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БОЛЫННАРНЫ САМОЛЕТТАН АШЛАУ
Зур елгаларның киң тугайлары ясалма диңгез төбендә ¡каласы булган- 

лыктан, ә өзлексез үсеп торган терлекчелекнең азыкка булган ихтыяҗы 
бер туктаусыз артканлыктан, Татарстандагы кечкенә елгалар буендагы 
су баса торган табигый болыннарның әһәмияте аеруча зурая. Кечкенә 
елгаларның тугайлары табигый тигез дип әйтерлек ике зонага — елга буе 
зонасына һәм эчке зонага бүленә. Беренчесе барлык төп мәйдан буйлап 
гадәттә кыяклы үсемлек (кузаклылар һәм төрле үләннәр катнашы белән) 
болыннары белән капланган. Болар үзләренең сыйфат составы буенча 
кыйммәтле, ләкин алар уңышны аз бирәләр. Биредә кылчыксыз кынды- 
рак, үрмәле сарут, ак кырчыл, тар яфраклы йонча, ¡кызыл солыча, болын 
клеверы һәм башкалар кебек үсемлекләр аеруча күп үсә. Бу зонаның 
болыннары аларны өстән яхшырту өчен бик яхшы объект булып торалар.

1955 һәм 1956 елларда без Мишә елгасы тугаеның елга буе зонасында



Теләче районының. Сталин исемендәге совхоз болыннарын өстән ашлау 
тәҗрибәсен үткәрдек. Язгы ташудан сон самолеттан азот, фосфор һәм 
калий ашламалары керттек. Тәҗрибәләрдән (Күренүенчә, фосфор һәм 
калий ашламалары хәтта күп дозаларда кертелсәләр дә (гектарга 90 ки- 
лограммга кадәр РТР һәм КаО) уңышны арттырмадылар диярлек, тик 
үләңнәрнең, составын гына берничә ел буена акрынлап үзгәртәләр: кыяк- 
лылар исәбенә кузаклылар һәм төрле үләннәр берникадәр артты. Шуңа 
күрә, биредә мондый ашламалар кертүнең кирәге юк.

Азотлы ашламаларның тәэсире исә башкача. Гектарга 30—35 кило- 
грамм азот исәбеннән бу ашламаларны кертү печән уңышын 1955 елда 
9 центнерга,- 1956 елда 6 центнерга арттырды. Бу ашламаларның печән 
уңышына тәэсире, нигездә, ашлама кертелгән ел белән чикләнә. Уңышны 
арттыру белән беррәттән -алар үләннәрнең составын да яхшырталар. Мон- 
нан тыш, кыяклылар куе яшел төскә керәләр, бу исә ал,арда булган ак- 
сым матдәләренең артуын күрсәтә.

Практикадан күренүенчә, язгы ташкын сулары киткәннән соң 10—15 
көн үткәч, самолеттан болынга минераль -ашламалар кертү барыннан да 
уңайл-ырак.

-Бу чара үзен ничек аклый соң? Барыннан да элек, самолеттан күбрәк 
концентрацияле азотлы ашлама — аммиак селитрасы кертергә киңәш 
ителә. Бу эшне шактый арзанайта.

Без быел -бер центнер аммиак селитрасы (бер центнерда 30—35 кило- 
грамм -азот) кертүнең совхозга күпмегә төшкәнең исәпләп чыгардык. 
Нәтиҗәдә, моның 44 сум булганлыгы беленде. Моңа бер центнер -селитра- 
ның бәясе -һәм аны химкомбинаттан совхозга иң якын булган тимер юл 
станциясе — Арчага китерүгә тотылган сумма (25 сум), Арчадан совхоз- 
га (40 километр) кайтартуга тотылган расход (4 сум), Казаннан (80 
километр) чакыртылган самолет ярдәмендә аны болыннарга кертү (14 
сум) төяү-бушату (бирегә күздә тотылган башка расходлар да, мәсәлән, 
бер ур-ыинан икенче урынга ташу һ. б.) расходлары (1 сум) керә.

Бер центнер яхшы болын печәненең дәүләт бәясе белән уртача 35 
сум икәнен исәпкә алып, совхоз 1955 елда һәр гектардан 315 (35 сумХ9= 
315) сум, 1956 елда 210 (35 сумХ6=210) сум табыш алды. Расходларны 
(44 сум) чигереп исәпләгәндә, 1955 елда һәр гектардан 271 сум, 1956 
елда — 166 сум доход алынды. Ашламалар кертелгән һәр 100 гектарга 
күчереп исәпләгәндә бу 1955 елда 27.100, ә 1956 елда 16.600 сум була.

Быел үткәрелгән тәҗрибәләрдә бер участокта гектарга 3,5 центнер 
аммиак селитрасы кертелде. Нәтиҗәдә, печән уңышы гектардан 17 цент- 
нерга арт-са да, ашламаны мондый күләмдә кертү беренче очракка кара- 
ганда экономик яктан азрак файдалы. Дөрес, аммиак селитрасын күтә- 
ренке дозаларда керткәндә болыннарда курпы көзгә таба яхшы, куе һәм 
биек булып үсә, аны көтү йөртү өчен уңышлы кулланырга мөмкин, ә яң- 
гырлы елларда хәтта икенче тапкыр печән дә чабып була.

