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1. ^aftfuofo je it armo.

ÄaSrait, joita me ratljelemme, tarroitferoat antaaffenfa cbul= 
lifta tuloja, faaba tarpeeffi liufcnerata raraintoaineita maasta. 
£ärfeimmät niistä oraat t p p p i ,  f oS f o r i l j appo ,  f  a l i ja 
f a l f f t .  ©rilaifet laiEjot faipaaamt eri fuuria määriä näitä 
aineita, ja fabon fuuruus riippuu ntiben maasfa olemasta paU 
jouhesta, ebeEpttäen että fasteutta ja lämpöä fäänöllifesti on 
oletnasfa. £ämän laita on femmoinen että fato on riippuma 
raäljimmästä määrästä, jota löptpp joStafin tarroittaroista aU 
neista. Kaiffein toisten liifamäärä ei moi forraata pljben aineen 
puutetta, niin että, efim. jos neljästä yllämainitusta aineesta 
folme lögtpt) niin fuureSfa määräsfä, !uin raaobitaan runfaan 
fabon faamifeffi, mutta neljättä ei ole enemmän, futn mitä tars 
raitaan feSfinfertaifeen fatoon, niin raoibaan roain fellatnen 
faarouttaa.

$oS me fentäljben lannoitamme peltojamme raaiffapa futn= 
fafin ruttfaasti efim. tppellä ja fosforifyapolla, mutta falia liufe= 
neraasfa muobosfa puuttu, niin emme faa tppbpttäraää roaifu* 
tusta lannoituffestamme, eli fabat eiroät ole lannoittamifen 
mutaan fosfa pf)tä tarpeellista ainetta oli ftffi liian roäf)äsfä 
määräsfä faapurailla. 0 n  ufeisfa paitoin {'auraan jätetty Eali= 
fuolat fiffeen; on lannoitettu maata tpppi= ja fosforiljappo 
riffailla aineilla ja on jonfun aitaa faaroutettu runfaita fatoja, 
niin fauraan fuin luonnollifet faliraarat oraat festäneet, mutta 
eiraät tulot enään ole roastanneet toiraeita, fentäf)ben että pf)ä on 
poisroietp falia forjatuisfa laifjoisfa, ja maata fiten on uurau* 
tettu eitä mitään !orraauSta falilannoituffen muobosfa annettu.
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$alin ja fosforiljapon määrä tntnfä fesftnferiainen laifjo maasta 
imee on yl)tä £)eftaario foljti tafolutevtisfa ftloiffi lasfettuna 
feuraaioa:

®alia goöforî appoa.
2Bef)nä...................................... . 44 34
9tuiS ....................................... . 57 32
D f j r a ....................................... . 49 27
Saura ....................................... . 78 27
h e rn e e t................................. . 57 32
SParout....................................... . 137 53
p e ru n a t................................. , 155 44
9iel)uj[uuriffaat...................... 51
Santut....................................... . 180 65
k a u r i i t ................................. . 159 45
^orffanat................................. . 153 53
Te n ttin e in ä ........................... . 96 25
$Pt)örtänö(u3te...................... . 247 63
^urm ttä fiftö ............................ . 202 69
^ u n a a p ila ............................ . 121 36
SBa lfoa p ila ............................ . 51 26
t a t t a r i ................................. 12 39
©lonrirnQ, nrifyantana . . . . 98 31
^ e llo n ja .............................. 29
pam ppu .............................. , 42 29
ju m a la t................................. . 42 29
Stupaffa ............................... . 116 26

Dlemme myöhiin luetelleet fabon foöforifjappomaärän,
näyttääffemme fuinfa paljon laiEjo tarnritfee enemmän falia fuin 
mainittua Ijappoa. huomaamatta ei tofin jaa jättää, että maan 
luonnollinen faliroarasto fäännöHifeSti on paljoa fuurempi fuin 
fen foSforifyappomäärä, mutta misfä falia ei löyby maasfa 
runfaasti ja IjelpoSti liufeneroaSfa muobosfa, fiifjen ilmestyy 
pian falinpuutetta.

SOliSfä luonnollifia niittyjä fyllälti löytyy, fteHä lifääntyy 
lantaan erittäinfin falia —  fatfo yllä niittyfjeinää —  ja fiHä
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lapaa rooiroat faliroarat jotenfuten pellosfa fäilyä, nneläpä 
lifääntyäfin.

Sun tarfaStaa femmoista taulua, fuin yttä olema, jofa 
näyttää fcöfinfertaifella fabolla oleman välttämättömän fatin» 
tarpeen, niin ei faa luulla, että roäl t tämätön tarme on 
fanta fuin f a n n oi tu s  taru) e. SBiimeffi mainittu ei ole 
ainoastaan riippuma maasfa löytymästä liufenemasta talista, 
maan myös fiitä, fietäroätfö eri faSmit maasfa roäferoempää 
falitiumoSta roai etroätfö ftebä, fefä niiben fyyStä ottamaan 
maasta talia. 3)leenfä on fen aftati laita niin, että mitä enctn* 
män talia joSfafin fasroisfa on, fitä enemmän fe rooipi ottaa 
falia maasta, tyrnin miebonnetuistafin liureofftsta. hiinpä 
eimät mitfään faitjot ote faltriffaampia fuin juurifaSrcit, muita 
maitta ne fiten faipaaroatfin maasfa paljon falia, ne ylipäinfä 
eimät laiftnfaan färfi mäfemämpää faliliurooSta. Scnpätäljben 
maahan fyllä lifätään falia juurifaSmia marten, mutta niitä ei 
fuorastaan lannoiteta falilla. £af)botaan tarjota niille enemmän 
miebonnettua faliliumoSta ja fentäE)ben annetaan falia fibotusfa 
eli roäfjemtnin liufenemaSfa muobosfa.

2. ^attttoifusftoftdfa.

äRaanrailfelystieteen alalla tnainioffi tunnettu profcsferi 
SBagner on tetjnyt monta lannoittamisfoetta, joista mainio 

femme main ne, jotta fosferoat oljran roiljelyStä. ©rilaifia lan= 
noituSaineita fäyttäesfään fai f)än feuraamat tulot, merratuina 
fatoon lannoittamattomasta maasta, jonfa lasfetaan oleman 
=  100:

1. Sannoittamaton................................................ 100
2. ty p p ila n n o itu s ................................................113
3. M i ...................................................................... 107
4. gosforiljappolannoitus......................................113
5. gosforiliappos ja typpilannoitus . . . . 1 4 6
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6. typpi* fa fa lila n n o itu s ............................121
7. Stalin ja fosforiliappolannoitus . . . .  126
8. Sait*, foSforifjappo* ja typpilannoitus . . 181

SifäämäHä fjalmimman näistä aineista, fatin, typpi ja 
foSforiliappolannoituffeen, enennettiin tulo melfein fatibenlertaifeffi 
fiitä, mitä f o S f o r i l j a p o S t a  fa t ypes t ä faatiin, fillä ne 
molemmat foljottimat fabon määrää 46:tla °/o;Ka mutta falia 
niiben fansfa fäytettäesfä tuli fen määrä 81 °/o fuuremmaffi fuin 
lannoittamattomaSta maasta.

Sun maamies tahtoo fofeita tefemätlä päästä felmille fiitä, 
mitä eri faSminramintoaineita f)änen maanfa faipaa faabaffeen
niinmuoboin tietää tuleefo päiten lannoittaa mainioitanfa typellä, 
fosforiljapolla mat talilla, niin luulee l)än fiinä tefemänfä fangen 
miifaasti, että p n  yljbeltä tynnyrialalla täyttää typpilannoitusta, 
toifetla foSforiI)appo= ja folmanneEa falilannoitusta. fiun 
fitte fesfenänfä mertailee eri ainetten fyfyä, enentämään tuloja, 
niin f)än fiitä päättää, mitä maa pnrafnten tarmitfee. Äuinfa 
mirljeellistä tämä on, näfy feuraamista toteista fiernetten lan= 
noiitamifesfa:

1. Sannoittamaton............................. 100 fatona.
2. k a lila n n o itu s .............................100 „
3. ^osfori&appolannoitus . . . .  126 „
4. ^osforiyappo: ja falilannoituS . . 147 „

3oS olifi ainoaSti 3 enfimmäistä lotjfoa: 1) lannoitta* 
maton, 2) talilla lannoitettu ja 3) foSforiljapolla lannoitettu, 
tullut fyfymtjffeen, niin olifi marmaaffi loppupäätöffeffi tullut: 
maal ian ei t a r m i t f e  panna enemmän f a l i a ,  f i l l ä  
f a l i l j ö y s t ä n t ö  ei l a i f i n f a a n  t o l j o t t a n u t  t u l o s t a ,  
ai noaS t an f a  f o S f o r i ^ a p p o l a n n o i t u s t a  t äs f ä  f op i i  
f j yöbyt l ä fäyt t ää.  3a fumminfaan ei mifään olifi ollut 
enemmän määrä.

(Selitystä on peippo löi)tää. SOfaa färfi enfi fijasfa foS* 
foriljaponpuutetta fa toifesfa taas falinpuutetta. Äalilannoitus 
yfftnään ei roointtt foljottaa maan fyebelmällifyttä, fuin ei löp-
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tynyt paremman fabon faatnifeffi tarpeellista fosforiljappoa. 
Äali näytti fentäfjben tfjan te&ottamalta. gosforiljapolla yfjt* 
nään »joitiin fatoa enentää 100:sta 126:teen, mutta ei eneni» 
män, fillä tarpeellifen falimäärän puute fitä esti. Sun fttä» 
mastoin mol empi a aineita annettiin, fof)ofi tulo 147:ään, eli 
läljeS puolta enempään, fuin mitä lannoittamaton pelto antoi.

©nfimmäinen lannoittamisfoe, teljty ohralla, näytti taas, 
miten faiffien folme lannoitusaineen (typen, fosforiljapon ja 
falin) yljbistys antoi paraimman tuloffen ja fabosfa paljoa 
enemmän, fuin minfä ainoaSti typpi ja foSforiEjoppo rooiroat 
aifaanfaaba.

3JfainituSta näfyy felroästi: ett’ei rooi faaba tietää, minfä 
ranrintoaineen maalaji tarioitfee fäyttämällä yljtä ainoata fem* 
moista; että, jos maan tulo paljon lifääntyy typpi* ja fosfori* 
IjappolannoituffeSta jofo yffinään talji y^beSfä täytettyinä, fuin 
fali yffinänfä ei ole roaifuttanut mitään, niin ei fillä ole 
fanottu,

etfeiroät typpi* ja foSforiljappolannoituS f a l i n  yljte- 
ybesfä antaifi roielä runfaampaa fatoa, futen otjralla tetjbyt 
launoitusfofeet ofoittiroat; ja lopufft

että fun tallotaan tutfia, josfo maa tarroitfee jonfun 
ebellämainituista lannoitusaineista, niin on foe fillä tapaa jär* 
jeStettäroä, että muita on olemasfa runfaan faabon faamifeffi 
tarpeellifeSfa määräsfä, ja fatfotaan fitte, tefeefö efim. falilifäys 
maasfa ennafolta löytymään typpeen ja fosforiljappoon fabon 
fuuremmaffi moi eifö.

3f)an toifia ja obottamattomia tuloffia faabaan tällä tapaa, 
ainoalla jofa rooi antaa luotettaroia tuloffia. Äaiffi muut oraat 
fitäroaStoin ere^byttäroiä.

SOlutta tätä Ijyroää tulosta ei fumminfaan faarouteta ellei 
tiebetä mitfä faSroit erittäin faipaaioat fttä ainetta, josta fyfy* 
myS on, — ja täsfä fosfee fe falia.



3. förimffettiaf ftafi-
(anuoifiista?

Dtt felroä, että roastaus täfiän fyfyntyffeen rooibaan faaba 
main fofeiUä, joista faabaan tietää, miten faSroit menestyjät 
fatilannoituffella. ©ellaifia on fofolta te^ty, ja me luetteletnme 
niistä enfi fijasfa joitafuita yllämainitun SBagnerin tefemiä.

a) ^attnoitudtolietfa öcrncitä ja toifjaa «m tteit.
Sofeet tehtiin Ejerneiben ja nuijan fanSfa faroimaasfa, josfa 

oli 0,23 profenttia falia, ja feroeänlaatuifesfa f)ieffamaasfa, jofa 
fifälfi roain 0,036 profenttia falia, eli ei 7e:faan fanrimaasfa 
löytymästä falista. Sifättiin niin paljon typpeä ja fosfori* 
fjappoa, fuin forfeimpaa fatoa raarten tarnrittiin ja merrattiin fitte 
tuloffet, jotfa oli faaroutettu ilman falilannoitusta niitten fanSfa, 
joisfa falilannoitusta oli fäytetty. tu lo ffe t oliroat feuraaroat:

Saiffialla näytti falilannaituS paremman roaifutuffeen 
falista föyfjäsfä IjicffamauSfa, fuin falirtEfaaSfa fanrimaasfa. 
tämä lannoitus roaifutti myös fuuresti fa iffiin fasroeiljin, 
roäf)immin fantamaasfa fasroaroaan potaattiin.

