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Киириитэ 

Ким элбэх киһиэхэ дьолу  

бэлэхтиир – ол дьоллоох киһи  

Дени Дидро  

Аныгы уйэ5э төрөөбүт төрүт айыл5абытын, олорор сирбитин – уоппутун, тус 

бэйэбит тиэргэммитин, кэтэх хаһаайыстыбабытын харыстаан, кини биэрэр уйгутун – 

быйаҥын туһанан, сиэри – туому тутуһан, куту-сүрү, доруобуйаны, чөл оло5у 

бө5өргөтө сылдьарбыт бары өттүнэн хас биирдиибитигэр үчүгэйинэн эргиллэр. Киһи 

барахсан аар айыл5а о5ото, арахсыспат сор5ото буоларын быһыытынан төрүт 

эйгэтиттэн тэйбэккэ, ону сайыннаран, көрөн-истэн бүөбэйдээн, сырдык тыын са5ан 

үрдүккэ-кэрэ5э тардыһыахтаах, ыра-ба5а санааланыахтаах, айар-тутар 

дьо5урданыахтаах, үлэ5э – үөрэххэ ситиһиилэниэхтээх, байылыат, баай, чөл олоххо 

ньир-бааччы олорон уһун үйэлэниэхтээх. Онтон ити барыта – дьиэ кэргэн 

тиэргэниттэн са5аланар уонна ол тар5анан, киһиттэн киһиэхэ, ыалтан ыалга бэриллэн, 

биир сомо5о буолан бүтүн омук сайдарыгар, тэнийэригэр тиэрдиэхтээх.  

Онно биир холобурунан Розалия Петровна, Михаил Михайлович Васильевтар 

тутуһар санаалара, олоххо көрүүлэрэ, о5ону иитиилэрэ, дьарыктара, үлэлэрэ, айыл5а5а 

сыһыаннара буолар. Биһиги өбүгэлэрбит айыл5абыт барахсан кылгас кэмнэ 

маанылыыр аһыттан - эмтээх уунээйититтэн бэриьиннэрэн олохторун уһатан 

олорбуттара.  

Төьө да эмп-том дэлэй кэмигэр олорбуппут иһин Сахабыт сирин, төрөөбүт 

түөлбэбит өҥ буоругар сиппит-хоппут о5уруот аһын арааһын, уунээйитин 

доруобуйаны тупсарыыга туһанар наадатын туһунан Розалия Петровна дьо5ус 

кинигэтигэр суруйар. Куннэтэ астыыр аспыт хортуоппуйтан, хаппыыстаттан са5алаан 

моркуобугар, сүбүөкүлэтигэр тиийэ үөрэтэн – билэн, араас ыарыыларга сөптөөхтүк 

таба туһаннахха хайдахтаах эмп эбиттэрий! Үксүн саҥа аа5ан сөхтүм, билбэтим үгүс 

да эбит. Отонноох мастары, талахтары о5олорун кытта дьаныһан олордон, көрөн – 

харайан үүннэрбиттэрэ – тиэргэннэрэ этиэхтэн эриэккэс садка кубулуйбутун сө5ө – 

ымсыыра көрө5үн. Мин тус бэйэм бу ыалга элбэхтик сылдьыбыт, амтаннаах астарын 

аһаабыт, кэрэ кэпсээннэрин истибит, үгүс сыллаах дьиэ-кэргэн бүттүүн оҥорбут-

туппут түбүктээх үлэлэрин түмүгүн, дьиктилээхэй уһаайба5а, хоммут – өрөөбүт, 

дуоһуйа сынньаммыт дьоллоохпун. Үгүс элбэх табаарыстара, о5олоро ханна да 

сырытталлар кэһиилэрин оту – маһы а5алан олордор үгэстээхтэр. Ол курдук Амматтан 

тирэх мас (тополь), Владивостоктан эриэхэлээх стланик (сиибиктэ) талах, Дьааныттан 

болбукта уо.д.а. Сиэн о5олор олбуору киэргэтэр оноһуктара: миискэттэн – тэллэйдэр, 

пластик уу иһититтэн сибэкки иһитэ – сибиинньэ, үс муннуктаах чаһы мас хаатыттан 

чыычаах дьиэтэ тиэргэн киэргэлэ буолан тураллар.  

Академик Ларионов аатынан Майа орто оскуолата агрохайысханы ылынан Розалия 

Петровна кэрэ эйгэтигэр – күөх эйгэ5э билигин о5олору уһуйар. Үүнээйини көрүү – 

харайыы түбүктээх үлэтигэр кө5үлүүр, оскуола иһэ, таһа чэлгийэ, сиэдэрэй сибэккинэн 

симэнэ турарыгар сыратын биэрэр. Эмтээх оттору хомуйан о5олор, учууталлар 

доруобуйалара тупсарыгар туһаайыллыбыт фито - бар тэрийбиттэрэ олус 

кэрэхсэбиллээх уонна оскуола үлэтигэр саҥа сүүрээн, сэдэх көстүү диэн 

сыаналыыбын. Бу үлэ уопут быһыытынан төрөппүттэргэ, тыа сирин хас биирдии 

ыалыгар туһалаах буолуо5а:  
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- о5уруот астарын, отоннор, оттор эмтиир өрүттэрин чопчу билиигэ, олоххо 

туһаныыга;  

- дьиэ-кэргэн о5олорун үлэнэн иитиилэригэр;             

- тиэргэн күөх эйгэтин тэрийэн о5о үтүө5э-кэрэ5э тардыһыытын күүһүрдэн инники 

оло5ун оҥосторугар олук уурарга; 

- о5ону кыра сааһыттан айыл5аны таптыырга, харыстыырга, сир ийэ биэрэр 

быйанын билэргэ, туһанарга, көрөргө-харайарга үөрэтиигэ.  

 

 

Л.М. Апросимова  

Россия журналистарын Союһун чилиэнэ,  

Ил Түмэн пресс-сулууспатын старшай референэ 
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I түһүмэх. Оҕону иитиигэ күөх эйгэ туһата 

 

1.1. Туруу улэһит, талааннаах тэрийээччи 

2013 сыллаахха Майа В.П. Ларионов аатынан орто оскуолатыгар сана салайааччы 

Светлана Кимовна Игнатьева ананан о5олору иитии-үөрэтии кыһатыгар сана 

хайысхалар киирбиттэрэ. Ол курдук оскуола5а математика, физика, технология, 

информатика предметтэрин дириҥэтэн үөрэтии тэриллибитэ.  Оскуола салгыы сайдар 

тосхолугар  агротехнологическай хайысханан үлэ саҕаламмыта. Бу үлэҕэ  сыһыаран 

агротехнологическэй бөлөх тэриллибитэ. Оскуола уопуттаах учуутала  Розалия 

Петровна Васильева дууһатын  ууран  саҥа хайысхаҕа  киирсибитэ. 

Хас биирдии киһи бу орто туруу бараан дойдуга айыылартан айдарыллан, 

айыл5аттан ананан айаары - тутаары, ийэ урдук аатын ылаары, дьиэ-уот, тэлгэһэ 

тэринээри, ыалдьыт курдук бастыҥ оло5у олорон ааһаары төлкөлөнөн кэлэр. Ол кэлэн 

кини кимтэн кииннээ5ин, туохтан тууралаа5ын билэрэ-ытык иэһэ. Биьиги, ураанхай 

саха омук, ураты айыл5алаах сиргэ олорорбутунан, онно киһи буолар, кэскил тэринэр 

киэлибит эмиэ уустугунан уратылаахпыт.  

Ол курдук Розалия Петровна саха норуотун өлбөт-сүппэт угэһин, культуратын, 

сиэрин-туомун тутуһан, саха ыалын бастыҥ ийэтэ, дьиэ хаһаайката, далбар хотуна, 

истиҥ ийэ, амарах эбээ, педагогическай улэ ветерана, дьон-сэргэ убаастыыр киһитэ, 

биьиги оскуолабытыгар ситиһиилээх үлэһит, эдэр кэнчээри ыччакка, бииргэ үлэлиир 

дьонугар үтүө холобур, сүбэһит буолан үлэлии-хамсыы сылдьар. Саҥа киирбит 

үөрэтии стандартыгар  ирдэнэринэн оҕо оскуолаҕа үөрэнэр кэмигэр олоххо туһалаах 

үөрүйэхтэри ылынан тахсыахтаах. Бу сыалы ситиһиилээхтик толорорго күннэтэ 

дууһатын, бириэмэтин, толкуйун толору  биэрэн Розалия Петровна таһаарыылаахтык 

үлэлии сылдьар. 

 Розалия Петровна Саха сирин кылгас-мааны, күүтүүлээх сайынын мүччү туппакка, 

дьиэтин тиэргэнэ киһи дууһатын сылаанньытан, хара5ын сымнатан Саха сирин 

бастыҥ, эмтээх күөх уунээйилэринэн туолан, куруук үүнэ-чэлгийэ турара киһини 

сөхтөрөр. Тиэргэнигэр үүммүт о5уруотун аһыттан, дьиикэй үүнээйилэриттэн эҥин-

араас консервациялары, заготовкалары, эмтээх настойкалары оҥорор. Кини 

тэлгэһэтигэр эрэ буолбакка, ханнык ба5арар сиргэ араас үүнээйи сиэмэтин буорга 

бырахпыта, сиртэн бэйэтэ тардыһыылаах курдук өлгөм үүнүүнү биэрэр, чэчирии 

үүнэр. 

Розалия Петровна тэрийиитинэн оҕолор, төрөппүттэр, кылаас салайааччыларын 

күүстэринэн 2013-2014 үөрэх дьылыгар 12 тыһыынча рассада үүнэн Майя 

сэлиэнньэтин дьонугар-сэргэтигэр атыыламмыта, тар5аммыта.  

Ити курдук кини күөх эйгэ5э сыһыана киһини сөхтөрөр.  

Өр сылларга үлэлээбит, дириҥ  билиилээх  буолан , олоххо мунньуллубут уопутун, 

ийэлии иһирэх сүбэтин кэнчээри ыччакка сөптөөхтүк тириэрдэн, үлэ5э –хамнаска, 

үтүө5э-кэрэ5э угуйар, тулуурдаах, дьаныардаах, силигин тиһэ5эр тириэрдэр ыччат 

бастыҥа, улэһит бэрдэ буоларга үөрэтэр. Кини мындыр өйунэн, талааннаах 

тэрээһининэн биһиги оскуолабыт иһигэр элбэх бырайыактар улэлииллэр.  

Ол курдук оскуолабыт о5олорун Саха сирин кэрэ айыл5атыгар илдьэ сылдьан 

араас эмтээх уунээйилэри уэрэтэр, туох суолталаахтарын, аналлаахтарын кэпсиир, 

туохха,хайдах туттуллалларын быһаарар, сөптөөх сүбэни биэрэр, хомуйтарар.  
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Саха сиригэр өлгөмнүк үүнэр «Кучу оту» туһа5а таһааран, киһи доруобуйатыгар 

туһалаах чэйи оҥорон о5олорго, төрөппүттэргэ, оскуола үлэһиттэригэр үөрдэ-көтүтэ 

күндүлүүр, төрүт өбүгэлэрбит үгэстэрин үйэтитэр, суолтатын өйдөтөр. 

Кини салайыытынан оскуола таһа  сибэккинэн киэркэйэн кэрэ көстүүтэ дьон-сэргэ, 

оскуола о5олорун, үлэһиттэрин хара5ын сымнатар. «Түннүк о5уруота» бырайыак 

чэрчитинэн о5урсубутун быйыл муус устар ыйга  хайыы уйэ5э сиэммит үөрбүппүт-

көппүппүт, дьону соһуппуппут. 

 Розалия Петровна  талааннаах тэрийээччи, үлэһит бэрдэ эрэ буолбатах кини өссө 

ханнык ба5арар кэмнэ эдэр хаһаайкаларга, төрөппүттэргэ, учууталларга сүбэ-ама 

биэрэр, көмө5ө тиэтэйэр. Оскуола саҥа хайысхатынан былааннаахтык үлэтин тэрийэр, 

барытын уурбут-туппут курдук тиһэ5эр тириэрдэр, түмүгүн көрдөрөр. Уһулуччулаах 

учуутал, социалистическэй үлэ героя, Георгий Евдокимович Бессонов үөрэнээччитин 

быһыытынан саха ыччата айылҕаны кытта биир буоларыгар кыһаллан учууталын 

улэтин салҕыыр. 

Розалия Петровна, өссө да айыы суолун алгыстаах аартыгынан айыыларынан 

араӊаччыланан айаргар-тутаргар, үлэн-хамнаһыӊ киэҥ кэскиллэннин, таһаарыылаах, 

ситиһиилээх буоллуҥ! 

Абрамова В.Г.,  

директоры научно-методическэй улэҕэ  солбуйааччы 
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 1.2. Агроүлэлэр 

 

            «Биьиги бараммат баайдаах хотугу дойдубут инники сайдыыта сүрүннээн 

физико – техническэй уонна тыа хаһаайыстыбатын специалистарыттан тутулуктаах 

буолуо5а»  диэн сахалартан бастакы академик, оскуолабыт кыһыл көмүс медаллаах 

выпускнига В.П. Ларионов этиитигэр тирэ5ирэн,  2013 сыллаахтан оскуолабыт 

политехническэй хайысханы сэргэ саҥа агротехнологическай профилы ылынан үлэтин  

саҕалаабыта . Тыа сиригэр олорор дьиҥнээх хаһаайыны уһуйан  таһаарыы тыыныгар 

о5олору иитиигэ саха норуотун өбүгэ са5аттан дьарыгын ыччат салгыырыгар 

туһаайыллыбыт былааннаах үлэни ыытабыт.  

           Тохсунньу ортотуттан сааскы буор үлэтин түбүктэриттэн са5алаабыппыт. 

Оскуола мастерскойугар оҥоһуллубут дьо5ус дьааһыктарга күөх культуралары (укроп, 

луук, салат, петрушка) ыспыппыт.  Сааскы ыйдарга рассаданы олордон 250.000 

солкуобайдаах о5уруот аһын, сибэкки рассадатын нэһилиэнньэ5э атыылаатыбыт. Бу 

үлэлэргэ оскуола оҕото барыта кытынна. Ол курдук сиэмэни ыһыы, пикировкалааһын, 

пакеттары оҥоруу, уу кутуу, көруу-харайыы,  рассаданы атыылааһын барыта 

кылаастарынан тэрилиннэ. Майа ортотугар турар Комсомольскай болуоссаты, оскуола 

иннин саадын лаа5ыр о5олоро сайын устата көрөн – харайан, сибэкки 

саарыстыбатыгар кубулутан дьон – сэргэ махталын ыллыбыт. 

          12х7 метр иэннээх теплица5а муус устар ыйтан о5урсу олордон 2 лаа5ыр 

о5олорун аһаттыбыт, нэһилиэнньэ5э тиһигин быспакка атыылаатыбыт. Ити курдук 

барыта 1 туонна 3 центнер о5урсуну  быстыбыт. 

           Сааскыттан саҕаламмыт «Оскуола фито-бара» бырайыагы олоххо 

киллэриигэ «Родничок» лаа5ыр о5олоро бэс ыйыгар Павловскайга киирэн 

бо5уруоскай, үөрэ отторун хомуйан, хатаран бэлэмнээтилэр. Өссө ыам ыйын бүтүүтэ 

агрокылаастар хатыӊ буорун, эдэр  сымалалаах сэбирдэ5ин, бэс мас намчы иннэлэрин 

хомуйбуттарын эмтэнэргэ туттарга настойка оҥорбуппут. 

             Бала5ан ыйын ортотугар сылаас ылааҥы күннэргэ ыраас экологиялаах, 

ытык -мааны Мооро алааһыгар эдэр бэс тыа быыһыттан кучу оту хото хомуйан о5олор 

астынан, элбэ5и билэн кэлбиттэрэ. Бу оту чэй оҥостон иһэн доруобуйаны тупсарыы 

туһунан «Кучу от – саха саргыта» диэн санаанан салайтаран саха чэйинэн Россия 

таһымыгар биһирэбили ылбыт анаан дьарыктанар  «Айсар» общественнай тэрилтэ 

салайааччытын А.В. Григорьевы, Т.С. Григорьеваны кытта көрсүһүүгэ үгүһү 

билбиппит.  Билигин кучуну о5олор пакеттаан атыыга таһаарарга уонна фито-барга 

туһанарга бэлэмнээтилэр, чинчийэ – үөрэнэ, киһиэхэ дьайыытын кэтээн көрө 

сылдьаллар. 

    Ити курдук сылы мэлдьи былааннаах үлэ тэриллэр. 
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1.3. Годовой план работы агроблока на 2014-2015 у.г. 

№ Месяц МЕРОПРИЯТИЯ   ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

1 СЕНТЯБРЬ  -Выставка –ярмарка «Ах, лето!» 

-Улусная ярмарка-выставка 

агропрофилированных школ Мегино-

Кангаласского улуса; 

-Встреча с научным руководителем, 

Яковлевой М.Т., канн.с/х, научным 

сотрудником ЯНИИСХ по вопросу 

апробации биотехнологии в 

выращивании комнатных растений; 

-Операция «Ягода»; 

-Операция «Картошка»; 

-Операция «Зеленая аптека»; 

-Посадка плодово-ягодных 

растений 

Абрамова В.Г., 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Прокопьева О.И. 

2 ОКТЯБРЬ  -Встреча с научным руководителем,  

Лебедевой У.М. по вопросу апробации 

напитка в школьном питании; 

-Акция «Зеленый рай» (Озеление 

классов, вестибюлей, помещений 

школы); 

-Мастер-класс агроблока по 

овощным заготовкам для учителей и 

родителей; 

-Организация наблюдений за 

свиньями; 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Хоютанов Е.С., 

Прокопьева О.И. 

3 НОЯБРЬ  -Акция «Мунха»; 

-Заготовка льда; 

-Работа по проекту «Зимняя 

оранжерея» 

-запуск самодельного гидропонного 

аппарата 

-работа фитобара 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н, 

Прокопьева О.И., 

Хоютанов Е.С. 

4 ДЕКАБРЬ  -Акция «Новогодний подарок»; 

-Мастер-класс по уходу за 

комнатными цветами 

-реализация душистого саше из 

богородской травы 

-выращивание и наблюдение за 

гидропоникой 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Прокопьева О.И. 

5 ЯНВАРЬ  -Посадка оконного огорода -

зеленых культур в классах 

-уход за оконным огородом 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Николаева И.Н., 
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-работа фитобара 

-реализация сухих заготовок Иван-

чая, 

Богородской травы 

Прокопьева О.И. 

Сергеева Ира 

6 ФЕВРАЛЬ  -Встреча с научными 

руководителями; 

-Посадка оконного огорода – 

ранних огурцов 

 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Николаева И.Н., 

Прокопьева О.И. 

Сергеева Ира 

7 МАРТ  -Круглый стол с руководителями 

предприятий; 

-Начало агросезона в отапливаемой 

теплице; 

-Работа в мастерских 

-посадка и пикировка рассад 

овощей в классах 

-наблюдение за инкубатором в 

классах,выведение цыплят 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Николаева И.Н., 

Прокопьева О.И., 

Хоютанов Е.С. 

8 АПРЕЛЬ  -Защита работы по 

агротехнологическому образованию; 

-Мастер-класс для родителей; 

-Подготовка участков для посева 

овощей 

-ежедневная практика агроклассов в 

теплицах 

-выращивание рассад овощей в 

классах 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Хоютанов Е.С., 

Николаева И.Н., 

Прокопьева О.И. 

9 МАЙ  -Работа в теплице, подготовка 

почвы, семян к летнему сезону; 

-Подготовка баз летних лагерей в 

с.Дойду, Рассолода 

-выставка-ярмарка рассад овощей, 

цветов 

-посадка и выращивание школьного 

сада «Цветочный рай» 

-выездная продажа рассад 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Хоютанов Е.С., 

Николаева И.Н., 

Прокопьева О.И. 

10 ИЮНЬ, 

ИЮЛЬ 

  

-Ысыах агрошкол республики; 

-Летние работы на базах лагерей; 

-Уход за животными; 

-Сенокосные работы 

-Сбор лекарственных трав 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н. 

11. август -Уход и уборка урожая 

Участие на конкурсах 

ландшафтного дизайна 

-сбор лекарственных ягод 

шиповника, боярышника,толокнянки 

Васильева Р.П., 

Евсеева А.Н., 

Николаева И.Н., 

Прокопьева О.И. 
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1.4. Экологический проект 

« Наша школьная теплица» 

 

Авторы проекта: Васильева Р. П., Николаева И. Н.,  

мастера производственного обучения 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - средней 

общеобразовательной школе им. В. П. Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов обучается 750 учеников. Наполняемость классов от 20 до 25 

человек. В школе работают 125  работников. 

Осенью 2013 года наша школа получила статус  агротехнологической школы. Для 

организации работы по этому направлению летом  построена теплица размером 70 

кв.м, сооружено ограждение пришкольного участка  0,30 га по выращиванию овощной 

продукции. Здесь работают  учащиеся, учителя, обслуживающий персонал.  

Агротехнологические работы   проходят с марта по сентябрь. Ежегодно школьная 

столовая будет обеспечиваться такими продуктами, как: лук, морковь, капуста, 

картофель, свекла, огурцы, помидоры, кабачки и др. В теплице мы будем выращивать 

огурцы, зеленый лук, томат , чтобы свежие овощи в столовой были круглый год. 

Урожай овощей напрямую зависит от погодных условий, которые отличаются 

непостоянством, особенно в Якутии: то дождь идет несколько дней подряд , то 

заморозки в конце мая , в начале июня. Теплолюбивые овощи не уберечь от весенних 

и осенних похолоданий без укрытий. Применение теплицы  для выращивания 

теплолюбивых культур позволяет получить ранние урожаи овощей, увеличивает 

длительность потребления витаминной продукции и дает возможность использовать ее 

на протяжении практически всего года. Выращивание  ранних овощей является 

актуальным, необходимым и экономически выгодным, т.к. цена на ранние овощи на 

рынках и магазинах в несколько раз выше, чем на овощи, собранные в обычные сроки. 

Работа в школьной теплице организовано сезонно. В теплице в этом году будем 

выращивать огурцы, зеленый лук, томат, перец, рассаду капусты и цветы. В будущем  

планируем провести отопление и ввести искусственное освещение,  чтобы работа 

проходила круглый год. 

1. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: Формирование у учащихся  компетенций, формирующих 

потребности заниматься предпринимательством посредством практической 

деятельности при выращивании овощей  в закрытом грунте. 

Задачи проекта: 
- Научить школьников выращивать ранние овощные культуры (огурец, томаты, 

редис), рассады овощей (перец,  томат, баклажан, капуста) и  цветы в закрытом грунте, 

-Обеспечить занятость детей; 

-Укрепить здоровье учащихся через регулярный посильный физический труд; 

-Снизить стоимость блюд для горячего питания школьников и сотрудников в 

школьной столовой; 

-Разнообразить меню столовой за счет свежих овощей. 
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Участники проекта: Проект выполняется учащимися школы во внеурочное  и 

урочное время, во время каникул согласно расписания и режима дня  под 

руководством и контролем учителей внеклассных занятий и  агротехблока школы. 

 

Глава 1. Выращивание овощей в условиях центральной Якутии 

1.1. Значение овощей для здоровья человека 

Растительная пища играет важную роль в жизни человека. Овощи являются 

источником почти всех известных витаминов. Особенно много в них аскорбиновой 

кислоты (витамина С), обеспечивающей нормальный обмен углеводов,повышающей 

работоспособность и устойчивость к болезням. Нейтрализация за счет овощей 

излишней кислотности предупреждает накопление в крови мочевой кислоты, 

отложение в тканях солей, замедляет старение организма человека. Особенно высокую 

ценность имеют свежие овощи, поэтому нужно стараться максимально продлить 

период их потребления. Это достигается за счет правильного сочетания видов и сортов 

овощных культур, выращивания  их в открытом и защищенном грунте, применения 

ранних сроков посева и посадки рассадой, использования различных способов 

хранения. 

  

1.2. Выращивание овощей в защищенном грунте 

Существует несколько простых правил относительно расположения конструкции 

парника или теплицы, при соблюдении которых можно добиться оптимального 

сочетания всех влияющих на конечный результат природно-климатических факторов. 

Так, например, не стоит размещать конструкцию в самом низком месте участка или во 

впадине, так как там будет застаиваться холодный воздух и скапливаться дождевая 

вода и заморозки в низменностях проявляются сильнее. 

В Якутии, где лето короткое, скупое, нежаркое, необходимо ловить максимальное 

количество солнечных лучей, поэтому теплицы ориентируются длинной стороной с 

севера на юг. А если планируется использование теплицы в течение круглого года, 

будет практичнее ориентировать конструкцию с запада на восток таким образом, 

чтобы наиболее  протяженные стороны выходили на север и на юг. Располагать 

теплицы необходимо по возможности не ближе 10 метров от деревьев, иначе ветви 

деревьев будут затенять, на покрытие будет стекать грязь с листьев, а сломанная 

сильным ветром ветка может нанести повреждения. Выбираем  для теплицы 

солнечный участок вдали от других растений и ограды. 

С северной и восточной стороны теплицы желательно высадить живую изгородь, 

чтобы защитить от сильного ветра. Даже в умеренно ветряную погоду расходы на ее 

обогрев увеличатся, между теплицей и живой изгородью должно оставаться 

расстояние не менее 4,5м.  

Как правильно сформировать в теплице растения томата и огурца. 

Огурцы и томаты выращивают в разных теплицах или в одной, но хорошо 

перегороженной. Эти культуры относятся по разному к влажности воздуха. Для огурца 

она в пределах 70 -85 %, для томата 60-70%. Формирование растений огурца после 

подвязки начинается с ослепления, т.е удаление побегов и завязей из пазушных почек 

на высоте 50 см от почвы. Это сохранит силу растений, и мы получаем больший 

урожай. На следующих пятидесяти сантиметров верхушки боковых побегов 

прищипываем на один плод, в дальнейшем – на три. Основной стебель прищипывают 
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выше шпалеры на четвертом листе. Высота растения достигает выше 2 метров, побеги 

которые пойдут из верхних листьев направляйте вниз, прищипывая также через 

каждые 50см. Гибриды  ( F1) огурца для пленочных теплиц способны к партенокарпии 

( завязыванию плодов без опыления), но на первом этапе им все-таки нужно опыление. 

