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£  u l i  a I I  et

ffieifavittinen (Suomen juoneen 4?allitu&*@eu> 
ra on vuoft vuohelta föbämelltfellä fealuUa ja 
raffaubetla ptytytäntyt naittaa, Euinfa ©uomen 
fplrnät maat faabaiftin felvollifen ja toimeHifen 
tt)on nojalla faiffta ©uomen lapfia tuumttlltftl* 
la tarpeillanfa täyttämään. S iivo ttavan  
Vän elämän ja furfuteltavan vibeliäifppben e= 
roituö on aina ollut ftlmisfä. Ä a ifft Sfeuvot 
omat tarfan tutkinnon ja moninaisten Foettele* 
mutten säälien perustetut ja nähtynä fctyviffi 
vielä pahemmilla ulfomaan paifoifla fuin tnet* 
bän ovatfaan.

9iäitä neuloja on annettu 2£lmanaFotöfa. 
SJfutta jofaitien tietää/ fuinFa |iatVaSfa taloefa 
niitä ebeS niin luetaanfaan että niiltä jofu fel* 
voHinen ymmärrys fäfitettäifiin, fitä Vä&entmin 
niin tutfitaan, että felfiä, filminnäfctävä tieto 
toimeUifen foettelrmifen fcalua f^t^ttdifi*

£ämä fangen paljon ammoinen, todellinen 
ja tärftä afta on faattanut «fteifariHifen juoneen 
<£>allituS = ©euran arvelemaan, mifä tä&än fur* 
futeltavaan Ijitaifuuteen lienee fuin fanfan 
ja fobfyän joufon ltfdäntv>eöfä/ eläntöfeinot ei* 
vät enene fiinä rinnalla, Iraan faifen v i l je ly  
fen, talon meneSttyffen ja fofo Sttaafttnnan rif= 
fauben alEu ja perä juuri, niitty, enimmiten nä» 
fljty mafaavan at&ona, fammaliffona, pajuffo-- 
na, penfiffona taiffa mättäiffonä ja fuivettu* 
neena fel^änä> ja päättynet ftifcen luuloon:

l)  että niin lavia afta fuin n iitin  toimeHi* 
fccn voimaan faattaminen on, 2((manaFoi&|a pa=



lotettuna, ia 2((manafan ufeinfin Vttoben futut* 
tua ioutuen fcuffaan, myös neuvo, fcalullifem* 
mittafin, on joutunut fenlaifeen unfvtuffeen ia 
epäjärjeStyffeen, ettei yrittävinfään ote oifein 
arvannut mistä päästä alfaminen oliftj ia

2) että ©uomenfteli, jota jofaifeSfa SJJaa* 
funnaSfa, vielä iofa $itäjäSfäfin erilaitta bar» 
joitetaan, ei ote tainnut tulla tafaifefft ia ta itiU  
ta y&tä&yvin ymmärrettäväffi.

Stäitä esteitä on Äeifarillinen juoneen £>al* 
lituS=©eura fofenut poistaa faiffein neuvoin 
fofoomtfella y&teen firjaan, ia fielen uuhella 
tutfimifella ia tarffaamifella, io&on toimituf» 
feen on etfitty 2ClamaaSfa ©uomataifena fyn> 
tynyt ia 17 vuotta ^limaasfa Virfaa pitä* 
nyt, tieltämme hartaasti rafaStava, mieS, että 
fittefin neuvot tuliftvat oifein y&teifeSti ymmär= 
retyifft, eivätfä vaarin päin ia nurin fu rin  
alotellut fofeet, jonolla  meneStyffeHä, Vielä e* 
nemmin peljättäifi nerofaSta, varafaSta ia 
muutoinfin ma&tavaa, miestä omaa fcyväänfä, 
M o  SOtaa* ia Äanfafunnan etua, menestystä 
ja funniaa tartuttamasta.

9Jlitä eri paiffafunniSfa pibettyi&in erifa» 
noi&in tulee, niin on nimiä foettu vierityfftn  
panemalla felittää, mutta fananparfisfa muutoin 
vanhaa «ftirjafieltä feurata.

ÄeifariHifen ©uornen #uoneen=&affituS*©eu* 
ran partain Satu ia toivotus on aina oUut, et= 
td .ftaiffivaltiaan, ©iunauffen fansfa t>̂ >biStet= 
ty*, ÄäSfy: ”0tfar» Ijieefä pitää ftnun fpomän 
leipoo” tutifi ifjmiftltä oifein täytetyffi, eifä (jis 
f i  M faan iuoffift, lasten fuitenfin nälfää nä&* 
beSfd) vaan etofeinot ymmärryffen oifealla fäyt* 
tämifellä päivä päivältä enännettätfiin laupiaan 
Suojan yliStyffeffi ia funnia ffi!



h e l l i n e n  ^ M c io fa .

0^11111>ttt $ o r j a a m t f e $ t < u
Ä e & o ituFfia  tä&än SEtyö^ön.

(SÖSuonna 1834 alFupääSfä)*

c^Sofa feanee mieleenfä, FuinFa ujetn Van&aa 
fananlaSFua: niitty on pellon emo, joFaifelta 
©uomen ©faamie&eltä Ferrotaan, uSFoifi tuölin 
filmiänfä, tiä&beSfä misfä Forjuuöfa meillä nti» 
tt)t vielä enimmiten ja aivan harvoilla eroitu!» 
ftlla ovat @ i feuhumietaFaan n iittiin  v ilje lty  
feötä, vielä vähemmin niiben lannotuffeeta 
taifEa neuvoista niitä tarpeen aiFana FaöteHa 
eifd Farjan ruuVaEft fopivain ruohoin vtljele* 
mifeötd Fefanto-pelloiUa) vaan penfaSten ja mä= 
tdsten raivaamifeSta ja fcerFaamifeöta, jotFa a* 
ftat fuurefft vahingoFft laimiin l&öbään, ia Fuin-- 
Fa Fauniit/ ttfe luonnon teFemät/ n iit it  moneSfa 
DaiFaSfa hävitetään ia tallataan Farjan Fäfcrnt* 
feflä feFä varhain Feväällä että myöhällä faF* 
ftyHä ftttenFin Fuin maa vetttyl? ia liFoaa.

©anotaan Ftyöä, n iitin  olevan feeHon emänj 
mutta taittaifiin mtyoSEin fanoa n iitin  Varmern»

min



min antavan leipää fuin pelto antaafaan. ©uo* 
men pohjaiftSfa maisfa ovat faffi furffaa fato* 
Vuotta peräffottäin muistuttaneet metllen fuin* 
la epätafainen ia vähän luotettava pellon vil= 
ja on näiöfä Sfftaan pohiaiftSfa äactöfä i mutta 
fiihen ftaan näimmä fefättä SSÖuonna 1832 fofo 
©uomen maaSfa ilahuttavan vafuutuffen ftttä, 
fuinfa v ilje ly  ia forjuuö taitavat fäiltyttää 
n iit t iä  fatovuoben furjuubeöta. ämpäri fofo 
maan oli filloin nähtävä/ v ilje ltiin  n iittie n  
faövavan melfein tyhtäbDVin, vatffa heinän 
faaliS muutoin oli aivan huono $ onfin foettele= 
muS nähttäntyt/ niittojen/ vilielemätäf f in, fuin 
Vain on ollut hDroä faSvatugvoima/ ja etino- 
mattain lannotettuna/ voineen feötää fovat/ 
fatovuoben tuottajat/ vaStuffet, ©rinomattain 
on iloittanut/ ntinfin hallaifiSfa patfoisfa, fuS* 
fa rufiin laiho tuli turmelluffeen, h^väin, ja 
Voimaffain viljeltyjen nttttbjen/ uftampia fer» 
toja hallalta pantunafin, vielä tointuneen anta* 
maan tunfaan fasvun. £ottafin hallanperät* 
ftöfä paifoiSfa afuva SÄaamieS turvallifemmin 
ja vähemmällä huolella näfifi fovan haravuo* 
ben tulevan/ ioö häneftä oltfi fenfelpoinen niitto 
tiettävänä apuna/ ja farja, vaiffa ei n i i s t ä  
fuurempifaan, fuitenfin paremmin fpötett^/ niin 
€ttä antaift aina fahtafin vertaa fuuremman 
faaliin, fuin ntyt faabaan.



$ar$aföta fetnotöta faaba ©uomat 
niittoja fa r̂camammtfft.

(SBBuonna 1835.)

2(ina vä&än ajan pääStd on ©uomen y&= 
teifelle fanfallen muistuteltu fuinfa $pol)jaifeöfa, 
niin ufein Railan alaifeSfa SSÄaaSfamme, niitty* 
jen forju ja tuoffo on ofia, iosfa olemme idä* 
neet paljoa enemmän rnuiben Äanfain iälfeen 
fuin pellon viljelytfesfä, fuin fyystä fyUä tai* 
taan janoa uficSfa ©uomen maafunnaSfa ole- 
van toarfin täybeSfä toimeSfa. ©päilemätä on 
myöSfin moni talonpoifa niitä annettuia neuvo» 
ja näfrbeSfä, itfeffenfä ajatellut: fyUä faifett 
minä mielelläni tafctoifin faaba niittyni parem* 
paan voimaan, mutta mitästä minä taiban vä= 
yillä varoillani te^hä noin avaroille niittymail* 
leni? — $ämä firjoituS on ai voitu ofottamaan 
patbaita feinoja faattaaffemme niittymme pa* 
rempaan fasvantoon, fuin ovat jofaifelle, vie* 
lä föyfrimmällenfin, maanviljeliällen altiSna. 
©uotava faifeti olifi että nämät neuvot ebeö 
joltafulta vaariin otettaifiin ja toimeen faatet- 
taiftin.

©nnen fuin itfe aftaan rupeamme, täytyy 
fuitenfin muistuttaa, että niin laviaSfa maaSfa 
fuin ©uomenmaamme on, joSfa myoS on niin 
fangen fuuri eroituS eteläisten ja pohjaisten 
rnaiben, rantamaiben ja piimään välillä, on au 
van mafjboton faaba nämät neuvot fopimaan 
faifillen paiffafunnillen, taiffa ebeS viittaamat 
la erottaa minlaifesfa tilaSfa futafin neuvoa

on



on feurattava, ja FuinFa ftta erinäisten aftan* 
Naarain rnuFaan tulee fomiteHa. SÄutta pmmär* 
täväinen (tolFun) mieS tu tfii Foetellen fatEfi/ ia 
pitää fen Fuin paras on.

@nft aluSfa tabbomme ^eti (Fobta) muis* 
tuttaa, että täsfä FirjoituFfeSfa puhutaan aino» 
asti Feto.- eli nurmi*niiteistä, ia FuinFa alanfo» 
eli al&o-niittyt/ lub&at eli taarniStot (faraviStot) 
ia FortteiFot faabaifiin maa*nittt)tfft muuttu» 
maan. Cfmme fuinFaan tabbo Fieltää näiben, 
emmefä FuivaFft laSfettuin lärvein, joen faart'S= 
fa ia mataloilta rannoilla olevain, ia monen* 
laisten muiben fenFaltaiSten etua ia arvoa* 
©iiben ftaan uSfomme ia tietämme monen ta» 
lollifen ja Fofo maaFunnanFin vielä Fauvan at* 
faa tarroitfevan niistä banFfia enimmän betnä» 
tarpeenfa, ja mpoS fenFinlaiSten niittojen tuloa 
iärjellifeÄä ja luontoa muFaavaUa forjulla tait» 
tavan paljon lifatäs mutta FaiCfein näiben aft» 
ain felittyS ottaifi paljon tilaa ja ventyifi ufiam» 
patn vuotten (uftamman vuoben) 2Clmanaffoi» 
bin, jonFa vuoFft fe epä&arvoilta tu lifi oiFein 
miettimällä ia PbbeSfä iaFfoSfa luetuFfi, FoSFa 
2llmanaFFain tavallinen bMtyffi heittäminen jo 
Fobta vuoben lopetettua on niin ^teinen f Uin 
tavatoin tapa.

&ämän aineen felFeämmäFfi FäftttyFfeFft Fo» 
Fonanfa ia FaiFFinenfa tabbomme iaFaa tämän 
pienen FirjoituEfen feuraavaifiin ofaifiin:

l:F ft FuinFa tarpeellinen Vetisten n iittiin  
ojittaminen on, ia FuinFa liian Fuivat n iit it 
faabaan paremmin FaSvamaan»

2 :ffi Fuinfa n i i t t iä  päätt^S*lannotuffella 
faatetaan FaSvavifftj

5:Fft



3:ffi fuinfa ia misfä tiloisfa niityt fuu* 
tirnmatta ebulla tottaan faaba fa sva v iffi ftllä 
feinotta, että enftn viljellään ia taas jätetään 
heinää fasvamaan, ia

4: Ffi fuinfa vielä muutoin taibamme pa* 
rantaa ia auttaa niittyjen fasvantoa.

Sämän firjotttaja pitää tämän iärjeStyffen 
fopivaifinna felittääffenfä niitä feinoja joilla 
taibetaan faattaa niittymme parempaan faSVoon, 
ia nämät feinet oleVanfin ©uomalaifitte maan* 
roiljeliötllen oltiSna, joS, niin fuin afia Vaatii, 
fofo maata plendnfä faiffinenfa fatfomme.

0 ifm im d m e n  O fa m e n :

Ä u in fa  ta rpee llinen V e tis te n  n iitto je n  
o iitta m in e n  on ia fu in fa  liia n  fu i*  
v a t n i i t i t  faabaan paremmin faS* 
Vantaan.

Stfe fufin on arvattavasti havainnut joit* 
fun fohtuuben määrän m ärf^ttä olevan aivon 
tarpeellifen ruohon foSvantoon ja niityn meneS* 
tyffeen. SSBalitetoanfin, eifä ilman fpbtä, et
tä vuobet, olletiffin feväimet, tulevat fuivern* 
mifft/ niin että ruohot fuivettuvat npt uftam* 
min fuin ennen. Äuitenfin [anomme/ faifista  
töistä fuin niittyjen parantamifefft taitoon teh» 
bä, minfään ei olevan fiitä orvosta ia tarpeeS* 
to, fuin että niityt ojitetaan.

£ätä fieltdä moni fanoen/ että monifin 
niitty on_oiitctt«na antanut vähemmän tuloa?

on



on mpösEin ndhtl?, että muutamat evät fulEe* 
neet ojanfa Eiinni taiEEa jattdncet net häviä* 
maan/ faabaEfenfa taEafin entifen märEptyben ja 
fitä mufa feuraavan runfaamman EaSvannon.

kaitaa EjjUä fitnä olla vähän totuuttaEin 
niin muoboin nimittäin/ että alanEoniittp, fut= 
VuiSfanfa muuttaa ruohon laatua eli laija, ia 
muutos aiEana EaSvaafin vähemmin. £ätä o* 
botuSaiEaa taitaan EuitenEin patio Iphentää ies 
faivetaan ei ainoaSti valta» eli laSEuoja (t»ie* 
mäti) vaan mtyoS niSEaoiia ottamaan vastaan, 
fttä märEp&ttä Euin EoEoupi pmpäiiUä olevista 
mäistä ia maista, ja muutamia facEaojia aina 
fttä mpöben Euin varat ia tilat mtyoben anta* 
vat ia maan luonto vaatii. £)jiSta faabuöa 
mullalla/ fitte Euin fe on vain phben talven 
ollut paEEaifeSfa ia murentanut/ on hPVä ifaän* 
fuin lannottaa niittyä. 3oS pääUifeffi pibetään 
huoli/ että/ täSfä ebeSpäin annettavan neuvon 
jälEeen, Eplroetään parempia lämptmän=maan tuo* 
(jo* lain ftemeniä, ia niittpä vähin Earhitaan 
(äieStetään)/ niin faabaan varmoin pian Epää 
iloita runfaammaSta EaSvuSta. 3a ioS niinEin 
fä v if i/ että heinän tulo olift painoltanfa vä= 
hempi/ niin on muistettava, että pEfi leiviSEä 
nurmi* (fuivan maan) heiniä tefee phtä palion 
raVinnoEft Euin 2 ja vielä 3:Etn leivisEää alan= 
f  o* (Vetifen maan) heiniä*, että heinän faaliS 
nurmi*niitpt’Stä on tafaifempi, eli melEein aina 
phtä fuuri, niin että fuurimman ia vähimmän 
faaltin välillä ei ole niin futtrta eroituSta Euin 
ölanEo*niittpien annoisfaj ia tämä iuuri ompi» 
fin  fuuri etu farian tuoEEimifeSfa. Suutta ioS 
vielä oliftvatEin EaiEEt muut aftat verrallanfa,

niin

— 10 —
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llun on fuitenfin fe jofa alanfoniityn on fui= 
vattanut, fiind famaSfa väljentänet Railat ja 
te&ntjt Itfitienot, Vielä fofo maafunnanfin lärn* 
pimämmäfft.

£ällä emme fuitenfaan ta&bo fieltää, niit* 
ttyä taibettavan ojittaa tiiaffi. ©ii&en ftaan 
tarvitaan moniSfa afennoiöfa (tiluffiöfa), erino* 
mättäin joö maaöfa on paljo fetetaa (fantaaj 
taiffa vielä feietapoljiaEin, tarffaö ja monivuo* 
tiöta vaarin pitämistä paifan luonnolta, ja 
paljon miettimistä (peräänajatuSta) päättääf* 
[emme minfälaigta ojittamista paiffa vaatii 
taiffa fietad (ntyöben antaa). fu iten fin  on $6* 
teinen neuvo, että niitty ojitetaan niin futvafft 
fuin fuinfin ftetää, ja joö niinftn fäv iS , että 
jofu, fovin paljon ojittamalla» oliö faanut niit* 
tynfä liian fuiroaffi, niin ta&bomme taöfd neu* 
Voa fuinfa fe, niinfuin luonnoStanfafin futvan 
fituifet maat faabaan ilman vaiheita fe§täväm* 
ntäffi ja ainafin runfaammin faövavafjt,

Sabin ja luonnolliftn feino on niibcn faSte= 
leminen. Ulfomatlla, varaffaisfa maafunniöfa 
onfin tdmd varfin tahallinen, ja lämpimiöfa 
maiöfa aivan välttämätön. ©ellaifet rafennuf* 
fet ovat fuitenfin enimmiten niin fa fliit, että 
fangen Jarvat miehet meibän maaSfa voiftvat 
niitä toimeen faaba. (Sivätfä ne ^ v in  maffai* 
ft vaivaafaan ja fulutuöta täällä, fuSfa on 
niin paljo maita, fuin fcuofiammin taitaan faa* 
ba fa§vamifft) vielä ebfä taitaifi (to&tifi) 
näin lifätty märft)$ö olla va&ingoffiftn. 3>ä« 
tämme fiis  tämän, fe fuuri arvoifen ja paljon 
työtä ja fulutuSta vaativan ofan niittyjen for* 
juSta, ainoasti mainiten, että montSfa paifotö*



[a, FuSfa fc vd&ällä FuStannuFftlla tattfaifiin 
toimeen faaba, Ftyllä l)t)öbtyttätfi raFentaa fulFuja 
(toteita, patoja)/ Feväällä fulFeaFfenfa meftuifaa 
(voimallista) jo fi-toetta niin Fauvan, että fe 
faift jonFun ajan [nojata ruohoja hallasta ja pa» 
remmin lasFea hö^Stävän mutanfa pohjaan.

> ©enjälFeen [euraa maintttavaFfi ettd maa 
pitää faatettaman Faevavampaan voimaan/ [tl* 
la mitä väFevämpi maa on; [itd paremmin 
ruohotFin f  estävät [eFä vilua (Fi)lmää/ hallaa) 
että Fuivuutta. £ästä tacomme FahbeSfa feu* 
taavaSfa jatFoSfa puhua.

2Sielä muistutetaan, ettd niihin tiluFfitn 
ioita Futvuuö vairoaa Foettaifun laittaa fenlai* 
fta FaSvuja joiben juuret Fä^vät ftyvään. 9iäi* 
ben feaSfa ovat ajpilaifet enfipääSfä mainitta* 
vat. 3o& niiben ftemeniä [efoitetaan hyvään 
multaan ia varistetaan fcutalltnen [inne tänne 
niitylle ja tallataan alas, niin taitaan naita 
Ijyöbylltjtä FaSvuja [aaba tulemaan FatFelle nur* 
mflle (maaniitylle)/ ja jos niiben paalien vielä 
tapiStetaan jofu vähä FalFFia taiFFa falFin ruup* 
puja niin ne levittävät ttfcnfd ja menestyvät 
nähtävästi.

Sfitttyillen tarpeellinen märfDtyS hävitetään 
u[ein ItFimäiSten ntäFten paljastamalla metfiStä. 
2$äStä onftn FaFftnFertainen VahinFo, enftFft fit* 
tä, että Fuin metfd fauvemmin pitää fevät* 
märFoDben, teFee ilman lauhFiammaFfi (nuoSFe* 
ammaFft) ja vähitellen jaFaa nestettä alhaifelle 
maalien/ niin tämä htyvä metfäin poijeS haFat* 
tua, ia mäFten paljastettua mtyoS tulee Fatoa* 
maan ja puuttumaan j ja totfefft ftitä että Fut- 
vaavat ja Ftylmät Fevät* tuulet fttä Fovemmin

fopi=



fopivat vaivamaan maata, mitä matalammafft 
ja l)uonommatft tuulta eStäväifet metfdt pan* 
naan. Äufin on arvattavasti havainnut Euin* 
f  a yltä=ympäri metfäifittä maitta piiritetyisfä 
laatfoisfa itma on paljoa lämpimämpi, fuin 
aufealla (aavalla) maalla} ja lämmin vetää 0* 
IoS foStetta (nuoSfetta, lo^rpä) maasta, niin 
ettd fenlaifisfa paifoisfa itmafin on nuoSfeampi» 
SJfaaHen on fentä&ben fanomattoman fuuri ma» 
f)in!o fenlaifeSta järjettömästä mäfiSten maiben 
paljaStamifeStaj ja fiifcen fiaan tulemat niitty» 
maat runfaammin faSVaVifft jos fo&tuuHifen 
Jarvaan istutettaifiin rimittdin varjoilta puita 
taiffa fortiafaSVuifia penfaita. äidistä on fe* 
fin Ijyvä että f i r f i  (Sfouta) ei fylmety niin fy* 
Välien maahan > fillä lumi pyfyy fiinä parem» 
min. ©uurilla autiotila tapahtuu ufeinfin, että 
routa ( fir fi)  tavataan vielä ftttoin fuin aita olift 
ruveta niitä niittämään} ja jofainen arvaa 
tämän f&lmyyben vä&entävän faatiSta, ja ole» 
van lifitfenoitle va&ingollifen.

SERaaSfa ruohon fasvullen tarpeellista mär* 
fyyttä pitämään on atnafin fofctuullinen lefcti* 
puiben varjo avullinen, fu ite n fin  on tämä 
afia, fillä tavalla fuin ( maasfamme) rneibän 
maasfa täytetään fefä fcyöbyllinen että Va&tn» 
gollinen, ja varma ja v is fi toft on meibän 
maaSfa olevan paljon niittyjä joiSfa liitä var* 
jio vaifuttaa fuuren vahingon.

©anotaan fyUä ruohojen paremmin faSva* 
Van varjoSfa, ja hoetaan (patistaan, puhettaan) 
vielä vä&ästä huonon lefctimifen voitosta. SRut» 
ta fufatieft ei otettaan otettu fiitä vatia tuin» 
fa varjoSfa fasvaneet ruohot ^Hätään eläimil*

. ta,
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td/ ertnomattatn tuoreina/ eifd fyöba niittä muu* 
toin Euin hdtd4aryeesfa, .£>yvin n>ieruiffa (EaU 
taitta) niityittä/ joita muutamisfa maisfa on 
runfaaSti, ovat EuitenEin varjoifet puut fctyö- 
byttifet, ja ne vaativatEin niitä? ja tdsfd onEin 
tarpeellinen ettd fopivia puun--laija valitaan. 
£dSfä fobtaamme taas aftan/ josta paljonEin 
oliS fanomista, mutta jonEa meibdn nyt täytyy 
jättää, ainoaSti muiStuttain, ettd EaiEetta muo* 
toa pitäifi fenlatfiEfi varjo.- ja fuoja=puiEft hän* 
Eittaman pihlajoita/ tuomia ia niinipuita/ jotEa 
niin monella tavalla oraat niin fangen hyöbytti* 
fet, ettd nttben istuttaminen pitäifi pibettämän 
foEo maan etuna.

(SnnenEuin lopetamme tämän aftan haaran 
niittyin ojittamifeSta, tahbomme vielä vähän 
puhua muutamista EeinoiSta huojentamaan tuota 
meiban fylmäsfä maaSfa niin hanfalaa ja vai* 
feaa ojittamifen työtä.

£äljän on Viimmeifind aifcina ndfynyt 
moneSfa maaEunnaSfa noufevan merEillitien ha
lu ja muutamat ovat rafentaneet omasta pääS* 
tänfä ota*auroja, jotEa teEiäinfä EdbeSfd ovat 
tehneet fuuren hyöbytyEfen, ndyttdin, ettd afia, 
joS ro&EiaSti ruvetaan ja fitte toimitetaan tar* 
talla huolen pibotta EaifeSta ftitä, mitä ntaan 
ja ilman laatu vaativat, ja mitä juhbat voi* 
vat ja EeStävät, niin Eyllä luonnietuupiEin.

pohjanmaalla on jo Eauvan tehty ojitta» 
mtfen työtä talviSaiEana fenlaifisfa tretelöisfä 
maiSfa/ EuSfa naita töitä ei Eefättä (fuvella) 
faaba atEaan (toimeen)? ja onEin luettava fuu* 
reEft VoitoEfi ettd talvella nain taitaan toimit*

taa
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taa fellatSta tljötä, Fuin muutoin tulift fen iU 
manfin lyhfcen fefän ofafft.

9iiin vetelää maata ojittaisfa ettei tahbo 
pyfyä lapiolla, on paraö hanffia melfein lapion 
fofuifia tuohia (nuhita?).

So m e it O fa fn e it

N iit ty je n  faantifeSta fa § v a v i f f i  lanno* 
tuS*fe ino lta .

3Jämä on meillä peräti outo afta, SDtutta 
nitSfa maiöfa, fuSfa ntaan « ilje tä  on paäöfDt 
forfeimpaan voimaan/ ntisfa (onEin) ompifin 
niittyjen lannottaminen niin yhteifefft tavafft 
otettu/ että fitä maanvilieliää pibetään huono* 
na talonhattiana, jofa, ei enempää fuin ferran 
Vuobeöfa, niittyjänfä lannota. £äöfä maa§fa, 
fuöfa on niin runfaita ja avaroita niittymaita, 
olift fuitenfin eläinten fonnan niiteille Vetämt* 
nen fuuri tuhlauö. &ila  fe foviffaan fiifcen niin 
hyvin fuin monet muut aineet, joita täsfä tah* 
bomme luetella ftinä järjeötyffeöfä, fuin ne 
näyttävät taitavanfa tulla yfcteifeSti hpöbyHiftfft.

(Snftyääöfä on Varftnfin mainittava, että 
fuoniittyillen, ioi§fa mura, eli ruopa vielä on 
puolen fyynärän taiffa enemmän paffuinen, tar* 
vitaan levittää favea. Suöfin onfin meibän 
maanvilieiyffeöfämme mitään työtä, fuin niin 
paljon h^bDttäift. Äatfofaamme vain fuinfa 
net niityt faSvavat, joiben päätien fe väällä 
mutainen tulva* (yli*) Veft noufee (fäy^i). 9Xig*

täöpä



tdspd net niin EaSvaviEft tulevat? (Si fuin* 
faan muutamain päiväin faötelemtfeöta (roetty* 
mifeStä) fillä vuoben ajalla, Eulla EaiEfi maa 
faapi yltäEpllin vettä, eiEä fiitäEään, ettd veft 
(muEa) muutamina vuocofaufina eStäift hallan 
niitä panemasta. @ i mttös feeEään voi mitään 
tehbä, ettd vebeSfä Eufatiefi lienee ioEuvähä 
lannan mehua (voimaa). £ämäpä on niin pal* 
jolla Vebellä lioitettua ja paljoubeltanfa niin 
mitätöin, ettd fe futnfaan ei taiba (vo i) jota* 
futa erinomaista vaifuttaa, ja vielä fttä laa* 
tua, ettei niin ptan painu (vajoa) veben pöh* 
jaan, vaan valuu (juoffee) vebeSfä fefoitettu* 
na, phbeSfä poijeS. (Epäilemättä on ftiS fen* 
laifeSta tulvasta niitpillen jääpä favifermu 
(=Euori, *pettet) paras fpy tähän parempaan 
faSvantoon. Suutta aivanpa hieno ja mitätöin 
tamälin Uma^fuoti on! helpoStipa vain faven 
levittämällä taitaan, mitten niittjHen tahtonfa/ 
toimittaa tämmöinen lannotus! S n fin  200 fuor* 
maa favea tpnnprin alaUen, SSÄaamittarin mi* 
tan jälfeen, jo vahva lannotus. ©e fuljete* 
taan talroiSaiEana fopivaifista paiEoiSta, jotfa 
aifaiftn pitää puilla ja rifuiUa peitettämän, et* 
teivdt Eylmettpift. Stiisfd  maaEunniSfa, joisfa 
tahtoo faven puutos olla, taitaan fttä ufein e* 
bulla ottaa ojain ja matalain lahtiperäin pöh* 
jaSta.

keväällä, ftttefuin paEEatnen on muutta* 
nut (purrut) faven htenoEft muHaEft, on fe le* 
vitettävd, hajoitettava niin tafaifeSti fuin 
vatnEin faaba taitaan.

— 16 —
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(SBuonna 1836.)
SEämänlaifen favilannotuffen hyöty on fuu* 

rernpi fuin uSfoififfaan jofa et ole fitä foetel» 
lut. Uftampia efimerffejä on fiitä/ ettd niityt» 
fuin ennen eivät vuobeSfa antaneet y li 80:nen 
leiviSfän huonoja heiniä tynnyrin alalta, f  a* 
vettä lannotettuna, yhtäffiä ovat ruvenneet 
faSvamaan 150 ja 200:fin leivisfää hyviä ja 
vointattifia heiniä tynnyrin alalta/ ja näin feS* 
tdneet fauvan aifaa/ fuin ftihen ftaan ufein 
on ifävä nähbä viljeltyjen/ ja nurmefft (heinän 
fasvantoon) jätettyjen niittyjen, vdhentmättd a» 
iatta pelehtyvän. SföifäSpä työ fofo meibdn 
maanViljeltyffefämme lienee h^öbyttävämyi? (e* 
tuifampi). 3»oS favea on lähellä/ niin 200 
fuormaa tynnyrin alan lannotuffefft taitaan ful» 
jettaa 6:tta, 8:tta tai lOitta heVoiS. ja mieS* 
päivätyöttä/ ja 12 tai 15 päivätyöttä tulla luo* 
bufft ja levitetyfft. Ä a iffi tämä työ faabaan 
talvetta parhain aifaan, ja tättd laitta faaba 
niin paljon farjan ruofaa monena Vuotena fuin 
yffi lehmä tarvitfee, oliS ainafin pibettdvä e* 
tuiftntpana ( h&öbpHtfimpänä) aftana. 3>a jos 
vielä fatrea pitäifi pitemmänfin matfan päästä 
vetää, niin taitaa tämänlainen työ fittefin var* 
fin hyvin fannattaa (ebeStää/ maffaa vaivan), 

Späättifeffi tämän hyöbyn, pitää meibdn 
laSfeman lufuun (arvaaman) ettd näin favetet* 
tu niittb/ vielä fittefin, fuin Fabottaa parhaan 
faSvutffa, fuitenfin aina pyfyy paremman laa* 
tuifena, huofiantmin taitaa uubeSti tulla aute* 
tu ffi parempaan fasvantoon, ja etinomattain 
ftlioin ofottaa parannetun luontonfa, jos fttä 
viljellään* ©a*

SBuotif«t JUmanalon 9liuwet. 2
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©aVtn tafainen (etsittäminen ett, nitnfuin 
jo ennen mainittiin/ niin fangen tarpeellinen afta, 
että fiitä pitää v ifu  vaari pibettämän. 5£ätä 
aftaa fitä paremmin mieleen ja muistoon pai* 
naaffemme, tä&t&& meibän taaS väljän poiketa 
itfe pääaftaSta, ia muistuttaa fuinfa fontaa 6a» 
fottaisfa on fuureffi va&ingoffi että fitä ei &a« 
ioiteta tafempaan, Ulfomaifla toimitetaan tätä 
tpötä tarftmmalla (juolenpibolla ja foettelemuS 
on nä^ttänpt tj&ben fuorman oifein tafaan &ajot* 
tettuna, tehneen enemmän bpvää ta pettyä fuin 
faffifaan, niin epätafaifeSti Rajoitettuna fuin  
meillä ufeinfin tapahtuu, ©amati fä&pi rntyoS 
faven fanSfa.

^olla on aifomuS ottaa tästä afiasta tar» 
fimpaa vaaria, fcänen tulee tarfata foveliaim* 
ntan tt;ön laabun itfe maan, ia faven ia vielä 
ilman luontoa mtyöben. 3>oS favi on permiä, 
vetelä ia lä&eS iuoffeVa (valuva), niin täyttyi? 
fen ljetifol)ta hajottaa. kestäminen (far&imi* 
nen) ja iunfatta (polftyHä, fu lilla , jörällä) aia* 
minen on enimmiten btjöttyifä, mtyös tefee rauta» 
piinen fcaravafin fcpvän b&obtyn.