£aroaittiin myösfin, että eri fasioit tarroitfiroat erilaifesti 
falilannoitusta, puolimatta niiben fifältämästä falimäärästä. 
9}iinmuoboin huomattiin, että IjerneS moi fefjittyä fäännöHifeSti 
falilannoituffettafin, fun fitäroaStoin ru is, roeljnä ja oEjra, joista 
fesfinfertainen fato ei ftfällä yhtään enemmän falia, fuin feS* 
finfertainen fato herneitä (fatfo ylempänä); jo fiUotn, fun niiben 
oraat oliroat roain 14 päiroän roanljat, näfyiraät fituroan falin* 
puutetta ja feljittyiroät ainoastaan roitfalleen.

Siman falilannoitusta faatiin herneitä feSfimäärin folmeSta 
foepalstasta:

faroimaalla 128 grammaa Mroaa ainetta, 
fjieffamaatla 80 „  „  „

fun famojen olojen roallitesfa olfiroiljoista faatiin feuraaroat fabot: 
e a n ritn a a E a . § te !!a m a a fta .

Äeirätrufiita . . 64 grarnm. 35 gramtn.
Sieroätroef)niä . . 62 „ 43 „
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IDfiria . . . 4 5  gramm. 19 gramm.
Kauroj a. . . .  151 „ 96 „

Söiainitut olfiroiljat, paitfi faura, faipaaroat fiis paljon 
enemmän falilannoitusta fuin herneet. Kofeet tobistaroat 
@ef)ul tä = £ u p i t ä i n  roäitettä, että on fangen tärfeä antaa 
o t f i r o i l j a l t e  f a l i l a n n o i t u s t a .

Kaiffi olfiroiljat etroät fuitenfaan ole jaman roerrait falin 
tarpeeSfa. Dl)ra erittäinfin tarroitfee falilannoitusta enemmän 
fuin muut. ©en jälfeen feuraaroat ruis ja roeljnä, mutta faura, 
jofa fifältää paljoa enemmän falia fuin muut roiljalajit, faipaa 
roäpimmin falilannoitusta. Käyttämättä falilannoitusta faatiin, 
niinfuin yUäoleroaSta näfyy, faroimaasta 3 1/» ja IjieffamaaSta
5 fertaa enemmän {auroja fuin oljria. Kauralla on niinmuoboin 
Ijyroä fyfy imeä falia maasta. Ka iffi fofeet, jotta SBagner on 
tehnyt, näyttäroät felroästi, että of)ra erittäin fuureSfa määräsfä 
faipaa falilannoitusta. Kun teljbeSfä lannoituSfofeita typetlä 
furoiroiljaHe, faura näfyy fiitä fjyroin menestymän, mutta olira 
ei ole fiitä tietäroinään — nmiffa ^ellriegelin tefemät erittäin 
tarfat fofeet omat ofoittaneet, että 1 grammaa typpeä moi fas* 
mattaa 100 grammaa fauraa, clfea ja roiljaa, ja myös oljraa 
100 grammaa olfea ja miljaa —  niin tulee tämä fiitä, ett’ei 
ohralla ole ollut faatamisfa tarroittaroa määrä falia ef)f’ei myös* 
fääit fosforiljappoa. Kaura fäyttää fentäfyben Ijyroäffenfä typenfin 
femtnoiftlla aloilla, jommoifiHa ol)ra färfii fali= ja fosforif)appo= 
nälfää, ja fe on fyynä fiiljen, ett’ei opra moi fäyttää typpeäfään 
fjynjäfienfä niinfuin muuten. Kofeet omat tämän tobeffi niittäneet.

Söaiffa fitfeisfä maalajeisfa löytyyfin falia, niin on fali* 
fuolojett arroo niille futnminfin paljo fuurempi fuin fäytännöllinen 
maanmiljelijä arrcaafaan, fyystä että maasfa löytyroä fali on 
fibotusfa muobosfa. tämä fosfee erittäin oljraa. S iitä  fopii 
teljbä fen jof)topäätöffeen että, fun nyt on huomattu oljrati tar« 
mitferoan paljon fali* ja foSforifiappolannoituSta, moibaan, fäyt= 
tämällä fuureSfa määräsfä näitä aineita, faaba r u n f a a m p i  
fato,  t y p e S t ä  föyj jempää ja o l u t p a n i m o i l l e  f i i s  
f e l r o o l l i f e mp i a  ol j r ia.



10

9Banf)a fofemuS on jo ennen näyttänyt, että falilannoitus 
tefee ofjran jatttjoifemmaffi, eifä lafimaifeffi tal)i typpiriffaaffi.

(Seuraamasta foetuloffesia huomataan myös, että fali= 
lannoitus roaifuttaa täybellifemmin fefjittyneen ja rasfaamman 
jymän:

Söeljnc. Dflufiita.

1,000 jöioää painot ilman falilannoitusta 19 gr. 15 gr.
„ „ „ falitannoituffeHa . . 25 „ 12 „

©bellämainittu tiebemieS 2Bcgner fanoo myösfin huoman* 
neenfa falilannoituffen muisfafin faSmeiSfa faaman aitaan tafai- 
femman hebelmöitfemifen ja fiemetten aifaisfemman tuleeutumifen.

b) c&utnoifusJioe perunoille.
Sftunfas fofemuS löytyy fiitä, etteimät perunat eiröätfä 

muut juurifaSmit ebisty, foS niitä fuoraStaan talilla lannoite* 
taan, maan tulee lannoitusta antaa ebetlifeHe laiholle. Kofeet, 
fotfa on tefity, näyttämät, etfei perunafaSmua ebistetä, fun fitä 
fuoraStaan lannoitetaan helposti liufeneroilla falifuoloilla, erittäin 
foS maa en femeatä Ijieffaa. — 2öäE)äinen falilannoitus fellai  ̂
fella maalla ei, fiffi fuin peruna fufoSti, näyttänyt mitään mai* 
futuSta; ja mäfemämpi lannoitus fillä aineella oli fuoraStaan 
mah i n go f f  i.

©aroimaasfa fai falilannoitus roarret paremmin fasna- 
rnaan, jota fe ei tehnyt fyeffamaasfa. SBaSta fufoistuffen 
tapahbuttua laibettiin huomata falilannoituffen ebutlinen mai* 
futuS nriimefft mainitulla maalajilla. Kefäfuun lopusfa alfoimat 
faliHa lannoitetun perunan roarret marttua mahroemmiffi, fuin 
lannoittamattomalla foepalstalla fasmaneen perunan, fa faiofin 
enentyi.

Kun typpi* jo foSforihappolannoituSta annettiin, foto fali* 
iannoitulfen fanSfa taiffa ilman fitä, lifääntyi fato, fäytetyStä 
2 grammasta falia

faroimaalla 260 grammalla perunia 
hieffatnaalla 192 „

käyttää fiis fiitä, fuin jos peruna, jofa hyrciu moi ottaa 
mastoon falia, fäyttäifii fjymäffenfä faroimaahan i meytyneen
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falin paremmin fuin E ietpost i  l i u f eneman falin E>ieffa* 
maasfa. SBoitaneen fentäfyben faroimaalla, jofa fuuresti imee 
ftfäänfä ramintoaineita, ilman määrättä ja meneStyffellä fäyttää 
roäfemempää falipystäntöa, fuin femcäDä hieffamaaUa. — Kai* 
fisfa tapauffisfa näfyy niistä fofemuffista, joita tunnemme, 
oleman paras antaa fille f  asteille, jofa faSroaa perunan ebel lä,  
foroin mäferoää falilannoitusta.

Sofaista mäfemää falilannoitusta teljtäesfä, tulee fum= 
minfin muistaa, että on ebulltöta miebontaa faliliuroosta maasfa, 
fefä että löytyy miljelysfasmeja, niiben joufosfa faurafin, jotfa 
eiioät färfi mäfemätnpää faliliumaSta. ©tUä fyyStä fylroefään 
fali femätfylmöjä marten jo fyffyllä tahi taimella maal)an.

c) ^m ta-itpifaa marfctt.

Kofeet omat ofoittaneet, että hätätilasta fyffyllä ja taimella 
apilamaita mcneStuffeBä moipi lannoittaa fainiitilla ja thotnas* 
fuonajaul)oiHa, mäiffa onfin parempi fäyttää näitä aineita jtlle
mitjalle, jonfa fefaan apilanfiemenet fylmetään. Kofeet tobis=
tamat myös, että typpiriffaat, typpeä fof oomat  palfofaSmit 
ja apilalajit, eimät tarmitfe typpilannoitusta, faattamatpa mielä 
mahingoittuafin fiitä. 3a fumtninfin näytti apilan feasfa fas=
roaroat ruoho t  färfimän typpipuutetta, fillä, ennenfuin GljUi5 
falpietarilannoituSta annettiin, olimat ne maaleanroiljreät ja lafas* 
tumaifet, muita lannoittamifen jälfeen tulimat ne tumman* 
mifyreäiffi ja antoimat riffaatnman tuloffen. 2Be^nätaiE)ot, jotfa 
feurafimat toinen apilaa ja toinen ruohoja, näyttimät felmästi, 
että apilas, maan ei ruohot, oli tehnyt mainion typpiriffaaffi.

<i) is i i f tn l l f l .
Kofemus on ofoittanut, että niityisfa, joita lannoitetaan

faliHa ja tljoinaSfuonaUa, fasmu muuttuu ftlen, että ennen mcl* 
fein yffinomaifeSta moitolla olleiten ruohoien fijaan tulee apilaa ja 
roitjelemättömiä palfofaSmeja, famasfa fuin tulo fuuresti enentyy. 
3otta tämä tapahtuifi,' täytyy lannoitusta antaa muut ami a  
mu of ta p e r ä t ys t e n ,  fiHä enfimmäinen lannoittaminen faS« 
mattaa apilan ja palfofasmien taimet, ja masta feuraama faa
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ne niin roäferaään fefjitflffeen, etiä fato fuuresti enenee, tuielöpä 
ioifinaan tulee fahbenfertaifeffifin. tämänlaatuifen fali* ja 
foSforiljappolannoituEfen fautta ^ctnän tuto ei ainoastaan fuu* 
retie, maan fen laatufin parenee. SRiSfä tarrae raaatii fatffia 
fänttämään, on tämä annettama ennen falilannoitusta.

e) ^ttuppaftasmlJe.
9iapfi, finappi, tupaffi, hamppu ja humala tarraitferaat 

fuurta falimäärää maasfa, jonfatähbeit ne enimmiten omat falitla 
lannoitettaroat. tupafaHe on fali roälttämättömästi annettama 
riffihappoifena falina, fosfa tupaffi tulee laabultaan Imonom* 
tnaffi, jos fäptetään falifuolaja, joisfa on enemmän florifatiola. 
Keiitofuolaa (florinatrio) fitä raostaan roaifuttaa ebullifeSti 
fehruufaSraien fatoon, fefä hpmppben että paljoubenfin puoleSia.

f) ^Pitufa*ImsfVu
^ebelmäpuut, marjapenfaat, parfa, manfifat p. m. fpöffi* 

faSrait faipaaraat ufein falilannoitusta raoibaffenfa antaa hpmän 
fabon. 90le palaamme tähän ebempänä

4. maalajit farttrifferoat ftaft-
famtoifttsta?

1. Suomaa. S iin ä  ei ole litffa, fun fanotaan että ilman 
falifuoloja monta fuoa railjelpStä ei rooifi meneStpffellä tehbä, 
fe on, ne eiroät antaifi ebulltfia laihoja. Kalifuoloja on fentäl)* 
ben fiitä liittäminen, että maamme ifoja foita raoibaan muuttaa 
riffa iffi, roiljaraiffi raainioiffi, ne fun muutoin eiraät antaifi 
fanottaraaa tulosta, to tta  fumminfin on, että mpöS fosfori* 
happoa paremman tuloffen faarauttamifeffi tulee niille antaa, 
falfin oheSfa; mutta ennenfuin falifuolat tuliraat fauppaan, 
puuttui pleifesti faataraisfa oleraaa ainetta foitten faliEa lannoit* 
tamista roarten, fillä lehtipuuntuhfaa fiffi ei ollut tppbpttäroäsfä 
määräsfä faataraana, eifä fitä raoinutfaan otla; ei foista fiis  
mpösfään raoinut faaba rnnfaita fotoja.
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Kofeet formata liufenentia falifuoloja, Ealimaafälroällä ja 
faliriEEaalla famimaatta, niisfä feubuin misfä femmoista löptpp, 
«imät ole antaneet fehuttamia tuloffia. ©ifä foroi toirooafaan, 
että fuotaroia tuloffia' niistä fosfaan faabaatt, fillä of)tä maljan 
fuin raafafosfaatti on tooinut fprjäpttää Ijelppommin fiuEeneroia 
foSforif»cppoifia lannoituSaineita, tjljtä roäljän tullee mpösfään 
huonosti tiufenemat maafälpäjauhot forrcaamaan helposti liufe* 
neroia Ealifuoloja.

Suomaalle omat falifuolat fiis ihan tarpeellifia lannoitus* 
aineita.