Этим объясняется опадение цветков из нижних пазух листьев, если вы не сделали 

ослепления сами.  

Формирование растений томата. 

Томат в теплице выращивают с подвязкой шпагатом к проволоке. На высоте 20 -30 

см от поверхности почвы шпагат закрепляют свободной петлей на растении. Часто при 

подвязке допускают ошибки, которую в последнем наносят вред культуре.Основные 

из них: 

- крепление растений к сильно натянутому шпагату, что при колебании шпалерной 

проволоки может привести к повреждению корневой системы до вырывания ее из 

почвы; 

- недостаточный размер петли при подвязке растений – по мере утолщения стебля 

шпагат будет врезаться в него, что приведет к снижению поступления продукции 

фотосинтеза к корневой системе и ее ослаблению, вплоть до отмирания. 

По мере роста растения их верхушки еженедельно подкручивают  вокруг томата.  

Формирование растений в один стебель, оставляя 4-5 кистей, пасынки удаляют, не 

давая им перерастать. При пасынковании оставляем пенечек в 1 см, он будет 

задерживать образование новых пасынков. В августе верхушку растения  

прищипываем, оставляя 2-3 листа над последней кистью. 

 

 

Глава 2. Выращивание овощей и рассады в школьной теплице 

2.1.Планирование  работы теплицы на 2014 – 2015 учебный год. 

2.1.0 Культуры и сорта растений,  планируемые к высадке в теплице 2014 

году. 

В этом году мы будем работать в новой теплице. Специально завезен перегной, 

песок для приготовления почвенного грунта, на который будут  высаживаться 

растения.  

  

Культура Сорта 

Томат Сибирский скороспелый, Сибирячка, Челнок, Ямал, 

Демидов, Верлиока, 

Огурцы Зозуля, Апрельский ранний, ТСХА, Клавдия, 

Родничок, Кураж, Раис, Китайские длинноплодные, 

Капуста Июньская, Слава грибовская 231, Золотой гектар 

1432,  

Перец Калифорнийское чудо, Ласточка, Винни-Пух, 

Подарок Молдовы,  

Цветы Петуния, астры, календула, цинния, георгины, 

бархатцы, кохия, ромашки, лобелия и.т.д. 

 

      

   2.1.1. План производства продукции в теплице.   
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№п/

п 

Вид продукции График 

поступления 

продукции 

Планируемый 

объем,кг(штук) 

1. Рассада томатов, перца, 

огурцов, кабачков, арбуз, 

баклажан 

Май-июнь 4680 

2. Рассада цветов (астры, 

петунии) 

Март-апрель 6000 

3. Огурцы Июль-сентябрь 280 

 

2.1.      План реализации   продукции 

За счет реализации рассады овощных культур и цветов приобретаем семена 

овощных культур, сельскохозяйственный инвентарь. Основная часть продукции 

используется для питания учащихся в школе. 

№

  

Вид 

продукции 

Валовы

й сбор 

товарной 

продукции, 

кг(штук) 

Планируе

тся 

поставлять в 

школьную 

столовую, 

кг 

Планир

у-ется 

реализо-

вать, кг 

(штук) 

Цена за 

1 кг 

продукции, 

руб 

Сумма 

от 

реализации, 

руб 

1 Рассад

а 

овоще

й 

4680 - 4200 30 126000 

2 Рассад

а цветов 

6000 - 3440 20 68800 

3 Огурц

ы 

280 50 230 50 11500 

 ВСЕГ

О 

х х х х 157500 

 

Рабочий план реализации проекта 

Название 

мероприятия 

Сроки Исполн

и-тели 

Запланированный 

вид работы 

Бюдж

ет 

Приобрете

ние посевного 

материала 

январ

ь 

школа Приобретение семян овощей 

и цветов 

2000р 

Выращива

ние рассады 

Февра

ль-март 

школа Выращивание  рассады 

томатов, перца, цветочной 

культуры 

 

Подготовк

а почвосмеси 

Февра

ль-март 

школа Подготовка почвосмеси из 2х 

частей дерновой земли, 3х 

частей перегноя, одной части 

опилок. 

 

Высадка Март- школа Высадка рассады, подкормка  
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рассады апрель растений 

Уход за 

растениями  

Апрел

ь-октябрь 

школа Полив, формировка растений 

обработка, подкормка, борьба с 

вредителями 

300рб 

Сбор 

урожая 

Май-

октябрь 

школа Сбор урожая, переработка 300рб 

Уборка 

теплицы 

октяб

рь 

школа Удаление остатков растений, 

промораживание почвосмеси. 

 

Итого    2600р 

 

4. Смета расходов и источник финансирования 

 

Расходы Сумма, 

руб 

Пленка и укрывной материал 3000рб 

Посевной материал 2000рб 

Средства по уходу и защиты 

растений 

600рб 

Зарплата учащихся х 

Итого: 5600рб 

Всего для работы теплицы нам нужно для приобретения посевного материала, 

средств защиты растений и материала для  подвязывания растений в год 5600 рублей. 

Т.е,  эти деньги полностью окупятся уже от продажи рассады в мае. 

 

Глава 3.  Перспективы развития школьной теплицы 

Планируется проведение отопления и искусственного освещения. Разведение 

скороспелых сортов огурцов и томатов. В выборе сортов томата ориентироваться на 

детерминантные сорта.  Получение прибыли от продажи излишков населению. В 

результате реализации проекта будут достигнуты следующие показатели: 

- урожайность томатов – 8-10 кг/кВ.м; 

- урожайность огурцов – 9 кг/кВ.м; 

-урожайность зелени – 2,5 кг/кВ.м; 

 

3.1 Для круглогодичной работы теплицы нам необходимы инвестиции на 

следующие цели: 

 

Мероприятия материалы Сумма 

Проведение отопления трубы 60 000рб 

Освещение теплицы электропровод 10 000рб 

 Работы по монтажу  20 000 

Проводка водопровода Трубы система 

капельного 

12000рб 
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орошения 

Итого:  82000рб 

 

 

 

3.2. Экономическая эффективность 

№  Статьи Сумма, руб 

1. Стоимость валовой продукции, руб 36 100 

2. Семена 2000 

3. Пленка  3000 

4 Агрохимикаты  600 

5 Инвентарь  1500 

6 Зарплата * 

7 Завоз почвогрунта 20 000 

8 СМР 20 000 

9 Материалы  и оборудование 82 000 

10 Всего затрат 129 100 

11 Прочие затраты 51 400 

11 Окупаемость, лет 5 

Расчетные показатели проекта: 

Необходимый объем инвестиции – 82000рб. 

Имеются   инвестиции – отстроенная теплица . 

Срок реализации проекта – 2014-2019г. Срок окупаемости – 5 лет. Школа не в 

состоянии финансировать данный проект.  

 

3.2. Оценка рисков 

Возможны следующие риски. 

Вид риска Способ уменьшения негативных 

последствий 

 1.Риск климатических условий Соблюдение агротехнич.сроков,проведение 

отопления теплицы,дополнит.освещение 

2.Риск увеличения цен на 

посевные материалы 

Стоимость посевных материалов можно 

снизить, выращивая свои семена 

3.Риск отсутствия клиентуры-

отсутствие сбыта товара 

Необходимо будет установить связи с 

торговой сетью с целью выявления потребности 

в товаре населения. 

                            

3.3. Охрана окружающей среды 

Растущие требования к качеству овощей, поставляемых на рынок, вызвали 

повышение интереса овощеводов к интенсивному выращиванию, 

Первоочередное внимание направлено на  экологические аспекты применения 

укрытий из искусственных материалов. Из многих наблюдений следует  бесспорный  
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вывод: применение укрытий благоприятно влияет на микроклимат, создающийся 

вокруг выращиваемых растений, В понятие «Благоприятное влияние» входит как 

положительное воздействие укрытий на микроклиматические условия, так и защита 

растений от болезней, вредителей, факторов вызываемых утомления почвы. 

Выращивание растений в защищенном грунте предохраняет их от множества 

грозных болезней. Это особенно касается вирусов, которые переносятся – 

насекомыми. Ускоренное выращивание значительно ограничивает степень поражения 

растений грибковыми заболеваниями. Так, например, после снятия укрытий на 

огурцах часто появляется ложная мучнистая роса. Но к этому времени растения уже 

окрепли и начинают плодоносить. 

Все укрытия из искусственных материалов, используемые при выращивании 

овощей, создают механический барьер, на которые задерживаются  пыль и другие 

возможные загрязнения. В пыли содержится значительное количество тяжелых 

металлов, таких как олово, кадмий, цинк, медь, железо, марганец,  которые легко 

поглощаются овощами.  

Поэтому наши овощи будут экологически чистыми. В своем производстве будут 

использоваться биологические методы борьбы с болезнями и вредителями, поэтому 

вреда окружающей среде от нашего производства не будет. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что ведение тепличного хозяйства является 

выгодным материально и  для питания школьников используются экологически 

чистые овощи, выращенные в нашей собственной школьной теплице.  В организации 

работы в теплице имеются два направления  выгоды: 

1.Можно выращивать огурцы и с апреля месяца получать урожай для употребления 

в школьной столовой . 

2. Можно в теплице выращивать рассаду овощей и цветов, и в мае месяце продать, 

получить прибыль. По нашим расчетам это  157500 рублей.  

Таким образом, есть выбор использования нашей теплицы рационально в пользу 

материальной выгоды и обеспечения  свежими овощами школьную столовую. 

 

1.5. Экологический проект (весна 2014 г.) 

«Ландшафтный дизайн школьного двора» 

 

Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что он может, как 

прекрасна была бы Земля наша. 

А.П. Чехов 

Актуальность проекта 

Школьный двор находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому проблема 

благоустройства территории  актуальна. Школа - наш общий дом, который мы любим 

и хотим видеть его красивым не только изнутри, но и снаружи. 

Мы взялись за этот проект потому, что имеются следующие проблемы: 

 Школьный двор не отвечает требованиям современного дизайна. 

 Двор недостаточно  озеленен. 

 На  участке отсутствует игровая зона. 

 Школьники имеют невысокий уровень природоохранной активности. 

Период действия проекта: май 2014 года - сентябрь 2014 года. 
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Руководители  проекта: Васильева Р.П.,Николаева И.Н., Петрова Д. 

П. 

Цель проекта: эстетическое и экологическое преобразование 

школьной территории. 

Задачи проекта:  

 Декоративное оформление прилегающей к школе территории. 

 Создание благоприятных условий дополнительного комфортного 

пространства для работы летнего школьного лагеря,  обучающихся,  

родителей. 

 Активизация практической деятельности  по благоустройству  

территории школы. 

 Формирование потребности в сохранении и улучшении природы. 

Целевая группа: Учителя и старшеклассники трудового лагеря «Ларионовцы» 

Исполнители проекта: учащиеся начальных классов с 1 по 4 класс. воспитанники 

трудового лагеря «Ларионовцы», родители  и педагогический коллектив школы. Всего 

319 человек. 

Партнеры: 

1. Администрация МО «Село Майя» 

2. ООО МТС «Агроснаб» 

3. Родители. 

  Влияние на окружающую среду и жизнь людей: При  реализации проекта 

учащиеся и работники школы и жители села Майя обретут благоустроенный уголок 

природы. 

Тип проекта: практико-ориентированный, экологический, групповой, 

долговременный. 

Этапы реализации проекта 

Реализация проекта будет осуществляться через следующие виды деятельности: 

1) Проектную (реализация линии проектов по улучшению экологического 

состояния территории (зелёной зоны) школы   «Веселый зоопарк»);  

2)  Пропагандистскую (выступление на школьных, улусных мероприятиях. 

3) Просветительскую (работа по плану детской экологической организации 

«Школьный Экоград»); 

4) Внеклассную (внеклассные мероприятия). 

 

Этапы проекта: 

1 этап – подготовительный  ( май 2014 год) 

2 этап – практический  (июнь – июль 2014г.) 

3 этап – обобщающий ( август 2014 год) 

4 этап – информационно – просветительский (сентябрь 2014 год) 

 

1 этап – подготовительный ( май 2014 г.) 

В апреле 2013 года  проведена акция для учащихся, родителей и учителей школы. 

С мая создается единый проект «Ландшафтный дизайн школьного двора». Будет 

оформлен  макет ландшафтного дизайна школьного двора и начнется работа по 

реализации проекта. Разработан бизнес-план, в результате которого будет произведена 
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вырубка старых насаждений  и расчищена территория под новые клумбы 

(старшеклассники) для «Веселого зоопарка».  

29 мая будут объявлены операции «Цветы»,  «Чернозем», и сбор цветов с каждого 

учащегося с 1 по 11 классы  по 5 цветов. Начальные классы с 1 по 4 классы  (учащиеся 

и родители) на выделенных местах создают   собранными в классах цветами 

выбранные  фигуры животных и насекомых. В претворении проекта в жизнь 

принимают участие учащиеся, родители и работники школы, организуются  

субботники. 

2 этап – практический  ( июнь – июль 2014 г.) 

В каникулярное время ухаживают за цветниками ребята  оздоровительного лагеря 

«Родничок» и трудового лагеря «Ларионовцы»  на базе школы.  

3 этап – обобщающий ( август 2014 г.) 

30 августа будет подведен итог конкурса по созданию «Веселого зоопарка» (1 – 4 

классы). Победитель получит  поездку на  автобусе по маршруту Майя – Якутск – 

Орто дойду. Итоги будут подведены  на осеннем празднике «Дары осени». 

4 этап – информационно – просветительский ( сентябрь 2014 г.) 

Распространение в школьных и местных СМИ информации о деятельности 

учащихся, родителей  по реализации проекта. 

Смета расходов 

№ мероприятие Инструменты

, материалы 

Кол-

во 

стоим

ость 

Общая 

стоимость,рб 

1

. 

Расчистка 

территории 

Лопаты, 

грабли, носилки, 

ведра 

   

2

. 

Вырубка 

старых 

насаждений 

Лопаты, 

носилки 

   

3

. 

Подготовка 

почвы 

Чернозем 

песок 

3 т 

1,5 т 

5000 

3000 

8000 

спонсорство 

4

. 

Укладка 

камней для 

дорожек  

Камни 

 носилки 

 

4 шт. 

 

750 

 

3000 

5

. 

Посадка 

цветов 

Саженцы 

цветов 

Лопаты, 

грабли, ведра, 

лейки 

 

 

6 шт. 

 

 

500 

 

 

3000 

6

. 

Укладка 

камней для 

дорожек и 

клумбы 

Песок 

 Камни, 

носилки. 

1,5 т 3000 3000 

спонсорство 

7

. 

Посадка 

саженцев 

Саженцы 

деревьев и 

кустарников. 

Лопаты, 

грабли, ведра. 

 

30 шт 

 

600 

 

18000 
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 Композиция 

«Веселый 

зоопарк» 

Чернозем 

песок 

3 т 

1 т 

5000 

2500 

7500 

спонсорс

тво 

 Установка 

полисадников 

Доски 

щебень 

4 

куб.м 

9000 36000 

 ГСМ солярка 400 38 15200 

 Композиция 

на сквере 

Ларионова 

Железные   

подставки для 

цветов 

 кашпо 

 

6 шт 

40 шт 

 

5000 

200 

 

30000 

8000 

 

Итого:             Спонсорская помощь-18500 руб. 

                        Расходы школы – 113200 руб. 

Всего: 131700 руб. 

 

1.6. Экологический проект (весна 2014 г.) 

«Оконный огород в школе» 

 

Автор проекта: Васильева Розалия Петровна, педагог производственного 

обучения 

Вид проекта: познавательный, творческий, здоровьесберегающий 

Срок  реализации проекта: ежегодно с февраля по май месяцы 

Участники проекта:  учащиеся МБОУ «Майинская СОШ им.В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Цель: формирование у учащихся интереса к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях 

посредством создания  огорода на подоконнике. 

 

Задачи:  

1. Расширить знания учащихся о культурных и дикорастущих растениях. 

2. Продолжить знакомить учащихся с особенностями выращивания культурных 

растений (укроп, петрушка, огурец, перец и тд.); 

3. Обобщить представление учащихся о необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений. 

4. Продолжать формировать умение учащихся ухаживать за растениями в 

комнатных условиях. 

5. Способствовать развитию творческих, исследовательских способностей у 

учащихся. 

6. Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив, 

взрыхление, прополка сорняков) 

7. Воспитывать уважение к  труду, бережное отношение к его результатам. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Знакомство учащихся с культурными  и дикорастущими растениями. 

2. Получение учащимися необходимых условий для роста растений с помощью 

опытнической работы.  
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3. Выявление многообразия и разнообразия посевного материала с помощью 

исследовательской работы учащихся. 

4. Формирование у учащихся бережного отношения к растительному миру. 

5. Формирование у учащихся уважительного отношения к труду. 

6. Создание в школе огорода на подоконнике. 

7. Создание дневника наблюдений для фиксации наблюдений за растениями в 

огороде на подоконнике. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор информационного 

материала, создание условий для организации работы в «огороде на окне», 

составление  плана мероприятий по организации детской деятельности – февраль. 

2. Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные 

мероприятия для реализации - март, апрель. 

3. Заключительный: подводятся итоги, подготавливается презентация– май. 

 

Этапы реализации проекта 

 

№ 

 

Мероприятия Ответствен

ные  

Сроки 

реализац

ии 

 1 этап - подготовительный  

1. Беседа с учащимися 

«Огород на окне». 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

февраль  

 

2. Консультация для 

учащихся «Огород на 

подоконнике» 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

февраль  

3. Подбор семян для 

оконного огорода 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П., 

учащиеся  

февраль  

 2 этап-основной 

1. Практическая 

деятельность: посадка семян 

учащимися 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

март, 

апрель  

2. Опыт- наблюдение, 

сравнение за ростом растений 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

март, 

апрель  

3. Практическая 

деятельность: выращивание 

рассады. 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

март, 

апрель  

4. Оформление дневника 

наблюдений. 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

март, 

апрель  

5. Итоговая работа «Огород Руководите март, 
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на окне переносится в 

школьную теплицу». 

ль проекта 

Васильева Р.П. 

апрель  

 3 этап- заключительный 

1. Обработка и оформление 

материалов проекта в виде 

презентации. 

Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

май 

2. Анализ результативности Руководите

ль проекта 

Васильева Р.П. 

май  

 

 

1.7. Экологический проект 

«Зеленая аптека» 

 

Актуальность проекта 

Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и 

представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся 

любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как растения не только помогают нам дышать, но и 

лечат от болезней. Мы должны беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться 

их лечебными свойствами. МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов» расположено в селе Майя Мегино - 

Кангаласского улуса. В 2013 г. получила статус агрошколы. Таким образом, 

экологическое и трудовое воспитание школьников являются приоритетными 

направлениями деятельности школы.  Становясь участниками проекта, школьники 

пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной 

социализации в обществе. Проект «Зеленая аптека» является эффективным средством 

формирования активной гражданской позиции школьников и их экологической 

культуры. 

Цель проекта:  

Формирование знаний о растительном мире, о мире лекарственных растений. 

 

Задачи: 

-  Познакомить детей с лечебными свойствами растений, произрастающих на 

территории Мегино-Кангаласского улуса, уметь их различать и называть.  

- Разработка и реализация плана организации на пришкольном участке зоны 

лекарственных трав. 

-  Выявление возможностей использования пришкольной территории для 

эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа жизни. 

-  Формирование навыков и принципов осознанного, экологически 

целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим миром, 

развитие эстетического и эмоционального отношения к природе; 

 - Активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, персонала 

школы, родителей и гостей школы, приобщение широкого круга детей и взрослых к 

сохранению и приумножению природных ресурсов. 
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- Воспитывать  экологическую  культуру  у школьников во взаимодействии двух 

образовательных сфер - семьи и школы. 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение экологической культуры и заинтересованности учащихся в защите и 

сохранении природной среды; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса; 

 расширение видового разнообразия растений на территории школьного двора 

для расширения образовательной среды школы; 

 использование пришкольного участка на уроках биологии, географии, ИЗО, 

технологии, природоведения; 

 создание места отдыха и общения для школьников в свободное от уроков время. 

 

 

Этапы реализация проекта 
Первый этап - подготовительный 

1. Знакомство с темой проекта.  

2. Изучение информации по теме исследования.  

Второй этап - основной 

1. Сбор информации по теме.  

2. Оформление наблюдений и исследований. 

Третий этап - практический 

1. Разбить огород лекарственных трав. 

2. Заготовка  и хранение лекарственных трав 

 

 

Сроки реализации проекта: 2014-2015 учебный год 

 

Поэтапный план реализации проекта 

 

№ Мероприяти

е 

Цель Ответствен

ные 

Сроки 

 I этап - подготовительный   

1. Знакомство с 

темой проекта 

 Руководите

ль проекта 

Сентябрь 2014 

2. Диагностика 

уровня знаний 

детей по теме: 

«Лекарственные 

растения нашего 

села, улуса». 

Выявить 

уровень знаний 

школьников по 

теме: 

«Лекарственные 

растения». 

Руководите

ль проекта , 

классные 

руководители 

Октябрь 2014 

3. Изучение 

информации по 

теме проекта 

Расширить 

кругозор знаний 

о лечебных 

Учителя, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 
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свойствах 

лекарственных 

растений 

1-9 классов 

 II этап- основной  

4. Сбор 

информации из 

периодических 

изданий, 

энциклопедий, 

книг. 

Знакомство с 

лечебными 

свойствами 

растений, 

произрастающих 

на территории 

Мегино-

Кангаласского 

улуса, уметь их 

различать и 

называть. 

Руководите

ль проекта 

Ноябрь-

декабрь 2014 

5. Методическо

е пособие «Куэх 

эйгэ иитэр-

уэрэтэр кууьэ» 

Составить 

своеобразную 

копилку 

названий 

лекарственных 

растений, с его 

назначением. 

Включение 

родителей в 

процесс 

экологического 

воспитания 

школьников, 

формирование 

единой 

экологически 

воспитывающей 

среды. 

Руководите

ль проекта 

В течение 

учебного года 

6. Ознакомлени

е с 

художественной 

литературой 

Ознакомлени

е с 

произведениями 

художественной 

литературы 

экологической 

направленности. 

Классные 

руководители 

Февраль  

 

 III этап-заключительный 

7. Изготовление 

тканевых 

мешочков для 

хранения 

лекарственных 

Производстве

нное воспитание 

школьников, 

умение работать 

в коллективе 

Руководите

ль проекта 

Март  
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трав 

8. Изучение 

лечебных 

свойств 

комнатных 

растений. Уход и 

разведение. 

Расширить 

кругозор знаний 

о лечебных 

свойствах 

комнатных  

растений. 

Руководите

ль проекта , 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

9. 

 

Разведение 

лекарственных 

трав 

Высадка и 

уход за 

растениями на 

пришкольном 

участке, 

экскурсия 

родителей в 

царство 

лекарственных 

растений, 

выполнение 

экологических 

правил. 

Руководите

ль проекта 

Апрель-май  

10 Заготовка и 

хранение 

лекарственных 

растений 

Формировани

е навыков и 

принципов 

осознанного, 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

природе, 

культуры 

общения с 

окружающим 

миром, развитие 

эстетического и 

эмоционального 

отношения к 

природе 

Учащиеся и 

родители 

Май – август  

11 Открытие 

«Зеленой 

аптеки» в школе 

Использовани

е лекарственных 

растений в 

качестве 

ароматного и 

полезного 

дополнения к 

чаю. 

Руководите

ль проекта 

Сентябрь  

 

Исполнители проекта: учащиеся, родители 1-9 классов 
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Приложение № 1 

Диагностика  «Лекарственные травы» (5-9 классы) 
Вопрос 1: 

- Какие вы знаете лекарственные травы, растущие в нашей местности 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вопрос 2: 

- Знаете ли вы для чего применяются лекарственные травы? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Вопрос 3: 

-Вы применяете лекарственные растения для своего лечения? 

Да 

Нет 

Иногда     

Вопрос 4:   

- Хотели бы вы узнать больше информации о лекарственных травах? 

Да 

Нет 

 

1.8. Здоровьесберегающий проект 

«Школьный фитобар  как средство укрепления иммунитета обучающихся» 

 

Актуальность проекта 

В условиях современной жизни нашего общества, вступившего на путь социально-

экономических преобразований, проблема здоровья становиться первостепенной. 

Главное богатство любого государства, как и смысл его существования - это люди.  

Без человеческого потенциала наступит развал любой экономической системы, 

станет бессильна даже самая передовая и прогрессивная национальная идея. Поэтому 

основой современной цивилизации должен стать здоровый человек. Здоровье - самый 

ценный природный дар, который есть у человека в его жизни. Здоровье достаточно 

легко потерять, если не поддерживать как залог здоровой жизни, не сохранять его, не 

формировать умения заботиться о нем. Проблема сохранения здоровья актуальна 

всегда.  

Важным показателем благополучия общества является здоровье детей. 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделай его крепким и 

здоровым» ( Руссо.) 

В законе РФ “Об образовании” сказано, что образовательное учреждение создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

С одной стороны современная школа действительно находится в процессе поиска 

новых моделей обучения, предусматривающих разностороннее развитие личности с 

учетом индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных возможностей, с 

использованием разнообразных в том числе и здоровьесберегающих технологий, 
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существенно обновляется содержание образования, формы и методы обучения, 

технически переоснащаются школы. 

Но с другой стороны, школы разрабатывают свои программы, исходя из 

собственного понимания проблемы, так как нет единого программного обеспечения 

школ, занимающихся проблемами здоровья. Формирование молодого поколения 

происходит сегодня в условиях быстро меняющегося мира, наблюдается усиленная 

интенсификация учебного процесса. При этом учебные программы не адаптированы к 

особенностям развития и состоянию здоровья современных школьников. Сохраняется 

пассивная позиция семьи и детей по отношению к собственному здоровью.  

Поэтому одной из приоритетных задач, стоящих перед школой является 

сохранение и укрепление здоровья детей, мотивация школьников к здоровому образу 

жизни, укрепление иммунитета обучающихся. Укрепить иммунитет можно 

лекарственными травами.  