©avilannotuffen pantua tulee fen, iofa f ii
tä tahtoo tätyben ebun, ia jos niitti) jo entifeltä 
ei faSva &l?vää maa&einän laia, ftylvää fen* 
laifia fiemeniä, ia fitte iunfaHa (jyrällä) ajaa 
$ li n iit in , (Siemenien fofoomifeSfa on varftn  
muistettava, että ptyörtäno*Reinistä Varmaim* 
min vähällä binnaUa parhaita faabaan. Suutta 
fuin ufiamman ruo&olatn fasvamminen n iitillä  
en l)t)6bt)llinen (etuifa) fenvuofft että n iit in  
faSvu fenfautta tulee tafaifemmaffi, ia ilman 
vaiheita feStävämmäfftj ia fuin muutamat ruo*

fcolait



lo la it fypf&vät varhemmin, toifet mfe&bemmin 
(biljemmin); niin tarvitaan eriaifana niittää ft» 
td ptyörtäno beinää, josta ftetneniä tabbotaan. 
(frnfiferran filloin, fuin havaitaan var&aifim» 
misfa utoljonlaisfa olevan ftypfiä fiemenid, ja 
fttte Vielä pari fertaa ft)fft)pn faaffa, foSFa 
(jolloin) fuuri ofa ruohoja vasta joutuu täp* 
telien fiemenellen. ©iemeniä fitä paremmin ir t i  
faabaffemme, on foveliaS fuivattaa ruohoja 
riibeSfä ennen puimaista (tappamista). Maniat 
eri=aioiöa faabut ruohon fietnenet fefoitetaan fit* 
ten Pbteen, ja niitä kivetään 2, 3 tai 4 lei» 
ViSFää tinnerin maalien.

sptä ruohon laia tulee fuitenfin erittäin 
mainita fuuremman arVonfa Vuofft. ©en ni» 
mi on $Puntari=pää=ruobo eli latinaffi Aio-
pecurus pratensis. ©työstä pibetädn fitä faifiS» 
fa matSfa parhaana ruohon laatuna. ©e me» 
neStpp ©uomeSfa varfin b$vin, vielä pobjais* 
puolella Söafan .ftaupungiafin, feStdä parem» 
min fuin muu ruoho ilman anfaruutta, vähin* 
foitetaan Jarvoin ruoho mahoilta, niin että ftt* 
ta on melfein aina btyväfaaliS. p itä ifi ftiö 
jofaifen banffiman itfeöenfd ebeS puolenfin nau* 
laa tämän fiemenid, ja ftylvämän fen puolen 
fapan maahan bDvää ja tiffaruoboista hövin 
perattua peltoa, faabaffenfa fiitä ifäänfuin tai» 
mi* eli emä*pellon, josta tätä btyvää ruobonlaia 
fitte vähitellen taitaan levittää faifiUe niitpil» 
Ien. t ©iemenet taitaan f^lvää fefä pffinänfä, 
erillänfä, jofa onfin paras, ettd rufiin taiffa  
ohran fanSfa. SJlutta fifloinfaan ei fuinfaan 
piba ft)lVettämän näitä fiemenid jyväin fanSfa, 
fillä näin joutuifivat ne liian fovädn eivätfä

ollen*
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oHenfaan itäifij vaan vasta fitte n fuin ipvät 
ovat maahan fpnnetpt ia äieStetpt (farbitut) 
pitää net fplvettämän ia maa fen jälleen iun* 
ratta eli idättä (tulilla , pelto *polfpllä) filiä ffi 
paineleman.

$Sfen mainitftmme 200 fuormaa favea 
ttynntyrin maalien olevan väfevän lannotuffen. 
3oS fuomulta=ferta (mura=, ruopa=ferta) on fbp* 
närää taiffa vielä enempää paffu, ia faaliS 
runfaS, niin taitaan ufein E v ä llä  ebulla viebä 
niitpllen enämpifin favea. £ämä tulee fuiten* 
fin  paljon fen päätien minfä laatuista favi on. 
Sota vahvempaa fe on, fitä on fe ulottuvana 
paa, mutta mitä enärnpi fttnd on hietaa (fan* 
taa, biefua) fitä enämpi fitä tarvitaan panna, 
koettelemus on fuitenfin opettanut, 200 fuot* 
maa, enemmänfin fuin puoliffi fantafefaiSta fa* 
tvea, paljon bpvää vaifuttaneen.

SoS faven faaliS on väbä, taiffa fen 
faamapaiffa faufana, taiffa ruofamultaa ei ole 
niin paffulta (fpvältä) fuin täsfä ennen mai* 
n ittiin , taiffa jos paiffa on io ennen favella 
lannoitettu ia uuhella favilannoituffeda Vain 
tabbotaan parantaa huonosti fasvavaa (faS* 
Iminfa fabottavaa) niittpä, niin taitaa väbent* 
Difin faven paljous tebbä fangen btyvää.

SPalatfaamme täsfä taaS fatfomaan Suon* 
non tefoja niiSfä niitpiSfä, ioiben pääöen Veft 
iofa vuoft noufee ia iättää favifuoren, $ämä 
«fetnfaan ei ole paffumpi fuin fabaS ofa tuu* 
maa (peufaloa), ja täsfä luVuSfa ei tule tpn* 
nptin alallen enempää favea fuin viiben fuor* 
man paifoiQen.

niin obut favMannotuS, i&mifiltä toi*
.mitet*
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uutettuna/ vaifuttanee toivottua lyttää, fitä ei 
ole vielä f^Uin foeteltu, mutta ainafin on fotji 
toivoa, vähemmänfin faven paliouuben, fuin  
200 fuormaa tannerin alallen, voivan hpobet» 
tää, ioS aina ionfun ajan päästä ndin lanno» 
tetaan, ia foetaan favea levittdä (hajottaa) 
parasta rnpöben ehta tafaifeSti fuin luontofin 
levittää, ©iihen taitaa taas olla ufiampia 
feinoja/ niinfuin:

@ttä, ioS ebeSpäin annettavan neuvon jäi* 
feen tahbotaan lannottaa n iittiä  virstalla eli 
fontavebellä/ ftihen möösfin fefoitetaan favea, 
$Jiäin fefoitettuna on fevarfin  voimallista.

Crttä, niinfuin mtyöSfin iälistäpäin maini* 
taan, faton alla faStetaan favea fufetta, niin* 
fuin falpietari-laboisfa tehbään, murennetaan ft» 
tä fitte hienofft ia fplvetään lannoitettavalle 
niitpllen.

@ttä, fuin tahbotaan lannottaa n iittiä  fuo* 
mullalla/ tähän fefoitetaan favea/ iofa on he* 
väliä ebulla tehtävä niiteillä, ioisfa on ohuel* 
ta ruofamultaa/ ia erinomattain jos maanlaatu 
ia pohia ovat hietaifet.

SoS favella lannoitettava niitte on loivaa 
eli viettävää maata/ niin fäepi laatuun, että 
favella lannoitetaan vain plî pää (=puoli), fillä  
fieltä iuoffeva eli valuva vefi fellä lannottaa 
alemmaifen pään eli puolen.

SSielä neuvo/ fuinfa fuuremmille nit* 
tpille faabaan levenemään kestävää favivet* 
tä, fuöfa paiffa on fenlainen, että iofi taiffa  
oia fevätaifana tulvalla ( t)lisvebelld) peittää 
fuuremman niittymaan, ia tämmoifeSfä ioesfa 
eli oiasfa Vähää niityn plipuoleUa on foöfi,

fa&i
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fafci eli muu toeten fcutoama. $e3 ttyt talvis* 
ctfona FoöFenrannallen oietaan favea, ja ojan 
eli joen ruveteöfa tulvillen noufemaan, FcSfeen 
ViSfataan favea, niin fe fefauntuu foSfen fuo* 
hunnoSfa Veteen, ja levenee vefcen fanSfa nti* 
tullen, joSfa fe fitten, feifoVaSfa, eli verffai* 
femmaSfa vebeSfd vajoo eli painuu pohjaan. 
5£dmdnlaifen meteen fefoitetulla favella lannetta* 
mifen vaifutuS on ulfomailla, nain jofavuofi 
mainitulla futiUa faStetuiSfa n iity illä  havaittu 
olevan niin fuuri/ ettd net n iity t, joihin joEa 
vuofi favinen tulva* (tyliS*) vefi noufee, Jtyfty* 
Vat fasvavimmasfa voimaSfanfa, eivdtfa foS* 
f  aan tarvitfe lannoitettaa, fuin fiifeen fioan 
puhtaalla VebeUd faStellut n iityt aina Vahdn 
ajan tafaa tarvitfevat lantaa, puf&dffenfd td$* 
beSfd faSVannoSfanfa.

Crnnenfuin jdtamme tdman favella lannoi* 
tuffen afian, tahbomme tarfoituffemme viftim* 
maffi tahtadmifeffi fetittdd misfd tapauffisfa me 
pihamme erinomaifen etuifana, ettd favella Iän* 
«ottaa niittyjä, joisfa on fljvd ruofamulta, S>a 
ne ovat ndmdt:

3fcS niitty on tafainen taiffa Vahalla vai* 
Iralla faataan tafatfeffij mutta ioS fe on ta^n* 
na mdttditd, puita ja penfaita, niin pitdd fe 
viilettämän ennenfuin favilannoftuffeSta on 
puhumistafaan.

3oS luofamulta* eli fuomura*ferta niityn  
pinnasfa on hW»dn laatuista, fe on jotentin 
htyvinmdbdnn&tta. Sttutta jos on tyvdltä ma* 
tanemdtenta valfiaa fammalta (Fuohua) niin on 
viljeleminen etuifampi, ©amaten on tviljetys

tar*
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tarpeellinen/ ioS niityn famata on ti&tään toan» 
fcotUa fitleiUä ruohonjuurilla fubottu.

5>oS tarroeS maatit fätyttämään eläimiä 
niitty=laitumella. Santa tulee faroilannoituffella 
erinomattain parannetuffi/ ja pinta lujenee, niin 
ettd eläinten polfeminen ei ma^ingoita* © itä  
Isastaan pitää ttnljeltyiä n ii t t iä  fautoan ft)ö= 
totta fäästettämän»

SoS on te&un (farjan ruutoan) toä&tyUS, ia 
toaifea palftta (fortoata) n iit in  witietyS=tt>uofi* 
na tuletoaa heinän toä&emtyStä.

©amaten fuin farot, niin taitaa efcfä Jne» 
ta fin, muutamisfa tapauffisfa, felmata (tefe» 
maan) faattamaan niittyjä fastoatoammiffi, mut» 
ta täöfd täytyt) fuitenfin muistuttaa/ että aroa» 
tammille nittyiUen ei pibä toimeen pantaman 
fumpaistafaan naita feinoja, fameHa taiffa He
talla niittyä parantamaan/ ennenfuin muuta
milla fapanaloilla on foeteltu ia muutamina 
louofina nafcty/ mitä fe feino ttaifuttaa, © il»  
lä roälistä on tapahtunut, ettd näistä niityn 
patannuffiSta ei ole ollut toivottua h^öbtytyStä 
tlman faamata tietoon (felmää), jofo lienee 
ollut maasfa ivai fameSfa taiffa |t'ebasfa/ (fan» 
naSfa), SH etiffin  on ufetn tapahtunut, että 
hieta4annotuS ei ote b&öb&ttäntyt, ja roälittäin 
toielä ollut toa&ingofftfin. 6 i  tdtd fuitenfaan 
pitäift ouboffuttaman, niinpä tuo fäljpi melfein 
faiffein neumojen fanSfa, oifein fd^tett^nd tat* 
taroat ne tê bd futtten btiöbfctyffen, mutta/ fo» 
pimattomalla ajalla Jeurattuna/ fttuten vahingon.

$paitfi fameta ia fannata (hiebata) taitaan 
niittyjen lannottamifcffi hDfcäHä ebuUa ottaa 
muitafin aineita/ ioista tahbomme mainita: a)

fuSta
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fuSta ia mirStaa/ ett fontamettä/ b) fuo* cti cd* 
mdt mucaa eli multaa/ mieluiftmmin poltettuna 
eli (mubottuna *) ja muilla aineilla fefoitettu* 
na/c) muferrettuia luita/d) ncfea ia e) tuhfaa.

a) (Suurimpia mifoja meibdn maanmiljelpf* 
feSfämme on, ettd niin palion eläinten ia ihmis* 
ten fuSta menee huffaan. SJfuutamat pitäjäät 
^Pohjanmaalla omat ainoat ©uomesfa/ joista 
tätä ei faa fanoa. SKet alfoimat huolellifeSti 
feota fuSta falpietari feitoffiinfa/ ia tefemät fi* 
td mielä, toaiffa falpietarin feittäminen on md* 
fcennpt/ ja patffapaifoin lafannutfin. fu in fa  
paljon roabinfoa tästä fufen tublaamifeSta on 
SÄaaUemme, taitaan fiitd ymmärtää, ettd ph* 
ben eläimen fufella pibetään oleman Phtä paljo 
fcöpstämää moimaa fuin oiftalla fonnallafin. 
Äufen fofoominen on fuitenfin marfin (»ucfia, 
ioS nametan (lädmdn/ pihaton) alle/ taiffa mie* 
reen faitoetaan maan alle mebenpitdmiä ommei* 
ta (fammtoita) joihin fuft iuoffee pitfin pienid 
ruuhia (rännejä) fonta*fuurnan pohjaan finne 
ia tänne tehb&iStä reijistä (aufoista/ lämeistä).

ÄufeSta on erinomainen htyötp/ ioö ftflä 
faStetaan fuo* ia rämet* (multa*) mura*lajia, 
.ftusfa falpietari*latoja on; fietta taitaan tämä 
faStaminen faaba toimeen fuurimmalla ebulla 
niisfä famaten fuin falpietari multaafin faSte* 
taan/ ja fofemuS on näpttänpt/ ettd muuta* 
millä fuormilla tämmöistä multaa/ niitbUe ta* 
___________  fan

*) Hatfo SRaanmljen §)§tan>ä, rouoftfeirfa 1845 9?:o 
23 9Jluta*uunei§ta, jofa fappalet on fuomennettu 
Cefnologcn mmifeSti a»i(i§ta, 1845: 9?:o 6 & 7.

(tarantellan m uistutut).
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fan leroitettynä (Rajoitettuna)/ on ollut ibmeeUt* 
nen rooima faamaan niittyä fagroaroammafft. 
©omaten taitoon myös fäyttää fufeHa faStet* 
tua faroea.

Äelpaa myös fu fi itfeffenfäfin/ (paljaaltan* 
fafin) roarftnfin niityn lannoituffeffij mutta fti« 
Ren tarroitaan antaa fen enfin mäbätä, iofa 
mätäneminen/ fitä myöben Fuin ilma on lämmin 
ja paljo fuSta foosfa fäypi laatuun 4 aina 8 
roiifon aifana. &ätä fuSta on fitte paras feot* 
taa roirStalla eli tunfioSta roaluroalla fonta* 
ireteUä/ jobon fufen ia rotrStan fefoituffeen tar* 
töitään lifätä folmet toi neljä fen roertaa n>ettd*

Ulfomaitla on fofonaifia 9RaafunttO/ ictfa 
tästä roäbästä aftaSta roaaria pitämifellä, eroat 
föybyybeStä pääSfeet byroään rootmaan. ^itäiS* 
pä fen meilläfin ebulla foatamon toimeen/ f  ui* 
tenfin ainoasti lähellä olerofgfa nittyisfä/ ia 
fuurinpa byöty onfin, ioS fitä t«bbään parbaim* 
mitten niityillen. Saitaa fyllä näyttää luon* 
nottomaffi/ fuin ei pifemmin paranneta hie
nompaa, mutta niinpä on enimmiten afian loi* 
ta, että paraö niitty parhain maffaa lannotus* 
roairoan.

Soila et ole oifaa eifä tilaa tomänloifeen 
lannottamifeen/ bänen tulee ebeg/ mitä tila roain* 
fin  myöben antoa/ roarfin roifugti footo foifen 
mebuifen (libaroan/ roäferoän) roeben, fuin roa* 
luu alag torbeiSto ia tunfioilta/ afuntopoifoilta 
ja peUoiltafin, ia jebbottaa ia leroittää fen nii* 
tyUenfä. Säbän on ufein tarpeellinen, että nit* 
nä atfoina fuin femmoiSta rooima mettä runfaim* 
min tulee/ tebbään pieniä fulfuia (tofeitfl/ pato*

ia)/
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ja)/ taitaaffenfa näinmuoboin faaba fen parem» 
min levenemään, fuin veben atnoosti yRben o» 
iän päästä valueSfa niityHen, niinfuin nyt e* 
nimmiten tapaRtuu.

Soinen f  etno, ilman ecinomaifeta vaivata 
Ranffia niittjllenfin tttnfaampaa lannanvoimaa, 
on että tatfoin Rasitetaan fe fonta, fun farja  
niitylle jättää. Sama afia ei ole niin väRä, 
fuin eRfä näyttää. «£>oHanntSfa fitä pibetään 
femtnoifeSfa arvoSfa, että iofapäivä levitetään 
fenlatnen fonta fefä niityllen että laitumellen. 
Meiban maaSfa, fuSfa niityt ja laitumet oroat 
niin lannat, tämä feino ei fäy juuri niin Ryvin 
laatuun, mutta fuitenfin taitaifi meilläfin pal
jo voitettaa väRäHä vaivalla/ ioS tämä afia 
paremmin otettaifiin varteen. £?n ainafin 
(va in fin ) feffitty, että iofaifen täyfifasvoifen 
eläimen fonta, (foSfa fttä) farjan niittyfyotöUä 
olleSfa, v ifuSti levitettynä voi enentää Reinän 
faaliSta 8— 10 leiviSfäöä. £)mpa tuo fauniS 
iifäys, ioS vain on jo ffifin  fuuri farjasto!

b) ©uomulta, mäbännyt fuomttra ia mät* 
täät, fefoitettuna vähällä fannalla ia fastettu* 
na fufella, ovat erinomaifen Ryvät lannoitus 
aineet varfin fin fuiville niityillen (felRäiUen), 
joisfa ruofamultaa on ohuelta, ©enlaifiin fe* 
foitufftin taibetaan Ryväflä ebulla panna favea, 
jos lannoitettavaSfa niitysfä on Rietainen eli 
mutoin muRia (feRfiä) maanlaatu.

«Keino on feffitty muta*uunisfa polttaa fuo* 
inuraa,* multaa, neva turpeita eli mutaa, niin 
että vatfin väRän fttä muuttuu tuRaffi, mutta 
enin ofa tulee vain tfäänfutn Riiltyneeffi, ia

fen*
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fenlattten mutta on niin ertnomaifeött h&vä lan- 
noituS*ainet fefä peltotien että niityUen, että 
fttorma fttä arvataan yhtä voimallifefft fuin 
fuocma hevoifenfin fontaa. 9iyt tarfemmin fe* 
littaa, fuinfa fen fanSfa on täyttäminen, Vc* 
täift meitä aitoan fauvaö ttfe pääaftaSta? fentäh» 
i>en main mainitfemme että fiitä faabaan felitys 
firjaöfa, iofa Äeifarillifen ©uomen juoneen* 
hallitus* ©euran toimittamifeSta löytyy ufeint* 
misfa pitääjisfä. .ftirian nimi on: iibntnc? foc 
ionbtbuobaUijrc, ja neuvo täötä afiaSta löytään 
3;nnen göuofiferran 29:nellä fivulta.

o) Suista tulee niin voimallinen lannotus* 
ainet, että niitty, jofa faSvaa 70 SeiviSfää, 
luilta höystettynä faabaan fasvamaan aina 240 
leiviSfää ^iniä tynnyrin alalla. Syltähän fe 
fiiS maffaa vaivan ja Pulut (fuStannuffen), mut» 
ta pahin on että varat ovat niin vähät. Sat* 
tavat ne fuitenfin tulla paljoa fuurtmmafft 
fuin nyt ovat, jos vain fa ifft luut tarfom 
fcottaiftin.

Suut pitää muferrettaman, {a äsfen mat* 
nituSfa ftriaSfa, 4:nnen Vuofifertan 93:nneUa 
firoulta, on felitetty minfalaifella rafennuffelta, 
(foneelta, afeella) tämä furvominen buofeimmin 
taitaan toimittaa.

Suitta lannottaminen eli höystäminen vat* 
futtaa parhain lämpimäSfä maasfa. SDJärjäSfä 
eli fcaopamaSfa maasfa fe et tee mitään hyötyä.
— Säbän et tarvita muuta fuin näitä mufet» 
rettuja luita ympäri variSteUa eli fylvätllä.

<i) Sftoft on erinomaifen hyvä tannotuS*ai* 
net; ia niin Voimallinen, että 2 tynnyriä töni

nyt tn
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tintin alallen jo on fangen paljon vaifuttava, 
ja 4 tai 6 tynnyriä tynnyrin alallen on fangen 
roäfevä böystö. ©en vaifutuS ei ole fuiten* 
f  aan fauvan feStäväinen, n?aan täytyy aifa 
ajasta tulla uubiStetuffi. Salla böysteellä on 
fuitenfin fuuri etu fiinä, ettd ljuofiaöti taitaan 
tafan hajottaa. ©envuoffi onfin tuhlaus, no* 
fea muun lannan fanSfa fevottaa. 9läin fe 
tulee yfftllen paifoillen paffulta, ja tefee tra&in* 
foa, fiiljen fiaan, fuin yffinänfä levitettynä/ 
fartuttaa varftn hyvän byöbyn.

e) Subfa on myösfin fangen oivallinen 
ainet, niittyjä lannottaisfa, Vaiffa fenfin vat* 
futuS on lybytaifainen (vähän ajan f  estävä). 
£)mpa havaittu fuuri byöbytys olevan 72:Sta, 
Vielä 36:beStafin fapaSta hyvää tubfaa tynny* 
rin maalle, ja erinomainen on fillä voima aut* 
tamaan apiloin, hiiren papujen (v irv ilä in )  ja 
muiben fenlaatuiSten fasvantoa. ©uinfaan ei 
pibä laiminlyötämän niityUen hajottaa fitä tub* 
faa, fuin faabaan niittyä raivatesfa foottujen 
tifujen polttamalla.

Subfa, josta lipid on lioitettu poijeS pe* 
foSfa taiffa pottasfan feitoffesfa, felpaa fylld 
myösfin, mutta fitä tarvitaan paljoa endmpi, 
fitd myöben fuin fe on enemmin taiffa väbem* 
min .lioitettu.

Sofa lannottaa nifttyänfä, tefee byvin, 
ioS bän toimittaa fen työn aina (jofa ferran) 
eri tavalla, yhtenä vuotena niin, toifena näin.

Äarbita (^jeStäa) niittyä ennen lannoita» 
mistä, on aina byöbyUinen, ja tarpeellinenfin 
ioS fammaliffo vaivaa, Sföutta farbiminen (ä*

iestä,
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ieStdminen) ffntan famaöfa lannottamata, et ĥ O’ 
mitään*

Äaifiöfa fpfpntyfftSfä, ioö niittyjen lannot* 
tautinen on hhöbpllinen taiffa ei, tulee muistaa 
mitä ebelläpäin on fanottu favilannoituffeSta, 
ja ennen faiffia vaariin ottaa, n iitin  tarvitfe* 
toan oHa oiitettuna, että märft)tybeStä, tai hap* 
pamuubeSta ei olifi roaivaa. — SftärjäHen nti* 
tyllen lannoituS^aineita paneminen olifi turhaan 
menetetty (.hävitetty) vaiva.

Säsfäfin fopii, mitä ennen fanottiin hpväin 
fiemenlaatuien variStamifeSta niityiHen, fuin en* 
nen eivät ole fenlaiSta heinää faSvaneet. 3fo* 
faifeSfa tapauffeSfa on niitty ainafin farhitta* 
va (äjeStettävä),

JCofmatift Ofauieit
(SBSuonna 1838.)

f u in f a  ja m iSfä t i lo is fa  n it tp t fuu rtm *  
m aila ebulla ta ita an  faaba fa sv a *  
V i f f i  f i l lä  fe ino lla  että enftn V il je l*  
lään ia  taas jätetään heinää fa sva *  
maan, ja m yö sfin  erilaabuiöta, fu in *  
fa  ft tä  ta ita an to im itta a .

Cfttä tämän Äirjottaja, lueteHeSfanfa nti* 
tä feinoja, fuin meillä ovat fät)tettävät faa* 
baffemme niittyjämme faSvavammiffi, mainit* 
fee niiben viiletystä^ roasta folntanneffi, ei fuin* 
faan tule fiitä, että hän ntufa ei tuntift vilje* 
tyffen fuurta arvoa# taiffa ömmärtäift fpt)tä

mif*
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mifftfä fe Feino pannaan enftmmäifefjt FatEttta 
niittä , joitta on rahatilaa, ja varoja niihin Fu* 
lu tu ffttn/ joita tämä työ Vetää ja vaatii. 
Söaan ftttn hänen firjoitttffenfa on aivottu 
SOfaamrae Funnioitettavallen ĵhteifetlen Äanfal* 
Ien, niin tarvitaan fe fovittaa näiben tiloja 
ja varoja myöben.  ̂ Söielä toinen Jyy, pitää 
niityn viljelystä vähemmin hyöbyttävänä fuin 
fe itfeSfänfä on, on uftammaSfafin paiffafun* 
naSfa tavafit otettu laatu fitä toimittaa. SKäin 
on fynnetty laihoja nurmia eli felhiä/ niiSfä 
faSVatettu fa ffin ; fotminfin ferroiti fauroja/ 
ja fitte rufiilta  pantu umpeen jällenfä ruohoja 
laSVamaan/ ilman ettei oltenfaan lannatta pat* 
f  Utu jyväfaSnntn fulunutta voimaa/ fitä mä* 
hemmin autettu n iittiä  parempaan voimaan 
fuin ennenfään oli. Söältttäin on myös ftinä* 
fin  erehbtjtty, ett’ei ote fytvettp/ ruohofaSvttun 
pantteSfa/ maata parempain rttoholaien fieme* 
nillä/ fuin mitä niityisfä ilmanfin tamallifeStt 
fasvaa; vaan jätetty tapaturman tuottamalten, 
luonnon omaan haltuun ja huomaan. Säilä 
tavalla toimitettuna/ niin Futfuttu niityn pa* 
rannuS on paljas pahennus, ftllä va iffa  heinän* 
tulo, maan lailtifeSti fylvettyä tulleilla ruohon 
fiemeniUä/ enft vuoftna on paljoa fuurentpt 
fuin fttä ennen, niin fe fuitenfin pian petehtyy 
Vähentmaffi fuin ennen niityn viljelystä olifaan, 
ja vicläfin huonommaffi tulee fe, fu in , fttä 
auttaaffenfa, uubeSti fynnetään, ja maa vielä 
joiUafuitta fauran fylvöillä huononnetaan (laih* 
butetaan), ja fttten pannaan, taafenfin lannot* 
tamatta, ruohoja faovatnaan. Äuitenfin tulee 
rneibän fohla enftpääSfä mainita, että fenfinlai*

ne n
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tten niittojen miljelps ja umpeen pano ruohoja 
faSmamaan, ilman lannottamata/ fahbeSfa ta* 
pauffeSfa taitaa olla htyöbpllinen/ ioö nimittäin 
niitti) on epätafainen, täynnä mättäitä/ penfat* 
ta ia puita/ taiffa mpoSfin ioS ©iinä on enäm» 
pi fuin forttelin paffulta hpmää ruofamultaa, 
ja fe on metinen (mebeltä maimattu). SRäiSfä 
tapaufjiöfa tulee fen fasmu milielemällä ia ojit* 
tantalla folmea ia tteliää, mielä uftantpaafin 
fertaa enemmäfft.

©enlaisten niittyjen miljelpffeStä omat ebut 
monet ia fuuret. — ÄaSminmoima enenee niin/ 
että josta on niitetty 10/ 20/ tai 30 leimiSfää 
tpnnprin alalta, taitaan foriata 120 aina 150 
leimiSfää ia mielä enämpifin/ — ©aabaan pat* 
ioa moimaöifempaa heinää} — Söuoben anto 
tulee tafaifemntaffi/ niin että p&ben muoben het* 
näfato et ole niin paljon eroitettu toifen muoben 
tulosta ftttn miljelemättämiStä niiteistä faabaan. 
Sa tämäpä onfin taaS marfin tähbellinen (tär* 
fiä) afia, olletiffin fuin malitettamaSti niin at* 
man hacmoin fiitä huolta pibetään/ että hpmäin 
heinämuoften runfaammaSta talosta fäästettäifiin 
huonompain matafft. — 9liittpjen paremmin faS* 
maesfa tulee aitaus* ia heinäntefo=fulutuS, fabott 
fuhteen, mähemmäEft} fe on: fufin aami tätä 
hpmää heinää maffaa mähemmän päimätoitä, ia 
maatif mähemmän aitaa, fuin ennen aamt hno* 
nompaa heinää. Sämäpä onfin afta, iofa/ oi* 
letiffin spohiaifisfa, harmaSfa afututSfa maa* 
funnisfa, enemmin fuin ntifään muu rafittaa 
SftaanrotljelpStä. Soitot lamiat laihat niitpt maa* 
timat niin juurta forjauS* ja aitauS*tpötä, että



6 ja 8:ftn miiffoa fuluu p&teen heinän tefoon, 
iofa miljellpiSfä niityisfä taibettaiftin toimittaa 
fahbenfin miifon aifana, ia aitauö*tyo tulee niin 
määrättömän tnaffamaffi ettd ufein täptpp jät* 
tää fuoniityt fofonanfa aitaamatta. .Koettele* 
muS ofottaa että niittymato turmelee paljoa mä* 
hemrnän miljeltyiä niittyjä fuin miljelemättö* 
mid. — Crttä ilma tulee lauhfianttnaffi on mpöS* 
fin armattama etu; fillä fplmiStä, märjiStä (me* 
tiftötd) ia mattäifistä niityistä noufee tyaUa, foS* 
fa fitben fiaan ojitetut ja miljeltyt niityt omat 
lämpimät fuin pellot. — äöihboin tulee meibdn 
lufea miljetyffen etuihin phben, iofa toftn nt): 
ft>t fin ei mtelä tuota meibdn maalien fuurta 
moittoa, mutta iofa taitaifl olla fuurefft ht)6* 
bptyffeffi, fen nimittäin, että miljeltyihin läm* 
pimiin niittoihin rubeaa faSmamaan monenlaifta 
apiloita ja muita herneenlaatuifia fuffaifia, jot* 
fa, ilman fitä fuin niin marfin paljon enentä* 
mat heinän rooimaa, ntyösfin felpaamat ruu* 
mafft mehiläifille, joiben fjoitanto on niin fan* 
gen hPöbtyUinen.

9fäin plipään mainittuamme niittyjen mil* 
jelpffen etuja, tahbomme ntyt rumeta felittämään 
foroeliaifimpfa feinoja fttä toimittaa, ja fentäh* 
ben, faabaffemme afiaa fita felmemmäffi, fat* 
fella niittymiljetyStyötä folmelta fo&ben/ tutft* 
en nimittäin:
l : f t f f t  ( S r in la if ta  fe ino ja  u lo S iu u r it ta a f*  

femme puita  ia penfa ifa .
2:fefft ® lä ttä is te n  n iit to je n  ta fo tta m is ta .
3:nnefft ( S r in la if ia  fe ino ia  m ilie llä f fem* 

me itfe  n i i t i n  p intaa,
l-.fiffi $a*
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i t f f t  S&amalltftn feino puita hämittää on 6a* 
fata net maahan ia Jättää fannot foSfematta. 
Solia omat mahat matat, fitten tämä feino, 
niinfuin bimfein, naittaa oleman etuifin, fem» 
menfin fuin ruoho, 4 : jän aina 10:fin fantolaho 
muofien aifana, taroallifeSti faSmaa h^min» 
mutta pltpään tämä fato ei oleffaan niin aiman 
hpmä fuin näpttää, fillä fasmo on epätafainen/ 
pffi h&ottnnen tuffo fieUä toinen täällä, näitä» 
fin on tpöläS fantojen mälistä niittää ia footaj 
ja mieläpä juurimefain (alumain, otelmain) jo* 
famuottnen perfaaminenfin roaatii paljon tpötä. 
Soila fiiS on maroja, hän hafatfoon puut iuu» 
rinenfa* SJtitä meitän maasfa taroaUiftin f  ei* 
noihin, tätä tpctä toimittaa, tulee, tahtomme 
main muistuttaa, että tämä tpö taitaa fäptd 
paljoa huofiammin fuurilla, niinfutfutuitta juu» 
cifirmetllä eli oja^piiluitta, iotfa pitetään 9 tai 
fpmmentä tuumaa pitfät ia neljää tai roiitta 
tuumaa femiä-teräifet, 6 forttelin pituifeUa mar» 
telia, fitä tenhoHifemmin Ipotäffenfä. Suuret 
hafataan fppnärän mertan puusta, mahma föpft 
fiinnitetään fahten folmatta ofan forfeutelle 
puuhun ia 6 tai 8 miestä metämät föpttä, mut* 
ta fe mies jotta on firmeS, fatfelee ja hafföilee 
poiffi ne iuuret, fuin mielä omat fitnni puuSfa,

^uiten raimaamifeSta (hämittämifeStä) mutS* 
tutetaan mielä, että ioS fe tapahtuu main faa* 
tamatta, niin pitaa aina forfia fanto jätettä» 
män, fillä fe mätänee paljoa pitemmin, eifä 
fasma niin paljon juuri*roefoja, äöielä mar* 
mempi neumo mälttää iuurMoefoja, on että pm* 
pari puuta, ionfun ajan ennen faatamista, fort» 
SJfjMjan 8Buctif«t Älmanafan 9l«uwot. 3 te*
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telin tai fämmenen le v iltä  fiöPctacn »oi§ Fuo* 
t i aina jältän (matkan) läpitfe, (puuhun asti) 
josta puu fuimettuu ja matanee ilman vefoja 
fasvamatta,

$)enfaita ratvateSfa (perateSfa) ja juurit* 
taisfa on äSfen mainitusta fuureSta juurifir*  
VeeStä paljo httötijä. äSaivaloifimmat faifista  
omat pajupenfaat, joita, fuin oifein ovat juut* 
tuneet, tusfin faabanfaan häviämään, joS et 
maa tule h&vin fu ivaffi.