2. $eweä f)teffamaa. SBaiffa maanroiljelpsta fopit bar* 
joittaa hieWamaaHa/ falilannoitusta Eäpttämättäfin, niin on 
fummtnfin ihan roarma, että, fun tobellaftn tuottamaifeSti tafj* 
botaan fenlaatuista maata roiljellä, pitää, jolfet fotoin runfaita 
lantamäärtä löi)bt), roälttämättömästi falilannoitusta annettaman, 
©itiä faamutetaan näet fen,

että maa väitetään phbellä EaSnteilte mälttämättömällä 
aineella, falitla, jota h îEommaSta hieHomaaSta miltei fofonäan 
puuttuu;

että maa, fun fomeliaita falifuoloja fäptetään, tule paljoa 
f o s t e a m m a f f i ,  niin etfeiroät fasroit airoatt helposti Eärfi 
fuitcuutta; ja

että fali* ja fosforihappolannoitus falfiti ja merfelin fanSfa, 
jos feHaista tarroitaan, tefee monien tpppeä*fofooroien  
faSroien roiljelemifen tällä maalajilla mahbollifeffi, ei ainoastaan 
fuureffi hpöbptfi rehujenEaSmatuEfelle, maan mpös maan ritas* 
tuttamifeEfi tt)peliä mitä halroitnmalla tantatta, johon me ebenpanä 
palajamme.

Dllaffenfa tuottava on h^Eamaan miljelpEfen nojautu* 
minen tpppeä fofoamien Easroien roiljelpEfeen, ja Eun niiben roil* 
jelpS riippuu fali* ja fosforihappolannoituffesta, niin moipi 
aiman oifeasti fanoa, että ilman falilannoitusta ei hl)roää fatoa 
hieffamaasta halpaau hintaan moiba faaba.

9)Metnpia pllämainittuja maanlajia roarten on fainiittia 
ennen faiffta muita falifuoloja fäptettämä.
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3. <Saw>imaa. Kun tämä maatoit faifista vähimmin 
tarvitfee falia, niin pibettiin fauvan fääntönä, etfei laifinfaan 
fannattanut antaa favimaalte falilannoitusta. 9tyt ei tätä 
enään voiba väittää, fittc fuin SBagnerin ebellämainitut fofeet 
ovat osoittaneet, että fali favitnaatlafin on antanut erittäin 
hyviä tuloja, ja fuin muutamia vuopa fitte p cofesfori SJlärcfer 
erääsfä (Saffatt maaviljeltjsfeuralle annetusfa feriotnuffesfa närjtti 
fuinfa fjän fiinteällä maalla fuurimmalla men;Styffellä färjtti 
fainiittia:

4 fertaa ruohoille
4 „ fevätviljalle
4 „ perimille ja
1 „ apilalle, jolloin f a f f i n f e r t a i n e n  apilanfato

faatiin, vaiffa fainiittia täytettiin väfevöittyjen falifuolojen 
afemeSta, jotfa ovat parhaat falifuolat faavimaata varten.

tästä  huomataan että favimaantajeja löytyy, joita hpmällä 
meneStpffellä fopii lannoittaa falifuoloitla, vaiffa emme vielä 
taiba antaa muuta neuvoa favimaatt viljelijöille, fuin että tefe= 
vät tarfoituffen mufaifia fofeita falilannoituffella tutfiaffenfa, 
milloin fe tällaifella maalla antaa fannattavia tuloffia.

®i ole huomaamatta jättäminen, että fa iffi juurifasvien 
ja myymistä varten fasvatettujcn heinien viljelys fuureSfa 
määräsfä tefee jofa maalajin föyhäffi tiufenevasta falista ja fentälj* 
ben vaatii falilannoitusta feveällä maalla ja ainafin foetteeffi raS= 
faallafin maalla. SDtutta myös virtfan haasfaaminen faa aifaan 
tuntuvia tappioita, ja voi fentähben fefin tetjbä falilannoituffen 
tarpeellifeffi.

Kun on fyfymyS foetteeSta, fannattaafo falilannoitus favi= 
maalla vai eifö, niin antaa SSagner feuraavan ohjeen, enfin 
huomautettuanfa, että paljon riippuu fiitä, mifä foefaSvi fäntetään.

Oletetaanpa, että fatfi maanviljelijää, joilla on aivan 
famaKaista maata, tahtovat foettaa, joSfo maa tarvitfee fali= 
lannoitusta. 3Jtaanviljelijä 21. fäyttää 100 filoa falia hehtaaria 
fohben, ja valitfee foefasviffi ohran.  SOlaanviljelijä $3. fäyttä 
faman verran lannoitusta, mutta foefasvina r e h u j u u r i f *  
f  ai ta.  $aljonfo tulee funtmasfafin tapauffesfa tulon fuurentua,
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että puoli falista, 50 f iloa, faataifiin litfatulosfa tafaifin? 
SaSfu on helposti tehtp. KeSfinfertainen ohran fato tarroitfee 
50 filoa falia, mutta fesfinfertaifeen rehiuiuurifasfatoon menee 
300 filoa falia. 9Uinmuoboin moi ohra fohoutua faf)ben* 
f e r t a i f e f f i ,  mutta iuuriffain fato main enentpä phbel lä  
f uubenne f f e t l a  mainitun lannoituffen fautta. (Äatfo taulua 
ftro. 4). Ohran viljelijä tuulee maanfa oleman fominfin fuu« 
reSfa falintarpeesfa, mutta iuuriffain töiljelijä, jofa paljaalta 
filmällään tuSftn näfee eroituSta laiiioisfa, armelee, etfei pelto 
faipaa falilannoitusta, ja fumminfin molemmat maapalstat tar« 
mitfemat t)f)tä paljon falia, ja molemmista oli jo enfimmäifesfä 
fabosfa faatu tafaifin toinen puoli annetusta määrästä, tä stä  
näfpp fuinfa tärfeätä on, että tämmöifet fofeet tehbään tarpeelli- 
fella huolella.

4. 9Kaa§fa Iöt)tt)n)ä falffimäörä. ©chul t j ^Supi t j ,  
jofa on mainio järjeStelmällifeSti lannoittamaan maata faltlla, 
möittää faimitin ainoastaan filloin oleman tehoffaan, fun maa 
ftfältää tarpeeffi falffia, oli fe fttte luonnostaan fiirtä ollutta tahi 
falfitfemifen ja merfelöitfemifen fautta fiihen tullutta, niin että 
fainiitti ei maifuta ainoastaan f a l i f u o l a n a ,  mutta fiinä Iöp= 
tpmät lifäfuolat mpösfin tulemat fäptäntöön. SBagner, jofa 
hpmäffpp tämän, antaa fiitä feuraaman felitpffen:

©itä fuurta riffU  ja fuolahapon paljoutta, mifä löptpp 
fainiitisfa, eimät fasroit moi fifäätifä ottaa. SBiljellpt fasmit 
tarmitfemat niitä mätjäifen, ja jos ifompi määrä happoja tungeiffe 
fasvisoluthin, niin fe on mahingoffi. RaSmit täyttämät hproäf* 
feen ainoastaan faniitisfa löptproät emäffet: falin, magneftan ja 
natrin. 3>otta fainiiti moifi maifuttaa ebultifesti, pitää maasfa 
löptpmän falffia, jofa roetää puoleenfa fainiitin hapot, joten fiinä 
olemat emäffet tulemat mapatfft ja pääfemät yhtymään fellaisten hap
pojen fanSfa, joita mitjettpt fasroit »oiroat imeä ftfäänfä fuurempta 
määriä, nim. f a l p i e t a r i  = f o S f o r i n  j a h i i l i h aP on f a n s f a .

tämä felmittää, mtffi fainiittilannoitus on tapahtuma 
phbeSfä falfitfemifen ja merfelöitfemifen fanSfa, tahi thontasEuona* 
lannoituffen phtepbesfä, ©djult^Supitsm moitteen mutaan.



Silitä taas tulee fainiitisfa löytyroiien firauaineffiin, jotfa 
elupääsfä oraat magnef ia ja n a t r i ,  niin ou tunnettu afia, että 
magnefia on t)fft Easraien raälttämättömimpiä ravintoaineita, 
että tätä ainetta on ebuHinett antaa faifitle maalajeille, jotfa 
fitä roäljäsfä määräsfä fifältäroat. Katrin raaifutuSta pibetääu 
raain raälitlifenä ja luullaan fen raaifutiaraan niin, että maahan 
imeytynyt fali liufenee, fefä että fe raaifuttaa liuraentaraasti 
maasfa löytqraään fosforihappoonftn, ja niinmuoboin raälillifesti 
olifi rarainnon hanffijana.

tämä on erefibys. Katrin liuraentaroa rooima on pieni, 
mutta fen f u o r a n a i f e n  raaifutuffen on huomattu oleraati 
niin filmiin pistämän, että fe fannatta tulla lähemmin tutfituffi.

Sopuffi ei tule unhoittaa, että fa lffifin  itfeSfään on roält* 
tämätön raraintoaine, että mitä tätjbelltfemmin faiffia näitä 
aineita lögtyy, fiitä raarmemtmn roaifultaraat ne fa iffi ja fiis  
myös fe fali jofa lifätään maahan.
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5. $afi(ttttitoifU5 ja uubet mctctn- 
wifjefysoptt.

Uufi lannoitusoppi, josta SBagner huomauttaa, on 
lyhyesti feuraaroa:

1. Kolmesta taloubellifeSti tärfeimmästä lannoituSaineeSta, 
t y p e s t ä ,  f o ö f o r i h a p p o s t a  ja f a l i s t a ,  on typpi fatlein. 
Sotta tämä tefifi mahbollifesti fuuritnman raaifutuffen, on iar= 
peclUsta, etfei maa färfi mitään fosforihapon eifä falinpuutettaa, 
roaan ftfältää niistä niin paljon, fuin fe tarroitfee rooibaffenfa 
antaa fiturimmait mahboHifen fabon. KoSEa maa rooipi fäilyttää 
näitä aineita, niin ei meibän tule airoan niufaStt niitä mittailla, 
roaan fatfoa että maasfa löytpp liifamäärä niitä molempia/ 
raarfinfin falia, ja fitä Eafjbesta fpystä. Kali on enfinfin hoi* 
roempi fuin fosforihappo' ja fitoutuu täybeHifeSti maahan, 
©itäpaitfi on raiifasta raäferaemmän falilannoituffen fautta 
forottaa oljisfa ja rehuisfa löytpraää falimaärää, että faataifiin
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falirifasta farjanlantaa, josfa muobosfa falia parhain taibetcan 
faaba peltoon.

2. 3KiSfä niittyjä löytpp, tulee niitä runfaasti lannoittaa 
faintitiUa fa thomaSjauhoilla, enfi rouofina 500—700 filolla 
roiimemainittua ja 500:11a— 700:11a jofa 1,000 filolla enfi» 
mainittua lannoitusainetta. S illä  lailla faaroutetaan ufein ihan 
hämmästpttänriä tuloja parhainta lajia, joiben tpppimäärä on fuuri 
ja jotfa airoan roäljäifen fifältäroat faSroifyptä. tpppeäfofoaroia 
faSroia ilmeStpy, ja faabaan rouofittatn ^eftaria foljti 100 — 200 
filoa typpeä apila* ja roirnalaihojen muobosfa, jofa tulee talou* 
belle hpöbyffi ja on fiitjen fpntynyt mitään typpilannoitusta 
fäyttämättä.

3. Sama on laita, fun roitjellään herneitä, papuja, 
rotrnaa, mailasta, apilaa p. m., jotfa eiroät tarroitfe typpilan* 
noitusta, mutta jotfa juurisfaan ja fänfeisfään jättämät peltoihin 
runfaita typpiroaroja ja fen ohesfa lifääroät fitä lantaan, fun 
niitä heininä, olfina ja roiljantarehuina fyötetään. tä tä  typpeä 
faabaan eritpifettä fuStannuffetta ilmasta, ja fe tulee roiljan ja 
juurifasroien hpöbyffi, ja fiten fäästpy ofa fiitä fuureSta fus* 
tannuffeSta jofa menift ©hilifalpietarin ja ammoniafin ostoon.

tämä uufi lannoitusoppi ja tämä uufi järjestelmä pellon 
rotljarouuben lifaämifeffi —  mifäli fe riippuu maan roaruSta* 
mifeSta runfaalla typpimäärällä —  perustuu niinmuoboin roäfe* 
roämmän foSforitjappo* ja falilannoituffen fäpttämifecn pelloilla 
ja niityillä, fefä tpppeäfofooroien fasroien roiljelemifeen. SBagner 
fe on, jofa on efittänpt tämän uuben lannoituSopin, ja ©chultä 
on fe, jofa Supitjisfa on tnuobostanut ja faattanut fäptäntöön 
uuben järjestelmän — typpeä fofooroien fasroien järjeStelmällifen 
roiljeh)ffen —  jofa mainitun tilan feroeällä hieffamaaUa on 
tuottanut loistamia tuloffia.

4. Uufiin maanroiljelysoppeihin fuuluu mpösfin fe, että 
lannoituffen pitelemifeSfä estetään fitä fuurta typpitappiota, jofa 
fiinä fäännöQifeSti tapahtuu, ja että foetetaan roälttää, etfei 
ifompi jouffo multaamuobostaroia aineita lannoituffesta n. f. 
palamifen fautta mene huffaan.