 

Сфера использования: МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: 2014-2015 учебный год 

 

Цель проекта: создать стратегию улучшения иммунитета учащихся и учителей, 

систему мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся через открытие 

фитобара в школе. 

Задачи: 

 развитие активной здоровьесберегающей среды;  

 создание системы мотивации учащихся, родителей и учителей школы на 

сохранение и укрепление здоровья;  

 освоение основ культуры здоровья;  

Ожидаемые результаты:  
1.Создание активной здоровьесберегающей среды в школе, способствующей 

сохранению здоровья, мотивации участников образовательного процесса на здоровый 

образ жизни. 

2. Снижение заболеваемости простудными заболеваниями.  

3. Укрепление иммунитета обучающихся. 

4.Высокий уровень понимания участниками образовательного процесса ценности 

физического здоровья. 

 

Целевые индикаторы реализации проекта: 
Эффективность реализации Проекта определяется с помощью системы показателей 

и индикаторов, отражающих приоритеты, обозначенные в национальных проектах 

«Образование» и «Здоровье».  

В контексте рассматриваемой проблемы созданная программа призвана решать 

задачи укрепления здоровья школьников и учителей. 

 

Новизна проекта 
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Новизна проекта заключается в использовании комплексного подхода к 

здоровьесбережению учащихся, а именно: в укреплении иммунитета через открытие 

фито бара в школе. 

 

Методы реализации проекта: 
1. Диагностические 

2. Организационные 

3. Мобилизационно- побудительные 

4. Методы совершенствования 

Основные направления проекта: 

1. Диагностическое 

2. Организационное 

 

 

Содержание проекта 
Главная задача педагогического коллектива заключается в развитии имеющейся 

здоровьесберегающей среды и создании условий для укрепления иммунитета. 

  Основными компонентами реализации проекта являются: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся школы;  

 оптимизация системы лечебно-оздоровительных мероприятий через открытие 

фито – бара в школе; 

 организация просветительской работы с педагогами, учащимися и родителями 

по вопросам сохранения и улучшения здоровья учащихся школы (система 

ежемесячных классных часов, бесед) 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Диагностический 

 

№  Мероприятия Сроки Отвес

твенные 

1. Обновление банка данных 

о заболеваемости 

обучающихся. Анализ 

заболеваний и динамика. 

Организация групп по 

болезням. 

1 раз в год Классн

ые 

руководит

ели 

2. Составление 

социологических карт по 

классам, составление 

списков: 

 учащихся группы 

риска;  

 проблемных семей;  

 многодетных семей;  

 малообеспеченных 

семей;  

Сентябрь 

(ежегодно) 

Социа

льный 

педагог, 

классный 

руководит

ель 
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 неполных семей.  

3. Диагностика потребности 

и желания  употреблять  фито 

- чаи 

Сентябрь 

2015 года 

Участ

ники 

проекта 

 

 

2 этап. Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. Формирование культуры здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса 

№ Мероприятия Сроки Отвественн

ые 

1. Проведение классных 

часов и бесед по укреплению 

иммунитета 

В течение года Классные 

руководители 

2. Проведение обучающих 

семинаров по вопросам 

формирования культуры 

здоровья. 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Рассмотрение на 

педагогическом совете 

вопросы сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся. 

В течение года Администра

ция 

4. Создание библиотеки 

методической литературы по 

проблеме здорового образа 

жизни. 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, 

библиотекарь 

5. Проведение родительских 

лекториев по 

здоровьесбережению. 

В течение года Администра

ция, психолог, 

классные 

руководители 

6. Проведение консультаций 

для родителей по проблеме 

сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. 

директора по 

ВР, психолог 

7. Проведение научно-

практической конференции 

“Школа-центр “Здоровье”. 

Март Администра

ция, классные 

руководители 

8. Проведение психолого-

педагогического мониторинга 

1 раз в год Психолог 

№ Мероприятия Сроки Отвественн

ые 
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Критерии оценки проекта 

1. Организация работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

2. Организация работы лагеря 

с дневным пребыванием  

Каникулы Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Озеленение учебных 

кабинетов и территории школы. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, учителя 

биологии, 

агроблок 

4. Проведение недели 

пропаганды здорового образа 

жизни.  

Май Зам. 

директора по ВР 

5. Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований на уроках, 

профилактики у обучающихся 

близорукости и сколиоза, 

режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

6. Проведение медицинского 

осмотра педагогов школы в 

рамках национального проекта 

“Образование”.  

Август Администра

ция школы 

 

7. Открытие фитобара Октябрь 

2014 года 

Участники 

проекта, 

работники 

столовой 

8. Витаминотерапия, фито – 

терапия по обозначенным 

группам . 

Осень, весна Классные 

руководители 

9. Выпуск санитарных 

бюллетеней и стенгазет. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители. 

№  Мероприятия Критерии 

 

1. Обновление банка данных о 

заболеваемости обучающихся. 

Анализ заболеваний и динамика. 

 Динамика 

 Потребность 
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1 этап. Диагностический 

 

2 этап. Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-

образовательного процесса 

 

№ Мероприятия Критерии 

1. Проведение классных часов и бесед 

по укреплению иммунитета 
 Осознание 

необходимости 

укреплять иммунитет 

2. Проведение обучающих семинаров 

по вопросам формирования культуры 

здоровья. 

 Владение 

информацией по 

укреплению здоровья 
3. Рассмотрение на педагогическом 

совете вопросов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

4 Проведение родительских 

лекториев по здоровьесбережению. 
 Отношение 

родителей к сохранению 

здоровья 

 

3 этап. Формирование культуры здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

№ Мероприятия Критерии 

1. Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием  
 Витаминизация 

2. Озеленение учебных кабинетов   Самочувствие 

учеников 

 

3. Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

на уроках, профилактики у 

обучающихся близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

 Снижение 

заболеваемости 

«школьными» 

болезнями. 

4. Проведение медицинского 

осмотра педагогов школы в рамках 

национального проекта 

“Образование”.  

 Состояние 

здоровья 

5. Открытие фитобара  Уровень снижения 

заболеваемости 6. Витаминотерапия, фито – терапия. 

7. Организация участия во 

Всероссийском дне здоровья  
 Пропаганда 

2. Диагностика потребности и 

желания принимать фито - чаи 
 Желание 
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8. Выпуск санитарных бюллетеней и 

стенгазет. 

здорового образа жизни. 

 

1.9. Здоровьесберегающий проект 

«Сохранение и развитие чайных традиций народов Якутии» 

 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, 

не может расцвести искусство, не играют силы,  

бесполезно богатство и бессилен разум». 

Геродот. 

 

Актуальность проекта 

Богатая и самобытная культура Якутии по праву является общенациональным 

достоянием России. Поэтому сохранение и дальнейшее развитие культурного 

уникального и духовного наследия народов Севера – задача первостепенной важности. 

Сегодня трудно найти уголок Земли, где бы, не любили чай. Чай стал неотъемлемой 

частью нашей жизни. Человечество потратило века на совершенствование рецептов 

чаев, и каждая эпоха создавала свои ароматы и неповторимые оттенки этого напитка. 

Привычка пить чай, ставшая частью национального характера и культуры многих 

народов, сегодня особенно актуальна. 

Народ саха из глубины веков пронес и не утратил свои уникальные традиции и 

обычаи. Заботясь о сохранении и развитии национальной духовной культуры, 

невозможно оставить без внимания традиции национальной кухни, в том числе 

традиции национального чаепития. Выработанная за столетия и проверенная веками 

традиция приготовления напитков из трав, становится не только оптимальной 

системой использования местного растительного сырья, но и с сопутствующими ей 

обрядами, становится неотъемлемой частью традиционной национальной культуры. 

Во многих странах словом «чай» называют не только традиционный чай, но и 

напитки, приготовленные из других растений. Эти растения традиционно применялись 

народами России. Чайный напиток из трав – давно известный, передающийся из 

поколения в поколение способ поддержания здоровья. Наши народные целители, 

травники донесли до наших дней эти сокровенные вековые знания, бережно 

собранные и переданные нам предками. Используя самые разные сочетания листьев, 

цветков и кореньев, местные знахари излечивали даже те болезни, перед которыми 

бессильна современная медицина. Сегодня многие врачи и биологи обращаются к 

полезным свойствам растений, изучают их влияние на организм человека и 

рекомендуют использовать в целях оздоровления организма. Ежедневное 

употребление чайных напитков на основе кучу (кипрея узколистного) – идеальное 

средство для борьбы с последствиями стресса и профилактика инсультов, инфарктов и 

алкогольной зависимости. 

В каждой стране существуют свои чайные традиции – правила заваривания чая, 

сервировки стола, угощения. Влияние менталитета, образа жизни разных народов 

влияет на отличие не только внешних обрядов и атрибутов чайных церемоний, но и на 

отношение к самому таинству употребления напитка. Наши предки накопили и 

сохранили огромный опыт применения полезных свойств растений, который является 

основой для изучения, развития культуры чаепития. 
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Через чайные напитки Якутии можно будет достойно представить духовную 

культуру народов республики. Создаваемая нами чайная церемония внесет свою лепту 

в обогащение и развитие национальных традиций народа саха. 

 

Цель проекта: Создание условий, обеспечивающих позитивную динамику 

состояния здоровья учащихся и учителей, формирования духовно-нравственного, 

патриотического воспитания учащихся путем изучения и апробации якутского чая 

«Кучу от». 

Задачи проекта: 

1. Ознакомиться со структурой и назначением чая «Кучу -от». 

2. Изучить традиции чаепития народов Якутии. 

3. Ознакомиться с  искусством приготовления чая «Кучу-от» и какое лекарственное 

действие оказывает на человека. 

4. Провести чайную церемонию в школе. 

 

Срок реализации проекта:  2014-2015 учебный год 

Целевая группа: учащиеся, родители и учителя школы 

Ожидаемый результат: 

1. Создание активной здоровьесберегающей среды в школе, способствующей 

сохранению здоровья учащихся, учителей и родителей. 

2.  Укрепление иммунитета обучающихся, учителей, родителей. 

3. Осознание участниками образовательного процесса ценности традиций народа 

саха. 

4. Проектно - исследовательская деятельность учащимися по заготовке, реализации 

и использования лекарственного растения «Кучу от». 

 

Мероприятия по реализации проекта 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Заготовка сырья 

«Кучу от» с 

экологически чистой 

местности 

Сентябрь  

2015 г. 

Васильева Р.П., 

работники агроблока, 

агроклассы, МО 

естественного цикла 

2 Семинар-дегустация 

якутского чая «Кучу 

от» для учителей и 

учащихся   

Октябрь 

2014г.  

Васильева Р.П., 

Григорьев А.В., 

Григорьева Т.С. 

3 Мастер –классы по 

подготовке чайной 

церемонии для 

учащихся с участием 

театра «Айыы Куо» 

г.Якутска 

Декабрь 

2014г.  –январь 

2015г. 

Васильева Р.П., 

Винокуров В.П. 

Григорьев А.В., 

Григорьева Т.С. 

4 Чайная церемония 

«Саха чээйэ» в рамках 

декады, посвященной 

Февраль 

2015г. 

Абрамова В.Г. , 

Винокуров В.П., 

Григорьев А.В., 
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академику В.П. 

Ларионову 

Григорьева Т.С. 

5 Оказание помощи и 

консультирование 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности учащихся 

работниками 

организации «Айсар» 

В течение года Евсеева А.Н. 

 

1.10. «Эмтээх оттору, отоннору хомуйуу, куннэтэ туьаныы» бырайыак 

(эбэлэр бөлөхтөрун улэтэ) 

 

Эмтээх үүнээйилэри хомуйар үтүө кэм 

 

Сайын. Саха сирэ эмтээх үүнээйилэринэн баай. Ону биһиги өбүгэлэрбит араас 

ыарыыларга киэҥник туһаналлар этэ. «Эһиги аһылыккыт эмп буолуохтаах, оттон 

эмкит аһылык буолуохтаах» диэн Гиппократ этиитэ кинилэргэ быһаччы сыһыаннааҕа.  

Саха сирин үүнээйитин эйгэтэ үөрэтиллибитинэн барыта 123 сиэнэр, эмкэ 

туттуллар араас үүнээйи баара биллэр. Кинилэр киһи доруобуйатыгар ураты 

туһалаахтарын туһунан чинчийиилэргэ суруйаллар.  

Саха отоһуттара эмтээх үүнээйилэри туттууну, бэйэлэрин олохторун сиэринэн 

үчүгэйдик баһылаабыттар. Билигин ону нууччалыы фитотерапия диэн ааттыыллар.  

Саха сирэ эмтээх үүнээйилэринэн, тыытыллыбакка турар астаах ампаарга тэҥнээх. 

Ол баайбыт сыыйа туһаҕа тахсан иһиэхтээх. Билиҥҥи кэмҥэ оҕолорго, эдэр 

төрөппүттэргэ бу теманан үөрэтии барыахтаах. 

 

Бырайыак сыала: Эбэлэр бөлөхтөрүн нөнүө Саха сирин эмтээх отторун  оҕолорго, 

төрөппүттэргэ билсиһиннэрэн, олоххо туттары ситиһии 

Соруктар: 

1.Эбэлэр бөлөхтөрүн тэрийии. 

2.Эмтээх оттору оҕолорго, төрөппүттэргэ билсиһиннэрии, үөрэтии. 

3.Кылаас чаастарын, төрөппүт мунньахтарын былааннаахтык туһаныы. 

4. Анал тэрээһиннэри тэрийии. 

Бырайыак  2014-2015 сс толоруллар. 

Үлэ былаана: 

 

№ Тэрээһиннэр Тэриллэр бириэмэтэ 

1. Эбэлэр бөлөхтөрүн тэриллиитэ алтынньы 

2. Кылаас чаастарыгар, төрөппүт 

мунньахтарыгар кэпсэтиһии, үөрэтии 

Сылы быһа 

3. Эмтээх оттор быыстапкалара ахсынньы 

4. Фито-барга көмөлөһүү Сылы быһа 

5. Гидропоҥҥа үүммүт үүнээйилэри 

битэмиин быһыытынан туттуу 

Ахсынньы-кулун 

тутар 
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6. “Иммунитеты бөҕөргөтүү” семинар Муус устар 

7. Тэттик брошюра таһаарыы Кулун тутар 

8. Эмтээх оттору хомуйуу, харайыы Бэс ыйа, от ыйа 

9. Отонноох үүнээйилэри хомуйуу Атырдьах ыйа, 

балаҕан ыйа 

10. “Дьикти эмтээх үүнээйи”конкурс Балаҕан ыйа 

 

Ыарыынан көрөн эмтээх оттору туттууга көмө  матырыйаал 

 

Атеросклероз 

Атеросклероз –  тымыр ыарыыта. Сааһыран истэх аайы тымыр эркиннэригэр 

холестеринтэн турар сыа маассалара мунньуллан үллэн тахсан хаан эргиирин 

мэһэйдииллэр. Ол түмүгэр артерия тымыра сонуур, быһыыта уларыйар, кыарыыр, 

кэлин олох да бүөлэнэн хаалар, оччоҕо тымыр быһа барар. 

Эмтээһин. Чесноктаах испиир.  

Саамай былыргы гомеопатическэй рецепт. 1971 с. былыргы Тибет биир 

манастыырыттан булуллубут эбит. Биһиги эрабыт буолуо 4-5 тыһыынча сыл иннинэ 

айыллыбыт буолуон сөп үһү.  

Бу ньыманан организмҥа мунньуллубут сыаны уонна тууһу суурайаллар. Маннык 

эмтэннэххэ өссө веществолар атастаһыктара (обмен веществ) тупсар. Ол түмүгэр 

тымыр сымныыр, склероз, стенокардия, миокард инфаркта сэрэтиллэр. Үчүгэйдик 

оҥоһулуннаҕына уонна тиийэр гына эмтэннэххэ, организмы эдэригэр түһэрэр диэн 

суруйаллар.  

Эми бэлэмнээһин: 350 г чесногу ыраастаан баран, бытархай гына кырбаныллар 

уонна мас эбэтэр фарфор ньуосканан илдьи мэлиллэр. Бэлэмнэниллибит маассаттан – 

аллараа, элбэх суоктаах өттүттэн ылан – 200 г курдугу таас бааҥкаҕа угуллар уонна 

200 мл 96%-ннаах ыраас испиири үрдүгэр кутуллар.  

Ыга хаппахтаан баран хараҥа, сөрүүн сиргэ 10-12 хонук устата ууруллар.  

Бэрээдэк быһыытынан, аһыаҥ 20 мүнүүтэ иннинэ ыстакаан чиэппэрэ тымныы үүтү 

кытта иһиллэр.  

 

Настойканы иһии бэрээдэгэ  

Күнэ  Сарсыарда  Күнүс  Киэһээ  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 

4 

7 

10 

13 

15 

12 

9 

6 

3 

25 

2 

5 

8 

11 

14 

14 

11 

8 

5 

2 

25 

3 

6 

9 

12 

15 

13 

10 

7 

4 

1 

25 

Ол кэнниттэн 25-тии хааппыланы күҥҥэ үстэ эмиҥ бүтүөр диэри иһэҕин. Алта сыл 

буолан баран хатылыыгын.  
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Склероһу сэрэтии атын көрүҥнэрэ  

1. Хаппыт муора хаппыыстатын бороһуогун күҥҥэ чаайынай ньуоска аҥаарынан 

сиигин. Ыарахан дьахталларга, буэр ыарыылаахтарга, диатезтаах, крапивницалаабыт, 

хроническай риниттээх дьоҥҥо көҥүллэммэт.  

2. Тыква суогун сибиэһэйдии ыстакаан үс гыммыт биирин аһыах 20-30 мүнүүтэ 

иннинэ иһиллэр.  

3. Сүбүөкүлэ суогун холодильникка 2 чаастан итэҕэһэ суох туруоран баран, 

ыстакаан үс гыммыт биирин аһыах 20-30 мүнүүтэ иннинэ иһэллэр.  

4. Дьаабылыканы уонна малинаны сиир туһалаах.  

5. Эбиэс куруппатыттан оҥоһуллубут бүлүүдэлэр быары эмтииллэр уонна склероьу 

сэрэтэллэр.  

6. Күөх чэй гипертоническай ыарыы саҕаланыытыгар хорук тымырга хаан 

баттааһынын намтатар. Хааҥҥа холестерины аҕыйатар. Атеросклероһунан ыалдьар 

дьон туруктарын тупсарар. Ревмотизмна уонна хроническай гепатикка туһалаах.  

 

Хаппыыстанан эмтээһин. 

 

Былыр Римскэй империя олохтоохторо хаппыыстаны араас ыарыылары эмтииргэ 

тутталлара: утуйбат буолан эрэйдэнэртэн, төбө ыарыытыттан, дьүлэй буолартан, 

оһоҕос ыарыытыттан уонна хойуу хаайтарыытыттан. Россияҕа XI үйэҕэ тахсыбыт 

хомуурунньукка сурулларынан хаппыыстаны сүрэх ыарыытын, куртах бааһырыытын 

уо.д.а. ыарыылары эмтииргэ тутталлара биллэр.  

Дьиҥинэн, былыр араас ыарыылары эмтииргэ уһун сыллар уопуттарыгар 

хаппыыстаны туһаналларын билигин научнай чинчийиилэргэ олоҕуран быһаарыахха 

сөп.  

Хаппыыстаҕа элбэх витаминнар, минеральнай туустар, саахардар, кислоталар 

уо.д.а. веществолар бааллар. Аскорбиновай кислота (витамин С) баарынан лимоҥҥа 

эбэтэр апельсиҥҥа тэҥнэһэр. Өскөтүн 200 г үрүҥ сүрэхтээх сибиэьэй хаппыыстаны 

сиэтэххэ, киһи күннээҕи ити витамиҥҥа наадыйар нуорматын толорор. Хаппыыстаҕа 

киһи куртаҕын язватын үтүөрдэр витамин И (метилметионин) баара биллэр. Маны 

таһынан В1, В2, Р, РР витаминнар киһи этигэр-хааныгар наадалаах элбэх минеральнай 

элеменнэр бааллар: калий, натрий, магний, тимир, фосфор, сера, алтан, йод уонна 

араас микроэлеменнэр.  

Үгүс чинчийии үлэлэр түмүктэрэ быһааралларынан, хаппыыста киһи 

организмыттан холестерины уонна ыарахан металлар туустарын таһаарарга дьайар, 

сахарнай диабеттаах, ньиэрбэлэрэ сылаабай дьоннорго көлөлөһөр.  

Хаппыыста сүмэһининэн куртах, ноор бааһын уонна намыһах кислоталаах 

гастриты эмтииргэ туһаналлар (үрдүк кислоталаах гастрикка куртах сүмэһинин 

элбэтэрин иһин туттубаттар). Аһыах иннинэ күҥҥэ 2-3 төгүл 3-4 нэдиэлэ устата ½-1 

ыстакаан сүмэһини иһэллэр. Сүмэһини бэлэмнииргэ сибиэһэй хаппыыстаны кырбаан 

баран илдьиритэллэр уонна күүскэ ыгаллар. Сибиэһэй сүмэһин 1-2 сууккаттан ордуга 

суох +2˚С сөрүүҥҥэ тутуллуохтаах. Уһуннук туттахха, витаминнар алдьаналлар, ол 

иһин наһаа аҕыйаан хаалаллар. Итинэн сибээстээн, хас күн аайы сибиэһэй сүмэһини 

бэлэмниир ордук. 1 л сүмэһини бэлэмнииргэ 2 кг сибиэһэй хаппыыста наада буолар.  
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Быар, сүрэх, тымыр ыарыылаахтар хаппыыстаны сибиэһэйдии сииллэрэ уонна 

кини сүмэһинин иһэллэрэ улахан туһалаах.  

Саахардаах сибиэһэй хаппыыста сүмэһинин бронхиттаах дьон сөтөлү сымнатарга 

тутталлар. Стоматиттаан эбэтэр ангиналаан ыалдьыбыттар хаппыыста сүмэһинин 

сылаас уунан убатан (1:1) айахтарын уонна күөмэйдэрин сайгыыллар. Сөтөл 

киирдэҕинэ, күөмэй ыалдьан, сибигинэйэн саҥарар буоллахха, хаппыыста буспут 

уутун мүөтү кытта булкуйан, ¼ ыстакаанынан күҥҥэ 3-4 төгүл аһыах иннинэ иһэллэр.  

Хаппыыста намыһах калорийнайдааҕынан уонна кини састаабыгар киһи уойарын 

туормастыыр тартроновай кислота баарынан биллэр. Ити кислота, хаппыыстаны 

буһардахха, алдьанан, суох буолан хаалар, ол иһин уойар дьон хаппыыстаны 

сибиэьэйдии сииллэрэ ордук туьалаах.  

Тууһаммыт хаппыыстаҕа молочнай кислота элбэх, ол иһин сахарнай диабетынан 

ыалдьааччыларга улахан көмөлөөх. Кыһыҥҥы бириэмэҕэ биһиги сибиэһэй да, 

тууһаммыт да хаппыыстаттан элбэх витаминнары ылабыт. Сарсыарда аччык искэ биир 

ыстакаан тууһаммыт хаппыыста уутун иһэр наһаа туһалаах, ордук ыарытыйа сылдьар 

кэмҥэ. Сибиэһэй уонна тууһаммыт хаппыыста цингалаабыт дьону эмтииргэ учугэй. 

Хаппыыста састаабыгар йод уонна алтан баар буолан, щитовиднай былчархай уонна 

ньиэрбэ ыарыһахтарын аһылыктарыгар хаппыыста хайаан да баар буолуохтаах.  

Маны таһынан хаппыыстаны тирии ыарыыларын эмтииргэ тутталлар: тирии 

бааһын, ириҥэлээх бааһы, ууланар экземаны, золотуханы, псориаһы. Үүккэ 

буһарыллыбыт хаппыыста сэбирдэҕин уотурбаны кытта булкуйан баран, уулаах 

экземаны уонна золотуханы эмтииллэр. Кырбаммыт хаппыыстаны сымыыт белогун 

кытта булкуйан баран ириҥэлээх бааска. Уокка сиэммит эт тириитигэр сыһыаран 

тутталлар.  

Уопсайынан, үрүҥ сүрэхтээх хаппыыстаны ыарыһах дьон аьылыгар тутталлар, 

ордук үөһүгэр таастаах, олус уойбут уонна подагра ыарыылаах дьоҥҥо. Кэнники 

бириэмэҕэ суруйалларынан, хаппыыстаны онкологическай ыарыыны эмтииргэ эбэтэр 

сэрэтэргэ туһанар буолбуттар. Ол гынан баран, куртах, оһоҕос, бүөр ыалдьан сүһүрэ 

сылдьар бириэмэтигэр эбэтэр ис органнар эпэрээссийэлэммиттэрин кэннэ 

ыарыһахтарга сибиэһэй хаппыыстаны сиэппэттэр. Тууһаммыт хаппыыстаны куртах 

уонна ноор ыарыылаахтар (гастрит, язва), панкреатит, хааннарын баттааһына үрдүүр, 

бүөрдэрэ ыалдьан, атахтара уонна сирэйдэрэ иһэр дьон сииллэрэ табыллыбат.  

 

Ньургуһун 

 

Хаар анныттан бастакынан үүнэр кэрэчээн сибэккибитин билбэт киһи суох 

буолуохтаах. Арай эмп оҥостон эмтэнэрбит сэдэх буолуо. Кини сылгы ньургуһунун 

курдук кураанах сиргэ, алааска тыа саҕатыгар, үрэх халдьаайытыгар хойуутук үүнэр. 

Ньургуһун дьааттаах үүнээйигэ киирсэр. Ол да иһин оҕолор сэрэҕэ суох үргээн эттэрэ 

бааьырааччы.  

Бу үүнээйи сибэккитэ сана тыллан эрдэҕинэ үргээн, хараҥа таас иһиккэ водканан 

көөнньөһүк оҥорон, икки нэдиэлэ сөрүүн сиргэ туруорабыт. Сиидэлээтэххэ хараҥа 

кугас дьүһүннэнэр. Бу убаҕаьынан сүһүөх уҥуоҕа умайан ыалдьарын сотон 

уҕарыталлар. Урут да, билигин да ньургуһун сибиэһэй сүмэтинэн сүһүөхтэригэр түөн 

уурунан, ыарыыны ыарыынан баһыйан эмтэниллэр.  
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             Эмп оҥорорго үүнээйи ханнык баҕарар чааһын туһаналлар. Оҥоһуллар эмп 

көрүҥэ: сибиэһэйдии туттуу, көөнньөһүк, бороһуок, от уута, маас уонна настойка.  

