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1 . S t i f u .

$ebclmit=[icmemcn SonRimifcIto, omatfuufftvta Ja fäilijttämife^tä.
Omenat, puuperunat, purnut ja firftfat fittfittaan pljtei* 

feflä nimettä fjebelmiEft. 9ce faffi enfimainittua tajia f a* 
notaan fiemeu^ebelmiEfi ja jälEimäifet EihifpbämijiEfi. 
SihifpbämifiEfi ftebelmiEfi nimitetään plumut ja tirfifat 
fentäjjben, että tamanfa eliEEä fpbänteufä Chat fntjetut 
Eohiiu Eihentapaifiiu Enenin taiffa Eetelcifnu.

(Siemenpebelmigtä menegtphät âral>iteit omenat (Suo* 
tnegfa. 2Jiaat;ammc totuttamifella ja tmctetlifetta poitami* 
fetta arhellaajt omenapuita f aatettahan Eaghattaa l;phinEin 
fanfatta po ĵaiftSfa maanpaifoigfa. i)3erunapuita päin hag* 
toin ei taibetaffaan ntifiään erinomaifetta utenegtpEfellä 
maagfamme hiljellä; ne haatihat tämpeempää ilmanlaatua. 
SÄmitamin paiEoin luotoEunuigfa ĵelftngin ja Surun hä* 
tiliä tptlä lihtpp perunapuita, ei fuiteufaau parempi-lajifia, 
haan euimmiten niin Eutfutuita Eihipermtoita. SiljelpEfeu 
pitEittämifettä fuutamme EuitenEin parin Epmutenen httcben 
Entuttna faaba pphiäftn, itmantaabntlemme fopihia pititpe* 
runa*lajia.

Omenan fiemeniä ftanEEiegfa, on hatittaha halmeita, 
tuleentuneita ja täpfi*Eaghuifia fjebelmiä, erinomattain f el* 
laijta, jctEa ohat Eaghaneet epäperäifigfä eliEEä parantamat* 
tomigfa (pmppäämättemigfä taiEEa fitmoittamattomigfa) puig* 
fa. Siäiben fiemenet eihät ole niin t;erEät muuttumaan 
emäpuunfa luounogta, Eun parannetuigfa puigfa Eaghaneittcn 
l;ebeltuieu fiemenet. Äplhettähien fiemeuiett tulee olla fi* 
teitä, täpfinäifiä ja Eauneita, tarhaltaan tummanrugEeita: 
jota tummemmat, fttä paremmat.
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©iemeutiebetmisfä en miijt*jatoinen jtementoteto, joSfa 
p^teenjä en 5— 8 , muutamisfa 10:!in ftemeittä. UjiaSti 
näätään pebetntisjä muutamia ijompia, täpftnäijempiä ja 
muoboffaampia jiemeuiä, fuin teijet. Cntaijuuffienja pito* 
teSta omat itämät lähimmän entäpuunja fattaifia, mäf>im* 
mätt poiffeamaifet feit luonnolta; jentäpben ne mieluimmin 
matifoitaanfin fptmettämiffi. 9ie teijet omat enimmiten 
futmiffaita ja epämitoteifia, maatean ruSteita, itfeat taiten* 
fin itämiä, mutta niistä faätoatetut taimet eimät tute loat)* 
maan, toStuijaan fasmantoon. ÄotemufjeSta on tuttu tja* 
maitfemaau, että Ijebetmät tainfattaijiSta fiemeniStä fijitett>is= 
fä, parantamattomiSfa pitiSja omat fabottaneet emäpuun ja 
omaifuubet. . ©pptä täf;äu mietä ei ote fetftttp; fe maan 
on marnta, että peifemmat ja epämuotoijet fiemenet enirn* 
män eroamat entäpuunja luonnosta.

öotta ei ote titaifuntta terrattaan toota tarpeefjenja jie* 
meniä, panfoon ne, fitä m tieten fun t)äu niitä joutaa patit* 
fia, toSteaan nummifantaau jepontupun timifeen taiffa muu* 
pun f omimaan astiaan; muuten ne fuimumat jamenettämät 
ufeaStitin foman tnimurnifen täpben toto itu*moirnanja. —* 
3otta taas on parempi omena* jaatis, panee niitä ifomman 
joufon pptä paamaa formoon etiftä jäämiin, joSfa ne puu* 
furmimetta ntujertaa ritfi; pebetmät muferrettuanja, täyttää 
astian mebetlä ja tiifnttaa foto jutun ppmin, niin että jie* 
menet pääjemät majoarnaan popjaan j fittext ottaa jeutatta 
omenä»jefoitufjen tjtcS, taStee meben jäämistä, miruttaa jie* 
menet, ajettaa ne fäärre*paperitle paiptumaatt, ja eroittaa 
puonot joutoSta; jätitte jäämät jientenet fittext jäitptetään, 
jäntein tuin maSta janoimme, märäSjä piebaSja tutematji 
temäätfi.

^eruttapiutn fiemeniä toetaan ja todettaan äimän ja* 
maan tapaan, fun omenan jiemeniäfitt.

Äirjifait fimet maatimat tiimin puotettiSta hoitoa. f3ep* 
mufjen eroitettna f imien f)tnb>ärtltä, pestään ne ja pannaan 
fopta foSteaau jantaan, ennen mainitutta tamatta, etteimät
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fuimaift; muutoin pyjymät ntaasfa pari Umotta, enneufun 
itatoät, ja tapahtuu niiniin, ettei ainoatafaan taimea il* 
mantu.

iptnmupuiben miljeleminen ei fuiniaau ifina jaata ntaaS* 
jautme l;ymiu menestyä, jeu täl;ben että taimemme omat 
niille liian pitfät ja fumet lyljyijet, niin etteimät puut ef;bi 
mal;miötua ja malmisina fiifi, että ^ebelmöitfijimät. 3̂lu= 
murtajista meneStymät paraiten faiifi ne, joisja on yiupy* 
riäifet fimet; je laji, joSja on pitipläifet iimet, ei malmio* 
tn näin faufana pojjjoijeSja. —  ^ar^ain fäy plumupuiben 
miljelerninen juurimejoista, joita runjaaSti fasmaa puiben 
ympäristöllä. 3apfa uämät omat ptöS laimetut, ja juu* 
reitja pudistetut, malifoitaan junrimmat ja fauniimmat 
mejat istutettamiiji puntaimistoon, joSja ne t;oibeHaau niinfun 
ebemmä tulee jelitettämäiji. 9täin muoboin fasmatettujen 
plumupuiben fdtfmät tulemat enimmiten emä*puujmnja.

(Sbellä mainitjin, että omenan jiemeniä footaan paran* 
tumattomien puiben l;ebelmiStä; je ei fuiteniaan ote mält* 
tämättömäSti jeurattama jäännös. Sftiitä jaatetaan mpöS 
foota moneutajijiSta jitmil;ebelmiStä, uiiniuin SlStraianiSta, 
3pllingisiä ja muista, jotta meillä uiman malutiS*
tumat, ©yys* ja tatmipebelmistä niitä initenfaan ei jaa 
foota, fillä niistä jijitetyt taimet fasmamat aina uiman f o  
taaSti.

2  £ u £ u .
Sttjlroijgtä ja  ©icmcnfiittiöSta.

lOloni puiben miljelijä pitää jyfjyä cileaua ja parhaana 
lylmön*ailana, mutta jitä maStaan on paljon jauomista. 
Utiin tarifaan fun ntal;boUiSta on pitää jeurattaman luon*- 
non omaa l;oitoa ja lytolenpitoa, ja taibon amuHa puo* 
luStettaman, mutta ci milloinfaait maStnStettaman fttä. 
Sola päimä luonto ojoittaa, fuinia meibän tulee teljbä, joS 
maan oifein moijimme läjittää tarloituljenja. ©ylfyllä jät*



tuu ttfeitt pitEäiiifet, rajut fateet, jotta puuptcifimat eniten 
maa*peitteett fientenien päättä, jo§ ne fittoin olifimat maa» 
pan Eplmetpt. Siman peitettä fiemenet fitten pian pilan» 
tuifimat maipettelemicn ilmojen maiEuttarnaSta. SoS mar* 
päitten teinä fattuifi, rupeaifimat fiemenet, maan futattua, 
itämään, ja jcS fitten muutaman päimän pitäifi Eplmää, 
turmeltuifimat jo aloittelemat juurtumat ja EaSioanto tau* 
toaifi feit tafia pariffi, folmeffi toiifotfi. . SDcouet maStuEfet 
fiiS fppsEpImeä Eoptaamat.

i|3araS on, että fpEfpfiä panemme fiemenet EoSteaan pie* 
taan, niiufuin ennen on fauottu. Slstia, jopott omat pan* 
tuita, fäilptetääu laimettuna maapait, jepotiEupittt plätoään 
paitfaan, joSfa fppS*pappo ei faata niitä inapingoittaa; fe 
Eatetaan enfin lauban palafeöa ja fitten niin paljolla nuti* 
laita, ettei paffanen fittitc pääfe. Seuraamana Eemäättä 
utaalisEuun lopulta otetaan astia fäitpStänfä, miebäätt täin» 
ppmääu Eeliariitt taiEEa paleaan afunpuotteefen, ja pibetään 
EoSteaua. iteimeu miiEon päästä rupeamat fiemenet napita* 
määit itnjanfa. ftplmö on fitten teptämä, japfa Eomitnntat 
pcEpIntät omat opitfe ja maa ei enää fplmetp niin fpmättä, 
Emt fiemenet omat laSEettamat.

Siemenfiitticffi matifoitaau EorEealäutäitten pailta, jota 
popja»pappo ci mailoaa, ja jofa ott fuojaSfa popjoiStitnlia 
maStaan. iOtaatt pitää oleman moiittaffaan, mutta ei ai* 
man mäfemän' eitä piljan lannoitetun. Sauttaufefainen 
famimulta on fopimitt. Se pitää fäänuettämän ebellifeliä 
fpffpKä 16— 18 tuuman fpmään. Sapbett Eppnärätt lempi» 
feett penffaafen tepbäätt 6 fapbeu tuuman fpmpistä mato* 
rimiä, joipitt fiemenet Eplmetään EaEfi tiutmaa toinen toi* 
feStaait ja peitetään Eopta Eplmätnifen jälleen. iparaS peite 
on ppmin utäräntpnpt Iepti*nmlta, jota runfaan l/2 tuuman 
paEfitlta lemitetääu fiemettien päätie; mutta fenEaltaifen puut» 
teeSfa peitetään ne fatuaHa untlialla, jopott omat Eplmetpt. 
Siemenien peitettpä EaSteliaan ne. SarEEa määri pibetään 
fiitä ettei maa inilioinEana pääfifi fuimaantaan; ftllä itiin
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tapahtuen labottatoat ftemenet foto itu-tooiäcmfa. 8— 10
päituän tututtua, atfatuat taimet tirtiltää maanpinnasta, et* 
tuättä tartuitfe toto altufutoelta muuta poitoa, titn, itmau 
tuimana ottelfa, taitamilta tiloin aamuin, ritfaruopo*pctla* 
usta ja maan rituien iuätiSfä miniänä pitämistä.

ilimifpbäntmifien pebetmien ftemeniä todettaan famatk 
lamatta, fitit ficmeupebetmienti. tSHtfimarjain fiemeniä foo* 
teöfa ei tuitenfaan pibä fetoitettaman mateita ja pappamia 
toteen, maan ne fetä f äiti) te ttä f ö ett ja tptmettätöön erittän* 
fä. i|3affitmman maapeitteeu itämät toti iuaatimat.

Joifen mitoben temäätta fitu maa alfaa tuimaptaa, mep* 
pitään fe rimieit iuätiSfä, etteivät riftaruepot pääfifi las
tuamaan. $itn nuoret taimet rupeamat tnrpumaan, tutti* 
taan Parttaan, outo paffaueit niitä turmelut, jota ufeitt 
tapahtuu tptmittä taimittamme ja epätoafaijittä femäittä. 
Äptmettpueet tpuät teilataan peitti ipatt ptäpnotetta feitraä* 
Iraa lehteä, ja fatfotaan, joi paatua on epeä ja toatloiuen; 
jos fe on ruSfeatta luebättämä, teilataan toinen ferta taas 
ptäpuotta fettraatoaa tepteä. Äitit teptitoefat otuat eunättä* 
neet tapben taitfa fotmeit tiutntan pituififjt, tarfitaan atirn* 
tuaifet tppstht tpmeä etiffä martta inpcteu, niin että aiuo* 
aStanfa iatmatuefa jätetään lastuamaan ja toto taimi näpttää 
tuitfatta. Jäitä tuitouna eituät enää tartuitfeffaan muuta 
poitoa, tun että maa pibetään puptaana ritfaruopoista ja 
mcppiäuä rituien iuätiStä.

3 Sttfu.
spmitaimiliolta.

spuutaimiSto afetetaan ptätoätte afemätte, jota popja pap* 
po ei paita, ja jotta on toarjo pcpja*tuutia maltaan. @an* 
naufetainen fatoimaa laitta fatueufefainen multa mutta ott 
paras. <Sen pitää oleman tnoimaffaan ja tipatuan, töaan 
ei pitjan tannoitetun; jos niin otift, taltuaifituat nuoret 
taimet tiiau äitiä enfi tuuofina ja fptrnettpifimät talloitta.
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fentäpben etteivät epbi ftfistpä etiffä SDtaa mpt*
iätään 3:n ferttetiu fptoppbettä, perataan puptaatft riffaruopo* 
juurista ja litoista, tarvitaan tafaifeffi ja fprjänfä täpbä* 
tään fucriffi. (Sitten on af entä toatmiS taimia istuttaa, 
3oS fpttin on toaroja Railoista, toatitaan torteampi ja tui* 
toernpi titoifpbämmifitte ftebetmille ja fatoenfetaifempi ja tu* 
jentpi fiemeupebetmitle.

hailista petetmäpuiöta faStoaa omenapuu meillä parai* 
ten, eifä pibä peräti juurta tulua maautaabuSta; ei ome* 
napnibenlaan maantaatu fentään jaa otta papan eitä taipa. 
Söätetoä, fptoä ja fatoenfelainen fantamutta, jola on toapaa 
papoSta, on ftttenlin paras, Sjteinen jäännös pebetmäpui* 
ben istnttamijesja, mitä ajemaan tutee, on feuratoa: ptu* 
mu* ja lirjipuut istutetaan forfeimmatte, perunapuut les* 
timäifette ja omenapuut atimmaijette pailatte. —  Ääp* 
läämme npt pupumaan taimien iStuttamijeSta puutaimiS* 
toon.

huonot nätpp jeuraatoan jamaa talia faStou*, lun 
etäintunnaSjalin nimittäin: jiliö perii ifittään jelä tooimatt 
että tooimattomuuben, tutee peipitt niin pptoisfä luin pito* 
noisfalin omaijuuljisja. 9tiin töptpp taimienlin jouloSja 
aina muutamia ijompia ja toaptoempia, muutamia testin? 
lertaifia ja muutamia pieniä ja peittoja lastoittaan, itiä* 
mät toiimeifet eroitetaan poispeitettätoilfi; niiben peitlouS 
tutee epäilemättä fiemenien peilfoubeSta. Sminfattaifet tai* 
met, joS peitä pibettäifilin ja istutettaifi, juuttaijitoat tpttä 
laStoaa, mutta ei peistä itinä tutifi loStuijaa ja putsteaa 
puuta parpaattalaan puotenpibotta, eitoätlä ujeaSti teStäifi* 
tään enempää pari tpmmentä touotta, ennentun luitoaijitoat. 
$uutarpurit, jotta taStoattetetoat pebetmäpuita laStoin*puo* 
neiSja, läpttätoät etuijaSti näitä taimia istuttaa!jenja juu* 
ritn puuppttpipin, joiSja peitä pmppäätoät ja taStoattatoat 
pientlft tpnätoartifitfi puilft, jotta ujein pebetmöitjetoät toi* 
mannetta touobetta.