2
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91e aineet, jotta oraat näyttäytyneet fiif>ert tarfoituffeen 
parhaiffi täyttää, oraat joto fuperfosfaattifipfi, jofa fifältää 6 — 8 
profenttia raebesfä liufeneraaista fosforiljappoa, tatffa myös 
f  a i n i i t t i .  SBiimeffi mainittu on faiffia muita aineita raaifutta* 
raampi estämään multaamuoboStaraien ainetten fatoamista, ja 
fun fuperfosfaaitifipfia tahi fainiittia täytetään, ei lannasta mene 
mitään typpeä huffaan. Kun tiebetään, että lantaa taraaHifella 
taraalfa pibeltäesfä, ja typpeäfitoraia aineita täyttämättä, menee 
huffaan tafalurautsfa merfittynä 31 prof. multaamuobostaraia 
aineita ja 23 prof. lannan typpeä, niin helposti raoi huomata, 
että fainiitin tifääminen lantaan on erittäin raoittoa tuattaraa ja 
fentähben puolustettaraa faiffiafla, misfä fainiittia jofa tapauffeSfa 
tarraitfee panna maahan, fiis  erittäin maatiloilla, joiben maan* 
laatu on feraeätä. Sikatiloitta, joiben maanlaatu on fiinteämpää 
on fuperfoSfaattifiyfin täyttäminen fitäraaStoin enemmän paltaitaan.

SJtitään erityistä fulunfia lannan piteleminen ebettä mai* 
nitutta taraalla ei fynnytä; annetaanhan raatn fen fainiitin, jofa 
muutoin fuoraStaan olifi pantu peltoon, tef)bä fierron farjettaan 
ja lantafäiliöön tuttaffenfa jo fieflä, raaiffa raälittifestifin, typen* 
hanffijaffi, jos ei fuoraStaan ilmasta anastajana, niin fen typen 
fäilyttäjänä, jofa reljutaihoista ja raihantarehuista on fiirtynyt 
lantaan. SDliten tällä laitta täytetty lanta roaifuttaa, näfyy 
allaoleraista £>olbefleiSfin tefemistä fofeista pettotta. 9Jtaanlaatu 
oli hietfaperäistä.

SBehnän fato oli, filoa heftaarta fohben: 
lannoituff. johon ei ollut fainiitia lifätty 3,529 olfia ja 1,235 railjaa 

„ „ oli „ „ 4,696 „ „ 1,900 „
3ofa päiroä fäytetään talleisfa ja naraetoisfa lannan päälle 

ripottamifecn */*— 1 filo fainiittia jofaista täyfifaSrauiSta eläintä 
fohti, ja fuhteettifeSti raähemmän pienempiä eläimiä fohben. tulee 
farttaa, etfeiroät eläimet faa fainiittia fifäänfä, fillä fe on myr*
fyllistä nautittaeSfa, ja fe ei myösfäan faa tulla mihinfään
fuoranaifeen yhteyteen nahan ja forffien fanSfa. ©enpätäljben 
fäytetään fainiittia jofo farfinoisfa, pilttuisfa ja hinfaloisfa, juuri 
ennenfuin pahnoja eli fuiraiffeita niihin leraitetään, että fe tulee
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pcitetyffi, taiffa pannaan fitä fiinifytfettyjen eläimien taaffe 
fii£)en, mifjtn fonta putoo.

6 . ^ a r if t to ta t  ja  n iib e it fto fto o m us.

Sannoituffeffi täytetyt falifuolat jaetaan {anteen päätyi)* 
mään, nimittäin:

A. Itflflfta ftto ta f.

1. S la in iitti, jofa tanmHifesti myt)bään tafaamalla fiinä 
12— 14 profenttia falia, fifältää feuraaroat määrät altamainittuja 
aineita:

SBolffin tn u faan . S ie tfcn  m u faan .

Ka tia ............................. 16,9 12,93
SKagnefiaa.................. 18,5 10,75
K a t r i a .......................... ? 15,79
K a l i f ia .......................... ? 0,74
9tiffil)appoa...................... 34,6 21,67
Ktoria ja ftuoria . . . 12,9 28,68
piljappoa ja fjieffaa. . ? 1,40

2. Sautafuolaffi fanotaan taitfia muita tefo»raafafuoloja. 
häistä lantafuoloista on näyttänyt meille oletoanfa ebullinen fe, 
jofa ennen futfuttiin falimagnefiaffi, ta’attuna fifältäroän 15— 18 
prof. falia. ©en fofoomus on mainitun Sierfen mufaan:

Siiffifjappoa. . . 22,80 prof.
Ktoria . . . .  23,17 „ 
^iiljapp. ja fjieffaa 10,60 „

Kaita . . . 15— 17 prof.
SOlagneftaa. . 13,oo „
Katria . . . 16,15 „
K a lffia . . . 5,46 „

©e ei poiffea fofoomuffenfa puolesta paljo fainiitista, ja 
fillä on fama fäytäntö fuin tällätin.

B. g8äfte»öi&gf fuolat.
3. Älortfalio, joffi ro i i b e s t i roäteroöity falilannoitus 

nyfyään futfutaan, myybaän 45— 50 profetitin ta’atulla fali* 
armolla, ©en fofoomus on feuraaroa:
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SBoiff. Sierfe.
Äalia............................ . 47,5 52,69
3Jtagnefiaa . . . . . 0,9 2,26
K a t r i a .................... 8,6 7,76
S a l f f ia ...................... . 0,2 —
9iiffthappoa . . . • 0,6 0,24
Kloria ja fluoria . . . 47,2 48,93
^iihappoa ja bieffaa. . 0,4 0,19
tätä fuolaa tulee ennen muita fäyttä f i i n t eän l aa*  

t u i f e l l a  maalla.
4. 9tiflil)aWoineu lait, ta’attuna fifättäroaffi 50— 52 

prof. falia, fifältää:
90— 96 prof. rifftfjappoista falia ja 

1— 4 „ florinatriota.

5. 9itffil)oppotnen falimapefta on fama fuin ennen 
futfuttiin „puljbistetuffi faltmagnefiaffi", ta’atulla 26— 28 prof. 
faliartooHa. Se fifältää:

50— 52 prof. riffiljappoista falia,
32— 36 „ riffilj. magnefiaa ja

2— 6 „ florinatriota.
9iäitä molempia fuoloja fäytetään enimmiten teljbaStar* 

peifiin. 9ttffiE|appoifeSfa falisfa löytyroä falt onj läEieS faffi* 
fertaa faltiimpi fuin fainiitisfa oleroa, joitta täfjben fitä ei juuri 
fannata fäyttää muuta fuin tupafaUe.

7. pinoin tufee itafifuofoia käyttää ja mitfcä 
tulee uiafifa?

©nnenfuin oifein täEjän fyfymyffeen faataa vastata, on
enfin feuraaroa felitys annettava.

peltomaalla on yleenfä fuuri voima pitää falia fiinn i, 
mutta fitävaStoin fefä flo ri että natri poistumat fabeveben fanSfa, 
jofa tunfeutuu maahan. 3)1 itä enemmän maa fifältää reettä,
fitä enemmän miebontuu ja fitä pitemmin poistuu faltfuoloisfa
olema vahingollinen aine. Sline, jonfa maa lujasti fiinnittää, 
leviää tietysti h i t a a s t i  fiinä, ja fitä on fentähben täytettävä
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fouan ennen fylvoä. SDlonet fasvit, Jotfa fuuresti tarvitfevat 
falia, efim. juurifaSvit, eivät fiebä väfevöittyä faliliurooSta, 
ja vaativat fentähben faabaffenfa faliliuvoffen miebonnettuna, 
levinneenä ja fibottuna maahan. Kalilannoitusta tulee fiis  
panna maahan aifaa ennenfuiit fellatfia faSvia fylvetään, jofo 
vuofi tai puoli vuotta ennemmin, tämän fautta lämmitetään 
fifin, että liifa florimäärä ef)tii poistua maasta fateen fansfa, 
fillä maa ei fibo tätä ainetta.

*DiaalajeiQa ja fuolojen laabulla on fuitenfin täsfä fuh* 
teesfa fuurt merfityS, fillä fuuri erilaifuuS on fiinä fohben o!e= 
masfa. 3Jle huomautamme fentäljben maalajien feuraavista eri* 
laifisfa ominaifuuffista. Sata ofaa maata raotpi fifäänfä 
imeä icettä:

^Siihieffa ...................... 25 paino* eli 37,9 tilaofaa.
Kalffthieffa . . . . 29 n  rt 4 4 ,i tt

Keveä favi . . . . 40 tt tt 51,4
jähmeä favi . . . . 50 H tt 57,3 tr

t i i l i f a v i ...................... 61 tt tt 62,9 tt

SDlelfein puhbas favi . 70 tt tt 66,2 tt

Söyhä falffimaa . . . 85 tt tt 66,1 n

StuSfainen favimerfeli . 34 tt tr 49,9 tt

Kasvitarhamaa . . . 89 tt tt 67,3 tt

SDtulta............................ 190 tt tt 69,8 tt

Dtt luonnollista, että jos falifuolaa fylvetään
maahan, ei fiinä oleva vahingollinen aine tule lifimainfaan niin 
miebonnettuffi, fuin jos fama määrä pannaan turroe* tahi 
mutamaahan, jofa fifältää noin 8 fertaa enemmän vettä, painon 
mufaan, fuin hieHO/ eifä myösfään flori fiitä poistu niin pian 
hiefasfa fuin multamaasfa. Seuraus tästä on että mutamaatla 
fopii vähemmällä vaaralla fäyttää falifuoloja htljemmin ennen 
fylvoä fuin hieffamaaUa. — Siliten muitten maalajien laita on, 
näfyy ylläolevista numeroista, jotfa ofoittavat, misfä määräsfä 
eri maalajit voivat imeä vettä fifäänfä.

SHe falifuolat, jotfa meillä voivat tulla fyfymyffeen, nim. 
9l:ot 1, 2 ja 3, ovat fevätfylvöiUe täytettävät mieluimmin 
ebeöifenä fyffynä ja juurifasveille paraiten vuotta ennen, tahi
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fylvetään ne lohta leiffuun tapahbuttua fen faSvtn fänfeen, 
jonfa jälteen juurifasvit tulevat. h iistä  ovat varfinfin raafa* 
fuolat varfjaimmin täytettävät fuin florifalt.

Kuu tal)botaan falilla lannoittaa maata juurifasvia var* 
ten, on paras fäyttää fuolat fitte viljalle, jofa fäy juuriffain 
ebellä. Kalia voiban fuitenfin fylvää myösfitt vartain fyf; 
fyHä ennen fyySfyntöä, vieläpä ptätilaSfa aitaifin
feväälläfin tjeti lumen futattua, erittäinfin turve= eli ruoppa* 
maalla.

Sipilä ebistyyi fuuresti falilannoituffeSta; fun tallotaan 
forottaa fen fatoa, on falifttola, jos apila fylvetään fyySviljaan, 
fylvettävä fen ebellifeen fefantoon, mutta jos apilan fylvö tulee 
tapahtumaan fuvitou’on fansfa, niin annetaan lanta ebeHifenä 
fyffynä ja fynnetään filloin maahan. Kevätlannoitus, fun fe 
hätätilasfa annetaan, on tapahtuva niin aifaifin fuin fuinfin.

SUittyjen lannoittamista varten on Saffanmaalla näyttyänyt 
parhaaffi fäyttää falifuoloja marras* taiffa heltnifmtSfa, ja mai* 
nitaan niitä, erittäinfin fainittia, £)i)ioiffi fammalenhävittäjiffi.

£ebetmäpuita fopii lannoittaa fyffyllä, levittäen llorifalia 
niin laajalle fuin puun offatfin ulettuvat.

$ttä luetellun mufaan fopii falifuoloista fäyttää:
91:0 1 etupääsfä hieffa* ja fuomaalla;
9t:o 2 voibaan myös fäyttää fuomaalla;
9l:o 3 jämeällä maalla ja
9l:o 4 tupaffia, manfifoita ja muita puutarhafasvia 

varten, paitfi parfaEjeiniä ja hebelmäpuita, joitte 9i:o 3 on 
täytettävä.

8. fitfeefto fiafifttofoja käyttää
ufctmmtäfa tapattfftSfa maa vaatii fefä fosfori* 

happo* että falilannoitusta, ja fangen h a r h o i n  vaifuttavat 
falifuolat fiis  yffinänfä oifein ebuttifesti. ©uperfosfaatti ja tho* 
maSfuonajauhot, itfefufin eri tarfoitusta varten, antavat, jos
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uitto täytetään famatle faSvilte, mutta tyhjettyinä fuUefin fopi* 
vimpana aitana, oivalUfen tulotien yhbeSfä fatifuolojen fansfa.

SOluutamilCe faSroeille ja muutamilla maalajeilla tulee —  
futen tunnettu on —  typpilannoitusta tnyösfin antaa, mutta 
turve* ja mutamaatla on typpilifäyS ufein tarpeeton, voipi 
vä listi olla valpngoffifin, fosfa fe faattaa fasvattaa lafoviljaa.

9. $uin&a roäfteuntä farotoifusta on 
amtettanm?

