмдӹшӹ  

. шавӹмӹ

I 3 г д о'3-2 = 8
с д 3  5 «т  П со

"Пӹшкӹдэмдӹдӹмӹ

Ломбь1Ж...........
Ломбӹ ж . . . .  

Супэрф осф ат . . 

Ломбӹ ж . . . .  

Фосфорит лашаш

ь

15  2:15
й , в: Т - в  ч

И к  гэктар  гӹц лӓкшӹн (цэтпьэр)

Н  :3  

ю
=

СО Е< ^  >> ^  >»

X  У  

СО Р -

_ 1оа 100 100 100 100
29,5 ’ 131 189 216 167 , 298
И.8 1 
2,2 / 152 167 165 1116 ; 204

14,8 \ 
4,4 / ӹб 187 237 223 1 362

1927 ин шудй, йржа, турнэпс, ломбйж дон 
фосфррит лашашйм шӓвӹмӹкӹ пуэньТг сэк йажо 
лӓктӹшӹм.

Ирсӓ ломбйжйм вэлэ шӓвӹмӹ дӓ шудйжй, йр- 
жажй, турнэпсӹжӹ ломбйж дон 'фосфорит лашаш 
шӓвӹм вӓрӹштӹш гӹц чӹдӹрӓкӹн лӓктӹнӹт.

Ломбйж дон супэрфосфатйм шӓвӹмӹкӹ лӓктӹшӹ- 
жӹ какйрака вӓрӹштӹш гӹц йажо, куж й  лин гӹньӓт 
шудйжй, йржажй, турпэнсӹжӹ ирсӓ ломбйжйм, эчэ 
фосфорит нарэ ломбйж шӓвӹм вӓрӹштӹш гӹц тоша- 
рак лин.

1926 ин ӱдӹмӹ шудйлан ирсӓ ломбйж дӓ фос- 
форит йарэ шӓвӹмӹ ломбйж йажои кушкаш пал- 
шэнӹт.
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(^эк кужы шӹльӹ лни ломбӹж дӧп супэрфосфмт 
шӓвьш вӓрэш.

11. КЫЦЭ ПОГЫМЫЛА ЛОМБЫЖЫМ.

Льэнинград областьйштй кйд й  районйштйжй 
ломбйжйм погат дӓ намозй вӓрэш шӓвӓт. Примэр- 
эш нӓлшӓш гӹнь Новгородйштйш куп кош тйш й 
опйтнйй станци пога ломбйжйм Новгород алаштй. 
Ш укй  ломбйж погйнйм вӓрӹштӹ шӹнцӓт кӧргэш 
кӹртньи лист шимӓн йӓшӹк-влӓ. Погйш-влӓ ти йӓш- 
ӹк-влӓшкӹ ломбйжйм погат дӓ вара вйжалат Нов- 
городйштйш кун опйтнйй станцилӓн 16 килограм- 
мйм 10 коп. донй. Ти куп станцижӹ Новгород ала 
гӹц 13 киломэтр ӧрдӹштӹ ылэш.

Новгородйштйш куц опытнйй станцилӓ вэс ала- 
влӓштӓт ломбйжйм когон погймй вӓрӹштӹ (завод, 
момоца-влӓ лишнӹ) погаш кэлэш.

Хрэсӓньӹ тома йӹдэок ик иштӹ 4-5 цэнтньэр 
ломбйжйм ногаш лпэш. Пэл ломбйжшй конйш кэӓ 
гӹньӓт ик иштӹжӹ 2—2'Д цэнтньэр ломбйж тӹхӓлок 
кодэш. 20 томан солаштй ик иштӹ 40-50 цэнтньэр 
ломбйжйм ногаш лиэш. Тинӓр ломбйжшй сптӓ5 гэктар 
алйкйм, йӹрӓн ничӹм ӓльи нйрйм пӹшкйдэмдӓш.