^uutaimistoou istutettatoia taimia ptbettäföön fiemenfitt*
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tiestä ottaeSfa maromaifuubelta, ettei juurianfa toufattaifi. 
^3ifimmiStä juurikuiyuiSta peitti teilataan mäkän ja taimet 
katettaan meteliä, etteimät juuret luimaifi. Sitten rutoe* 
taan iStutulfeen feuraamaSfa järeStylfeSfäJ

Stuora kiillotetaan kiitin taimistoa, ja, jos käillä myön* 
tää, läjätään riivit mietiiimmin yokjaSta eletään; ettei, 
niin mitä fumttaa ttytoänfä. Suuremman joulon taimia 
yktä aitaa iStuttaeSfa, tarmitaau fiiuä työSfä tamatlifeSii 
totme t;eu!eä. 9)lfi laimaa kinloitettua nuoraa myöten fa* 
matta tatoatta, luu ojaa kehitetaan. tDcuttan keittää fitte 
kuolette, jotte feuraatoa ritoi afetetaan. Soinen istuttaa 
taimet, joita ei faa taSlea fymemmätte, luu fiemenfiittiösfa 
otitoat, ja tetoittetee juuret launiisti, eilä ristin rastin. 
ftcttuaS keittää toaou fitoutte keitetyttä uuittatta, kannen f;ie* 
nomntan muttan juuria Irastaan ja larleamman käättekäin. 
SBaon näin muoboin istutettua, futlotaan mutta jola tai*' 
men ymyärittä, ei luitentaau niin titjaan, että juuret fu* 
kiStuifitoat. pietti luokka tef;bääu myös jola tainten ytu* 
yäritle, jokon laabetaan ‘/3 kuutarka*lanuua mettä. —  
Säitä tamoin fitten istutetaan niin yitteittä luu taimia 
ulottuu, jätkäin aina 6 korttelia rimieit mätiä ja 3 korttelia 
taimien mätiä. 3oS ainoaStanfa mäkemyi joullo taimia 
istutetaan, niin ei tarmita enemyää fakta kenleä; mutta 
joS luinlin otifi, yibettälöön aina yteifenä fääitnölfenä: 
että taimet, niinyiau lun ennen mainitulta tamatta omat 
ylös otetut ja yitlät juuri*kuikut latlaiStuna, mateitaan 
mebettä ja kaunaan fof;ta maakan, etteimät kentoifet imu* 
juuret ferliäifi luimaantaan, jola kyttä yiait jaattaa tayaktua 
ilman ketteifenä ja Inimana otteSfa.

4 Sufu.
Silmdili)3 fteoelmäputticn omaifuuffieta. 

.pebetmäpuibeti eri lajit faatetaan yarantaa jelä ymyki* 
mätiä että fitmoittamifetla. ItummaSfali työsfä yitää aina
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mapboHifuutta myöten liittämän [amanfaltajia puulajia yp* 
teen. Santa toimitus jaat taa fyllä menestyä tnuutenfi, 
mutta ei puu itinä ennätä forfeaa itää eitä fatoifaa pebel* 
mäOifyyttä. 3oS efitnerfiffi omenapuuhun, jota on faStoa* 
tettu talteipebelmätt fiemeneStä, jofo taitamattomuudesta tapi 
puolimattomuubeSta ympätään taiffa [ilmoitetaan [utoipebel* 
mä, niinfuin joftt 3yllinfi* taiffa 3lstrafatti*laji, niin jo 
muutamaSfa tettobeSja ttäpbään ifo eroititS juuren ja pttp* 
baSlajifen o[att testillä. 3uuri nimittäin [euraa luonnot* 
lista faSteuanfa, muuttaumatta lajiparamutffeSta; [en puu* 
aine on foteempi ja faSteattaa pienoijia [yitä jofa tettoft. 
^»upbaSlajijella ojalla, toarretla ja lattealla, [itä teaStaau ott 
foStitijampi faSteanto ja [e tefee [uurempia fyitä teuojittain. 
Sftäin juuren eroititfjen juuren ja muun puun teäliUä olleSja, 
[yntyy jatfofjeen mittfa, jofa peifontaa puun. Söarfi faS* 
teaa jatfofjen ylipttolla paljoa pafjummafji fun alipuolla, 
jottfa täpben muutaman teuobett fuluttua ilmautuu fipttja, 
joista puu toäpitelleu riutuu ja fuolee.

parempia lajia puuperitniSta, pilttuu* ja firftpuiSta ei 
taibeta pytoällä metteStyfjellä ntaaSfatnme teiljellä fylmän 
ilmalaabttn touofji, ei fttmmittfaan patjaan ilmanfantten 
alla. s[3aifoittaiit etelä [aariStoSja [uuttaa jollain tatooin me* 
neStyä. SBaSta joSfuS aifaitt tafaa, fttn teeteen uppoueet 
[ttomine ja rapfatnme otoat [aabut pebeltnäflijifji toiljamaifft 
[aattateat itämät teieraat lämpymiltä mailta löytää letoon 
täällä popjaSja. jpitoneisja teiljellett meneStpteät ainafin.

jpebelmälajteu ja pebetmäpitibeu eri omaijuitfjiSta tietä* 
mättömille [uuttaa olla pauSfaa fmtHa, fuittfa ne jaetaan ja 
mistä ne tunnetaan. Qnt aiteo ryptyä pitfäpupeijeen [di* 
tyfjeen itäistä. S e  ei pyöbyttäiji näistä ennen tietämätöntä 
eifä fttnluiftfaan täpän pieneen firjaan, jottfa tarfoitnS ai* 
noaStauja ott: antaa fäytöllijeit tiebott pebeltnäpuiben [ijit* 
tämijeStä ja poiboSta. Omenapuita löytyy päälle 200 la* 
jin, jotfa ajan [upteett, jona fypjytoät, jaetaan [utei* [yf[y* 
ja taltei* pebelmiitt. Sutoipebeltnäfft futjutaan [e laji,
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jofa toalmiStuu elofttun tomutta feSfi* fhpsfuuhuit ja jon!a 
tooipi fäilpttää lofaftum alittuu asti; fl;t)öf;etelmäfft taas 
fe, jofa ett toaltniS fptyefium lopulla ja fäilpp pahentumatta 
feSfi*marraSfnithttn aött ja taltoihebelmäfjt fe, jofa fppfpp 
toaSta lofafuusja ja taitetaan fäilpttää metfeiu fcfo talteen 
ja muutamat lajit aina fefäfmtt;un asti. (Stttoihcbelmä* 
puut ote at tatoallifeSti pitlSfeita ja foStuifia ja faStoattatoat 
juurta fpitä toitofittain ja taimetta, toalmeita toefoja. (Spps* 
ja taltut* (;ete(mäpuut etoat [;artuempia ja rumempia, niillä 
ett fotoetttpi puu, jonfa toefat eitoät jefa tottofi tule tätift 
fppfpififfi. Ta  eitoät fiis maaSfamnte ote niin ebttllifia ftut 
eteliä mainitut.

Omenapuu (Pyrus M alus) fuStoua istuttamattomana 
etelä* ja feSfi*9titotfiSfa, joSfa leptpp lehtimäillä ja niituil* 
ta. <Sen h^telntä ett tatoallifeSti pieni, fotoa ja fartoaS. 
Puuperuna (Pyrus Conmiunis) faStoaa fefpteinnä tupeS 
9fuotfiSfa ja tatoataan toäliStäin DJcääläri järteett peltjeifisfa 
tuoboiSfa ja faariöfa. Puu on matala ja faStoattaa aitoatt 
pahan mafttifia hetelmiä. puuperunat eitoät ole niin nto* 
neit lajifia fittt omenat. SJiuutamat peruna*puun lajit faS* 
toatoat hptton pitfiffi ja enuättätoät toanhemntiffi ftut ome* 
tta totut. (Sri puuperititalajilla ett mpoS eri fppfpajat, josta 
pitäiu näitäfiit futfutaau futoi*, fppS*ja taltoi*puuperuitoifft. 
(Si fuiteufaau näistä h^telmiStä toielä tunneta aittoatafaatt 
lajia, jofa fäilptfi niin fatttoan, fmt muutamat taltoi*onteua 
lajit.

ftirfifatt hettnefitnitaSfa tatoataan fafft eri puulajia, jotfa 
laatoitta, fttf oistitf felta, h in t il tä , lehtittä ja pmtitaineen 
laatulta ereatoat toinen toifeStanfa ja joita nimitetään ma* 
feifji ja haPpatoiffi firfipuiffi. SDiafea fir[i*eliffä lintu* 
marja*putt (Primus Avium) tunnetaan helpotti pitfäStä, 
fooffaaSta faStouStanfa, jotenfafi fttoraan plcSpäitt fäptoiStä, 
hartioista offistanja, joilla on emmmiten toaaleahfa fttori, 
tptoeffään juifeiSta, terätoä färfifistä, toiStaiu*hampaaIliftSta, 
alaspäin ripputoiSta, toaaleatt toipreiStä ja äitipuolta hieno*
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farmaifista tepbistänfä. Äuffaifet omat marftttomiSfa rp* 
päleisfä, jciUa ei ote ^teistä fuffaperää; ftllä itfefufin fuf* 
faperä n̂xl>fee fuffa*ftlmifo8ta ilman minfäänlaiSta t>f>tet)ttä 
toinen toifenfa fanSfa. Sintumarjapuu on emäpuu faifille 
utafean firftfan fimulajifle. i)ce monet eri lajit omat tul* 
teet fiitä, että fiemett*pölp eri puista fitfoiStitffeu aifaua on 
jo!o luonnoIlifeSti feonnut tailfa taitolla feotettn. (Erittäin 
muiStutettama on, että parempien lajien täpärn utafean 
firftfan peimofuutaan fuuiumiSta fivoiötä faSmatetut puut, 
joS ne jätetään f olematta, mieluimmin muuttumat ja pa* 
tuntumat, futt happaman firfifau fimistä lajiparaunuffetta 
faStoatetut puut. _-3oS footaan utafean firftfan fimiä mistä 
paremmilta lajista ppmäänfä ja niistä faSmatetaan puita 
lajiparaunuffetta, niin ufein tapahtuu, ettei 40— 50:Stä 
puusta ainoafan fauna emäpuun pebelmiä, maan enimmiten 
huononemat tumallisten liutumarjain faltaififfi. käillä on 
mielä toinen nuiiStutettama luonto nimittäin, että parein* 
mat lajit näistä, faSmatettuina läntpptttisfä maiSfa, omat 
tulleet niin aroiffi, etteimät feStä pohjan taimia, niin ppmin 
fuin muutamat lajit fenraamaSta luofaSta.

£)apan firfipuit (Primus Cerasus) on fotoifin feSfuiS* 
SlafiaSta. <£e ei ole foSfaan niin foStitifa ja pulsfea fuin 
ebellinen, maan enimmiten matala, til)uit£a, faitaifiUa, fi* 
mulle fäpmiflä haaroilla ja offilla, terämäfärfififlä, fileillä ja 
pieuopampaijtlla lepillä, ftuffarppäleillä on pisteinen fuf* 
faperä, josta maSta eri pebelntäperät pupfeamat. paremmat 
ja parannetut lajit pappatnan firftpuun peimoSfa feStämät 
puofeautmitt fpltnät taimemme fuin ebellifet. parannetuista 
happaman firfipuun lajista faSmatetut taimet eimät muutu 
aimatt paljo, joS lajiparaunuffettafi pibetääu, maan tulemat 
jotenfafi emäpuuhun. iOdtfä firfipuun lajit parpaitt me* 
neStpmät aufealla maalla faSmatettuina ja mitfä aufaitfemat 
firjtpuu*puonei$fa miljelemifen, tulee maStapäiu fauottamaffi.

Suit ftemeniStä fasmatettuja taimia aimotaan pitää laji* 
paratmuffetta, malifoittafoon erinomattaiu fenfaltaifia taiihia,
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jotta rupeamat lantamaan ppmiä pebetmiä. Säpän Toalî  
foitfemifeeu tarvitaan ppmä laite, jota parhain faabaatt täplät- 
tifettä opetuffetta. Dmenataimitta pibetään ppmiuä omaifuuf* 
fina feuraateat tuntemerfit: putsfea ja toStuifa faStoanto, fiteä 
tearfi ja e! f at, maateau toipertämäliä tuoretta, tumman teipreät, 
patfitt, epeä taitaifet ja atupuctta pienofarteaifet tepbet. ^uu* 
perunatta on pptätäifet omaifmtbet paitft feu tepbittä, jotta 
eroat maateau teipreät, toäpäu taaffepäin tääntpueet ja (iteät.

Sfttinfuin ebefläpäixt olen maininnut, omat omenat maat* 
temme parpain foieeliaat pebetmät. ©entäpben pitää totea 
ppteiStä parantumattomista omenalajiSta taSteattaa taimia ja 
poibetla niitä parantamatta. StäiStä puista ott aina fe etu, 
että ntetfein jota iouofi laittamat pebetmiä ja färfimät pet* 
pommin taiteet. (Spfei juuren ja pmppiöu eri tuonnot 
pupbaStajifiSfa puiSfa äimän paljon jaffa muuttaa pmppiöu 
pebetmiä, fattirn fuitentin ufiaSti, etteimät tainfattaisten pui* 
beu fienteuiStä fijitetpt pebetmät tute pmppiöött eitä juu* 
reen, maan fi£te mätitte. 9iäin muoboiu eroamat pupbaS* 
tajiSten pitibeit fmteniStä faStoatetut puut emäpuistaan ut* 
fonaifettä fppttä, mutta parantumattomista pebetmiStä ftjite* 
tpt puut fitä eimät te’e, ettei fufoiStuffen aitana fefait fte* 
menpötpä täpimmiStä puista uäibett tuttiin.

SateattifeSti mäitettään parantamattomia puita maStaan, 
etteimät fauna pebetmiä niin joutuifaSti fuu pupbaStajifet. 
Sftutta uubeStaau istuttamatta, offtmatta ja puotettifetta poi* 
botta faatetaan näitä tiirnptaa aifaifempaan pebelmätlifpteen. 
Söoipa ennafottafin tuta parantamattomau puun pebetmää, 
joS pmppiö fiitä liitetään pupbaStajifen etitfä parannetun 
puun latteaan, joSfa fen täptpp feurata manpau puun tuon* 
toa ja pebelmöitfee ufeantmiten toifena muoteua. Sjpteifen 
fanfan ei pibä mitjeternän äimän ufeaa pebelmalajia; fiitä 
fe ainoaStanfa tifää maimaa ja mäpentää faatiSta. ftäptet* 
täfööu pebetmät jofo omiffi tarpeiffi taiffa faupaffi, niin 
aina on enemmän pebetmiä ppbeStä lajista omistajalle 
ctuifampi, fittt mäpä monesta. Soista fe on tartanoin
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omistajille, joilla on juuret puutarhat; niille ufeat tjebel* 
tnätajit otoat jefä j)pöbp!ft että hutoitufjefft.

8 Sufu.
Silm oittam ifeSta.

3afjfa toaau nuoret puutaimiöteen istutetut puufpnärät 
toiste istutettuina otoat tulleet toajttoaau, toilffaafen faS* 
ro in ölfumt, taitetaan ne [ilmoittaa, toarjtnfi faiffi ne, 
jotfa otoat feriitueet l;anl;eu [ulan paffuififfi. ©ilmoitta* 
inifen aifaa ei taiteta eteltä päin tarfalleeu määrätä; fillä 
[e tulee feufi päälle, fitiufa toarf;ainen taiffa mpc^äittett 
fetoä on ja fitiufa fplinä taiffa lämmin futoi on. ijSai* 
fan laatu mpeS aifatoerran toaifuttaa. ÄeSft l;einäfmtSta 
elofnun loppuun on aiuafi oifia filtnoituS aifa. SDieni 
puutarhuri ei toielä olleufaau tietä, millä ajalla paraiten 
jopii [ilmoittaa eri puulajia, jotfa [aatetaan tällä toimitit f* 
[elia [iittää. .f)e tatoatlifeSti fatjotoat annaffaait foSfa
[ilmoittamifen .aifa on fä[is[ä. DJilitta niin fefjnolla tie*
tolia faStou*elcit jäänneistä rippmt toimitufjeit nteueStpS 
f of ouaan jattmmifjeSta. (Sttftn pitää opetella tuntemaan 
millä frebctmälajilla on pitfä ja millä on Iphpt faStoxm 
aifa. Äirfipitut eftmerfifft fppjptoät ^eirtäfmin lopulla; 
jota toaStaan muutamat lajit omena* ja perunapuiSta 
faStoatoat eiofuun loppuun asti ja toäliStäin mpchäjem* 
pääufi enneiifitu fppjptoät. (Sieluun perästä ei tuiten* 
faan pitä [ilmoittaman, puutarhan toimituf [is ja ipau 
fofematou tooipi fpllä jelitpfjen ja jen ptiuä jeitraatoau 
futoan johteita fäfitpellejeSti oppia [ilmoittamaan; [itä 
toaStaan on melfeiit mahtotouta fäpiöHi[että opetuf[etta 
artoata jopitoiuta [itmoituSaifaa. ©euraatoat tuntomerfit 
jaattatoat fuiteufiit antaa joufuulaijeit johton [iUe, jofa it* 
jepäällänjä fofee parantaa hetelmäpuita ftlmoittamifefla:
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St fitmcitettatoa taimi eitä puu, josta fttmoituStoefa ote* 
taan, jaa että ppfätrtpnpt faStouSfaan. Stiiben määpä eli 
jätfi pitää oleman jotenfali ppben mutainen. Siivoan ai* 
lainen filmoittaminen meneStppfi partooin jnttri fentäpbeu, 
ettei rnääpä ote terinnpt tarpeeflifeen Ippfppteen. kuoren 
pitää ^elpoSti lähtemän. Sepben filmille pitää oleman 
näfptoisfä, toaari ei täpbeSfä muoboSfaan; fittä niin otten on 
fen juuri jo tatoattifeSti muuttunut puttaineelft eilä täpbe 
enää fuoreit mpötä, loaatt jää pienenä, ppereäuä npppptänä 
jätitte, kuoren tiuSfaa feuraatoa filmille puuttuu niin* 
muoboitt pituaineettiSta juurta, jonla täpbeu ei taiballaan 
itinä puhjeta.