A. Jtomalla maalla.
Kun me täsfä SBagneritt y. m. mufaan luettelemme tar* 

peellifet lannoitusmäärät, ei tarvinne fanoa, että jofaifen maamie* 
hen joSfain määrin täytyy ne enentää, tat)i vähentää, efitntyvien 
afian haarojen mufaan. (Savimaa, jota ei niin ufein lannoiteta, vaa* 
t i i  väfevää, lannoitusta; Ijieffamaata lannoitetaan mieluimmin 
ufeammin ja väljemmin terraltaan. Syysv ilja  fefannon peräsfä 
ei faipaa niin väfevää lannoitusta, fuin efifasvin jäljesfä 
fasvava j. n e.

©fjilifalpietaria ja riffihappoista ammoniaffia on fääs* 
tövämmin täytettävä, fosfa mitään erityistä jälfivaifutuSta 
niistä ei faata obottaa, ja ne fitäpaitfi ovat faUiita. fosfori* 
happoa ja falia fopii fitävaStoin fäyttää runfaaSti, fillä pelfo, 
että fuurempi määrä fosforiljappoa vaifuttaifi ennen aifaista 
tuleentumista, on erehbys, jos vain löytyy tarpeeffi typpeä ja 
falia maasfa. Kun alempana mainitfemme vain fuperfosfaattia, 
niin on muistaminen, että t h o ma s f u o n a j a u h o j a  ufein 
ebulla fen afemeSta voibaan fäyttää, ja tulee fiinä tapauffeSfo, 
jos fama vaifvttus feuraavana vuonna tahbotaan faavuttaa 
thomaSfuonaSta fuin fuperfoSfaatiStafin, antaa fahbenfertainen 
määrä fosforihappoa fuonaSfa, fvtpecfosfaatisfa olevaan fosfori* 
happoon verraten.

Jlalilannottu8ta, jota ei pibä unhoitettaman, fäytetään 
niin, että fiinteällä maalla annetaan faSville miebompaa lamtoi*
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tuSta ja fainiitin afemeSta annetaan florifaliota. Suin tämä 
fuola fifältää paljoa enemmän falia fuin fainiitti, fäytetään '/* 
tätä ainetta fainiitin verosta. 3oS apilaa taf)i juurifasroeja 
feuraa, niin ei fumminfaan anneta Ejeiffoa falilannoitusta, roaan 
täyftn fesfinfertainen, maaulaabun mufaan. KaifeHaifeHa feroeällä 
E)ieffamaatla, famaten fuin muta* ja turroemaaKafin lannoitetaan 
runfaasti fainiitiHa, — ja fun juurifaSroeja ja apilaa tulee 
jäljesfä, lannoitetaan maata erittäin roäferoästi fiHä aineella-

a) Saunottu  ̂ oifimtljaHe keitaana fohben.
© rp e rf c g f a a tti , fa im ittiaa , GfjiUFalpietarta fat rilfilj. am m on.

£eiffo lannoitus 200 100 100 75 filoa.
Äeöfinf. 300 200 200 150 „
SBäfcrcä „ 500 400 400 300 „

©uperfosfaatti laSfetaan fifältäroän 18 prof. roebesfä liu^ 
feneroaa fosforiljappoa ja fitä annetaan taroallifeSti feSfinfer* 
taifena lannoituffena, joH’ei apila feuraa, folioin roäferoämpää 
lannoitusta annetaan.

typpilannoitusta fyySroiljaa roarten ei anneta fyffyllä, 
jos mainio on ^yioäsfä funnoSfa, taiffa jos tarhalantaa on 
annettu tahi jos typpeäfofooroa fasroi on fasroanut ebellä. ©en 
fijaSta fäytetään fesftnfertaista ©hilifalpietaria pääHelannoituffena 
femäällä, ja jaetaan fe niin, että puolet annetaan fesfiroälisfä 
huhtifituta ja puolet toufofuusfa, jos maalaji on tjyroin feroeätä 
maata.

$ 0S maa on laihaa eifä mifään typpeäfofooroa faSroi ole 
fasroanut fyysroiljan ebellä, niin tarroitfee fiinteä maa roäfe* 
roämpää ja feroeä maa fesfinfertaista typpilannoitusta, © yf; 
fyHä fäytetään V* fiitä ja feroäällä 3A pääHelannoituffena 
©E)itifalpietarin muobosfa.

Keroätroiljaa roarten on yteenfä paras fäyttää lannoitusta 
niin, että fttä roiljeHään joSfafin ebeHifelle faSroiHe hyvin lan* 
noitetusfa maasfa taiffa että antaa fen feurata typpeäfofoorota 
faSroeja (palfofasroeja), joten roain hciffoa typpilannoitusta tar= 
roitaan fäyttää Gf)ilifalpietarin muobosfa, jonfa rooi antaa jofo 
hiuffafen ennen fylroöä tahi pääHelannoituffena, fun roiljaan on
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ilmestynyt folmas tahi neljää lehti. Olutpanimosohralle ei faa 
roäferoää typpilannoitusta antaa ja tulee lantaa fefoittaa maahan. 
$oSforihappolannoitusta annetaan tarpeen mufaan. Kalilannois 
tusta annetaan runfaasti, fillä ohran fabon runfaus ja laatu 
fenfautta paranee.

Kaura on fjyroin fiitotlinen typpilannoituffesta ja nuijan 
typpimäärä ja fen fanöfa myösfin fen armo enenee, fun famaan 
aifaan tarpeefft fosforiljappoa ja falia on olemasfa.

b) gamtoituS juunfa§«)tf(e tataaria fohben.
peruna tarroitfee:

S u p e tfo s fa a ttta . © Ijtlifalpieiaria.

£>eiffo lannoitus. . . . 130 150 filoa
KeSfinf. „ . . . . 200 200 „
SBäferoä „ . . . . 250 300 „

SRehujuuriffaat, lantut ja nauriit:
© u p erfoS faattia . © f)U ifalpietaria.

|>eiffo lannoitus. . . . 250 150 filoa
KeSfinf. „ . . . . 300 300 „
SBäferoä „ . . . . 400 600 „
Sainiittia ei fosfaan anneta fuoraStaan perunoille, roaan 

fiHc faSroille, jofa faSroaa niitten ebellä, fillä muutoin huononee 
niiben laatu. SJlitä feroeämpi maa on, fitä roäferoämpää fai= 
niittilannoitusta annetaan. 9tel)ujuuriffaat, lantut ja turnipfi 
tarroitferoat fitäroasioin runfasta fainiittilannoitusta —  600— 800 
filoa heftaaria fohben — ebellifenä fyffynä, fillä ne tuleroat 
fiitä feStäroämmiffi, mafuifammiffi ja terroeellifemmiffi. 3oS 
annetaan fahbenfertainen määrä thomasjauhoja fuperfosfaatin 
afemeSta, fynnetään fa in iitti ebellifenä fyffynä alas täyteen 
fyroyyteen, 20— 30 fentimetriä, ja fäytetään jauhot fen oljesfa 
roarhain feroäaUä.

typpilannoitusta juurifaSroeille on annettaroa @E»itifat= 
Pietarin muoboäfa, eifä riifiljappoifena ammoniaffina. Dn ereljbys, 
fun luullaan, että falpietari roaifuttaa i»aE)ingoEifeSti perunoin 
hyroyyteen, jos famasfa tyybyttäroää foSforihappolannoituSta 
annetaan, eifä fäytetä falpietaria pääHelannoituffena, roaan fe
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fefoitetaan maahan ennen fylroöä. täHä fuotatfa lannoitettu 
maa tulee pian foroaffi ja fitä tulee fentähben a^Eerastt muofata.

3oS eläinlantaa fäytetään, niin tapahtuu fe parhain itiin* 
muoboin, ellei maa ole liiaffi feroeätä, että fyffyllä fynnetyUe 
pellolle lanta leroitetään talteen alfaesfa maalle, tyrnin aifaifin 
feroäällä fylioetään fttten ©hilifalpietari ja fuperfosfaatti (tho* 
maSfuonajauhot oraat fylroettäraät raähintäin fuufautta ennen 
fylroöä) ja faifft fynnetään maahan 15— 20 fentimetrin fyrayy* 
teen. ©läinlannan puutteesfa on roihantalaitnoifus puoluStettaroa, 
johon täytetään, joftt typpeäfofooroa faSroi.

©läinlanlaa on paras fäyttää perunoille ja refmjuuriffaiHe.

c) 8annottu§ paIfo= ja apifaufulttiftlle fagraeide 
lieftaaria fohbett.

9}ätnät typenfofoojat eiroät tarroitfe mitään typpilannoi* 
tusta ja fartuttaroat fitä fumntinfin maahan juurienfa ja fän*
fienfä fautta. 9tii0e on:

6 u p e rf o s f a a tt ia . f a in ii t t ia .

§eiffo l annoi tus. . . .  250 400 filoa
ÄeSfinf. „ . . . .  300 500 „
SBäferoä „ . . . .  400 600 „
tulemia nurmia roarten on parempi antaa faf)benfertai* 

festi thomasfuonajauhoja fuin fuperfosfaatiia, fillä jauhojen
•roaifutuS on feStäroämpi. 3)ffirouotifia palfofasroia roarten mää* 
rätföön hinta fumpifo näistä aineista on ebullifempi fäyttää.

Kainiitti fynnetään maahan ebellifenä fyffynä. §yroin
feroeällä maalla fumntinfin riittää, fun fitä roain äeStetään maa* 
hän. Ufeimmat feroeät maalajit roaatiroat myös falfitfemista 
tahi merfelöitfemistä. K i i n t e ä l l ä  maalla fäytetään florfaliota 
feuraaroat määrät:

£eiffo lannoitus 75, fesfinfertainen 100, roäferoä latt* 
noitus 125 filoa heltaaria fohben.

3os tahbotaan lannoittaa faSroaroaa apilanurmea, niin 
tulee fiihen fyffyllä fytroää thomasfuonajauhoja ja fainiittia tahi 
fuperfoSfaattia, mutta farnana fyffynä ei faa nurmea pitää tai* 
tumena, fillä eläimet färfiroät fen fautta että faaroat fifäänfä
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lefjbUtä lannoitueaineita. Äeroäällä on nurmi äestettäroä, jofa 
lifää fefin puolestaan fatoa.

2)faaltu, jofa ei lannoitettunafaan tahbo faSroaa palfo* 
fasroia, lienee tämä autettu fillä että Ijeftaaria fohben leroite* 
tään 3,000— 4,000 filoa lujroää ruofamultoa, mifä on otettu 
pellosta, jofa antaa linroiä fatoja mainittua fasioia (f. t. f. „is* 
tuffamaata").

d) gannoitug peilattane ja pampulle Jjeftaatta fohben.
Dstolanta ei ainoastaan lifää tuloa, roaan faSrcattaa myös 

paremmanlaatuifia fuituja. Käytetään:
©uperfoSfaattta 200— 300, fainittia 500— 800 ja S£)ili* 

falpietaria 200— 250 ftfoa. Santa fynnetään foroöHe maahan. 
€t)ilifalpietaria ci täsfä riffihappoinen ammoniaffi moi forroata.

e) Niittyjen lannoittaminen Ijeftaaria fohben.
Niittyjä lannoittamalla faamme enemmän rehuja, fiis  

myösfin enemmän lantaa ja mannana feurauf|ena fiitä enemmän 
roiijaa j a  rehua pelloista. ®i fannata lannoittaa niittyjä tep* 
peäfifältäroillä aineilta, maan lannoitetaan ne r ouof i t t a i n :  

600— 800 filolla fainiittia ja 
400— 600 „ tfiomasjaulioja.

Siiman huono niitty roaatii molempina enfi rouofina yllä* 
mainitun mäfemätnmän lannoituffen. @i ole faifinfaan harmi* 
naista että fato yllämainittuun tapaan tel)byn rouotuifen lan* 
ncittamifen fautta paifuu 3,000— 7,000 filolla fjeftaaria fofjben. 
3os lannoitusfustannuffet tafatumuisfa lasfetaan forfeintaan 
55— 90 marfuffi ja heinäfin luetaan 100 filolta 7 mf 60 p. 
fefä otaffutaan että tulo aifaa rooittaen fol)oo 3,000 filolla 
heiniä 228 mf. armosta, tahi 7,000 filolla, armoltaan 532 mf, 
niin on moitto erittäin fuuri, maiffa ei otetafaan lufuun fitä, 
että roilja tulee ufein fahbenfertaifesti paremmaffi fuin ennen. 
fiaSitmllifuuben liian huonona ollesfa fynnetään niitty cnfin ja 
fytroetään fiihen hymiä fiemenlajeja.