2:fefft £>n mtjös feinö/ jolla ilman fuoffi* 
mata taiffa fddntö»auralla ft)ntämätä, taitaan 
tafoittaa fangen mättäifiä niittejä, iofa feino, 
foSfa fe ei ole aituan tu ttu/ tarvitfee tulla tae* 
femmin felitetftffi. SDfättäät leifataan pois ja 
fäännetään ploS alafin (nurin)/ jofa ttyö huo* 
feimmin toimitetaan lapiolla*, fitte hafataan ne 
bienoiffi tamaEtfella rautafuofalla, ja nain faa» 
tu multa Rajoitetaan tafaifeSti. Jtefalld maa 
farbitaan (äjeStetddn) ufiammat ferrat, niin et* 
tei mitään patffaa jää foSfemata, Seuraama* 
na feväänä ft)lrcetään puolitoista tinneriä fau* 
roja t&nnurin alalle, ja päivänä jälfeen, eli 
niin pian fuin tulee tproen ilma, rapistetaan 
(kivetään, varistetaan) heinän fiemenid, joita 
footaan latojen laattioilta ja muista foptvaifis* 
ta paifoiSta. heinän fiemenen f&lvö p?tää teb* 
tämän tafaifeSti ja niin että farfa fplvetään 
enftn pitfinpdin ja fttte poiffipuolin fillä muul» 
la tavalla tebtl) f&lvö tulee aina epätafaifefft 
(paiffulaifefft) ja niittoon jääpi monta paljasta 
paiffaa. *J)itää m^oSfin vaariin otettaman et* 
tä heinän fiemenet fplvetddn pouballa, ja että

maa
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maa &eti fobta ajetaan polf&llä (fu lilla , jun< 
falla, jyrällä). So§ mprSffc, fabet taiffa muu 
fopimatom ilma fattuift tulemaan fobta fauran 
ftylvett&ä, niin taitaan beinänftemenen fplvö  
viiropttää ftffi fuin tulee foveliaö ilma; täStd 
mpöbäötpneeStä (hidastuneesta) fplvöStä et ole 
ipväfaSvollen mitddn haittaa (Vabinfoa).

S:nefft erinlaisten feinojen feaSfa, joilla 
n iitin  pintaa virettään, tabbomme täsfä fatfel» 
la näitä neljää, nimittäin: lapiolta: räontätme* 
ta, — RuofFtmiota, — EOiljelemietä Fäanto.au. 
raita — ja pbtä SSaafan tienoitia enftn barjou 
tettua niitpn viljelpS*feinoa, fuin feffiänfd 
(aprifoitfianfa) ja enfimmäifen foettelian, £o* 
vi--9{ätin--9laabi Rocp vainajan nimestä, fteUä 
futfutaan Äatpin niitpnviljel&Sfeinoffi.

la p io tta  M ä ntd m m e m

Sama »iljetkö»laatu fäp ftCfd lailla, ettd 
pitfin aivotun faran feSfeä määrätään ftypnä* 
rad tai 6:ta forttelia leveä maan-liuöfa Oraita), 
johon ruvetaan molemmilta puolilta latelemaan 
turpeita, fuin lapiolla leifataan aivan ohuifft, 
ja pannaan ruohopuolin alaspäin. Sitrpeiben 
päälen luobaan fttten multaa, varaa myöben, 
aina 7 tai 8 tuuman paffulle. Niihin 2 jo 
S:fin  forttelia leveifiin, ia 9 tai 10:fin peufa» 
loa (tuumaa) fproiin vafoibin iotfa näin tule* 
vat molemmin puolin feSfuStaa, pannaan fitte 
taaS uufi turveSferta, ionfa päälle luobaan 
multaa, ia näin tebben, faabaan fummattafin 
puolella farfaa, fittefuin fe on fofonanfa fään*

netty,
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netti), tphjät paifat, joihin ojat FaiVetaan. 6*  
but tä§tä viljelpSfeinoSta eivät ote vähät. Sftaa 
Felpaa fohta fäpttää vanhan pellon verosta, ja 
FaSrcaa paljoa enämmin Fuin FuoFittuna taiffa 
auratta Fäännettpnä. Scs niitpSfä on h^vä 
Fasvinvoima, taitaan pettäviä hyvällä Voitot* 
la viljellä näin ruoFotuSfa maasfa. SiotFa o* 
Vat oifein tottuneet tähän ViljeltyS.-feinoon, pi» 
tävät fitä tafaifella n iitittä , erinomattain joS 
tuohofamata on paFfu ja fitfeä, faiffein huo* 
Feinna, kultaa luomasfa taitaan pitää vainio 
taiffa muu vähäväfifempi ihminen, ja pffi mies 
faapi, tällaifen apuihmifen FanSfa, päiväSfä l  
ja fa ffifin  fapanalaa lapiotta fäännetpffi. Siä* 
mänlaiftSfa tiloiSfa on fiiS tämä Feitio phtä e» 
tutfa fuin fuoFfiminenfin, ja ainoaStanfa vitje* 
IpS fääntö*auratta taitaa tu lla te n  rinnalle* 
SDlletiflin (marfinfin) on Fääntäminen lapiotta 
foveliaS vähempäin maatiluSten viljelioille, 
torppareille, mäfitupain afujille ja muille, joilla 
Ftyllä on vähän niittyä/ ja muutamia lampaita 
ia lehmiä, mutta ei juhtia, taiffa nämät niin 
huonoja, etfeimät jaffa oifein täyttää tätä raS* 
Fasta Febon Fääntöt&otä auralla.

Ä u o fftm fn e m

5£ämä melFein FaiffiaUa tuttu ja h^rvitet* 
tu Viljelys Fetno on etuifampi, fuin lapiolla ja 
Eääntoauralla fääntäminen feuraavtSfa tiloiSfa: 
SoS maa on mättäinen ja täynnä penfaita ja 
juuria*) — 3>oS ruofamultaa on hV)Vin fpvältä, 
ja olletiffin jos fitä on aivottu polttaa, jolloin 
fttoffiminen on välttämättömästi tarpeellinen?
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— SoS niitpsfä on fpvältd farbun fammalta,
— SoS ruoboniuuri on buono/ ettd fe buofiaStt 
taitaan r i f f i  repiä.

Sämän ViljelpS feinon tavattifisfa fäptöö 
laabuiSta muistutetaan: että buoleflifeSti fuofat 
pitää pibettämän terävinä) fuoffiatta pitää fiis  
oleman ufiampi fuoffa/ että aina on terävä 
faapuvifta/ etfä aifaa tarvitfe bufata alinomai- 
fella Nivomalla. —  Äuoffiatta pitäift mpoS o» 
ieman jofu futtrempi fuoffa/ niibin paiffoibin, 
ioiSfa on juuria ia penfaita runfaammalta. —  
£>iapiiUt/ eli iuurifirVeS/ on fuoffatpösfä fuu* 
reEft avu!fi. — Ufein erebbptään fiinä, että tur* 
peet fuofitaan liian pieniffi, iolla tpotä b*)öbpt* 
tomästi monin ferroin tifatään; fillä fenlaifeSfa 
maasfa, iobon/ äsfeifen fanan iälfeen, fuoffi* 
minen oifein fopii, ovat mättäät ia turpeet 
niin irtaimet/ ettd ne fcuofiaSti baioaaroat äteel= 
la (farmilla)/ ja niisfä paifoisfa taaS/ ioisfa 
turVeS (ruobofamara) on varfin luja, on läpi* 
olla fääntäminen taiffa fäänto*auratta viljele» 
minen fopimampi. —  Söielä erebbptään aivan 
tavattifeSti fiinä/ ett’ei enfin fuofita faran feS» 
fifobtaa (päästä pääbän) parin fbttän levepbek 
le ia fitte poifittain taiffa vinoon, iolla farfa 
fobta alusta tulee viettäväffi (barjaffaaffi).

SafaiSta niittpä/ joSfa ruobon iuuret eivät 
ole aivan IrtjaSfa/ fuo ffii pfft ihminen pbben ia 
Vielä puolentoiStafin fapanalaa päiväsfä, ia 
tämän vilielpsfeinon fuurempi fulutus tulee, 
niin fuin iälistäpäin näytetään/ tavattifeSti 
maffetuffi runfaammatta beinäfaaliilla, niin et= 
tä tämä feino on etuifin ntiSfäfin paifoisfa, 
fusfa joilie lps fääntöauratta fä v ifi laatuun.
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QBifjelpS fontfauratfa.
SEBarfin fetmotlinen afet on Äääntöaura (e» 

ti SSä ltti, niinfuin fitä ©uomeöfa mpoö Eutfu» 
taanfin), jo fe tutee muoft rouobelta aina enem* 
män tutuEfi maaöfamme. ©e on b^Vd ei aino» 
aStanfa niittoja miljetteöfä, maan fe auttaa 
mpödfin pellon miljellpffeöfä, fäästäin pbben 
muutoin tamattiftöta fefantofpnnoiötä ja »tela 
päättifeEft faattain pellon parempaan ruoEEoon, 
(muoEfaan) fuin muilla taroattifilla peltoafeittam* 
me faabaan. Äääntöauran raEennuEfen ia fen 
oifian fatjttämifen felttps roaatift (Eaipaifi) mab» 
Pottoman pitEdn EertomuEfen ja monet fumauf* 
fet> eifä tu lifi fuitenfaan ifäänfuin ftlminnäbtä. 
»äöti pmmärretpEft ja fäfttetpfft, io ll’ei ole ti* 
laa omin fäftn ftiben tpobön tarttua ia niin 
muoboin fitä oppia. Sofa ei tunne fääntöau* 
taa ia fen oifiaa fäpttämiötä fetoa fääntäeöfä, 
ia ioEa ftitä halajaa tietoa, älföon luEefo fitä , 
fuin bdneltä taitaa fulua ionfun päiroän mat* 
faan, oppiaffenfa tätä tpotä niigfä paifotöfa, 
fuöfa fitä bPmättä toimetta ja ebulla tebbään. 
©ttä fufa bpmänfä teEifi itfellenfä fääntöauroja 
niinfuin muitafin peltoafeita, fe ei juuri felpaa, 
fillä niiben rafennuö. »aatii faiffein fuurinta 
tarffautta. 9let omat ftiö tebtämät fenlaifilta, 
iotfa pitämät fääntöaurain teennon (rafennon) 
»arftnaifena tpönänfä. Sabbomme fuitenfin tnai* 
nita muutamia mifoia ia puutteita ioita ufein 
tavataan, ia iotfa buofiaöti taitaan pmmärtää 
|a parantaa.

Peliätään liiaEft tebbä mälttiä niin ma&* 
»a fft ja lu iafjt, fuin fen pitää oleman, liiaten*

fin
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fin foSfa feto on fäännettäroä. ©e tulee fiitä 
luulosta/ ettd maltin fuurempi taiffa märempi 
paino rnufa paljonfin tetifi fen roaifiampaan 
taiffa feroiämpään fulfuun, iofa fuitenfaan ei 
niin ole. Äoetuffet, tebb t̂ fentaiftlla afetUa, 
loilla aivan tarfimpaan taitaan mitata fuinfa 
pation voimaa tarvitaan erilailta te&ttyin aurain 
roetoon, omat näyttäneet/ ettd auran paino ei 
tee juuri mitään/ maan fitä »rastaan paremmin 
taiffa huonommin mufama ia tarfoituffeen fo» 
piva luonto enimmän vaifuttaa.

2turat (vältit) tebbään enimmifen liian pit» 
fifft. SJlitä libemmdffi ne taitaan faaba, fitä 
feViämmin fäiroätfin.

tu ro ja  ei tebbä tarpeen forfio ifft rinnasta/ 
fe on fiitä fobbasta/ fuSfa vannaS ja fiipt 
(fääntofiipi/ lauta) fobtaavat. ‘.Kura, jofa fti* 
nd on iirfempt'/ fäppi feviästi ja fääntdä tur* 
peen vafavasti.

SEaroaHifeSti ei tebbä fabta pitempää fäft* 
puuta/ vaan pffi ainoa lp())s>t perä' eli fdfipuu. 
■Ätyntömieben on fiitä vaifea/ fuin bänen tä$ti9 
fdpbä aivan lifettä auraa/ eifä bänetld ole vai» 
taa auraa batliteSfa. Sc*S ftiben fiaan pibettäi» 
ftin, niinfuin utfomailla 2 tai fotmen fitynärän 
pttitifet fdfipuut/ niin olift ftyntömiebellen pal* 
ioa luontevampi ja enämpi voimaa. So ft fe* 
fin  on ettd b^västi afetetun auran pitää juoffe* 
man ilman fpntömieben obiaamata. Suutta mä* 
ItStä tarvitaan fitä fuitenfin obiata ia oifaSta/ 
ia ftfloin on b^vä/ taitaa fen tebbä tarpeettifetta 
moimaCta.

3>oS fääntofiipi on puusta niin fe vabvfS.
tetaan
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tetaan rauta taatatta, (tallatta, peltilla). Sftdin 
rauhoitettuna aura fulfee (juoffee) feioiammin, 
ia ftrpi on feötdvdmpi.

Savallinen iotfa tdöfd maasfa on myös 
fefin, että roannaS tehbadn litan fapeafft, f  ai* 
tafeffi (foufaffi). 3>oS turveviitefet teifataan 
Phta foufaffi, niin fc ci fddnny nurin, ja ioS 
fetaaS, niinfuin tavattifeSti tehbdan, nmtletaan 
Vahdd levidmmdffi, niin vannaS ei ulotu leif* 
faamaan fofo roiilefettd, vaan jofu oja erfa* 
nee repimättä, josta tulee iuhbttten paljoa raS* 
faampi työ*

Äetoa auralla faantdeSfd on taalla paaVt» 
fa, ettd fynnetadn liian matalalta. SKain ei 
faaba tatpeeffi multaa/ ja faSvu tulee, niinfuin 
yhteinen valitettava foettelemuS ndyttda, ylt* 
pädn ei puolenfaan fen vertaifeffi fuin oiftalla 
faytöffelld taitaifi tulla, ©yy fiihen on taas 
fe, ettd juljbat hariroin ovat fiind voimaSfa, 
fuin tdmd raSfaS työ oifiaan toimittamifeenfa 
vaatii.

3>otta ei ote niin jänteviä (trahvoja) juh* 
tia ja niin hyvaa auraa, ettd jaffaifi faäntaa 
fetoa fylla fyroaltd/ hdn faapi faman toimitetuf* 
ft, joS hdn antaa fa ffi auraa fttlfea toinen toi» 
fenfa jatiöfa. ©hellinen fdantda turpeen, ja 
toinen nostaa multaa ja ajaa fen jofaifen v ii*  
leffeen paalien, niin ettd heti faabaan tarpeefft 
multaa, jotta fylvöS faabaan taybellifeSti pei* 
tetyffi ja menestymään. Sama feino vaatii 
fuitenfin paljon huolenpitoa, eifä parhaallafaan 
taibotta meneötp ufein muutoin, fuin ettd toi* 
fetta fyntdmäUä irtaunut (eroitettu) multa läpi* 
olla luobaan ylös. © ii»
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©tina £)pettiö=Äirja§fa Sttaanviljeltyffeötä, 
ionfa Äeifarillinen ©uomen £)uoneenhallitu§=<3eu* 
ra on ©uomalaifille Salonpoiillen uloöantanut, 
niinfuin muutamiefa mutöfcfin huoneenhallitus* 
fitjotöfa, neurootaan, että febon ftynto pitää 
tehtämän feträällä, niin että fpntomaa tu lifi 
mafaamaan fofo vuoftfauben ennenfuin ftyltoe* 
tään. Sämä neuvo tuli fiitä/ että 30 Vuotta 
fitten/ eli [illoin futnäöfen mainittu firja  ulos* 
annettiin, febonfääntämifen feino meibän maaö* 
fa nnelä oli vähemmin tuttu ja taibettu, fiUä 
feto fääntfcty palloa huofiammtn foöfa f ir f i  (rou» 
ta, iäätiffä, tofcfä) Vielä on maasfa, ja feto 
on [tilannut vain niin fyväälle fuin fen fania» 
taa tahbotaan fääntää. SOfutta näin menee i)h» 
ben Vuoben heinäfaaliS huffaan, ja foetuS on 
näpttäntyt, että ioö vain Ennetään fyllin fp* 
Välien, ia muutoin oifein laabullifeöti, taitaan 
fpffpUä fpnnetpötä feboSta faaba Phtä hDVä tu* 
lo, fuin feväälläfin fpnnetpötä, ja vuofifauben 
faövamata feifoneeöta ennen fplvämiötä.

Söielä vähemmin taibamme fiihen fuoötua, 
fuin välistä tapahtuu, että fpntomaan annetaan 
olla iouten Oli fahben talven, ennenfuin fplve» 
tään. Softn fpUä tulo on tunfaampi mäbän» 
neeStä fpntoturpeeSta (fetolahoSta); mutta tämä 
voitto ei maffa pitfää obotuSaifaa ja h^fattua 
heinäfaalista. SKHeläpä jofu ofa maan faöva* 
tusmoimaa menee, näin jouten olleSfa, tulevilta 
Viljoilta huffaon*

SÖiimmeffi tohbomme itfe fpntämifeötä muiS* 
tuttaa niille, iotfa eivät [itä tunne, taiffa o» 
Vat vaötalfavaifet, että fitte fuin epätafaiftm-

mat
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mat paiPat ovat lapiolla tafoitetut ja maa on 
iaettu, joS fe on fuivaa 30 fy&närän, mutta 
joö fe on märfää, 20 f^närän lev&ifiin farfoi*
f)in, määrätään, faab.ffenfa, toeben juoffua 
toarten nämät harjaviEfi, e[i felEäv fft, \)Eft juo* 
nt (piirto, linia) feSfelle iofa farfaa, ja molent* 
min puolin fitä jätetään  ̂ turvetta 8 tai 9 pcu* 
falon lempeitä, niin että juuri näin EauEaa feS* 
fijohboSta (liniaSta) alotetaan Vtuhfalla vViilto* 
rauhalla) ajaa vafemmalla puolen aina ty&tä 
laufana fiitä päähän asti, joSfa fcännetään 
ajamaan (viuhfaantaan eli piirtämään) toista 
puolta taEafin aivan tyhtä faufaa feSfeltä. $ääs» 
ttyä fiiben paiffaan, fuSta lähbettiin, muutetaan 
»tubEa täyttä turpeen lettiä VafemmaUen entis* 
tä piirtoa ja piirretään p&tä johtoa Euin enfifer- 
taUaEin, Sähän jälEimä feen piirtoon (eli roiit* 
toon) afetetaan vannaan färft, jjoSta vä ltti ftt* 
te fulfieSfanfa fääntää turpeen feöfellen päin, 
molemmin puolin, f äimään feSfenmääräSfä tyh* 
teen, SoS tämä enfittyo tehbään hDVin (oifein, 
felvottifeSti), niin fäppi fofo fääntäminen huo* 
fiasti, ©euraavana feväanä Majoitetaan oja» 
multa, ja vahvalla äfeellä (fa rh illa ), parhain 
folminurffaifetta (iofa io täsfäfin maasfa alfaa 
tulla tutufft), ajetaan vähintäin fabteen fertaan. 
§Jhbelle maanm;ttarin»t^nnt)rinalalle f&lvetään 
2 t&nntyriä kauroja} feuraavana vuonna v il*  
jeUään maa fefantona, ja f  ennetään, mitä uft* 
ämmin fttä parempi, tafottetaan, f^lvetään ru* 
fitlla ja fotifasvuifilla (oma-'maifiHa) heinänfte» 
mentllä, niinfuin ennen on neuvottu,

Saattavin feino on fuitenfin: että enftn 
muofataan maa niinfuin täsfä äöfen neuvottiin,
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pibetddn toimet tai neljä tertaa fautan ta6vo8* 
fa, fitte tefätään, lannoitetaan 150 fuotmaUa 
paljasta (peittää) fontaa tljnnferin alalle/ johon 
levetään 15 tai 16 tappaa, rutiita ja ennen 
neuvotulla tavalla pimetään 30 naulaa jjuh* 
biötettuja lmnnhäntä= (timothei) fiemenid; jota 
ei ennen ole naita fiemenid ttylroänbt, feottafoon 
bproin ja tarfaSti Yhteen naulaan puhtaita fte» 
menid tapan tuimaa bietaa, niin tplv6 tä# hei» 
pcSti ja tafaifeSti, fiUä jotainen tplroömieö tie* 
taa nain roiöfata tyhtä fuuret tourallifet tuin 
ohria f&lväeöfä.

SSSielä lifemmin felittääffenfä, miefä tiloiS* 
fa tdmdn tirjoittaja, tarfimman tutfintonfa joh* 
boöta, pitää auralla fääntämifen etuifampana 
tuin tebon tuottimifen, tahtoo hdn täöfä tertoa 
niitd tapautfia, tuin ufeimmin eteen tulevat*

Soila omat laviat tilutfet/ joita taitaan 
auralla viljellä, hän, Väittä ehfä jutu muu 
vtljelt)öfeino voififin tuottaa runfaamman tulon, 
auralla viljellen fiinä, että hän taitaa levittää 
viljetytfenfä laveammille maille, fuin muutoin 
mahbottinen olifi.

Äoöta Viljeltyä niittiä  uubeKenfa ruoto* 
taan, on etuifin tebbä fitä auralla. 9tiin on 
mböö aura parempi entifeltä viljelemättömäöfd 
n i i t t ä ,  joS fe on jotfitin tafainen.

2Cura on etuifampi joö ei niin paljon pibe» 
td it)Vän tulon päälle, vaan tahbotaan fääStäd 
n iitin  voimaa heinän taövoon. ÄuottimaUa 
tulee fuurempi jipvän faalis, mutta maan voi» 
maalin (eli mehua) tuluu fen fuhteen melfein e* 
nempi, Sfafa
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Sofa ei ole oifein tottunut Antamaan, 
taiffa jolla on fehno aura ja huonot juhbat, 
fillen omat muut miljeltyöfeinot etuifammat.

Soö miljeft)6maa on pieni, niin fuoffimt- 
nen on enimmiten etuifampi, marfinfin, joö maa 
on niin lifelld, ettd tdtd ttyöta taitaan tefcbd 
muiben totbcn mdliaifoina.
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^ a v p tn  itu tt)nm t(je fi)^ fe (no .

Sata fetnoa on enftn fatytettty tafaifitta ja 
maatuneilla meren rannoilla, jotöfa oli huono 
ruohonfaömo, eifa fe ole ollenfaan fopima, joö 
turmet on paffu ja fitfia taiffa maa epdtafai* 
nen. Sdmd ttyo toimitetaan fiHd tamalla, ettd 
maa jaetaan farfoihin, ja niiben roaliin faime* 
taan hornin lemiöitd ja f^mid ojia, ettd faabaan 
niin paljon ojamultaa, ettd fofo farfa filld pei* 
tetdan. ©en alla lahoo feto niin ettd fe taitaan 
ftyntäd tamallifella fefantoauralla. ©enlainen 
roiljetyömaa lannoitetaan tamallifeSti fohta, joS 
fiihen on tilaa, ja ft)lmetddn jumilla, jonfa jdl* 
feen fe, joö mahboUinen on, taas mahan lan* 
noitettuna ftylmetddn rufitlla ja heinanfiemenitld 
ja jätetään fasmamaan ruohoa, jonfa foetuö on 
nätyttanöt tuleman marfin pbfomdffi ja meneö* 
tbmaffi. Kemiat ja fomat ojat rupeamat faö* 
mamaan luhtaruohoa, ja olletiffin niinä muofi» 
na, fuina farat fituumat (nuuruumat) fuimuut* 
ta, antamat runfaan tulon.1

Sama mtljelt>ö*feino on aiman etuifa, fu§fa 
ei ole h^min totuttu fäantö auralla ftyntamdan, 
ia antaa «nfimmäifeötd ftyimdetd td&ben tulon.

SSuon*



(SSSuonna 1838,)
Crnnenfutn ntyt rupeamme, niin ht>Mn H* 

f  emmi n felmittämädn, fuinfa ruohofaSVoa vat» 
ten viljelty maa pitää avoimena ollesfanfa for* 
jättämän, fuin mtyoS tarfemmin tutfimaan, fe* 
fa mitä net erindifet tdöfa viimmeffi mainitut 
neljä viljeltySfeinoa fu fin  tulevat maffamaan 
ettd fuinfa paljoa faaltS on fuurempt viljeUpiS* 
td niiteistä, ja millä ehdoilla ftitä on Voitto, 
ettd maita niittytfft pantaiSfa ntibin annetaan 
fontaa, (lantaa), tahbomme täsfä pifimniältä 
muistuttaa, fuinfa ufioiSfa paifoiSfa onfin erino* 
ntaifen h^vä, juuri faapuvilla oleva (fieroä) 
feino faaba viljeltyjä, eli, niinfuin niitä mt)ö& 
futfutaan, fonStitefoifia (artificialia) niittejä, 
fuSfa peltomaata on liian paljo fontavaratn 
fuhteen, N iinfuin farjan fotjannoSfa tehbään 
varfin väärin, joS pibetädn farjaa enämpr, fuin 
mitä ruofa* (rehu*, heinä*) Varain fuhteen Voi* 
baan h*)Vt'n elättää, niin on myös pellon vtlje* 
löffeSfä fe fuurimpia erehbDfftä, ettd pibetädn 
ifompia, peltoja, fuin voibaan tarpeeffi lannot* 
taa. S^otä ja fiemenid hufataan, ja tuosta la* 
Viasta pellosta on et ainoaStanfa vähempi 
voitto, Vaan itfe faaltS on tpnntyriluVuSfafin 
Vähempi fuin olift tainnut olla pienemmästä 
mutta h^Vin lannoitetusta pellosta, SämöifeS* 
fä tapauffeSfa pitää niittyifft pantavan ne pel* 
lon ofat, jotfa maan (cabun ja tilaifuuben 
Vuoffi parhain fopivat heiniä faSvamaan, taif* 
fa ovat niin fattfana että tulevat vatvaloifeffi 
Viljellä. SÄitd niistä faabaan heiniä, fe on fu* 
la voitto, ja muusta pellosta tulee, vähemmil* 
Id fiemenitld ja vähemmällä työllä, enempi j^s
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to ti, (utn ennen fofo mfljely6maa$ta. ©e Pui* 
tenfin muiötettafoon ettd fenlainen laiha pelto 
pitää aina lannoitettaman, ruohoja faömamaan 
pantaiöfa.^ Sftitä niin annetaan fontaa, fe tu» 
lee lifättyllä heinän faaliilla moninaifeöti palfi* 
tuPfl.

.ftoöfa  ̂ niittoa taiPPa muuta maata, iofa 
lapiolla fääntäfn/ taiffa fuoffien, taiffa autal* 
la, taiffa niin futfutulla harpin feinolla mil» 
jetlädit, fitten ruohoja faöroamaan pantamaffi, 
niin on aina taroaHinen, enfin muutamina muo* 
ftna faöroattaa fiinä jotafin muuta, taiffa jp* 
miä, taiffa petlamia, nauriita, j. n. e. ennen 
fuin maa pannaan niitpffi. Csi tuo npt juuri 
ole aiman roälttämättömäöti tarpeellinen, ja fäl) 
fePin^laatuun, ettd fohta fplmetään heinän fte* 
menlä, ja, jo§ ei lantaafaan ole, on heinän 
faömo, foöfa maa nain ei tule ipmäfasmolla 
laihtumaan, fitä runfampi. SSRutta, enfiffi maa. 
t i i fe paljon työtä ja forfiahintaifia tpö=afeita, 
niinfuin teräjunfaa j. n. e. ennenfuin fohta en. 
ft.muonna maa faabaan ftihen muoffaan (tee* 
baan, forjuun) ettd ebulla taitaan niitpffi pan. 
naj ja toifefft menifimät huffaan ne hpmät jp« 
mätutot, jotfa enimmiten pltäfplldifeöti palfitfe* 
tnat fefd roilielpö‘ fulun, ettd mpöö, ioö niittö  
on entifeltä miljeltp, fen heinän jonfa maa fillä 
ajalla oli$ fagtranut. Äaura on tiettämäöti fe 
fiemenlai/ fuin parhain fopii UutiömatUen, ja 
jota niihin phteifeöti f »Imetään fin , paitfi «Suo. 
men pohiaiftmmiöfa paiffafunniöfa. fu iten fin  
oppimat näibenftn afuffaat muoft muobelta pm- 
mättämään tämän oimallifen (jalon) jpmälain 
armoa, ia että fplmä tlma ei oleffaan niin
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fuurefft cStcePft/ fuin tdbdn agti tamaflifeStt on 
luultu. SSÄpög Sfcufiitafin taitaan moitolla föl* 
»aa enfi.-fDlmoffi/ lapiolla fädnnettppn/ taiffa  
harpin feinolla miljeltppn ia lannoitettuun maa* 
ban, taiffa mielä fuoffamaibin/ olletiffin jog 
omat/ niinfuin jdliötäpdin tulee mainittamafft 
poltetut. SÄutta fddntöaucalla rotljeltpyn maa* 
ban ei fotot fplmdd rufiita ennenfuin folmanneg* 
fa fulmögfä/ fittefuin turmeg on fyHäffi md* 
bdnn&t. SDbtat, niinfuin fa iffi femätftylmot, 
menegtt)mdt marfin bfcmin runfag» ja fuobfia* 
(mubia ) multaiftgfa uutigtefomaigfa, mutta tab* 
tomat maan fcgroaä enemmän olfia fuin t)bin* 
ta. ©b r an  ja Äauran fefaigten fylmöin on 
fama laita, P e l i ä  mi a f&Imetädn fuurimmalla 
ebulla enft=ftjimoffi lapiolla taiffa aucaalla 
fadnnettpibin maihin, fuin main on ftynnettty 
niin feimollifeSti/ ettd multa on bt>min foroä/ 
eifd ruoboigta ole roäbintdfdän magtugta/ ja 
maagfa on btimä moirna/ eliffd fen fagmanto* 
moima on lifätti) iollain fenlaifeHa lannalla 
(mitStatta/ eli fontamebeHd/ fufella/ tuballa/ 
fa lfilla , noella/ luigta tebbpUd lannotuöaineeffa 
i. n. e.)/ iogta ei fagma riffaruoboa (rpönää). 
k a u r i i t a  enfifylmöfft fölmetdän mäligtä fen* 
laifiin roiljelpgmaibin/ iotfa btljemmin omat 
tulleet malmiiffi ia poltetuiffi. hernet tä  uu* 
tigtefomaitta harmein miljellään, mutta ufein ia 
fuuretla ebulla fitd herneen näföigtä oimalliöta 
farjan rebufft fdptettfcä fagmia, iota futfutaan 
S ö i r m e l i f f i  (biiren pamuffi, SRuetfiffi roidret;). 
potaat te ja  ufein fuureHa ebulla miljeUään uu* 
tiömaiSfa, mielä femmotfigfafin/ fuin auralla 
f  äännetään taiffa fobta enfi= fylmögfd/ taiffa

jogfa*
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joafafuafa jälemmäifeafä. Potaatit tötutefaait/ 
hntjeltäeafä mättillä fäännetyafä maasfa/ fiHä 
taroalla ettd niitä pannaan jofaifeen roafoon/ 
ja peitetään feuraaman roaon turpeella, mutta 
fittoin pitäifi potaattein alle pantaman roähä 
lantaa, ^jloSottaminen ttubeata fyntömaaata 
tahtoo olla hanEalampi ja roatroaloifempi fuin 
pelloata. SoS maa ei ote hallainen, ja muoft 
on potaattein faSvoolle fotteltaS, niin taitaan u* 
fein faaba fuuri tulo fenlaifeSta potaatin milje* 
lyEfeStä. Jarmoin fuitenfin tätä fylroöä tai
taan ebulla tehbä uuttamaihin/ ennenfuin tur* 
peet omat fofonanfa mäbänneet/ ia fittoinfin 
ainoaatanfa foSfa maantitua on lähellä/ Vallaton 
ja jo ennen lannoitettu, ja foSEa tahbotaan ufi* 
ammaHa faaliiUa faaba finne pantu tanta palEf* 
tu ffi.

Samatlinen faytöa on, että fa ffi fertaa 
faaroatetaan fauroja, fitten, turpeiben fyUäfft 
mäbdttyä, maa fotmantena muonna fefdtddn ja 
fyEfyllä fytroetään rufiiUa ia heinän fiemenitlä. 
Soa maa lannoitetaan, niin fiitä ufein otetaan 
montaEin faömoa, eri il)»dn = laia muorottain 
fitä myöben Euin fopii, niinfuin manhaata pet* 
loata. Soö maaata, jota ei lannoiteta, otetaan 
endrnpi fuin fa ffi faurafaamoa, laihbuttaift fe 
fitä Ittan paljon, eifä fttäfään taibeta tebbä il* 
man roahinfota muualla fuin hornin faaroaroas* 
fa rnaaafa.

Muutoin uuttamaiben mitjetya ei ote juuri 
eroitettu manhan pellon mitjpEfeatä, paitfi fiinä/ 
ettd tamallifen äfeen (farmin) ftaan pibetädn 
täafä ennen mainittu EolmiEutmainen farhi, ion* 
fa piiftt omat hanhen jalan muotoifet, ja että
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auralla fäännetty feto maatit marfin tarffaa 
fyntöä, jotta faabaan tarpeeffi multaa ilman 
pohiaSfa ntafaamaa turmeS* (farnara*) miilefet* 
td riEEomata. ©entähben fynnetäänfin ennen 
fuin f ir f i  (routa, jäätiffä) maasta lähtee, ja 
tämä fynto toimitetaan hymäUä ebulla muuta* 
miltä marfin jyrfällä fahralla, mutta josfa ta* 
mallisten fahben raubotettuin forffain fiaSfa on 
ainoasti foittetin lemyinen, pääsfä rauhoitettu# 
lapion muotoinen mannaS.