(SitmoituStoefoja ott paraS ottaa tuoreista, toaptooiSta ja 
pebetmättifistä puista, jotta eitoät ote taintumista päin. 
9te teilataan puun toap* 
tohtimista ja tauiimmista 
otfista. SBnotifet Voefat, 
teSliulertaifet loottaau, c* 
toat fepitoimmat; fuurim* 
mat ja pifimmät mintuin 
pieuimmätti eitoät ote niin 
tettoofiifet. Sitmoittami* 
nen on fijitpS futoifcn toe* 
fan te§tifitmiCoSta, jonla 
juures f a fättepp fe puu* 
aine, josta tutetoan touo* 
ben toefa pitelee. StäStä 
toefaSta faStoaifi tuonnon 
järestplfen mulaan olfa, 
mutta taibon atoutta mu* 
tetaan f e npt toarrelft, jos* 
ta otfat toaSta pupfeatoat.

9?ämät tepben 
elitfä umpi*
tuin ne puutarpatieteflä lutfutaau, teilataan pnnä of a tuorta
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pupbaSlajiftSta puista niinfuin futoa a näyttää. ©itte piir* 
retääu poiffipiirto eliffä leiffauS b ja alaspäin fäptoä lei!* 
taus c paräntamattontau taimen karteen ja fuori irroite* 
taan, joitta fiaan 'roatmiiffi teilattu fuoriliuSfa pupbaSlaji* 
jeSta puusta afetetaau. Seiffautjet b ja c pitää piirrettä* 
mäu taiteita toarotoaifuitbella, ettei fuoren alla olemaa mää* 
pää toioitettaifi. SeiffaitS b faitaijeSja toarreSja ei jaa 
ulottua enempää tun puolen taimen ympätyt jeSta, ja alas* 
päin fäptoä leiffauS c ei jaa olla pitempi tun, että filmi?*- 
foa jeuraatoa fuoren faiState tajau täyttää reiän taimeSja. 
ÄitoriliuSfan, jota ntpöS- jeuraa lepti, pitää leifattuna a 
futoati näföijeffi oleman neljäs oja tuumaa pitfä umpijil* 
utifoSta ylöspäin ja puolen tuumaa alaspäin, ftitit je on 
pupbaSlajijeSta ofjaSta otettu irti ja afetettu taimen rei* 
f ään, jibotaan je fiirati. ©iteeffi täytetään pientä, pienoa 
ja toaptoaa niiniripmaa, jofa lioitetaau ja pannaan, toimen 
forttelin pituijifji paloifji leifattuna, pieniin fimppuipin, 
joita jilmoittaja ripuStelee rintaanja, että peti olijitoat fäjil* 
lä fttoeSja. (Suftmäinen jibe tepbääit poiffi piirrofjeit b 
päältä tarfatla puolenpibofla, ettei umpifilmiffoa peitettäifi; 
fitte fääritääti leptiperäit alupuolelta niin pitfältä, fitn fuorta 
on rifottu. ©ibe on toebettätoä niin lujaan, että jilmiffo 
on fauttaaltanja taimen toarreSja fiinui.’ Yläpuolta jibo* 
taan toäpäit piufempaan, ettei määpä niin pian nouje ylös* 
päin, eitä jabetoeji pääje toapingoittamaan. ÄirftpuiSta pi* 
tää fibe atoattaman 12 eli 14:n päitoän perästä ja muijia 
pebelmäpuiSta 18 eliffä 20:n päitoän perästä; joS je laimin 
lyöbään, tunfeuu jibe niin jytoääit, että nuoret toarret pian 
meneptytoät. ©tlmoittamijen pitää tapaptuman niin jou* 
tuijaSti fun mapbolliSta on, ettei määpä ferfiä fuitoaa* 
maan, jofa jättiin f yllä pian ilman fuitoana ja tuumana 
olleSja. (gitoät faiffi jilmifot poiffi leifatuiSja ofjiSja 
ole feltoollifta; latteaa läpimmäijet eitoät ole tarpeetji uute* 
boStnneet ja toijeSja pääSjä oletoat otoat enimmiten liiafjt
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faStoaueita, niin ettei ftlmifon juuri irti otettaiSfa feuraa 
fuoriliuSfaa.

©ilmoittaminen menesty yptä pytoitt fuit ymppääminenfi 
ja on paljon pelpommiu aitaan faatatoa. harjaantunut ja 
tottunut mie3 faattaa päitoäSfä afetta 5 eliffä 600 filrnoi* 
tuStoefaa paifoidenfa. huoriin toarfiin liitetään [ilmoitus* 
Voefat 3 eiittä 4:u tuuman paifoide maasta, puolimatta milde 
puolede, fittt toaait fitori on fileä. ©euraatoana tetoäänä, 
umpifilmifon pyötyä alotedeSfa, peilit teilataan toarfi 8—  
10 tuumaa ylipuolelta [ilmoitusta. Äun toefat otoat tul* 
leet 3 — 4:tt tuuman pituififfi, fibotaan ne toarteeu fiimti, 
mutta fun ne eptitoät 8— 10:u tuuman pituififfi, teilataan 
toarfi fotonaan koitti [ilmoitusta myöten, jäm ä leiltanS 
on teptätoä terätoädä ja opuda toeitfedä, ettei luori liuStoile. 
haatoaan paunaan ymppitoalfia, ettei ntääpä pää [e uloS* 
touotaan. 3ofa toarreit toiereett afetetaau [uora [eitoäS 
ppStppn, joponfa toefa fiimti fibotaan. ©ibettä muutetaan 
aina ylemtnäfft, [en jätteen fun toefa piteuee.

6  S u f u .
gntppäämiftStä.

historia, tämä muinoisten tapausten luotettatoa ntttis* 
to*aarre„ ei anna nteide toarmaa tietoa, rnidoin ytttppäys* 
taito on feffitty. Nuorempi siittiö [anoo luonnon fide 
antaneen enftmäifeit jcpbatulfen. h Su ferteo [iitä, että 
fapbeit täpedä cletoau puitu of [at, jotfa fätoitoät ristiin, 
faStooitoat ypteeit. Sljatteletoau ipmifen ei [itte edut 
panfada ftipett fyyta ymmärtää. © f f at olitoat nimittäin 
fipnuttaueet tuoreu toinen toifiStaan ja määpät joutuneet 
ypteeu, josta [ettrafi foto offaitt ypteentaStoamineu.

Ymppääminen tapaptuu moueda tatoada. ©nuteymppy, 
jatfoymppy, pafaytnppy, paltoymppy ja fuoriymppy otoat ta* 
toalliftmmat. kuittia nämät eri ymppyfeinot fäytoät, tulee

2
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toaStapäin jtelitettätoätft ja tuteitta näptettätoätfi. 5)utppp* 
aitaa, rillien toarpaifemmaSta tai mpcpäifemmäStä fetoäS* 
tä, et taiteta päitoälle eitä toiitottetaan määrätä, ©itä 
tietueettaan teptifitmiffojeu ebiStpmifeStä, josta pitäin fot* 
mettä eri aitatta ympätään, (Sufimäiueu aita ett fitteiu 
fäftSfä, tuin leptifitmitot rupeamat paifitmaait; toinen, jet* 
toin ne cteat pupfeamaifittaan ja felmaS, totta tepbet otoat 
tpuneu fuuruifet. (Snfimäinen itäistä pmppäpSajoiSta on 
taifista toäpimmiu fctoetiaS ntaSfamme tptmäin Rattain 
täpben, jotta jtnä aitatta tuntein pmppitoatfin ja fiteenti 
läpi turmetetoat foto putppieu. Soinen ja totmaS aita otoat 
etuif ämmät.

SSanpemmat tirjaitijat toäittätoät pmppieitä ei faatoan 
teilata ennettfmt teptifilmifet attatoat turpua, josta patoai* 
taan nesteen otetoan noufemifeSfaatt, fe on: pmppict teitä* 
taan eufittoäifenä pmppäpSaitaua. 9Jhttta meibäu ntaaSfa 
ei taiteta meneStptfettä tätä tteutooa uoubattaa. ©itiä pe* 
betmäpuut niinfuin laitti muntfiit toieraat puut ja pen* 
faat, joita meiltä tptmäSfä maSfa toitjetlään, eitoät tnte 
turmiolle oifeaStaufa taiteetta, toarfiuti jos ebeEifenä fu* 
toena otoat ehtineet tppfiffi, toaan juuri fetoättä auringon 
ja pöfptmäiit tähteen, ©etfeät päitoät maatiSfuuu loputta 
ja puptifuuu alutta toaifuttatoat aifaifeu tiipoitutfen puis* 
fa ja panetoat määrän Uit teette; niitä feuraatoat tptmät pötifet 
patlat jääbpttätoät mää päti ja pattaifetoat niiumuoboin imu* 
puotoifet.

Sämän paitan eStämifetfi teilataan pmppiöt ei eufimäi* 
fenä pmppäpSaifaua, toaan jo testi maatiSfuuSfa toitobett 
toaupoiSta toefoiSta. jumppien leifatuun pääpäit paunaan 
pmppitoatfia. ©itte fibotaau eri laji erittänjä ja paunaan 
toSteaau pietään fettariin etitfä f en puutteeSfa niin fptoättä 
muttätäjään, etteitoät joubtt tärfimään auringon eitä ilman 
toaitutnffia.

SKääpä noufee pebetmäpuiSfa feuraatoaSfa järeStptfeSfä: 
enftn tirfitaSfa, fitte ptumupuusfa, fenjäteStä perunapuubfa.
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ja miitneijefft omenapuitta. $un pmppict tartoiteSfa otetaan 
[äilpStäufä leifeöääu ne niin pitfiffi paloiffi, että jofaifeS* 
(a loptpp 2— 3 fitmtffca. 9it)t ympätään taitfi nuoret loar* 
ret, jotta ebefli[enä loitonna [ilmoituSaifana otiloat pien pieniä 
[ilmoittaa ja taitfi ne, joiS[a [ilmoitus on ntennpt mitättömiin, 
laitella puolella pitää toteutan parantaa tutoria toarfia itiin ai* 
faiftn fnn utapbolliSta on, eliffä fitit maan eloat tulleet firjoi* 
tuSfpnän patfuuteen. 91äitt tepben tooitetaau paljon aitaa fen 
[upteeu fttn ne paraituetafiiit toaSta 3:n talli 4:n touobeu peräS* 
tä, jolloin taloallijeSti pal* 
topmpppä fäptetääu. 9iä* 
mät eri pmpppfeinot fäpte* 
tään nimittäin pmpättätoien 
marfieupatjuuben mutaan;
[nutepmppp ja jatfopmp* 
pp paraiten poifemmiS[a 
VoarfiSfa ja pata*, tuotuja 
pa!fo*pmppt paffummiSfa.

©uittcpiuppl). £ämä 
pmpppfeiuo on teloein faa* 
ba toimeen ja epäilemättä 
parab ja [otoeljain epf’ ei 
loielä pleijeSti tuttu, ei 
ebeS faifille puittarpuril* 
leufaait. 2)mpättäloän, 
parantamattoman toarren 
louotifeen toefaan tepbään 
terätoäHä ja op ulia toeitfellä 
plipuoHa jotafnta lepti* 
filtniffoa läpeS tuumaa fp* 
tnä, pitfittäin fäptoä loiilto, 
nintuitt tuloa a ofoittaa; 
mutta [pbäittä ei [aa paa* 
looittaa. 2)mppiö b meistetään miiltett poiffi niin että leiffauS 
c tulee pptä pitfätft tuin reifä a on [pmä. STätä leitfauSta
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toagtapäijeltä puolella poigtoeiStetään fuori puna ofa puuta, uitu 
että tuuppii) toalmiifjt leifattuua ott ftttoau näf öinen. si)utp* 
piittä paifallettfa afettaigfa pibetään tarffaa toaavia, että fuoven 
fprjät fela putppiögfä että toarregfa fcpitoat ja joututoat ipau 
ppteett, muuten ei tnääpä toarregta pääfe pmppiöen eifä laita 
fitä fagtoamaan. ©iteeffi täytetään pienoa ja toaptoaa uiiuirip* 
maa niiufuin filmoitegfafiit teptiin. ©ilmiffoa, joufa plipuo* 
lelle reifä teptiin, ei jaa jiteellä peittää, toaatt jätetään toapaafft. 
tstofo fitcug peitetään pmppitoaffitla, niin ettei ilma pääfe fijälle 
eifä määpä ulog tunfemaan; jamoiteit mpeg pmppiön lattoapää.

$mt pmppiö on f af ottanut tuumaa pitfiä toefoja, otetaan 
ftbe irti, muuten pätoiää fofo pmppiö. i)3arantamattomagta 
toarreSta ptnppu plipuolelta farfitaan faiffi toejat, paitjt 
fibettä läpiitnä olemaa, jofa toielä jätetään 10— 12;fgi 
päitoäffi, euueufuu poig nppäigtääu; joufa jälfeeit fofo 
toarfifiu poig leifataau pmppiötä rnpöteu ja paatoaau paunaan 
pmppitoafjta. 3ofa toavreu toie= 
reen pigtetään feitoäS ppgtppu, 
jopoit pmppiö fiittni fibotaan 
aina pleuimäffi jota pibemmäf jt 
je fagtoaa.

^atfopmppl) fäptetääu niin- 
fuin ebeöiueufi parantamatto* 
man toavreu touotigta toejaa 
pmpätegfä. 2}tnppiö c pitää 
oleman pptä paffu f un toarfifi 
d, jotfa molemmat fatnalla 
tatoaUa toiilteit poiffi teifaten 
teroitetaan pptä pitfältä, niin 
että fofo jatfog tulee tuumaa 
pitfäfjt. 9)pteeit tiitettpinä fibe= 
taan ne jatfoffegta niinellä ja 
peitetään pmppitoafjitla. -Suu 
pmppiö alfaa fagtoaa «voitetaan 
fibe, että puu päjee esteettä ebigtpmään. 9iuoffoominen 
fäp muutoin niiufuin ebellifegfä pmpppfeinogjafi.
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^rtfatjnippi). £ätä pmpppfeinoa täytetään fettatfiSfa toar* 
fisfa, jotta etoat Iitan paffut fuitte* ja jatfo*hmpyitIe, mutta 
ftoifat ^aIfot;mpt}Ue. SBarft ^ctlfi teilataan teineen, 
mintuin litteä k
näyttää, ja fett ft;t* 
jeStä teuraistaan o* 
put tuuman pituinen 
lastit. 9teIjäS of a 
tuumaa tearven pääS* 
ta tekään ftfie fitoul*
Ie, jolta laätu toeistet* 
liitt, pietti lotei, jo* 
ta futfutaan Itaaffi.
2)tnppiö m teroite* 
taan enfitt famalla 
tatealla f un jatfopm* 
ppSfäfin, mutta lei!* 
fattffeen tekään fitte 
pata niiufuiu ftttoaS* 
fa näpbään. 9uimät 
tearteen ja pmppiööu 
toaStatuSten tepbpt 
paat foteitetaan toi* 
nen toifiiufa; pmppiö 
fibotaan fiittni ja fibe 
peitetään pmppitoaffitla niinluitt eniten mainittu ott. Sun 
pmppiö ott ottanut fiittni ja fibe ott atoattit, peitti leifataan 
toarfi prnppn plipuclta niiufuiu toiitoa p ofoittaa, jotta 
Raatoa paremmin paranee.