Santa firotetaan ulos fyffyllä ja feroäällä äestetään niitty, 
mifäli fe rooi tapahtua, erittäinfin jos niitty on fuiroa. ©en
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fautta fjäiöiää fatnmal ja ilma pääfec vapaammin raaifuttamaan. 
■Dlärät niityt, oliroat ne fittc parentpiafin, oraat falfittaroat }a 
merfelöittäroät ja fitä ennen ojitettaraat.

f) ^ebeltnaputtten
lannoitus laiminlyöbään yleifeSti. 9Jle raaabimtnc niiltä fatoa 
jofa rauoft, mutta unnamme niille liarrooin rarointoa, raaiffa 
paljoa runfampia Ijebetmätuloja faabaan, fun lannoitusta annetaan. 
Sfompau fjebelmäpuuta tulee r a u o f i t t a i n  lannoittaa:

2 filolla fainiittia, 1 fil. tljomasjauljoja ja fil. ©piti* 
falpietaria.

pienemmät puut faaraat fufjteelfifeSti raäljemmän.
Kainiittia ja tl)oma§jauf)oja firotetuan fyffyllä puun juu* 

relle, niin leraeälle hiin fen offat ulottumat, ja fairoetaan maa= 
lian. SBäliäifen farfeampia ttjomaSjaulroia, jotfa ftfältäraät 40
— 60 prof. hienoa jauhoa, fopii fäyttää, jos ne oraat fjalroempia. 
©lliltfalpietaria fäytetään aifaifin feroäällä. 3»oS on ifoja f)ebel= 
mäpuun istutuffia fyfymyffesfä, niin fylraetään yli fofo Ijebel* 
mäpuunnStuStuSalan fjeftaarla fol)ti: 800 filoa fainiittia, 400 
filoa t[jomaSjau[)oja ja 200 filoa Sljilifalpietaria.

Sannoitus fäytetään niinfuin yllä on fanottu, eifä falpie* 
taria tarroitfe fairaaa maahan, fillä feraätfateei liuroentaraat ja 
raieraät fen fiiljen. ©fjilifalpietaria ei tarraitfe fäyttää, jos puut 
lyffääraät raoimaffaita rauojtfasraanteita.

B. gmomaalTa.

Suomaitten forain fuuri erilaifuuS tefee fen, etfei niitä 
Iannoitettaesfa aina raoiba feurata määrättyjä fääntöjä.

Kemiallinen analyyfi eli tutfimus antaa täsfä fohben pal* 
joa raarmemman jof)batuffen, fuin mifä on foraalla peltomaalla 
teljbyn analyyfin laita. 3fommaSta taf)i pienemmästä multa* 
liappomäärästä faamme tietää fen tiuraentaroan raaifutuffen, 
minfä fuomaa tefee firaennäiSaineifiin. SOcaan ifommaSta tai 
pienemmästä falffitnäärästä taibamme myös päättää, tapaljtuufo 
fuomaan multaantuminen nopeammin raai hitaammin, ja tuleefo 
lafjinnä feuraaraana railjelysfaittena maan elimellinen typpi tyy*



29

bpttäroäsfä määräsfä liuroennetuffi roai eifö. »Siitä riippuu 
onfo tarpeellista antaa typpilannoitusta roai eifö.

taroallifen peltomaan analpyfi ei rooi aittaa meille famal* 
laifia perustelmia. S iitä  rooipi fpllä oppia tuntemaan maan 
fosforiijappo*, fali* ja falffi* p. m. määrän, mutta ei fuinfa pal= 
jon fiitä on fiinä muobosfa, että fe taitaa felroata rarointo* 
aineeffi fa että juuret fen imeiöät fifäänfä. 2lnalppfi ei myös* 
fään taiba antaa felfoa fiitä, oroatfo rarointoaineet tafaan letoin* 
neet tnaaljan roai löytymättä ne fiinä firoitnurufina p. m. 
peltomaan multaljapon (IjuntuSljapon) paljous on taroallifesti 
liiaffi pieni, rooibaffeett teljoffaasti hajottaa huonosti liufeneroia 
fosfatteja ja fatiyfjtymiä.

täsfä  jätämme fiffeen fen, että fuomaan pitää olla Ijyroin 
ojitetun ja muutamisfa tapauffisfa fen päälle f)ieffa leuritetty 
t). m., fppStä että fyfymyS on täsfä roaan lannoituffesta.

$leifd)erin mufaan oroat fuot jaettaroat falffimäärään fat* 
foen fatjteen lajiin, jota jafoa me täsfä feuraatntne.

g) Äalffitiffaibeu joitten launoittaraiueu.
9iämät fifältäroät fäännöHifeSti enemmän fuin 2 '/a prof. 

falffia, fuiroan aineen fufyteen, ja niitä oroat etenfin attjaifet 
mutafuot, fuortiityt ja fuolaaffot p. m. f. 9ie eiroät tarroiife 
falfitfemista, ja niillä ei taroallifesti fäytetä mitään eläinlantaa. 
S:t)omaSjaul)ot ja fainiitti aifaanfaaroat fatoja, eifä typpilan* 
noituS ole tarpeellinen, fillä maan luonnollinen tpppimäärä on 
taroallifesti jotenfafin ifo, ja riittää faSroille fotjtuullifeffi 
raroinnoffi.

§yroin erilaifia määriä t£)omasjaul)oia ja fainiittilannoi* 
tusta tarroitaan niille faSroeille, joita roiljetlään näille foitla, 
riippuen maan luonnosta ja fosforitjappomaärästä. §eftaaria 
fohben fäytetään taroallifesti:

600— 1,200 filoa fainiittia,
400— 600 „ tfromasjautjoja.

©itäpaitfi on puolustettu fitä roiljelemistapaa, että potjja* 
roefi lasfetaan 1 metri pinnan alle fefä että maalle roiebään 
10— 12 fentimetr. paffuubelta f»ieffaa, fiina tapauffesfa että fuo
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on hyvästi muliaautune&fa tilaSfa. SuviviljaUe aiottu lan* 
noituS unnetaan ebellifenä fyffynä ja fynnetään matalaan maatjan. 
£>yväffi onneffi ei tämä yllämainittu fotoin falliS tjiefanajo aina 
ole välttämättömästi tarpeellinen.

Niittyjä, joisfa on iämmöistä maaperää, lannoitetaan Ijef* 
taaria fofjben:

400— 1,200 filolla fainiittia ja 
200— 600 „ tfjomaSjauIjoja.

©nfintmäifinä touofina fäytetään ifotnpia määriä, jälfim* 
mäifinä märempiä, ja lannoitus kipitetään lofafuusfa foljtuul* 
lifen fostealla ilmalla, jonfa jälfeen fellaista maata ei fatnana 
vuonna faa fäyttää laitumenfa. Keväällä äeStetään niittyä 
aljfcraSti.

h) gauuoituS falfilta fityfjifla foitta.
9iäil)in luetaan forfeat rafjfafuot, fanertoafuot y. m., jotfa 

fuivina fifältäioät väljemmän fuin V* prof. falffia; näitten vilja* 
vuubeUa on falfitfeminen tafji merfelöitfeminen pääefj tona.  
Siten fjajoovat paremmin maasfa olemat typpi* ja multa*aineffet, 
fjaponliifamäärä fitoutuu ja ilma pääfee paremmin toaifuttamaan 
tnaafjan. Sotia tämä fatffi tapaljtuifi, ei faa maata peittää 
l)icffaferroffella, ennenfuin fe on tarpeeffi perStaantunut.

Salffilannoittamista uubistetaan jofa fuubeS vuofi, ja 
fiiljcn fäytetään 4,000 filoa vasta fammutettua falffia tjeftaaria 
fof)ben.

SOluuten looibaan maata lannoittaa fainiitilla ja tfjontaS* 
fuonajauljoitla fefä eläinlannalla, mutta väfjämen määrä 6 lj’li* 
falpietaria roaifuttaa taroallifesti paremmin fuin eläintanta. 
^uraljiten fannattaa typpilannoituffen antaminen juurifaSveilte. 
£eftaaria fot)ben fäytetään:

125— 200 filoa ©Ijilifalpietaria,
1,000 — 1,200 „ fainiittia ja

600— 700 „ tfjomaSjouljoja.
^alfofaSveiUe ei tarvita typpilannoitusta, mutta ufein 

fcllaifen peltomullan levittämistä, joSfa on tjyvin faSvanut 
famaa palfofasvia (istuffamaata). S itä  levitetään 4,000 filoa
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{(diaaria foljben. On fetmnoifilla foilla myös £)t)l°öEä meneS» 
tyffellä täytetty ijienoffi jauhettua fosforiittia ja foproliittijauljoja, 
roaiffa niiben roaifutuS enfi rouonna on Ijieifompi fuin tljotnaS* 
jauhojen.

i) fiaunoituS n. f. pilalle poltetuilla foilla.
©nfin annetaan 4,000 filoa roastafammutettua falffia  

Ijeftaaria f oi) t i ; fen jälfeen fäytetään ostolantaa fuuremmasfa 
määräsfä femmoifella uuroutetuUa maalla, ^erunain roiljelyf*
fesfä on feitraaiua lannoiiuS fangen ebullinen, Ijeftaaria foljben: 

Sainiittia . . 1,500 filoa.
S^omaSjaufjaja 900 „
©fjilifatpietaria 400 „

(Samanlaista lannoittamista fäytetään olfiroiljalle, mutta
palfofastoeja roarten ei fäytetä typpilannoitusta, roaan istuffa* 
maan (eroittämistä yllämainitulla taroalla. —  3)leenfä ei tarffoja 
lannoitusmääriä rooiba fäätää foiHe, jotfa oroat niin eri* 
laifia, roaan tulee funftn, jofa omistaa fellaifiu, fiyroin järjeS* 
tetyillä fofcilfa tutfia, mifä lannoitus Ijänen matHanfu antaa 
paremmat t a l o u b e l l i f e t  tuloffet.

10. l&tfta tttfoft^a on ftafifannotfus anfnnut?
On felroää, että tämän pienen roiljfofen aljbas tila et falli 

luetella faiffia, mitä täsfä fufjteesfa olifi fanottaroaa, ja luftjaa 
pianfin roäfyttäifi numerojen fuunnaton paljous, joita fellaista 
felroityslä atttaesfa tu lifi labotella. 9Jle rajoitumme fentäljben 
luettelemaan muutamia niistä monista fofemuffista, jotfa on 
faaroutettu, roiitaten muuten ftifjen, mitä ennen on mainittu. 
SDfärcfertu antaman fertomuffen mufaan fainiitilla tetjbyistä fuu* 
rellaifeSta fofeista on feuraaroia tuloffia faaroutettu:

A.

42 fertomuffen mufaan oli 38 foetta falilannoituffella 
antanut ftyroiö tuloffia, mutta 4 ei ollut luonnistunut, jofjon eri* 
tyifet afianfjaarat oliroat fyynä.
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Sato oli lifääntynyt että faatiin:
1. &ieffamaatla . . . .  fatjbenfertainen fato.
2. "  . . . .  V4 runfaampi fato.
3. turroe* ja multamaalla 1/z  enemmän.
4. „ „ „ !af)benfertainen fato.

tt n  n  tt tt

6. „ „ „ fuurempi fuin faljbenf. fato.
7. „ „ „ 1l i  fuurempi fato.
8. „ „ „ V*— V* f«na.
9. „ „ „ 5 fentneriä enemmän jälfifatoa.

(©nemrnän obotettiin).
10. „ „ „ folmenfertainen fato.
11. Saroimaalta . . . . 1/ t  forfeampt fato.
12. SJtuut niityt . . ,
13. „ „ . . .
14. „ „ . .
15. „

Seuraamat määrät oli fäytetty tynnyrinalaa foljti:
2 fentneriä 1 ferta, roaifutuffetta.

fatjbenfertainen fato. 
1/ t  enemmän.

3 // 4 H aina fjyroäHä roaifutuffeHa.
4 tt 9 tt niistä 8 pyroättä roaifufuffetfa ja 1 ilman

roaifutuSta.
5 tt 2 tr fjyroällä roaifutuffella.
6 rt 14 tt joista 12 fjyroällä roaifutuffella, 2 ilman.
7 tt 3 tt aina fjyroä roaifutuS.
8 tt 6 tt 5 fertaa pyroäHä roaifutuffella, 1 ilman fitä.

10 tt 1 tt fjyroällä roaifutuffella.
©nemrnän fuin 10 fentneriä, 1 ferta ilman fjyioää roaifutuSta.

Saffineljättä fertaa on niinmuoboin fainiittia täytetty 3:n 
ja 7:n fentnedin roaitjeella, ja niistä on main 3 tapauffeöfa 
ljuono maifutus faatu.

3Kitä aifaan tulee, niin ei ole lofafuuSfa tefjbystä lanttoU 
tulfeSta tyrniä tuloffia faatu. tyrniä on faaroutettu faifista 
lannoituffista, jotfa on annettu ajalla marrasfuusta fjelmifuuljun, 
mutta maalis* ja Ejufytifuusfa tefjbyistä lannoituffista oroat 
puolet menneet tyhjiin.
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@ttä falilannoitus on parantanut roiljan laatua, ferrotaan 
niistäfin paifoista, joisfa fen paljous ei ole lifäänh)iu)t. ®nim  ̂
mut täytetään 5 —9 fetitiienu maineella tijnmjrinalaa foljben. 
Ufetsfa tapauffisfa faatiin roaitt fosforitjapon fansfa tuuria 
tuloffia falifuoloista. ©ifä foroi loaatiafaan että falilannoitus 
uffinänfä fägtettqnä aina roaifuttaifi, jos maa faipaa muita 
aineita.

