




Потрапляючи до комори, карти «насіння» стають 
картами «корм». Кормом можна годувати тварин 
(Див. дію «Годівля тварин»), а також ці карти можна 
обмінювати на нові карти «насіння» (Див. дію «Обмін 
корму на насіння»).

Годівля тварин

При наявності в коморі карт «корм» гравець може 
погодувати тварину. Для цього він скидає в колоду 
скидання карт «насіння» з комори відповідні карти 
корму в кількості, що зазначена на карті «годування», 
і розміщує карту «годування» між картами «мордочка» 
та «хвіст» відповідної тварини. За хід гравець може 
погодувати відразу декількох тварин при наявності 
достатньої кількості карт у коморі. Після того як 
гравець погодував тварину, він відразу викладає нову 
карту «годування» з колоди. Таким чином, він може 
погодувати тварину, «сплативши» щойно викладену 
карту.

Обмін корму на насіння

При наявності в коморі карт «корм» гравець може обміняти корм на насіння. Для цього він скидає в колоду скидання карт 
«насіння» карту корму з комори і набирає в руку насіння з ярмарку в тій кількості, що зазначена на карті корму (за овес 
нараховується 5 карт «насіння», за буряк — 4, за кукурудзу — 3, за конюшину — 2). Взявши карту «насіння», гравець 
одразу ж викладає нову карту з колоди на ярмарок. Таким чином, можна отримати карту, яка була щойно викладена. Якщо 
гравцеві не підходить жодна з карт «насіння» на ярмарку, він може витягнути «наосліп» верхню карту з колоди. 

За один хід гравець може обміняти на насіння тільки одну карту корму.

Якщо на ярмарку відкриті всі шість карт «насіння» одного виду (кукурудза, конюшина, овес або буряк), карти скидаються в 
колоду скидання і замість них викладаються нові з колоди карт «насіння».

Якщо колода карт «насіння» закінчилася, її можна сформувати, перетасувавши колоду скидання.

Одержання карти «насіння»

Гравець бере в руку одну верхню карту з колоди карт «насіння».

Кінець ходу
Після того як гравець виконав дві дії, його хід завершується і починається хід наступного гравця по черзі, за годинниковою 
стрілкою з фази ходу «дозрівання корму».

Важливо! Одразу ж після того, як ви погодували 
тварину вперше, переверніть мордочку стороною 
з відміткою «-5» вниз. Протягом гри кожен гравець 
повинен погодувати кожну тварину хоча б раз 
(кролик, свиня, корова, вівця). Якщо він не погодує хоча 
б якийсь один із видів тварин, то в кінці гри йому будуть 
нараховані штрафні очки (Див. розділ «Нарахування 
штрафних і бонусних очок»).

!

Важливо! Якщо гравець не збере врожай 
восени, то в наступний хід урожай «згниє» — 
карти скинуться в колоду скидання карт «насіння», 
гравець не встигне зібрати врожай (Див. розділ 
«Дозрівання корму»).
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— будь-яка карта корму