ĵaffoplltppi) on fufatieft toanpitt faifista pmpppfeittoista, 
mutta täytetään tapan aifaatt partoein. 3ofu toanpa 
puutarhuri, jofa ei tunne eliffä tapbo tunnustaa my opein* 
pien ymppyfeinejen etuifuuffia, tätä toielä puolustaa. 
(Siihen aifa-an fun palfcyntppyä yleifeSti täytettiin, anttet* 
tiitt tearfien faStoaa 5— 6 touotta, ennenfuiu niitä paran*
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nettiin, ©amagfa ajagfa tutetoat puut täpteen muotooufa 
ja toatmiilft puutaimigtogta «uutatte igtuttaa, luu näitä ebetti* 
ftä pmpppleinoja läptetään. Äitn toanfian puun tatittaan 
tapbotaan pmpätä parantamattoman toarren toefoja, niitetä 
f;ebetmiä ebettä*läftu tuntemigta toarten, fopii ^atfopinpppä 
täpttää. SD̂ utta puutaimigtogfa on fe i(;an fopimaton. 
©itiä jog pntppiö liitetään forrnen paffitifeen poitfi teilattuun 
toarteeit taritfee feit toatitoa juri fitte niin ptettifen etatteen, 
että fe lastuaa aina ntpetjään fplfppn, eilä et)bi otteillaan 
Ippfälfi, toaan meuettpp tattoelta. ‘äftuuteit parraneelin 
Raatoa tpötäämmin patfuigfa toarfigfa, lun fjoiligfa ja ru* 
peaa ufiagti [itä ennen tatjoamaanli.

|jatlopmppp afetetaan, ttiinlnin jo ofoitettiin, jämeään toar* 
teen. Söarrett poilfi teillaulfetfi 3— 8 tuumaa maagia etfitään 
fettaigta fiteäluorigta pailtaa, jogfa ei Icpbp punaigta puuta 
fpbämeu pmpärittä ja jogfa fppt 
otoat ef;eät ja tertoeet ja toarfi niin 
fuora, että tjatlee fuoraan. £ä* 
män toät;än toinoou tef;bpu teit* 
faitlfen forleammatta fitontta 
^alaigtaan toarfi täpi fpbämen, 
mutta niin että fjalteema on fuu* 
rin forleammalta fprjättä, niin*
Iniin Intoa F  näpttää. 9)mppiö 
toeigtetään f uuteen mulaifelfi ja 
fotoitetaan jottatutla fuuteelta 
tai muutta anti pibettppn tjatlee* 
maan, fett ptimäifette fprjätte, 
niin että määrät joututoat 
hptoin pfjteen. &uin f uute 
fitte otetaan irti pibättää fjataigtu toarfi pmppiön Ipttä itfeg* 
täänli itman fibeitä. SBarren pää ja fitomreiät peitetään 
pmppitoalfitta.

Suorilpppt) fäptetään lotmantena pmppäpgailana, jona 
te^bet otoat puhjenneet ja formen tpnnen fnurnifet. SSarreg*
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ta kitataan folmifulmainen fuoriliuSfa, mintuin ftlmoi* 
tuffeSta ennen on ferrottu ja lähellä oletoa futoa näyttää, 
b ofoittaa poiffi piitoa Ja c alaspäin fäptoää leiffauSta, 
joibeu toäliStä fitori 
toarotoaSti toeitfellä 
pellitetään. 9)mppiö 
meistetään d:it utuo* 
toifetfi, f ohitetaan 
toarreit reitään, ji* 
botaau ja peitetään 
pmppitoafjtlla. Äurt 
pmppiö on tahtoa* 
uut fiiitni, otetaan 
fibe poi§ ja paran* 
tantatou toarfi lei* 
tataan 6— 8 tuu* 
maa pmpptt plipuol* 
ta poiffi, mutta fun 
pmppiö on faStoatta* 
nut 2— 3:n tuuman 
pihtifia toefoja lei* 
tataan parantamat* 
toman to aarre n ofa 
mintuin toiitoa h 
ofoittaa.

Sftiintitin eniten 
ott [anottu, piste* 
tään fopta paran* 
tamattoman toarren 
poitfi leifattua jota pntppiön toiereen feitoäS ppstppn, toarä* 
maan fitä louffauffista pitutaimiStoSfa tpeStennelleSfä, efi* 
mertiffi fitä riffantopoiSta peratesfa. &ofo eitfi futoen 
annetaan fetä pmppiöitt että [ilmoitusten faStoaa toapaina 
ilman mitätään leiftauSta. 9te eitoät tartoitfe muuta poi* 
toa, fun feipääfen fttoilemiSta fuotafft faStoaatfenfa. 3oS
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joitafuita jituri=eli fimu*mefoja ilmautuu jat!o!fen tapi Uit* 
teen alapuolelle, npmäistäföön fopta pois, etteivät itfe nauttien 
menetä pmppien tai filmitön elatusta; fillä itiiben faS* 
maeSfa tuimaa pmppiö ta£;i filntiffo muutamaSfa miifoSfa.

1 € u f u .
gntfllJiiiin ia (ilmoitusten Ijot&oSta puutatntiStoSfn enftmäifenä »uom ia.

Suonen puutarhurin olen tuullut malittamau êtelinä** 
puiben miljelemiStä ^artfataffi mitta f entänen, että palel* 
tumat enfi taimena parautamifen jälteen, ©ilmoittaminen, 
fanomat pe, ei otteiltaan ntaffa maimaa; (ilmifot faSmatoat 
tpllä f uuni ja omat terVoeitä ja pulsteita fpffpllä, mutta 
temäällä eimät enää pupfea itioS, fillä taimi ^ulfaa peibät. 
Sämä I;aitta ei ole mapbotoin estää. (Spätafaifet ilmat 
temäällä  ̂ petteifet päimät ja fplmät pct omat, mintuin en* 
neit on janottu, hentojen pebelmäpuiben jurmat, erittäinfi 
enfi fa§mu*muebetlanfa. parannettuja marfia pitää fiis 
fuojella femät*auringctta, ettei määhä tule ennen aifaanfa 
liiffeefen. ©ilmoituffet marjellaan paraitett jeuraamaUa ta* 
maöa. ©pffpllä fisfotaan cpfaifia, hienoja tnohifimaroita 
nuorista loimuista. Ättn maa jitte alfaa fplmettpä fääri* 
tään jetlainen fimara 3— 4 fertaa pmpäri jota filmoituf* 
fen ja fibotaan uiinirihmatla lähellä fimaran piistä f pr jää, 
2:it tuuman paifoille plipttolla [ilmoitusta. kimaran ei 
tarmitje olla lemeärnpi 2— 3 tuumaa.

Sftoni eptä- armelifi tuohifimaran alle toteutuman mettä 
ja Iumi*räntää, jota jääfft fplmettpneenä mpöS faattaifi [il* 
moituSta mapingeittaa, mutta niin fe ei ole. SBefi ei moi 
tunteuta fääritpn tuohen alle, maan maluu pois etiuenfun 
eptu jäätpä. Soijin oliji laita, joS fääreeffi fäptettäiji jo* 
tain ainetta, jota pibättäiji meben. Seuraamana femäänä, 
japfa maan enimmät ja juurimmat pöfplmppbet omat opitfe
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ja atfatoat turtua, otetaan titofnfimarat pois.
STäffi matitaan mieluimmin piiminen, fun fetfeä päimä, 
niin ettei muutos pimepbeStä toatfeuteen tuiifi liian ätitti* 
feffi. Äasmamat fitmoituffet ^oibetiaan fitte enfi futoeua 
ifmtt famaten, fuin pmppiöiStä ennen on ferrottu; niiben 
annetaan faStoaa ioapaaSti, pibetään toaait toaarin, etteimät 
taitu eimätfä tule määrit)! j a ' ritmiffi, maan fuorifft ja 
fauniifft.

Stoifett Vuuoben femäänä ei mpöSfään faa jättää näitä 
nuoria puita fuojetematta auringon ja pötpimäin matjingot* 
liftlta maifututfitta. @ifft tarpeeffi täytetään painuu ofjta, 
joita jota puun marjot)! pannaan f en pmpäritte ppstppn. 
Sun Ie[;tifitmi!ct fitte atfamat paifita ja f omimmat pöfpt* 
mät omat opitfe, otetaan marjo pois. 3a  nptpä faabaau 
mieiippmäflä fatfetta, etteimät puut ote färfineet fauottamaa 
ma tuntoa, maan omat termeitä, putsfeitta ja turpumitia fit* 
mitoitta.

8 Sufu.
§>cbelntnpuibeu leiffauffiSta.

Gtnnen fun puljumme nuorien tjebetmäpuiben teiffauffeSta 
ja ntuoboStamifeSta lienee paras enfin muutamitta janoitta 
fetittä: milloin teiffauffen pteifeSti pitää tapahtuman, miten 
ja mitä marteit.

-jpebetntäpuut omat teifattamia tähtenä eri aitana. Imen 
aita, jona tepbet eimät mietä ole puhjenneet, futfntaau lef)= 
bettöniiif|i lci!!aut|e!|i ja 2:neit, jolloin muofi*mefat omat 
2— 3 tuuman pituifet, lel)ti=tetffauffefft.

SeiffaitS enfimäifettä aitana tarfoiitaa ebettifettä muobetta 
taSmaneitteu mefojen tphentämiStä ja otften faSmattarniSta 
niihin. $un hebetmäpuut omat fopimaifeSfa paifaSfa ja toäfe* 
mäsfä maaSfa, faStoattamat ne ufiaSti eritoten nuoretta idättään 
lähes fppttärää pitfiä muofkoefoja; ettei niitä mefoja poif*
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fifeifattaijt, tulift puu muutamaSfa tottobeSfa rumafft ja 
luonnottomaffi. SeiffauS puiben lel;bittöminä olleSfa tar* 
foittaa fitS aittoaStanfa niibeit muoboStumiSta ftnä futoena.

Scl)ti=letff<ni$. Äuit nuoret touofi*toefat tuletoat 2— 5 
tuuman pituififft, pois teifataan faiffi Itialtifet, jättäen ai* 
noaStanfa puun emä* ja fitoU*ofjtfft aitootut. Säliä fetä 
feltoällä että fotoeliaalla leiffauSfeinoHa autetaan luontoa 
toaifutuffiSfaan; feu et npt tarmitfe tyhjän päiten tuhlata 
toointianfa femmoifiin toefotyin, jotfa manaan fäänttöu jäi* 
feeit pitäifi pois leifattaman tn a S ta feittaatoana'" fetoääitä. 
SETJifft ftiS et ne toefat, jotfa otoat atootut puun tuletoafft 
muoboStufjefft, pfftnänfä faift nauttia futoeit fulueSfa faif* 
fea juurien tarjoamaa elatusta? “Sitonen puutarhurin, jofa 
tofi itfe luulee ofaatoanfa letfellä ja muoboStella puita, 
uSfon fptlä moittiman tätä leiffauSfeinoa. ftettenfäätt 
taitoa ja fofenutSta afiaSfa kieltämättä, ro^fenett fuitenfiu 
tobella toafuutufiella puolustaa ja feurattateafft neutooa 
uutta feittoa, jofa on tnaul;aa parempi.

Cppiaifauani (1840— 44) Äuttiuf. 9titotfin SDlaantoil* 
}elpS*opiStoSfa opin h'ty''u taitaman ja pmmärtätoän jo h* 
tajan 6 . (Stenbergin ohjaamalla tuntemaan ja fäfittämään 
tämän leiffauSfeinon etuifuuben, toerrateuffitä toanhaan, 
jofa jäätää itäin: ^feittaatoana fetoäänä tarfaStetlaan fitou* 
cffat, pois leifataan faiffi liiaHijet efiffä ne, jotfa ritooS* 
tatoat lattean, otoat aitoan tihuSja taiffa fäptoät ristin 
rastin." Stenbergin puitten muoboStuS* ja leiffauS* fei* 
nolla oli fiihen aifaan monta teaStuStajaa ja lienee niitä 
joitafuita toieläfin. kertoen ferran hebelmäpitiben leiffauf* 
feSta tehtifinä, fanoi h«n: /;Sämäfin leiffauSfeino ei ole 
jäänpt moittimatta niittä, jotfa toarmaan taitateat leifellä 
ja muboStella puita toanhan feinon jälfeen. |)e pitätoät 
mufa itjenfä niin taitamina ajtaSfaan, että .jäälimättä tuo* 
mitfetoat faifen uuben ja fen hh^äilijätt. 3Jtielen muutta* 
matta fuitenfiu femmoifet moitteet laimin tyobään, teafuu* 
tetut fun ollaan feuraamaSta luonnon omaa johbatuSta.
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Sannojen taifantbfojeu orjana ei ipmifen pitä oleman eifä 
antauman uiiben fiteifiin."

Sun upt olemme puhuneet fuinfa, fobia ja mitä toarten 
pebelntäpuita leifataan, niin läjäämme filmäilemään mifft 
niitä faatetaan muobobtaa, mitfä ntuobot maafauune parai* 
ten fopitoat ja luutia niitä futfutaan.

äJtuotonfa puolesta futfutaan fjebelmäpuita täpfi*toarti* 
ftffi, puolitoartififfi, matala*toartififft, fpnä*toartififfi ja tufi* 
puifft. £äpfi*toartiftffi futfutaan ne, joilla on 2 ‘/j ft>t>närää 
pitfä toarfi eli ranfa; puoli*toartifet l ‘/2— 1 3/4 fppnärän 
pituifet, matala*toartifet 3/4— 1 fppuäräu, ja fpuä*toartifet 
10— 12 tuuman forfuifet. 21ufi*puut otoat monen muo* 
toifia ja niinmuoboin monen nimifiäfin. —  parantama* 
ton puu futfutaan emätoartifefft. ©ilmifoiffi fanotaan 
urtoat taiffa nupit, joista lepbet pufjfeatoat.

9)fatalatoartifet ja fpuätoartifet Ijebelmäpuut otoat ntab* 
famme fopitoimmat. @en toarntaait tobiötaa roptoebfori 
©afjl&ergiu faifin puolin Ijptoin menestpnpt ja jalo pebel* 
mäpui$to4aito$ mielttef;bpsfä ja iljauabfa paifaSfaatt .jpu* 
toi t u f f e S f a—  eräb torppa ipppäjärtoeit rannalla, Ubenfar* 
tauon maalla, 2)läneen fappelibfa $optpäu pitäjää. ,jp it ro i* 
tuf febfa näpbään läpeb 1400*it omenapuun joufobfa faiffi 
täbfä luetetut puuu=mttobot. GrnftmäifeSfa iStutuffeSfa löptpp 
ufiampia täpfitoartifia puita, mutta fuitrimmabfa pebetmä* 
puistosfa, O  in e u i S t o S f a, jofa on ntpöpentmiu perustettu 
ei löpbp aiuoatafaan; fiinä otoat enimmät puut eliffä noin 
800 matalana fpnätoartifia, ne toifet puolitoartifia. £äp* 
fitoartifet puut enfiruäifesfä iStutuffeSfa eitoät jaata tooi* 
niaSfa eifä pebeltnällifppbebfä toetää toertoja näille matala* 
ja fpnätoartifiUe. 91äiben toiimemainittujen pebelmät tuletoat 
jofa touofi fauniimmifft ja pitemmin fppftffi, fitin farnan* 
lajifet pebelmät täpfitoartifisfa puisfa.*)

*) $u»itutfen bebetaiäpuistoisfa m^neetptfcHä »iljelttjien, u(fomaan
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9luoret Ijebetmääpuut, jotta, mintuin ebeQtfen tutoun loput» 
Ia taufuimme, piti fetoäätlä pahnat fanfa fuojettaman aarin* 
gotta ja pöfptmittä, oioat teifattatoina fptmempien eiben 
tautooteSfa ja teptifitmiffojeu turpaa atotetteSfa.

£mfett tuitobeu lehmättä.