$oSfa mihboin miljelty maa aimotaan pan* 
na ruohoja fasmamaan, on enfiEfi tarpeellinen» 
ettd fiihen fylmetään heinän ftemeniä. Sata  
laimin lyöbä ja antaa maan itfeStänfä ruohottua 
eli Eylmäyntyä on EaiEEein fuurimmia imfoja, 
maiEEa fitä, pahoin fyllä, enimmiten tehbään* 
©idä monta ajastaiEaa fuluu ennenfuin niin 
fäytetty maa antaa täyben ruohofaSmon, fuin  
fe fiihen fiaan fylmettynä fohta antaa täyben 
tulon. Stfefylmöifeen n iitte n  fasmaa roälia* 
iaöa ruohottomille patfoillen, fammalia jotfa 
teEemät että faaltS parhaammanfafaan et tule 
ftnnepdtnfään fuin fyimetyiStä. SBieldpä fe jo* 
fa fylmää niittynfä, taitaa omasta ehboStanfa 
malita fopimimpia, fasroaroimpia ja tefoifimpia 
ruohoja ja heiniä, mutta fiihen fiaan fe, jofa 
antaa maan itfeStänfä fylmäytä faapi tytyä fii® 
hen että fopimattomimmat riffaruohot (ryönät) 
enfimuofina ottamat enimmän tilan niitysfä. 
© i taibeta fuitenfaan fieltää, että, joŜ  niinfuin 
tähän aStt on ollut tamalltnen, niittyyn fylme* 
tään ainoaSti hiitenhäntä heinää (Simotei), fel* 
lainen niitty, fen tähben että Simothft*ruohon 
S)S)tiiSfän sEäuctifet 'Klmanafcati Sftiuivot. 4 faS»
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fasmo miiben taiffa fuuben muoben perästä on 
marfin paljon mähennyt, näinä aifoina ei ole 
paremntaSfa tilaöfa/ fuin itfe f fylmynytfään, 
ja jonfun muoben perästä tämä noielä on pa* 
rempifin fuin Simothebfylroöinen niitty. SÖatf* 
fa fyUä/ joö laSfuun otetaan Simotheiruohon 
runfaantpi anto enfimuofina/ moitto yiipäan lu* 
fein on tämän ruohon puoletta/ on fuitenfin fen 
mähenemä fasmo paha afta/ jofa taitaan roält* 
tää fillä fetnotta/ jota täsfä iäliStä tahbomme 
tarfemmin felittää*

tarpeellinen on/ et ainoasti fylmää tuohon* 
ftemeniä uutismaahan/ maan että fe tehbään 
huolenpibolla ja malifoimatta. £>lemma jo en* 
ntn, 1836 muoben 2llmanafaSfa, antaneet ofo* 
tuffen fuinfa fopimimpain ruoholaijen ftemeniä 
helpoimmin faabaan, jos eri aifoina niitetään 
pellon pyörtänot/ ja heinät riiheöfä puibaan (ta* 
petaan). N iin fu in  fiellä jo mainittiin/ tällä ta* 
matta faabaan fefä mathemmin/ että myöhent* 
min (hiliemmin) fypfymäin ruoholaijen ftemeniä/ 
ja foetuS on näyttänyt/ että fellaifttta ruohon* 
ftemenittä fylmetty niitty fefä enft muofina an* 
taa faiffein runfaimntan faaliin / fuin on mah* 
bollinen/ ja mielä myösfin fiitä on etuifa, että 
fe on faumemmin ruofoSfa pyfymä/ ja, neljän 
tai miiben muoben manhana on parempi fuin 
Sim othei^iitty/ ja faifin ajoin parempi fuin 
Ufefylmäynyt niitty,

Pa itft fttä/ että pellon pyörtänöiltä hanti* 
taan hymiä heinän ftemeniä/ on myös tarpeeni* 
nen että fufin, jofa tahtoo miljettyötä niitystän* 
fä mitä fuurimman tulon, tuntee ja itfellenfä

banffii
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fcanffii ebcö roähän meibdn paratntpatn ruo&o* 
latjen fiemenid, joita ruohoja tägfä tacomme 
luetella} ftinä iärjegtyffegfä fuin omat paratta/ 
ja anfaitfemat miljeltää.

£so 1836 muoben 2£lmanafagfa mainittiin 
fittd oimaHifegta ruoholaigta, ionfa nimi on 
P u n t a r i p ä a r u o h o ,  eli, niinfutn fe latinat» 
fcöta ntmegtänfä, Alopecurus pratensis, tamal* 
lifeSti futfutaan 2t lopefuurug (Sluotftfft Äng. 
Fafte). SSaiffa tdmd ruo&onlai menestyy Iiro in , 
mield pohjoispuolellakin SSaafan Äaupunfia, 
löytyy fe fuitenfin barmaSfa/ ia ainoaStanfa 
Suomen etelä puolesfa itfeStänfä faSmamana. 
Säytyy fentähben (janffia fen ftemeniä, ja Äei« 
farillinen (Suonten juoneen £>aHitug= Seura on/ 
faattaaffenfa fttä tutummaffi, iafaiHut maafun* 
tiin feUaifta fiemenid. Sen roiljelps lemeneefin 
muofittain niin ettd ftemenroarat, iotfa tähän 
asti omat olleet ja mieldfin omat mähät, pian 
tulemat tunfaammafft. Saman ruohon fuurtm® 
mat ebut omat; ettd fe paremmin fuin muut 
ruohot fietää (feötää) pahaa fäätä/ ia fentäh» 
ben / fomeliaaSfa ia Ijyroin fasmamasfa maasfa 
antaa tafaifemman ia runfaamntan tulon, fuin 
mifään muu ruoho; ettd fitd ei mahinfoita ruo* 
fcomato (iofa etu myösfin on Simotheiruoholla, 
ja enemmin taiffa roä&emmin faifiUa ruohoilla/ 
luin omat miljeltynä ia fasmamat runfaasti)} 
ettd fuin muut ruohot aifaa myöben pelehtymät 
pois, tämän ei ole hamaittu fosfaan fuoleman, 
maan fasmaa runfaaSti niityigfä, joihin fttä 
on fylmetty jo roiiitfymmentä rouotta fttten; ja 
miimmefft että fe martain fypfyy, iofa meibdn
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fylmäsfd maasfa on fuuri etu, futnftn (mar* 
finftn) nyfyifenä aifana jona tbmifet luulemat 
fcamatnneenfa että femäät tulemat aina enern» 
min ia enemmin myö&ifft, fuim ifft ia fyl» 
mifft. S>oS t maahan fylmetään Puntaripää» 
ruohoa yfftnänfä, pitää fen oleman marfin fcy» 
mäSfä faSrourooimaSfa, ia pitää ybbelle maan» 
mittauS--tynnynnalalle fyimettämän md^intdtn 1 
SeimiSfä ftemeniä, iofa nyt tamallifesti maffaa 
12 kuplaa. Äaiffein paras on fuitenfin, ettd 
fefoitetaan mutben fiementen fefaan tätä fiemen* 
tä jofu naula tynnyrinalalle, ©e lemenee fyUä 
itfeStänfä, myös fiitäfin fyystd, ettd fe mar&atti 
fypfyy.

S i motyet ruo&o (2attnafft Phieum pra- 
tense, Sftuotfifft Ängfampc), ©uomefft £ t i r e n *  
^äntä^eind, on oimallinen ruo&onlai iofa ar» 
monfa fuhteen melfetn 2llopefuuruffeHenfin mer» 
toja roetaä. SJiitd täsfä luetelluin ia lueteltu* 
main ruoholaijen ja fosmien tuntemifeen tulee, 
niin armelemma ei ollenfaan maffaman maimaa 
rumeta niiben tuntomerffejä feltttämäänj ftQä 
ne tuntomerftt ioiUa ruo(rot toifistanfa eroitc* 
taan, omat niin pienet/ että maatii pallon työ» 
tä, niitä oifein oppia tuntemaan, ja ufeinfin 
tarmitaan fuurennuSlafta, erottaaffemme ruo&on 
fufaSfa olemia hienoja kappaleita, joista ne e» 
riUenfä tunnetaan. Suutta armoSfa pibettämän 
Pappisfääbyit iäfeniltä on niillä, iotfa näitä 
neumoja tahtomat masteen ottaa, tila faaba tie* 
toa niistä muutamista ruohoista ja farjan te* 
fcuffi felpaamiSta fasmeista, ioita täsfä luetel* 
laan; ia fentäl)ben tä&än pannaan niiben Cati» 
naifetfin nimet, iotfa omat tarfat ia mafatfet,

fii&en
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ftiben fiaan Fuin Shtotfalaifet ia ©uomalaifet 
omat epäroafatfet ia eri maafunnisfa erinäifet. 
S im o th e i Fuitenfin faiftSta ruohoista on pa» 
rahtien tuttu, fiUä fe on fe, jota faiffialla, ja 
tähän aöti melfein yffinänfä on fylroetty roiliel» 
tytöin peltoihin, ionfa tähben fe myösfin ©uo» 
malaifelta fanfalta (Etelä ©uomeSfa on tu ttu  
Äylroöhetnän nimellä. ($iirenhäntäheinäffi 
futfuroat muutamat tähfäpään muoboSta). £m* 
fin  fotoinen fatfisfa maafunniSfa, ia löy tään 
atman runfaaSti fasmaroan ufeintmilla pellon* 
pyörtänöillä. äöiljeltäroäffi fe on moneSfa pääf. 
lefatfanttoSfa oiroallifesti fopiroa. ©e on run* 
faampi fiemeniltä, ia ne faabaan helpommin 
fofoon fuin mutben heinä laimme fiemenet. ©e 
antaa melfein yhtä runfaan tulon fuin 2llope* 
fuuruS, ia on lampaille, fatialle ia erinomat» 
tain hemoifille mauffaantpt fuin fe. Suutta fii» 
nä fe on puutturoainen, että fe ufein, roiiben 
tai fuuben muoben fulueSfa, enimmäffi ofafft 
Fatoaa poijeS, ia fentähben parhain on foptroa 
maan fellaifisfa paifoisfa, ioita on tila ufeiti 
fyntää, ia antaa fasmaa muorottain iymiä ia 
ruohoja. SOlutta foSfa $hteifeUe Tanjalle, iol* 
la ufetmmtSfa paifoisfa on lamioita niittyjä ja 
miljelysmaita, on fuureSta armosta, että niityn 
mtljelyffen ferran faatua toimeen, fiihen työhön 
et tarmittaifl niin aiman feetifohta taas foSfea, 
niin Simothetruoho et ole foptroa yfftnänfä fyl» 
mettämäffi, roaan fefoituffeSfa mutben ruoho» 
latjen fanSfa pitää oleman runfain ofa, ia ft* 
tä taroataanfin peUonpyörtänöiltä niitetyisfä 
heinisfä, harrootn fuitenfin fyllä ffi määräffi. 

.£>ilroethetnät, niinfuin niitä ©uomeffi
futn»
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fuinftn muutamosfa paiffafunnoSfa futfutaan, 
otrot fafft pian yfcbennäföistä/ yli fofo ntacn, 
fefä pellonpyortänöillä että fatoifisfa nutminii* 
tyisfä faiffialla fasmamaa ruotmnlaija (toinen 
^atinaffi Poa pratensis, Siuotfiffi ©lottergro f 
toinen Katinaffi Poa triviaiis, SKuotf. Äetecgro), 
jotfa anfaitfemat miljeltää lähinnä täsfä ebeUä 
»nainittuin iälfeen. 97?aamme eteläpuolena ne 
omatfin enin ofa fcymiSfä ja fatoifi&fa nittyisfä 
faSmarotSta ruohoista, Suutta ufein ne fefoite* 
taan ÄaSte&einän fanSfa, jofa täsfä jätistä tu* 
tee mainittamaffi/ ia ufein futfutaanfin famalta 
nimellä. £)n fuitenfin monta ia fuurta etoituö* 
ta nätbcn ia faSteljeinän mäliUä. «ftaSte&einä 
mättäyntyy ja mielä faSmattaafin oifeita mät* 
täitä, ia matjinfoitetaan tuo&omaboilta enimmän 
faiftSta ruoboista, mutta niin ei 4?ilroet&einät. 
Äastekemän fa iff i le&bet omat juureSfa, niin 
että niittäiefä tuSfin faabaan muuta fuin fen 
oliennäföinen matft/ mutta (nlmet&einiUä on tet)> 
tiä focfiammaUafin, ja patjoa fuurempi fuf* 
faiStäljfä ia me&utfampi ia eläimille ntieluifem» 
pt marft ( fo rfi)  fuin faSte&einällä. Äefätlä 
muonna 1856, foSfa oli/ marfinfin Surun pat* 
foifla/ atman fettono fceinän fasmo/ ia (>uoncms 
piftn fuin mieS muistoon lienee ollutfaan/ ne 
niityt/ idSfa &ilme()einiä faSrooi rotliarotmniin, 
meneStyimät paremmin fuin muut miljelemättö» 
mät niityt/ ja melfein ybtä&ymin fuin miliellyt- 
fin. Sfämät ruohot fiiS anfaitfemat tulla tar» 
femmin tutuifft, futn tä&än aStt omat olleetkaan*

ÄaSte&einä elto Ä a Sttfa ine n  (8at. Aira 
caespitosai Siuotf. £fltei) on melfein faifftaHa

tamat’
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tamattama ruo&o, liiatenfin ©uomen po&jaiö* 
puoleSfa, fuSfa fe on pädfaötoi miljellyiSfä nti* 
tyiefä, ia fuinfin ruo&oja fasmamaan pannuisfa 
fytömaisfa. ©e onfin ntoneSfa päällefatfannoS* 
fa marfin oimallinen ruo&o. ©e antaa runfaan 
tulon, maiffa fe tuntuu farfialta, eifä ole &ie* 
nompiin nurmiheiniin eifä täsfä ennen matnit* 
tuikin neljään ruo&olaiiiin merrattama. ©e 
feStää paremmin fylmää fäätä ia faSmaa mä* 
Remminkin moimaffaaSfa, ioS main ei fatpaa 
fohtuultiöta märkyyttä. ©e on runfaS fterne* 
nille ia fen ämertäS juuresta faSmama leybistö 
tefee että faSte&einä^niityt omat laitumena ruo» 
famamntat fuin mikään muu niitty. Suutta iutt* 
r i tämä ämertäS le&biStö iuureSfa on fuurim» 
mafft haitaffl ? ftttä nuot monet mefat aifaa 
myöben tefemät mättäitä, iotfa niittäeSfä omat 
eSteeffi ia maitrafft; mdttäiben mällin tulee me* 
telöitä paiffoia, iotfa eläinten polfteSfa painu* 
mat rapafoifft, iotfa taas fangen palion mä&en* 
tämät niityn faSmanto-moimaa. &ämä ruo&o 
myös, enemmin fuin mifään muu, ma&infoite* 
taan ruo&omaboilta, mutta fosfa taas faSte&ei* 
nd mättäät mahoilta tafoitetaan, niin fellainen 
mabonfyöntd niitty iäliStäpäin tulee paremmin 
fasmamafft, ia niinmuoboin tulee enft=ma(>info 
io&onfu&un määrään palfituffi.

SPaitft näitä täsfä mainitutta miittä ertno* 
maiftnta ruobolaijamme, löytyy fyflä monta iot
fa anfaitftmat milieltää, mutta ne omat roäfccm* 
min tutut ia työläämmät eroitta; niiben luette* 
lemmen ottaifi fomin paljon ftaa, ia niiben 
ruoffo on niitä maanmilielyffen parannuffia,
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ioH)in «Stanfa tipfpifeSja titaöfa ci iuterd jaffa 
rphtpa. t 9Äonta niistä mtyoS tasataan pedon 
pbörtänöittä, ia faabaan niitä niittäeSfä* «ftol* 
mea ruo&olaija fuitenfin tacomme nimittää/ 
joita aina taitaifi ja pitäifi olla jctenfin lämpt* 
mitta patfoitta ja Joroin faSmamaSfa maasfa. 
Sie omat 2Ufttffen 2CpilaS, SÖicmeii ia SRätfi» 
inet.

2f Cf t i f  Fen 2 fp iIaS ( Sat. Trifo iinm  H^b- 
ridune, JKuotf. 2tlfiF« U?öpiing) on niitä parat* 
ta apilatta, iofa fasroaa miljelemätä @telä^©uo= 
nteSfa, ia marfinfin Su run  tienoilla/ faifisfa  
pellon pportänöisfä/ ja on miimeiftnä aifoina, 
aina ulkomaittakin näljtl) «iin  felmottifeffi, että 
rumetaan fuureSfa paliouubeSfa miljelemään nti» 
ttykfi pantamisfa tiluffisfa. PofrjaiS ©uonteSfa 
fe et faSma miljelemätä, mutta meneStpö mar* 
ftn &&min, ja fangen fuureSti anfaitfee miljel* 
tää. Crnentääffenfä fiementen matoja maffaifi» 
fin  ftyttä mielä metroon, niitä ripiStellä eli ma* 
ristetta pettonpbörtänöitte, joihin ne faiffein pi» 
fimntin iuurtumat. @c on maaleanpunainctt ja 
erottetaan helposti meibän tamallifeSta SSalkt» 
aSta 2(pilaaStamme, jofa muutoinkin on paljoa 
pienempi, niinfuin mt)6sfin Q)una*apilaaSta, 
mutta niiben tuntomerffejä felitcllä et tarfoituS* 
tantme auttaift. Säntän oimattifen ruohon ftc* 
meniä faabaan buofiastt (Stelä-dpuomeSta, ia 
p&ben taiffa parin naulan fefoittaminen tuo&on* 
ftemeniin, fuin ttynnbrin alatte fpltretään, tuot» 
taa monet ebut. Pa itft että farjan ruuman 
paliouS ja moima fenfautta lifäppt, tulemat tuo* 
feot myösfin pafeaa fäätä eli ilmaa, ia ottetiffin 
fuimuutta, ffStärcämmäffi, ftttä 2fpilaat, fama»

ten
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{ett Futn Fatffi ftyroajuurifet Faöroit, tuottamat 
marftypttd Omemmalta maasta Futn ruohot, 
isolla on erinomaifeSti 1)1)rein Faömama maa, ja 
jofa ftina tabtoo fefoittamata FaSmattaa 2£Lfii£» 
Feen 3Ct>itatta bdnen pitad f̂ tmdmdn naita fte* 
mentd, jotfa Fplroetddnfin perFaamata, ttiinFuin 
ne ruöFioiSfa FuFFapdiSfanfa olemina faabaan, 
Folme tai neljdFtn leinuöFdd ttynnprin alalle.

.£>iir enpamut, eli S S irm e lit (Sat.Vicia 
Craua Oluoif. tViögfictcc) ja SI at! in (2a t. La- 
tliyrus pratensis, Stuotf. 2(ngel«tbpe) omat Faffi
oimalliSta, Faifiöfa maafunnisfa pleenfa (FaifFi* 
alla) tamattamaa tttoljonlatja, iotfa tefin eimät 
anfaitfe miljeltdd paljoSti (tuFutta) taiffa )̂ffi® 
nanfa, mutta jotta taitaan fuureHa ebulla [emot* 
taa FaifFiin, lämpimään Feto-- (nurmt*) maahan 
tebtdmlin beindftylmoibin. 9?e enetitdmdt fceinän 
moiman ja [aattaroat Fagmit paremmin FeSta* 
maan (ftetamddn) muofifauben epatafaifia fditd 
(ilmoja). £>nfin mtycS atman buofia Foota nai* 
td fiemenid, ebeö jonfun Forttelin FuUenFtn ttyn* 
nt)rin alalle, Fuin ruohoja FaSmamaan pannaan.

5Ratbett FabbeFfan oimaHiSten ruobolaijen 
fiemenet feFoitettuna fellatfiin ftemeniin, Fuitt 
ennen neumotulla lamalla omat eri atFoina pel* 
lonpljottdnoitta Forjatut, tefemdt n iitin , Fubuit 
niitä Fplmetdan, ei ainoaStt niin FaSmamaFft 
ja fopimatotnta fddtd Feötdmdfft Futn mabboHu 
nen on, maan ntpöö ettd fe marinoin ptyfytyfitt 
fiind motmaSfa fangen bitfdt ajat; ftlla femmoi* 
fen feFoituFfen Fautta fe tulee lifipitdin pfcben* 
laifeffi Fuin fctyrodt, luonnollifet (miljelemdttö*
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mdt) n i i t i t ,  iotfa niinfuin näemmä, eitoät fo$» 
faan faöroa p(>tä ruo&onlaija pffinänfä, »aan 
nionenEaltaifia faöroia,

(SSuonna 1839.)
<25en järjeötpEfen jälEeen, jota tdöfd firjo i* 

tuffeöfa on noubatettu, feutaa n^t EeöEenänfä 
toerrattatoaEfi tdöfd ennen mainittuin neljän eri» 
ndiöten nittvjn toiljelpöEeinoin EuStannuEfetj feli* 
tettdmdfft EuinEa paljoa nittpn anto toiljelemäl* 
Id tulee fuuremmaEfi ja miöfd tiloiöfa toiljeltpä 
mittpä, ruohoja faöioamaan pantaiöfa, so ito l
la taitaan lannottaa. ©enjätfeen näytetään pää* 
tö ffe fft/ mtöfd tiloiöfa n iit it  fcuoEeimmin faa* 
baan EaSrcattnEft viljelemällä, ja miöoinEa mui» 
ta parannuöEeinoja fuuremmalla ebulla taitaan 
fäpttää.

Sftdmät neljä erinäistä toiljelpö feinoa olifi* 
ivat: Capiotla Eääntäminen, «ftuoEftmtnen, Ädän* 
tö* auralla Epntäminen (eli niinEuin fitä meillä 
tamadifeöti Eutfutaan toälttääminen), ja niin 
futfuttu harpin n>iljelpö*Eeino. SäpbeHifeöti ja 
tarEoin felittdd mitä EuötannuEfia nämät, eriti* 
loisfa ja maan etinäifen laabun jdlEeen toaati* 
»oat, ja rniEd faaliö niiötd on obotettatoa, teEifi 
tämän firjoituEfen liian pitfäEfi. £>tamme ftiS 
tdöfä EatfellaEfemme ainoaöti pfotä maanlaija, e* 
liEEä niittpmaata, joEa on melEein tafainen, 
roarfin toä&än vaivattu puilta ja penfailta, ja 
aivan felvä fiviötä mutta joEa EuitenEaan ei 
ole ennen ollut Vilieltpnä. Stämät afian&aarat 
teEevät ma&bottoman fuuret eroituEfet, fefä fen 
fuhteen, EuinEa fuuri tulo on vilieipEfeötä obo* 
tettava, ettd mpöaEin itfe viljelpö EuötannuEfen
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fuhteen, ja ne roaifuttaroat, ettd milloin tjfft, 
milloin toinen keino on etuifampi, niinkuin mtyöS 
täällä ennen, jokaista näitä roiljelpskeinoja erit» 
täin feliteUeSfä olemme kokeneet päällimiten lp« 
bökäifeSti ofotella. -Dtammekin toerratakfemme, 
ijbtä laroian maan, eli tonnikin alan, ei tu iS’ 
kt)ln>6n jälkeen luettuna/ joka on niin nxitfin e» 
pätafainen, ja fentäbben epäroakaifeSti näyttää/ 
kuinka fuurta maantilkkaa ajatellaan, maan 
SRaanmittarimitan jälkeen, joka niinkuin tuttu 
on, pitää 14000 nelikulmaa/ kukin l  kppnärän 
joka tarmolta, elikkä likimmiten 32 fellaista ne
likulmaa, jotka o»at 7 foltää joka tarmolta.

fiapiolla kääntää fellaista tpnntyrin alaa 
n>aatii nuon 20 miehen ja 20 voaimon päiroä» 
tt)otä, elikkä jos miehen päiroätpö luetaan ka&« 
bekft kolmatta ofaa StuplaSta ja roaimon pdi* 
toätpö pttolekfi Stuplakfi, 23 kuplan ja 50 ko* 
peikan kulun. SiittamuSkuStannuSta emme lu» 
ekkaan, fentäbben että matalammatkin  ̂ ojat teke* 
toät kpllikfi tämänlaifeSfa roiljelpkfeSfä, fuucem* 
makft kuin 6 päiroätpökft, eli 4 Stuplakfi/ koska 
ojasta luotu multa mpöS UbbeSfä Rajoitetaan, 
SUinmuoboin ttynnpcin ala lapiolla käättpä niit» 
tpä makfaa 27 JÄuplaa 50 kopeikkaa,

kuokkia famanlaiSta niittpä traatii nuon 
(noin) 24 päimätpotä/ eli 16 JRuplaa ja ojitta* 
minen 4, eli phteenfä 20 kuplaa.

Ennä ttää  tpnnprin alan tottuneella tpö* 
miehillä ja jubbilla maatii 4| miehen päiroätpö* 
td ja Pbtä monta jubban päiroätpötä/joka tekee, 
joS herooinen/ niinkuin raSfaaSfa tpoSfä tehtä* 
män pitääkin, luetaan makfaroan kuplan päi*

roäsfä,
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ttdsfd, 7 SJttplaa ia 50 fopeiffaa, eli ojittami* 
fen fanSfa l i  Stuplaa ia 50 kopeikfa.

$oSfa n iittiä  viljellään ^arDin niit^nmiC* 
ieltySfeinon mukaan, pitää ojain oleman toäf)in* 
tänfä 3 fppnärää leroiät, ia 6 kortteita fptoät, 
mutta polkasta puolta f»)pnärää lercidt. @e 
multa f  uin fenlaifeSta ojasta faabaan; tulee» 
koska farat tefjbään 7 ftltää fevidkft, (»aioitet* 
tuna » li faran, olemaan vä&ää enemmän fuin 
2\ tuuman (peukalon) pakfuubelta. ©enlaiSten 
ojatn luominen ttynnbrin alalle vaatii 28 päi* 
vät&otä, ia mullan hajottaminen 7, p&teenfä 35 
päiväkota, eli 23 SKuplan 50 fopeikan kuStan* 
nukfen. Suutta täsfä on merkittävä, ettd foS* 
ka maa pannaan niitpkfi, ia ojatkin tulevat 
ruohoja kasvamaan, niiben laveuS, joka tpnnp* 
rin alalle tekee 4 kapanalaa, fiina kuin muilla 
tvi[jelt)$laabui(la, joiSfa ojat omat fppnärän le* 
Vt)ifet, ne tekemät ainoaStanfa 2\ kapanalaa.

SD?ita fiihen jpvänfaaliifcen tulee, fuin on 
obotettava ndilld erikeinoilla viljellystä maasta, 
niin ainoaSti ne kolmet enfikfi mainitut keinot 
taitaan oikein keSkenänfä verrata; fillä ne taita* 
vat toimitettaa ilman lannoittamata, koska fttä 
vastaan Äatpin keinon noubattaeSfa aina lan* 
noitetaan ja enfi kplvölle*

Uftampain, monisfa paiffafunniSfa, parem» 
pina ja huonompina vuofina, te ip in  ia ploS* 
firioitettuin koetusten ia oivallusten jälleen tai* 
taan plipäätä lufein obottaa niin fuuri faalis, 
fuin täsfä ebeSannamme.

lt f f t  Stynnprin alalle lapiolla faännctttjd 
n iittiä  fptvetään l  3J»nnpri io  fappaa kauro»

ia,
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ja, ja leifataan 5:fertaifen jyväfasvon, elt 
5:nnen jyvän iälfeen, 6 tynnyriä 20 fappaa, 
ett fiemenen pois luettua, fulana fäästönä 5 tyn» 
nyriä 10 fappaa, iotfa tefevät 40 kuplaa, 
kauran arvattua puoleffi fttä feSlifyintaa fuin 
viimeifinä aikoina on ollut rufiilla, eli 7\ £Kup* 
la ffi tynnyristä. SäStä pitää poisluettaman 
fylvötyon, leiffaamifen ia puimifen fuStannuf* 
(et, iotfa y&teenfä tekevät nuon 11 kuplaa, 
ja viljelySfuStannuS 27 kuplaa 50 fopeiffaa, 
niin ettd felvä rooitto on l  Stupla 50 fopeif* 
faa. £>ljen tulo lapiolla käännetystä maasta 
on enimmiten aina fcyvä, ia taitaan lufea 120* 
neStd aina l5o:neen leiviSfään tynnyrin alalta, 
io tfa, tarffain tutfintoin ia foetuSten iälfeen, 
fuin ovat tehtynä olfien ia erinäisten fceinälai» 
ien ruofavoimaSta rufiifeen Verrattuna, vaS* 
taavat 23 fappaa ru fiita , eliffä ra&aSfa l i|  
Stuplaa, ia niinmuoboin fofo voitto Vilielyf* 
feStd on 13 Ötuplaa,

SdSfäpd täytyy fuitenfin, feSfen tämän ai* 
neen felityffen, muistuttaa, että iofa ottaa 
pääUenfä vaivan lapiolla fääntää fetoa, tefifi 
jjyotyänfä vastaan jos &än enfi fylvösfä v il*  
jelifi fauroia taiffa muita ioviä. «Sellainen 
maa, mu îa ia pefrmiä fuin fryybimaan multa, 
ia vapaa rikkaruohoista, on nimittäin faiffein 
paras ia oivattifin Pellavanviljeiyffeffi, ioS 
muutoin maa on femmoifeSfa paifaSfa ettei 6 1̂* 
lasta ole pelfoa. $ukin tietää fuinfa täbbelli* 
nen tälle fylvötte on, ettei ole rikkaruohoja, ia 
että fe itää tafaifeSti ia pian, ionfa päälle ta* 
fainen ia offatoin fasvo niin erinomattain tu=



tee. Molemmat nämät tarfoituffet faiffein td»* 
beflifimmästi voitetaan lapiotta fäännetysfä niit* 
tyfeboSfa. Ja rvo in , ja meillä tuskin foSfaan, 
täällä kuitenkin, luonnollifeSfa tilaSfanfa, on 
niin fuurta faSvantevoimaa, ettd fe ebulla votfi 
kaSvaa pellavia. Säytyy ftis panna virstaa  
(fontavettd), iofa on hyvin mäbännyttä, vebel» 
Id fefoitettua kusta, tufytaa, kalkkia, nokea, 
taiffa fuin on parempi kaikkia muita riffacuo* 
hoja ei fynnyttäviä lannoituS=aineita, nimittäin 
luun jauhoja. Sfiitä löytoy SuruSfa nyt kau» 
paffi 24 killinkiin SeiviSfäStä, jofa on fobta 
kertaa enemmin fuin jauhamattomiSta luista 
maffetaan. Sama hinta mahtaa kyllä näyttää 
liian fuurelta, foSfa tynnyrinalalle tarvitaan 
100 geiviskän paikoille. Suutta ne jotfa ovat 
naita lannafft fdyttdneet, ovat fiitä havainneet 
$pvan voiton, ja ettd luulannoituS ei tule t»y* 
riimmdfft fuin rnifddn kaupungeista ostettu lan* 
ta, vaan ettd fillä on vielä fe fuuri etu tdmdn 
fuhteen, ettd fahbeSfa fuormasfa taitaan vetää 
lantaa fofo tynnyrinalalle ja tarkkaan tietddrt 
mitä falua on ostettu, foSfa ftihen fiaan jokai» 
nen, jofa on afian koetellut, kyllä hyvin tietää, 
fuinfa epävakainen ja vaivaloinen lannan ve= 
tdminen kaupungeista tavattifeSti on.

9?ain niittyä viljetteSfd, lannoittaa enft* 
kylvön alle, on vastoin fitd yhteistä neuvoa, 
ettd lannoituffen pitää tapahtuman ftttoin fuin 
niitty pannaan taaS ruohoja kasvamaan, ©el* 
lainen käytös, johon täsfä olemme fehoittaneet, 
felpaafin ainoasti fiind tapauffeSfa ettd »iljel* 
Idän p e lla v ia , jotfa niinfuin tietty on, ovat

maata
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maata rat’6buttat»a fylvö mutta fuuremmalla 
annolla myös foStavat finne annetun lannan, 
fuin ei tarvitfe olla yhtä runfaS Euin fttä peU 
loilla tavattifeSti on, eifä ftfättänfa pitää fettai* 
fia aineita, joita niihin tavattifeSti pannaan, 
ja fuitenfin hyödyttää myösfin feuraavain touot» 
ten (vuofien) faSvuja. JtcSfa fellainen maa 
pannaan ruohoja fasvamaan, täytyy, joS mab» 
bottinen on, Vielä vähän lannoittamalla aut« 
taa maan faSvinvoimaa, josta myösfin on fe 
hyöty, että, jos tämä ruohomaa fitte josfus 
Välistä viljellään, fe »o i faSvaa pellavia, il* 
rnan lannan tarpeeta ennenfuin viimrne fylvöl» 
le, fosfa fe taas pannaan niityfft. &ätä jät* 
lestystä ia tointa pibetään niiSfä SRotrlannin 
pitäjäisfä Sluotftn SBaltafunnaSfa, jotfa ovat 
yhtä pohjaifet (yhtä lifeellä pohjan tähteä) fuin  
SSaafan tienot, ja joisfa fangen faunaan aifaa 
on fetomaalla viljelty oivallista pellavaa.