1. Тас бааска (кутургуйаҕа, түөллүгэҥҥэ, ириҥэлээх бааска, биилээххэ өлөрүүгэ) 

үүнээйи сэбирдэхтэрин үргээн аҕалан тэнитэн хас да хос уурталаан саба баайан 

эмтииллэр.  

2. Хатарыллыбыт үүнээйи сэбирдэҕин, сибэккитин үлтүрүтэн бороһуок буолуор 

диэри мэлийэллэр. Тирии бааһын сорох көрүҥүн уонна айах бааһын эмтэниллэр.  

3. Көөнньөрүүгэ эмтээх үүнээйилэри маннык туһаныллар: хатарыллыбыт 

ньургуьуну үлтүрүтэллэр, онтон улахан ньуосканнан биир ыстакаан (200 мл) оргуйбут 

итии ууга куталлар, буккуйаллар. Итиэннэ хаппахтаан баран сылаас сиргэ (оһох 

аттыгар, батарея үрдүгэр) сойуор диэри уураллар. Сойбутун кэннэ сиидэлэнэр. 

Көөнньеһүк бэлэм. Маннык оҥоһуллубут эми биир күн иһэллэр.  

4. Арыый күүстээх дьайыылаах эми ылар туһугар оту оргуталлар. Үксүн силиһин 

кырбаан тутталлар. Ыстакаан ууга биир улахан ньуоска кырбаммыт силиһи мөлтөх 

уокка 20 мүнүүтэ оргутуллар. Уута уоллаҕына, оргуйбут уунан толорон биэрэллэр. 

Сойбутун кэннэ сиидэлэнэр. От уутунан 1-2 күн эмтэниэххэ сөп.  

5. Мааһы оҥорууга сибиинньэ ис сыатын, ынах сибиэһэй арыытын туттуохха сөп. 

Онуоха бастаан үүнээйини бороһуок гына мэлийиллэр уонна 1:10 тэҥнээн биир 

маассаны оҥоруллар.  

6. Көөнньөһүк водкаҕа эбэтэр испииргэ оҥоһуллар. Бэлэм сырьену үрүҥ арыыга 

(1:5) нэдиэлэ устата көөнньөрүллэр.  

Эмп кээмэйин эмтэнээччи сааһыттан, доруобуйатын туругуттан, хайдах 

ылынарыттан көрүллэр. Көөнньөһүк үксүн ньуосканан ыстакаанынан кээмэйдэнэр. 

Холобур, 1-4 саастаах оҕолорго остолобуой ньуоска алта гыммыт биирин, 4-10 

саастаахтарга остолобуой ньуоска үс гыммыт биирин, 10-14 саастаахтарга биир 

остолобуой ньуосканы, 14-18 саастаахтарга остолобуой ньуоска үс гыммыт иккитин 

бэриллэр. Онтон үөһээ саастаахтарга улахан ньуоска, кыра оҕолорго кээмэйэ 

халбаҥныан сөп. Аан маҥнай эмтэнээччилэр сэрэхтээхтик сыпсырыйан эрэ 

боруобалыахтарын наада.  

 

Дьэдьэн 

 

Күн көрөр сырдык сиригэр солооһуҥҥа, хатыҥ чараҥҥа, тыа эҥэрдэригэр ордук 

сөбүлээн үүнэр. Саас эрдэ сибэккитэ үүммүтүнэн барар. Хайа да отонноох 

үүнээйилэртэн эрдэ ситэр. Көьөрөн дьиэ таһыгар олортоххо бэркэ үүнэр. Биир сиргэ 

үчүгэйдик 4-5 сыл эрэ үүнэр. Онтон үүнүүтэ мөлтүүр. Саха сирин киин улуустарыгар 

сөбүлээн үүнэр.  

Дьэдьэн киһи доруобуйатыгар туһатынан, витамина элбэҕинэн моонньоҕоҥҥо эрэ 

баһыйтарар, лимоннуун биир кэккэҕэ турар. Дьэдьэн сэбирдэҕиттэн, аһыттан чэй 

оҥостон тымныйыыга иһэллэр, бүөр, үөс таастарын суурайар, куртах бааһыгар, хаан 

аччааһыныгар тутталлар. 2 ньуоска дьэдьэни ½ ыстакаан оргуйбут ууга көөнньөрөллөр 

уонна күҥҥэ үстэ иһэллэр. Дьэдьэнҥэ аскорбиновай кислота (20-50 г%), каротин (0,3-

0,5 г%), Е витамин, яблочнай лимоннай, салициловай кислоталар бааллар, онтон 

сэбирдэҕэр 250-280 мг %-ҥа тиийэ аскорбиновай кислота баар.  

Дьэдьэни буспутун кэннэ кураан күн хомуйаллар. Куурдуох иннинэ суортууллар, 

аһара илдьи буспуту, буортуйбуту араараллар, онтон чараас гына кутан сиидэҕэ 
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биитэр эрэһиэккэҕэ куурда уураллар, температура 20-30 кыраадыстан ордуо суохтаах. 

Үчүгэйдик куурдуллубут дьэдьэн ыһылла сылдьар буолар. Сэбирдэҕин дьэдьэн 

сибэккилэниитэ хомуйан ылан, күлүккэ куурдаллар, хатараллар.  

Дьэдьэн олус үчүгэй дыргыл сыттаах. Сибиэһэй дьэдьэни күөрчэххэ, көбүөргэ, 

сүөгэйгэ кутан сииллэр. Кыһыннары сииргэ булууска ууран хаһааналлар.  

Хатарыллыбыт сэбирдэҕиттэн утах оҥорорго 20-30 мүнүүтэ оргуйбут итии ууга 

кутан, хаппахтаан туруораллар. Онтон сиидэлээн баран, иһиэххэ сөп.  

 

Чээрэ – эмтээх чэй. 

 

Чээрэни  нууччалыы чага дииллэр. Сахалар өрдөөҕүттэн хатыҥ чээрэтин билэллэр. 

Чээрэни киһи бэйэтэ дьиэҕэ көөнньөрөн эмп оносторо улахан уустуга суох. 50-60 

кыраадыс иһинэн итии оргуйбут ууну чээрэҕэ кутуллар уонна 4 чаас устата 

туруоруллар. Чээрэ сымнаабыт кэрчиктэрин эти эрийэринэн эриттэрэллэр эбэтэр 

теркалыыллар. Эриллибит-мэьиллибит чээрэни 1:5-кэ буоларын курдук 50-60 

кыраадыс иһинэн итии оргуйбут уулаан, хос иһин итиитигэр 48 чаас устата 

туруоруллар, онтон уутун иһиккэ сүөкээн баран, орпутун хас да хос маарылланан 

суулаан ыгыллар, бу ыган ылбыт убаҕаска били сүөкээбит ууну ылан кутуллар. Бу 

холбоммут ууну сөрүүн сиргэ 4 күн устата туруоруллар. Күҥҥэ 6 төгүл ыстакаан 

аҥардыытынан аһыах 30 мүнүүтэ иннинэ иһиллэр. Маны ракка эрэ буолбакка, атын да 

кутталлаах баастар үөдүйүүлэригэр эмиэ иһиэххэ наада. Микроклизманы эмиэ 

оноруохха сөп.  

Чээрэ уутунан эмтэнэр саҕана үүт, үүнээйи аһылыктар диеталарын 

тутуһуллуохтаах, эти, сыалааҕы кыратык сиэниллиэхтээх, кэнсиэрбэни, халбаһыны, 

ыаһыммыты, хабархай туманы сиир, күөх тымырга (венаҕа) глюкозаны кутар, 

пенициллины туттар сатаммат.  

Куртах рагар маннык препараты оҥорон иһэр туһалаах: 200 г мэлиллибит чээрэни, 

100 г бэс үнүгэһин, 100 г дөлүһүөнү, 5 г кыа угун, 20 г зверобой оту, 10 г солодка 

силиһин холбоон баран 3 литр тымныы ууну кутан 2 чаас устата сиигитиллэр, онтон 

сабыылаах иһиккэ 2 чаас мөлтөх уокка оргутуллар. Оргуйан сөп буолбутун кэннэ, 

суулаан баран, сылаас сиргэ суукка устата көөнньөрө туруоруллар, сиидэлэнэр. Бу 

ууга 200 мл алоэ симэһинэ эбиллэр. Өссө 200 мл коньягы, 500 г мүөтү эбиэххэ сөп. 

Үчүгэйдик булкуйан баран, өссө 4 чаас туруоруохха наада. Бу кэнниттэн иһэргэ сөп 

буолар.  

Бастакы 6 күн аһыах иннинэ 2 чаас күҥҥэ 3 төгүл биирдии чаайынай ньуосканы 

иһэллэр. Онтон кэлэр куннэргэ – аьыах биир чаас иннинэ күҥҥэ ус төгүл биирдии 

остолобуой ньуосканы. Эмтэнии кэмэ: кырата 2-3 нэдиэлэ, улахана 3-4 ый.  

  Чээрэ кыра кээмэйдээх препарата организмҥа биостимулятор буолар. Сорох сиргэ 

чээрэни чэй оннугар туттан иһэллэр. Оннук иьэр дьонноох-сэргэлээх сиргэ рагынан 

ыалдьыы сэдэх буолар эбит. Онон кутталлаах ыарыыттан сэрэтии быһыытынан туттар, 

чээрэни (3 өлүүтүн) уонна моонньоҕон (хара хаптаҕас) сэбирдэҕин (1 өлүүтүн) 

холбоон чэй оҥорон иһэр туһалаах. Балары үлтүрүтэн, мэлийэн баран 2 чаайынай 

ньуоскаҕа оргуйбут ыстакаан ууну сабыллар иһиккэ кутан, 15-20 мүнүүтэ сылаас сиргэ 

көөнньөрө туруоруллар, сиидэлэнэр. Бу убаҕас хараҥа-хоҥор өҥнөөх, үчүгэй 

амтаннаах, ыарыыны тарҕаппат уонна бааһы үтүөрдэр.  
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Рагы утары профилактическай чэй быһыытынан манныгы сүбэлииллэр: чээрэ 2 

өлүүтэ, куорат гравилатын, бадараан сабельнигын, иэдьэгэй от (подмаренник) уонна 

репешка силистэрэ – биирдиилэрин биирдии өлүүтэ, солодка силиһэ – 0,5 өлүүтэ. 

Балары холбуу көөнньөрөн эмп онорон күҥҥэ аһыах иннинэ ыстакаан аҥаардыытын 3-

4 төгүл рак искэҥин эмтииргэ профилактика быһыытынан иһии олус туһалаах.  

Чээрэ туһунан кэпсэл итинник. Саха сирин тыатыгар хатыҥнартан чээрэни булан 

эмп оҥостон бэйэ доруобуйатын тупсарыыга туһанар хайаан да наада. Оннук буолла 

да хатыҥнары харыстыахтаахпыт өссө күүһүрэр. Онон чээрэни ийэ айылҕабыт биир 

дьикти бэйэлээх сыаннаһын курдук көрүллүөхтээх.  

 

Бохсурҕан (Подорожник) 

 

10-12 см үрдүктээх бохсурҕан суол, ыллык кытыытынан, дьиэ тэлгэһэтигэр, 

сииктээх сиргэ үүнэр. Сайын устата сэбирдэхтэрин хомуйан, салгыннаах, күлүк сиргэ 

хатаран бэлэмниибит. Сиэмэтин сиппитин кэннэ, куурдан, хатаран баран умнаьыттан 

арааран туспа мунньаллар. Сэбирдэҕин кырбаан биир улахан ньуосканы ыстакаан 

итии ууга көөнньөрөн сөтөлгө, сили хоҥуннарыыга, күөмэй ыарыйдаҕына тутталлар. 

Ону таһынан куртах, оһоҕос ыарыытыгар (гастрит, колиэнтерит, энтероколит), куртах 

бааһырыытыгар, сэлликкэ сэбирдэҕин оргутан туттуохха сөп. Сэбирдэҕин бэйэтин сии 

сырыттахха чэй да курдук оҥостон истэххэ, куртах ыалдьара ааһар. Ол гынан баран 

куртах аһыыта үрдүк буоллаҕына, бохсурҕаны туттарбыт ордук. От уутун маннык 

оҥостуохха сөп: үс улахан ньуоска үлтүрүтүллүбүт оту 0,5 л ууга 10 мүнүүтэ оргутан 

баран, биир чаас туруоруллар. Сиидэлэнэр. Ыстакаан 3/1-нэн күҥҥэ үстэ аһыах иннинэ 

иһиллэр. Сахарнай диабекка, куртах бааһыгар, хойуу хаайтарыытыгар туттарга биир 

улахан ньуоска сиэмэни 250 мл ууга 5 мүнүүтэ оргутуллар. Сойутан, сиидэлээн, икки 

улахан ньуосканнан күҥҥэ үстэ иһэллэр. Биилээххэ быһыннахха, хаан барыытын 

бохсурҕан бороһуогун кутан ыга баайдахха хаан түргэнник тохтуур уонна баас оһуута 

түргэтиир. Кутургуйаны, атын да бааһы итинник эмтиэххэ сөп. Дэлби түһүүттэн 

иһиини, көҕэрүүнү бохсурҕан сэбирдэҕинэн саба баайан угуттаатахха эчэйбит сир 

ыарыыта мүлүрүйэр. Бохсурҕан көөнньөһүгүнэн баатаны илитэн ыалдьыбыт тиискэ 

туттахха үтүөрэр. Миилэ ыарыытыгар сэбирдэҕи ыстыы-ыстыы силлээн иьиллиэхтээх.  

Бохсурҕан сэбирдэҕин сайын устата хомуйуллар. Икки сылга хаһааныахха сөп.  

 

Тимэх от (Пижма) 

 

Тимэх от ходуһаҕа, быраҕыллыбыт бааһынаҕа, тыа, суол кытыытыгар, өтөххө 

сөбүлээн үүнэр. От ыйыттан күһүҥҥэ диэри сибэккилэнэр кэмигэр хомуйан, 

салгыннаах, күлүк сиргэ куурдуллар.  

Көөнньөһүгэ быар, оһоҕос араас ыарыытыгар, лиистигинэн сутуллууга, үөһүрүүгэ 

көмөлөһөр. От сибэккилэринэн оҥоһуллубут эмп сүрэх үлэтин тупсарар, хаан 

баттааһынын үрдэтэр, үөс тахсыытын күүһүрдэр дьайыылаах, ас буһарар орган 

үлэтигэр туһалаах.  

Биир улахан ньуоска оту биир ыстакаан оргуйбут ууга чаас аҥаара туруоран баран, 

күҥҥэ үстэ-түөртэ биирдии улахан ньуосканан иһэллэр. Лиистиги таһаарарга 

көөнньөрөн (биир кыра ньуоска от сиэмэтин 100-150 мл 60 кыраадыстаах ууга үс чаас 
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устата туруоруллар), сиидэлээн баран, 3-5 хонук устата киэһээ аайы ыарыһахха клизма 

туруоруллар.  

Бу үүнээйини кыра саастаах оҕоҕо, ыарахан дьахтарга туттар көҥүллэммэт. Өр 

кэмҥэ эмтэннэххэ, тимэх оттон сүһүрүөххүн сөп. Онон быраас сүбэтэ хайаан да наада.  

Тимэх от сибэккитин от-атырдьах ыйдарыгар хомуллаллар. Үс сыл устатыгар 

харайыахха сөп.  

 

1.11. Кучу -от туһунан туспа 

 

Кучу оттон саха чэйин оҥостон иһиини культура быһыытынан сайыннарыыга 

Дьокуускайга «Айсар» общественнай тэрилтэ ылсан улэлэһэр.  

Уот сиэбит сиригэр аан бастаан кучу от үүнэр. Кини сири эмтиир, уо5урдар. Ол 

хаачыстыбата чэйгэ көһөн хааны ыраастыыр, хаан баттааһынын көннөрөр, утуйар ууну 

чөлүгэр түһэр хаачыстыбатын сахалар уруккаттан билэллэр эбит, ол да иһин  бу от 

иван - чай  диэн ааттанна5а. Японецтар кучуну улахан сыана5а Уһук илинтэн 

атыылаһаллара биллэр. Бу чэйи көөнньөрүү атын чэйдэри көөнньөрүүтүттэн туох да 

уратыта суох. Үчүгэйэ диэн, хаста да көөнньөрүллэр, уһуннук буорту буолбат. 

Бэйэтинэн эбэтэр хатыҥ, моонньо5он, бо5уруоскай от сэбирдэхтэрин, дөлүһүөнү эбэн, 

өссө байытыахха сөп. Төбө ыарыйда5ына сэбирдэ5ин көөнньөрөн иһиллэр. Хаппыт 

сэбирдэ5ин бороһуок курдук мэлийэн аһа5ас баастары саба баайан эмтэниэххэ сөп. 

Отун оргутан куртах, оһо5ос ыарыыларыгар туттуллар. Сэбирдэ5эр олус элбэх С 

витаминнаах. Кучуну кулгаах, мурун, күөмэй тымныйыытыгар, ньиэрбэ күүрүүтүгэр, 

утуйбат буолууга, куртах бааһыгар оргутан эмтэнэллэр. Кучу сэбирдэ5ин угар 

хаппытын кэннэ күһүн, бала5ан ыйын ортотугар умнаһын хоту өрө сыыйан ылан, 

ыраастаан баран уура сылдьан чэй оҥостон иһиллэр.      

Медицинаҕа туттуллуута. Кучу салыҥнаах танидтааҕа сүһүрүүнү утары үчүгэй 

ньыма, ордук куртах, оһоҕос бааһырыытыгар. Элбэх С битэмииннээҕэ (моонньоҕон 

курдук) уонна флавоноидтааҕынан кучу сыаналаах битэмииннээх, ньиэрбэни уоскутар 

хаачыстыбалаах үүнээйи буолар. Народнай медицинаҕа сэбирдэҕэ чэйи солбуйар. 

Хооруллубут силистэри кофе оҥорорго тутталлар. Хатарыллыбыт силиһиттэн бурдук 

оҥороллор эбит. Сибиэһэй кучу силиргэхтэрин, хортуоппуй оннугар, сиикэйдии эбэтэр 

буһаран аска тутталлар. Саха народнай медицинатыгар кучу оргутуллубут уутун төбө 

күүскэ ыарыйдаҕына уонна ньиэрбинэй системаны уоскутарга иһэллэр. 

 

II түһүмэх. Дьиэ кэргэҥҥэ тиэргэн суолтата 

2.1. Күөх эйгэ 

 

         Күөх эйгэ – диэн киэҥ өйдөбүл. Күөх – ол аата үүнэр, чэлгийэр, чэчириир, 

сайдар.  

          Биһиги эйгэбит күөх буолуохтаах. Бу  өйдөбүлгэ  киирэллэр ийэ 

айылҕабытын харыстааһын, айылҕа биэрбитинэн аһааһын, чэбдигирдии, олорор 

дьиэни көрүнүү. Ыал тиэргэнин сибэккинэн симэммит, быстыбат быйаҥнаах күөх 

эйгэтэ дьиэ кэргэҥҥэ или – эйэни, өйдөһүүнү, үүнүүнү – сайдыыны эрэ кэрэһэлиир. 

          Биһиги дьиэ кэргэн 1989 сыллаахтан Павловскай бөһүөлэгин тас өртүгэр 

протока үрдүгэр учаастак ылан даача дьиэ туттубуппут. Кир – хох, бөх буолбут, биир 

да ото – маһа суох кураайы сири 25 сыл устата ыраастаан, от – мас олордон, балаҕан – 
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дьиэ туттан, оҕуруоттанан билигин дьон ымсыырар саадыгар кубулуттубут. 11 суол 

араас мастар; хатыҥ, тиит, бэс, тополь, бузина, черемуха, боярышник, уот, яблоня, 

кыһыл талах, рябина силигилээн ситэн, дьиэни аһара үүнэн тураллар. Отонноох 

мастар; черемуха, боярышник, бузина, рябина, яблоня бэс ыйын бастакы аҥарыгар 

муус маҥан сибэккинэн симэнэн тураллара хараҕы манньытар. Ордук яблоня бөдөҥ, 

биллэр биллибэт розовайдыҥы хойуу сибэккилэрин кэрэлэрэ кырдьык даҕаны «яблони 

в цвету» диэн ырыаҕа ылланыан ылланан эрдэҕэ. Сир аһын дьиэ таһыттан көрөн – 

харайан үүннэрэн үргээн ылар олус үчүгэй: дөлүһүөн, жимолость (түүбүктэ), охта 

астарын хомуйар биир туспа бэртээхэй түбүк. 

          Бастаан биэрэк буолан күн уотун сыралҕаныттан туох да үүммэт этэ, ол иһин 

өрүс талаҕынан өрүү олбуордаан саад оҥорбуппут, күлүктэнэн дьэ үүнэн барбыта. 

Сардаана сибэккилэри көһөрөн аҕалан олордубуппут сорох сыл 70-ча тыллар, биир 

укка муҥутаан 8 сибэкки тахсыбыта. Саадка оҕолор балаакка туруоран оонньуур, 

утуйар этилэр, сороҕор остуол туруоран хатыҥнар күлүктэригэр, рябина, боярышник  

анныларыгар чээйдиибит, сиэттэр хачыал туруоран оонньууллар – бэртээхэй 

сынньалаҥ миэстэтэ.                  Тааһынан сыбаан, маһынан, талаҕынан өрөн сылтан – 

сыл клумба арааһа оҥоһуллар, эҥин эриэккэс сибэкки сириэдийэр.  

         Оҕуруот аһын арбуһугар, дынятыгар тиийэ олордобут, кэлин сылларга 

дьэдьэн, клубника боруобалаан эрэбит. Дьон мээнэ билбэт гынан баран өр сыллаах 

уонна доруобуйаҕа олус туһалаах дьэдьэнниҥи шпинат, ревень диэн үүнээйини 

сөбүлээн олордобут, дьоҥҥо сиэмэтин тарҕатан  олордорго сүбэлиибит. Улуустааҕы 

киин библиотека иһинэн үлэлиир «Аал – уот» кулуупка (салайааччы Попова Е.К.) 20-

чэ сыл устата оҕуруоччуттарга аналлаах сааскы түбүктэр, «Оҕуруот аһын хаһааныы» 

дьарыктары ыытабын. 

                                 Ким 1 сылы өтө көрөр  

                                 Ол сибэкки үүннэрэр, 

                                 Ким 10 сылы аһара көрөр 

                                 Ол маһы олордор, 

                                 Ким 100 сылы нөҥүө көрөр 

                                 Ол оҕону иитэр. 

          Улуу нуучча суруйааччыта А.П. Чехов эппитинии «Өскөтө хас биирдии киһи 

бэйэтин тэлгэһэтин күөҕүнэн чэлгитэрэ буоллар, хайдахтаах курдук кэрэ садка 

кубулуйуо этэй биһиги дойдубут». Бу үлэҕэ оҕону кыра эрдэҕиттэн сыһыаран үтүөнү – 

кэрэни кэрэхсииргэ, айылҕаны харыстыырга үөрэтии хас биирдии төрөппүт иэһэ 

буолар. Бу тэттик кинигэҕэ мин бэйэм олбуорум иһигэр үүнэр оҕуруот астара, 

отоннор, эмтээх оттор киһи доруобуйатыгар туох туһалаахтарын уонна ону хайдах 

туһанар туһунан төрөппүттэргэ анаан суруйдум. Киһи ыарыыны көрдөөн ылбат. 

Чэгиэн, доруобай буолартан, дьону – сэргэни кытта тэҥҥэ үөрэ - көтө, үлэлии – 

хамныы сылдьартан ордук дьол баар буолуо дуо, ама?! 

         Ийэ айылҕабыт бэйэтэ анаан үүннэрэр эмтээх отун – маһын көдьүүстээхтик 

туһаныы билиҥҥи кэмҥэ ордук суолталанна. Эмп – том тиийбэт, атыыланар сыаната 

күн – түүн үрдүү, хаачыстыбата мөлтүү турар кэмигэр бэйэбит ис кыахпытын 

туһанарбыт наада буолла. Манна үөскээбит үрэхтэрбитигэр, төрөөбүт 

алаастарбытыгар үүнэр эмтээх үүнээйилэрбит, оҕуруот астара бары кэриэтэ эмтиир 

дьоҕурдарын билэрбит, сатаан табатык туһанарбыт бүгүҥҥү күн ирдэбилинэн буолар.  
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1965 сыллаахха 8 кылааска Тойбохой школа-интернатыгар үөрэнэр кэмнэрбэр 

Тыыннаах муннукка, ботаническай садка аатырбыт энтузиаст учуутал, 

Социалистическай үлэ Геройа Георгий Евдокимович Бессоновка үөрэммитим. Алтыа 

буолан солбуйса сылдьан Райка уонна Ванька диэн тайахтары көрөрбүт-харайарбыт. 

Балачча киэҥ сиргэ тимир сетка вольерга тураллара, отунан, талаҕынан 

аһыыллара.кыыл арааһа баара, сылаас дьиэҕэсаха оҕото көрбөтөх харамайдара 

бааллара, мин нутрияны көрөн сөхпүппун өйдүүбүн, ордук суон, уһун кутуругун. 

Күһүн-саас ботаническай садка үлэ да үлэ буолара. Үүнээйилэр, мастар араастара 

эрээтинэн тураллара,мастан оҥоһуллубут бөҕө-таҕа биркаҕа аата-суорда, уратыта, 

хантан аҕалыллыбыта барыта суруллара. 

Учууталбыт «Төрөөбүт кыраайгытын таптааҥ, кини киэҥ киэлитин чэлгийэр 

күөҕүнэн киэргэтиҥ!»-диэн тыллара миэхэ олохпор суолдьут сулус буолбут курдуктар. 

 

2.2. Үлэ иитэр суолтата 

(олбуор иһин көҕөрдүүгэ уонна оҕуруот үлэтигэр  

оҕону  сыһыарыы уопутуттан). 