Авыл хуҗалыгы авиациясе самолетлары республикабызның колхоз һәм 
совхоз кырлары һәм болыннары өстендә торган саен ешрак күренә баш- 
лыйлар. Алар чүп үләннәренә һәм авыл хуҗалыгы үсемлекләр-е корткыч- 
ларына каршы көрәшергә, уңышны күтәрергә, продукция чыгышын күтә- 
рергә -ярдәм ¡итәләр. Тугай болыннарын аммиак селитрасы белән само- 
леттан ашлау Татарстан өчен перспективалы, бик әһәмиятле чара.

Е. ЛЮБАРСКИЙ,



АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ 
ЭШЛӘРЕ

КАЛЕНДАРЕ

ЯНВАРЬ
Колхозларда еллык эшләргә йомгаклар ясала, еллык отчетлар раслана, перспек- тив планнардан чыгып, яңа елга произ- водство планнары төзелә. Колхозларның производство планнары перспектив план- нарда каралган бурычларны, барлык авыл хуҗалыгы культураларының уңышын, җәмәгать терлекчелегенең продуктлылы. гын тагын да арттыруны уңышлы хәл кылуны тәэмин итәргә тиешләр. Планнар- да колхозның дәүләт алдындагы барлык йөкләмәләрен срогыннан элек үтәүне, җә- мәгать производствосының үсеше, хезмәт көннәренә продукт һәм акча бүлүне арт- тыру күздә тотылырга тиеш.Отчет, отчет-сайлау җыелышларына хә- зерлекне тәмамлыйлар, 1956 елда эшлән- гән хезмәт көннәренә доходлар бүлүне төгәллиләр.Алда торган язгы чәчүгә үрнәк хәзер- лек, терлекләр кышлатуны уңышлы үткә- рү бурычлары — колхоз, МТС һәм сов- хозларның игътибар үзәгендә тора.Чәчү орлыкларын чистарту, сортлау һәм аларның тишелешен, чисталыгын тик- шерү хәзергә кадәр төгәлләнмәгән колхоз- ларда, бу эшләрне тизрәк төгәлләү буенча бөтен чараларны күрәләр. Колхозлардагы. МТСлардагы орлык чистарта торган бар- лык машиналар өзлексез эшләтеләләр, чә- чүгә хәзерләнгән орлыкларның үрнәкләре, аларның сыйфатын кабат билгеләү өчен, контроль-орлык лабораторияләренә җибә- реләләр. Чәчү орлыкларының сакланы- шын системалы тикшереп торалар.Кар тоту эшләре дәвам итә. Тиресне, тирес сыекчасын, көлне, кош тизәген һәм башка җирле ашламаларны күбрәк туп- лау өчен иң җитди чараларны күрәләр. Колхоз һәм МТС көчләре белән тиресне басуларга массовый ташуны оештыралар. Тиресне ашланырга билгеләнгән учас- токларга чыгаралар. Хәзерләнгән бө- тен җирле ашламаларның тиешенчә сак- лануын тәэмин итәләр.Ачы туфраклы җирләре булган колхоз- 

ларда, аларны известьләүгә аеруча игъ- тибар бирәләр. Моның өчен кыш көне ки- рәкле күләмдә известь хәзерлиләр.Январь аенда тимер юл станцияләрен- нән кызу темплар белән минераль ашла- малар кайтаруны оештыралар.Бөтен МТСларда тракторларга, башка авыл хуҗалыгы машиналарына ремонт ясау планнарын срогыннан элек, югары сыйфат белән үтәү өчен көрәшәләр.Колхозларда авыл хуҗалыгы инвента- рен, ат транспортын һәм сбруйларны ре- монтлыйлар. Бригадирлар, машиналарда эшләүгә билгеләнгән колхозчылар белән берлектә, ремонтланган машиналарның, инвентарьның сыйфатын тикшерәләр.Бакчачылык бригадалары, звенолары бакча өчен тирес туплыйлар һәм аны штабельләргә өяләр, бакча инвентарен, җимеш үсемлекләре корткычларына, авы- руларына көрәш өчен төрле агулар хәзер- лиләр. Бакчаларда кышкы эшләр үткә- релә.Яшелчәләрнең, бәрәңгенең сакланышын тикшерәләр. Яшелчәчелек бригадалары, звенолары парникларны төеп тутыруга хәзерләнәләр, теплицаларда эш башлый- лар, кыяр һәм помидор рассадалары үсте- рәләр.Барлык колхозлар һәм аларның терлек- челәре абзарда асрау чорында терлекләр- нең продуктлылыгын күтәрү, көрлекләре- нең кимүенә юл куймау өчен, яшь үрчем- не тулысынча саклап үстерү өчен, аларны уңышлы кышлатуга, яхшы тәрбияләүгә үзләренең төп игътибарларын бирәләр.Абзарда асрау чоры буенча һәр айны барлык колхозлар терлек азыкларын на- турада тикшерәләр, аларның күләмен кенә- гәләрдәге язмалар белән чагыштыралар, кирәкле очракта, терлек азыкларын тоту буенча төзелгән айлык планнарны анык- лыйлар.Барлык колхозлардагы агрозоотехника курсларында укулар регуляр рәвештә үт- кәрелә.