2:fefft Synnytin alalle fuofittua niittyä 
fytvetään l  tynnyri 15 fappaa fauroja, ja lei* 
fataan jyvän jälfeen 6 f  tynnyriä, eliffä, 
ftemenjyväin poisluettua, 5| tynnyriä, jotfa 
tnaffavat 59 kuplaa 25 fopeiffaa. <Se tefee
6 kuplaa enemmän futn viljetysfustannus, jo* 
fa oli 20 kuplaa, ja fylvämifen, leiffaamifen 
ja puimifen fuStannuffet, jotfa, fen enemmän 
farhimifen (äjeStämifen) vuofft, fuin fuoffamaa 
vaatii, täytyy määrättää 2 Stuplaa fuuremmaf* 
ft fuin lapiotta fäännetysfä maaSfa, eli 15 SRup* 
la ffi. SDlfifaoliS taitaan lufia l00:sta niin 
iso:neen leivistään tynnyrinalalta jotfa ruofai* 
feSfa voimasfa vastaavat 19 fappaa r«Fitta,

eli
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eli raT;cSfa 9 kuplaa 50 f  op., ia on niin muo® 
fcoin fofo Voitto enfi Viljalta fuoffamaaSta 15 
Sfuplaa 75 fopeiffaa.

3:nnefjt. S»nn»rinalatte uutiSft)ntömaata 
ft)lvetään 2 ttynnpdä fauroia, ia fiitä taitaa, 
neljän ipvän iälfeen, luettaa 8 ttynnpriä, eli 
fiementen poijeS luettua 6 ttynntjriä iotfa maf* 
favat 45 ÖJupIaa, jofa hinta taas on 24 Siup* 
laa 50 fopeiffaa funrempi fuin ViljelDSfuStan* 
nuS, iofa oli 11 Ötuplaa 50 fop., ia fplvämu 
fen, leiffaamifen ja puimifen fuStannuffet, \c\- 
ta vähemmän olfifaaliin tähden tahbomme ntää* 
rätä 9 0luplaffi, eli 2 kuplaa vähemmäfft fuin 
lapiolla fäännettylle maalle täsfä ennen määrät* 
tiin, ia 4 kuplaa vähemmäfft fuin fuoffamaal* 
le. £)lfifaalista tästä VilielpffeStä ci taibeta 
lufea forfiammaffi fuin 70:neStä 90:neen lei* 
ViSfdän S^nnprinalalta, jotfa ruofavoimaSfa 
vastaavat 13 fappaa Stu fiita , eli rahaSfa 6.̂  
Stuplaa. £>n fiiS fofonainen voitto enfi vuo-- 
ben viljasta 31 ^Ruplaa, eli 15 Sluplaa ftiu* 
tempi fuin fuofituSta maasta, jâ  18 Ruplaa 
enempi fuin lapiolla fäännet»Stä. Sftähbään 
niinmuoboin että n iittiin  viljelys fääntoauralla 
on etuifin, ja voitto tulee vielä ftiuremmaffi, 
joS vaariin otetaan, että tällä viljel^Sfeinolla, 
fuin vain on h»viä juhtia ia hpviä tpoafeita, 
taitaan tehbä viljelpffiä fmiuesfa mdärdSfä, foS* 
fa fiihen fiaan muita viljelDSfeinoia noubattaiS-- 
fa, iotfa vaativat enemmän fdfitöitä, tulee fen 
päälle, fuinfa on tilaa faaba niitä palfan ebeS- 
tä toimitetuffi.

Sidmät viljel»5feinot ovatfin fentäbben e» 
rinomattain fovveliaat torppareille ia niille ioiUa

on
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on vähän maata, taiffa jotfa eimdt vielä tun-- 
ne tätä oivallista feinoa, auralla fääntää fetoa. 
gJhtä afiaa pitää myös muistuttaa. Ste jotfa 
päättämät paremmaffi, fuoffia n iittiä , fuin ft* 
tä fääntoauralla (vältittä) viljellä, fanovat, 
fyyffenfä että iutt>än faaliS on fuurempi. SÄutta 
muistaa pitää (tulee), että fiihen fuluu paljo maan 

' fasvinvoimaa, ottetiffin foSfa tämä (mnf itaan 
niinmuoboin, että, niinfuin tavallinen on päälle 
hajotetuilla oljiHa taiffa fammalilla vähän pol* 
tetaan eli tuloutetaan fuoffamaata. ©euraavat 
jyväfaaliit niinfuin uSfottaVaSti myös itfe hei» 
nänfin tulo ovat fentähben tavattifeSti vähää 
vähemmät, jota vastaan fe, iofa viljelee uutis* 
fyntomaata faapi toivoa vähää fuuremmanfin 
viljan toifena ja folmantena vuonna.

4:nneffi «harpin feinotta viljellystä ja lan* 
noitetuSta maasta faabaan fohta täyft v ilja  
niinfuin täyDeStä pellosta, 8 tai 10 tynnyriä 
fauroja tynnyrinalalta. Sföyösfin toinen faaliS 
on paljoa fuurempi fuin lannoittamattomasta 
feboSta. Sätnä runfaampi tulo et fuitenfaan 
ulotu maffamaan hintaa, ioö fttä arvataan fifft 
fuin pitäifi. Stöutta mitä näin on ebeltä fäftn 
enämmin fulutettu ja f  e vähä lanta fuin ta* 
vallifeSti maalle annetaan, tulee,,joS maa vuo* 
ben oltuanfa fefantona, pannaan rufiin fanSfa 
ruohoja faSvamaan, palfitufft oivattifelta ja 
fauvan feStaVältä ruohofaSVolta, ja ne jyvät 
ja levidt ojat, joita tämä viljelysfetno vaatii, 
ovat moni*atfainen parannus.

kaikista näistä nyt ferrotuista aftan haa* 
roista, jotfa ovat perustetut moninaiftin ja
3)(>bttfän 33Suctifct lllmanatan 9l«utpot. 5 * tttO*
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monenaifaifttn PoetuEfttn/ taitaa itfefufin felfi* 
dStt «äbbd, fuinfa palfitfeVat ja farttuifat nu* 
tiSviljelyffet ovat, ja ettd ne jo enfi vuonna 
antavat tdyben palffton, ei ainoaStanfa vilje* 
lysfustannuffesta, vaan myös fiitä fceinäStä 
fuin olift taittu niittää, ja jofa ^inän faalis 
tarffain talonifäntätn eli talouö^atlitfiain mo* 
nenVuotiSten fefitntöin ja oivallusten jdtfeen, 
ei ole fuurempi fuin 12 ta&if forfeinta 15 Sei» 
ViSfäd tynnyrinalalta fe&noa niittiä, 25 SeiViS* 
fdä feSfilainiit^Stä, ja 65:Stä 75:teen asti 6y* 
v in  fasvavasta niitystä. 9le niityt Sftaasfam» 
me, jotfa antavat enemmän, ovat varfin &ar» 
vaSfa nä&tävät.

Soifena vuonna nämät erilailla te&byt v il*  
ielyffet antavat melfein y&täldifen fefd työn 
ettd tulo n. 9le f  ylvetään nyt fä iffi vielä fer» 
ran fauroilla ja faalis on 5 tynnyrin paifoille 
kauroja, jofa tefee 37 kuplaa 50 fop. fulaa 
Voittoa, Viljelys», leiffauS* ja puimiS*?uStannuS» 
ten poisluettua, kolmannesta vuoben tulosta, 
foSfa Viljelysmaa tu fiin  fanSfa pannaan niityf» 
f t ,  taitaan voitto lufea melfein yfrtd fuureffi. 
Sofa fiiS tefee, foSfa enftvuoben v ilja  otetaan 
laSfuun, l i f i  100 kuplaa fen fceinäfaaliin ebeS» 
td, jota on oltu faipioSfa 4 vuotena, fefanto* 
Vuoft yhteen luettuna. Sama voitto, yli v il* 
jelys* ja ruoffouS»fuStannuSten, tulee fuitenfin 
paljo fen päälle, fuinfa fasvava fe maa on, 
jota on Viljelty/ joS fe on VafeVää, taitaa 
voitto nosta I20:fin kuplaan, mutta (monosta 
maasta et taibeta lufea enämpää fuin puoli fen 
vertaa. Savomme nyt fatfa&taa mitd fiitd

tai»
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tattaan pitää fufana soittona/ fceinän ja laitu* 
mm faipauffen poijeSluettua.

puonoimman niittylain ReinäfaaltS 4 »uo= 
tena/ jofa näin Rukataan/ olift 50 töfci 60 Sei* 
»iöfää/ jotka Reinän huonomman laabun »uof* 
ft, ruofarooimanfa fu&teen, ei»ät ole ar»atta* 
»at forfiammaffi fuin 25 fapafft rufiita, jotfa 
tefe»ät 12 kuplaa 60 fop. SäSfä nimittäin 
emme fatfo Ijeinän ta»aHiSta Rintaa/ jy»ään 
»eccattuna/ »aan fen ruofa»aa »oimaa, jofa 
on fettainen/ että fappa rufiita »aStaa l| Sei® 
»iskää parasta ja 3 Sei». Ruonointa fceinää. 
Saitumen ta&bomme forfeimman lu»unlaöfun 
jälfeen ar»ata »iibennefft ofafft Reinän fuljteen, 
jofa ftiS tefee kuplaa/ ja niin muoboin fo® 
fo »abinfo on 15 kuplaa. SBoitto fenlaifen 
maan folmeSta jt)»äannoSta ei ole juuri tuetta* 
»a fotfiammafft, fuin 50 9?uplafft, SSoitto 
»iljelyffeStä ftiS olift 85 Stuplaa.

ÄeSfilaatuifen niityn/ »iljelyffen fautta, 
fabotettu Reinäanto olifi 100 Sei»t'Sfää, jotfa 
»aStaa»at 22 Stuplaa. SoS laibuin ar»ataan 
5 Siuplaffi/ ja tulo »itjellystä maasta, jy»iä  
faS»aeSfanfa, 90 JRuplaffi, niin on »oitto 63 
kuplaa.

SSiljelyffen eteen menetetty feeinäfaaliS pa* 
raasta niittylaista olift 260 ta&if 280 Sei»iS’ 
fää, jotfa ruofa»oimaSfa »aStaa»at 130 elt 
140 fappaa rufiita/ jos Reinä on parasta laija, 
eliffä rabaSfa 67 kuplaa. Saibuin tefee mää* 
rätyn peruStuffen jälfeen 13 kuplaa, ja niin 
muoboin »oitto on 30 kuplaa / joS fa iffi mitä 
jy»ä»iljoiSta faabaan yli »ilieiysfustanmiffen,

lue*
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luetaan 110 Sfuplafft. £>n ftiS »oitto »äfcern. 
Di/ (uin Ruononpatn n iittiin  »iljelyffeStä.

Suutta tdStd »oitoSta/ futn faabaan niin 
fau»an fuin niitty on »iljelyffen alla ja jy»U* 
la fyi»etdan/ ei »iela taita fyUdffi padttad, 
fuinfa palfitfe»a »iljelystyö on. ©tiRen »aa* 
bitaan/ ettd laSfuun otetaan mitd niityn beinan* 
anto »iljeltyd tulee fuuremmafft/ ja fuinfa fau* 
»an fe feStdd. Suonten foetuSten joRbatuffeSta/ 
joita tdsta aftaSta on ollut tilaifuus fyfeUd ja 
tiebuStella/ taRbomme tdStafin teRbd lu»un las» 
fun.

lj f t f f t  huonoimmasta niitynlaista/ jofa » il*  
ielemdttömdsfa tilasfanfa olift lO:nd ajaStaifa* 
na antanut 135 2ei»iSfdd Reiniä / eliffd taitu* 
men fanSfa, raRaSfa 27 JRuplaa, tottaan enfi 
»uoftna obottaa 60 2ei»isfdd, mutta fymme» 
nen »uoben perdstd fen anto jo on »dRennyt 
15 eli 20 2ei»iSfdfft. Saitaan ftiS 10 »uoben 
fulueSfa forjata yRteenfa 350 taRi 400 £ei»is* 
f  aa, jotfa »aötaa»at 100 kuplaa. Saitumefft 
et fitd faa pitd enft »uoftna, mutta feutaa»ana
7 »uotena fe taitaa laitumena »aStata 12 3iup* 
laa; £)n ftiS tuloa noin 112 JRuplaa/ eliffd/ 
poisluettua fen faaliin, jonfa niitty »Ujelemdt* 
tömana olifi antanut, 85 kuplaa »oittoa/ ja 
ynnd »oiton fanSfa ftdd ajalla fuin maa fyl* 
»ettiin , yRteenfa 120 kuplaa.

2:feffi ÄeSfinfettaifeSta niitystd/ jofa ylt* 
padtdnfd antaa 25 2ei»iSfdd »uobeSfa/ olift 
taittu fen luonnoHifeSfa tilasfanfa olleSfa/ 10 
»uotena fotjata 250 2et»./ jotfa tefe»ät 56 
kuplaa. Saibuin taitaan ottaa 12 Siuplafft,



yfjteenfa 68 kuplaa. ©enlaifeSta niitystä tai* 
taan enft n>uoftna obottaa l to —I20:neen 8ei* 
»isfaan a sti, ia lOmtend »uotena 45—50 
8et»tSfdän/ eliffd 10 »uoben fulueSfa y&teenfa 
816 Sei»*, jotfa ra&aSfa tefe»at 204 kuplaa. 
Uaitumen 7 »uoben aifana tacomme ar»ata  
26 g^uplafft/ y&teenfd ftiS 230 Sfcuplaa/ eli 162 
9?uplaa yli fen mitd fe luonnollifeSfa tilasfanfa 
olis antanut, ia 225 kuplaa »oittoa, fosfa fen 
aian tulo, iona niitty oli »iljelyffen alla/ lu* 
etaan tyfö.

3:nnefft PacaaSta niityn laista taitaan/ taö» 
fa feutatta»afft otetun- lu»unlasfun mutaan/ 
10 »uoben fulueSfa fotjata 680 8ei»iSfaa &et* 
nid, fuin tefee ta&aSfa 170 kuplaa, fiaitume* 
na fe on noin 30 ^Ruplan »ecoinen, ja antaa 
fiiS luonnollifeSfa tilasfanfa 200 kuplan faa* 
liin. SÖilieltyna fellainen niitty faS»aa 160 
eli 170 fie i»., ia 10 »uoben perdstd fen anto 
on alennut 110 £ei»isfafft. Saitaan ftiS 10 
muoben fulueSfa faaba 1380 Sei», fieinia, jot* 
fa »aStaa»at 345 kuplaa. 7: »uotifena taitu» 
mena fe »aStaa 45 Sfcuplaaj y&tenfa ftiS 390 
kuplaa, eli 190 kuplaa yli fen rnitd luonnol» 
lifesfa tilasfanfa olifi antanut; ia ioS luetaan 
tyfo fe »oitto, minfd niitty iy»ia faS»aeSfan* 
f  a antaa, niin fofo »oitto on 220 Stupiaaj 
niinmuoboin 100 Stuplaa fuurempi/ fuin &uo* 
noimmista niittylaista, mutta »d&dd »aiempi 
fuin feSfifertaiftSta niityistä.

£)lemme taljan panneet namdt lu»unlasfut, 
ei ainoasti felittdaffemme tdtd nyt tebtyd fyfy* 
mystd/ mifd »oitto niittyin »iljelemifestd »at*

maan
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maan on obotetta»a, ia minfälaifeSfa' niitysfä 
»iljelys parabiten rnaffaa »ai»an ia fuStannuf* 
fen, mutta myös näyttääffemme mitta tamalla 
tämä fyfymys, onfo »iljelys »aiman ia fulun 
maffa»a eli ei, oifein pitää tutkittaman. £ä* 
mä tutfinto, perustettu parabien tietojen pääl* 
le, iotfa meillä osat otteet faatasina, ofottaa, 
että b«onoin lai niittyä »äbtmmin yalfitfee 
»iljelyffen, joS ei »oiba fti&en panna lantaa, 
fosfa fe, niin fuin täsfä iäliStäpätn foemme 
näyttää, paremmin fannattaa, ia että fenfinlai* 
fen niityn »iljelys, jofa luonnotttfeSfa tilaSfan* 
fa antaa 60 tai 70 Setit), feSfifertaiSta faalis* 
ta, myöö fyttä, »aStoin monen by»änfin ja 
taitaman talouSbattitftan luuloa, ei ainoaStt 
fannata, »aan on fangen palfitfema, mutta et* 
tä fuitenfin fettaifet n iity t, jotka feSfikertaiSta 
tuloa dnta»at 25 £et». tynnyrinalalta, omat 
ne joiSfa »iljelys fuurimmalla ebulla taitaan 
tebbä.

SSJtita enämmin niitty on täynnä penfoita 
ia mättäitä, fitä enemmin myös fen »iljeiys 
on palfitfema. käiltä meiban n iit it  »ai»ataan 
niin, ett’ei ole ylön paljo joS [anomme enern* 
rnän fuin puolen oleman fiinä tilaSfa, että ui* 
folainen, jofa on tottunut näfemään ulfomaan 
by»äSti »iljettyjä ia ruofottuja niittyjä, näb* 
tyänfä fettaifen, ei fuinkaan tabtoifi uSfoa fen 
ole»an niiton, »aan futfutfi fen huonosti ruo* 
lotufft laibuinmaafft. Siebämme kyllä fuinfa 
tämä tulee ta»attifeSta niitpnmiljelyffeStä rai= 
»aamifetta (perfaamifella), ja fuinfa niittyin 
lameuben ia »äen »äbyyben täbben on mabbo* 
ton ruofota ia forjuusfa pttääl niitä faiffia?

mutta



mutta täytyy mbös tunnustaa ettd täsfä aftas* 
fa monikin on ebesmastaamattomasti huoleton, 
ja fe on ainakin toisit ja marrna ettei mifään 
niitty enemmin hyöby miljeiykfeStä, f  uin juuri 
fettainen, fillä ftind taitaa olla fuuri kastoin* 
moitna, matkfa fe on tukabutettu penfailta ja 
ruokottomuubelta (epäf orjuutta), ja myös jos 
ruokamultakin on ohuelta ja fekin huonompaa 
laija, on ftind fuitenfin mädänneistä lebbeistä 
fofounnut runfaS fasminmoirna, jofa fitä pa* 
remmin moi faumafft ajakft tebbä maan marfin 
hymin faSmamafft, futn rtfujen ja fantojen polt* 
tamalla taitaan faaba mäfemää tuhkaa, jofa oi* 
fein fäytettynä, tefee, ei atnoaSti jymämiljoja 
runfaammikfi kuin täsfä ennen olemme luetelleet, 
maan m»öS ttaikuttaa beindfaSmun päälle enfi* 
muofina.

2Ct'man mäbän olemme toSfä firjoituffeSfa 
yu^uneet fiitä oimattifeSta feincStO/ fuinfa, ne* 
roffaoSti ia toimettifeSti polttamatta, taitaan 
faoba raofa maa paremmin faSmamafft. ©e 
ei ole fentäbben tapahtunut, että me mäbäkft 
fatfoifimme fen keinon armoa, mutta tämä ai* 
neen runfauben touokft, jo muutoinkin niin fuu» 
reffi fasmanut kirja olift karttunut mielä paljoa 
fuuremmaffi, fcSfa fiind tapaukfeSfa olift täy* 
tynyt antauta tutkimaan niitä montnaifia fort» 
teitä (maroomifia), fuin maan polttamifeSfa, fen 
erinäifen laabun fuhteen omat torpeettifet, ja fe* 
littämädn fuinfa paljon tdtd afiaa meibdn maaS* 
fa määrin fäytetään, omafft ja jälfeentulemaiS* 
ten lufemattomakfi (armattamottomakfi) mahtn* 
floEfi.

SSMljetteSfä niittyä, jofa on täynnä penfat»
ta
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ta ia mättäitä, Soitto ufein on niin fuuri, fttä 
fusfa tynnyrinalalta ei ole niitetty enempää fuin
10 fieisiSfää huonoa beinää, ia netfin melfein 
fofonaifella päivätyöllä, fiinä taitaan fabbella 
tai folmella päisätyöllä forjata 200 SeisiSfää 
la enemmänfin.

So8 niitty myösfin satsataan märfyybel» 
tä, on fen stljelys fitä enemmin palfitfesa, ja 
on fiitä sielä fefinbusituS että ballaöiben saa* 
ta lifitienoilta tulee säbennetyffi.

Söäbimmin siljelyS palfitfee lu is illa  ja lai» 
boiHa nutminiityiöä (felbäSniityillä), jotfa faS* 
sa sa t lyhyttä, joubennäföistä ruoboa jota ufi* 
ammasfa maafunnaSfa futfutaan fiantafuffi 
(birsentafuffi, ufonparrafft), ja fuitenfin on 
juuri fellaiftöfa enimmästi fäytetty tätä paran* 
nuSfeinoa. 9ie fyllä taitasat antaa melfoifia 
jysäsiljo ja , jotfa bysinfin maffasat siljelys* 
fuStannuffen, olletiffin foSfa sabinfo betnäfaa» 
liin bäsityffeStä ei ole fuuri; myös taitaa bei* 
nänfin faSSo, joS maa laabuttifeeti fylroetään 
bysillä ruobonftemenillä muutamina suoftna oi* 
la satftn fauniS, mutta fe fabottaa (pelebtyy) 
öbfäffiä, ja 5 tabift6 suotta oltuanfa betnän 
faSSannoSfa, ei enää ole paljoa parempi fuin 
ennenfään. ©ellainen maa fiis  niityffi pantaiS* 
fa sälttämättömästi saatii lantaa» joS mielii 
»iljelyffen tulla oifein byöbyttäsäffi..

(SBuonna 1840.)
Ätrjoituffemme järjestystä feuraten tulem* 

me nyt. tutfimaan fuinfa paljoa siljelemäUä 
niityffi pantu maa antaa lannoituffen suoffi

enem*
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enemmän heiniä, ja mlöfa tiloiSfa fiiö taitaa 
olla soittoa niittpin lannottamifeSta niitä 
jelleSfä. £äSfä fobtaammefin melfein saifeim* 
man ja fefaiftmman fpfompffen faifeSfa maan» 
silielpffesfä* fittä saiffa npfpifempinä aitoina 
faiffia ftiben foSfesia aftanbaatoja jo tarfoitta 
tutfinnoilla on paljonfin feliteltp/ niin ei »tela» 
f  ään ole lannan oifiasta tätyft soimasta, ja fen 
SaifutitSten feötdmifeötd, tainnut tulla niin 
»armoin felitetpfft, ettei sieläfin loptpifi, ufiam* 
pia petinpobiaifta afianbaatoja, joista sielä oi* 
laan epätieboSfa, Sota ei ibmetteleffään tätä 
aftaa lifemmin ajattelesa. kuinfa paljon etfö 
fonnan bPSfttyS tule fen päälle mtnfä eläinten 
fonta fe on? ja fuinfa eläimet osat ruofititt 
huonommatta taiffa soimallifemmatta ruualla? 
SKitäS ei sielä saifuta fonnan erinfaltainen 
f  orjuus? 3>oS fonta on faanut fobtuubeffi mä* 
bätä eli palaa? £>ttut fobtuuttifen foStiana 
(märfänä), taiffa liian fuisana taiffa seben 
alaifena/ jofa on eStänpt palamifen taiffa pois* 
uuttanut Vioittanut) fonnan soiman? SoS s irs *  
ta (Jufi) on tullut fonnan bpsäffi, taiffa niin* 
fuin meillä/ paboin fpttä tapahtua tabtoo, on 
faanut buffaan poisjuosta? SSaan jos nämät* 
fin afian baorot faataifiin auttasasti määrä* 
tp iffi, niin tulee sielä fonnan saifutuS fangen 
paljon fen päälle/ minfälaista maata ftttä fon* 
nitetaan, ja millinen ilma on niinä suoftna, 
joina fe enimmän saifuttaa. ©onnan atso ia 
falliuS maanmiebitte tulee siimmein fenfin pääl* 
le fuinfa runfaaSti fontaa faabaan peitoin la* 
seuben fubteen ja joö tilaifuutta on ja peitoin 
luonto faltii/ niityille siebpn fonnan fiaan se»

taa
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taa pellon lannottamifefft fuoniultaa/ fiaFoia 
(&a»uja) eli muita fonnan meroifia ainetta.

SäSfä ficjoituffeSfa täljänaSti feutatun jät» 
jeötUffen jälfeen olemme/ pecäänaiatteleman &uo» 
mioa &erättääffemme ja joijbattaaffemme/' talj» 
toneet ofottaa fuinfa monta afiaa tulee fuft)» 
mtyffeen, ennenfuin täf>än enftfatfeeöfa tjffifet» 
taifeen f&fom&ffeen taitaan maStata, milloinfa 
fonta taitaan ebulla ottaa pois pellolta ja an» 
taa niitbllen. Satoiampi felittyS tästä ei fut» 
tenfaan fotot 2Clmanafan tietoihin, jonfa täf)» 
ben ftis foitamme l^htmtnittäin felittdd ftyfömtyf» 
fen.

(Snftn pitää täsfä tiettämän fcatjonfo n iit
tämään faSmanto taitaa luettaa lifäänttymän lan* 
noituffeSta facjan fonnatta. JEäStä löpt»» pal» 
jon ecinfaltaifia tietoja ja (ofeitä, ioiöta toti/ 
futn tarfimmat »foteen »ectataan, taitaa rnisfif» 
ft päätettää, ettd lannoitus faballa fuotmalla 
tahallista bbmää farjan fontaa tynnyrin alalle 
maatuittaan mitan jälfeen tefee feuraaman toai» 
futuffen.

S liitt»  ljuonotnta laia / jofa luonnottifeSfa 
tilasfanfa on antanut 13 fa 14 XeimiSfda Reiniä 
muobeSfa ttynntyrin alalta, ja miljelttynä taitaift 
fgmmenfunnan muofta faStoaa 35 leimiSfää, 
taitaa fettaifella fonnituffella faataa (tulla) 
fOmmenfunnan muofia faSrcamaan noin 130 ja 
150:ftn leimiSfää/ fttä mtyoben fuin niittySfä on 
ruofamultaa ia fuinfa multa on &»määi ja mie» 
lä fenftn ajan DecäStä tuntuu ntitySfä fonnan 
tooima ottetiffin joS niitty taaS Ennetään ja 
ismillä pimetään, jottoinfa fofemuS on näyttä»

n»t
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ni)t että merfittd»ästi tunfaamfei faS»u on 
fonnitetuSta niitistä obotetta»a. SJJiitt&in mul* 
ta on blipään l>0n>in faS»atta»a, niinfuin ftt* 
tdfin näf»D, ettd joS fitä »ebetään pellolle taif* 
fa fcbbbtmat&in taiffa pannaan fuffafruuffui» 
fcin, niin tefee »ä&ä fonnan lifäljS fen erino» 
mättäin faS»atta»afft. Suutta luonnollifeSfa 
tilasfanfa nämät [en oimattifet omaifuffet ufein 
ifäänfuin lepäämät, ne »aatimat »iljeU&Stä 
tudanfa »a ifu tta »iffi ja (tina on fofemuS nätyt* 
täntyt ettd »äbäinenfin lifd farjan fontaa »ai* 
futtaa melfein fantalla muotoa ja »btd »oirnal» 
lifeSti fuin &ii»a (ferittyS, fäljtet, ra&fa) fä&tet* 
tä»iSfä aineisfa.

kofttulännäStä n iitistä , eli fetlaifeSta iofa 
luonnollifeSfa tilasfanfa on antanut 25 lei»iS* 
fää tynnyrinalalta ia fonnata »iljettynä 80 lei* 
»iSfää, faabaan fonnittamaöa 150 aina I80:fin  
lei»iSfää.

Paras tai niittyä, jofa ruoffomatonna on 
antanut 60 tai 70 leinnSfää tynnyrin alalta, 
taiffa »lipään fellainen maa, jofa ruofottuna 
ilman fonnata on tainnut feSfenfertaifeSta faS* 
»oSta antaa 130:stä I40;neen letoisfään, faa* 
baan [onnittamaöa faS»amaan 180 eli 200 lei* 
»iSfää ja enemmänfin,

hennoimmasta laista niittyä »eitetään ftiS 
105, feSfenfertaifiSta niityistä 85, ja parhaista 
eli »lipään parhain faS»a»aSta maasta 55 let* 
»iSfää »uobeSfa. Äymmeneen »uoteen tefee ftis 
»oitto 1050 leimiSfää enft=tapauffeSfa, 850 toi* 
fesfa ja 550 folmanneSfa tapauffeSfa.

SRutta tämä ei ole ainoa »oitto, Pitää
»ie*

-  75 —



mielä (utuun otettaman mitä Toimitetun maan 
heinät omat moimaHifemmat futn miljefltynfin, 
mutta ilman Tonnata niityffi laSfetun. Mäntän 
moiton luemme tefemän 15 tabi 20 jabalta niin 
että fataa leimiSfää fonnitetun niityn b^niä 
»vastaamat 115 tai 120 leimiSfää tamattifia, 
b»miä maaniityn heiniä. 3>oS n»t fonta luetaan 
fuinfa fa fliifft tabtonfa, pitää nätben foetuSten 
jälfeen, »btäbDmin miljeltyn, ruohottumaan pan* 
taman niityn lannotus maffaman fuStannuffen* 
Ta. «Säällä £uruSfa maffaa fontafuorma 20 
fopeiffaa eli »vähemmän fuin leimisfä bDmiä 
heiniä. Sehföon npt metopalffa Dbtä paljon 
niin maffaa fat>an fuorman fonnituS itfenfä bö* 
min 200 leimiSfällä beiniä„ 9RaaUa, josfa ei 
faaba oSto*fontaa, on lumunlaSfu tebtämä mar* 
ftn toisten perustusten jälfeen, ja fieHä on h ei» 
nillä mäbempi armo fefä ra&aSfa että fonnan 
fanSfa merraten. Suutta fielläfin pitää tarfem
min ajateltaisfa Inttämän, että niityn motmaffi 
näin fäptettp fonta fttllä palfitaan ja monin 
terroin maffetaan pellolle tafaiftn.

SoS fliö niityn lannoitus pelfäUä (paljaal* 
Ia) farjan fonnalla b»öb»ttää, mahtaa fe mielä 
paremmin maffaa maimanfa fuin niityn luonto 
ja muiben lannoitus ainetten faanti faltii lannot* 
taa fitä niillä. £ämän firjoituffen toifeSfa o* 
faSfa (1856 muoben 2ClmanafaSfa) lueteltiin jo 
enimmät niityille etuifat lannoitus aineet, nimit. 
tätn fami, r i f f i  furmotut luut, tubfa ja nofi. 
k a iff i nämät aineet ja paifottain mpöS fa lffi 
omat bDmät lannoituffefft, oftttain »fftnänfä, 
ofittain toinen toifenfa fanSfa, ofittian fonnan* 
fin feasfa.
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£an>alliftn on fatoilannoituö. ©e on faif* 
fein fepobtyllifin niityille/ ioiöfa on fötod tuofa* 
multa, eli 6tefSoinen maanlaatit. Slo&buttaroa 
on näbbd muutamin paifoin rutvetuffi ottamaan 
»aaria ajottain annetuista pfftioafaiftöta feboi* 
tuffiöta tällä oimallifella feinolla tefemään fuo* 
petäiftä niittyä maitamme faömatoifft, ja ettd 
fofemuö on faifin paifoin toteen nä&ttänpt mi* 
td täöfd olemme fanoneet.

©uomulta, eli bptoänlaatuinen ja b»»in  
mäbännpt fammalmulta (fuomuta) taitamat luon* 
nollifeöti lannoituöaineena tulla fpfentyffeen ai* 
noaöti miöfä ruofamulta on juuri oljut ia niit* 
tymaa fotoin tietäinen. £äöfä tilaöfa pitää nii» 
ta» ioö mabbollinen on, foötutettaman roirtfalla 
eli fontaroebeUd ia fonnan feaöfa lannoituffeffi 
fätytettämän.

£ iiltyn »t fuomulta (fammalmulta) on etui» 
fa fätyttäd faifelle maalle. Ulfomaalla on pai* 
fottain määrätty palfintoja niille «Äanfafunnaö* 
ta, iotfa ftlld lannottatoat.

Äufi ja fontameft fopitoat parhain päältyö»' 
lannoituffefft, taiffa fuo< ja fammalmullan foö= 
tutuffeffi ennenfuin ftlld lannoitetaan, traan 
eftmerffejä löt)ty», ettd niitd ntyöö on ebulla 
uutiö*»ilietyffille toebetty.

Suufurtoeet, nofi ia tufjfa oroat ntyoö fo* 
ioeliaimmat päällpö*lannoituffefft; paljo toain 
ettd niitd lötyty» niin n>d&an etteimdt ne polion 
6»öb»td. 4?&öbpttömät ne 0&tä&»n>in eitoät fuin* 
faan olifi, ioö ne »atn fa iffi tatfemmin foottai* 
ftin. fiuiben artoo on io batoaittu niiben felpaa*

mifeöta
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mifeSta fauppa*tamaraffi. ta rfa t maanmiljeliät, 
jotfa alfaifiroat ostaa naapureilta nofea ja uu* 
tettua (uloSlroitettua) tiimaa ja toisten efimer* 
ftfft niillä te^ä »bben ja toifen niityn fasva* 
mammaffi, 6t)öt>»ttäifin)ät fcnfautta fefd itfiän» 
fa ettd fofo fanfaa. SKofea pitäift meibdn maaS* 
fa, josfa niin paljon puita poltetaan, faatantan 
runfaaSti footuffi ottetiffin rii&iStä, joisfa enin 
famu noeffi muuttuu.