      

Төһө да наука, техника муҥутуурдук сайдан  аныгы уйэҕэ олордорбут тыа сиригэр 

оҕону үлэнэн иитии суолтата сүппэт. Урут дьиэ кэргэҥҥэ оҕону анаан үлэнэн иитии 

суоҕа. Үлэҕэ сылдьар төрөппүттэр сорудахтарынан күннээҕи дьиэ  ис – тас түбүктээх 

үлэтин оҕолор бэрт кыра саастарыттан эбээһинэс оҥостон толоро үөрэнэллэрэ. 

Оччотооҕу ыаллар элбэх оҕолоох буоланнар улахаттар кыралары көрөн, дьаһайан, 

батыһыннара сылдьан сылабаарга, сайыҥҥы астанар оһоххо мас сыыһын, амынньыары 

хомуйартан, киэһээ ынах хомуйуутуттан саҕалаан үлэ үөрүйэхтэригэр сыһыаран 

бараллара. 

         Билигин ыал үксэ 1-2 оҕолооҕунан, ититиллэр уопсай дьиэҕэ олорорунан 

үлэнэн иитиигэ төрөппүт  оҕоҕо үлэлиир эйгэни анаан тэрийэрэ наада буолла. 

          Олбуорга баар  оҕуруот үлэтигэр оҕону кыра сааһыттан сыһыарыы ордук 

табыгастаах. Ол курдук үлэ түмүгэ кылгас кэминэн көстөр, үп – харчы өртүнэн 

барыстааҕын оҕо көрө –билэ улаатар, кэрэ эйгэни кэтээн көрөр үөрэр – көтөр,  

махталы, хайҕалы ылар. 

         Бэйэм опыппыттан кэпсээтэххэ ордук суолталааҕынан  тиһигин быспакка, 

салгымтыата суох  үлэни дьыл кэмнэринэн көрөн көҕүлээн – тэрийэн иһии буолар. 

       Саас кулун тутар ыйтан саҕалаан оҕуруот аһын, сибэкки рассадатын 

үүннэриигэ оҕо көмөтө суох сатаммаккын. Оҕолор степлеринэн целлофановай 

көһүйэлэри бэлэмнииллэр, буор састаабын булкуйан оҥоруу (кумах, опилка, кул)  

үөрэнэллэр,көһүйэлэргэ буору куталлар. Ордук кыра оҕолор марганцовкалаах розовай 

уунан кутууну  олус сөбүлүүллэр. Күннэтэ үүнээйи аатын, олордуллубут күнүн 

суруйан сыһыаран иһэллэр, билиилэрин хаҥаталлар. 

     Муус устар ылааҥы күннэригэр хаар туһэриитэ, дьиэ таһын  ыраастааһына эмиэ 

оҕолоро суох табыллыбат. 

      Ыам ыйын саҕаланыыта моонньоҕон, талахтар, мастар анныларын кыра 

кыраабылынан харбаан, хаппыт сэбирдэхтэри кууллааһын – бу олордууга бэлэмнэнии 

буолар, урукку курдук уматан кэбиспэккин, кэлин туттууга бэлэмниигин.  Кирээдэлэр, 

клумбалар, луункалар түгэхтэригэр өлгөмнүк кутан дренаж оҥороҕун, оччоҕо буор 
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сымныыр, көпсөркөй үүнээйи силиһэ сайдарыгар көмөлөөх буолар, сайын устата 

онтукабыт илийэн, сытыйан почваҕа кубулуйар. 

      Ый ортотугар сибэкки клумбаларын ыраастааһын, буорун хаһыы, эбэн оҥоруу, 

олордууга бэлэмнээһин үлэтэ саҕаланар. Подсолнух, фасоль вьющаяся, бешеный 

огурец курдук бөдөҥ сиэмэлээх декоративнай үүнээйилэри иһиттэргэ эбэтэр теплицаҕа 

анал кыра миэстэҕэ олордуу – оҕолор үлэлэрэ. Манна кимиэнэ урут тахсарыгар 

куоталаһыыны тэрийии табыгастаах. Муус хамсыан иннинэ улуу эбэни аһатыы, 

алаадьы ууруу, муус этэҥҥэ ааһарыгар көрдөһүү сиэрэ – туома ыытабыт 

(уһаайбабытын хаста да уу ылбыт буолан). 

     Ыам ыйын  бүтүүтэ кэлэ – бара сылдьан тыаттан  бэс туорааҕын хомуйтарабын 

– сибэккини олордон баран клумба буора аһаҕас, күҥҥэ умайа сыппат, сиик тохтуур 

гына туорааҕынан, бэс иннэлэринэн саба куттарабын, оттон сэбирдэҕи куттаххына 

тыал көтүтэн кэбиһэр. 

     Бэс ыйын саҥатыгар дьэ саамай былдьаһыктаах уонна эппиэттээх үлэбит – 

ыһыы саҕаланар. Кирээдэлэри, луункалары ыһыыга бэлэмнээһин эмиэ барыбыт 

үлэбит. Иһититтэн кээмэйдээн оҕолорго үллэрэн ким хара буору , ким  кумаҕы, ким 

опилканы, ким луосканан уоҕурдууну кутар. 

     Помидор кирээдэтигэр (окучник суолугар) бастаан эрдэ бэлэмнээбит хаппыт 

сэбирдэхтэрбитин оҕо куулу соһо сылдьан өлгөмнүк кутар, онтон иккис оҕо кул кутар, 

үһүс – луосканан супер фосфат тарҕатар. 

     Рассадалары таскайдааһын, уу кутуута  эмиэ оҕо үлэтэ. Манна наһаа элбэҕи 

соруйан оҕону чаҕыппат гына нуормалаан ким хаста сылдьарын ыйан туран, 

сааһыттан, уолуттан – кыыһыттан көрөн анал сөптөөх иһиттээн үлэни тэрийэҕин. 

Ыһыы бүтүүтүн ылааҥы күн таһырдьа остуолга ас тэрийэн бэлиэтиир үлэ түмүгүн 

кэпсэтэр, оонньуу – көр тэрийэр үгэстээхпит. 

       Сайыммыт барахсан сатыылаан кэлиитэ биир туспа үөруу. 

Үүнээйигэ уу кутуутун, сыыс оттооһуну оҕо кыаҕынан көрөн анал сир анаан 

үллэрэн биэрэр ордук. Наһаа элбэхтэн, уһуга – муҥура биллибэт үлэттэн оҕо чаҕыйар 

кыаҕын былдьатан үлэлиир баҕата сүтэр, куһэйэн оҥотторор буоллахха көҕө – үөрүүтэ 

суох аат эрэ харата ыар үлэ курдук ылынар. Кыыс оҕоҕо сибэкки клумбаларын, уол 

оҕоҕо оҕуруот аһын кирээдэлэрин анаан баран уу кутар, сыыстыыр кэмнэрин этэн  

көҕүлээн иһэҕин. Оҕо диэн оҕо. Манна сөптөөх туттар тэрили, кыыска кыраһыабай 

лейканы, уолга кыра тээпкэни, кыраабылы биэрэҕин, камуфляжскай көстүүм, 

сэлээппэ, сынньалаҥҥа иһэр утах , кумаар эмэ  син биир төрөппүт көрө сылдьан 

тэрийиитин ирдиир. Дьэ уонна хайгыыр тылларгын харыстыа суохтааххын. 

Ордук туора дьон, ыалдьыттар, аймахтар кэллэхтэринэ «сибэккилэри Лиана 

үүннэрэр», « оҕом Миша баар буолан сыыс от аармыйатын таах кыдыйар, ол иһин 

помидор, моркуоп быйыл олох үчүгэй», - эҥин диэн оҕолор истэллэригэр кэпсиигин. 

     Ханнык сибэкки тыллыбыта, бастакы редискэ, оҕурсу, моркуоп, арбуз бу барыта 

дьиэ кэргэҥҥэ үгүс үөрүүнү бэлэхтиир, умнуллубат түгэннэри аҕалар. 

    Атырдьах ыйыгар оскуола баһаарыгар, күүлэйдии куораттааһыҥҥа харчыны 

таах куду анньан биэрбэккин, хамнас быһыытынан үөрдэ – көтүтэ этэн кэпсээн туран 

биэрэҕин. Күһүн помидор, хортуоппуй атыыланнаҕына сыаналаах таҥас, үөрэх тэрилэ, 

оонньуур ылыахтарын сөбүн этэҕин. Харчы халлаантан түспэтин, үлэлээтэххэ кэлэрин 

өйдөтөҕүн. 
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     Сир астааһына, айылҕаҕа хоно – өрүү бары -  оҕо барыта күүтэр кэмэ. Эмтээх 

оттору хомуйуу, хатарыы, уһаайбаттан моонньоҕон, малина сэбирдэҕин хомуйуу, сир 

аһын, тэллэйи  хомуйуу, ыраастааһын,  хаһааныы - бу эмиэ оҕо көмөтө суох 

оҥоһуллубат,  сыл аайы хатыланан бара турар түбүктэр. 

     Күһүн – хомуур үлэтин былдьаһыктаах кэмэ тиийэн кэлэр. 

Кыыс оҕо сибэкки сиэмэлэрин хомуйан наардыыр, иһиттиир, пакеттыыр, оҕурсу 

туустуурга көмөлөһөр. Олбуор иһигэр баар дөлүһүөн, боярышник, рябина отоннорун 

хомуйар. 

      Уол оҕоҕо хортуоппуй хостооһуна,  куурдуу, кууллааһын, помидору быһыы , 

таһыы, хоруопкалааһын, саамай бүтэһигэр сүбүөкүлэ, моркуоп хостооһуна, хаппыыста 

быһыы,кирээдэни ыраастааһын, мастарын хомуйан сааһылааһын чаастанар. 

     Дьэ уонна оскуолаҕа барыах иннинэ ыкса ыаллар оҕолоро «сайын бэлэхтэрэ» 

бырааһынньыкка мусталлар, тиэргэн үлэтин бастыҥнарыгар араас номинациялар, 

бириистээх сыал ытыыта, күһүҥҥү хараҥаҕа өрүскэ кумахха кутаа – тула оонньуу көр, 

хортуоппуй үтүүтэ, салют ытыыта, үөһээнэн алларан сырсыы, үөрүү көтүү  ыраатар, 

чаас ыраатта диэн бобуу, утута ыҥырыы бу күн суох. Түүн хойукка дылы араас 

түгэннэри  кэпсэтии салҕанар. Ол кэмҥэ  сөп – сөп төрөппүт сонун астары киллэрэн 

биэрдэҕинэ оҕолор астыналлар да астыналлар. 

      Маны таһынан клумбалары, дьиэ таһын тупсаран киэргэтиигэ, садовай декор 

оҥоһуутугар оҕону үөрэтэн –көҕүлээн эмиэ кытыннараҕын. Эргэ иһити хомуоһу 

кырааскалаан сибэкки иһитэ, декоративнай тэллэйдэри, роса бытыылкаларынан,  

дранка мастарынан, талаҕынан ону – маны оҥорууну оҕолор олус сөбүлүүллэр.    

     Түмүктээн эттэххэ, тиэргэн үлэтигэр сыһыаран оҕону үлэнэн иитиигэ «аччык 

киһиэхэ балыгы буолбакка, күөгүнү биэр», - диэн принциби тутуһабын. 

     Ийэ сир биэрэр быстыбат быйаҥын – битэмииннээх аһы- үөлү буор босхо 

сомсон ылан дьиэ – кэргэн уйгутун оҥоруу, чөл өйдөөх – санаалаах,  доруобай оҕону 

иитэн таһаарыы соруга дии саныыбын. 

Бириэмэни, сыраны харыстаабакка бу үлэни сатаан тэрийдэххэ оҕо үлэ 

үөрүйэхтэригэр, сатабылга үөрэнэрин таһынан бэйэтэ оҥорбутун харыстыыр, дьон 

үлэтин сыаналыыр буолар. 

      Кэрэ сибэккилэринэн сиэдэрэйдик киэргэммит, отонноох мастарынан, астаах 

талахтарынан чэлгийбит тэлгэһэттэн оҕо дуоһуйар, үөрэр, кэлин ыраата бардаҕына  

ахтар – саныыр, тардыһар буолар, бэл түүн түһээн көрөр, өссө туох үчүгэйи оҥоруоҕун 

былаанныыр буоллаҕына – бу мантан саҕаланар эбээт  төрөөбүт түөлбэҕэ, ийэ дойдуга 

таптал! 

 

2.3. Эмтээх оттор 

Боҕуруоскай от. Тимьян ползучий, чабрец. 

 

Медицинаҕа туттуллуута. Боҕуруоскай от препараттара научнай медицинаҕа 

сөтөлүннэрэн ыраастыырга, уоскутарга,таттарары утары уонна ыарыыны уталытар 

эмп быһыытынан туттуллар. Бу от галеновай формалара сөтөлүннэрэр 

дьайыыларынан, сүһүрбүт бүрүөнү сымнатан, чэлкэҕи убатан таһаарары 

түргэтэтэллэр. Боҕуруоскай от экстрага пертусиҥҥа киирэр.  Бу оту үксүн оҕолорго 

аныыллар 1/2 ч.нь. — 1 д. нь. диэри бронхикка, трахеикка, коклюшка, гриипкэ уо.д.а. 
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ыарыыларга. Бу от тыынар органы эмтиир холбодоһукка киирдэҕинэ, биир тутаах 

компонент буолан эмтиир дьайыыны ордук күүһүрдэр. 

Народнай  медицинаҕа боҕуруоскай от көөнньөһүгэ сүһүрүүнү утарар, көлөһүн 

таһаарар, куртах ыарыытыгар, илиистик таһаарар уонна хаан ыраастыыр эмп 

буоларынан биллэр. Бу от көөнньөһүгүн иһэр буоллахха: 1. Арыгы иһэр баҕа кыччыан 

сөп. 2. Оҕо (грииптээн, тымныйан) сѳтөлүн эмтиир үчүгэй ньыманан ааҕыллар. 3. 

Үгүстүк куртах симэһинин кислотноһа аҕыйыырыгар, оһоҕос быһыта тутарыгар, 

үллэригэр тутталлар. 

Боҕуруоскай оту бэйэтинэн көөнньөһүк оҥорон туттарга дозаны хайаан даҕаны 

тутуһуллуох тустаах. Дозаны таһынан тутуннахха, киин ньиэрбэ системэтигэр дьайан 

мэйии иириэн, хотуолатыан да сөп. Боҕуруоскай от иһиллэр дозата 1 ч. нь. 1 ыст. итии 

ууга көөнньѳрүллэр, 1/4—1/3 ыст.Күҥҥэ  3—4 тѳгүл аһаан баран иһиллэр. Бу от 

сайыны санатар дыргыла, уматтаахха тунуйар ураты сыта-сымара дьиэни-уоту, 

массыынаны ыраастааһыҥҥа туттуллар, саппыйаҕа куттан сыттыкка илдьэ сыттахха 

санааҥ сайҕанар, дууһаҥ уоскуйар, манньыйар.  

Чыычаах ото, кыабакыта, горец птичий (спорыш). 

 

Террасабыттан тэлгэһэҕэ таҕыстым, хойуутук үүммүт чыычаах отугар үктэнэ 

түһэбин. Чээлэй ѳӊѳ, хойуута кѳбүѳргэ сылдьар курдукпун. Бу оту кыра эрдэхпиттэн 

билэбин. Эбэм кыптыыйынан кырыйан туос чабычахха кырбаан тамыйахтарыгар үүт 

бѳлѳнѳҕѳр кутан сиэтэрэ. Онон дойдубун санатар билэр отум буолан тэпсилгэн 

буолбатын диэн уолум Гоша 6-7 кылааска үѳрэнэригэр кѳҕүлээн мас тротуар 

оӊотторбутум. Кэлин билбитим бу чыычаах ото элбэх фармакологическай 

свойстволаах эбит. 

Бу үүнээйиттэн бэлэмнэммит галеновай кѳрүҥнэрэ иик кэлэрин элбэтэллэр, ииги 

кытта натрий уонна хлор элбээбитин таһааран, таас үөскүүрүн тохтотоллор. 

Дубильнай веществолара ас буһарар куртах уонна оһоҕос салыҥнаах бүрүөтүгэр 

микробу өлөрөр, сүһүрүүнү тохтотор уонна хатарар туһалаахтар. Флавоноидтар уонна 

кремний холбоһуктара хаан бөлүөхсүүтүн күүһүрдэллэр. Ити иһин чыычаах 

кыабакыта бэйэтэ ордук тустаах холбодоһуктарга киирдэҕинэ дьайыыта күүһүрэр. Ол 

иһин бу үүнээйи сүрүн компонент буолан, дьарҕа буолбут иик таһаарар орган 

ыарыытыгар (мочекислай диатезка, ордук киэҥник туустар солбуйсуулара 

кэһиллиитин эмтииргэ), кэккэ тирии ыарыыларыгар (ымынах, кутургуйа) туттуллар 

ону тэҥэ гастроэнтериккэ, араас биричиинэлээх тахсыах- татар ыарыыга, кыратык 

куртах, оһоҕос хаана барарын боп- сорго туһалаах. Өссө чыычаах отун көөнньөһүгэ, 

оргутуллубут уута, маатка хаана барыытыгар, оһоҕостон уонна гемор- ройтан хаан 

барыытын тохтоторго туһаныллар. Уопсай туругу тупсарарга сэниэ киллэрэр эмп 

быһыытынан ньиэрбэ үлэтэ мөлтөөтөҕүнэ, кырдьаҕас киһи мөлтөөһүнүгэр, моче- 

каменнай ыарыы саҥатыгар, итиэннэ тааһы ылларбыт кэннэ, быар ыарыыларыгар 

уо.д.а. туһалыыр. Билиҥҥи кэмҥэ чыычаах кыабакытын уонна бу от киирэр тустаах 

ыарыыларга аналлаах холбодоһугун көөнньөһүгэ бүөр уонна үөс ыарыытын эмтииргэ 

биһирэнэр. Уһуннук хас да ый эмтэннэххэ, чыычаах ото кыра кумахтыҥы таастар 

тахсалларыгар көмөлөһөр. Ыарахан дьахталлар бүөрдэрэ ыалдьарыгар көҥүллэммэт, 

оҕо куотуон сөп. 
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Календула, ноготки 

 

Медицинаҕа туттуллуута. Медицина практикатыгар календула препараттарын 

дезинфекциялыыр уонна бактерициднай эмп быһыытынан сорох ыарыылары 

көбүтээччилэри, ордук стафилококктары, стрептококктары утары тутталлар. Бу 

препараттар ириҥэлээх бааһы, сааныгы, кутургуйаны, сүһүрэн бааһырыыны, уокка 

буһууну эмтииргэ ордук туһалаахтар. Итилэри таһынан ангинаҕа, айах иһэ сүһүрэн 

бааһырыытыгар, стоматикка, суон оһоҕос төрдө хайыта барарыгар (геморройга) 

аныыллар. Календула настойката харах ириҥэтин ыраастыырга: кэлтэһэҕэ, 

блефарикка, конъюктивикка олус көдьүүстээх (1 ч. нь. настойканы 1 ыст. ууга 

суурайаҕын). Календула препарата киин ньиэрбэ систематын уоскутар, хаан 

баттааһына үрдээһинин аччатар, сүрэх үлэтин тупсарар дьайыылааҕа быһаарыллыбыт. 

Календула препараттарын сорох сүрэх, быар уонна үөс таһаарар суоллар, суон оһоҕос 

ыарыыларыгар, куртах, синньигэс оһоҕос төрдө (12-типерстная кишка) сүһүрэн 

бааһырарыгар, климакстыыр кэмҥэ, хаан баттааһына үрдүүрүн эмтииргэ аныыллар. 

Гинекологияҕа 2%-наах календула настойкатын маатка эрозиятыгар уонна 

трихомонаднай кольпиттарга, суон оһоҕос ыарыытыгар (проктикка) микроклизма 

быһыытынан тутталлар. 

Календула сүһүрүүнү хаптатарын, микробу ѳлөрөрүн, ииктэтэр дьайыылааҕын 

иһин бүөр, хабах ыарыыларын эмтиирэ биһирэнэр. Итини таһынан үөс таһаарар, 

хаахтатар, хаан ыраастыыр, хойуулугу хойуннарар, көлөһүн таһаарар дьайыылардаах. 

Календула народнай медицинаҕа киэҥник туттуллар. Ити от сибэккитин кѳөнньѳһүгүн 

быар, оһоҕос ыарыыларыгар, рахикка, солотуохаҕа, тирии ыарыыларыгар иһэллэр. Тас 

баастарга ноготки көөнньөһүктэрин араас өлөрүү. сүһүрүү баастары, кутургуйалары, 

модьууннары, үөннэр (бородавки), чэрдэри эмтииргэ тутталлар. 

Тас бааһы эмтииргэ 20 г календула сибэккитин 1 ыст оргуйбутунан ууга 

көонньөһүк оҥоһуллар. Маас бэлэмнииргэ 10 г сибэкки бороһуогун 50 г вазелин 

эбэтэр сибиинньэ, хаас ис сыатыгар уулларан баран булкуйуллар. Иһи-үөһү эмтииргэ 

календула ромашканы уонна харыйа оту кытта булкадаһыга ордук тиийимтиэ уонна 

дьайыыта күүһүрэр (Соколов, Замотаев, 1989). 

Календула препараттара хаан баттааһына намыһах буоллаҕына, ордук соҕотохтуу, 

көөнньөһүгэ көҥүллэммэт. Таска туттарга кутала суox.бу сибэкки сыта үөнү-көйүүрү 

кыйдыырын билэннэр хаппыыста таһыгар, быыһыгар ыһаллар. 

 

 

Подорожник, бохсурҕан, биэс тымырдаах от. 

Медицинаҕа туттуллуута. Медицинаҕа бохсурҕана сэбирдэҕэ сили хаахтатан 

ыраастыыр эмп быһыытынан бронхикка, коклюшка, астмаҕа уо.д.а. тыынар орган 

ыарыыларыгар туттуллар. 1 ост. нь. сэбирдэҕэр 1 ыст. итии уу кутан көөнньө һүк 

оҥорон 1/4—1/3 ыст. күҥҥэ 3—4 төгүл, аһыах иннинэ иһиллэр. Куртах, оһоҕос 

араастык сүһүрэн ыалдьарын (гастрит, энтероколит) эмтииргэ эмиэ бохсурҕана 

сэбирдэҕин маннык көөнньөһүгүн тутталлар. Бу көөнньөһүк куртах сүмэтин 

кислотнаһа намыһах гастритын уонна суон оһоҕос аалан ыалдьарын эмтииргэ ордук 

үчүгэй дьайыылаах. Бохсурҕан сэбирдэҕиттэн, “плантаглюцид” диэн препарат 

ылыллыбыт. Кини сэбирдэҕэ бүөр, хабах ыарыыларыгар сүһүрүүнү тох- тотор 

антисептик быһыытынан туттуллар. Хаппыт сэбирдэҕэ тымныйыыны, куртах, оһоҕос 
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ыарыыларын эмтиир холбодоһуктарга киирэр биир сүрүн компонент буолар. Итини 

таһынан араас тас бааһы эмтииргэ туттуллар (маас, бороһуок, көөнньөһүк 

быһыытынан) хаан барыытын, сүһүрүүнү тохтотор дьайыылаах. 

Народнай медицинаҕа бохсурҕана сиэмэтин оргуйбут уутун дьарҕа буолбут 

хойуулук хатарыгар чэпчэкитик убатарыгар, дизентерияҕа уонна хааннаах 

тахсыахтатыыга аныыллар (1 ост. нь. сиэмэ 1 ыст. ууга буһарыллыбытын, күҥҥэ үстэ- 

түөртэ 1/4 — 1/3 ыстакааны аһыах иннинэ иһиллэр), суон оһоҕос ыалдьарыгар, оттон 

хойуулук хатарыгар сиэмэ 1 ыст. оргутуллубут уутун 1/2—1 ыстакааны күҥҥэ биирдэ-

икки- тэ, аһыах иннинэ, киэһэлик иһиллэр. Бохсурҕана куртах симэһинин кислотнаһа 

үрдүк дьонугар сөбө суох. Таска туттарга буортута суох. 

 

Бэс, сосна обыкновенная 

 

Медицинаҕа туттуллуута. Бэс препараттарын сүһүрүүнү уонна С битэмиин 

тиийбэтинэн сыыҥканы утары, дезин- фекциялыыр, сөтөл тахсарыгар уонна ииктэтэн 

ыраастыыр дьайыылаахтарын иһин медицинаҕа киэҥник тутталлар. Бэс үнүгэстэрэ 

ииги таһаарар уонна сөтөлү эмтиир холбодоһуктарга киирэллэр. Бэс үнүгэстэрэ 

оргутуллубут уутун тыынар орган ыарыыларыгар тыынарга (ингаляцияҕа) тутталлар. 

Сымаланы көннөрү терпентины итии уу паарынан хачайдаан эфирдээх арыытын ыраас 

скипидары (терпиннэй арыы), ылаллар. Ити кэнниттэн хаалар сымала канифоль дэнэр. 

Скипидар медицинаҕа да, норуот хаһаайыстыбатыгар да киэҥник туттуллар. Ол 

курдук скипидары тас бааһы эмтииргэ маас, бальзам уо.д.а. оҥорон, ревматизмҥа, 

тымныйыыга соттоллор, утуйар хос, дьиэ салгынын ыраастыырга ыстараллар, 

тыынарга дезинфекдиялыыр курдук, күөмэй ыарыыларыгар, сөтөлгө тутталлар. 

Терпингидрат улахан дьоҥҥо брон- хикка ананар. Бэс мутукчатын концентрата уонна 

көөн- ньөһүгэ сыаналаах С битэмиин төрүттэрэ буолалларын иһин сыыҥка ыарыыны 

сэрэтэргэ эмтииргэ туһаналлар. Канифоль уонна терпентин плаастыры, мааһы 

бэлэмнииргэ тутталлар. Мутукча көөнньөһүгэ ордук элбэх С битэмииннээҕэ кыһын 

буолара улахан суолталааҕын иһин С битэмиин тиий- бэтигэр туһаналлар. Итиниэхэ 4 

ыст. сууйуллубут, илдьиритиллибит мутукчаны 3 ыст. тымныы уунан куталлар, иэдьэ- 

гэй уутунан эбэтэр солянай кислотанан (5 мл 3%-наах суурадаһын), ол эбэтэр 2 ч. нь. 