Seljbctöit IciffauS. S^äiben nuorien puiben latoa teitä»' 
taan npt poitfi niin forfeatta fitit äSfettäin fanoimme eri 
puummuotojen toaattoan, ptempää taiffa alempaa aina fett 
jätteen miutä muotoifia puita tatuoitetaan. —  Smpftoar* 
tieten pituutta ei tuitenfaan tän’ifäifet puut tatoattifesti hrie* 
tä ote ehtineet, joitfatäpben fentattaifitfi aitoottnjeu puiben 
tatoa-jitmifon taiffa tatoaa täpimmäifen teptifitmifon an* 
netaaufi toietä tämän fitoen entämättä ebiStpä.!lk!)ttlettfato. 9riiupia:t tuin leptifitmifoiSta on taötoanut 
2— 3:n tuuman pituifia toefojn, toalitaan niistä 3 forfein*

omenapuiben luettelo, typioän taptoifeSti perra rofymepfori ja ritari S. 9t. 
©afylbergilta.
SBalfea ioalfi«reinetti.
3Iugu8ti=omena.
puna=a«trafani.
Santtujen pelini.
©ratoensteini.
Sefä»ipKeni.
Äatfoiä̂ fipul̂ omena.
SBalfea aätrafani.
2Ku§fotoan transparentti.
Prinftn omena.
ÖngelSfan peppini. 
hiemtonin peppini.
SBorSborffi.
Stofenfycegeri.
£ainn»ipllinfi.
Puraincn fefä*fatt»iCfi. 
jurfitt omena.
£atnn»forcIli.
3fo tneflenpurin laji.
Särmä omena.
Stleffantcrin omena, 
punainen jppä^taltoiÄi.
Pitfä punajitomainen roiljrcä reinctti.

Puna fartinati.
©ppS^peppitti.
3alo«peppini.
5Ku8fatti»omena.'
Satiainen puna=fefä*omena.
3fo rampuri.
Suitan leltainen fefä=reinetti. 
$armaa ransfan rienetti. 
linfi engelsfan pigeoni.
Sonbonin peppini.
9iuo!!u»tuipifi.
©loria munin (maailman lunnia). 
JDstiani.
©anpgin färmä*omena. 
äKigitoni.
3uomainen tefä»parmeni.
SBaltea tahoMatoilli. 
3atos(uningag.
Spl;f»i§*omena.
Sliibstontn peppini.
'Punainen tatoi=rampuri. 
Saunotulla.
SBalfea rampuri.



ianja 4 jota tearteett jätettätoifjt —  näistä faStoaa fltte 
entä*of jät; faitli nutut Voefat farfttaan. puusta if;att toartta 
ittpöteu. 9täitä euiäoffta toatiteSja pitää tarffaau fatjotta*
ntan, etteitoät faa fäpbä tearreSta ijiatt teinen toiötanfa toaS* 
tuffiin, toaatt toifexi pitää aitta fäptnätt 2— 3 tuumaa teista 
ptentpäuä. Offain fuitnta tearreSta pitää elematt mat;bot* 
lifitttben mttlaan t^tätäinen, niin että ptttt aitaa tupeteu 
päättpp tauniitta lattealla. Suteen fitltteöfa ne eiteät enää 
muuta fjeitoa faipaafaan f uin juuri* ja jiton*teejojett faStea* 
maSta estämistä. 9ii!farttof;eiSta mpcS pitää puutaimiSto 
aina puhtaatta ptbettämäti.

$?cnmältä lolittcmtcita tettontta.

Sdjöetölt IciffaitS. (§ntä*ofjat, jeita ebetlifenä tettenua faS* 
teatettiiu, peitti teilataan npt 8— 10 tuumaa juureStaitja 
etitfä toarreSta Iittien. 3eS muutamia puita ebetlifettä fetoätä* 
tä jätettiin pituutta faStoamaan täpfitoartififfi mttobeStuaf* 
jeufa, niin etoat ne npt mpcS teifattateat määrätpfle nti* 
tattenfa. —  $aiffi puut irreitetaan feipäiStänfä ja [iibetaatt 
toiste tiinui pienettä ja teaptoatta niinettä, fuitenfaau ei itiin 
lujaan, että fe puun futoetta paffutnmatft tutteSja tunteuu 
tuoreen. 9)tpeS pitää fttoeSfa tearematt, ettei feitoäS mis* 
tään paiffaa jätit puudun eitä tpetä jett fuerta tunteita.

Scljtikiffnitö. S e  toeja, jota on tätjinuä latteaa jefaijeS* 
fa peitti teifatuSfa emä*efjaSja, jaa taStoaa mitan Iijää* 
mijetji. - Jä tä  tatteatoejaa alempana otetuista jätetään 
mpcS taf ji faunista ja teapteaa toejaa faSteamaatt, pffi tutit* 
paijettefiu puetette efjaa, 2— 3 tumaa teijistanja —  näitä 
tutfutaan jiteu*etjifjt; laitti muut teejat teifataan emäef* 
jaSta pois. 9tämät fiteuoffifji jätettätoät teejat eiteät jaa 
jittä tateatla fäpbä entänet jaSta teinen teiStanja teaStitf jiitt, 
että toinen fäteiji päin toartta ja teinen jitä teaStaan, toaatt 
niin että faiffi fitou*efjat pf;teenjä tefetoät pmpprätt, joilta 
teSfuS en itje puun tearji. 3oS toijeu näistä jitoit*efjista

29 '
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annettaifi fät)bd emäoffan alapuolta, niin femmoinen jos* 
fitS runfaaSti pebetmöitfetoänä fatfeift ja tultfi turmiolle, 
fun fe et moi fannattaa enempää omaa painoanfa; tätä 
maStapäätä eliffä marren puolede tätymä o!fa taas tultfi pian 
tungoffeen toifien tytempäuä fätymien offien taus f a ja täty* 
ttyifi fuitentin teilata poib. Sänä fumena ei tarmitfeffaan 
ettää muusta puolta pitää, luit että juuri* ja fimu*mefat pois 
ntymäiStääit, joS fentntoifia itmautuu, ja puutaimiSto perataan 
riffaruopoiSta puptaaffi. —  3toS nuoret puut atuSta atlaen 
laitin puolin fätytetääu fun täSfä on janottu, niin omat ne 
tänä ftyfftynä puutaimiStoSta otettatoat; tte istutetaan fitte 
määrätty de afeutadenfa puittarpaan taifla mtytybään.

Suftputben teiftaufftöta.
tulipuita fasmatetaan monen muotoififfi, joista tulin 

muoto tarmitfee erittyifen fetittyffen ja fuma*cfotuffenfa toSta 
aina joSfatuSfa fopbaSfa eroaa toifeSta. 2)timatfaanfa ne 
eitoät otettaan juuri fotoetiaita maademme, eimätfä tute 
tyteifeSti tätytettämiffi fuurinitniSfafaan puutarpoiSfa. Suti* 
puita on fetä toaifeampi oppia muodostamaan että ttyötääm* 
pi pitää mointaSfa fun marfipuita, joista täpän faafta on 
puputtu. 92 e tartoitfetoat aina titeffeufa jontun feinän taif* 
ta pirfi* taiffa fimi*aiban feifoaffenfa tulemana. Äiettä* 
mättä on ptymin poibettu tulipuu futoistaisfaan taiffa ftyp» 
ftne pebetmeineen äimän fannis. |)ebetmä tuteetin aina 
niiSfä tauneentaffi ja joutuifammin toatmiiffi fun toapana 
feifomiSfa puiSfa. —  3oda on utufama paiffa ja jota pu= 
miffettfa pataa muodoSteda tulipuita matitfoon miupfa*tufi* 
puun muodon (Espalier a la Montreuille), fun fe on 
iuonniffain. ©en teiffaitS on ftydä mäpä fanfea oppia, mutta 
fieltämätta on fe taiten tufipuun mitodoStuffen perifutoa ja tai* 
fiSta muodoista fopitoiu perfiffapuide. Soimottama otifi, että 
tämä teiffauSteino tutifi oifein ptymin tutuffi taifide ©noitten 
puutarpurtde, jotta poitatoat perftffa*, apriffa* ja neftari* 
puita. ?eiffauS ja muodostus tapaptuu feuraamada tatoada:
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©nftmäifen tmtoben letoäöHii.
^eljbctön Iciffaitö» (Sbeflijen Vuohen pmppio taiffa fiU 

moitita teilataan poiffi 12:n tuuman forfeubetta maasta ja 
jibotaan juovaan feifomaau ppStppn tl>ett;t>n jeipääfen.

^djtitriffailö. Saifti Voejat farfttaan Vartta jafjain paitfi 
faf>ta, jotta, toinen täynnä latvaa ja toinen 2— 3 tuumaa 
fiitä alempana toijeda pitoteda oletoa, jätetään f aS Vantaan. 
Sun nämät jätitte jätetpt tee jät tulevat 8— 10:n tuumah 
pituijifji ja jo Väf)ä VapVamaifitji juurettanja, taivutetaan 
fumpainentin jtVude päin 45:n ppfätäijeen nurftaan etittä 
Viuffetiin, taiffa niin että Vätinjä tefee jitoran iturfan, niin* 
tuin fuVa 1 näpttää, ja jibotaan jittä taida otemaan, muut* 
tain fibettä aina jitä mpöten fan Vejat faSVaVat. 3oS puu 
on parantamattomana istutettu määrätpde ajentadenja jeinää 
etittä muuria Vasten, jopii je peittää taiteetji erittäinii joS 
je on arempia pebetntätajia ejiemertifji puuperuna.

SeVäältä loisita vuonna.
yetjtitcittauö. Söejojett 2— 3:n tuuman pituiftfft tul* 

tua, jätetään pfft Veja fitmpaijedetin puotede molempiin 
emäotjiin, uiinfuin tuloa 2 ojoittaa. Satffi loejat, jotta 
itmautuloat emäotjain tafapuotede etittä tuetta Vasten, lei* 
lataan pois juurta jafjain; fummanfi emäotjan etupuo* 
tede jätetään pfji Veja, jotta 5— 7:n tuuman pituijifji et)* 
bittpä tatViStetaan ja faSVatetaan niin futjutuifji feinope* 
räijifji pebetmäfannufjifji, joita vietä uubcStanja faSVaa 
jefä tatVafitmifoSta että ppbeStä taitfa fapbeSta lähimmästä 
umpijitmifoSta. Sun nämät Vejat tulevat 3— 4:n tuu* 
man pituijif ji tatViStetaan ne jädeen; muut emäotjiin jätetpt 
Vejat jaaVat estämättä faSVaa foto juVen, ne jibotaan jä* 
reStpfjeen, niinfuin fuVa ojoittaa.

Seväädä folmantcim vuonna.
£cl)betön teiffaiiö. (Smäofjat pannaan peitti 12— 14:n 

tuuman päästä tufien jiitä, mistä ne ebedijenä Vuonna
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otoat faStoaneet; atipuotijet jttou*ofjat 10:n ja ptipuotijet 
8:n tuuman paäötä emäotftSta Iittien. Gmfintäiftttä touo* 
fiita täpttty jättää atipuotijet fitou*ofjat toäpä pibentmifft, 
muuten ei tajtyota millään tatoafla jaaba tuen alapuolta 
täpteen, fittä plipuotifet faStoatoat tatoattifeSti toitffaammin.

ycl)tilcif{rtlt». ^Pultit laitti cf jät päästetään irti tuesta ja 
ftbotaan toiste pienettä ja nxtytoalta niinettä fantaait juttu* 
taan, to aa n ei jämättä paifatta, fun eituett, ettei fuori ftt* 
tuiji riffi eitoätfä otfat toatnngoituiji. ote tupien emäof*
jäin tattoatoejat jätetään taStoamaau, jamoiten utyoS jitou* 
otjaiit tattoatoejat. 9tiibeit toefojeu toäti toijistaan, jotta
laStoatetaan emä*cffiin tattoatoejaa alempana, pitää oleman 
ttytä pitfäit, fitu ebettijettä touobetta faStoatettujen fitou*of* 
fatttfi. Sitou*ofjat taas muoboStetaan niintuiti Intoa näpt* 
tää: tumpaanfi atijeeu jitott*ofjaan jätetään tattoatoeja ja 
ptji toeja tummattetin puotette, ja ptipuotifiiu fitott*of jiitt 
taas tattoatoeja ja pfji toeja jen atipuotette. la itti toejat, 
jotta itmaututoat tuetta toaSten, teilataan typstin juureStan* 
ja, mintuin jo enuenti on janottu, mutta etupuotette jäte* 
tään jofaijeeu ofjaau 1— 2 toejaa, jotta faStoatetaan fjebet* 
mäfannuf jif ji jamoin fun ebettijettä touobettafiu. Suitti tä* 
itä touotta taStoamaau jätetyt toejat jibotaatt fiittui järeS* 
tyfjeenjä mintuin futoa ojoittaa.

(Samatta tatoatta ja jantaSja järeStyf jeSjä teifettääu, mtto* 
boStettaau ja poibetlaatt jitte puut toitojittaitt jifji että tufi 
tulee täpteen. 3tät;jifaStoatteeu, ftytoiit poibetun puun pitää 
täyttämän 40— 44:n tieliofttytiäräijen tuen. peruna* ja 
ptumupuut tuonuiStutoat paremmin tuelle fun omena* ja 
firjipuut, tulten fummiufitt ftebetmättijemmifjt fun jätfintäi* 
jet; jota tulee jiitä, etteitoät ptumu* ja pevunapuut tartoit* 
je itiin patjott teiffetemistä ja että faStoattatoat pitemmin 
ja parempia tjebetmäfanmtfjia.

Stämä tufimuoto on fiettämättä paras faifista tätä ttyfpä 
tunnetuista tufinutoboista ja faatetaan fuuremmatta ftyobpt* 
tä täpttää faititte ^ebettnäpuitte, fun jofu ntuu. SeiffauS on
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* )  äiansfalaifcn nimenfä »n fe faarmt p a is ta  länttä
a' ioefa tämä muobometapa enfin fefftttiin.



fpää toät)ä Rautala oppia, mutta mpöS uitit fäänttöllinen, 
että terran fiitjen totuttua ainoaStanfa futaan atouUa ilman 
tnitälään fetitpffettä ofataan teifeUä ja muoboStetta Iittala 
juoniffaita muotoja hptaänfä.

9  S u fu .
£ebtlmiipitigt<ra afemaSta ja  ntaanlaabuSta.

Sppiti, tuutitta fnojettu paiffa, jota ei potjja^appo haita 
ja joSfa ou musta ntofamutta tattia hietainen fatoimutta, 
fopii paraiteu t;efcetmäpniben iStataffeUe. sj3etuf|en etilfä 
pohjamaan pitää oleman fitä taataa, että [e päästää fpps* 
ja fetoätoeben tätoitfenfä, toaan ei pibätä fitä if;an rttofa* 
muttau atta, fpunpttäen niin futfuttaa feifotoaa happoa, jofa 
pitää muttau fptmänä ja f;appantena. 3ätfimäifeStä taa* 
buSta otetoa paitfa on aitaan fopimaton t;ebetmäpuiStotte, 
eilä faateta parantamatta fiffi fäpttää; fittä f elä fetoätoeft 
f;ait)tuen totoin taitlatleen että fppStoefi jääffi fptmettpen 
turmetetoat puiben juuret.

laittein paras paitfa puutarhatie otifi etelään lailla toit* 
itaafeu toierutoa tBrmäu*rinne, joula ptempänä otetoa toättä 
litoineit, muttainen ja hietainen maa taSlieSfaan atemmalfi 
tafeubeUe taabuttaan muutan fatoettfelaifelfi ja fiintcäm* 
mälfi. itiäin etaifaa ja hpöbpUiStä afemaa ei fuinlaan ta* 
taata lailin pailoin, miSfä hebetmäpuita istutetaan. SBätt* 
tämätcn afia fe ei otellaan; fittä tarllaan ja lunnottifeSti 
istutettuina ne ItjUä laStoatoat muutoinli. STatoatlifeSti istu* 
telaan niitä afunhuoneitten tähiStötte, miSfä tila f en ntpön* 
tää. (Suomen rahtoaatta ufeammiSfa pailoin on lp Uin tiloja 
istuttaa felä hebetmäpuita että marjapenfaita tarpeelfenfa; 
toitoottatoa otifi, että tulin oitein läptettäifi.