©ttomeSfa on ufeimpta paiffoja, joisfa lött* 
ty» raaffu*multaa (fnäcfjorb) ja mergeliä (me* 
^umaata) eli faifin fefaista famea, jotfa fumpi* 
fin  omat erinomaifen fomeliaat n iitin  lannaffi 
ja faSmattamat pian »Ijtä moimaffaita ia b»* 
miä betnid/i fuin jos niittyä olifi fonnatla lan* 
noitettu,

DMjdnft Ofa.
t ie t o  m u ista  ruo&onfasm ua n111^itiäm^ 

me para nta m ista  ja a u tta m ista  kei
no ista ,

k iista  on ltftfft efinä=mainittama n iitin  jät* 
jellinen pibäntö työttö^maana. ©»ottaa niitty* 
id on ttfeimmtn paifoin marfin tarpeellinen afia 
talon totmituffeSfa ja fe b»ob»ttääs enemmän 
fuin moni uSfoofaan; ftlld niinfuin eläimen ruo* 
fa taimella »lipään on faru faita (niuffa), oliS 
faalis tarhasta mielä märempi fuin fe on, joS 
ei fatialla oliS f»»Smoimaa, jofa mafcmistaa ft* 
td ifon ajan talm?a. Su  tämän f»»Sli&amuuben 
faa farja ufeimmisfa maanpatfoisfa niittpf»ötoS*
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ta. Niittyjä miljelleSfä ja muutoin parantaen 
fa on ftiS erinomattain fiitä »aari pibettämä, 
että niitty, pnnä päätarfoituffcnfa eli toimitun» 
man ban^en obeSfa, joS madollinen on, jon» 
fun ajan fefäStä antaa mabbollifimmaSti moi» 
mallifen farjaty&tön. Niittyjä parannettaiSfa 
miljelemällä onEin fentäbben ,pibettämä päämai» 
feutena, että ufeampina muoftna tät)typ olla il* 
man niittyfaötön moitota; ja fa iffi ne aftat, 
joifcen fautta trauma, tibiä (taaja) ruobofama» 
ra malmiStuu, iofa aifaftn Feötää farjan fämel» 
lä, anfaitfemat erinomaifen maarinpibon. tä »  
bän amullifet omat erinomattain feuraamaifet 
!einot: että fiemeniä pimetään runfaaSti; että 
fefoitetaan niin monen b»män beinälain fiemeniä 
»bteen fuin mahdollinen on; pataan banffia 
fenfinlaiSten beinälaatuin fiemeniä joiben juuret 
juoffemat pitfälle, ja fpträjuurifia ruttoja, olle* 
tiff in  malfoifta apiloita; niitille Rajoitetaan 
lannoitusta ufein ja fpmämultaifille niityille me» 
betään famea. tämän fautta penfaStumat ruo» 
bot runfaaSti, faaben juurifertoja päälle tySten 
ja niityn pinta nurmettuu ja mabmiStuu »btcen* 
juurtuneeffi famarafft.

Suutta niin tarpeellinen ja etuifa fuin nit* 
tyn tyotto on, niin mabingoittamafft taitaa fe 
muuttua, tapabtuisfanfa liiofft ja ajattomasti. 
Ajattomasti tapahtuu ftiötto, joS femäollä fuur* 
ta farjaa niityllä tyotetään. tämä on fuiten* 
fin aitran tamollinen ja tomollifimpia päästyttä 
beinäfaSmon mäbenemifeen niiteillämme. 2lino* 
asti lampaita taitoon femääHä ilman mabingota 
mäbän aifaa faottää niityillä. Niiben femiä

tallauS
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tattauö pipemmin btyobfcttää fuin mabingoittaa 
ia niiben fonta letoenee pbtä tafaifeöti.

kefä* ja fp»§*fpötö$tä niitytöfd merfitään, 
ettei fe faa alfaa ennenfuin fabta, folmea miif* 
foa niittdmifen jälfeen. &ämä otetaanfin ta* 
mallifeött määriin, mutta fitä enemmän erebbo» 
tään fiinä, että fpötetään niitpöfä mielä fittefin 
fuin fen pinta on fppöfateiöta niin pebminnpt, 
että ftiben farjan tailaamifeöta tulee jälfiä. SRuo* 
boin juuret färfpmät ja bämiämät fiitä, ja pal* 
jaita paiffoja ilmeöt»», jotfa mähentämät hei
nän faaltSta.

Siian f  oma on fyötänto, joö fpotettämän 
farjan lufua ei määrätä ruuman faaliin jälfeen. 
Sftälfäifet eläimet, fuinfin bemoifet, ntybtäroät 
ruohot juurinenfa, oHetiffin fpffpllä, fuin maa 
on pebminnpt ia ruohonjuuri lopbemmäöfä.

3>ofa epäilee ajattoman fpotön tefemän nti* 
teitte täsfä fanottua mabinfoa, foittafoon pitää 
niitpn marfin fpottämätönnä, ja hänen pitää 
ihmetellen näfemän, fuinfa paljon moni niittp 
tämän »fftnfertaifen feinon fautta taitaa pa« 
rantua.

ennen olemme täsfä firjottuffeSfa mai» 
ninneet fuinfa bpobpUinen on, että fa iffi fonta, 
jonfa farja f&ötöHä jättää, tHaifuutta mtyöben 
ufein, ja niin tarfoin fuin taitaan, »ntpäri ha* 
joitellaan.

Söttmmetn on fe afia b&mä tefemään fpöt* 
tömaan etuifefft ja farjalle mieluifefft, että nii= 
tpn reunoilla ja faifitla mäfitöpräillä lopt»0 
muutamia puita,' fuinfin raitoja, leppiä ja haa* 
poja, ja ©uomen eteläiftöfä oftöfa m»6ö pähfi*

nä*
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näpuita. ftiben alla faa farja marjoa fefä Fo. 
maSfa fuumuubesfa, että fabetta ja tuulta maS« 
taan. £50$ fuomultaa taiffa turpeita faabaan, 
on airoon fomeltaö pitää niitä lemitettpinä fen. 
laifilla farjan lepopaifoiUa. SRe muuttumat for* 
jän fufeSta, fonnaSta ja fotfuSta pian oitraUi. 
fefft pääUpSlannoituS aineeffu Suotto* ja »e* 
fipaifat omat mpös etuifat fpöttömaalla, mielä 
fithenfin, että niistä faabaan lifätä fontamettä, 
joS fillä tahbotaan niittpä lannottaa, jofa feino 
paljon auttaa heinän faSmoa.

2:feffi, niittpin tafoituö on aimo afia fefä 
fen fautta huofeneroan heinänteon, että itfe tuo» 
hon hpötpmifen muoffi. puita ja penfaita pois* 
rairoattua, jotfa mielä rumentamat niin monta 
niittpä, on mefain jofamuotinen poismefoiminen 
pääafta.

9Jipfrän (mppräifen) määttäät hajoitetaan 
fcuoftaSti ennenfuin ehtimät hetnittpmään, ja 
niiben fuohfia, hieno multa maifuttaa maalle, 
niinfuin rahtu lannoitusta. $limuotiftna tuo. 
hottumat ne ja tamallifeSti fofoontuu niihin fu» 
ftaifia.

SSJfuut mättäät poiffi leifataan parhaiten 
lapiolla taiffa erittäin fttä marten tehbpöä mä. 
täS*auralla, fuin näpeimmin tehbään reestä, 
jonfa jalasten mäliin terämä ja roahma leiffauö 
rauta fiinni oletetaan. SÄutta fuoritut mättään 
ftat jäämät laihafft, jollei niitä lannoiteta. 3 o§ 
tähän maimaan rumetaan, niin omat fellaifet 
mättoänftat marfin fomeliaat niittpihin ftitettä» 
mille hpmille heinäläille, erinomattain alopefuu* 
rutfelle. Sehbään mälistä nitnfin, että mätää

8Jj)Det|on SBuotifet ilmanalan 9leuwot. 6

—  81 —



(jaloistaan ristiin  ja tutmeS-liepeitä nostatit fat» 
toetaan alta fen metran multaa, ettd mattaan 
liuSfat taitaan painaa ia tallattaa »htätafan 
niityn pinnan fanSfa. Pienet mättäät taitaan 
nuijilla (furifc illa) tafattaa.

S:nnefft, Suontemaffi, ja mähän ta iff’ei 
mitään fuStantamafft nitttyin parannuSfeinofft 
en luettu, jättää niitd muorottatn »htenä eli 
patina muonna työttömaaffi. Ufein auttaafin 
tämä Feino. Sfrö fatjaa f»ötettäisfä, täsfä e* 
beUä annetut maroituffet maarinotetaan, erino» 
mättäin ioS (»ötettämän Fatian fonnat .niitylle 
tarfaSti Rajoitettaan, h»öty» heinän fasmo mer» 
fillifeSti: olletiffin tihenee (taajenee) ruoho juu» 
relta, mutta pitemmät ja fillä runfaamntin hei
niä antamaifet ruohot tahtomat fotoilla. Pitää  
ftis täsfä tilaSfa, niinfuin ebeS&äin 5:nneSfd 
punftiSfa neumomme, niin  ̂pibetty»n niittyyn 
p»»tää fiiteUd h»toiä, pitfid heinän laia, pun» 
tarpermoja eli alopefuuruSta, hipnhäntiä eli 
timotyeuSta, htlmehheiniä (Satinaffi: poapraten- 
sis ja poa trivialis) ja faStetjjeinää (Satinafftt 
aira cajspitosa). kuin niittyjä, näin ftyöttömaa* 
na pitäin, tahbotaan parantaa, olift marfin 
ttomä, jos ftind maan lampaita tyotettäifiin, 
fillä niiben f&öntö on lö»tty paljon parantaman 
niittyjä) niin että maisfa, joiben pääelätySfetno 
on lammasten forjauS. m»ös onfin fananparte* 
na: ettd farian tyotöttä faabaan maa »Ien lai» 
fcafft, mutta lammasten ftiÖtottä entiStäfin pal» 
joa fasmamammafft.

4:nnefft, fiuetaan m»ö$ maimattomafft nii» 
tyn parannuSfemoffi# muetottain alfaa heinän»

teon
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teon »bbelld ia toifetta niityllä, niin ettd viim® 
nteinenfin beinäntefo famaten Vuorottain tulee 
tuelle ia toifelle niititte. Sluo&olait [aavat 
fenfautta varistaa fiemenenfä, ioöta on toivo 
ruo&on tulevan ebeö iotain Vertaa tibiämmäffi.

5:nne?fi. Sftoni fiittää niittyin farbitfemiö* 
ta (djeStdmiötd) ja feboittaa fillä uloöjuuritta» 
maan fammalia. SDlutta väbän fiitä on itua, 
jollei »nnä ft)lvetä b»tt>äin beinälaien fiemenid, 
ia oiFeaa b»ötyä fiitä tabbottaiöfa, pitää farbi* 
tulle niitylle bajoitettaman fontaa. SKutta niin 
tebben onfin Farbitfeminen parhaita ja belpoim* 
min faatavia parannuöfeinoia; ia niinmuoboin 
taitaan fuurella voitolla ftittää olletiffin niitd 
Ityviä ruobonlaia, iotfa 1838 vuoben Siimana* 
Faöfa luetellaan, ©ellaiöten parentpain ruobo* 
laien fiityffcen ovat poiöleifattuin mätästen fiat 
väbän lannoitettuna, ja niittyä perateöfa ia 
raivateöfa Foottuin vefain polttopaifat aivan 
fcveliaat.t SJaöfaalla tyrällä eli junfaUa ajami* 
nen Fevddllä » li niittojen, joiöfa on f»vä fuo» 
eli fammalmulta on m»6ö b$öb»tyFfellä Foeteltu.

6:nnefft. SltinFuin FblvamäUä on p»»tämi* 
nen fiittad b»mtd, bbötyifiä ruobo* ja beinä*laia, 
niin pitää ntyoö pettämän poiöbävittää nii* 
t»iötä pabat eli riFfa = ruobct. JEäöfä luetella 
niitä ruoboic, iotfa niinfuin aivan vdbdn ruof* 
fivaifet ja farjalle vaötamielifet, ovat riffa*  
eli rubf^ntoboiffi luettavat, ei b»öb»ttäifi mi* 
tään, ftlld niiben nimet ovat niin epätietoifet 
ia eripaifoiöa erinäifet. ^Jltpdän on̂  niistä  
Vaan muistettava, että iofu ofa niitä fatoo 
(pelebty»), ioö ne atfaiftn poiöniitetädn, ja nii-
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tdnto uubiötetaan, ioöfa tarmeS maatii? jofu o* 
fa niitä taitaa fcämitettää joö n iitty , muobefft 
taiffa ufiammafftfin, pannaan fyöttömaaffi ja 
»nnä fartetaan ettd ru&fa&einät eimät faa fte- 
mentyä, huutamat lait ru&fafjeiniä omat fui» 
tenftn niin Ijäiiyt, ettei niitd faaba Ijämiämään 
muutoin fuin petfaamatta ja pl6§fuoffimatta, 
ja ufein ei päästä mapaafft niistä muuten, fuin 
ettd niitty miljellään.

•Star&un fammal ja malfoinen fammal omat 
niittyihimme tunfeimista ma&ingollffiöta fasmeis- 
ta tamattiftmmat ia enimmän  ̂ turmeleroaifet. 
Sotafin maifuttaa niiben bämiäfft niityn fui* 
mauS, mutta oifein fatoomaan niitd ei faaba 

-muutta tamalla fuin ettd niitty toimitetaan pa
rempaan faSmatuSmoimaan, jolloin ne itfeötän* 
fd fatoomat ia antamat ftaa paremmille farmeil
le. 9le feltaifet, niinfutfutut moifufat (nunnut) 
(Öattnaf ft * Ranunculus acris) omat m»6s aiman 
tamattifet. 9iiiötä lä&tee fe&no ia mastottinen 
eläinten tuofa, ja niitd on fitä maifeampi fcä» 
mittaa, f  uin niittä on monimuotinen iuuti, ia 
fuin niitd tuoreina eimät f»ö muut fuin lam
paat. V iitto i n f  entäminen miliaffi on fttd ai
noa miSjt apu niitä »löllifeSti faSroaeSfa.

7:nneffi. £>n (jeinänteoöfafin muutamia ma* 
tuffta muiStettama niityn fasmamifen muofftt 
niinfuin: että mältetään aiman lifeistä niitän- 
töä eli niinfutfuttua roiifa&teen polttamista. 
Soilettaan niittämästä iälfeen=faSmanutta äpä* 
rä» tuo&oa fieltää moni, neumoen taiffa pois* 
fyöttämään fttä (arjalla, taiffa ioö fyöttäminen 
on ma&inQollinen, niifuin onfin nyCytfitt mil*
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jeU»iffe niityille/ pifemmtn antamaan heinäladon 
jääbä niittämötä, jolloin fe mäbänn»tt»änfä o* 
ftttatn lannoittaa Väbäifen, oftttain on ottoattt» 
nen fuoieluö Ijeinä* oraalle tulemana f  eväänä. 
SBeftfitta niityillä färjetään Välistä ruo&onfa* 
mara ljeiniä latoon Vetämällä, iofa ufeimmiöfa 
maanpaifoisfa on tavallinen, ©itnä olift etui» 
fa feurata » li ia ftfäntaafunnan tapaa ettd taa* 
fasfa (taffa* eli fupo»mttfotHa) heinät latoihin 
fannettaiftin.

Sälfintdinen spddofa.
harjan £ufott tyavautamifefta 

ja (EnetUdmtfeStd.
(Sbellinen kappalet.

Sefjmdit £t)pfp̂ td, ^aföon $töo£ta 
ja 5öoiit SBalmtötamifdta.

(SBuonna 1834 enimmäöti fofonanfa.)
3>otfa varftn aifovat toimittaa farjanfa 

parempaan Voimaan tefevät fuuttmman erefc* 
byffen ftind/ futn alfavat Vieraan faria«lain 
banffimtfetta. Äunfin maan omafaSVattama 
farja fopit fiffen maalle parabiten, ia jofa maa» 
funnaöfa/ iofaifeöfa fyläfunnaöfafin on nitSfd 
faövava farian ruofa, laitumet ia vielä paif* 
fafunnan afentofin vähemmän taiffa enemmän 
erinlaatuifet muita/ niin ettd farja* eli lebmä*
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latianfa parantaa tahtova faapt fen parhain 
toimeen, joS alfaa parannuttaa omaa foto^laija 
ttfeSfänfä ilman vieraita fefoituffita*

Äehnoinfin lehmä, futn vain ei ote fiptä 
taiffa perin pohjin turmeltu, jota afiaa täöfd 
luonnottifeSti ei oteta laSfuun, rupeaaheti, foh* 
ta, lihomaan, faapi le m p iä  Jättäviä farvoja  
ja iloifemman rnuobon, pääStyänfä runfaampaan 
ja parempaan ruofaan ja ruoffoon. SESähtteUen 
fe myösfin rupeaa runfaammaUa maibon annit» 
la fiitollifeSti foStamaan tätä  ̂parempaa hoitoa. 
Sofa tätä on foettanut, tietää että pienetfin ia 
näöltänfä febnot lehmät taitavat, hornin hoibet» 
tuna ia runfaaSti ft)ötettynä, tulla lt)pfämään 
paljoa enemmän. 3oS hän mittaa faabun mai* 
tonfa ja pitää oifian luvun lehmän ruuasta, on 
hän myös näfevä, että runfaampt ruofa hitoin 
palfitfee mitä fe maffaa. SBähää enemmän vai
vaa nähbä, ja antaa 40 tai 50̂  leiviSfää heiniä 
enemmän, tefee niin pation että lehmä jofa ta* 
vallifeSti antaa 150 tahi 200 fannua maitoa 
vuobeSfa, tulee antamaan 300 fannua, ia vie* 
lä 50 leiviskää heiniä enemmin annettua taita» 
vat aifaa myöben enentää rnaibon faaliin 400 
ja aina 450 fannuun vuobeSfa, iofa on fe fan» 
nulufu, mitä hymäsfä foriuuSfa pibetyistä na» 
vetoista faabaan futafin lehmää fohtaan yli» 
päätänfä.

SKutta tähän ei toietä ote pyfähtymtnen 
meiban maasfa farjan laifuntaa parantaeSfa.

SoS mitataan fa iffi maito, ei ainoaStanfa 
|o!a päivä, aamuin ia illoin, Vaan myösfin 
jofa toifen vttfon perästä/ eltffä fctran fuu»
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faubcSfa, foPatfen lefcmän maito erittäin, ntin 
faabaan nä&bä eroituffen le&mätn mäliUä ote» 
man niin fuuren, ettd » fft moi lypfää 6 ja 7 
mielä 8:fin fataa fannua muobeSfa, ja toinen 
famaSfa ruuaSfa ja ruofoSfa otema ei enempää 
fuin 300 fannua* Sftäin oppia tuntemaan jo» 
faiSta le&rnää on juuri tarpeellinen afia ftlle 
jofa tahtoo faaba farjanfa parempaan motmaan, 
ftlld fcymä lypfyle&mä enimmiten poifii farnan* 
iaatuifia mafifoita, ja niin ne taitamat polmt 
polvelta parannettaa ja farttua aina runfaam» 
ntiffi lypfynnöltänfä, jofa faifiSta lehmän omat> 
fufftSta on faiffein falliin ja etuifin.

Särnän fautta ei fuinfaan fielletä, farjaHa 
taitaman olla muitafin omaifuuffia eli amuja, 
jotfa omat fuureöta armosta. 9 iiin  eftmerftfft 
on foofas (ifoläntäinen) farja fuureSta armosta 
niisfä ntaafunnisfa, joisfa pibetädn metobärfiä. 
StiiSfä on fiis &»mä jos atna jofu maanmitjelid: 
pyytää itfeUenfä fcanffia foofaSta farjaa, että 
ttfellänfä olifi, ja myös taitaifi naapureittenfa» 
fin  antaa fuuria ja mafjmoja ju&tia*

Sföutta joS ei niitd tarmita, niin on foetuS 
näyttänyt että meibdn mäljäläntäinen (Suonten 
Sarjamme fcyroäsfä forjuuSfa ja ruuaSfa pibet* 
tynä, on etuifampi, fe on, menestyy paremmin, 
ja famalla ruuan patjouubeHa lypfäd enemmän 
futn utfomaan ifoläntäifet lefjmät. Yhteinen 
ja luotettama foettetemuS myös opettaa, ettd 
meibdn oman maamme farja, Ijymin fyötettynä, 
poimi polmelta, taitaa tulla fuuremmaffi, Iita. 
tenfin joS fitä aftaa erinomattain tarfoitetaan,

niin

— 87 —



ntin ettd aina jofa polvelta fiintiveläimiffi va* 
Iitaan fuutimman leiman poifimat vafifat.

SRaibon mittaus on täsfä fanottu olevan 
pääafia. ©e tapahtuu ilman vaivata, ioö fen 
astian jälfeen, fubun maito footaan, tebbään 
mittapuiffo (eli tiffu ), josta, fuin fe pistetään 
astiaan, fobta näbbään tuoppi eli fottte lilufu. 
SÄutta fuin jofaifen lebman maito, nttnfutn fa* 
nottu on, mitataan erittäin,.pitää fe tebtämän 
forttelin mitalla, fillä aivan väbäfin etebbys 
jofa ferralla faattaa fuuren etebbyffen laSfuSfa, 
joS ainoasti 10:3tä tai 20:6tä mittauffesta tab* 
botaan arvata mitä fofo vuoben tulo tefee..

©männälle, jofa ei taiba firjoittaa, ei ote 
juuri niin belppo, tästä afiaSta felvää pitää, 
mutta feänen enimmiten tarffa päänfä ja by*®ä 
muistonfa auttavat bäntä fyttä täSfäfin, joS 
bän vain ferran tulift vafuutetuffi fiitä , että 
tämä vähäinen afta on fuureSta arvosta, ja fit* 
ten jofa päivä päretputffoon (»tiffuun) eli py» 
fäläpuubun piirtäift pyfälän, metfiffi fen pät* 
vän mittuuffeSta, ja taas jofa fuufaufi tefift 
laSfun fuinfa paljo maitoa ybteenfä on faatu.

SPaitfi fttä että maito oifein ja tarffaan 
mitataan, jonfa fautta toimifaS emäntä fajffetn 
Varmimmin taitaa vafuuttaa fefä itfeänfä että 
mieStänfä, farjan forjuun olevan bpmäsfä jät= 
jeötyffeSfä, on myoS varftn tarpeellinen ettd 
farjan fyötoöfä pibetädn tarffa Vaati.

koettelemus on näyttänyt että tarffa jät-* 
jeStbS tuofaa antaisfa, foSfa farja viSfetllä b«ts 
fillä päiväSfd faa toiöfit määränfä tuofaa, byö»

byttää
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byttaa etfnomaifeStt, ia jofa tämän järjestynen 
vaariin ottaa, faapi vähemmilläfin farjan ruu* 
on Varoilla, navetoStanfa fuutemman tulon, 
futn fe, jolla ovat fuuremmat ruofavarat, mut» 
ta ilman järjeStyffetä ja epatafatfeött ruoffit 
farjaanfa, niin ettd fe välistä on ruuan taiffa 
Veben puuttfeSfa, ja faapi fofo tiimafaubet oi» 
la nälisfanfä ja ifäviSfänfä, välistä taas faa 
niin liian baljon että tulee »lönrav itu ffi, ja 
Vielä vetää allenfa, tallaa, raiefaa ja pilaa 
paljon tuofaa. SKuutoffelle ja epätafaubelle e* 
läimet ovat niin arat, että lypfylehmät jonfun 
aifaa Ippfävät vähemmin, myös fiUoinftn foS* 
fa muutos on huonommasta parempaan tuo* 
faan.

©aabaffenfa oifiaa järjestystä, on hbttd 
että tarffafin ja tottunut fatjapiifa tuo tuoS= 
fafin (ftUoin tällöin) punnitfee farjan ruuan, 
oppiaffenfa filmämäärältä eroittamaan ja viefin 
tietääffenfä ruuan paljouutta. (Sifä fe vaiva 
ole paljon rnifään. SfännäUe on fyllä, joS hä* 
neliä on fellatnen paljous pieniä latoja fuin 
meillä tavallinen on, että hän pitää fclvän häf* 
filuvuSta. 9J?utta joS fa ifft heinät footaan 
yhteen, fuin myösfin meibän maaSfa muutamin 
paifoin on tapana, on ilman punnitfemata vat* 
fia, jaa mahbotoin oifein tarffaan ja tafaifeSti 
jafaa farjan tuofaa.

karjan forjuuSta olift  ̂vielä monta muuta 
muistettavaa, mutta meibän aifomuffemme on 
oHutfin faattaa funniallista talonpojan fanfaa 
Vaariin ottamaan fuinfa tarpeellinen on että 
voin valmiStamifeSta pibettäijtin tatfempi huo* 
lt fuin nyt tavallinen on.
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Sofa tuntee (Suonten maata, hänen täyty» 
fanoa, ettd fe on fatjanmaaffi vatfin foVeliaSj 
et fentäbben että meillä on niin aiman pallon 
Farjan tuofaa, elt lihavia ja runfatta laitumia* 
£)n fyllä moni ja ufeimptfin naapurimaa fen* 
vuoffi paljo ebellä meitä* Suutta fiitä on taas 
(Suomenmaa erinomattain ctutfa, että maan e* 
pätafainen ja ntäfinen pinta (afento) fasvaa 
aiman runfaaSti faifenlaifia. betfullifia ruohoja, 
niin että eläimittä laitumella otteSfanfa on tila  
valita mitä laija tuofaa net näfevät itfellenfä 
foveliaimmafft fen jälfeen fuin ilman laatu on, 
eli ruumis vaatii, taiffa miten päähän pistää, 
niinfuin eläimetfin tahtovat feurata mielenfä 
jobtumifia.

@ttä meibän nurmiheinämme, ja mäfein eli 
abbetten ja fuffulain vieruitta fasvavat ruohot 
ovat näin berfuttifet, fe tefee että voittamme, 
ja vielä enämmin juustottamme ja eläinten li» 
batta olift erinomaifen byvä mafu, joS vain 
fa iffi oifein tebbään ja vaariin otetaan, ja fat* 
ja faifin ajoin vuobeSfa bymäett fyotetään > ftl» 
lä muutoin eivät taiöa tarban tulot olla niin 
|yvät fuin maamme luonto fatteifi. £>n ntyöŜ  
fin  tarpeellinen että eläimille annetaan enemmän 
fuoloja fuin nyt tavattifeSti tapahtuu, ja joS 
farjan tuofaan böystofft fefoitetaan fatajan 
marjoja, polttiaifia (vibalaijia, nufulaifia, nof» 
foifta), heinän ftemeniä*) ja muuta fenfaltatSta, 
on ftitä varftn fuuri etu,
___________  $fty.

*) @ tfd  fyeinan ftemenet l)uoIeDifc§ti footaan, et ote 
roäfydstd anuosta; pitda fentdfybtn fa iftS fa  tat>oi&fa 
olemaan ttfctat (taajat) laattiat,
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SftyfyifeHa fäytöffeKä on ©uomen Vot ntel* 
fein enimmiten fellaista fttä ioö fitä tuobaan 
myytäväffi famalla fertaa fenlaifen voin fanS» 
fa fuin on niistä maakunnista, fuSfa fauja oi- 
fetn ja toimellifeSti hoibetaan, niin täytyift fttä 
myybä folmatta ofaa eli puolta halvempaan, ja 
huonointa voita ei oStettaiftffaan tuofaa vat» 
ten. kuitenfaan ei ole ntifään muu fuin for* 
juuS ja toimellinen vaartnoftamuS iotfa tefevät 
fofo tämän eroituffenj ja joS fettan näisfä a* 
ftoiSfa tulemma niin EauvaS fuin muutfin, niin 
on viSft ja tofi että ©uomenfin Voi/ niinfuin 
fa iff i vuorifiSta ja ytäifistä maafunniSta tule* 
va voi/ patahimmaffi fatfotaan ja parhain 
maffetaan riffa ilta/ ioilla on varaa maffaa bOa 
vätt hinnan fittä mifä on paremman mafuiSta 
ja hetfullifempaa.

jätämme nyt farjan fyöton ja foriuun/ pu» 
ljuaffemme atncaStanfa fuinfa maitoa ja voita 
pitää forjattaman, ©iinä ovat fairaavat aft* 
at vaariin ^otettavat, mutta jotfa enimmtten 
laimin lyöbään.

ljftfft . Söähää ennen fuin ruvetaan Ittpfä» 
ntään/ pitää lehmälle annettaman juomaa. SSat* 
ma foettelemuS on näyttänyt/ että fe filloin fe» 
fä lypfää merfillifeSti, aina forttelinfin vertaa 
enemmän, että myös on mieluifampi eli parempi 
lypfyllen. «fuitenfaan ei pibä fuinfaan ajaa 
läimiä uloS juomaan niinfuin uftammiöfa pai» 
foisfa on Suomalaisten tapa, jofa tapa tattaa 
olla h^ttä fyUä, foöfa on lauha ilma ja välte
tään faljamta! eli liudatta paiffoja, liiatenfin 
fuöfa tie menee jyrffiä mäfiä myöben,

■ÄuSfa
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«ftuSfa jofa päimä malmistetaan eläimille 
hauteita on marfin htymä antaa fitä juomaa 
Ippfpn ebettä; fiitä lehmä mielttyty antamaan 
maitonfa huoEiammin. ^JhteifeSti on määriin 
olettama, että la itti Euin pitää lehmän romeil* 
lanfa eli hDmättä mielettä, maifuttaa enemmän 
härnää Euin uSEoifiEEaan; fittä fen luonto on 
lempiä ja atEa, ja pahoin pibettpnä fe aina 
nuutuu, riutuu ja huononee, ©ttä nametta 
(läämä, ptfcatto) on maloifa ja pibetään puh' 
taana, ja että eläimiä atEa aiaSta (uftamtntn) 
fuitaan ja harjataan on ftis fuureSta armosta.

(Sttä äSfen juotettu lehmä mieluifaStt Ipp» 
fää, ei feEään ole mähä afta, ftlld tarEoin Ityp* 
fää EaiEen maibon aina rniimeifeen pifaraan aS» 
t i ei ole muutoin miEään helppo afia, ja Eufin 
tietää ettd fe fuitenfin on marfin tarpeellinen, 
foSfa nimittäin huotimattomuubeSta ftind afiaS* 
fa lehmä taitaa ehtyä folntannetta ofatta fitä ai* 
jaa, jona hpn>in pidettynä olift Itypfänot. SSftut* 
ta mitä eiroät EaiEEi ehEä (EuEatiefi > taiba tie* 
tää, On, ettd fe maito Euin tyyfdeSfä miinteEjt 
faabaan, antaa aina miifiEin Eertaa runfaammin 
päällistä (Eermaa, Euoretta, taaletta, maitilaS* 
ta), Euin fe mitä enftn mebetään uloS niftstä, 
ja että maan muutamat utareifiin jääneet pifa* 
rat pahentamat (pilaamat) tästälähin (feuraa* 
matta Eettatta) Itypfettämän maibon.

2: feEft ta ito a  forjateSfa on tarEEa puhta» 
uS aina niin tarpeellinen afta, että muutoin 
maito et taiba olla ĥ roää> eiEä fiitä tule hömää 
moita. ^pitää fiiS Earjapiian l&pfämifen ebettä 
pefentän Eätenfä ia mdliStd mtyös lehmän uta«

reetEin.
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teetfin. ftoflantilaifet, ia muut, fctFa omat 
mainiot farjanfa forjuuSta ja bymäStä moiStan= 
fa, pefemät utareet jofa terran fuin lypfämät.

@tta fa iffi astiat, fiulut, maitopintto ett 
faami, fiimilät, pytyt (punfat) pibetädn attoan 
puhtaina on myöefin mälttämättomäSti tarpeet» 
linen afia* kuinfa niitd jofapäimä pitää peS’ 
tämän ja mälittäin baubottaman fatajan taiffa 
fuopurfun liemellä taiffa lipiällä, jofa lifätyllä 
falfilia tebbään mäfetoämmäffi, fen tuntee jo* 
fatnen, mutta fiinä ufein tebbään määrin, että 
jätetään astiat feifomaan fotoin fautoan, ennen* 
fuin ne pestään ia ettd fuimaamtnen ei fäy 
niin nopiaan futn pitäifi, ©enfin taitaa moni 
laimin lyobä, ettd bän mälimiten antaifi aStiain 
feifoa muutaman päitoän täynnä mettä, poiSli* 
oittaaffenfa eli metääffenfä uloS niibin tarttua 
neen paban maun eli baiun. UlfomaaHa/ joS 
astiasfa batoataan paba mafu eli baju, ei tyby* 
td fiibenfään, maan astia puretaan (Rajoitetaan) 
palaififfi, ia iofa palainen erittäin pubbiStetaan.

3:nnefft, $Paitft aStiain pubtaubeta on ai* 
man tarpeellinen että maitobuonet on marfin 
pubbaS. SKaito on fangen arfa ainet faamaan 
maun faifista famaSfa buoneeSfa olemista bai* 
femista aineista ia fappaleista. SoS ftis buo* 
neeSfa on iofu erinäinen lian, torfän taiffa  
muutoin ummehtunut eli tunfainen baju, niin 
tarttuu fe maitoon, 3>oS lämmityffeStä tulee 
famua buoneefeen, taiffa ioS ftind poltetaan tu- 
paffia, ioS fiinä fäiiytetään (pibetdän tallella) 
lauffoia, ftpulia taiffa muita mäfemdn ^ajuifta 
aineita# nitn net faattamat maiboUen oubon

maun
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1

maun. $itää ftis Eaifella ntttobotta marottaman 
fefä mattoa, ettd Eermaa, ett maibonpäällistä, 
Euorittuanfa ia etiaStiaan foottuanfa faifeSta 
ouboSta haiusta tomusta ja EärmäifiStä, ja Ee* 
faifend (fun>t=) aiEana pibettätnän milpaaSfa 
fcuoneeSfa, ioSfa on alinomainen ilman benEt 
(tuulen iuoffu), Euin toimitetaan affuna=lafi* 
puolisEan poisottamatta, ja toifen, barmatta 
millamaatteetta  ̂ varustetun Eebän fitben fiaan 
panematta, ettd ilma pääfee läpi puhaltamaan, 
mutta Eärpäifet ja muut  ̂ttifa t eimät mabbu fi* 
fätte tunfeumaan.c Säilä tamalla taitaa myös 
fuumanaEtn (mätaEuun) aiEatta maitobuonet py* 
fyä ntin milpianä ia raiEEaana, Euin on tarpeet* 
iinen maitomilian oiEiaan meneStymifeen.