10% уксуус суурадаһыгынан аһытыллар уонна 2—3 хонук устата хараҥа сиргә сөп-сөп 

булкуйа-булкуйа туруоран, көөнньөрөн баран сиидэлэнэр. Көөнньөһүк аһыҥас соҕус 

буолар, ол иһин көөнньөһүккэ саахар эбэтэр фрукта уутун уо.д.а. эбиэххэ сөп. 

Көөнньөһүгү 1—2 ыст. күн устата аһаан баран иһиэххэ сөп. Мутукча экстрагын уонна 

көөнньөһүгүн киин ньиэрбэ систематын, сүрэх, тымыр ыарыыларыгар ваннаҕа 

тутталлар. 

Народнай медицинаҕа бэс убаҕас сымалатын уос быһыта барарыгар, кутургуйаҕа, 

өр оспот бааска, уулаах экземаҕа соттоллор, куртах, сиэн оһоҕос сүһүрэн 

бааһырыытыгар 50 мг, күҥҥэ үстә аһыах иннинэ иһэллэр. Бэс үнүгэһин водянкаҕа, 

бронхикка тыынар орган үөһэ өттүлэрэ, үөс хабаҕа сүһүрүүтүгэр, хаан ыраастыыр 

курдук, араас тирии ыарыыларыгар, ыйданары бэрээдэктиир (наһаа элбэхтик 

кэлэригэр), рахикка, бүөргэ, хабахха таас уонна кумах үөскүүрүгэр, о.д.а. тутталлар. 

Сымаланы сөтөлгө 5—6 бурдук туораҕын курдугу күҥҥэ иккитэ сииргэ сүбэлииллэр. 

Скипидар улахан дозата буортулаах. Пинабин диэн бэс препарата нефриккэ, 

бүөрдэригэр таастаахтарга уонна нефрозка көҥүллэммэт. Бэс мастан эдэр үнүгэстэрин 
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уонна күөх көтөҕөтүн эмкэ тутталлар. Үнүгэстэри саас эрдэ болҕойон көрөн тылла 

иликтэринэ эрэ хомуйуллуохтаах. Кинилэри сытыы быһаҕынан 3 см уһаппакка 

умнаһын кытта бииргэ быһан ылаллар. Сүрүн мутук үнүгэһэ ылыллыбат, ойоҕос эрэ 

мутукчалартан хомуйуллуохтаах. Онтон күн көрбөт салгыннаах сиргэ чараастык 

тэлгитэн куурдуллар. Мантан настой, настойка оҥороллор итиэннэ оргутан да баран 

иһэллэр. Үнүгэс препараттарынан тыынар органнар ыарыыларын паарга тыынан уонна 

иһэн эмтэниллэр. Оччоҕо ыалдьыбыт киһи силэ кэбэҕэстик  хоҥнор. Ону таһынан 

үнүгэс дезинфекциялыыр уонна ииктэтэр дьайыылаахтар. Бэс күөх көтөҕөтө элбэх 

араас витаминнаах, ордук аскорбиновай кислота үгүс. Онон эмиэ витаминнай утах 

оҥороллор. 

 

Хатыҥ (береза белая, береза плосколистная) 

 

Эмтэнэргэ үнүгэстэри сэбирдэхтэрин уонна уутун (березовый сок) туһаналлар. 

Үнүгэһин саас эрдэ тылла илигинэ хомуйаллар, онтон күлүк салгыннаах сиргэ 

чараастык тэлгэтэн куурдаллар. Оргутуллубут ууну, настойы уонна настойкалары 

баһаам элбэх ыарыыларга тутталлар: ииктэтэр, үөс таһаарар уонна дезинфекциялыыр 

эмп быһыытынан, сүрэх ыарыыларыттан иһэргэ-дарбайарга, тыынар органнар 

ыарыыларыгар, дизентерияҕа, араас баастарга, үксүгэр препараттары араас 

экземаларга, невралгическай ыарыыларга, сүһүөх уонна сис дьарҕаларыгар 

угуттаныллар уонна ваннаҕа кутан туһаныллаллар. 

Хатыҥ уута витаминнаах уонна эмтээх бэртээхэй утах. Бу утах киһи доруобуйатын 

уопсайынан бөҕөргөтөр дьайыылаах, бүөр уонна хабах тааһын суурайар кыахтаах, 

быар ыарыыларыгар көмөлөһөр. Хатыҥ сэбирдэхтэрин бэс ыйыгар хомуйар үчүгэй. Ол 

саҕана сэбирдэх киһи илиитигэр сыстаҥныыр. Сэбирдэхтэри салгыннаах күлүк сиргэ 

чараастык тэлгэтэн булкуйа-булкуйа куурдуллар.  Сэбирдэх оргуйбут уута уонна 

настойа үөһү таһаараллар, ииктэтэллэр, саҥа хомуллубут сэбирдэхтэринэн радикулиты 

уонна невралгическай ыарыылары эмтииллэр. Ити ыарыыларга сэбирдэхтэри 

буочукаҕа уган ыйааһыннааҕынан ыга баттаталлар. Оччоҕо сэбирдэхтэр бэйэлэрэ 

сылыйан бараллар, онтон баттабылын ылан баран буочукаҕа ыарыһаҕы 30-40 мүнүүтэ 

олордоллор. Итинник процедураны ыарыы ааһыар диэри хатылыыллар. 

Сэбирдэхтэринэн араас төрүттээх баастары, кутургуйалары эмтииллэр. Холобур, 

бааска сэбирдэхтэри халыҥнык ууран баран баайан кэбиһэллэр эбэтэр тиит мас 

сымалатынан сыһыарыллар. Хатыҥ туоһун тас чараас өттүн саҥа сайдан эрэр 

кутургуйаҕа эмэ туталлар.  

 

Вероника седая, лоһуор, оҕонньор ото 

 

Медицинаҕа туттуллуута. Научнай медицинаҕа туттуллубат. Литератураҕа 

сурулларынан, народнай медицинаҕа чэй быһыытынан ис тэһэҕэскэ, сүрэх сорох 

ыарыытыгар, күөмэй ыарыытыгар уонна тымныйыыга туттуллар. Jlohyop оту са- халар 

уруккуттан (норуот эмчиттэрэ) киэҥник тутталлар (Ф.П. Чашкин — Таатта отоһута). 

Көөнньөрүк эбэтэр оргутуллубут уутун араас куртах, оһоҕос ыарыытыгар, хаан 

баттааһына үрдүүрүгэр, сүрэх ыалдьарыгар, ньиэрбэ күүрүүтүгэр, быар 

ыарыыларыгар, ону таһынан ириҥэлээх, кыһыылаах ымынахтарга (чесотка) 

туһаналлар. 
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Сибиэһэй лоһуор сэбирдэхтэрин атах наһаа ууланарын утары тутталлар. Лоһуор 

көөнньөһүгүнэн ванна оҥостоллор, грибковай тирии ыарыыларын, кыһыылаах 

ымынахтары, уокка буспуту уонна өлөрүү бааһы эмтииллэр. 

Лоһуор бу көрүҥүттэн ураты народнай медицинаҕа уһун сэбирдэхтээх лоһуор 

ходуһаларга Саха сиригэр киэҥник тарҕанан үүнэр. Бу үүнээйиттэн С битэмиин, 

провитамин А (каротин), дубильнай веществолар, флавоноидтар суоллара 

булуллубуттар. Норуокка баас оһордор эмп, атах уутун куурдарга, оргутуллубут уутун 

быар ыарыыларыгар, сороҕор тымныйыыга, хабах ыарыытыгар тутталлар. 

 

Мята луговая, перечная. 

 

Хонуу мятата элбэх сыллаах үүнээйи. Мин оҕуруоппар олордобун, түргэнник 

тарҕанан бара турар, ол иһин дьон кѳлѳһѳҕѳ, эбэтэр анал клумбаҕа олордоллор эбит. 

Миэнэ ревень быыһынан, элбэх сыллаах дельфиниумнар анныларынан сѳбүлээн 

үүнэр. 

Медицинаҕа туттуллуута. Мятаҕа киирэр сүрүн чааһа ментол сүрэх, төбө 

мэйиитин уонна тыҥа тымырдарын кэ- ҥэтэр дьоҕурдаах. Ментол таска туттарга, тас 

тымырдары кыаратар уонна ньиэрбэ түмүктэрин билэр дьоҕурдарын кыччатар (ол 

иһигэр ыалдьалларын эмиэ). Кини ити дьо- ҕурдарын медицинаҕа араастык тутталлар. 

Мятаны тымыры кэҥэтэр курдук стенокардияҕа (грудная жаба), сүрэххэ уонна түөс 

кэннигэр анньыалыыр, кэйиэлиир, тииһигирэр ыарьытыгар иһиллэр. Ону таһынан 

неврозка, утуйбат буолууга, наһаа өрүкүйүүгэ тутталлар. Ментол валидол уонна 

Зеленин хааппылатын састаабыгар киирэр. Ментол ыарыыны уталытар уонна уоскутар 

эмп быһыытынан таска испиир уонна арыы суурадаһынын невралгическай 

ыарыыларга, спастическай мигреҥҥэ, тирии кыһыйарыгар туттуллар. Ментоловай 

харандааһынан мигреҥҥэ чабырҕайга соттоллор. Ментол арыыга суурадаһынын 

тыынар органнар үөһээ өттүлэрэ сүһүрэн, тымныйан ыалдьалларыгар уонна тумуулаан 

ытырдарга туһаналлар. Ыраас ментолу ревматизмҥа, хотуолатарга, астмаҕа тутталлар. 

Мята сэбирдэхтэрэ араас ис органы эмтиир аналлаах холбодоһуктарга киирэллэр. 

Народнай медицинаҕа мятаны сүрэх көбөрүгэр, хотуолуурга уонна куртах, оһоҕос 

сүһүрүүтүттэн тахсарга, ордук газ (утурук) хаайтарыытыттан уонна тэһитэ анньан, 

быһыта тыытан ыалдьан доҕуһуолланыытыгар, куртахтара аалан (дьарҕа) ыалдьар, 

куртахтарын аһыылара элбэх дьоҥҥо аччык истэригэр сарсыарда мята көөнньөһүгүн 

иһэргэ сүбэлииллэр. Мятаны быарга уонна үөс хабаҕар ыарыыны намтатар уонна үөс 

тааһын таһаарар эмп уонна араас ньиэрбэ үлэтин кэһиллиитигэр уоскутарга аныыллар. 

Ментол үөс тахсар суоллар бүөлэнэллэрин үөһү таһааран, ити суоллар ыга туталларын 

суох гынан үөскэ таас үөскүүрүн тохтотор дьайыылаах. 

Мята арыыта геморрой тииһигэ киирдэҕинэ сымнатар, уоскутар. Грибковай 

ыарыыларга мята сибиэһэй сэбирдэҕин ыалдьар сиргэ ууруллар. Сэбирдэхтэрин 

эфирдээх мятнай арыылары уонна ментолы ыларга, ону таһынан бэйэтинэн 

холбодоһуктары уонна көөнньөһүгү, настойкалары бэлэмнииргэ тутталлар. Бу от 

сэбирдэҕин ыйданыы наһаа элбэхтик кэлэригэр 20 г мятаны 500 г оргуйбутунан ууга 2 

ч. туруоран баран иһэллэр. Мята арыыта тиис суунар бороһуоктар, паасталар, ону 

таһынан пектуссин, валидол, бороментол, ментоловай испиир, харандаас, меновазин 

уо.д.а. састааптарыгар киирэр. 



51 

 

Мятанан наһаа үлүһүйдэххэ, хаан баттааһына түһүөн сөп, ордук хаан баттааһына 

намыһах дьоҥҥо сэрэхтээх. Онон мята холбоһуктарга киирбитин туттар ордук 

туһалаах. 

Бу от сэбирдэҕин уонна сибэккитин тума быһыытынан сыыры, салааты оҥорорго, 

мииҥҥэ, эт, балык уонна оҕуруот аһын бүлүүдэлэригэр тутталлар. Оргуйа турар 

аһылыкка кутуллубат. 

 

Ромашка, эмтээх ромашка 

 

      Саха Сирин айылҕатыгар элбэхтик кѳстүбэт, дьиэ таһыгар олордуллар, биир 

сыллаах сибэкки эрээри, бэйэтэ сиэмэтин ыһан элбэх сыллаах үүнээйи курдук уу кутан 

биэрдэххэ тахса турааччы. 

Медицинаҕа туттуллуута. Аптечнай ромашка сибэккилээх корзината 

Госфармакопея Х-с таһаарыытыгар киллэриллэн, куртах, оһоҕос сүһүрэр 

ыарыыларыгар (гастрикка, энтероколикка, геморройга), утурук (газ) мунньуллан ис 

үллэригэр, куртах уонна оһоҕос быһыта тыытарыгар, бүөр, хабах ыарыыларыгар, 

ыйданыы кэһиллиитигэр, уопсай туругу тупсарарга 1 ост. нь. мэлиллибит ромашканы 

1 ыст. итии ууга көөнньөрөн, сойутан, сиидэлээн баран 1/2—1/3 ыст. күҥҥэ 3—4 төгүл 

иһэргэ аныыллар. Ромашка көөнньөһүгүн айах иһэ уонна бэлэс сүһүрүүтүгэр 

(стоматит, тонзиллит, ангина уо.д.а.) сайҕанарга, дьахтар ууһуур органын 

ыарыыларыгар ыстарынарга (спринцевание оҥосторго), тас араас баастарга, суунарга, 

сотторго уо.д.а. тутталлар. Тустаах ыарыылары эмтииргэ аналлаах холбодоһуктарга 

ромашканы киллэрдэххэ, эмтиир дьоҕура лаппа күүһүрэр. 

Народнай медицинаҕа ромашканы киэҥник тутталлар: тымныйыыга, уоскутар эмп 

быһыытынан (чэй), таттарарга, үөс таһаарарга, иик кэлэрин элбэтэн ыраастыырга, 

кыратык хойуулугу убатарга, ыйданыы аанньа кэлбэтигэр, куртах, оһоҕос 

ыарыыларыгар; таска искэннэргэ, кутургуйаҕа уонна хараҕы, сирэйи ыраастыырга 

уо.д.а (Скляровскай, Губанов, 1989; Крылов, 1992; Волынскай уо.д.а.,1978; 

Пастушенковтар, 1990). 

Биир тылынан эттэххэ, ромашка сибэккитин научнай уонна народнай медицинаҕа 

киэҥник тутталлар. Ромашка сибэккитин көөнньөһүгүн (200 г тууһу кытта 10 л ууга 

суурайан) подагралаах дьон илиилэрэ уонна атахтара иһэригэр ванна оҥостуохтарын 

сөп. Ромашка буортулааҕа биллибэт.  

 

Сугун абаҕата, чэмпэрээк, Багульник болотный. 

 

    Сибэккилэнэр кэмигэр киһини туймаардар сыттаах, кыстыыр, хагдарыйбат 

үүнээйини үксүн аныгы дьон кыра букет курдук баайталаан таӊаһы, түүлээҕи сиир 

үѳнү (моль) утары таӊас ыскаабыгар, түүлээх таӊастар быыстарыгар угаллар.  

Медицинаҕа туттуллуута. Сугун абаҕата сэбирдэҕэ сили убатан, хаахтатан 

ыраастыыр антисептик уонна уоскутар ньыма, көлөһүн таһаарар, хаан ыраастыыр 

туһалаах. Народнай медицинаҕа сугун абаҕата бронхиальнай астмаҕа, коклюшка, 

экземаҕа уо.д.а. тыынар органы эмтиир холбодоһук оҥоһуктар састааптарыгар киирэр. 

Чэмпэрээк сэбирдэҕин инсектицид быһыытынан таҥаска үөнү-көйүүрү утары, түүлээх 

таҥас быыһыгар угаллар. 
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Сугун абаҕата дьааттаах. Нуорманы таһынан тутуннахха куртаҕы, оһоҕоһу 

ыарытыннарар, КНС баттыан сөп. Ол иһин кыра оҕолорго 7—10 диэри саастаахтарга 

уонна ыарахан дьахталларга көҥүллэммэт. 1 ост. нь. оргуйбут уунан 0,5 л көөнньөһүк 

оҥоһуллар, күҥҥэ 1/3—1/2 ыст. 4—5 төгүл, оҕолорго 1 ч. нь.—1 ост. нь. диэри аһаан 

баран иһиллэр. 

Сугун абаҕата холбодоһуктарга туттарга ордук, дьайыыта күүһүрэр уонна дьаата 

аччыыр. 

 

Сытыган эрбэһин, полынь якутская. 

 

   Сытыган эрбэһин олбуорга үүнэр, сорохтор үргээн, быраҕан суох оӊоро 

сатыыллар. Саамай судургутук үргээн ылан умуһахха, полкаларыгар, саппанньаҕ а 

сиик, курсуйбут сыты суох оӊорорго, дезинфекциялыырга тарҕатан ууран кэбиһэҕин.  

Медицинаҕа туттуллуута. Билиҥҥи научнай медицинаҕа аһыы эрбэһин 

препараттара ас буһарар органнар үлэлэрин күүһүрдэр уонна көбүтэр аһыы 

быһыытынан туттуллаллар. 

Аһыы эрбэһини атын оттору кытта холбоон, холобур, ха- рыйа оту кытта, 

арааһынай үөс таһаарар, аһыыр баҕаны күүһүрдэр чэйдэри оҥороллор. Боҕуруоскай 

оту кытта булкуйан, буһарыллыбыт уутун (1:4) арыгыга ылларыы дьаллыгын 

эмтииллэр (1 ост. нь. күҥҥэ үстә 2—3 ый устата). Арыгыһыт киһи чахчы ити 

дьаллыктан аккаастанан эмтэниэн баҕарар буоллаҕына, эмэ ордук тиийэр. 

Фармацевтическай фабрикаларга уонна аптекаларга аһыы эрбэһин оттоох 

сибэккититтэн хойуу экстракт уонна 20% настойканы 70% испииргэ бэлэмнииллэр. 

Народнай медицинаҕа билиҥҥэ диэри аһыы эрбэһини хааннара аҕыйах дьоҥҥо 

уонна илиистик (лямблиялар, аскаридалар уонна ленточнай илиистиктэр) таһаарар эмп 

быһыытынан тутталлар. Төгүрүк илиистиги таһаарарга аһыы эрбэһин көөнньөһүгүнэн 

клизма оҥороллор. Айах куһаҕан сытыгар аһыы эрбэһин көөнньөһүгүнэн сайҕаналлар, 

оччоҕо айах сыта тупсар эбит. Өссө аһыы эрбэһини хаан баттааһына үрдүүрүгэр, 

саһарар, геморрой, куртах, оһоҕос ыарыыларын эмтиир ньыма быһыытынан ааҕаллар. 

Сибэккилээх корзинкаларын дизентерияҕа иһэллэр. Сиэмэтин арыытынан аҕылыыры 

уонна уҥууну, үөс таттара-таттара хотуолааһыны, эти өлөрүүттѳн көҕөрүүлэри уонна 

искэни таттарарга компресс быһыытынан, радикулиты уо.д.а. эмтииллэр (ыйыллыбыт 

араас литератураҕа суруйалларынан). Бу оту народнай медицина туһанар бары 

ньымаларыгар туттар. Сытыган аһыы от ыарахан дьахталларга көҥүллэммэт. 

 

Пижма, тимэх от 

 

    Медицинаҕа туттуллуута. Тимэх от сибэккитин дьөрбөтүн уруккуттан 

илиистик таһаарар ньыма быһыытынан, төгүрүк илиистиги утары, ордук аскаридалары 

уонна острицалары өлөрөргө туһаналлар. Бу от препараттара быар, үөс, куртах, оһоҕос 

ыарьӀыларын эмтииргэ киэҥник туттуллаллар. Тимэх от үөс таһаарар дьоҕурдааҕа 

научнай опытынан уонна клиникаҕа эмкэ туттуллан дакаастаммыта. Ол курдук тимэх 

от куртах, суон оһоҕос сүһүрэн бааһырыыларын уонна синньигэс, суон оһоҕос 

сүһүрүүлэрин эмтиир дьайыылааҕын үөрэтии эмиэ үчүгэй түмүгү биэрбит 

(Скляровскай, Губанов, 1989). Клиникаҕа үорэтии түмүгэр тимэх от көөнньөһүгэ 

стенокардияҕа, хаан баттааһына үрдүүрүгэр, сүрүн тымырдары кэҥэтэр свойствалааҕа 
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биллибит. Тимэх от препараттара бүөр уонна хабах ыарыыларын эмтииргэ, микробу 

өлөрөргө, сүһүрүүнү, хаан барыытын тохтотор, баас оһорор, ас буһарары тупсарар, 

аһыыр баҕаны көбүтэр туһалаах. Хаан баттааһынын үрдэтиэн сөп, ол иһин хааннарын 

баттааһына үрдүк дьон сэрэниэх тустаахтар. 

Народнай медицинаҕа уруккуттан сахалар быар ыарыытыгар (саһарарга), куртах, 

оһоҕос ыарыыларыгар, сүрэх битигирииригэр уо.д.а. туһаналлар. Бу от үөһэ 

ахтыллыбыт эмтиир дьоҕура, атын атылыы дьайыылаах үүнээйилэри кытта 

холбодоһукка киирдэҕинэ, лаппа күүһүрэр. 

Тимэх от -дьааттаах үүнээйи. Ол иһин оһоҕостоох дьахталларга уонна кыра 

оҕолорго көҥүллэммэт. Тимэх оту быраас ыйар дозатын тутуһан, ордук бу от 

холбодоһукка киирбитин иһэр буоллахха, ойоҕос куһаҕан дьайыыта суох. 1—2 ост. нь. 

тимэх оту 1 ыст. оргуйбут ууга көөнньөрүллэр. 

 

Уӊуохтаах отон, толокнянка 

 

        Медицинаҕа туттуллуута. Медицинаҕа уҥуохтаах отон угун ииктэтэн 

ыраастыыр уонна дезинфекциялыыр эмп курдук уруккуттан тутталлар. Хабах уонна 

иик кэлэр суоллара сүһүрүүлэригэр уҥуохтаах отон ити эмтиир дьайыытын 

төрүөтүнэн киниэхэ гидрохинон баара буолар. Уҥуохтаах отон оргутуллубут уутун 

бүөр лахаана, хабах сүһүрүүтүгэр, бүөргэ таас үөскүүрүгэр, уретрикка уонна хойуулук 

убууругар 1 ч. нь. ыстакаан ууга оргутан, 1/4—1/3 ыст. күҥҥэ 3— 4 аһаан баран, 

иһиллэр. Неувен диэн дубильнай кислотата суох уҥуохтаах отон сэбирдэҕин кураанах 

экстрага 30% арбутиннаах уонна 12% кальций туустаах. Неувен бороһуок 

быһыытынан күҥҥэ 3-тэ цистиккэ уонна пиелоцистиккэ туттуллар (Волынскай 

уо.д.а.Д978). 

Народнай медицинаҕа уҥуохтаах отон сэбирдэҕин оргутуллубут уутун бүөр, хабах 

ыарыыларыгар, ииги туппат буолууга, ааһан биэрбэт нефриккэ, хаан барарын 

тохтоторго, хойуулук хаайтарарыгар, ньиэрбэни бөҕөргөтөргө, хаан баттааһына 

үрдүүрүн уонна венерическэй ыарыыларга, бүөргэ таас үөскүүрүттэн, арыгыны 

эмтииргэ, сүһүөх ревматизмын уонна подагра ыарыытын уталытарга тутталлар. 1 ост. 

нь.—1 ыст. ууга күҥҥэ 3—4-тэ 1/3—1/4 ыст. аһаан баран йһиллэр. 

Уҥуохтаах отон сэбирдэҕин оргутуллубут уутун уо.д.а. галеновай препараттарын 

наһаа өр иһиллибэт, куртахха, оһоҕоско куһаҕаннык дьайан күүрдэр, онон 5—7 

хонуктан ордук иһиллиэ суохтаах. Оттон холбодоһуктарга киирдэҕинэ туттуллар кэмэ 

уһуур. Унуохтаах отон уга ииктэтэн ыраастыыр холбодоһукка киирдэҕинэ сүрүн 

компонент буолан эмтиир дьайыыта күүһүрэр, атын куһаҕан дьайыыта мөлтүүр. 

Гломерулонефрит бэргээбит кэмигэр уонна ыарахан дьахталларга көҥүллэммэт. 

 

Уулаах отон, брусника обыкновенная 

 

Медицинаҕа туттуллуута. уулаах отон угун көөнньөһүгүн уонна оргуйбут уутун 

ылыллыбыта ииктэтэн ыраастыырга антисептик, куурдар, хойуннарар, хабахха уонна 

бүөргэ таас үөскээһинигэр, тахсыахтатарга, сүһүөх ыарыытыгар киэҥник туттуллар. 

Уулаах отон организмҥа туус эргиирин сааһылыыр, үөс таһаарар, хойуулугу убатар, 

итииргиири аччатар. Отону авитаминозка тутталлар. Народнай медицинаҕа отону эмиэ 



54 

 

гастрикка, диабекка, сүһүөх ыарыытыгар уо.д.а. тутталлар. Отон уутун хаан 

баттааһына үрдүүрүгэр, сылааны таһаарарга отон сэбирдэҕин көөнньорөн иһэллэр. 

1 ост. нь. сэбирдэҕи 1 ыст. итии уунан кутан көөнньөһүк оҥорорго, оргутуллубут 

уутун ыларга 2 ч. нь. 1 ыст. ууга оргутуллар. Отон сэбирдэҕин аҥардастыы иһэр соччо 

туһата суох уонна ор иһиллибэт. Уулаах отон угун холбодоһукка кутан туттар ордук 

туһалаах. 

 

Үѳрэ ото, полынь обыкновенная, белолистная, чернобыльник 

 

 Бу от ыал олбуорун аайы үүнэр тарҕаммыт үүнээйи. Бэс ыйын бүтүүтэ, болчуох 

курдук бэйэтин курдук ѳӊнѳѳх элбэх бытархай сибэккилэнэр кэмигэр хомуйан 

сиппиир  курдук баайталаан күлүк сиргэ дьиэҕэ, террасаҕа хатара ыйаан кэбиһэҕин. 