Колхозйш пйрйдйм сола-влӓштӹ ломбйж погаш 
агроуполномочэннйй-влӓлӓн тӹҥӓлӓш кэлэш. Ти агро- 
унолномочэннйй-влӓлӓн ломбӹж шӓвӹм вӓрэш киндӹ 
дон йӹрӓн пичӹ ӓдӹрӹн йажон шачмйштйм ӹшкэ 
сола хрэсӓньӹ-влӓлӓн анчйктэн ломбӹжрлн пйш кй- 
дэмдӹмӹжӹм ӹпьӓндӓрэн пуаш кэлэш. Агроуполно- 
мочэннййлан цилӓ халйкйн ломбйж гишӓн кӓҥӓшӹ- 
мӹжӹм ик ганьйм ӹштӓш кэлэш. Ломбйж погймй 
донй тидӹм ӓҥӓ-йӹрӓнӹш шӓвӹмӹм агроминьимум 
тймэньмӓшкӹ пйрташ кэлэш. Ик сола л эмбйж погй-
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маштй дӓ ӓҥӓ-иӹрӓнӹш тидӹм шӓвӹмӓштӹ вэс солам 
сорэвнованьӹшкы пӹртӹжӹ.

Пасна иктӹн-иктӹн ӹлӹшӹ хрэсӓньӹ тома-влӓштӹ 
ломбӹж шукӹ ак погӹнӹ. Тӹдӹн дон цилӓ солаштӹш 
погӹм ломбӹжӹм иквӓрэш ровотайӹм ӓҥӓ-йӹрӓнӹш- 
кӹ дӓ алйкӹшкй (колхоз мӱлӓндӹшкӹ) шӓвӓш кэлэш.

Ломбӹж погӹм-шӓвӹм пӓшӓм тӹҥӓлӓш пишӹжок 
куштӹлгӹ колхоз-влӓ дон ӓҥӓ-йӹрӓн ровотайӹм 
коопэратьивӹш ушналтшӹ хрэсӓньӹ влӓлӓн. Шӹпш- 
тӹм ӓдӹр йажо улӹ гӹнь, шӹпшташ, погаш, нама- 
лаш, йӹлэ, куштӹлгйн лиэш гӹнь, колхоз-влӓ дон 
ӓҥӓ-йӹрӓнӹм иквӓрэш ровотайышӹ ушэм-влӓлӓн лом- 
бӹж погаш ӹшкэ томаштӹшӹмат, фабрикӹштӹшӹ- 
мӓт, заводйштйшӹмат, момоцаштӹшӹмат, вэс вӓрэ 
кишӹмӓт куштӹлгӹ лиэш. Нӹнӹлӓн эчэ погашат, 
ломбӹж оптӹм вӓрӹм моашат куштӹлгӹ, шулдй лиэш.

Колхоз дон коопэратьивный органьизаци-влӓлӓн 
ломбӹж погймаштӹ, ӓҥӓ-йӹрӓнэш тидӹм шӓвӹмӓштӹ 
пӓшӓм анцӹц тӹҥӓлӓш кэлэш. Нинӹлӓн ӹшкӹлӓнӹш- 
тӹ погаш вэлэ агӹл, ӹшкэ ӓҥӓ-йӹрӓнэш шӓвӓш вэлэ 
агӹл, эчэ тидӹ гӹц пасна кэлэш колхозӹш пӹрӹдӹм- 
влӓм тймдаш ломбӹжӹм погэн ӓҥӓ-йӹрӓнэш шӓвӓш. 
Ти пӓшӓ гишӓн попаш кэлэш сходӹштӹ, пӓшӓ ӹштӓш 
попӹм совэшаньӹштӹ. Эчэ сорэвнованьӹшкӹ ужӓш 
кэлэш.

12. ПАЧ ШАМАК.