4:nneEfi. SKktariin otettama on, ettei pibä fii* 
mittämän mattoa (riesEaa) pyttyyn, Eebloon (punE= 
faan) enempää Eutn Eabben fornten paEfutten. 3oS 
mattoa on fymemmältä, niin ei fiitä EuitenEaan 
tule fen enempää Eermaa. Saatto * aStiain pitää 
fentäbben oleman amaiat, mutta matalat. StitS* 
fä pitää myös oleman maEamat uurteet ia paf» 
fu pobja. koettelemus näyttää, että feEin afia 
puoleStanfa maiEuttaa runfaantpaa ia parempaa 
Eermaa. SOiutta fitä maStaan on fe luulo mää» 
rä, että maitoon mettä lifääminen olift etutfa. 
kyttä toftn ntin tulee enemmän Eermaa, mutta 
fe on huonompaa, niin että ftitä ei ottenEaan 
fen enempää moi ta faaba, ja feEin tulee pahem» 
man mafuifeEfi, Euin joS maito ftimitään pub* 
taana |a feottamata. <£t ptbä antaa Eerman ei
l i  mtilin olla Eaurcan pääStämätä (Euorimata); 
et fttä fuitenfaan tule enemmin, mutta fe pabe= 
nee (pilauupi) manbeteSfanfa pobjapiimän pääl*

(«>
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Id; fiihen fiaan taitaa miili (ferma, taalet), 
foSfa fttä tarpeeffi asti faabaffenfa täytyy fau* 
man foota, ilman pahenemata fcifoa ufiammat 
päimät, mielä miiffofaubenfin fermapöntösfä 
Ipäällispytysfä, joS main heraa ufein poiieSlaS* 
fetaan ia miili ionfun ferran päimäsfä lufifaUa 
taiffa lamanteella liifutetaan ia muutoin maa* 
riin  otetaan mitä täsfä eteliä on puhtcubeSta 
muistutettu.

ömnefft. SSoita firnuesfa on myös monta 
aftaa määriin otettamaa. UfiaSfafin paiffafun* 
naSfa otettu tapa panna firnu betfeffi fuumalle 
paifalle lämpenemään, on aiman paha ia mää» 
rä. SParaSfin miili taitaa fenlaifen määrän 
fäytöffen täbben antaa febnoa moita. SoS on 
tarpeellinen lämmittää miiliä, niin otettafoon fe 
lämpimään buoneefeen 10 eli 12 tiimaa ennen* 
fuin rumetaan firnumaan, ia firnu lämmitettä» 
föön ennenfuin miili ftiben faataan. SoS ei 
fiitä ole fyUä, pantafoon tyfö mäbäifen länt* 
mintä mettä, hirnuminen pitää tebtämän ta* 
faifeStij muutamiafin. fertoja epätofaifeSti eli 
huolimattomasti ia fomin nopiaSti b^lfyttää eli 
liifuttaa mäntää taitaa io pahentaa (pilata) pa* 
raanfin moin. SoS moi ei tabbo fofoontua, 
taitaan fitä ioubuttaa, ioS fiihen fefoitetaan fu® 
lattua moita puolen iumfrua jofa SBitltfannua 
f  ehtaan 5 mfeläfin paremmin auttaa ioS pannaan 
fcienoffi furmottua (bafattua) alunaa *) herneen 
merta fuUenfin moinaulallen*
__________  6:nneffi
*) 2ttun<iIJa ymmärretään aina iX>«lBo6ta 2ilun««. 3-pfa 

muutamiSfa ÄauppapaitoiSfa finifetfi 2Clunafjta tut
utaan, on finistiU «li tiCfts&XPihtriHiä, jofa täsfä 
«fiaSfa olit mvifoUinen, ÖPrtrantelifln muistutus).
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6:nneffi (Sttä tuot EaffeHa huolella pubbiSte* 
taan herasta, on fhäläbin marftn tarpeellinen. 
Sparasfin mot taitaa pahentua, pilauntua eli 
tulla buonofft ioS ftiben iääpi biuffafin heraa, 
©e faabaan pois, niinfuin tuttu on, ftHa tamal* 
la ettd lufifaUa eli fauballa (fapuStalla) moita 
miriästi fotfetaan eli muofataan (peStään)j mut* 
ta fiinä ufein tebbään määrin että moita peS* 
tään foroin fuureSfa ioufoSfa, niin ettei fttä 
faaba leroitetyffi niin obuellen futn pitäifi; fen* 
täbben täytyy, futn on fuurempi paljous moita, 
jafaa fttä mäbempitn oftin. Sämä moin pefe* 
minen, fiitä eroittaaffenfa fatfen heran, on mar* 
ftn tarpeellinen, ia maiffa tämä afia näyttää 
mäbältä ja helpolta, niin maatii fe tarffaa maa* 
anottamista ia erinomaista tottumusta, fillä ioS 
motta litan paljon muofataan, tulee fe fitfiä fft 
eifä oifein bymäfft. juhtaan meben ufta muut* 
taminen auttaa beran lähtemistä ia tefee moin 
fomaffi, niinfuin tietty on.

7:nnefft. Söoita fuolattatSfa omat mielä 
feuraamat aftan haarat maatitn otettaroat  ̂ ioS 
tahbotaan täybellifeStt ĥ mää moita. ©uola 
pitää pubbiStettaman, byn>in peStämän, uunisfa 
fuimattaman, bienofft furmottaman (pienennet* 
tämän), ia tarffaan peitettämän tomusta ja 
muusta liasta. SoS fuola et ole aiman malfoiS* 
ta ja pubbasta, niin ei taiba moi millään muo* 
toa tulla oifein bymäfft.

8:nnefft. Sarfempi funfin moin lain ia 
laabuit eroitteleminen on myösfin aiman ia mar* 
ftn tarpeellinen. Säilä  (anotaan ei ainoasti 
taimi* ia fefä*, eli fumi*moin ei fopiman fefaifin

pan*
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panna; niin fuuret eroituffet atmaa iofainen o. 
leman mältettämät; mutta mäbemmiStäfin erot* 
tufftöta on maari otettapa, huoletti fettaf in for* 
luutta tapahtuu, ettei fa iffi mot luonnistu oifein 
byroin, eliffd et tule Pbtd bymdn näföifeffi; et* 
fd ole farjan ruofa aina ybtd bymää, eli rnitd 
lienee muita pieniä eroituffta. 4J)itää fentäbben 
oleman fuurempi jouffo pyttyjä, niin ettd fus* 
tafin firnumuffeSta tuttut »o i faa neljän tabi 
miiben miifon ajan feifoa itfeffenfä, ja fitte maS» 
ta fefoitettafoon ne firnumuffet iotfa omat Pb« 
talaista bymyyttä ia aiman famannäföifet, fifld 
tämä pieni afta, niin mäbän armotnen fuin fe 
itfeSfänfä On, foSfa moi, muutoin on bymää, 
taitaa enentää eli balmentaa moin bintaa enem* 
min fuin uSfoififfaan, ottetiffin ioS myybään 
ulfomailte. Sofa afuu lifettd faupunfia, niin 
ettd iofa firnumuS taitaan miebä eri pytysfän* 
fd, fttten fe on fttä parempi, femmenfin ios moi 
myybään pyttyinenfä. (Sellaisten tefeminen tai» 
taa ftis myösfin olla matmanfa maffama pieni 
talmityö.

Säsfä on mield maartin otettama, ettd joö 
fe astia iobon moi pannaan, on uuft, pitää fe 
ennen täytettämän mäfemättd fuolamebettd, ettd 
fe fttä faa metää ftfäänfä. Ulfomaafla ollaan 
ftind niin tarfat, ettd ne astiat/ ioiSfa moita 
aimotaan fäiiyttää (pitdd tallella), fofonanfa 
feitetddn fuolamebeSfd.

SRiin mäbäifet fuin ndmdt aftanbaatat o* 
m at, olift fuitenfin niiben maadinottaminen 
©uotnetten arvaamattomasti byöbyttinen, ja 
(Suonten moi aifaa myöben tulift ybtd febutufft

SBuotifct Mlmanafan 9t«uwot. 7  |a
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ia ^aluttamafjt, fuin Holsteinin ia #ottanntn 
moi on ympäri fofo SÄailman. ©mmefä fitte 
tartt>ftfc faufaa bafea oStajoita, ftOEd fuuri hei* 
farin*faupunfi © a n tta  $ )ie ta rp u ri iaffaa 
cStaa enemmän moita fuin ©uomen maa moi 
malmiStaa.

3>ofa on ottanut määrin Sftaamme aftoista/ 
on faifeti bamainnut, että faupaffi tarjotut 
peHamafanfaat (palttinat), miitneifinä aifoina 
muofi muobelta omat tulleet tafaifemmiffi ia 
fcienommifft, dttä täsfä aftasfa enemmin on 
noudatettu bymiä neumoia fuin muiSfa, tulee 
fiitä/ ettd fe on ollut maimomäen afta, ia y{j* 
teinen foettelemuS on faifin ajoin näyttänyt, 
että maimo on nopiampi opetuffeen fuin mies, 
jofa ta&too enemmän atfaa aftaa miettiäffenfa 
(ajatellaEfenfa). ©e afia, ioSta nyt on täsfä 
fttiaifeöfa pubuttu, fuuluu myösfin maimomäen 
aSfateiftin, ia fuotama on että tulemaifet ajat 
tobiStafoot ©uomen maimoin ottaneen ajasta 
määrin täsfäfin afiasfa, ja että niinmuoboin, 
foSfa iymät omat rumenneet olemaan mä&emmin 
luotettama ia epämafaifetnpi fauppafalu, patem. 
maila moilla banfittafoon SD̂ aattemme uufi ia 
rttnfaampt ra&an faalis ia faifen meneStyffei» 
lartutuS.

Sä lli»



Sä lftm dtnen ha pp a le t.

harjan tcuvaafji foottdmifestd.
(Snftmmätnen £>fa*

Ä  e f  ä* ( f u m t*) f y ö t ä n n ö S t ä *  
(253uonna 1841.)

©uuttmpiin, ©uomen Sföaamte&en talonpt* 
bännöefä, ma&ingoEfemnte, ufein EyUä nä&tä» 
miin, ecfcetyEfiin on taivain raamaaten (nautoin) 
tappaminen, taiffa teuraaEft myyminen luetta» 
ma, ÄoEo Eemät*, fefä* ia mield fyya*Eauben» 
fin lypfetään lehmää, taiEEa pibetädn bätEäd 
fomtöfa toiöfd aina mitntnteifeen päimään aött 
ennen tappamiata, taiffa tnyytamäffi miemiatä. 
Sfiäiatä näin fituneiata elämiatd tulee tapettuun* 
fa biuEfa taita, mä&ä, ia lat&aa, li&aa, osumia 
ia huonoja muotia, fanaUa fanoen, mitätöin 
foto&yöty, ja myybeafä teuraStajaHen ei puolta* 
Eaan fttä Rintaa, fun elämä täybeafä li&aafa 
(moimaafa) maffanut olift, Samallifeöta Foto* 
maan lebmäatä, laihana ia uloaiypfettynd ta* 
pettaiafa, faabaan mäbä, mdlittäin ei mä&ää* 
Idän talia, mdlittäin tuafin 5 leimiafdd It&aa, 
enimmäatt paljaita Euimia fuonia ja Eomia luita} 
famaifeata le&mäatä oliö Rymdnlaifeafa liljaafa 
ainafin fnatu Eymmenen naulaa talia ja fa&beE« 
fan leimiafdd li&aa, mield jotenEin fyötettynd 
mä&intäfin miifitoiata naulaa talia ia Eymnte* 
nen leiroiaEää liftaa. SfoS mield muistetaan tää* 
fä lifcaSfa ei oleman enempää luita ia fuonia 
futn latjjaafaEaan; ia näin EaiEen painon lifän  
oleman paliaata li&aa, futn päättifefft on pa*



temman mafuiSta ia ruofaifentpaa (raminto* 
runfaatnpaa), ntin taitaan mafamaSti päättää, 
lihaman lehmän oleman fahben, ia marfin fpö. 
tetpn lähes folmen laihan elämän mertaifen ia 
hpötpifen. ©amaHa tamalla on härfäin fanSfa 
laita; laiha/ ajolla fiufattu. härfä tulee fahta 
mertaa hinnaffaammafft ainoasti ionfun ajon 
tpöStä fääStettpänfä, ia pii fahbenfin mertanfa 
ios runfaammin fpotetään. Staamaat (naubat) 
omat luonnostanfa hitaat ja lepoa rafastamai* 
fet, härfä pitää tpön maimana ia laiSfuuben 
hupinanfa; ia manha meto=härfä fuin faapi ta* 
mallifella laitumella olla itfeffenfä ia laiSfana 
tulee io fiitäfin moimiinfa, mälittäin lihamafft* 
fin . Sota tästä tahtoo marftnaista mafuutuS* 
ta, antafuonpa foetuffeffi lehmän/ tat häriän 
fäpbä laitumella feroäästä fpffppn, ilman Ipp* 
fämätä, taiffa aioon panemata.

$ätä maStaan näpttäift fopiman fanoa, 
föphän torpparin, taiffa talollifenfaan mähällä 
maalla (tilalla, fonnuUa) ei taitaman tulla fe* 
maan ia fefän pii aifaan ilman lehmän maibo* 
ta ja hätjän metämifetä; mutta paljonfo manha 
lehmä Ippfää? 5a eiföS toimettinen talonmies 
jo ebeltö = päin ole faSmattanut taiffa hanffinut 
nuorta, (hiehoa, hehfoiSta) manhan poispanta. 
»an lehmän roarafft, taiffa mullia manhan hät* 
jän fiaan ifeefeen pantamafft. SäSfä tapauffeS» 
fa on fofo eroitus fe> että manhat eläimet eroi» 
tetaan jo femäällä, eifä maSta fpfföHä. SÖielä 
parempi on, ios manhat eläimet taibettaiftin e* 
roittaa fofo touotta ennen, fpffpUä, laitumetta 
ftfälle niitä ottaisfa, SRe eläimet, fuin ftttoin

fatfo-
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fatfotaan feutaaman fyffyn teuraalft, taitaan 
taimen pii pitää mäftemmäflä, taiffa feftnonmal» 
la refjulla, että main ftengenfä pitämät 9iäpt* 
tääftn manfta roaStaanfanomatoin foettelemuS 
laiftan eläimen laitumella pian liftaaman ia faa» 
man mauffaan, raSroa* juonteifen, liljan, ioS 
main fe neumo pibetädn, että faapi fäybä rau» 
ftaSfa lypfpltä ia työnteolta, tämmöinen, le* 
moSfa olema luontofappalet, taitaan taimen ylt 
pitää paliaiUa oliilla, taiffa fammaleilla, ia at* 
noasti feccan päiroäSfä fturoittaa pienellä fteind» 
tufotta, focfeintanfa faftben naulan painosta, 
©en laiftenemista ei tacmita peljätä, ftyUä fe fe. 
fdlld pian liftoo, moitofft fefä liftan paljouben 
ettd ftpmpyben muofft) ftlld luontofappalet faS* 
mattaa uuben liftan, fe on ftöystynyt rasmalla 
ia tuoreella elatus «nesteellä.

Soinen* erftetys on myösfin ettd pitää elät* 
miä liian manftoifft ennen fuin teuroifft eroite* 
taan. haftbenneSta muobeSta toiStafpmmentd 
ftatfä ei fasmata liftaa, maan paljasta luun run* 
foa> manftenee, tulee maifeammafft fgöttää, ia 
ftuonontaa fttntanfa muofi rouobelta. £)n fitS 
fen, pii tämän iiän pitäminen, puftbaS maftinfo; 
fillä täftänfin fopii manfta fananlaSfu: rn ifä  
ei lifdännp, fe mäftenee. SSJJelfein yfttä er* 
fteellinen on eläimen tappaminen fomin nuorena, 
fuin parina muonna oliS tainnut nousta fafftn* 
fertaifeen ftintaan, ia mäliaiaUa teftbä työtä > 
fillä miibennen ia yftbeffännen muoben maliHd 
faSmaa ftätfä enimmän liftallenfa. $>ataS fiiS  
on päättää ftatjän 8 tai 9 muotifena tapettamaf* 
f t ;  fillä näin taitaa maamies, mäftintänfä jofa

toife*
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toifena muorina, rnyybä metobärjiötänfä, iotfa 
äänen työtänfäfin tefemät, ionfun, futn antaa 
bänellen juurituin I6yt>etyn rahan. SSanftan 
Ratian pitäminen, ionfa hinta muoft muobelta 
Ralpenee, ja nuoten mullin myyminen taiffa tap* 
paminen, ionfa hinta muofittatn noufee, on jut* 
finen talon bäroitys, jota ei näbbä niiben mai» 
t>en miesten tefemän, fuSfa fatjan=boitantofin 
pibetään matfinaifena elatuSfeinona. Sftuutamiö» 
fa ulfomaan paifotSfa on maa-miehillä meto* 
Rätfäin fomeliaalla poispanemtfella labeö yhtä 
rupfaS rahan tulo, fuin lebmtötänfäfin. 2eb» 
ntänfän pitäminen ylt fahbentoista muoben ei o» 

'  le etuifa, maan täytyy fen ftllä ijällä mäittä» 
mättömästi panna teuraafft, ia nuoremman tul* 
la fiaan.

Grnnen fuin fyöttö*eläimet femäällä laitu» 
melle laSfetaan, omat ne paffuubeltanfa mitatta* 
mat, näbbäffemme fuinfa paljon ne hyötymät. 
$>ituuben mitteleminen on tutba, fillä »ranhan 
eläimen felfä ei meny millä fyötteellä bymänfä. 
SSÄittaaminen toimitetaan tinnan ympäri lapain 
tafaa fcuofiaöti näin: nauhan (nuoran) pää ioö* 
fa on pieni paino nafataan (heitetään) eläimen 
feljän y li, otetaan rinnan alta ftinni ia mebe* 
tään-aiman lapojen tafaa toifen pään fanöfa 
yhteen iotenfin fiintiäSti, ia pitempään päähän 
pannaan fiihen paiffaan, fuRun toinen ulottuu 
loimu taiffa muu metffi. SKuutamain miiffo* 
ien petäötä mitaten eläintä, famalla nauhalla, 
nähbään fuinfa palion fe on hyötynyt paffuu* 
beltanfa, ia matmoin taitaan mafuuttaa, fyötön 
aluSfa ybtätotstafymmentä forttelia paffun bät* 
iän iofaifetta tuumalla/ futn lifääntyy paffuu*

bel*
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beltanfa, Ufäätoän talia ja li&aa 12 aina n>iiten» 
Eintoista naulaan asti, fafjbentoiöta forttelin 
paffuuteen aöti; mutta fiitä alfain lifää jofai* 
nen tuuma fofo leitoiSfän li&aöfa ja taliöfa 
(fuuöfa).

härpäfet, erinomattain paarmat omat foot» 
tähtäimille fotoa fiufa ja rafituö, toaatien nä» 
mät ^[jäämään fefä ruutoan että; juoman, ja 
ifään fuin mimmattuna juoffemaan (fiilimään) 
ftnne*tänne. hemääUä on fentäftben tarpeellinen 
tooibeUa mä&intäfin fpottiläifet pitEin felEää ftyl* 
Eeen rammalla, jonfa ftajua paarmat Eamntoffu* 
roat, ja fectoa tämän moitelemifen folmet taif
fa neljä fertaa fefäfautena, erinomattain mätä» 
fuun lopulla. Soila ei ole (jplEeen raöman tt» 
laa, &än taitaa f  eittää Jjärjän fappea, aloeta ja 
foiruofjoa (malia) EaEft luobia futafin tuopista 
etiffaa, ftffi fuin folmaö ofa Euimuu, fiitoitd 
liemen ja ftmeUä eläinten felfään. )̂ääHetuotet» 
tatoin e&Eä faHi(jin feino olift touoren=öljy (pe- 
troieum), taiffa tuliEimineit (riffinen) terpentin» 
öljy (setheroleum Terebinthinae sulphuratum)

felfään moibeltamaEfi, on myöö näitä molempia 
2tpot&eifiöfa.

fflfaamieftillä toäftiöfä taloiöfa ei ole aina 
niin atoaroita tiluffia että taitaifitoat eroittaa 
fyotto=eläintenfä laitumen; mutta niitä toarten 
loilla tämä etu on, annetaan täöfä muutamia 
neumoja jofjbatuEfeEfu,

Siiiben, joilla ei ole muuta laibuinta, fu in  
metfä, täytyy fyllä panna fydttö=eläimenfäfin 
ftnne, mutta joö nämät taitamat faaba erinaifet 
aibatut laitumet, on fe fttä parempi) fuitenfaan

ei



F
d pibä mitään eläintä pantaman yfftnänfä fpöt* 
to maalle. @e nuutuu pffinäifypbeöfä/ ifämöi* 
pi jafabottaa mälittäin fefä ruuman että juo* 
tnan fjalun. Sofu fumppani ftllä ainafin pitää 
oleman/ jollei muuta fuin latnmaö taiffa muo* 
fti. SoS on ufiampia fpottiläitä pitää niiben 
annettaman fäpbä pftbeSfä/ joö eimät f  omin pal* 
jon riitele ja puöfe toiftanfa, mutta maiffa a* 
luöfa laitumellen pantaisfa omatfin riitaifet/ 
tottumat ne pian fopimaati mielä tamaUanfa bp* 
mäilemaänfin.

©pottö maa, fu§fa loptpp mai&ettain mäen 
funnaffia, laaEfon onelmia, metfän fpnfföjä ja 
aufeita aboja, on etuifttu (Eläimet faamat fen* 
laifeöfa mapaagti malita päimän eti^aifoina ft>6» 
bänfä forfiaHa taiffa matalalla/ fcafea päimän 
paisteen fuojaa metfän marjo§fa, taiffa paar* 
moilta ja färpäfiltä pelastusta aufeilla feto*/ ia 
a&o«paifci(la, fusfa tuuli fäppf.

SSeben runfauS täpftn tarpein on mpöS 
mälttämätöin eläinten meneStpffeffi. haifiUen 
maan elämillen on jano hirmuinen traima; eifä 
ole toimomistafaan eläimien liftoaman joHeimät 
faa juoba mettä tarpeeffenfa janon fammutta* 
mifefft. SÖeben laatu onfin taamaillen mäftem- 
mästä armosta; fuitenfin on iuoffema mefi, jär» 
mi*/ mutta ennen fatffia fuolainen meri*meft 
parempi fuin foiSfa ja fuopiSfa feifoma. Soila 
fitö laitumellanfa et ole mettä/ Ijänen täptpp 
auttaa tämän elon.tarpeen taiffa ojan, eli pu« 
ton finne jomottamalla/ taiffa femät*meben 
(tuiman) jo&onfu&un notfoon fulfemaHa/ taiffa 
faimonftn JaimamaHa. 2Bäf>äpä tuofin on mai*
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va, ettd fa&beött päiväafä faivoata täyttää 
viereafä feifovan ruu&en.

Soö paiffafunta et ole rafttettu metfän pe.- 
boilta, niin annetaan fyottiläin olla yotäfin lai* 
tumella. Sfanfun ajan pädötd tottuvat fte fyl* 
la ilta*, työ--/ ja aamufalpeeafa lyömään itfenfd 
täyteen, maataffenfa ia märebtiäffenfä fybän* 
päivän helteen ajan. Suutta joa fceibät lampi= 
mimpänä fefän (fuven) aifana täytyy yöfft a* 
jaa fotiin, menee paraa fyöttöaifa buffaan; jo» 
ta maataan päivällä ovat nääntymättä nfä au* 
ringori ftelteeatä ja fiufatut färpäifiltä ja paar* 
moilta, ettd tuSCtn joutavat fyöbäffään.

3o8 fuitenfin paiffa on pedoilta niin raft* 
tettU/ ettd fyötto*eläviä ei taita y li öitä laitu* 
mella pitää/ niin täytyy niitä verfattenfa fifäl* 
le ja ulog faattaa. ©lavat (naubat) pitävät 
verfan hyvänä/ ja fiiru t on beibän luontoanfa 
vaataan. Sdrnä on varftnfi vanhemmista fa* 
nottava, erinomattain ruVettuanfa liboamaan; 
taitaanfin ybteifeati pddttdd venfaan ja fcitai* 
fen ftdrjän/ joa muutoin ei ole fivullinen taif» 
fa lamaan ajettu/ olevan paremman lihottu* 
maan, fuin vilppaan ja ftilpedn. Sämänlaiata 
fanfiaa elävää lyömättä juoffuun taiffa ftiruum* 
paan fulfuun pafottaminen on fangen taitama* 
tointa; fillä ftitä fe laihtuu ja fabottaa fyömi* 
fenfin halun. Siman fitä on fotoeläinten lent* 
mettä pitäminen enemmän arvoinen fuin taval* 
lifeati luuttaan, ©i fiinä ole fyllä beibän me. 
neatymifeffenfä että runfaa&ti ruofitaan/ heitä 
tarvitaan myös fohbella ftyvyybellä ja huolen 
pifcolla; ihminen on tofin foto*eläinten haltia,
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eifä ma&infoitaffaan, joö fte totutetaan tottele» 
maan ja peräämään ftdnta; mutta et ole ajat» 
telemiötafaan beibän ei taitajan teftbä (jymän 
ja paljan pibännön euoituSta* Alinomainen fo» 
nnttelentinen Ipömifellä ja tuojalla, taiffa muu» 
toin tahaton fäytoö fiufulla ja fonmubella faat* 
taa beibät taiffa nuloiffit (alafuloififfi) taiffa 
tlfeän tapaififfi (paftan fu ttftfft) ja Dbbeöfä fa* 
bottamaan fyöntifen balun ja märe&timtfen (mät» 
Ijetyffen). kauniilla ptbolla, bupaifeHa laule» 
iemifetta/ ^Stdmdtttfelld pufjuttelemifella ja ftlit» 
telemifellä ibaStutoat fte byn>in menehtymään, 
laamat fyotnifen balun, ja alfatoat roäbittäin 
fuoStua fjoitaajoibinfa* Äufapa ei olift (liene) 
fuuttut taiffa näfmyt tobeffi tdtd tranfjaa fa» 
nanlaSf ua:

Sefjmä typfäd leutootötanfa,
Antaa fuubun*faama8tanfa>
^eUammin petuttajalten 
fiempeiftmmin lypfäjällen.

Jarmoin # fairaötufeat eläimet taitumetta, 
fäybeöfänfä, ia beibän byotymifeffenfä on pa» 
ta&, ettd faatoat elää omaöfa maUagfanfa, luo» 
buisfa tarooiöfanfaj fuitenfaan ei baittaift (tefift 
pabaa), ioö matein aamulla/ ennen futn uloö 
ajetaan» faifimat mä&än futroia otEia* £e fyö» 
mdt fitte paljoa ahneemmin faöteeöta tuoretta 
tuoboa, ia mdce&limät paremmin. Soö eilodt 
fämtft fut»ain oifein fimppuun, taitaan niibin 
priöfottaa fuolaa tat fuotau>etta, futn tefee 
beitte byn>ää> mutta maiffa fuola, ybteifeöti on 
terveellinen mdre&ti»dtftHe elämille, niin on t&s*
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fäfin määrä pifrettämä, fillä ylellinen mahtipa* 
iafin taitaa mafcingottaa. ©nempää, fuin yf* 
f i / forfeinta fafft luobia fuoloja päimää foft* 
taan, ei pibä annettaman jofaifeUe nauballen.

hosfa eläin et fanna päätänfä tamallifeS» 
ti, maan pitää fttä iuutifuin riipufftSfa, for* 
mat omat fylmät, ftlmät tippumat (muotamat), 
fuu fuuma ja futma, farmat omat fouisfin ftaiS* 
fin taiffa porröllänfä, ja foSfa eläin et aljneeS* 
t i  fyo eifä juo, eifä (juoli paifoittanfa oleroai* 
fiSta eläimistä eifä ifjmifistä, maan ufein (paiS* 
faa) peittää itfenfä maahan, noufee taas äffiä, 
ftlloin on fenlainen nauta«rauffa fipiä, ja on 
oifein ymmärtämä ihminen fcaettarra, jofa taitaa 
tutfia taubin laabun ja fcanffia fii&en parannuf* 
fen. 2Cmullifia foto-*aineita, tämmöiftSfä tapa» 
uffisfa, on antaa eläträHen taiffa termatun ft* 
lafan (hailin), taiffa pieneHaifen fynttilän, jot» 
fa fofonanfa pistetään furfusta alas ma&aan 
(mafoon, matfaan).

hefä=laitumella fyötettämälle lehmälle tar» 
mitään antaa ftärfää heSfifefän (Sofeanneffen) 
aifanaj enftmmäiftnä tiineenä olonfa fuufauftna 
tulee ftän baluffaammafft fyömään ja liftoaa 
näin ftuofiammin. 3>oS ftet marftemmin femääl» 
lä yhteen päästetään, niin on lefcmä fyffyttä, 
tappamifen aifana, jo liiafft rasfauntunut, ja 
ftfiö liian paljon ftänen liftaanfa fuluttanut.

ÄcSfa fyominen fefä l̂oitumella loppuu, on 
mutSfa maisfa tapa päättää fyötttämifen tuoreil* 
la fylmöfeeiniUä, taiffa ennen fienientymiStä nii» 
tetyiHä, apiloilla (Trifolium) tat mirmiloiHä 
(tvitfer, ftiiren pamutöa)) mutta fosfa näitä fas=>
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» ta  ei mield pibetd ©uomen talonpoifaifelta 
fanfalta, niin on turlja, mtötd pitemmältä neu» 
moa, ennen fuin nämät oimallifet (jalot) refou* 
laabut tulemat p&teifemmin tutuifft. &'uitenfin 
taitaan [pettäminen npfljifelläfin re&umatalla 
taittaa ja päättää perunan marftlla, nauriin 
naatilla, faalin ja juuriffojen lebbeillä» fuin at* 
noaöti muistetaan että miimmeifefft nimitettyjä 
ft)6ttäiöfä, elämille annetaan fuolaa ja jofa ft)6* 
tön paalien jauho-juomaa, taiffa mebellä tarpeet» 
ft lifätt&ä branffia, jolla eri?, outo=, faalin*ma» 
fu fanotaan eStettämän tarttumasta lihaan,

©e maamieS, jolla et ole tarpeefft laibutn» 
ta, fefäfla fpcttääffenfä teura8*eläimiänfä, tatf* 
fa maraa fäästääffenfä niitä IppfoStä ja NjoS» 
td fefan (fumen) aifana, dlEöpn fuitenfaan teu* 
raStafo eifä mpöfo laihoja eläimiänfä, maan 
fpottäföon nittd mbö&ällä fpfft)lld ja taimella 
fcuoneeSfa; — Reumoja ja ofotuEfia täbän aft» 
aan annetaan tuleman muoben 2UmanafaSfa.
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âvjan teuraani fpöttämifeStd*
Soinen £>fa.

©ptyS* ja ta lm u fp ö ttä m ife S tä  f i fä l lä .
(SBuonna 1842.)

@nnen fuin tätä tutfinto*ainetta tarfemmin 
perustetaan, et taiba olla litafft, ilmoittaa muu* 
tamia Dbteiftä tunnuSmerffejä juotto--nautain e* 
roittamifen, (malitfemifen), jo&batuffeffi. SSÄaa* 
mie&ellä, io?a ta&too faupafft fpottää ainoasti

niitä



niitä eläimiä/ mitfä fcän lebmiötänfä jal IjärjiS* 
tänfä tätä tearten eroitta, ei ole tralifoimifen 
tarvetta, ftllä bänen täptpp fpöttää mitä bäneU 
lä on5 mutta fe jofa aifoo ostaa eläimiä trar* 
fin fpottääffenfä ja fpötettpä mt)pbäffenfä, näin 
muuttaaffenfa ra&affi Itifenemän rebun, jota 
jjän ei tabbo, maantriljelpffenfä mabingofft, bu* 
fata, älföön oötafo eläimiä ilman nxilitfemata, 
ainoasti peipon pinnan truoffi, »aan marffi* 
noilla ja muilla mt?t)ntö*paifoilla bafefoon fen* 
laifia luontofappaleita, fuin luultavimmin faa* 
baan libatraffi.