Күннээҕи олоххо хаппыт сэбирдэхтэрин уматан сахалар алгыыр-ыраастыыр 

обрядтарга, ѳлбүт киһи тахсарыгар сири-уоту, дьиэни ыраастыырга, оһоҕу аһатарга 

туттуллар. Дыргыл сыттаах буолан боҕуруоскай оту кытта холбоон сиидэс 

мѳһѳѳччүккэ кутан подарочнай саше оӊоруутугар туттуохха сѳп, оһоҕо суох таас 

дьиэҕэ олорооччулар сайыны аҕыннахха электро газ плитаҕа кута түһэн сыт 

таһаарабын. Эмкэ туттуллуута киэӊ эбит. 

Медицинаҕа туттуллуута. Фармакологический чинчийиинэн 

быһаарыллыбытынан, үөрэ отун препараттара таттарар уонна грибковай ыарыыларга 

утарсар активностаахтарын көрдөрбүттэр. Эбиитин үөрэ отун препараттара хаан 

тохтотор, эт итийиитин намтатар, ыарыыны уталытар, баас оһорор уонна уопсай 

туругу тупсарар дьайыылаахтар. Илиистиги эмтииргэ эмиэ туһалаах. 

 

Харыйа от, тысячелистник 

 

    Харыйа оту ѳрбѳххѳ хомуйан кѳһѳрѳн аҕалан үѳттэр, боярышниктар 

аттыларыгар олордубутум, бэркэ табыллан үүнэ турар, элбэх сыллаах хонуу ото. 

Медицинаҕа туттуллуута. Харыйа от дубильнай веществолара, эфирдээх арыыта 

уонна хамазулена сүһүрүүнү, бактерияны, аллергияны утарар уонна баас оһорор 

дьайыылаахтар. Ахиллеин хаан бөлүөхсэрин үрдэтэр 60%-тан күүстээх хлоридтаах 

кальцийдааҕа, үүнээйи хаан тохтотор дьайыыта маатка тардарын (оннугар түһэрин) 

күүһүрдэр дьоҕурун кытта сөп түбэһэр. Ол иһин харыйа оту мааткаттан, оһоҕостон, 

тыҥаттан, геморрой ыарыытыттан (суон оһоҕос төрдө хайыта барарыттан), мурунтан, 

миилэттэн уонна баастан хаан барыытын тохтоторго тутталлар. Бу үүнээйи 

препараттара аһыыр баҕаны күүһүрдэллэр, веществолар атастаһыыларын, ыйданыыны 

бэрээдэктииллэр. Харыйа от препараттарын бүөргэ, үөскэ таас үөскүүрүн сэрэтэр, оҕо 

эмнэрэр дьахтар үүтүн элбэтэр уонна көлөһүн таһаарар эмп курдук тутталлар. Бу от 

геморройга, аһатар баҕаны күүһүрдэргэ, хойуулугу убатарга ананан оноһуллар 

холбодоһуктарга биир сүрүн компонент буолар. Атын оттору кытта намыһах 

кислотностаах гастриты, куртах, сиэн оһоҕос (12-типерстная кишка) сүһүрэн бааһыран 

ыалдьарын эмтииргэ көөнньөһүк оҥорон, убаҕас экстракт эбэтэр сибиэһэй сүмэтин 

туһаналлар. 

Народнай медицинаҕа эмиэ научнайга курдук аһыыр баҕа мөлтөөһүнүгэр уонна 

араас куртах, оһоҕос ыарыыларыгар, хаан барыытын тохтоторго, соҕуо ыарыытыгар, 

аанньа утуйбат буолууга, кыбыыны кыаммат буолууга, тас бааска уо.д.а. киэҥник 
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тутталлар. Хаан тохтотор эмп курдук харыйа оту кытта хаарыйар оту тэҥнии ылан 

бороһуогу эбэтэр көөнньөһүгү 1 ост. нь. холбодоһугу 1 ыст. итии ууга оҥорон, күҥҥэ 

үстә аһыах иннинэ 1/3 ыст. иһиллэр уонна соттуллар. Бу от улахан сүлүһүнэ суох да 

буоллар, ордук бэйэтинэн эрэ тутуннахха кээмэйи таһынан уонна өр истэххэ мэйии 

эргийиэн, ымынахтар тахсыахтарын сөп. 

 

 

 

Хортуос от, зопник клубненосный. 

    Бу элбэх сыллаах бѳдѳн 70-90 см үрдүктээх хонуу ото, силиһигэр хараӊа кугас 

ѳӊнѳѳх грецкэй эриэхэ саҕа хортуоппуйдардаах, ол иһин хортуос диэбиттэр 

быһыылаах. Бу от туһунан тугу да билбэт, наадыйбат да этим. 1982с. дойдубар 

Элгээйигэ аатырбыт норуот эмчитигэр С.С.Яковлев оҕонньорго ийэ хотуммун эмтэтэ 

барбыппар Семен Семенович дьону эмтээн үтүѳрдүбүт сэдэх дьикти түбэлтэлэрин 

кэпсиир идэлээҕэ. Онно кини хортуоһунан  саха омукка венерическэй ыарыынан 

сутуллуу сэдэх эрдэҕинэ дэриэбинэҕэ биллэр, элбэх оҕолоох киһини оройуоӊӊа ыытан 

аатын суолун алдьаппакка хортуоһунан эмтээн гонореяны үтүѳрдүбүтүн кэпсээбитэ. 

Онтон интэриэһиргээн түѳрэн аҕалан садпар хатыӊ аттыгар олорпутум үүнэ турар. Бу 

оту норуот медицинатыгар балачча тутталлар эбит. 

Медицинаҕа туттуллуута. Народнай медицинаҕа хортуос силиһэ уонна сир 

үрдүнээҕи чааһа куртаҕы эмтиир, үөс таһаарар, сүһүрүүнү тохтотор уонна уоскутар 

эмп быһыытынан киэҥник туттуллар. Бу үүнээйини гастрикка, куртах бааһырыытыгар, 

тыҥа тымныйыытыгар, сэллик ыарыытыгар, бронхикка, холецистикка, геморройга, 

дьахтар ууһуур органын ыарыытыгар, соҕуону эмтииргэ, оҕо таттарар ыарыытыгар 

уонна ириҥэлээх бааһы эмтииргэ туттары балачча элбэх литератураҕа сүбэлииллэр. 

Бѳлчүѳҕүн оргутуллубут уутун хааннаах тахсыахтатыыга иһэллэр. 2 ч. нь. сырьену 2 

ыст. ууга көөнньөрүллэр уонна 1/2—3/4 ыст. күн устата аһыах иннинэ иһиллэр. 

 

Чээрэ, хатыӊ чээрэтэ, Чага (березовый гриб) 

 

     Чээрэ препараттара араас ыарыылар дириҥииллэриттэн, уустугурууларыттан 

үөскүүр искэннэр улаатыыларын бытаардаллар уонна куртах, оһоҕос үлэтин 

бэрээдэктииллэр. Ол иһин хатыҥ чээрэтин кутталлаах искэни саҥа саҕаланан 

эрдэҕинэ, эппэрээсийэлэнэр эбэтэр лучевой терапия оҥоһуллара эрдэ буоллаҕына эрэ 

эмтииргэ тутталлар. Хатыҥ чээрэтин гастрикка ордук куртах, сиэн оһоҕос (12-

типерстная кишка) сүһүрэн бааһырыытыгар тутталлар. Үксүгэр сахалар чэй курдук 

туһаналлар. Чээрэнэн эмтэнии куртах, ас буһарар аһыыта аҕыйаабытыгар үчүгэй 

түмүгү биэрэр эбит. Дьиэҕэ хатыҥ чээрэтин сууйан баран, оргуйбут ууга 4—5 ч. устата 

туруоран илитиллэр, сымнаабыт тэллэйи үлтүрүтүллэр. Илитиллибит уутугар 50°С-ка 

диэри ититэн 48 ч. устата көөнньөрүллэр. Кыра-кыратык күҥҥэ 3 ыстакаантан итэҕэһэ 

суоҕу иһиллиэхтээх. Чээрэнэн эмтэнэргэ кэнсиэрбэни, халбаһыыны, биэрэстээҕи, 

туустааҕы сиэниллиэ суохтаах. Народнай медицинаҕа уруккуттан куртах, оһоҕос 

сүһүрэн бааһырыытыгар, уопсай туругу тупсарарга тутталлар. Дьарҕа буолбут оһоҕос 

ыарыытыгар, дизентерияҕа көҥүллэммэт. Промышленноска бефунгин диэн чээрэттэн 

хойуу экстракт оҥоһуллар. Итини таһынан үлтүрүтүллүбүт чээрэни 1 дес. нь. 1 ыст. 
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оргуйбутунан ууга 1—1,5 ч. көөнньөрөн баран, 1/3—1/2 ыст. күҥҥэ 2—3-тэ иһэллэр. 

Аччык искэ 1 ч. аһыах иннинэ чэй гына үүттээн эмиэ иһиэххэ сөп. 

 

2.4. Отонноох мастар 

Хаппырыас (Черемуха) 

 

Хаппырыас үрдүгэ 2-10 м буолар. Омос көрүүгэ тэтиҥҥэ маарынныыр. Лена, 

Алдан, Бүлүү тардыыларыгар, өрүс арыытын, кытылын сөбүлээн үүнэр. Тулалыыр 

эйгэ киртийиититтэн улаханнык эмсэҕэлиир үүнээйи. Онон билигин аҕыйаан, Саха 

сирин “Кыһыл кинигэтигэр” киллэриллибитэ.  

Аһаҕас сиргэ табыллан үүнэр, өлгөмнүк сибэккилэнэр, астанар. Бэс ыйыгар 

сибэккилиир. Атырдьах ыйын иккис аҥаарыгар буһар.  

Хаппырыас – мүөттээх үүнээйи. Ол иһин сибэккилэнэн турар кэмигэр мүөт сыта 

ыраахтар дыргыйар. Отоно харатыҥы халлаан күөҕэ өҥнөөх, хабархай амтаннаах. 

Киһи айаҕын куурдар буолан, элбэҕи сиэбэккин. Мас көтөрдөрө сөбүлээн сииллэр. 

Аһа буһан, амтан киирбитин кэннэ хомуйаллар. Куурдуох-хатарыах иннинэ үчүгэйдик 

ыраастыыллар, онтон күн уотугар биитэр оһоххо куурдаллар. Черемуха отонугар 

амигдалин 1/5 мг %, пруназин 0,5%, глюкозидтар, С витамин 200 мг%, яблочнай, 

лимоннай кислоталар бааллар.  

Хаппырыаһы сахалар эмтээх үүнээйи быһыытынан үрдүктүк сыаналыыллар. Отоно 

оргуйбут уутун куртах, оһоҕос ыарыыларыгар убаҕаһынан тахсан киириини эмтииргэ 

тутталлар. Атын отоннору кытта булкуйан утах, бөрүөк оҥороллор. Сэбирдэҕэ 

микробтары, үөнү-көйүүрү өлөрөр дьоҕурдаах. Хаан бөлүөхсүүтүн утарар 

дьайыылааҕынан тромбоһу үөскэппэккэ, инфаркт ыарыыны сэрэтэр, харах сытыытык 

көрөрүн хааччыйар. Оҕо түүнүн кыбыытын кыаммат буолуутугар көмөлөһөр.  

Биир ньуоска отону биир ыстакаан оргуйбут ууга куталлар уонна 20 мүнүүтэ 

оргуталлар, онтон сиидэлииллэр. Ону сойбутун кэннэ ыстакаан ¼-рин күҥҥэ 3-4 

иһиллэр.  

Киэргэл үүнээйи быһыытынан дьиэ таһыгар үүннэриэххэ сөп. Кинини кэтээн 

көрөн, сахалар күнү-дьылы билгэлииллэрэ. Холобур, хаппырыас сэбирдэҕэр үөн-

көйүүр элбэхтик мустубут буоллаҕына, өтөрүнэн ардах кэлбэт, кураан уһуур.  

Хаппырыас эрдэ сибэккилэннэҕинэ куйаас сайын буолар. Аттыгар сибэкки 

элбэхтик үүннэҕинэ сайына ардахтаах буолар.  

 

Долохоно (Боярышник) 

 

Биһиги тиэргэммитигэр боярышник элбэх. Бэс ыйын саҥатыгар муус маҥан хойуу 

сибэккитэ, күһүөрү сайын бөлөхтөөн үүммүт бөдөҥ кыһыл отонноро – кэрэ көстүү. 

Олбуорбут бөһүөлэк диэки өттүгэр бүтүн аллея – тыыннаах бүтэй (живая изгородь) 

боярышник сып-сытыы уһун иннэлэрин быыһылаан туох киириэй? 

Эмкэ туттарга отонун уонна сибэккитин сиппит кэмигэр хомуйаллар. 

Сибэккилэрин чараас гына тэлгээн, эргитэн биэрэ-биэрэ күлүк, салгыннаах сиргэ 

хатарыллар.  

Долохоно сүрэх уонна ньиэрбэ ыарыытыгар күүстээх эмп быһыытынан биллэр. 

Саха эмчиттэрэ отонун эбэтэр сибэккитин ууга көөнньөрөн, төбө ыарыйдаҕына, хаан 

баттааһына үрдээтэҕинэ иһэрдэллэр. Сүрэх ыарыытын (стенокардия, тахикардия, 
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гипертония, аритмия, климактерическай невроз) эмтииллэр. Ону таһынан утуйбат, 

аҕылыыр дьонно, итиэннэ астмаҕа, сүрэх ревматизмыгар туттуллар.  

Биир улахан ньуоска сибэккини 200 мл итии ууга көөнньөрөн, күҥҥэ 3-4тэ 

ыстакаан чиэппэринэн аһыах иннинэ иһиллэр. Отонун ыстакаантан ордугу сиэтэххэ, 

сүрэх тэбиитэ түргэтиир, киһи мэйиитэ эргийэр.  

Долохоно сибэккитин бэс, атырдьах ыйдарыгар, оттон аһын балаҕан ыйыгар 

хомуйуллар. Икки сыл устатыгар хаһааныахха сөп.  

 

 

2.5. Отонноох талахтар 

Жимолость – түүбүктэ  

 

Мин уһаайбабар 2 жимолоһы 10-тан тахса сыллааҕыта атыылаһан күннээх гынан 

баран хоту өттүнэн бүтэй кытыытыгар олордубутум. Билигин киһиттэн үрдүк, хойуу 

лабаалардаах улахан мастар. Бу үүнээйи уһун ньолбоҕор бөдөҥ күөх отонноро бэс 

ыйын 20 диэки ситэллэр, сыл аайы өлгөмнүк астанар, ортотунан 10-наах биэдэрэ отону 

ылабын. Ботаническай сад ученайдара түүбүктэни «Молодильные ягодки» диэн 

ааттыыллар эбит; сарсыарда 10-ча отонун сиэтэххинэ, күнү быһа тэтиэнэхтик 

сылдьаҕын диэн этэллэр. Отонноро хаан баттааһынын намтатарга, хаан 

аҕыйааһыныгар, ас буһарар органнары эмтээһиҥҥэ, муннунан хаан барыытыгар уонна 

атеросклероһу утары туһалыыллара биллэр. Сэбирдэхтэрин оргутан уутунан айаҕы, 

хараҕы, баастары – лишайы, язваны ыраастыырга соттоллор, куртах, быар 

ыарыыларыгар иһэллэрэ биллэр. Жимолость – отоннортон кини эрэ киһи 

организмыттан радионуклидтары уонна ыарахан металлары таһаарарын ученайдар 

дакаастаабыттар. Отонун морс, барыанньа оҥоробун, эбэтэр тоҥорон баран кыһын 

кыра-кыратык сии сылдьабын.     

 

Сарбынньах (рябина) 

 

Хаптаҕайтан аҕабыт быраата аах анаан бэлэх гынан көһөрөн аҕалан икки рябинаны 

олорпуттара билигин сүүнэ улахан мастар буоллулар. Көстүүтэ  кыраһыабайынан 

ырыаҕа ылламмыт рябинушка кудряваяҕа туох тэҥнэһиэй? Рябина отонуттан 

барыанньа, витаминнаах сироп оҥороллор, водкаҕа настойка оҥорон күөмэй 

ыарыытыгар сайҕаналлар. Хатырыгар 14%-наах дубильнай веществолар бааллар, 

сэбирдэҕэр, отонугар С витамин элбэх. Сибиэһэй согунан сирэй тириитин сырдатарга, 

эбири сүтэрэргэ мааска оҥостон косметикаҕа тутталлар. 

 

Хаптаҕас 

 

Саха сиригэр хаптаҕас сэттэ көрүҥэ үүнэр. Кыһыл хаптаҕас аһыы отонноох. Өрүс 

хочотун тыатыгар, үрэхтэр эҥэрдэригэр сөбүлээн үүнэр. Бэс ыйыгар сибэккилиир, от 

ыйын ортотуттан саҕалаан отоно ситэн кытарар. Күһүөрү саахара элбээн минньийэр. 

Хаптаҕас олус туһалаах үүнээйи. Отонун көтөр - сүүрэр сөбүлээн сиир. Киһиэхэ элбэх 

витаминнаах, эмтээх үүнээйи быһыытынан туһалыыр. Онуоха отонун да, сэбирдэҕин 

да хомуйаллар. Отонун саахардаан, барыанньалаан (аьара элбэх саахар наада буолар), 

хатаран хаһааныахха сөп. Сэбирдэҕин чэйгэ кутуохха, оҕуруот аһын кэнсиэрбэлииргэ 
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тума быһыытынан туттуохха сөп. Витамин тиийбэтигэр, тымныйыыга, быар, бүөр 

ыарыыларыгар, ревматизмҥа туттуллар. Уопсай туругу бөҕөргөтүүгэ уо.д.а. тутталлар. 

Билигин куорат олохтоохторо даачаларыгар хаптаҕаһы хото олордор буоллулар. 

Сааһырдахха ыраах баран хаптаҕастыыр кыаллыа суоҕа диэммин кэнники сылларга 

хаптаҕаһы дьиэ таһыгар олордон элбэтэн эрэбин. Быйыл 3 киилэни барыанньалаатым.  

 

Сугун 

 

Саха сиригэр киэҥник тарҕаммыт үүнээйи. Кини маардарга, мыраан сииктээх 

тэллэҕэр, күөллэр кытыыларыгар, сииктээх, намыһах сиргэ, ону сэргэ бэс чагдаҕа, 

тиит ойуурдарга сөбүлээн үүнэр. Сугун бэс ыйын иккис аҥарыгар, от ыйын саҥатыгар 

сибэккилэнэр. Оттон отоно атырдьах ыйын саҥатыгар ситэр, халлаан күөҕэ өҥнөөх 

буолар.  

Сугун отонугар С витамин 119 мг %, каротин 0,2 мг %,  глюкоза 2,78%, фруктоза 

3,77 мг %, сахароза 0,94 %, лимоннай кислота, о.д.а. бааллар. Оттон сэбирдэҕэр 

эриколин, арбутин курдук глюкозидтар, флавоноидтар бааллар. Сугуну саахардаан 

баран сөрүүн сиргэ ууруохха сөп, биитэр барыанньалаан баран хаһааныахха сөп. Эмп 

быһыытынан туттуллар: цингаҕа, витамин аччааһыныгар, куртах оһоҕос, хабах 

ыарыыларыгар.  

Оттон сэбирдэҕин биһиги өбүгэлэрбит оспот бааһы, экземаны эмтээһиҥҥэ 

тутталлар этэ. Хаан аҕыйаатаҕына сэбирдэҕин оргутан иһэллэрэ.  

 

Дөлүһүөн 

 

Өрүстэр, үрэхтэр эниэлэригэр, тыа саҕатыгар ордук өлгөмнүк үүнэр. Бэс ыйыгар 

биир-икки нэдиэлэ сибэккилэнэр. Сибэккитин олоҕуттан астанар. Аһа атырдьах ыйын 

иккис аҥарыгар буһар. 0,4-1,5 м тиийэ үрдүктээх буолан үргүүргэ табыгастаах. Аһа 

саахар амтаннаах буолан, сииргэ сүрдээх минньигэс. Саахардаан, хатаран хаһаанар 

ордук табыгастаах. Ону кыьын утах оҥорон иһиэххэ сөп. Ас буһарар органнар 

ыарыыларыгар, витамин тиийбэтигэр, тостубут уҥуох оһуутугар көмөлөөҕө биллэр. 

Сахалар былыр сүрэх-тымыр ыарыыларыгар дөлүһүөнү киэҥник туһаналларын 

туһунан суруйуулар бааллар. Дөлүһүөнү бары норуоттар араас ыарыылары 

эмтээһиҥҥэ киэҥник туһаналларын туһунан элбэхтик суруйаллар.  Мин өстүөкүлэ 

колбалаах термоска киэһэ мэлиллибит хаппыт дөлүһүөҥҥэ оргуйбут ууну кутан 

хаппахтыыбын сарсыныгар ыстакаанынан иһэ сылдьабын. 

 

Уҥуохтаах отон 

 

Мыраан сирэйигэр, бэс чагдаҕа, үрдүк, кураанах сиргэ сөбүлээн үүнэр. Бу сир аһа 

айылҕаҕа олус улахан суолталаах. Кураайы тыаҕа хойуутутук үүнэн, сир үрдүкү 

араҥатын сиигин көтүппэт, халыҥ сэбирдэҕэ дэбигис умайбат, онон ойууру уоттан 

харыстыыр. От ыйын бүтүүтэ, атырдьах ыйыгар аһа буһар.  

Аска тутталлар, отонун бэйэтинэн сибиэһэйдии сииллэр. Үргээт да күөрчэххэ, 

суоракка кутан хойуннараллар. Хаппыт отону суорунаҕа тардан, былыр бурдукка эбэн, 

лэппиэскэ, хааһы оҥороллоро. Бу эмиэ киэҥник туһаныллар эмтээх үүнээйи. Эмкэ 

сэбирдэҕи саас эрдэттэн күһүн хойукка диэри хомуйаллар. Бүөр, хабах ыарыыларыгар 
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анаан-минээн тутталлар. Отоһуттар былыр ньиэрбэ ыарыыларыгар, илиистиги 

түһэриигэ сэбирдэҕин оргутан тутталлара. Отон уутун туһаналлара. Уҥуохтаах отону 

эмкэ анаан, куурдан-хатаран, хаһаанар табыгастаах.  

 

Моонньоҕон 

 

Элбэх сыллаах, минньигэс хара отонноох үүнээйи. Саха сиригэр моонньоҕон 4 

көрүҥэ туундараттан ураты сирдэргэ киэҥник тарҕанан үүнэр. Биһиги бары билэр 

моонньоҕоммут хордьоҥ сибэккилээх диэн наукаҕа ааттанар. Итинтэн ураты сыттаах 

сытааччы уонна уохта диэннэр бааллар. Сытааччы моонньоҕон сэдэхтик үүнэр буолан, 

Саха сирин “Кыһыл кинигэтигэр” киирбитэ. Таптаан үүнэр сирэ - үрэх кытыыта, тыа 

быара, хотоол сирдэр. Сииктээх күлүк сиргэ хото үүнэр. Оттон ардахтаах сайын 

кураанах, үрдүк сири сөбүлүүр.  

Моонньоҕон айылҕаҕа да, киһи да олоҕор  сүҥкэн улахан суолталаах. Моонньоҕон 

үүнэр тыатыгар чыычаах эгэлгэтэ тоҕуоруйар, отонун сиир буолан, сиэмэтин тарҕатар. 

Моонньоҕон сэбирдэҕэ сыл аайы почваны уоҕурдарын таһынан, түспүт сэбирдэҕэ 

ойуур көмнөҕүн үөскэтэн, үөн-көйүүр элбииригэр туһалыыр.  

Бэс ыйыгар сибэккилиир. Сайыныттан көрөн аһа от ыйын тиһэх күннэриттэн 

атырдьах ыйын бастакы аҥарыгар буһар. Өбүгэлэрбит моонньоҕон аһа саһарда 

даҕаны, эрдэ хомуйар этилэр. Бу кэмҥэ витамина саамай элбэх буолар. Оттон 

харааччы бустаҕына кыра да тыалга түһэн тохтон хаалар. Моонньоҕон аһын, 

сэбирдэҕин эмкэ, аһылыкка былыр-былыргыттан киэҥник тутталлар. Саахардаан, 

барыанньалаан хаһааналлар. Үчүгэйдик куурдан-хатаран баран, сөрүүн сиргэ 

ууруллуон эмиэ сөп.  

Сэбирдэҕин сибэккилэнэр кэмигэр хомуйаллар, күлүк салгыннаах сиргэ куурда 

уураллар. Ол кэннэ биирдэ хаһааналлар. Мооньоҕон элбэх витаминнаах үүнээйинэн 

биллэр, онон киниэхэ тэҥнээх суох, С витамин (0,4 г%), витамин В, Р, каротин 

(0,003%) органическай кислотар (2,5-4,5 г%) бааллар. Республика киин улуустарыгар 

моонньоҕон сэбирдэҕэр С витамин 234 мг %, сиикэй отнугар 317 мг%, буспут 

отонугар 386 мг% баара биллэр. Эмп быһыытынан отонун, сэбирдэҕин куртах, оһоҕос, 

бүөр, хабах ыарыыларыгар, эт-хаан туругун бөҕөргөтүүгэ туттуллар.  

Биһиги моонньоҕону олордубуппут сүүрбэттэн тахса сыл буолла. Лесной, хара 

кыталык суортара барыта уон угу олордон баран сыллата умнаһын (череногунан) 

силистэтэн, олордон, элбэтэн отуччаҕа тиэрдибиппит. Муҥутаан 7-8 биэдэрэни ылар 

этибит. Билигин кырдьан мучнистая роса ыарыы булан, 1-2 биэдэрэни ылабыт. 

Көрүүгэ-харайыыга наадыйар үүнээйи. Ол гынан баран моонньоҕон битэмиинэ 

элбэ5инэн тэҥнээ5э суох. 