£monoa luonnotonta paiffaa täptpp ebettäläfin monetta 
tatoaUa taatmiSteUa, joS fiUe halitaan ifompaa hebetmä* 
puistoa. 3oS fe ou tafainen ja totaaa toeben pibättätoää 
fatoea, täptpp fe ojittaa pttä pmpärinfä IpUilfi teineittä ja
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toaljmttänfä 2:u ^ntoSn jymyiftflä ojitta. äJiaauataifet ojat 
o to at myös jenlattaifisja pailoiS ja pymin efcxtttifet ja pyobyt* 
tämät; niiteen mäti teifistanfa jaa otta 15— 25 fyynärää 
ja ft>tnt)t>g mäfmttänjä 7 ferttetia. lapetta oletoa piirustus 
opettanee fyttäffi eniten ofaantattoman tnaanalaifien ojien 
teloen; niiteen tefeminen Voaatii enemmän työtä litn taitoa.

(Snfin laimetaan tatoattinen oja, 5 lorttelia jymä ja niin 
letoeä, että faitoaja mapaaSti pääjee fiinä Killumaan. Äun 
tcypä mutta on faatu 
ytöö ja potjja on fititctty, 
tuokaan niin Intfnttu 
juoni, jonla pitää oleman 
2:n forttetin jymyinen, 
tafaifetta pohjatta ja fi* 
teittä jyrjiflä. Sen tuo* 
mijelji läptetään erittäin 
fttä toarten tehtyä for* 
ieintanja 4:n tuuman 
temyiötä tapioa, jota ta* 
matti jeSti janotaan faira* 
tapioffi. Äofo ojan näin 
auaiötua, rumetaan fitä 
jätteen täyttämään. £äyt* 
teeffi läptetään pieniä 
fananmuttan tailla nl;r*
Iin tofoifia fimiä, joita 
tabotaan lolo juoni met* 
lein täyteen, pienemmät 
pof;jatte ja ijommat päät* 
tepäin. Stätä tepbeSfä 
pibetään toaaria, ettei 
mutta toiery f imien rafoon, 
pätoittäin lolo työn; jos fitä mäpälin marijee, pitää je fopta 
otettaman ytöö. Suonen juutte, josta toeji taSleitje matta* 
ojaan, tepbään netjäSfuhnainen autio tatuSfaifiSta litoista,

53»osts»
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joista ijomainen paunaan auton päätie, niin ettei multa 
toietpen toalta*ojan jprjättä pääfe estämään toeten juotfua. 
ftitoiett pääöe pannaan fortteiia paffu ferroS !art;unfammalia, 
jo!a t;ptoin peittätoäuä tallataan purttaan. harpun jamntalien 
toeroSta faatetaan niiben puutteeS ja täpttää ruoho*turpeita, 
joisja, otettuina atanfomaaSta, on tipu ruohonjuuri; ruohoa 
nen puoti pannaan fitoiä toaSten. biteittä täptetpn juonen 
fauttaattaau niinmuoboin peitettyä, toistutaan oja täpteen 
multaa, jota mpöS futtotaan lujaan. iOhttlan ajan tataa tuo* 
patte laSfeuttua, täytetään, tafoitetaan ja filitetään jefä oja* 
tuopat että laitti muut ajeman epätajaijuubet.

3oS f;appo paitoin toaitoaa muuten pptoää, loitoaa ja 
pptoäpopjaiöta iStutuS*ajemaa, päästään fiitä toaStufjeSta 
fptoän ojan taitoamatta ajeman plipuotette, jottei toeft tähei* 
jittä törmän*riuteittä pääje ftihen, toaan juiStuu jitouitte.

Siellä on pptoä puitta pptoättä pohjatta, hänen et tartoit* 
je rpptpä toaitoatoifiin töihin, toaan ainoaStanja faitoaa ojat 
jitouitte johbattamaan ja estämään toeben puutarpaStanja.

Äun paiffa näiumuoboin on jaatu toatmiiffi, tpöbään 
jeipäitä ppstppn jnoriin ritoeihin, niiufuiu puut toaStapäin 
otoat istutettatoat. ©eitoäSten pmpäritte mertitään pmppri* 
äijeit tuoppain letoepS, jonta pitää oleman toähiutäfi 3 fpp* 
närää ptitje. ©ptoppben on maan popjantaatu määrätoä. 
©en fitoijen, tuitoan ja laihan otteSja, jaa taitoaa tuopat l*/2—2:u tppttärän jptopifitfi, mutta joS je on toteaa ja 
liinteää jatoea, jonta tätoitje toeft töin tuStin pääjee, riittää 
8-— 10 tuumaa, ©ptoemmätte taitoantinen fotoaan jatoeen 
on toapingotfi, toaan ei ppöbptfi. 3oS tuoppa jemmoijeen 
puittaan Eaitoettaifiin eftmerfiEft 1 ‘/2 tppnärää fptoäffi ja je 
täptettäifiin, mintuin aina tehbään, toäfetoättä ja tooimattijetta 
muttatta, tunfenifitoat juuret taStoaiSjaan niin jptoätte, tun 
töppää multaa ulottuu; jpps* ja tetoähappoa totountui ji tuoppaan, 
tun ei toeft fiitä maataabun tähben pääje mihintään, ja ppjpiji 
fieöä tautoan fpttä ennentuin haihtui ji ; jen juuret taas pa* 
nijitoat pahafjeuja, puu tautoaiji toähiteften taStoamaSta,
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riutuift ja mahoin parin muoben päästä peräti fititouifi. 
ftun pof;ja on fitivoa ja !un faatetaan taitona fuopat l 1/* 
— 2:n fppnärän jptopijifji, pitää iStatoSmulta, jefa jeuraa* 
toaSja lutouSfa tulee puj)eeffi, taabettaman niihin fetoääöä, 
niin että je ferfiää laSfeumaan ja fiintpmään ennen istu* 
taitamista jptjpUä. Äirjitat istutetaan forteammalle ja fui* 
taemmalle puotette puutarhaan ja omenapuut matatammalte; 
ebeflifet 7 ja jättimäiset 9— 10 fppnärää toifistaan. Äitin* 
fa plumu* ja peruuapuut, ntiSfä ne meneStptaät, pitää istu* 
tettaman, on ennen janottu.

10 Sufu.
3fStatnSmuKan umtmiStamifeSta.

jpartoaSja, jos ebeS joSfain paifaSfa tatoataan niin bp* 
mää ja jotoeliaSta multaa, että jiipen jipo*jillänjä ilman 
mitäfään parannuffetta ja mitäfään jouffoon fetoittamatta 
auttaifi istuttaa pehetmäpuita. ©en pitää oleman lipatoan 
ja tooimaffaan, jefajotfun monesta eri aineesta, ©itä toar* 
ten footaan turpeita, ojamuttaa niitoitta ja laitumilta, liejua 
foiSta, tipein märäntpnpttä lepti* ja taStumutaa, tautien 
jäännöfjiä, rtffantoi)o*rippeitä, jantaa ja lehmän jontaa ja 
muita, jotta taiffi aineet, jotenjafi ph^ paljon tutatin, pan* 
naan ppteen läjään. 3oS on toaroja jetoittaa toielä talttia 
ja tiiliforaa jouttoon, niin fttä parempi, filtä ne joubntta* 
taat aineitten märäntp mistä. £ämä multatäjä tar toit jee
ujtampia tertoja jutoella mpllätä, että aineet hptoin jefaun* 
toteat, ©pf jpllä on je fitte malmista fäptettää tarpeen mu* 
taan. Äirjtfat jäilpmät hptoin pietaijeSja ja laihaSfa maaS* 
ja ; jota maStaan omenapuut toaatitoat fatobnjefaista ja 
tihamaa.

paljaaltaan ei jaa jontaa testaan täpttää puita iStuttaiSja. 
©etoittamattomana je ei jaa toStea puun juuria. SSöielä 
hullummin je tetee, jota, taimettuanja jptoät fuopat, panee
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Jerroffeit fttä pohjalle, ftUa taigalla muta tartuttaa! jeuja puun 
fasmia ja menestytä, ipäiitmaStoin fe jentään täp. (Stlei 
joitta ote ppmin palanutta ja jos mutta, jota pannaan päätie, 
fifättää märäntpmättömiä aineita, rupee foto fuopan fijät* 
mpS rajusti fäpmään ja tuotuinaan, jota juuret pmmärret* 
tämaSti papatjumat. 3a loaitta je ei rnpeifittaau fäptnääit 
ja mariStumaan, niin' tulee puu f uitenfi niin luonnotta* 
man mapittaan taSmantoou, tun juuret fertiämät tuntemaan 
märäntpneejen jontaau, että je ennemmin taiffa mpöpem* 
min menee puitaan; muojimejat eivoät epbi tppjpä, maan 
paleltumat jota Imtoji; toarren tuori rupee patteitemaan ja 
fitimurnaan; puu ppjäptpp tasmisjaan ja tuotee.

3o8 tuopista faitoettu mutta on ppmin jantaista ja ti* 
mistä, on je tetpaamatonta. 9iiiit ollen, täptetään tuopat 
ainoaStanja matmiStetutta muttatta. Onfo tuopista otettu 
perusuratta taas paremmasta taatusta, täptetään ne puoletji 
fitlä puoletji iStutuSmuttalta. 3Stuttaja parpain näfee, tuin* 
ta paljon tutatin lajia multaa pitää täptettämän. Sun tuo* 
pat omat täptetpt ja mutta niiSjä taSfeunut, Ipöbään fes* 
f ette tutatin fuoppaa jeimäS, jopon puu on fibottatoa. Sei* 
päät täpbätään juoriin rimeipin, joS puutarpa on fäänuötti* 
nen mnobottaan; ettei, ei jaa rimejäfaau olla nätpmiSjä. 
£arpa on npt jiiS matmiS puita istuttaa. iOiiten je täp, 
tulee maStapäin jetitettämätji.

1 1  S t t J u .
^ebelmäpuiben tilitä ottam ifcsta puntaimiStoSta.

ipititen maromaSti plijS ottaminen on pptä tärteä tpe, 
tun niiben funnotlijeSti ja ppmin istuttaminenti. 3oS 
puu otetaan pnotimattomaSti ptoS, niin että jen juuret 
järjetään taitta tuori toutataan lapiotta, ei je itinä ppmin 
meneStp, joS taintaan rupeapi tasmarnaan, maitta puutai* 
mistosfa tuinta puotettijeSti otiji poibettu ja maromaSti jät*

1
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teen istute ttaifi ^ebetmäpuistoon. iParaS otifi fiis, joS 
faataifiin puut taimistosta ainoatakaan juurta fatfaifematta 
ja haavoittamatta. ijMben ptöS ottaminen tapahtuu pa* 
raiten feuraaVatla tavatta: Äiunmattefiu nuolette ptö§
otettavien puiben riviä, Vähintään 2 korttelia fiitä, tuo* 
taan Vafo, josta mutta taotetaan Varovasti fiVutte tcuf* 
laamatta tädeistä puuriviä. Soijen Vaon ei tarVitfe otta 
fpVempi talien pe jää, mutta toifen pitää oteman 2 tapi* 
ottiSta etitfä 3 torttetia fpväu. Sitte faiVetaan poikittain puu* 
rivin päästä etitfä enfimäifen puun etupnotetta niin fp* 
Vättä tun fpVempi Vafofiu. S e  tun oit teptp, fäpbään 
puun ptöSottoon. ?jfji jppfää tapion matatamman Vaon 
pohjaan ja painaa fen Vartta ataSpäin, toinen tarttuu puun 
Varteen atapuotette tiitettä etitfä parannettua paiffaa ja 
Vääntää fitä VifuSti pf)t’aifaa fiivutte, niin että mutta 
juurien päättä Varifee fpVään Vafoon. Siten topfeaa puu 
toto muitapaaffuneen ufeaStifin niin petpoSti ja ppvitt, et* 
t’eiVät juuret ottenfaan touffau.

$un puut on faatu ptöS, peitetään itiiben juuret fopta 
muttatta, etteivät fuivuift. 3oS ne ovat monen tajifia, 
täptpp niihin fitoa pieni puuntiiSta, johon nimenfä firjoi* 
tetaan, että istuttaisfa taas tunnettaifiin. SOtonta päivää ne 
eivät faa otta istuttamatta.

1 2  S u k u .

SStutuSajasta.
Stjatuffet oifeaSta ja parhaasta iStutuSajaSta oVat vietä 

tänäpäiVänä ppVin eriäVäifet. Sjffi tarhuri fanoo: minä 
iStutteten fpfjpttä ja ftttoin istuttaminen meneStpp parhain; 
toinen: minä istutan f e Vättä ja f e on paras aita. 3o$ 
tpjptään tummattakin, minfätäpben niin tefeVät, faabaan 
parVoin tppbpttäVäiStä Vastausta.

Sisjepbettä tietääffentme oitean iStutuSajan, täptpp vätt*
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tämätt&mäSti opetettaffetmue tunteinaan, inisen aitaan eri 
puujajit taStoattatoat intu»juurenfa, fpffpflä toai fetoäättäfö. 
9?e puulajit, jotta taStoattatoat imu»juuria fpffpttä fct;ta 
jätteen testien tarifemiSta, otoat istutettatoat fittoin, ennen 
juurien obetmoitf entista, mutta ne, joihin itmautuu imu» 
juuret tetoäätlä mettein testien puftfeatnifen aitaan, jaotetaan 
fpttä istuttaa fittoin pitfuista ennen juurien itmautumiSta. 
ihtmmaSfafin topbaSfa on fppS»iStutuS fittenfin parempi jeit 
touotfi, että maa ppjpp tetoäätlä toSteana ja nitifeänä fiffi 
että fptfpttä istutetut puut rupeatoat taStoamaan, jeufatäp» 
bett ne eitoät faijaa taStetemiSta, ettei jutoi erittäin ote 
aitoan ^etteinen ja peruSutaa fitoinen ja tuitoa. .jpebet» 
mäpuut faStoattatoat im u» juuren ja fptfpttä. SJcetteiu ppteett 
aitaan, fnu pebetmät tppfptoät, pettiätoät laitti imu» taiffa 
pentoifemmat juuret, niin että ainoaStauja toaptoempieu juu» 
riett toiitneifiSfä puipuiSfa oit eton mertfiä. Mäntän juu» 
tien tetoäpffen aitatta imee puu enimmän etatutjeuja ilmasta 
tepti»jiuotoiSten tantta. Settien puista tariStua ja fppspa» 
pott maapa» tunteuttua, rupeatoat unbet itnu*juuret näpt» 
täitjeen. £>ebetmäpuiben oitea iStutuSaita on ftiS fptfpttä. 
©itä ei fentään fiettäneffäätt, jota toiitfii tuttia aftan tai» 
taa. SBietä ptfi eroituS ft)t>S» ja fetoä»istutntjen toätittä: 
fun fptfpttä puita istuttaisja leifataan peitti toaptoamainen 
juuri, jota ptcS ottaisja on järtpupt t.aifta louffautunut, 
ttiiu on je jo 3:n toifon päästä, jos fatjottaifiin, rutoen» 
ttut turpumaau, josta turtootjeSta (callus) fitte taStoaa 
uujia juuria. Äetoäättä istuttaisja teifattu juuri taas ei 
ote pptätäifen ajan perästä toietä taintaan turpunut; intu» 
juuret otoat toaatt tunleuneet tuoreit tätoitje täfjeltä peitti 
teilattua juureupäätä.

Haitista pebetmäpuiben toitjetemijeen opettatoista tirjois» 
ta, joita oteit jattunut tuntemaan, fifältää tuSfin muu, fun 
potoi»puutarpurin gintetmauin eimaltitten tirja,*) jotafiit

*3 S te Ol'ftlxxum$u<J)t, V cfa, fi». 279.
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juurien toalmenemifeSta. ttjfjrjeöti ja nuutuu oljitfe tuen* 
neSfä tertoo f;ait ftitä näin: /y9DfJi8fä ilmasto on niin lauh» 
tea taltoeHafin, ettei turmele h£belntäpuita, fopii paraiten is* 
tuttaa forfealle ja tuimalle Railalle ft>fft)Uä ja alangolle te* 
määllä. SaStoatoaifuttS näpttäitfe tetoääHä juurisfa enji* 
mäifetfi. 3mu*fmcf ojett tantta f;anffii puu elatutfenfa pan* 
naffeen ^pptpneen mäihän liitfeefen. ©entähben täptpp imu* 
juurien toalmentua ennen fun te^tifilmifot faattatoat tur* 
pua, niinfuin tapal;tuutiu. 3oS tammifmtn lopulla taitfa 
pelmifuun aluSfa 16— 18:n 9feaumurin toiitoan patfajella, 
jolloin toto luonto on juuri tun jähmistpnpt fatfottaifiin 
juuria, tatoattaifun taifiSfa fulaSfa maaSfa oletoiSfa 2— 3 
tuuman pituifia imu*juuria. 9te faattatoat fpntpä totoim* 
mallatin taltoipalfafetta */2 jaltaa jäätpmättömän maan 
alla, joSfa ilma on 5 —6 9teaumurin toiitoan lämpöistä." 
fiun giittelman ©affan parhaimpia puutarhuria, lifää* 
toät nämät fananfa toielä tobiSteita toäitctfelleni, h£belmä* 
mäpuiben parhaan iStutuSajan oletoatt fpffpllä piffuiSta en* 
nen lehtien farifemiSta.