©pöttoä marten olettamatta eläimettä pi* 
tää ennen faiffia oleman termeet, mabtrat ja 
tä f̂t = lufuifet hampaat* letreä otfa, maan pää 
ti fuitenfaan plon juuri} fortrat pitfät, lujat 
ja mabtrafarmaifet} faula paffu ja fen alla riip» 
putrainen (bettutrainen) lipfu eli lettumainen 
matalallen alaö riippuma ja bartrafartrainen} 
rinta letreä, felfä fuora (oifia) ja letreä, faU 
feilla ja ftleittä, »aan ei fuinfnan pörröftttä ja 
iranuneitta farmeitta taiffa ppörtöiftttä} mafea, 
(mafo) jofftfin pitfä ja letreä} maan ei fuiten* 
faan treteläSti riippuvainen} fplfiluut pmmpti* 
äifet niinfuin tpnnprin manteet (trböt)} fumet* 
libat, pattiot, (feltit) täpfinäifet} jalat fuorat, 
tufetrat ja »abtrat, paremmin Ip&pet fuin pit* 
fät, ia tafajalat jotafin pitemmät fuin etuifet} 
Ijäntä trabtra, pitfä, ja felfäranga läbtieöfä 
mäbän noöto npferäsfä, ja päättämä puubfeaan 
tupfuun. Jarmoin fpllä tatrataan pbbeöfä eläi* 
meöfä faiffia näitä merffiä, ja meibän täptpp 
tpptpä fiiben fuin joffifin lähenee täpbettifppttä} 
fuitenfaan ei ole ostaminen nautoja »ajamitta,

muren*
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murentuneilla ia pahentuneitta hampailla, eiEä 
ajettuneitta (paifuneitta, turvottaneilla) iEenillä 
tahi törröttävillä leuEalmUa, jotEa ofottavat 
ntabon flj6mi§td. 3>oS häntä on riipuEftSfa, 
juuriEuin roetelänä, taiEEa EippuraSfa, EouEuSfa 
(mutEaSfa) iompaifette.-Eumpaifelle fivullen päin, 
on fe totinen tobiStuS, härjän olevan Eevalla 
työllä EatEaStun eli murretun; ja fenlaista eläin* 
ta ei faaba millään fpotöttä oiEein lihavaEfi. Sai* 
buuS itfeSfänfä ei ole niinEään paha, jos ei tämä 
fifumifen ulEo»merEEi tule lifäEft. SÖaariin on 
mt)6ä otettava, ett’ei osteta eläimiä, joiben nah* 
f  a on iEään fuin Eiinnittpnpt lihaan, eiEä nou* 
fe hyppyfillä noStain reifiltä taiEEa lanteilta 
(nirouEfilta) väljääEään pehmiästi. Qji mpoS* 
f  ään pibä olettaman liian nuoria, eiEä »anho® 
ja eläimiä, fillä nuoret fpövät EaSvamifeEfen* 
fa, ja vanhat ovat ufeinEin vaiEeat^ faaba li* 
fcoamaan, välittäin hitaat, n irfu t, fyömäänEin, 
fuiteitEin on vanhoilta eläimistä jollonEulloin fe 
etu, että niistä tulee runfaasti talia. SBSanha, 
iaihannäEoinen härEä antaa roälittäin enemmän 
talia Euin nuori lihavan Ealtainen, mutta tämä 
tapahtuu harvoin,e eiEä fiihen ole luottamista. 
$paraS on ostaa härEiä fahbeEfan niin Eahteen* 
toista vuoben ijästä,' ja phben* tai EahbentoiSta 
lorttelin paEfuubeSta lapain taEapuolelta Dmpä* 
t i .  (Semmoinen nauta on oiEein fyotetttynä, an* 
tava 25 aina 30:Ein leiviSEää talia ja lihaa 
yhteenfä. fiehmiä ostetaan ainoaSti fcätätarpeeS* 
fa ia härEäin puutteeSfa, eiEä fitteEään van* 
lempiä, Euin 6:C(a forEeinta 8:Ua vafiEEa pp* 
fällättä farvisfa. ©onnit eivät ole varfin o* 
toUtjct fgottiläiEft, eivätfä fiihcn tarpeefeen oS*

tetta®
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tettavat, mutta ios aftat ntin antaifivat/ että 
fpffyllä täytpifi valita fonnin teuraafftj niin ei 
auta juuri Juoton ebettä &äntä bärjäffi leiffaa» 
mincnj fiHa l)än laifttuifi fiitd f ovin, cifd ru» 
peaift pitfään aifaan va&vaSti ftyomään; vaan 
on paras fpöttää &äntä filtänfä. ©onnin lilE>aö- 
fa välittäin oleva outo, fifafaS/ eli lempiä, 
mafu fanotaan taitettavan poistaa/ ioö fuofci* 
taan famaSfa fuin tapetaan.

— 111 —

(3t)öttö=eläinten pitää/ joS ioinfin on ma »̂ 
bottinen, faaman erinäifen, muusta farjaSta e* 
roitetun fcuoneenfa, (läävänfä/ pi&attonfa, na* 
»ettonfa/ taUinfa). &ämä juonet ei faa olla 
varftn valoifa/ vaan paremmin pimiän fcämpi» 
nen, ja niin afetettu, että ovesta/ affunoiSta, 
taiffa iffunoiSta, ftfälle tuleva päivän valo et 
Iotöta fo&baStanfa eläinten film iin; fiöä fa iffi, 
fuin herättää näitä/ faattain heitä uneliaasta 
laiSfuubeStanfa/ jofa, enemmän fuin mifädn 
muu/ faSvattaa lif)aa, on buolellifeSti väitettä* 
ttä. Söältettdfoön fiiS fa iffi pauffina ja fopu* 
tuö/ Vielä muufin pauhina fpöttö=huoneen pai* 
loitta (feubulla/ lä&eStollä), 3^*«tötenEtn, jotfa 
näitä forjaavat ja ruoffivat/ tulee fofcfeella niitä 
jjiljaifeStt ilman tiuSfimata/ Ipomätä ja potfi* 
mata; vielä fofea fäpbäffin fciljaifeSti etteivät 
turmelift beibän untanfa taiffa märehtimistän» 
fä> ftttä varmoin taattu on, niiben eläinten jo* 
fapäivä lihavan, jotfa märehtivät maateSfan» 
fa vfdan fuin unesfa, ilman ympärillä olevista 
föppaleiSta ia afioista mitään huolimata, Sfäin

hyvän



bpvän laatuinen eläin on tällä laabullanfa pi* 
bettävä, jonfa vuoEfi pu&biStuS ia Inttäminen, 
fin viivytetään fifft fuin eläimet itfeffenfä nou* 
fevat t)löö. Saitaa EtjHä Eorjaajallen olla fiu» 
fallista ufiammat ferrat fäpbä fpottiläS*nave* 
toöfa tuetaan, ja niin, ilman mitään aifaan 
faamatta, tulla tofafin; mutta taitama talon e* 
mäntä, ja toft*uSfollinen palfollinen, eivät lue 
tätä vaivaffiEaan *(eiirät aivan faiffia  vatvo* 
ia maitta); jota vastaan buoletoin ja usEotoin 
pitävät paban tapanfa, eivätfä parane neuvoiS* 
ta eitä varoitufftSta. $PubtaifuuS on toinen 
tärftä ja väittämätkin vaariin ottaminen, foi* 
met, ruul)?t, forvot (faavit), ämpärit (fangot) 
pitää jofapäivä peStämän (parhain fatajan lie* 
mellä) ja fuivattaman, etteivät bappaneift taif* 
fa ummeljtuifi tömpebttämään tai ilmoittamaan 
beitä. £>ljet beibän aUenfa muutetaan ufein et* 
ta eläimet faavat maata puhtaana, fuivana ja 
lämpimänä; välittäin tät)tt)P peStä beibän rei* 
tenfdfin ia parjata fofo eläimen, väbimmäffi* 
fin  hieroa puhtailla olfi=tufoilla, erinomattain 
jos b«iSfä väiveitä havaitaan} fonta luotaan 
pois iofa ferta fuin eläin noufee feömään, fiUä 
fa iffi miSfä ĵenEt on, nuceffuvat (pafraffuvat) 
maata omaSfa törpSfänfä (jäljeSfänfä,, paSfaS* 
fanfa). Äobtuullinen lämmin on fpöttö buoneeS* 
fa pibettävä, niin etfei foSfaan tunnu tufalaa 
vilua eifä tyloUiStä lämmintä: SoS ft)6tto*buo* 
net on liian lämmin, niin eläimet biEoavat, 
rauEeevat ja virfuttelevat; joS taas liian Et)l* 
mä, nureffuvat be fttäfin eivätEä ota libotaf* 
fenfa. SoS ilma on rietas ja ilfeän hajuinen, 
niin fä&pi fe tervetyoen päätien, ©entä&ben taty

m
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ty\) ufiammiten muuttaa ilmaa oven taiffa if» 
funain aufafemalla, patsain fpbänpäiväHä, fui» 
tenfin voroon, ettei liian va&va tuulen Ijenft 
(viima, fojo) fäty eläinten päälle, ia muutoin» 
fin  tulee fovittaa tantan juoneen laatua, ulfo» 
ilman fplmp&ttä ja lämmintä, ja annettavaa 
re&ua myoben, niin että juonet pibetään v iili»  
cmpänä ioS ruofa on Idmmittdvdd laatua, ia 
lämpofempänä fplmänlaatuifen re&un aifana* 
9htoffiminen pitää tapahtuman 5 tai 6 fertaa 
vuorofaubeSfa, eliffd oiiennettaman iofaifen e» 
lätrnen tuofafealun mufaan, ftllä muutamat fpö» 
vät enemmän, toifet väljemmän, eifd miilen» 
fään pibä annettaman enempää fuin ferrafla 
ft)6bä iaffaa, ia ruuan aineita muutetaan/ niiti 
pian fuin Tuomaitaan fceibän alfavan nirfutel» 
la; uutta reilua ei anneta ennen fuin ovat la» 
fanneet märeljtimästä; tämän luonnon «toimituf» 
fen aifana ei faa fitä foäiritä, eifä roaatia nou» 
femaan, fiKd romeifatt (terveen) ruofa^alun oi» 
leöfa noufee fpdd itfeffenfd fcoittajanfa läljeteö» 
fä, ia muillen eläimille ruofaa eteen antaeSfa* 
9Juofa*ofat (vi&vot, fuifut) eivät faa fpöton 
aluöfa oUa ftturet, vaan lifätään vä&ittäin fen 
aifana. Crnfimmäinen 2Camupala pitää olematt 
fu iffu  fuivia olfia, ioifoin fuolaVettä piröfote» 
taan, fe&ottamaan f&omifen fcalua ia märehti» 
mifenfin tointa, juominen annetaan aina ftfäl» 
lä, eifd faa olla liian fplmä taiffa lämmin, 
vaan fo&tuullinen (baaleanlainen) ia fovitetaan 
ruofaa mtyöben, ftllä ioö tämä on tuoretta niin 
vähemmän ianottaafin; enimmiten tarvitaan 
juottaa ainoaSti fa ffi fertaa vuorofaubeöfa, en»

fan 2Saotif«t TUmanatan SUurcct. 7£ fin
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fin  fohta olfi--fttifun pääöen ia fitte puolen päi* 
vän aifana taiffa vähää iälemmin.,

©pettäminen menesty parhain joS mahbol» 
liflmmagti ioubutetaan ia täytetään niin Ibhbel* 
la aialla fuin taitetaan, fuitenftn ovat eläimet 
näin väfeväsfä ia fiiruuUifeöfa ftyötännoöfä a* 
remmat faifenlaifiin iivu llc iftin  rupeuffiin fuin 
muutoin, ionfa tähben tarvitaan ottaa tarffa  
vaati heibän tarvettenfa teosta, ioö omat lit* 
en runfaat, taiffa rtnfot (niufat, vähäifet). 
(SbeHifeöfä tapauffeöfa et tarvita  fuitenfaan 
heti lohta tu ffiv iin  rohtoihin (lääfitpffiin') tur* 
tvata, fillä fohtuullifella huollulla (ulfotaubeiUa) 
tyhjennetään ufeinfin ftfuffiöta taubin fofouffta, 
fuin muutoin taitaifivat vaifuttaa varftnaifia 
tauteja  ̂ 2(lufft vähennettäföon fiiö ionfun mä* 
hän fpötettä parina paimänä, niin tämmöinen 
ulfotauti paranee itfeffenfä; mutta joö verta 
taiffa fulaamattomia fyottöaineita näfyp fon* 
naSfa, niin täytyy afian ymmärtäväistä ilmiötä 
futfua ja häneltä neuvoa fyfyä. SOJutta joS 
umpitauti vaimoa, jofa havaitaan fonnan läh* 
temifeötä fovana ia faffaroiSfa (foffaroiSfa), 
niinfuin hevoifen, pitää fe fohta autettaman. 
#uofia foto=neuvo (lääfityS, rohto) tämmöiftS* 
fä tapauffisfa on antaa eläimelle puolen fortte* 
lia (faffi jttmfrua) Uhan fuolavettä ferran päi* 
väSfä, mutta joS tämä ei auta, niin pitää voi* 
mallifempaa lääfitystä haettaman niiltä jotfa 
fen ymmärtävät, SEarffa vaari on myös eläin* 
ten hampaista otettava, ioS heltyvät (lyotty* 
Vät) taiffa lähtevät i r t i .  (JbellifeSfä tapauf» 
f<Sfa tulee hieroa (tahfoa) fieltä fuoloiUa, toi»

feSfa
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fefifa hierotaan ifenetfin, ia fuolat fefoitetaan • 
folmaffella (folmannella ofalla) alunaa*

©nnen fpotännön alfamiöta/ on jofatnen t> 
lain erittäin mitattava/ niinfuin jo fefä* (fu* 
toi») feotännfotä fanottiin, ja paffuuS plöspan* 
taroa. ©itte mitataan eläimet väTimmäffifin 
ferran iofaifeöfa viifodfa, ia fteibän täptljt) io* 
faifen mittaamifen välittä olla faövanunna. 
<3t)ötänn6ite Tovin meneötpeSfä taitaa viillon 
fa§vu te&bä fofonaifen tuuman (peufalon)/ ia 
fpöttämifen lopulla puolentoietafin peufaloa; 
fuitenfin täptpp ufein roä&empäänfin tpttyä ioS 
eläimet omat pienenlaifet taiffa vanhat. SSJiitt* 
ta ioö lifännpötä ei tunnu, taiffa on foviit vä&äi* 
nen, niin on ruoffiminen muutettava, eli utofa* 
foalu refcun muutoffella feToitettava, Sätä vac* 
ten ei ole aina fiibottaviin robtoibin turvaami
nen, ia monifin maamieö on näillä, parannuffen 
aifomifegfa/ turmellut, vielä tappanutfin f̂ )6t» 
tilänfä. (Suolaa ia fotruoboja (ma îa) taitaan 
fuitenftn tavallifeöti fäpttää, jo8 ainoaöti plöl* 
lifotyttä vältetään; fuonenfin laöfeminen tefec 
Tövää, ia lifää talin tuloa. 9)ata§ on fuiten* 
fin  itfefuöfafin eläinten firouöfa ft)fpä neuvoa 
niiltä, iotfa niitä auttamaan ovat tottuneet ftl» 
lä tapauffia taitaa tulla, fuSfa Tuofeimmatfitt 
pacannuffet ovat fopimattomat. — Sottonful» 
loin tuntuu nafcfa juutifuin tarttuneeffi liftaan, 
ia filloitt tarvitaan pestä eläimen Jel?ää ia lan» 
teita, (lautaimia) liftan fuolavebellä, olfoott taa» 
van ta&i ftan.

©Döttiläin etätpS on paiffapaifoin ertnlai» 
nen, aina varoja mpöben toimitettava. $pväl»

lä
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lä ia rtmfaaKa fceiniStöHä menesty foöttaminen 
Ijeinilläfin. £)n follä tämä luonnollifin, mutta 
tttpöS ifävin fpötönlaatu, ftllä välittäin fe tre» 
tää 6 ia 7:?in fuufautta; mutta nätnftn muiS® 
taiSfamme fitä etua fuin pellon viljelpffellen 
tulee re&un muutoffeUa, lihavoin eläinten faut* 
ta , väfevimmäfft ia par&aaffi foöpSteeffi, tie* 
bämme fiitä fcpvän ebun tulevan. -£>einäft)ötöl* 
lä voivat elävät &DVin, ovat Jarvoin fit>tät, 
eivätfä vaabi muuta etivaivaa fuin fittoin 
tällöin olfimuutoSta, fitä mpöben futn barcai* 
taan ruofa&alun Ufätyntpvän taiffa (monone® 
»an. ©uoloia ei pibä fäästettämän, että ja® 
tiottaifi, fiUä runfaS juominen on tarpeellinen 
ftfällpsten ja muiben fcefomiäin ruumiin ofain 
irenpttämifefft, iota paitfl fpöttäminen ei foS* 
Jaan tafcbo meneStpä. $£s>ös on taarna* (faru®), 
ja nurmi' (lujon maan) heinäin fpötäntö muu® 
teltava, fiöä ufeinfin li&oavat alhaisten, fotS® 
ten ja rämeisten metfämaiben eläimet paremmin 
fara=fuo-, taiffa muutoin Vetifen maan ginillä/ 
lu in parftaimmillafaan fuivan maan fuffa*fcei* 
niHä. kuivalla fpötännöllä on fefin etu, että 
eläinten liha tulee luiemmaffi, feStämään jjitem® 
ntänfin matfan fulfua. Reinillä fpotettuä l)är® 
Jää taitaan kuljettaa (ajaa) viiben-, fuuben = fa* 
t>an venäjän v irstan päällään/ ilman vä&in® 
Jään nähtävästi laihtumatta. $einä* ia olfi® 
foötännön fanSfa fopit viinan polton jäännös* 
I in  (branf) avullifeSti/ vaiffa fe on fioillen 
^öbpllifemDt fuin nauta* (raavas^eläimillen; 
on mt)ös viinan iäännöS aina annettava tuo tee» 
«a, ftllä vanhana vatfuttaa fe vatfan fcuremi* 
(en ia fcapDamuuben, ia &eH&ttää (lyöttää) &am®

i)aat..
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paot. Suotavafft annetaan fitä lifättpnä pub» 
taalla vebellä, mutta fevottamatta heinä* taib 
fa olfi = ftlpuSfa. SKSiinan iäännoffen eli faon 
puutteeSfa fopii fäptettpä fabtiafin antaa, mutt’ 
ei enempää fuin Eaffi, forfeinta folmet fannua 
vuorofaubesfa. Suomifen rapa felpaa mtyoS, 
mutta pitää annettaman varoifaSti ia aina fil* 
pun feaSfa.

3>ofa tahtoo ftyöttää ipviä ftjötto* elätmtC® 
lenfä, faapi fiitä varmoin fauniin bpöbpn, mut» 
ta ipviä ei pibä annettaman fofonaiftna, vaan 
jauhettuna. Sbrat ovat nauboillen vähemmän 
otollifet, fuitenfin taibetaan niitä arvelemata 
(huoleti) antaa ibätettpnä maltaiffi ia jauhetut» 
tia EaStetun filpun feaSfa, Saubettuja fautoia 
taibetaan mpoSfin antaa Itottetun filpun feaSfa, 
taiffa veben fanSfa fuoStiffi (bauteeffi) tebtpnä. 
SJufiin iauboja ei pibä raafana annettaman; 
paraö on tebbä niistä iuurta jota Vebellä vete» 
löitttynä fefoitetaan furvottuibin heiniin; tämä 
footäntö vaatii fuitenfin tarffaa vaarin pitoa 
etteivät eläinten hampaat belttnfi (Ipottpifi) 
taiffa aivan läfftft. Suuri eli hapatus ei faa 
fentäbben olla enemmän fuin fabben, forfeim» 
mafft folmen päivän vanhaa, ia niin muoboin 
ei valmiStettaa liian paljoa ferrcöanfa. $alfo» 
v ilja t, niinfuin herneet, pavut ja v irv ilä t  
(hiiren pavut) ovat pifaifet faattamaan eläimet 
pubaUufftin ja vatfan puremtfeen (äbffipn), pa* 
raS ftiS olifi eläinten fpotännoSfä välttää näi* 
tä Viljoja joS vainfin muita on; mutta ioS pal* 
fo*fa'SVia täptpi) fpottää, tätytt)b net Itiöpätä 
(paahtaa, helposti feittää) fttten uubellenfa fut* 
vata ia buofiaSti iaubaa, Stuumenct (afanat)

ovat
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omat aiman fopimattomat fuiroaman laatunfa 
»uo fftj jonfa täf)t>en eimät rajaifetfaan eli efijp* 
mät ole otollifet; foSfa enimmästi omat afana» 
fefatfct*

Su u rifa t, nauriit moiltaifet perunat omat 
©imallifet fpottö--aineet ja itfefufin pfftnanfd u* 
lottumainen faattamaan eläimiä tähteen liftaan. 
S^iitä täptpft fuitenfin fo&tuubeHa ja määrin pi* 
tämifellä fpöttää, olletiffin ioS raafana anne» 
taan. SaSfä tapauffeSfa pitää net aina pienef* 
ft niputtaman, fittä muutoin taitaiftmat e&fä 
tarttua eläinten furffuun ia tappaa feeiöät. 
SKpoS omat ne filpun fanSfa fefoitettamat fefä 
märe&timiStä huojentamaan että äfcfpä, pufoal» 
luffta ia furatiUen, eli matturille tulemasta eS» 
tämään, iotfa f  imut mäfoentämät ruofa&alun ia 
miimpttämät li&oamiSta. ©amaten ei pibä lai» 
miin Ipötämän iofaifen tämänlaifen raagan fpe* 
ton pääöen juottaa taiffa pubbaSta fcipunutta 
(foipeaa) mettä muutamain fuola bppppifen fans» 
fa , taiffa mpöS tuoretta fafoa (bcanfj trebellä 
lifättpnä. $)araS ainafin oi* näiben iuurien 
heittäminen, josta tulemat buofiammin fulamif* 
ft ja ruofaifentmiffi) fuitenfin on täsfa marot* 
tama, että niitä ei anneta marina (fuumana), 
maan niin jä&tpnpnnä ettcimät tunnu fuumaffi 
(marifft) paljain fäfin foetelleSfa.

Äeitcttpnä taas etmät ole ufimmafft päi» 
toäffi fomeliaat fääStää, fiUä omä"t pabat f ui* 
mettumaan taiffa happanemaan, ©omeliain 
ftiS on feittää jofa päimänä päimän tarpeen.

Saitaa fpttä moni luulla tämän feitoffen 
iefapäiroäistä toimittamista marfinfin »aifeafft,

ia
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ja ftifien tarvittavan fuuttafin Fatttleja, taiffa 
patoja, ioö mufa on monta OjottiläiStä; mutta 
tämä on fuuri erhetDS. heittämättä vältetään 
juurien palotuS* vaiva, ftEtä f eitettynä taitoan 
net buofiaöti niufertaa puutolfillä; ja höorpllä 
feittäin taitaa fafft tai foltneffin tpnni>riä tulla 
fOpfeffi muutamilla vefifannuilla. Sotfa peru» 
noiöta ovat viinaa feittäneet (polttaneet), niitten 
et - taita tämä hoprp^feitänto olla outo; mutta 
niiben tarpeefft, jotfa tähän eivät ole tottu* 
neet, neuvotaan hpvin t)ffinfertainen laitos 
(fonet), jonfa föphempifin taitaa toimeen faaba. 
Säftän tarvitaan tpnnpri, niin avara fuin ta» 
lon vrnuuru) pata. (muurattu pata») taiffa fat» 
tilafin, ia fen alftaifeen pohjaan fctvetaan (lä* 
ViStetään) puolen peufalon taiffa vähää enem* 
ntän leveitä reifiä hpvin tiftiään (taajaan). 
§)lifeen pohjaan leifataan neliSfulmanen (*nurf* 
fanen) reifä (läpi) niin avon^ että fdft ja fäft» 
varft mahtuu ftitä juuria ftfäUe latoisfa ja u» 
loSottaiSfa; ja tämä reifä peitetään ebeS tafafin 
Idättävättä fannetta. pataan taiffa fattitaan 
faabetaan vettä, tpnnpri afetetaan fen pääUen 
aivan partaista mpöben ia iSfoStetaan (fila* 
taan) taifinatta taiffa favetta. Suuret pan* 
naan pli^pohjan reijästä fifdtten, fanft Ipfätään 
fitnni ja aljetaan f eittää. SBSeben liehuttua puo» 
Ien tai (I) folmetneljättä ofaa tuntia, ovat juu* 
ret fppfet (pehmeät), fittoin fammutetaon tu li 
(valfia), annetaan vähän jäljtpä, juuret otetaan 
ulos, *) ia toifia pannaan ftaan, tehben tätä 
tefoa ftffi fuin faabaan päivän tarpeefft. SoS 
___________ peliä*
*) Uto§ottajan fdbegfa pitSä oleman paffu n»n« = n>ati5 

(läpättä) ettei palajt.
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Jjetiätdan Veben jpabasfa enftmmaifcn taiffa tot» 
fen fiehutuffen aifana plön paljo fuivaneen, tai* 
taan tpnnprin t>lä rcijdöfa feitoöten välillä lifä» 
tä mettä, mutta fe pitää oleman haleaa ja 
min vähittäin faabettaman; fpltnän Veben li» 
fääminen, taiffa lifääminen fiefcueSfa taitaa oi* 
ia vaacallinenfin ia revästä paban. £ätäva» 
rasfa taitaan perunain feitoS toimittaa tavaili» 
feSfa ftlaffa*neltfoSfa, joS vain fen pohja fopit 
paban fuuhun, ja foettelemuS opettaa pian fuin* 
fa fattvan fullafin ferralla feittää tarvitaan* 
Suuria ei tarvita pestä, ftllä hoprpstä fofoun* 
tuva veft, fuin feittämifen alla alaSvaluu, 
huuhtoo ja viruttaa net pltäfpHtn.

Äaiffinaifet juuret, erinomattain potaatit 
tulevat näin feittäin eläimillcn mauffaiffi ia 
ravinnoHififft) taitaa fuitenfin tapahtua ettei* 
»a t aluSfa ia ennen tottumista tahbo mielettän. 
fa fl)öbä niitä, ja täsfä tapauffeSfa pirSfotetaan 

, niiben päällen fuoloja ja iauhoja, taiffa fafoa 
(branffia) taiffa fahtiafin. peitettyihin potaat* 
teihin ferran tottuneet eläimet fpövät niitä niin 
ahneesti (ahmaSti) että tarvitaan pitää vaari, 
etteivät fqifi liiafft (plön paljon) ioSta taitaift* 
vat tulla ähfppn ja puballufftin. ©entähben täp* 
tppfin juottaa heitä tämänlaifen fpotön ebellä, 
foSfa muutoin taitaifivat fpöbä (ehfä foiftvät) 
ittenfä niin liian täpteen, etteivät fpotön päällen 
iaffaififfaan juoba. 2Camupalafft annetaan ai* 
na, entifen fanan iälfeen f  uivia olfia, fuin 
höpStetään fuoloja *) taiffa fuolavettä niiben 
___________  pääU
*) @uom tn tiify ifu iro isfa  oljtSfa e i»a t tatba fuolat 

ilman fa§t«Umata mitään fyproää te^ba.
OParantelian muistutus).
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jpadtCen («auttelematta. päivän aifana muutel» 
laan perunoita ia muita iuuria varaa mpöben; 
fuitenfaan ei ole fafctena viimmeifenä viifona 
teuraStantifen ebettä fpottäminen nauriita eifd 
juuriffoja, fillä li&a taitaift fiitä faaba eri* (ou* 
bon; ulfo--) maun.

©ntifen neuvon mufaan on fpöttö täptetä» 
vd fttd parempi mitä pifemmin, ja taitaafin jp* 
vdvaefld taiffa juuri=&ebelmittä tulla täptetpfft 
7:mäsfä forfeinta 8:Sfa viifoSfa, ja Vtelä onneU 
liftSfa tapauffiSfa, terveitä ja taibolla valittuja  
eläimiä faatua/ 4:Sfä tai 6:sfafin. Saroattifet 
täpben lifeavttuben foetuffet ovat: että fäft tu» 
lee bproin täpteen pattio* (fuvet*) lihoja altapäin 
pibelleSfä; että naljfa on erillänfä ja pefemiä 
ruumiin luifttta paifottta, reibet paffut ja tafa* 
publelta toiftanfa lifeneväifet, ja ftärjän raufca» 
fet (mulfut) ifäänfuin rasvan fifällä fioitefut, 
forvanfin tafainen f ir t t i (rifa, mapfura) tuntuu 
pmmpriääfefji, täpftnäifefft ja liiffu V a ffij onfin 
nätsfä fa&beSfa jälimmäiftSfä tapauffiSfa elät* 
mettä runfaaSti rasvaa. Äaifista näistä ja 
muiStafin ulfo<näptöffiStä ja mitoista faaba!fen» 
fa tarfan määrän elävän eläimen faifeSta li£a* 
painosta tahtoo olla petollista/ joS ei enempää 
aifaa ole feoibettu famanlaifia p&ben ja faman 
maafunnan eläimiä. SJÄuutamat laabiit fasvat» 
tavat enimmän li&aa etupuoletten/ toifet perä* 
puoletten, ja vielä toifet pitfin felfääfin. Siin* 
nan avaruus fiäpäältä, etujalfain tafaa ncpt» 
tää fuitenfin pitävän feSfimäärän näiben erci* 
tusten välillä; taitaafin tämä mitta tulla to» 
tuutta lafcimmafft. Sftetbän po&jatfen mäen 
raamaS* eli nauta eläimistä on feSfinäifeSti näft*

D îbeffdn SBuotiftf JUmanatan 9i(un>pt. 7 4 tP /
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tt), f^6tctt?6ta 11 forttcttn paffuifeSta GärjäStd 
tulevan 16 tai 17 letvisfää liljaa, ia iofaifeSta 
paffuuS tuuman (peufalon) lifästä ei taltta li* 
fcaleivisfän enänntyStä, fa&teentoiSta fortteliin aS* 
ti/ f  usta lifd enäneepi. $af)tatoiSta forttelia 
paffu &ärfä arvataan nain antavan 21 tai 22 
leivisfää, folmentoStafpmmentä*forttelinen 27 
tai 28; neliäntoistaf^mmeninen 34, ja I5:nett 
42 leivisfää. fii&an ja rasvan paliouben fu&ta 
leSfenänfä on fangen epätafanenj fonnitta (eli 
jntlfitulla) on enimmiten aivan vd&a talia (raS* 
vaa) vaiffa li&avafftfin näyttänee* mutta va* 
fiffana luovitulla f>äriäUä on ufein runfaastiftn, 
ja va iffa  elävän eläimen rasvaa ei aivan tar* 
loin taiteta määrätä, niin tietään fen fuitenfin 
noufevan ltteen aina 5:teen leiviSfään faaffa.

Äuinfa palio ityvä* taiffa iuuri*viljaa fc&* 
ien nauban fpötdnnoEft tarvitaan, on vaifea 
tarfoin (ilmoittaa) määrätä, foöfa fe tulee jo* 
laifen eläimen erinäifeen liljoamifen laatuun, ia 
muutamat tarvitfevat pation, toifet li&oavat 
väbemmäUäfin. ÄeSfinfertaifeSti taibetaan fui* 
tenftn arvata fo&tuullifen, l i  tai I2:sta fortte* 
Itä paffun ftdridn, välifootöfft tarvittavia (jet* 
niä ia olfta lufematta, fuluttavan nuon pari* 
Itymmentä lappaa rufiita (ftapatuffena eli juu
rena fuin ennen fanottiuO, taiffa puolentoista 
( l i )  tanneria fauroia, taiffa folmet tynnyriä lei* 
tetttyiä perunoja, taiffa 4 aina 5:fin ttynntjrid 
nauriita ia iuuriffoia.

0t)ött6»eläimiä mtytyntö paiffaan fuljettaisfa 
Ditää ajamifen fätytnän verfallanfa, ndiben aie* 
leminen ia ruoSfiminen on fangen vahingollinen, 
ftUa pifaifeSti ffcttä taitavat (»ätfe&tää lettod;
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fuoffa ammufftin); ia ainafin laihtuvat. $ ff t  
taiffa fafftfin eläintä taibetaan ieljbattaa yfcbeltä 
hengeltä/ mutta niitä ei faa fitoa färryjen eifd 
reen iälisfä f  ääntään. SfontmaSta fariaSta va* 
Iitaan fafft van&inta &yn?in tafoitettua Ijärfää, 
jotfa ijeStetään ia ohjastetaan. 'Stdmät fäyvät 
enjtpääsfä taitaman miehen ajotta, ia muu farja 
fulfee UottelevaifeSti) nöyrästi jäljisfä, i&miStä 
tarvitaan yfft taiffa uftampi perästä ohjaamaan, 
fitä myöben fuin faria on fuuri, Stäiben (vei* 
VottifuuS) toimitettava on eläinten fooSfa pitä* 
minen ja ajaminen fofoon niitä fuin er&ettyvät 
fyrjään (laumasta erillen). SoS iofu fonni on 
farjasfa, niin täytyy fitä faifeti taluttamatta 
fuljettaa; ioS vielä rupea juonittelemaan/ niin 
leifataan forvaSta palanen; ja onfin fitte niin 
fauvan fuin haava vuotaa taiffa avonaifena 
pyfyy, lafia fuin lammas.’ $ l i  16 forfeintanfa 
24 verStiä päimäsfä et pibä farjaa aicttaman/ 
Vaan jofaifeSfa yöpaifaSfa toimitettaman tarpeefft 
olfia alufeffi eli pa&noiffi (pe&mityfftfft)/ ia fcy* 
viä heiniä fyötettäviffi, fenpäätten Vettä juota» 
vafft niin illalla fuin aamuttafin. Muutettuja 
filppuja ei anneta/ vaan paremmin fuivia o lfia ,. 
ioS Reinistä on puutoS; fulfemifen aifana päi» 
Väliä ei anneta fuivaa eifä vetelää (märfää).

3>oS ioutumifen Vuoffi tahbotaan yffinäistä 
eläintä fuliettaa ^eVoifetta pitempää matfaa, 
niin afetetaan refeen feifemaan fcäfin fifäsfä/ 
eifä vainfaan fibota mafaamaan. # Äyljettänfä 
mafaava eläin ei taiba märehtiä/ ja fuolee pi« 
an. SöeneeSfäfin on ftänetten annettava oma 
Valtanfa feifoa taiffa maata; föytettynä ia fyl- 
jettenfä faabettuna/ ei vainfaan tule hengiSfä 
(elävänä) peritten; jos matfa on pitfänlainen.
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