 

2.6. Оҕуруот аһа 

 

Хаппыыста 

 

Бары таптаан сиир хаппыыстабыт балачча күүстээх эмтээх үүнээйи быһыытынан 

бэрт былыргыттан элбэх омуктарга биллэр.  Саамай боростуой сибиэһэй сэбирдэҕи 

бааска ириҥэни тартарарга уонна уокка сиэтии, ууга буһуу баастарын оһорорго 

тутталлар. Сэбирдэхтэриттэн ыгыллыбыт сибиэһэй суогун тиис ыарыытыгар, хойуу 
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хаайтарыытыгар, куртах гастритыгар, бааһыгар, оттон мүөт эбэн туберкулезка 

эмтииргэ туттуллар. Ас уонна эмтээх үүнээйи быһыытынан хаппыыста туһата кини 

химическэй састаабыгар саахар, гемицеллюлоза С, Р, В1, В2, В6, К, Д витаминнар, 

каротин, минеральнай туустар, сералаах органическай холбоһуктар, бактерияны 

өлөрөр мезоцин баарынан быһаарыллар. Хаппыыстаҕа баар тартроновай кислота 

уойууну тохтоторо биллэр. Быар, суон оһоҕос, куртах ыарыыларыгар хаппыыста уутун 

күн устата 4-5 ыстакааны иһиллиэхтээх. Оҥоһуллубут уутун 2 күнтэн ордук 

хаһааныллыбат. Тилэх шпоратын суох оҥорор  эбит. Хаппыыста сэбирдэҕин итии ууга 

уган баран, түүн баайан хонон үтүөрдэн турардаахпын. 

 

Луук уонна чеснок 

 

   Луугу уонна чесногу үгүс омуктар, ордук илиҥҥилэр, эмп быһыытынан хото 

туһаналлара биллэр. Ол да иһин дьаҥ эпидемиятыгар, эбэтэр дьиэҕэ ыалдьыбыт киһи 

баар буоллаҕына оҕоҕо ыраастаммыт чеснок 2-3 тиистэрин сапка тиһэн баран 

моонньугар кэтэрдэр үгэс луук уонна чеснок салгыҥҥа фитонцидтары 

тарҕаталларынан быһаарыллар. Фитонцидтар ыарыыны көбүтэр микроорганизмнары 

өлөрөр свойстволаах веществолар. Лууктан, чесноктан испииргэ оҥоһуллубут. 

Аллилчен диэн эмп атеросклероһу, оһоҕоһу эмтииргэ, сыптарытары тохтоторго 

туттуллар. Чеснок настойкатынан илиистиги туһэрэллэр. 

   Ол иһин лугу, чесногу элбэхтик сиир, аска туһанар омуктарга тумуулаан 

ыалдьыы, айах бааһырыыта, тыынар органнар вируснай ыарыыларыгар хаптарыы 

быдан сэдэх эбит. 

 

Подсолнух  

 

Күнү батыһа эргийсэн иһэр араҕас сэбирдэх тулалаах улахан тэриэлкэ саҕа төгүрүк 

төбөлөөх, суон умнастаах бөдөҥ сэбирдэхтээх астык үүнээйини олбуорга оҕуруокка 

көрдөххүнэ тоҕо эрэ тута көнньүөрэ түһэҕин. Бары туттар подсолнечнай арыыбытын, 

оҕолор, чыычаахтар сөбүлээн сиир семечкаларын дьэ бу кини биһиэхэ биэрэр. Маны 

таһынан подсолнух араҕас сибэккилэрэ, саҥа ас куппут семечкаларын силиһэ сатаан 

тутуннахха бэртээхэй эмп буолаллар эбит. Ол туһунан биллиилээх норуот эмчитэ 

Малахов телепрограмматыгар анаан кэпсээбитэ, көрдөрбүтэ. Холобур, тымырдары 

ыраастааһыҥҥа, холестериновай бляшкалары суурайан таһаарарга 0,5кг буспатах 

семечкалары 1л оргуйа турар уунан кутаат 1 суукка туруоран баран утах курдук 

кыралаан күҥҥэ 3-4 иһэ сылдьыахтаах эбиккин. Сүрэҕи бөҕөргөтөргө, ас буһарар 

органнар үлэлэрин тупсарарга саҥа астаммыт (молочная спелость диэн ааттаах) эдэр 

сэлээппэтин бииргэ эрийэн баран 1:1 мед кутан баран аһыах иннинэ 1 стол. ложканы, 

иһэ сылдьар наада эбит. Эбэтэр Царская настойканы оҥорорго саһархай сибэккитин 

сэбирдэҕин хатаран баран, 9 стол. ложка мэлиллибит сэбирдэххэ 1 стол.ложка водканы 

кутан, 5 күн туруоран баран, 30-туу хааппыланан күҥҥэ 2-тэ иһэр эбиккин. Ырыан 

баҕалаахтар эмиэ мэлиллибит, хаппыт 1 стол.ложка араҕас сэбирдэххэ 1 чайнай ложка 

үчүгэй күөх от чэйи заваркалаан иһэ сылдьаҕын. 

   Бүөр ыарыытыгар, тааһы, кумаҕы таһаараары подсолнух силиһин сууйан, хатаран 

баран кырбаан 1 граненай ыстакаантан, сиидэлээн баран күн устата 1л порциялаан иһэ 

сылдьаллар. 2 ыйдаах курсунан эмтэниигэ 7 ыстакаан хаппыт силис наада. 



61 

 

 

 

 

Тыква  

 

   Аҕыйах сылтан бэттэх тыкваны ыал үксэ олордор буолла. Тэлгэнэн, тэнийэн 

улахан сэбирдэхтэрдээх, элбэх бөдөҥ араҕас сибэккилэрдээх үүнээйи. Хас да күүстээх  

уһун умнастара олбуору киэргэтэллэр, ыаллар иилтэлээн, баайан өрөһөнөн ыытаннар 

эргэ мас олбуору саптараллар.  

   Тыкваттан, ордук Голозерная сортан сиппит сиэмэлэрин хастаан ылан 

хатарыллар. Химическэй састааба наукаҕа үөрэтиллэн лиэнтэ-лиистиги таһаарыыга  

туһата дакаастаммыт. Тас хаҕыттан арааран баран эмульсия оҥорон, эбэтэр саахары, 

мүөтү кытта мэһийэн хааһы оҥорон улахан киһиэхэ 300гр, 3-4 диэри саастаах оҕоҕо 

75гр, 5-7-диэри-100гр, 10-12 диэри-150гр аччык искэ күн устата тохтуу-тохтуу иһэн 

бүтэриллэр. 3-4 чаас буолан баран чаас аҥаарынан клизма оҥоһуллар. Буспут тыква 

күүстээхтик ииктэтэн ыраастыыр свойствалаах, ол иһин сибиэһэй тыкваны ханнык 

баҕарар оҕуруот аһын салаатыгар эбэн сиир туһалаах. Нууччалар хааһы, барыанньа 

оҥороллор. Сиппит тыква сөрүүн дьиэҕэ кыстыан сөп, хаҕа халыҥ буолан бөҕө. Дьэ 

оччоҕо оҕолор кыһын Хеллоуиҥҥа, Саҥа дьылга, төрөөбүт күннэргэ тыкваны дьөлүтэ 

быһан сирэйдээн-харахтаан иһигэр чүмэчи туруоран баран оонньууллар-көрүлүүллэр. 

Сороҕор күһүҥҥү ыас хараҥаҕа олбуор баҕаналарыгар уоттаах-харахтаах абааһы 

төбөлөрүн туруортаан көр бөҕө буолар: сырсыы, хаһыытаһыы, күлсүү. 

 

Укроп  

 

   Саамай былыргы культуралартан биирдэстэрэ. 

   Укроп бары чаастара сыттаах эфирнэй арыылаахтар, С битэмиин элбэх, ону 

таһынан В, В2, РР, Р, каротин, калий, кальций, фосфор, тимир туустара бааллар. Аска 

тупсарар тума быһыытынан бары туттабыт. Ол эрэн укробу эмтэнэргэ эмиэ туттуохха 

сөбүн билбэт эбиппит. Укроп хойууну сымнатар, сили хоҥнорор, ииктэтэр, уоскутар, 

кыратык утутар свойствалаах эбит. Ону таһынан сиэмэтин оргутан ириҥэлээх бааска, 

хараҕы сайҕанарга, аппетит көтөҕөргө, ас буһарыытын тупсарарга, эмтэрэр ийэлэргэ 

үүт киириитигэр, клизма быһыытынан оһоҕос ыарыытыгар туһаныллар эбит. 

   Научнай медицинаҕа укроп эмиэ биллэр. Эмтэр састааптарыгар киирсэр. 

Бромистай натрийы кытта укроп настойа I-II cтепеннээх гипертоническай ыарыыга, 

сиэмэтэ сүрэх ыарыылаахтарга эмп буолар эбит. 

 

Арбуз  

 

   Арбуз төһө да итии дойду үүнээйитэ буоллар Саха сиригэр бэркэ үүнэр буолла, 

теплицаҕа эбэтэр оҕуруокка итии кирээдэҕэ пленканан сабан үүннэрдэххэ соҕуруу 

дойдуттан итэҕэһэ суох 2-4кг тиийэ үүнэр, биир ук 3-4 сиппит аһы биэрэр. Арбузка 

0,7% белок, 14мг % кальций, 64 мг % калий, 7мг % фосфор, 1мг % тимир, В, В2, РР, 

витаминнар, фолиевай, аскорбиновай кислоталар бааллар. Ииктэтэр, хойууну убатар, 

үөс таһаарар буолан буор, хабах ыарыыларыгар тутталлар, хаан аҕыйааһыныгар, хат 

дьахталларга, эмтэрэр ийэлэргэ арбуз олус туһалааҕа биллэр. Атеросклероһу утары 
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саастаах дьоҥҥо  эмиэ наадалаах ас. Бэйэ үүннэрбит арбуһа нитрата суоҕунан оҕоҕо 

дэлэйдик сиэтэргэ бэрт ас. 

   Арбуз сымнаҕас этин хааһы оҥорон сирэйгэ, моойго мааска оҥоһуннахха тирии 

сымныыр, сибиэһэй көрүҥнэнэр, өҥө тупсар. 

 

Баклажан  

 

   Кыра калорийдаах ас, 93,2% уу, 3% саахар, 1,2% клетката. Баклажаҥҥа эрэ 

эмтиир күүстээх соланин М вещество баар буолан ирано-таджикскай медиктар 

саастаах дьоҥҥо холестерины намтатыыга туһаналлар. Сүрэх үлэтэ мөлтөөн 

дыгдайыыга, подаграҕа туһалыыр буолан кырдьаҕас дьон аска хото туттуохтаахтар. 

 

Моркуоп 

 

   Моркуобу- витамин фабриката диэн ааттыыллар, ол иһин витамины оҥорон 

таһаарар промышленноска киэҥник тутталлар. 

Киһи этигэр-сиинигэр туһалаах дьайыыта элбэх өрүттээх: бөҕөргөтөр, күүс биэрэр, 

ииктэтэр, хойууну убатан ыраастыыр, хааны тохтотор, бааһы оһорор, ыарыыны 

уталытар. 

   Моркуоп сога эмтэрэр ийэ үүтүн элбэтэр, саҕаланан эрэр туберкулез ыарыыга, 

бүөр тааһырыытыгар, сүрэх-тымыр ыарыыларыгар, харахха барытыгар туһалаах. 

Сибиэһэй согунан күөмэй ыарыытыгар, айах бааһырыытыгар хын.Моркуобу бэйэтин 

ныһыйан, хааһы оҥорон үлүйүүттэн-буһууттан, ириҥэлээх баастарга саба ууран 

тутталлар. Моркуопка баар фалькаринол вещество рагынан ыалдьыы кутталын 

кыччатар. Согун тоҥорон, муус оҥорон тириини тупсараары сирэйи сотоллор, 

хааһытынан хатар да, сыалаах да, хатааллаах сирэй тириитигэр да мааска оҥостоллор. 

 

Оҕурсу  

 

   Бары таптаан сиир оҕурсубут Гиппократ саҕаттан эмтээх үүнээйи буолара 

биллэр, медицинаҕа аһа, сога, хаҕа, сиэмэтэ, сибэккитэ барыта туттуллар эбит. 

   Оҕурсу сога температураны түһэрэр, ыарыыны төлөрүтэр, сөтөлү хоҥнорор, үөһү 

таһаарар, ииктэтэр, уоскутар дьайыылаах. Оҕурсу сиэмэтинэн оноһуллубут утах 

титирииргэ, тыынар органнар ыарыыларыгар, ииктииргэ ыарыыланарга туһалааҕа 

биллэр. 

   Оҕурсу-косметикаҕа киэҥник туһаныллар үүнээйи. Сога, лосьона, сибиэһэй 

хаҕынан сотуу сирэй тириитин маҥхатар, сымнатар, мырчыстаҕаһы көннөрөр, хатаалы 

оһорор, эбири сырдатар. 

 

Помидор  

 

   Помидор аһыгар саахар, пектиновай, азотистай веществолар, алкалоидтар, 

минеральнай туустар, А, В1, В2, ордук элбэх С витаминнар бааллара биллэр. Помидор 

кыһыл өҥнөөх буоларын хааччыйар ликопен пигмент рагынан ыалдьыы, сүрэх, 

тымыр, харах ыарыылара үөскүүр кутталларын кыччатар. Сибиэһэй помидор бэйэтэ 

уонна сога- витамин тиийбэтигэр бэртээхэй эмп. Куртах бааһырыытыгар, быар 
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ыарыытыгар помидор согун элбэхтик иһэргэ быраастар сүбэлииллэр. Оттон искэни 

тартарарга помидорга тэҥнээх суох. Аска элбэхтик помидору сиир дьон половой 

былчархайдарын үлэтэ тупсар диэн бэлиэтииллэр. 

 

Перец  

 

   Кэлиҥҥи сылларга перец ыал үксэ сөбүлээн сиир, табан олордон үчүгэй үүнүүнү 

ылар үүнээйитэ буолла. Перец састаабыгар саахар, белок, элбэх С, А, кыра-кыра В1, 

В2, Е, РР витаминнар, эфирнэй арыылар бааллара биллэр. С витамина элбэҕинэн перец 

оҕуруот астарыгар бастакы миэстэни ылар. Минньигэс перец сорох суортарыгар 

аскорбиновай кислоталара моонньоҕоҥҥо, каротиннара моркуопка тэҥнээх элбэх 

буолаллар.  

   Ол иһин цинганы, склероһу утары, тымырдары бөҕөргөтүүгэ, организмҥа 

холестерины намтатыыга, аппетиты, ас буһарыытын тупсарыыга, хаан 

аҕыйааһыныгар, сэниэтэ суох буоларга тутталлар. Перец элбэх эмтэр састааптарыгар 

киирсэр: радикуликка, люмбагоҕа, невралгияҕа соттор маастарга, ититэр-таттарар 

пластырдарга баар. Испииргэ оҥоһуллубут аһыы перец настойкатын тымныйыыга, 

ревматизмҥа тутталлар. 

 

Петрушка 

 

   Өр кэмтэн петрушка аппетит көтөхтөрүүгэ, косметикаҕа, элбэх ыарыыга эмтээх 

үүнээйи быһыытынан биллэр. Сэбирдэхтэригэр каротин, С витамин, эфирнэй арыы, 

сиэмэтигэр флавониттар, гликозидтар, сыалаах эфирнэй арыы бааллар. 

   Немецтэр петрушка сиэмэтин  оргутан аппетиты көтөҕөргө, ас буһарыытын 

тупсарарга, буор, хабах ыарыыларыгар, сүрэх үлэтэ кэһиллиититтэн дыгдайыыга эмп 

быһыытынан былыргыттан хото тутталлар эбит. Мэлийиллибит сиэмэлэрин куйахаҕа 

бистэххэ баттах туһэрин тохтоторо, оттон лимон суогун кытта петрушка сиэмэтин 

оргутан эбири, тирии пигментнэй бээтинэлэрин сүтэриигэ киэһээ-сарсыарда бистэ 

сырыттахха көмөлөһөрө биллэр. 

 

Сүбүөкүлэ  

 

   25% саахардаах, элбэх йодтаах, В, В1, В2,С, Р, РР витаминнардаах, белоктаах, 

минеральнай туустардаах буолан киһи доруобуйатыгар олус туһалаах үүнээйи. 

Ииктэтэр, хойууну убатар, таһаарар, цинганы, сүһүрүүнү утары, ыарыыны 

мүлүрүтэргэ, норуот медицинатыгар киэҥник туттуллар. Сүбүөкүлэни элбэхтик 

бэйэтин сиэтэххэ хаан баттааһына намтыыр, быар, бүөр, сүрэх ыарыылаахтар, уойар 

дьон бу аһы хото сиэхтээхтэр: сок оҥорон, буһаран, сиикэйдии салааттарга, 

винегреккэ, борщка, маринуйдаан. Хаан баттааһына үрдүүрүгэр, тымныйан ыалдьыыга 

сүбүөкүлэ согун мүөтү кытта иһэллэр. 

 

Салат  

 

   Салат сэбирдэхтэриттэн, умнаһыттан ылыллыбыт согунан сүһүрүүнү, утуйбат 

буолууну утары бэрт былыргаттан охсуһаллар эбит. 
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   Салат сэбирдэҕэр элбэх минеральнай туустар, тимир, кальций, калий, магний, А, 

В1, В2, РР, С витаминнар бааллар. Түргэнник уонна судургутук үүнэр буолан саас эрдэ 

организмҥа витамин тиийбэт кэмигэр аска булкуйан, салааттарга сиир олус наадалаах 

уонна туһалаах. 

   Диетическэй аһылык быһыытынан латук салааты диабедтаахтарга, олорон 

үлэлиир үлэһиттэргэ ас буһарыытын тупсарыыга, ниэрбэни уоскутууга, уһун 

ыарыыттан айгыраабыт, илистибит дьоҥҥо аныыллар. Сиэмэтин ууга оргутан эмтэрэр 

ийэ үүтүн элбэтиигэ эмиэ туһаналлар. Салааты күн уота күүһүрүүтэ кулун тутар ыйтан 

түннүккэ дьааһыктарга ыстахха бэркэ үүнэр. Муус устар, ыам ыйдарыгар бэртээхэй 

витамин бэлэм. Эбэтэр бүрүөһүннээх теплицаҕа оҕурсу олордуох быдан иннинэ ыам 

ыйын саҕаланыытыгар кирээдэ кытыыларынан эбэтэр анал лууҥкалары оҥорон 

салааты, укробу, петрушканы ыстаххына бэс ыйын саҥатыгар өлгөмнүк сиигин. 
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III түһүмэх. Сыһыарыылар 

 

3.1. Рецептэр 

 

Аджика   

 

2 кг кыһыл помидору, 0,3 кг моркуобу, 0,3 кг минньигэс биэрэһи, 1 аһыы биэрэһи, 

3 төбө чесногу холбуу эрийэҕин. Кыратык растительнай арыы, аһыы соҕус гына туус 

эбэн булкуйаҕын.  

 

Ристээх лечо  

 

1 стакан риһи сууйан илитэ уураҕын. 2,5 кг кыһыл помидору, 1 кг минньигэс 

биэрэһи, 800 гр моркуобу, 500 гр репчэтэй луугу  кырбаталаан баран, 200 гр 

растительнай арыы, 0,3 стакан саахар, 2 ст. ложка туус кутан баран 10 мүн. оргутаат 

араараҕын, итиилии иһиттэргэ кутаҕын.  

 

Сүбүөкүлэлээх икра  

 

2 кг сүбүөкүлэни, биирдии киилэ помидору, моркуобу, минньигэс биэрэһи, 

репчатай луугу мясорубкаҕа эрийэҕин, 2 ст. ложка туус, 9% уксус, 2-3 лавровай лиис 

эбэн оргутаҕын.  

 

Тещин язык  

 

1,5 кг кабачок тыл курдук куһуоктаан чараас соҕус гына быһаҕын, 6 устуука 

минньигэс биэрэс, 0,5 киилэ репчатай луугу кырбыыгын. 200 гр. томат паастата, 0,5 

стакан саахар, 1 ст. ложка томточчу туус, 70% 1 ст. ложка уксус, 3 устуука аһыы 

биэрэс, 6 зубчик чеснок, 0,5 ыстакаан растительнай арыы кутан 15-20 мүнүүтэ 

оргутаҕын, аһыы биэрэһи, чесногу кэлин, уксууһу бүтэһик кутаҕын.  

 

Хаптаҕастан дьиэтээҕи шампанскай  

 

6 бытыылка оргуйбут тымныы ууга 2 кг эриллибит кыһыл хаптаҕаһы, 1 бытыылка 

водканы, 0,5 кг саахары холбуу кутан эмалированнай иһиккэ сылаас сиргэ 14 күн 

туруораҕын. Хас да хос кичэйэн сиидэлээн баран оргутуллубут шампанскай 

бытыылкатыгар кутуталаан, хаппахтаан, проволокатынан эрийэн баран 6 ыйга сөрүүн 

сиргэ таҥнары тутан уураҕын. Арыйарга сэрэниҥ, олус уохтаах буолан тоҕо тэбэр.  

 

 

Боярышниктан барыанньа 

 

Эмалированнай иһиккэ боярышнигы сууйан баран кыра уулаан мөлтөх уокка 

хаппахтаан тэптэрэ туһэҕин. Сойутан баран дуршлакка кыра кыратык кутан мас 

ньуосканан иһит үрдүгэр аалан  уҥуоҕуттан араараҕын уонна бэйэтиттэн кыра 
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саахардаан, уулаан мөлтөх уокка оргутан ылаҕын, кыратык лимон согун эбэтэр 

лимоннай кислотаны эбэҕин.  

 

Боярышниктан компот  

 

Ыраастаммыт отоннору стерилизованнай баанкаҕа улахан ортотугар диэри 

кутаҕын. Саахардаан убаҕас сироп оргутаҕын, итиилии банка туолуор диэри кутаҕын. 

Лимон согун эбэҕин.  

 

 

 

 

Козье мясо  

 

1 орто хаппыыстаны бөдөҥ гына араартаан эмалированнай иһиккэ кутан иһэҕин, 

быыһыгар бөдөҥ теркаҕа анньыллыбыт аҕыйах моркуобу, кырбаммыт элбэх чесногу 

кутан иһэҕин. Итии маринадынан кутан 2-3 хонукка баттата уураҕын. Маринада: 1 

лиитэрэ  итии ууга 0,5 ньуоска растительнай арыы, 2 столовай ньуоска туус, 5 

столовай ньуоска саахар,  9% 1 ыстакаан уксус.  

 

Амарант арыыта  

 

Амарант сиэмэлэрин кофемолкаҕа мэлийэн баран, 1 ыстакаан сиэмэҕэ 1 ыстакаан 

оливковай арыы, эбэтэр нерафинированнай подсолнух эбэтэр лен арыытын кутуллар. 2 

нэдиэлэ хараҥа сиргэ сахсыйан булкуйа, булкуйа туруоруллар. Күҥҥэ 2-тэ аччык искэ 

остолобуой ньуосканан искэн ыарыылаахтар иһэллэр. Амарант – абыраллаах ас диэн 

элбэхтик бэчээккэ суруйаллар.  

 

Ревень барыанньата  

 

Ревень сиппит, розовай өҥнөммүт умнастарын сууйан, бытархай гына кырбастаан 

баран эмалированнай иһиккэ кутан 1:1 саахары кутан уһуна суохтук оргутуллар. 

Кураганы, изюму, черносливы, клубниканы, эриэхэлэри эбиэххин сөп. Бу 

барыанньаны таас иһиккэ элбэх оргуйбут сөрүүн ууга кутан, килиэп коркатын эбэн 

аһытан бэртээхэй квас бэлэмниэххэ сөп.    

 

3.2. Уһун олоҕу түстүүр 10 иҥэмтэлээх ас 

 

Помидор. Помидорга баар ликопен диэн пигмент рак, сүрэх, сүһүөх, харах 

дистрофиятын ыарыыларын утары көмөлөһөр. 

Хаппыыста. Опухоль ыарыытын бытаардар, иммунитеккын бөҕөргөтөр, 

оһоҕоскун ыраастыыр, язваны, аллергияны утары  уу эргиирин түргэтэтэр. 

Тыква уонна моркуоп. Тыква сиэмэтэ бүөр, хабах ыарыыларыгар туһалаах. 

Фалькаринол диэн моркуопка баар вещество рак ыарыытын утары көмөлөһөр. 
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Дьаабылыка. Киһи организмыттан ордук уутун таһаарар, давлениеҕын көннөрөр, 

хааҥҥын элбэтэр. Дьаабылакаҕа баар пектин оһоҕос истиэнэтин ыраастыыр, ис 

куһаҕанын таһаарар. 

Черника, кыһыл виноград (слива, ежевика, кыһыл хаппыыста). Харах 

үчүгэйдик көрөр буолар. Тоҥоруллубут фрукталар бэйэлэрин иҥэмтэлэрин 

сүтэрбэттэр. 

Мүөт. Тымныйыы ыарыыларыгар туһалаах, иммунитеккын күүһүрдэр, кырдьары 

бытаардар, микробтары өлөрөр.  Ол эрээри ардыгар күүстээх аллергия төрүөтэ 

буолуон сөп. 

Лук. Куртахха ас буһараргар көмөлөһөр. Вирустары, бактериялары, тэллэйдэри 

утары  охсуһар. Тымныйыы ыарыыларыгар олус туһалаах. 

Гречка хааһы. Гречкаҕа В битэмиин  баар буолан киһи үчүгэйдик утуйар буолар. 

Тириин, тыҥырахтарын туруктара тупсаллар, иммунитетын күүһүрэрэ. Анемияҕа, 

уойууга, сахарнай диабекка көмөлөһөр. 

Эбиэс (бобовые).  Бу аһылыктар фолиевай кислотанан, калийынан баай буоланнар 

давлениеҕын хонтуруоллууллар, хааҥҥа баар холестерины түһэрэр. Эбиэс, горох 

төһөнөн хараҥа буолар да соччонон иҥэмтэлээх буолар. 

Күөх чэй. Атероскелероз ыарыытын профилактикалыырга саамай үчүгэй утах. 

Эндокринной система үлэтин күүһүрдэр, тиискин кытаатыннарар, шлаккын түргэнник 

таһаарар. 
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