1 3  £ u f u .
^ebclntäpuiben iStuttanrffeSta.

.Sen ei ole itfe fotenut taifta nähnpt puita istutettatoatt 
erehtpp ufiaSti istuttain ne liian fptoälle. (Epähuomiosta 
taitta ajattelemattomuubeSta tapahtuu f e toäliStäin fillentin, 
jouta pitäift tietämän, miten puita istutetaan, ©itiä jos 
l 1/2— 2 fppnärää fptoä tuoppa täytetään mullalla toaSta 
filloin, tun istutetaan, niin fe, polettatoon ja fullottatoon 
toaitfa tuinfa lujaan, toielä aitta jäleStä päin laSfeuu ja 
ftinä ph^e§fä utpös puu, joutuen niiitmuoboin tuntunutin 
torttelin fhtoemntäHe fun pitäifi. Stämä haitta estetään 
helposti ftten että, mintuin jo ennen ott janottu, fuopat 
täytetään fetoäällä, niin että multa iStutuSajafft fpffpllä ehtii 
tarpeeffi laSteuntaan.
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s}3äiu toastein liian matalalle istuttaminen en pptä toa* 

pingellinett Voita, SäliStäiit närään liian matalalle is*
tutettujen puibett les tämän ufiampia touofta, maan ei
testaan oletoan toilffaaSfa ja toaptoaSfa faStoauuoSfa. 
SBitfaan faStoatoat ne pititubelleeu ja patfuubetleen, toaif* 
ta maanlaatu ja afema on ft) liattu atoullista. SDtuntaman 
touoben fnluttna ilmautun jonffo juuritoefoja, jotta attaS* 
tatoat puulta elatnffen, täyttäen fen ornatfi tarpeeffenfa; 
tuori fuitoutt toäpitetlen, toarfi ja otfat fammaloittutoat, 
touofitoefat faStoatoat tuetin näfptotffi, lepbet otoat epä*
muotoifia ja pieniä. 3oS [avataan femmoinen puu peitti, 
ja tatfotaan fen fpitä, niin tubiin niitä felittää; puuaine 
on fpbämeStä tuoreen abti punainen, fotoa ja fuitoa.
Säliin  on femmoinen puu taittanut pebelmiäfin; mutta ne 
otoat olleet pientä, fetoia ja fartoaita, toaiffa pitäifi olla 
parasta lajia.

Äummanfi toian estäntifefft, ettei istutettaifi liian ft)* 
toälle eitä matalalle, on paras feurata jotafuta fääntöä, 
joitta jälteen aina fopifi istuttaa. 3eS fatfellaait puuta 
tuonnoHifeSfa ja toapaaSfa tilaSfaan, paitfi femmoifta, jotta 
faStoatoat mäillä ja toitorilla, niin näpbäätt aitta juuren ja 
toarren toälipaif f au -oletoan iftatt maanpinnalla, joSfa fopbett 
tatoallifeSti on torfeampi paitfa ptnpäri puun. (Seuraten 
luonnon ofoitusta eliöön fiis istutettafo puuta fptoemmälle, 
tun että juuren ja toarren torfeampi toälipaiffa joutuu 
noin forttelia plemmälle maanpintaa. 3stutuSmulta taiffa 
mutloituS peittäföön fitte juuret 2— 3:tt tuuman paffutt* 
belta, joten tte faatoat tarpeellifen fuojau ilmaa toaStaan.

(Snnenfun puu istutetaan, pitää faitfi ulöSottaiSfa fär* 
fpneet juuret leifattaman poiffi terätoällä toeitfellä. Seiffa* 
uffen pitää fäpmän juurien alapuolta päälipttolelle, fe on 
niin, että, futt puun ntaaSfa fpljellänfä olleSfa feifot toar* 
ren toiereSfä, leifateSfafi toebät toeitfett itfeäfi päin. 3oS 
leifattaiftiu juuri toiftti eliffä päin toaStoin, tpöntäifi fe toe= 
fanfa luonnottomalle ja määrälle fuitnnatle. Seilattua laitti
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[ärtyneet juuret, tätybään puitu istututfeeu fettraatoalla tantalla:
3̂uu lauletaan feStefle täytettyä luoppaa uitit lätylle fei» 

toäStä Iitn faabaatt. juuret levitetään launiiSti jota tya=* 
ralle, itiin etteivät Iät) ristin rastin. Soinen pitää puuta 
fuoraSfa, toifett juuria mullalla peittäiSfä, pannen tyeitontpaa 
iStutuSmultaa juuria teaSteu ja toäpä erältänfä, eitä huoli* 
mattomaSti tuiStiett ja loisliett. Suurien peitettyä niin pal* 
[uita futt ennen ott fanottu, fullotaan mutta toifuSti, ja 
puun ympärille tetyään mulioitttS; puu fibetaatt feipää* 
fenfä fiinni ja {astellaan, että multa paremmin laSteuu juu» 
tien ympärille. Äaifli puut istutetaan fantaUe puolelle fei* 
päitä, niin että iStutuSpaiffa, joS fe on fäättnöUiiteit, teal* 
miina olifi fiitoo ja mutatoa näöltään, puitten mittaan 
ittpöS pitää fatfottamau, niin ettei ptyeeit riviin iStutet» 
taifi pilliä ja typläifiä filitt [olin, fillä femmoinen epä* 
järeStpS, ety’ei teatyttgolliuen, olifi luitenfin r unten ta toa.

(Seuraamana letoäättä leifeHään näiben istutettujen pui* 
bett latinoja, niinluin ennen on fanottu. Äirfifat ja plu* 
rnupunt, miSfä niitä on istutettu, eivät tästälähin enää 
juuri laipaa leiltelemiStä, ellei erittäin jolu offa ilmauunu 
määrälle pailalle. Sutena» ja perunapuita tarvitfee lei* 
feHä Vielä teuoben ja teäliStä 2— 3 iStuttamifen jälleen, 
mutta fitteit pitää touotifista leillelemifiStä;
ftllä fiitä lähtein otoat puibett latteat jo niin teäljät, lun 
pitäälin. O fien latteatoefat faateat estämättä pitlittää 
laStoianfa plöSpäiit; liiallifet toefat munttutoat luonnon 
järeStplfen mulaait fttomolfilft ja tybelmätannulfilft. Sliitoa 
teieläfin toaarin pibettäteä afia on, ettei fitou»otfia laStoaijt 
liian ttyulta, niin että lätoifitoät ristin rastin, atyiStaifitoat 
lailla lihnnttaifitoat toifianfa. 9iiin tapahtuen, pitää fää* 
limättä leilattaman peitti ne, jotta mätyntmän anfaitfeteat 
fäityttämiStä, ja ^aatoaan fiteallettaman puun teoibetta, 
josta ebemntä felitetään.

SöäliStäin ei faateta istuttaa tybclmäpuita fptfpllä luon* 
non cSteiben tätyen. SoS ilma fattuu olemaan tateatto*
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man helteinen ja fuitoa toufo», fefä* ja peinätuina, fppfp» 
toät touofitoefat ennen aitaanfa ja fpunpttätoät tattoafilmi» 
totta. 3oS fitten taaS fatetee el e tuun atuSfa, ja ilma on 
lämmin, niin rupeatoat puut ufiaöti toiste taStoamaan, jo» 
ta faStoatoaifuitS feStää tautoamatta mtjc^äfeeit fpffppn. 3oS 
toietä päätlifefft fattuifi fr;intä taltoi ja epätoataitten tetoä, 
niin meneptpifitoät faitti nuoret puut, jotta ebetlifenä muonita 
rupefitoat toiste taStoamaan. havaiten fäitptetääu fentmoi* 
fena touonna istuttaa aitootut puut fiten, että otetaan pteS 
fptfpttä ja pannaan jopenfupuit ptätoään puittaan, joitta 
tietäinen ruofamulta pibättää ntärfppttä tarpeeffi, mutta 
nipös estää tiifanaifen papoit. i)3uut f aa te taan ftinä 
peittää miltä parhain fopii ja muuten hoitaa paremmin tun 
puutaimiStoon jätettlpiuä laitta istutettuina määräsitte pai* 
foittenfa. 9ie istutetaan fitten fetoäällä niinpian tun maa 
tulee femmoifefft, että tuittaan rpptpä tpöpön.

1 4  S u f n .

^>cbclmä4mit>ett hoito tcrmceöfä ttlaSfaan.
Stun pebetntäpuut atuSta attaen otoat puotellifeSti ja pp* 

toin pibetpt ja puutaimiStoSta toarotoaSti ptöS otetut, niin 
ettei juurianfa laitta muita paiffoja jottafutta tatoatta ote 
papoin menetettp ja turmeltu, ja fun istutuffen jätteen pe» 
betmäpuiStoSfa otoat pptoäSfä, launiSfa taStoaitnoSfa, eitoät 
ne tartoitfe ipan tertoeinä otteSfaan fuurin poitamista. 
päätän, näet, puiston otetoan perustetun ja puibett istutetun 
täSfä ebeflä otetoien fääntöjen mutaan, niin etteitoät puut 
epähuomiosta fiinä fopbaSfa ote rutoeitneet fairaStelemaan.

ifSitfältifen fuitouuben fattueSfa on faSteteminen tarpeet» 
Unen, erittäintin joS puut otoat istutetut totoaan fitoifeeu 
rnaapan. 3oS jotu puu täptee irti feipääStänfä jofo tai
teelta laitta futoetta, pitää fe fopta fibottaman fiinni, ett» 
eitoät tuutet [itä turmelift. iDtutloituS pibetään aina pup»
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taana riffaruojmista ja myllätään jota jpfjpltä tofafuuit a-» 
tuSja, jolloin mutta paunaan marrett ptnpäritte fämmeneti 
temeps forfeammatte, fun muttoitufjeu utfopuotijetta jpr* 
jäitä, uitu että teellinen fabepmefi toäiöfot) juurilta. Se* 
ioääflä fun maa on raabettatoaa, mebetääit mutta taaS toar* 
ren pmpärittä tataifirt, ja muttoituS forjataan taloattifeen 
mebett pibättämään muotooitja. SJtonta fertaa oteu näjntyt 
fuurisjafitt puistoisja mulloituffia fefät tatmet pibettämäu 
pjtbeu muotoiftua; jetuntoifisja paifoisja jaabaan ntyöS fpttä 
ujein ttäftbä marjien pmpäritlä forttctia pafjtt jää, tefepty* 
npt mebeStä mäistöä puuttumaSfa muttoitufjeSja taiffa fu* 
muSja. Viettämättä on jemmoitten jäätyminen matmtgot* 
lista juuritte. 26ätiStäiit rupeaa mustia ntuuratjaifia taiffa 
fufitaifia oteSfetemaan mutloituffiSja, erittäiufi tnetaijesja, 
ptämäSjä maaSja. jpeti (teitä (jamaittua, jaetaan ajunpaif* 
fanja, josta t)e farfoitetaan muttan fiitä tuotua, fatffia päät* 
te piroittamalla. 3eS tjeitä titytyp ntoneSja fojtti ttybeöjä 
mutloitufjeSja, on paras fattaa fofo muttoituS fatfitta, ei 
fuitenfaan paffummatta, fun että maa on joteufafi peitoSfa.

(Sutten pibettiin toätttämättömänä afiatta teifetiä puita 
jofa mttofi termeittä ja f>ebetmoitjeminäfi. 2Bietäfin tatoa* 
taan joitafuita mannoja tatyureita, jotfa feftittoat taitaman* 
fa teifetiä puita itiin että ^fasmamat oifeitt fetpotailta." 
SJtutta maifeanttnaffi metää Reille fetittää forfeaSti ptiste* 
tytt taitcufa tarpeettifuutta, ftttt feittoanfa fäpttää. ftebel* 
mäpuut eimät faipaa termeittä muuta teiffetemistä, fun en* 
nett on janottu: niin etteimät fimu*ofjat fäp ristiin ja 
joubu toinen toijenja tietie. 3os jofu ofja fttimuu, teifa* 
taan fe poiffi juurta jaffaitt maromaSti, niin ettei fuorta 
remäiStäifi. jäämän fprjät pudistetaan ja peitetään puun 
moiteetta.

Sun puut manttenemat rupeaa päätlimäinett fttori, jota 
janotaan närmefji (?) lähtemään marjista; je faaputetaan 
potS puufatpimetta, jonfa jätfeeu marret ta^fotaan puotifu* 
luneetta tuubatta, niin että fttori tutee jiteäfji ja putytaafjt.
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iSe tpö faattaa tapahtua miltä aita touobeSta hptuänfä, 
tuu toaatt ilma on foStea, jolloin fuori parhain lähtee. 
3oS juuritoefoja ilmautuu, leifataau ne poiffi niin läheltä 
altuanfa fnn ntahbollista on; famoiteu ntpöS ne toefat, 
joita muutamaSti fpntpp pinpärinfä taiffa lähellä jotafuta 
poiffi faljattua offaa. &utt fititoia offia rupeaa uäpttäi* 
määu puun lattoaSfa, teilataan nelin poilli niin paljon, 
että lolo Raatoa on tuoreena puuSfa, muuten je ei parane, 
maan ottaa lahotaffeufa.

(Srineomaifen ailaifin luutipprpjeu fattueSfa eniten lef>* 
tien farifemista fpffpllä, tarttuu toälistäiit femmoifia luntin 
tultuja le^bille, etteitoät otfat jatfa lautaa niiben painoa; 
fe autetaan fiten, että olfien toähän puistamalla lumi toa* 
ristetään alas.

3oS fpffp taas on mpöjjäinen ja maa tauVoan futana 
aina toietä marraStnuSjatin, ja fitten tulee ifo lumipprp ja 
fen terä taltoi, pibettälöön tarita toaari puista. (Sillä maan 
lunten alla f ulana olleSfa, loloutmt ufein h^riä ja rottia 
puiben pmpärille pätemään ruotaanfa pitbonneiben lehtien 
feaSta. (Sllei tunti fitte futaa, oleSfeletoat nämät toal)in* 
gotlifet elätoät toto talteen famaSfa paitaSfa, ja luit ntolaa 
rupeaa puuttumaan, järfitoät ne tearfista tuoren ja huilaa* 
teat niinmuoboin toto puun. Jämän eStämifetfi Inobaan 
lumi puiben pmpäriltä, niin että tirfi pääfee maahan tuu* 
feuntaan, joten rotat ja hiiret hämmennetään pahaa tele* 
ntäStä. hirren tunteuminen maahan on toifaaltatin tatfoeu 
hpteä: fe estää puut liian ailaifeSta laStoateaifuitbeSta fe* 
teäällä. 3oS mppriä ja petto*hiiriä rupeaa näfpmään puu* 
tarhan lähistöllä taiffa jo puiben pmpärillä, pitää ne far* 
toitettaman, fttä parempi jota pitemmin, enneitfun ehtitoät 
fäpbä puiben limppuun. if?araS feino ott: panna muuta* 
mia tuotteita rapuja folteihinfa taifla teihiufä, joita taitoa* 
teat maahan; pahalta lemaatoan hajuu tähben, tuletoa mä* 
räntpneiStä rapuista, pafenetoat mpprät ja hiiret muuta* 
miSfa päiteiSfä.



kimpuin fun patoaltaan jotain ppfättyStä puiben faS* 
toiSfa ja pebetmätiifppbeSfä, täptyp lannoittaa maata pnibeit 
pmpärittä, [idä filioin [itiä ei enää ote tarpeeffi tooimaa. 
kuoretta eläimen fontaa on paras fiffi fäättää; fitä pan* 
naali fprjäfäntmeneu paffuubetta puibcn pmpäritte, japfa 
mutta ftitä enftn on faitoettu juuria touffaamatta, joufa 
jätteen, niuUan taas päätie peitettyä, mufloititg faatoataan 
famattaifeffi tnn enncnfiit oli. Sun puut toanpenetoat ei 
muttoitntfien tannoittamifeSta pffin enää ote apua, toaan 
fitten täptyp jo lannoittaa niin tetoeättä, fun offatfin fäp* 
toat; fittä juurien on patoaittu tetoenetoän pptä fautoafft 
toarfiSta luu otfattiu. (Sttei fontaa olift tarpeeffi, fäptettä* 
fbön tabetoettä, jota otolta tatoataan farjanatoetoiSfa. Sotine 
taiffa netjä faatoia fitä piifaa tuutin puun pmpäritte. 
Ufeimmin tun jota 6:8 taiffa 7:8 toitoft ei tartoitfe eitä 
faaffaan puita lanuoitaa.