B. fh tfe .
24 fcrtomuffesfa ferrotaan 20 IjyroäStä ja 2 onnistumat 

lomasta tuioffeSta. Slinoaötaan ijfft foc on ollut tt)f tänään on
nistumatta, niin. Ijieffa  ̂ ja turvemaalta, mutta filloiit täytettiin 
l 1/? fentneriä faunitta feroääl lä,  mifä oli fopimatonta.

kiinteällä maalla tcfjbyt fofeet ciroät antaneet tjyuriä tuloffia.
Suetelluista lif cityistä faboista, mainitaan feroeällä maalla 

73:11a Vstlla lifätgStä tulosta fefä terran 15 profentUla. 
turpeilla fefoitetulla Ijiefalla faatiin 4 fentneriä enemmän nuijaa 
ia 13 fen tn. enemmän olfia, fcfä yljbeStä paifasta fafjbenfertainen 
tulo. Käytetystä määrästä mainitaan antaneen:

2 fentn. 2 fertaa F)i)tx)iä tuloffia.
3 „ 1 „ fama.
4 „ 6 „ jatna yfjbellä poiffeuffeUa.
5 „  5 „  fama.
6 „  5 „ 3 fertaa et Ijyroiä tuloffia.
8 „  1 „  fyyroä tulos.

Kuufi fentn. fainiittia näyttää oleman fe määrä, jottfa t)li 
et ole menemistä. 15 fertoinuffeSta on 14 ebullista fun 2 -5  
fentn. fainiittia tynnyrinalaa foljben fäytettiin rufitlle. Sali' 
fuolojen fansfa annettiin alinomaa fosfortljappoa luujauhojen y. 
m. muobosfa.

SJtttä lannoittamiSaifaan tulee, niin epäilemättä täi) fcU 
mille, että falifuolat omat fäytettäroät hämään atfaan ennen fyU 
roöä ja omat £)t)tt)in (efoitettaroat maahan. igiuffafeit myöhästy  ̂
nt)t on fypfymtnen ollut 6 tapauffeSfa, aifaifempt faljbesfa ja 
mitään roaifutuSta färfimättä on letffuu-aifa 4 tapauffeSfa. SKai  ̂
futuffeSta roiljan laatuun mainitaan fen otteen:
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4 tapauffeSfa ebuflitten.
10 „ famoiit.
14 „  ruis näyttäytyi feStäroätnmäffi; ci lofoontunut.
13 „  painamia fiemcniä; parempia fuin eläintantaa

annettaeSfa.
It i „  roteroia jyioiä faatiin.

©i yffifään fertomus mainitfe roaStaffaifia tuloffia, niin 
että ifjati mannaan rufiin  fiemenmuobostuö ebistyy eifä falitta 
lannoitettu roilja niin helposti mene lafoon. havaiten oroat 
falifuolat roaifuttanect, fun ru is feuraa typpeä fofooroaa faSmia, 
niinfuin herneitä, apilaa y. m. f., joita myös on falifuoloilla 
lannoitettu; roätjempi on menestys fitäroaStoin ollut, fun fitä on 
täytetty muuten lannoittamattomaan fefantoon.

C. .Äeroäfunfja, erittäin faura.

43 fcrtomuffcSta mainitaan 37 fangen cbullista tulosta ja 
6:Sfa tapauffeSfa ci ole laittfaan tuloffia faatu. .piettä; ja tui- 
rocmailla omat tuloffet olleet parhaimpia niin. 33 fofccsta oli 31 
onnistunutta ja roatn 2 ilman feurauSta. ftimteämmällä maalla 
oit roaifutuS cpäroarmiit. huonommista tuloffista on yffi fyn 
tynyt fuirouuben töt)ben, fefä faroimaalla, jofa luultaroaSti ei 
tarroinnut falia.

6ato on lifääntynyt fcuraamasja määräsfä:
1. ^ieffatnaaHa..........................7 ®—V* enemmän.
2. SDlul tar i f f aall a Ijieffatnaalla . 5 fent. fiementä, 10 fent. olfia.
3. „  „  1B84 20 „
4. „  „  1885 15— 20
5. „  „  . . 30 prof.
6. „ „ falffia fifältöroällä 2 0 —50 prof.
7. 9Jhiltariffaalla faroimaalla —Vö enemmän.
8. turrocmaalla olfia ja fiementä faljbenfert. fato.

Sainiittimäärä oli taroallifesti ' 5— 7 Va fentn. tynnyrinalaa 
foljben. ÄypfymiS=ajaSta mainitaan, että fe roälistä oli joubu- 
tettu, roäliSti myös tullut roiiroytetyffi.

Parhaimmat tulotiet antoiroat fosforitjappoa lifäämällä 
tehbyt fofeet; josfafusfa tapauffeSfa, fun myös typpeä annettiin.
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D.

Sameasta fcrtomuffcSta mainitfemmc feuraaman.

22 fofeeSta tuli 18 tjiimäii, 2 huonoa tulosta ja 2 fofeeSta 
ci huomattu mitään tulosta.

taroallifesti täytettiin 7 7a fentn. fainiittia. Ajasta, joi* 
loin lannoitusta fäytettiin, on tnainittaroa:

2J}arraSfuu—Soulufuti: 4 foetta, faiffi ebuflifia, mitä fabon fefä 
hymyt)teen että paljouteen tulee, 

tammifuu — §elmifuu: 5 foetta joista 3 antoi ebuHifcn lifäyffen 
fabosfa, 1 oli roaifutuffctta, 1 antoi pienemmän fabon. 
4:Stä heltnifuusfa tcljbyStä fofeeSta roäljenft 1 tärffclyS* 
määrän, tammifuusfa annettu lannoitus on tapahtunut 
falffimaalla.

SOJaaliäfuu: Kolme fertomuSta: fato eneni; yhbeäfä tapauffeSfa 
ronhent tärffelySmäärä.

§uhtifuu: Kolmesta fofeeSta fuurcni fato fahbesfa; mutta fai- 
fisfa folmeSfa mähetti tärffelySmäärä.
Kun falifuoloja aifaifin fäytetään, ei fabon laatu huonone, 

mutta tämä tapahtuu niitä myöhään fäytettäesfä, jofa fentähben 
on hyljättäroä.

Kertomuffesta fäy muuten felroiHe: 
että ufeimtnisfa tapauffisfa fuuresti enennetty fato faatiin; 
että paras roaifutuS fainiitista faattiin hicffamaalla, faroctt* 

fefaifella hicffamaalla, multariffaalla hicffamaalla ja fuomaalla;
että fainiitti myöhään täytettynä roähentää perunan tärffc* 

työmäärää;
että fitäroaStoin fen hymä mafu ruofaperunana ennemmin 

paranee, niinfuin myös ohutfuorifuuS ja festämäifyysfin; ja 
että fainiittilannoituS pibetifi tnoncsfa tapauffeSfa fasroi* 

fauben, roarret pyfyiroät fauetnmin roi()ericinä ja fypfyminen 
tapahtui myöhemmin, mifä taroallifesti on faifenfin fatoa ettem 
täroän lannoituffen feurauffetta.

SUuutoin mainitaan, että perunoille on puhtaampi fali* 
uota, florfalio, mieluummin fäytettäroä fuin fainiitti.
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E. ■jKcfjujmmiUinctt j«  fanfttf.
tu loffct omat 5 fertomuffen mufaan feuraaroat:

a) Sferoeällä Ijieffamaalla: erittäin fjyroiä tuloffia;
b) Sftultariffaalla l)ieffamaafia: fuuri fato faatiin; 
e) Suomaalta: maljboton tulo;
b) Saroitnaalla, 3:nen luofan armosta: ilman roaifutuSta.

h iillä  maalajeilla, joilla falifuoloja faucmmttj on Ijyöbyllä 
täytetty, itiin. Ejtcffa* multa* ja fuomaalla, ci fen roaifutuS foS* 
faan ole näisfäfään fofeisfa pettänyt. Saroimaalla oli falilait* 
uoitus tarpeeton. SeSfimäarin fäytettiin 7 7a fentn., ja erääsfä 
tertomuffesfa fanotaan, että paljon fuurempia fatoja roaSta fil* 
loin faatiin, fun 10 fentn. fainiittia annettiin, jotaroaStoin 5 
fcutnr. fainiitti on liiat; heitto fannoitus. — Sainiitiu fansfa 
annettiin 2 tapauffeSfa eläinlantaa, 1 tapauffeSfa fosfaattia, 1 
tapauffeSfa ammoniaffi*fuperfoSfauttia ja i;f)beSfä falffilannoituSta- 

£>eifoilla maalajeilla, niinfuin fjieffa*, mutta* ja fuomaalla 
on falilannoitus rcljujimriffaitlc erittäin cbullitten.

Santtuja roartctt oli fainiittia täytetty yljbcsfä tapauffeSfa, 
ja tuli fato fenfautta lifätyfjt yl)bctlä fuubennella ofalfa.

F. herneet.
SBtifi fertomuSta on annettu ja niistä fuuluu:

3 fanien ebullifclta;
1 tapauffeSfa oli fato näljtäroästi paljon lifätty;
1 tapauffeSfa on fyllä faatu ifompi fato, roaan ei fumminfaatt 

fannattaroaa tulosta.
3l)ait roaljirtgoTfista tulosta et mainita.
Äeroeallä maalla oli byroiä tuloffia faaroutettu, roieläfiu 

parempia, fuin eläinlantaa fäytettäesfä. — SRiSfa falilannoitus 
ei ole roaifuttanut, fiinä on luultaroaSti maasfa ollut fosfori* 
hapon puutetta.

«. Apifa.
91eljä foetta oli teljty apilaa roarten, joista folme oli ebttl* 

lista, ja mainitaan taroattoman poubatt olleen fyyttä fttfjen, etfei 
neljäs luonnistunut, © ri maalajeilta teljbyiotä toteista fanotaan että:
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a) jyvä llä  Ijicffamaalla vert=apilan fato tuli fafjbenfertaifefft
ja puna=apilan Vs fuuremmaffi fainiittilannoituffert fautta.

b) Savenfefaifella Ejicfatfa, fuivalla «femalla: fuittmubeit täi);
ben ei faatu forfeampaa fatoa.

c) Kiinteällä maalla, fyiebanfefaifella: tuloffct faifitt puolin
fjytcät.

b) SänteämntäUä favimaalla: tulo fafybenfertainen.
9liinmuoboitt on erilaifetla maalla vaifutuS ollut hyvä, 

vaiffa ei mitään muuta lannoitusta annettu. Äainiittimäärä 
väitteli 4:Stä 10 fentneriin. sJ)t)bc§fä foefertomuffesfa fanotaan
4 fentn. liian pieneffi määräffi. —  toifeSfa mainitaan, että jos 
apilalle fylvetty fainiitti fyltnätt ipuoffi ei voinut liuveta ennen 
Ijelmifuun fuluttua, niin fäytetyt 10 fentn. fainiittia polttamat 
apilaa, mutta famaSfa fanotaan fabon fuopean ilman vallitesfa 
noitsfeett faljbenfertaifeen määräänfä. SäännöHifeSti fäytetään 
fainiittia apilaa varten tammifuuSta aina feSfiväliin maalis* 
fuuta*). @rä§ maanmies väittää, etfet fillä tapaa lannoitettu 
apila ole yöfjaHoilta färfinyt mitään vatjinfoa.

H. OTttttt

Sun 7 V» fentn. fainiittia fäytettiin erästä virnalajia var= 
ten, eneni fato yl)bellä folmanneffella.

Pellavafäto tuli fatjbenfertaifeffi fainiitti* ja fosforifjappo* 
lannoituffien fautta, fäytettyinä hiivalla afemalla ftjaitfevalla 
favimaalla.

SRämät tuloffet fyllin felvästi näyttävät falilannoituffen 
fuurett merfityffen.

11. 2iTär<ftmn |a l&agnertit faufumtot 
fcafifamtotfttftfesfa.

SDIärcfer mainitfee feuraavia fainiitin fäyttämistä fosfevia 
pääfotjtia.

* )  3ftui§tettaroa on, että fertom uffet foSferoat ©affarnnaaU a tefjtqjä 

fofeita, joSfa talroet oroat melfein lum ettom at.



1. Sainiittilannoitus näytti paraljiten fannattaroan fillotn, 
futt elimelltfiä typpeä fifältäroiä aineita ja falffia löytyi maasfa, 
ja hm lamaan aifaan runfaaöti foSforifjapolla lannoitettiin. 
9)f)benteferr)ää on, oioatfo typellifet aineet fotofin multa* eli 
turvemaasta, miljantalannoituffesta, palfofaSmeilla tai niiben 
fängeistä taiffapa tarljalannaSta. ©timellinen typpi tulee fillä 
tapaa paraiten fctytetyffi Ijtjöbijffi.

2. SBiljalle, juurifasmeille \a fauppafaSioeille annettu 
fainiittilannoitus falffiriffaalla muta* ja fuomaalla nät)ttät)ti)i 
aincaStaan fiDoin erittäin ebullifeffi, fun vastaama määrä foSfo* 
riljappoa, jofo fuperfoSfaattina tai muuSfa muobosfa, famaSfa 
annetaan, ©opima määrä on noin 900 filoa fainiittia ja 60 
filoa fosforiljappoa Ijeftaaria foljben. SDfcuuten on täsfä, niinfuin 
faiffiallafin, niin mäfeitm lannoitus annettava, että pelto, vaiffa 
runfaS fato on faatufin, jääpi entistä tjebelmäHifempään tilaan. 
Ralfista föi)E)äUe tjtyäifelle fuomaalle tulee falfitfemista talji mer* 
felöitfemistä välttämättömästi enfiti antaa.