1. Намозӹ дон миньэрал пӹшкйдэмдӹшӹ-влӓ ак 
ситэп. Тӹдӹн дон нинӹн вӓрэш вэс йиш шулдӹ 
ӓкӓн пӹшкӹдэмдӹшӹ-влӓм ӓҥӓ-йӹрӓнэш шӓвӓш кэ- 
лэш. Тэҥэлӓ ӹштӓш кэлэш колхоз, коопэратьив ушэм, 
колхозыш пьфӹдӹм нэзэр дон ик пораткан ӹлӹшӹ 
хрэсӓньӹ-влӓлӓн. Тэхэнь шулдӹ ӓкӓн пӹшкӹдэмдӹ- 
шӹжӹ (удобрэньӹжӹ) йлэш ломбӹж.
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2. Ломбыж шэргӹ ӓкӓн (кальий санцал) пышкй 
дэмдӹшӹ-влӓ гӹцӓт йажо йлэш.

3. Ломбӹжӹштӹ кальий гӹц иасна эчэ улы фос- 
фор дои извоска. Тӹдӹн дон тидӹ мол миньэрал 
пӹшкыдэмдӹшӹ-влӓ гӹц йажо ӹлэш. Кйдӹ миньэрал 
иӹшкӹдэмдӹшӹштӹ улӹ ик йиш кушшӹ качкӹш вэлэ; 
кальий гӹнь кальий вэлэ, фосфор гӹнь фосфор вэлэ, 
извоска гӹыь извоска вэлэ. Тэхэнь пӹшкӹдэмдӹшӹ 
ломбӹж гӹц худа.

4. Ломбӹжӹм хоть махань мӱлӓндэшӓт, хоть ма- 
хань кушшь! лӹвӓлӓнӓт шӓвӓш лиэш. Айӹртэмӹнжок 
ломбӹж йажо лӓктӹшӹм пуа ушманлан, рок олмалан, 
морколан, ӹрэвӹлӓн, эчэ вэсӹ-влӓлӓнӓт. Пиш йажон- 
жок ломбӹж палша кальийдӹмӹ, шапӹ мӱлӓндӹштӹ 
(ошманыштӹ, йакшар роканыштй, торфанйштӹ.)

5. Айӹртэмӹнжок ломбӹжӹм кальий пйшкӹдэм- 
дӹшӹ вӓрэш шӓвӓш кэлэш. Тидӹм лиэш фосфор 
вӓрэшӓт шӓвӓш.

6. Ломбӹжӹм миньэрал пӹшкӹдэмдӹшӹ вӓрэш 
шӓвӓш лиэш.

7. Ломбйж йажоэмдӓ компост лӹмӓн пӹшкӹдэм- 
дӹшӹм.

8. Ломбӹж намозӹ йарэ шӓвӹмӹ годрлм йажо 
лӓктӹшӹм пуа.

9. Ломбӹж йӹрӓн пичӹштӹ лӓктӹшӹм когоэм- 
дӹмӹ гӹц пасна эчэ кушшӹ-влӓ гӹц шукш-влӓм 
караҥда.

10. Ломбӹжӹн кушшӹ-влӓлӓн кушкаш палшӹмӹ- 
жӹм пӓлӹнэт гӹнь, тидӹм опӹтнӹй нӹрэш ӓльи 
йӹрӓн пичэш шӓвэн анчӹ.

11. Ломбӹж кушшӹ-влӓлӓн кэрӓл качкӹшӹм пэ- 
рэгӓ тидӹм кукшӹ вӓрӹштӹ урдэт гӹнь вэлэ.

12. Ломбӹж сӱ1< агӹл. Тидӹ ӹлэш шэргӹ ӓкӓн 
пӹшкӹдэмдӹшӹ. Ти пӹшкӹдэмдӹшӹм кӹшкӹ попаза
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кӹшкӓш ак кэл, итрӓн погэн мыштэн нэрэгӓш 
кэлэш.

13. Ӓҥӓ-йӹрӓнӹш лӹкташ кэлэш томаштӹш лом- 
бӹжӹм вэлэ агӹл; эчэ лыкташ кэлэш фаврикӹштӹ- 
шӹмӓт, заводӹштӹшӹмат, алаштӹшӹ1мат.