Бәясе 1 сум 50 тием.

1957 елда дәүләт заемнарының отыш 
тиражлары һәм түләү тиражлары планы

20 январьда — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең икенче дәү- 
ләт заемының 19-нчы отыш тиражы. Сталинабад шәһәрендә.

30 январьда — Дәүләтнең 3%лы отышлы эчке заемының 55-нче отыш тира- 
жы. Харьков шәһәрендә.

24 февральдә — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең өченче дәү- 
ләт заемының 17-нче отыш тиражы. Нижний Тагил шәһәрендә.

10 мартта — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1951 ел 
чыгарылыш) 11-нче отыш тиражы. Семипалатинск шәһәрендә.

24 мартта — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең дүртенче дәү- 
ләт заемының 15-нче отыш тиражы. Балашов шәһәрендә.

 30 мартта — Дәүләтнең 3%лы отышлы эчке заемының 56-нчы отыш тиражы.
     Рига шәһәрендә.

7 апрельдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1954 
ел чыгарылыш) 5-нче отыш тиражы. Ульяновск шәһәрендә.

21 апрельдә —• СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең бишенче 
дәүләт заемының 13-нче отыш тиражы. Ош шәһәрендә.

28 апрельдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1952 
ел чыгарылыш) 9-нчы отыш тиражы. Даугавпилс шәһәрендә.

12 майда — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1953 ел 
чыгарылыш) 7-нче отыш тиражы. Ереван шәһәрендә.

 30 майда — Дәүләтнең 3%лы отышлы эчке заемының 57-нче отыш тиражы.
 Киев шәһәрендә.

9 июньдә — Дәүләтнең 1948 елгы 2%лы заемының 19-нчы отыш тиражы. 
Усть-Каменогорск шәһәрендә.

30 июньдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1955 ел 
чыгарылыш) 3-нче отыш тиражы. Златоуст шәһәрендә.

14 июльдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1956 ел 
чыгарылыш) 1-нче отыш тиражы. Жданов шәһәрендә.

28 июльдә — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең икенче дәүләт 
заемының 20-нче отыш тиражы. Молодечно шәһәрендә.

 30 июльдә — Дәүләтнең 3%лы отышлы эчке заемының 58-нче отыш тиражы.
Ленинград шәһәрендә.

4 августта — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең өченче дәүләт 
заемының 18-нче отыш тиражы. Мозырь шәһәрендә. 

11 августта — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең дүртейче 
дәүләт заемының 16-нчы отыш тиражы. Житомир шәһәрендә.

25 августта — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1954 
ел чыгарылыш) 6-нчы отыш тиражы, Нальчик шәһәрендә.

1 сентябрьдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1951 ел 
чыгарылыш) 12-нче отыш тиражы. Станислав шәһәрендә.

15 сентябрьдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының 
(1953 ел чыгарылыш) 8-нче отыш тиражы. Алма-Ата шәһәрендә.

22 һәм 23 сентябрьдә — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының 
(1952 ел чыгарылыш) 10-нчы отыш һәм 1-нче түләү тиражлары. Минск шәһә- 
рендә.

30 сентябрьдә — Дәүләтнең 3 %лы отышлы эчке заемының 59-нчы төп 
һәм 10-нчы өстәмә отыш тиражлары. Москва шәһәрендә.

13 Октябрьда — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1955 
ел чыгарылыш) 4-нче отыш тиражы. Таллин шәһәрендә.

20 октябрьда — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең икенче дәү- 
ләт заемының 6-нчы түләү тиражы. Москва шәһәрендә.

10 һәм 11 ноябрьда — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең би- 
шенче дәүләт заемының 14-нче отыш һәм 3-нче түләү тиражлары. Сталинград 
шәһәрендә.

24 ноябрьда — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының (1956 
ел чыгарылыш) 2-нче отыш тиражы. Сумы шәһәрендә.

30 ноябрьда — Дәүләтнең 3 %лы отышлы эчке заемының 60-нчы отыш 
тиражы. Свердловск шәһәрендә.

8 декабрьда — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең дүртенче дәү- 
ләт заемының 4-нче түләү тиражы. Москва шәһәрендә.

15, 16 һәм 17 ноябрьда — Дәүләтнең 1948 елгы 2 процентлы заемының
20-нче отыш һәм 6-нчы түләү тиражлары. Сталиногорск шәһәрендә.

22 декабрьда — СССР халык хуҗалыгын торгызу һәм үстерүнең өченче дәү-
ләт заемының 5-нче түләү тиражы. Москва шәһәрендә.

29 декабрьда — СССР халык хуҗалыгын үстерүнең дәүләт заемының 2-нче 
түләү тиражы. (1951 елгы чыгарылыш). Москва шәһәрендә.