3. RainiittkfoSfaattilannoituSta fannattaa antaa herneille, 
pamuille, tuimalle [a apilalle, ©emmoifien typpeä fofoonrien 
farmien jälteen on fainiiftbfosfaattilannoituö olfiviljoja varten 
fyqvin fannattanut merfelöitijllä talji falfinfefaifella maalla; rner* 
felöitfemättömäUä ja falfitfemattomalla maalta ei lannoitus niin 
l)t)vin fannata. Käytäntö: 750 filoa fainiittia Ijeftaaria foljben 
fefä 40 filoa fcSforitjappoa.

4. perunoille annettu fainiittilannoitus mäljentää niiben 
t)i)iX}t)X)ttä/ mutta tuota huonoa maifutusta ei ole huomattu, fun 
lannoitus annettiin ebellifenä muonita miimeistään ftjtjShtuSfa. 
§uono maifutuS jääpi m pS ilmaantumatta, jos lannoitus antien 
taan ebellifelle fasvtlle. Semmoifeffi fopimat Ijerneet ja virna, 
jotfa vahingotta fietävät 1,500 filoa fainiittia Ijeftaaria foljben.

5. Raiuiitin foffaroittumtnen estetään fefoittamalla fiiljcn 
10— 15 °/o fuperfosfaattia; tämmöistä fcfoitusta voipi ripottaa 
naroettoiljinfin, V2 naulaa päiväsfä jofa eläintä foljti.

6. Samaa tarfoitusta faavutetaan lifäämällä 2 V2 %  
alusfammatista feulottua multaa, joten ei fainiitti mpösfään 
fotfaroitu. tällaista fefoitusta teljbään ppbettäeSfä fainiittifai*

3$
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moffisfa ja jiifjen fopii feljoittaa, jos fainiitti tulee pibemtnän 
aifaa olemaan roarastosfa talji fäilytetään fäfeisfä ja efjfä ful= 
jetetaan mettä myöben.

ProfeSfori Söagner lopetti Ejiljaffoin ulosantamanfa teoffen 
faIi=foSfaatti(annoituffe6ta feuraamillu yleifillä laufeilla, jotfa me 
täöfä ferromme, roaiffa ne fuureffi ofaffi fifältämät afioita, joista 
jo ennen olemme f eif f a peräi f esti puhuneet.

1. Sftinä fatfon tarfoituffenmufaifeffi niin mäfeioästi lan= 
noittaa talilla faiffia faSroeja, jotfa fäytetään eläinten ruofinnoffi
—  apilaa, rel)ua, juurifaSmeja, ruohoja niitullä, roifjantarcfpia 
y. m. — fefä faiftea miljaa, jonfa olfia fäytetään ruofinnoffi, 
tahi aluffiffi, ett’ei ainoastaan maljbollifeSti ifompaa fatoa faaba, 
maan farmit ottamat fifäänfä falin liifatnäärönfin. Saliriffaat 
rel)ut antamat falia runfaaSti fifältämää lantaa, joSfa muobosfa 
fali on foroeliain monelle mitjelysfasmille.

2. ©rittäin tulee perunoita lannoittaa faliriffaalla eläin*
lannalla, ja runfaaSti pyStää niiben ebellistä faliHa ja, jos
fitäpaitfi on tarpeellista, fyffyllä lannoittaa näitä juurifaSmia 
florifalitla.

3. perunat fietämät famimaalla paremmin fuin Ijieffa 
maalla fuoranaista falilannoitusta.

4. Dlfimiljoja tulee yf)täl)yroin fuin muitafin miljeltyjä 
faSmia muistaa, fun on fyfytnyS falilannoituffeSta. 9öäl)immin 
näistä faipaa faura falilannoitusta, paljoa enemmän faipaamat 
fitä ru is ja iöcI)uq, ja faiffein enimmin oljra. SSäfemällä fali* 
fosfaattilannoituffella moipi fasmattaa oljria, jotfa fifältämät 
roäfjernmin typpeä ja omat fopimatnpia olutpanimoille.

5. SOtiSfä maanlaatu fallii raafafuolojen — fainiitin ja
lantafuolojen —  fäyttämistä, niin tulee niitä monesfa tapauf= 
feSfa fäyttää enemmin fuin mäistettyä florifaliota ja riffiljap* 
poista falia, fillä raafafuoloisfa olema floriuatrio tefee ufeampaan 
miljeltyyit faSvoiin Ijyroän maifutuffen.

6. ftäytettämä falimäärä on fomitettama maasfa löyty*
män falin ja maan lannoituStilan mufaan, niinfuin muibenfin 
faSmullifuuben ehtojen mufaan. Sopima määrä on Ijeftaaria 
foljben:
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$ot»aHa m aalla . ©uomaöCCa

Kalia . . 50— 120 filon roaihella 180 filoa;
fiainiittia 400— 900 „  „  1,200 „
Stlorifaliota 100— 240 „  „  360 „
7. Slaifisfa tapauffisfa fäytetään falifuoloja paraiten fyf= 

fyEä taiffa talroifuufaufina. Niityillä, joiben yli roefi tulroii, 
annetaan falilannoitus roaSta feroäällä tulroati paettua, ett’ei 
fe tulift poishuuhbotufft. Salifuolat fylroetänn fäftn taiffa foneeHa 
ja fynnetään maahan pelloilla, mutta faaroat jääbä maan pinnalle 
niityillä. 3oS thomasjauhoja tal)i muita fosfaatteja fäytetään ylität 
faa niin on parasta, että ne fefoitetaan yhteen, mutta teosta ei torni 
fauan fäilyttää, fillä filloin fe foroettuu, jos ei ftifjen ole fcfoi- 
tettu roäf)intäin 2 1/'a prof. fammalfuomultaa.

8. Star loin on huomioon otettaira, että fun ott aifotnus 
fäyttää fuuretnmasfa määräsfä falifuoloja, maa faapi myösfin 
tarpeeffi falffia. Ufein uubistettu falfitfeminen ja merfelöitfemi; 
nen on falfista föytjällä maalla — thomasfuonan mufana tulee 
maal)an myös falffia —  roälttämättömän tarpeellinen, että toarma 
ja hyöbyttäroä roaifutuS faataifiin falifuoloista yleenfä ja erit- 
täinfitt raafafuoloista.

12 . ^ o p jm fa ttje .

Söie emme taiba lopettaa tätä pientä firjaista, huomauttaa 
matta fitä, että maanroiljelijöillä falifnoloisfa on maljtaroa roai= 
futin maanroiljelyfien fohottamifeen. Slahbuttaroaa on erittäinfin 
että h t̂fot maalajit, fuomaa ja feroeä hieffumaa, falilannoituffen 
fautta faabaan antamaan fefä paljon ifompta että roarmempta 
fotoja fuin ennen.

sDfutta faroimaanfiti roiljelijäin tulee fcettaa falifuoloilta 
forottaa tulos laihoistanfa, erinomattain apilanfufuiftsta faSroeiSta 
ja mahbollifesti myös faaba ruttfaampia ja parempia ohralaihoja. 
Klorifaliota fäytetään tällä maalla.

3han uufi maanroiljelySjärjeSteltnä — jonfa arottlla foo= 
taan typpeä fuorastaan ilmasta —  on fali=foSforil)appofannois
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tuffen fautta perustettu. SCämän järjestelmän tarfoituS on tel)bä 
viljatuotannon fuötannus paljoa Ijalvetnmaffi ja fiten fuurentaa 
maanviljetyffen puljbaS tulo, jotta fc paremmin voifi feötää 
filpailua niitten maitten fansfa, joiben fjalvat tuotteet nt)ft)jääti 
fovaSti a lis tu v a t eurooppalaistu maanviljelijää, £änen tel) 
tävänfä on fentäljben etfiä ju fäyttää faiffiu maljbollifia apufei 
noja, faabaffeen fjuofeamman tuotannon aifaan.

SJalifuolojen fefoittuminen lantaan, minfä fautta f a i f f i  
f e trjppi, jofa muuten olifi Ijailjtunut Ijuffaan (annan puluesfu, 
fitoutuu ja tulee pellolle ljt)öbi)ffi, fefä multatnuobostavien aineita 
ien ljuffuminen estyt), on fefin erinomainen ebistys, jonfa talon 
hellinen arvo on mitä fuurin.

Dn felvää, että fun fabot ljuofeilla lannoitns^uineilfu 
fiten paljon voibaan enentää, niin välittömästi enentämällä relju 
varoja fefä niityistä että pelloista, fuin välilltfeStifin lifäämällä 
pellon ja lannan typpi- ja multavarat — n i i n  on ni iben  
t ä y t t ä m i n e n  e r i t t ä i n f i n  l j uomiota an f a i t f eva.
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j u m i e n  f e f i i g s .

©elm äSti nägttääffem m e, miten falilanta tooi roaifuttaa faSroiin, olemme 

täfjän liittäneet neljä eri tau lu a, joifjin on furoattu joitafuita faSroia aStioi* 

neen, joittenfa ft)ljeSfä löt)tqmä nterffi D  tietää ettei astiaan  ole fefoitettu 

falilan taa, jotam aStoin fam aten afetettu m erffi $  ofoittaa että astiaan  on 

fefoitettu him an alla ilm oitettu m äärä  falia.

£ a u l u  1 ofoittaa fiten, fuinfa ebullifeSti falilanta on m aifuttanut f au* 

raan  ja  nifuun, fefä fuinfa filminnäl)tärt)äSti täm än lannoituffen m aifutuS  

on ollut fuurem pi fetlaifella m aalla, jofa färfii fuurem paa falinpuutetta eli 

jofa fiiS fifältää roäljemmän faliainetta.

Xöitlit 2 n äy ttää  fam allaifen m aifutuffen falilannoituffeSta rufiifeen 

fefä ohraan, £ ä m ä n  taulu n oifeanpuolifeSta alem m asta fum aSta näfqt) fen 

ofjeSfa, m iten fuurem pi falim äärä felmäSti on m aifuttanut enemmän fuin roä* 

fyempi m äärä  fam aa ainetta.

h a il in  3  fum aa falilannan ebuEiSta roaifutuSta Ijerneifiin, m utta fam an  

futoan ala*ofa n äy ttää  ettei falilanta  enfinfään ole fyqöbqttämjt perunoita, 

m aan päinm aStoin m iltei Ijeifontanut perunan faSmua falinpuutteifella Ijieffa* 

m aalla, © q q t t ä p n  oroat täSfä firjaSfa ebellä m ainitut.

h a u li t  4  felmittää falin ebulliSta m aifutuSta rapfi= ja ofjrafaSttriin 

etenfin falinpuutteifella m aalla. Söertaa oljran fuljteen taulu n  9l:o 2:fen  

alem m at furoat, jo tfa tobiStaroat fam aa!
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«Kuuruu 1'iatmMaalla luun muulla

tfntcm liafifctnfaa 3/4 gr. Rafifam toifuRfelTa

«Hilua lialirililuuillu laiuimaalla

tfm cm  lia fifa n fa a  %  gr. R aftfam toifuR fefla



Jiuuraa ftafinpuutteifctlu tuefiftumualfa R a u l i t  1

ifm an liaftfanfaa | 3/4 gr. GafifannoifuRfcffaI

Jlifmi lialiupuuttoilellii fuclifuitmmllu

ilm an Haiifantaa 3/4 gr. UafifannoifuUfeflä







Hitistä fuiiiri(i(\milT« fun)im«affa

ifn tan Gaftfanfaa J 3/4 gr. RafttannotfuRfclTa

©firaa luilirilUumlla | u im muu H u

tfmcm ftafiianfaa I 3/4 gr. RafifannoitiiRfeUa



fluista JuilinpmittcifclTa Jm&Iuimaafta §au flt 2

ttntcm Haftfcmfaa 3U gr- RaftfannotfuMfctta
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ilm an fatilan taa 3/ 4 g r .  fatilannoituffetfa 1 V2 &*'• falilannoituffetiä
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ifntcm Uafifanfaa 3/4 gr. RafifannoituHfcITa

perunoita ftatirifilimillu lannmualla

ifntcm äaftfanfaa 2 gr KafifcmnoifuRfelTa



herneitä [uilinpuutteifetlu lucRfiamuutlu @ a u t* u  3

ifrnan  U a fifan laa  3/4 gr. UaftfannoiUi&fetfa

perunoita Ruliapuuttcifcllii Iiicliftamautla
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tfm a n  ftafifan faa  2 gr. UafifcmnoituUfeHa







iiapfia kalirifiluialla luiinmuultu

tfm an Uafifcmfaa 2 gr. GafifannoituKfeffa

(Miraa luilinlUuiallu taimmuulTu

tfm an Uafifantact x gr. Ralifcmnoiiuiifeffct



Jiuplm liulinpuiitteilcttci lucliliumuutlu §taufu 4

ifmctn Uafitantaa 2 gr. Rarifarmoifuäfetta

®hraa buluipuuttcilclTu liicfiliumuaffa
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iftrtan Uafirmtfaa 2 gr. UarifannoifuKfctfct
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