14. ЛомбЕлжӹм погӹмаштӹ!, пэрэгӹмӓштӹ колхоз- 
дои коопэратьив органьизаци-влӓ аицӹлнӹ каштӹш- 
тӹ. Нинӹ ӹшкӹмӹштӹн йажо пӓшӓштӹ донӹ йӓлӹн 
ломбӹж гишӓн попӹм шамакӹм, шанӹмӹштӹм ик 
арашкӹ погӹштӹ. Тидӹм ӹштӓш палшашӹжӹ агроу- 
полномочэннь!Й-влӓм нӓлӓш кэлэш, нӓшӓ ӹштӓш по- 
паш погӹнӹм совэшаньӹ-влӓштӹ, хрэсӓньӹ пӓшӓ 
ӹштӓш тӹмдӹмӹ вӓрӹштӹ, соцсорэвнованьӹшкӹ 
ӱжмӹ годӹм попаш кэлэш.



РУШ ВИСӒ1У1 МЭТРЙЧЭСНИ ВИСӒ ДОНӸ ТӦРЭШТӒРӸМӸ.

Мӱлӓндӹ вӹлвӓл висӓ.

1 сэтьипӓ лиэш :=  1,1 гэктар
1 гэктар = 0 , 9  сэтьинсӓ

1 вочӹк лиэш 
1 фут
1 дьӱйӹм „
1 аршӹн „
1 вэршок „
1 мэтр
1 сантьимэтр „ 
1 сантьимэтр „

1 иуд лиэш 
1 кӹрвэҥӓ „
1 тонн „
1 цэнтньэр „ 
1 кнлограмм

Кӹ т висӓ.

2,1 мэтр 
=  0,3 мэтр 
=  2,5 сантьимэтр 
=  71,0 сантьимэтр 
=  4,5 сантьимэтр 
=  0,47 дьӱйӹм 
=  0,22 вэршок 
=  0,39 дьӱйӹм

Лэлӹц висӓ.

=  16,4 килограм.м 
-  0,4 
=  61,0 нуд .
= 6,1 „

„ =  2,4 кӹрвэн ӓ



В у Й Л Ы М А  Ш.
сгпр

Анцӹл шамак
1. Мӱлӓндӹ вӹлӓн кушшӹ-влӓлӓн (растьэньилӓн) махань 

качкӹш кэлэш, кышэц ти качкӹшӹм нинӹ нӓлӹт .
2. Маньар, махань качкӹш кэлэш мӱлӓндэш кушшӹлан 

(растьэньилӓн) .............................................................
3. Кӹцэ мӱлӓндӹ вӹлӓн кушшӹ-влӓлӓн (растьэньи-влӓ 

лӓн) пумӹла качкӹ ш ӹ м .................................................
4. Ломбыж ӹлэш ӓҥӓ—йӹрӓн пӹшкӹдэмдӹшӹ . . .
5. Ломбӹж ӹшкӹмжӹн йаралжӹм пэрэтӓ мӹштэн ур 

дӹмӹ годӹм в э л э .........................................................
6. Миньэрал пӹшкӹдэмдӹшӹ вӓрэш ломбӹжӹм шӓвӓш 

лиэш .................................................................................
7. Ломбӹжӹм намозӹ вӹлӓнӓт шӓвӓш лиэш . . . .
8. Компост пӹшкӹдэмдӹшӹлӓн ломбӹж самой йажо 

ӓдӹр ӹлэш ......................................................................
9. Махань кушшӹ лӹвӓлӓн ло.мбӹжӹм шӓвӓш лиэш ,

10. Мӹштэн ӹштӹмӓш мам кэлэсӓ ломбӹж гишӓн: . .
а) ишӹн лӓкмӓштӹ ломбыжын палшӹмӹжӹ . . ,
б) рокнэлма лӓкмӓштӹ ломбӹжӹн палшӹмӹжӹ .
в) ӹрж^алан дӓ эчэ вэс кушшӹ-влӓлӓн ломбӹжьп 

палшӹмӹжӹ . • .....................................................
г) сакой алӹк шудӹлан кушкаш ломбӹжӱн палшӹ 

мӹлсӹ.......................................................................  . .
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