1 5  S u f u .
puisen uiiotsta ja taubetjta.

^erinpopjin ja täpbetlife8ti pmntärtääffemme pitiben tait* 
teja, pitäift tunteaffemme ne fäännöt ja fppt, joiben jätteen 
ja fautta eri toaifutuffet fa8toei8fa pteife8ti tyntytoät. -Dcut* 
ta tämä tunteminen jo toaatii tietoa itfe faStoien atfeiS* 
aineista, niibeit omaifufftSta ja ppbi8tpfft8tä niin mpcS 
niistä utfonaifista fupteiSta, jotta toaifuttatoat muutoffta 
faStoeiSfa. (Snemmän fun tämä tieto, ei fiis täpbetlinen 
fetitysfään pnibeit toioista tuutu täpän toäpäifeen firjaan. 
Stmanfi fitä tiebotta, ainoaStanfa jonfuntaifetta fäpteflifettä 
tiebotta puiben taStoatoaifnutta ja menestystä eStätoiStä 
fpiStä, faatetaan fptlä toitjetlä pebetmäpuita.

Satoattifimmat toiat tntetoat jofo tiian toäfetoästä maaS* 
ta, faattaen puut luonnottoman toaptoan faStoantoon, taiffa 
aitoan taipaSta, taiffa utfonaifista touffauffiSta.
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©autoin f un pleifeSti fufin maifutuS taufoaa f en fppn 
poistamalla, famaten luopumat mpöS taubit puista niittpiatt 
juu niiben fppt estetään maifuttamaSta. 2£äliStäin taiffa 
fufatieft fpllä ufeinfitt puut jo puutaintiStoSfa faatoat toi* 
fattfa kuonon poibott täpben. 3oS taimet faStoatetaau laipaSfa, 
moirnattornaSfa maaSfa, tulemat ne, fun foftta alusta alfa* 
ett puuttumat tarpeellista elafetta, l;eif!oon, maimaloi* 
feett fasmantoon ja tnäifjä^uefoifenfa al;taiffi. |jefpoS* 
ti on prnrnärrettämä femmoijen fo^bau oleman puille 
makiugollifeu. 3oS femmoifet puut istutetaan moitnalli* 
feett, ramitf etuaan maahan, rupeamat juurenfa mäpitellen 
jasmattamaan uufia imupucfoifia, jotfa paffaatoat piloille 
ja majanaifide tttäi^ä'l;uofoifille enemmän ramiittoa, fun 
faattamat ottaa maStaan; liifattaitten laSmintteSte, jota puu 
ei moi fäpttää itfellenfä, tunfemt fitten moniSfa mefoiSfa 
fuoraan ploS juurista, (Semmoinen puu ei anfaitfe pitä* 
mistä ja koitelemista; fe ei fuiteufaan faa parannettua 
luontoattfa, maan ott ja ppfpp räfäffo-peufaana.

&itn mankemmat puut fabottamat termeen muotonfa elatuf* 
fen puutteeSfa, lutfutaan fen tauti fuim a-taubuff i (tabes). 
SJioninaifet fppt faattamat fen alluunfa: niinfuin kmtainen, 
taika maattlaatu, joSfa puut rupeamat etfimään elatusta 
ebetnpää, fun iStutuSmuttaa teptppfään, taiffa joS loufa* 
taan femmoijta puun ofia, joiben lautta fe imee elatuffenfa 
niinfuin juuria taiffa lektiä, taiffa jos marfien taiffa of* 
fien fuori remäiStään irti ja mäikä niinmuobein pääfee juof* 
feutaan pois. hailista näistä f pistä peilfonee puu, fen 
moirnat mäkenemät ja ilman aifanaufa auttamatta fuolee fe 
fofoitanfa. Slmuu pitää prnrnärrettämäSti foktaatnan mifaa 
taiffa taubin fpptä. DoS maa on taika täptpp fe lan
noittaa ; joS juuria omat toakingoittaneet rotat ja mpprät, 
pitää ne farfoitettamau, niinfuin ennen on janottu, ja joS 
makbotlista on etfittämän ja poiffi leifattamau toakingoite* 
tut juuret; joS fuori joltafulla tamalla on läktenpt irti, moi* 
hellaan taiffa peitetään kaama puun-moitella. Snimatautiin
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fuoUeiSfa puiSja tasataan pptein teöpä, joS ollenfaan, neS* 
tettä puofoiftSfa, famaten fun jamaan tautiin fuolleitteu 
ihmisten taiffa eluffain juonet oteat tppjät.

Snfa=md)uijnit$ taiffa uestetopps on rnpöS noita, jota 
näpttäifje ftten, että nmt työntää määrättömän joitfon pit* 
fiä ja pieniä offia, mutta faStoattaa teäpä taiffa ei ollen* 
faan fuffia ja pebelmiä. 2nmä tauti tasataan liian teä* 
fetoän maan faStoattamiSja pitiSja. <Sen (äijin ft>t> näyt
tää ftis otetoan liifanaifet elatuS*toarat, jotfa jaattatoat ai* 
teon toilffaan tiffeen puun puofoijiSja ja ftjiefä. «geHaijet 
puut faStoateat ntpöpäijeen jpfjppn, ja niiben teuojitoejat 
eiteät fppfp, jonfatäpben taiteella enemmän taiffa teäpem* 
män turmeltntoatfin. kuoret puut, joita tämä tauti toai* 
teaa, on parab ottaa plöS ja istuttaa toiste foptuullijen 
teoimaffaafen tnaapan. Sffiatipat jaotetaan luonnoilleen faS* 
teantoon jiten, että mäipän aifana feteäällä tepbään terä* 
teällä teeitjellä fuoreen pieniä läpijä, joiben fautta tiialli* 
nen tnäipä jopbatetaan pois.

^uut, jotfa oteat fotein paljon toisten puibeu tearjoSja, 
eitoät mpöS meueStp pptein; pe faSteattatoat äffiä jucraatt 
ploSpäin fäpteiä poiffia ja petffoja ofjia, jotfa partooin 
fuffiteat ja pebelntcitoät; leptenjä oteat neSteettömiä, fui* 
teaffaita ja faltoeita, fun peiliä ei ole tarpeef ji tealoa. 2Tätä 
tautia janotaan taltoetuf je f  j i  (etiolement, cachexia). 
Sluttaafjemme näitä puita luomtoliijeen faStoantoon, täptpp 
poiStaafjemme auringonvalon esteet. ©iHä fun tealc*aine 
on peimoa pappeelle, fabottaa puu ebeliijen mpötä ojan 
jälfinäijeStäfin, ja fun tealott esteet, taubin jpp, jiis pois* 
tetaan, -laitetaan jamaSja puufiit ja pappeenja entijeen 
teoimaan.

9J?ätänämiltClt (caries) on puita ujein fiujaatoa tauti, 
jofa tunnetaan ftitä, että lepbet punertutoat ja tearijetoat. 
taubin pääStpä ijontpaan teoltaan, läptee fuori pelpoSti 
mäbäntteeStä paifaSta, joSja mäipä ja puu*aine pateaitaau 
feltaijena ja nt äipä*pn of oi je tfi n teiaSja. 3oS tauti teielä*
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fin enenee ja tetoenee, fuolettaa fe fotonaan eto*moiman 
tjnofoifisfa, jotfa itjeffin tiufenemat It^atoafft muttatji. Sftäitä 
mif o ja janotaan:

kuoleman luifjoitjt (sphacelus). 3̂mt laffaa fasma* 
maSta, mifa*j5aifat mustemmat, fuimutoat ja mitjboiu fito* 
tetrat. Sun tämä tauti, jofa ufeaSti rt)t;tyt> ainoaStanja 
muutamiin ojiin, jjarmoiu foto jnutfmn t)I>t’aifaa, on jaanut 
jotenjafin juuren maltan, niin linjaamat jntita f;j>cuteijetfin, 
joista erittäin fpmumato (dermestes typographus) fat* 
Voaa ja tämibtetee mitä mietä Ict)tt)t> tiufenematonta. <$eu* 
tä^ben onfin tuultu tämän jityenteifen t>ffinään oleman jt>t)* 
nä tautiin, maitta je toaSta itmautuu taubin jo atjettua, 
eifä foSfaan fiujaa tertoeitä puita. @tt’ei tauti fotonaan 
fuetettaifi ^uuta, tarjttjt) je poistaa fiten, että fuotteet ojat 
eroitetaan elämästä, je on, että fitctemau mitoista jairaS* 
tamat Railat teilataan pois. 3o8 tauti näpttäiffe joSjafuSja 
ofjaSja, on paras teifata je tintteinään pois, joS jtfji näijt* 
tää, muuten maan jairaStama paiffa. $uun marreSja t;a* 
maittuamrne fitoteman toivojen pittfoja, täptpp mpcS ne 
jäätimättä poiSteifataffemme, niin että Raatoa on fofettanja 
titoreeSja pituSja ja plt’pmpä*rinjä pitpbaö ja epeä; je moi* 
bettaan jitte ujeampia fertoja jutun tuotteella, ettei ilma eifä 
jabemeji pääfifi fiipen tuufeuntaan.

<$ammo(tuntuiett ntpcS on tauti, jofa tulee monentaiftSta 
jäistä, niinfnin jos puu fasmaa atanfopaifaSja taiffa tiiaSja 
marjoSja. SEämä tauti ei ote määrällinen ja jaatetaan auttaa 
monin tatuoin; paras ja jomeliaiit on jeuraaiua: otetaan 
pari tappaa falffia ja pannaan ijotnaijeeu astiaan, jepon 
faabetaan niin paljon etufan tai tjemcifeu fuSta, että fofo 
aine Iitoin jefoitettuua ott fttn teetetä tuetti; jett annetaan 
jitten jeijoa 5— 6 päimää, mutta tiifutetaan ferrait taiffa 
fafji päimäSjä. Sun tätä tiutoetuSta täytetään, fefeitetaan 
je pptuin. Samatlijetta fäfttriuSfutla faStettaan faiffi jam* 
mattuneet jmitt. £eti leptien faristua jpfjpGä on tämä työ 
tejjtämä. Slineen pitfirt taimea maifnttarnaSta jammate jit*

4
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te» lähtee ja putoaa fetoääu tutteSfa. 3o$ eitoät ftttcntään 
faiffi offat otifi puhtaat famtnateeSta, toatettaan ne uuhet» 
(eeit puptituuSfa. SDtutta japfa pttisfa lainattaan etonmerf* 
fiä, fitä et enää faa tepbä, ftHä tepbet ja teptifttmilot pa<* 
nifitoat fen papatfenfa. (Sttitetifun tätä fefoituSta fäptetään, 
pannaan fiipett iatoattifeSti nofea taifla fhnrpofiä fefaatt, 
niin että toto aine ott harmaata.^>aliapetl)0t|ct (geometra brumata) itmaututoat tupo» 
päifeen fptfpttä pilluista ennen pattaa. @ppstuuu topatta 
näätään peitä aina fitft, fitu totoempi patfanen fattuu ja 
toätistäin Voietä tumettatin. Sftaarafetta ei ote ftipiä, toaan 
ainoaStanfa pieniä mertfiä niifjt. Setä foirag että naaras 
otoat tupfa^parmaat. Äoirafetta on ttetjä fiipeä; etmftipi* 
pari on mertittp tummitta, aattoitetoitta pciffitoiitooitta; tafa* 
tttaiftSfa fiitoiSfä näfpp pffi toaalteapta aalto*toiitoa. &ofo 
mittanfa poifittain ott 1 tuuma. Äiimattuaufa taSfee naa* 
rag munanfa maapatt, josta ettfi fetoät4ämpömät(ä pannaa 
mato piipii ptös puupttn. (Snftmäifen feftutifen etiffä tuo* 
ren*tuomifen jätteen on fe peräti tuumaa pitfä, toaatean 
toipreä, toätistäin tummempi. ^  ään f a on ipan toipreä.
^itfin fetfää Iät) pietti, mufetoa toiitoa; tptjiSfä 2 toaate* 
an fettaiSta, toatfan atta ptfi toietätin pienempi ja toaale* 
ampi. .gpengittimenfä otoat tämän toiimeifen toiitoan atta. 
Sftabon popja-toäri toaipettetee mustan ja toaatean toipreän 
»Jätittä. Sejafuun toputta muuttaiffe mato; fen toppa on 
npt jotenfatiu patfu, toaruStettu lapbetta plöspäin toäärältä 
färjettä; foiteana on f e matalatta muttan atta.

itämät matoitta pptoitt toapingottifet ppönteifet oteSfete* 
toat toätiStäin ufeat toucbet peräifin monentajiftSfatin puiSfa, 
mutta muita ennen pptoäitetoät pe pebetmäpuita, jontatep* 
bittä tetetoät faupeat pätoitpS r̂etfenfä, fpöbett ne muutan 
miSfa päitoiSfä f uitit jt.

Ufeampia teinoja on teffittp näiben pätoittämifetfi. ^ar< 
paatfi ja fopitoammatfi niistä monesta oten patoainnut 
feuraatoan feinott, jota estää perpoifen tiiman fpffpttä:
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Otetaan J/3 tertoaa, ‘/e puuuöljyä ja */„ liiita^öljtjä, jotta 
Rytoin teloitetaan joSfafuSfa fopitoaSfa aStiaSfa. (Sitten 
fääritääu ja ftbotaan tuohta taiffa paffua paperia ympäri 
puun toartta \/2 fyynärän paifoille maasta. SoS toarfi cu 
epätafaiuen, täytetään epätafaifuubet fatnmaleella, niin että 
fääre Rytein fopii toaSten toartta, ja estää fiitoettömän naa* 
taan ftteeu alta Riipimästä ja niinmuoboin puuRitnfi pää* 
femäStä. SBäRän lämmitettynä tertoa*fefoituSta fitoalletaau 
futiUa tuoReen. Sun naaras fittcn matclec tisfuttaa puu* 
Run, tarttuu Räu limaifeen tertoaan; ja täten jaamme Rc* 
belmäpuumme toapautettua noista toaRiugollifiSta Ryöntci* 
fistä. 3ofa folmaS päitoä toistetaan futimincn niinfantoan 
tun perRoifet näyttäitoät.

Söisfeybellä tietääffemme milloin tätä toarjeluS*teiuoa on 
täyttäminen, täytyy jofa illalla pimeän tultua feSti*fyys* 
luusta asti lyRty*toalfeaHa fäybätfemmc puita fatfelemaSfa, 
jos perRoifta löyttaifiin, ja jos niin on, pitää fiintumman 
jälleen fäybä apuun.

SeRtitäitä ilmautuu muutamina touoftna nuoriin Rebel* 
mäpuiRin letoäällä Reti leRtien puRjettua, mutta Rartooin 
toaRtoaSti, toiltfaaSti faStoatoiin puiRin. i?uit näitä Ryön* 
teifiä aitaa ololta eucntyä, fefoitetaan ftni*fatoea teeteen, 
niin että fefoituS tulee fatealft tun tatoallinen maalarin 
toäri, jolla tooiteella futimen fanSfa taRrataan laitti näistä 
itifoiSta tirjatoat toefat. SBoitelemifen pitää tapaRtuman 
felfeän ja läntpömäu päitoätt aamulla, jolloin ei ole fateeS* 
ta peltoa. 4— 5 tiiman tututtua aitaa fatoi fuitoaRtaa ja 
toarista ja feu myötä myös täittin. 3oS niitä toieläfin 
rupeaa näfymääit, tooibellaau toinen ferta muutaman päitoän 
perästä ja tun fatoi taas putoaa, toalellaan puu ufeammat 
terrat fylmäEä toebellä.

Suolan lauttaa, faipua ja fuopa*tocttä uentooo myös 
moni tarRuri tätä toifaa toaSten; ylftfään näistä aineista ei 
faa olla liian toätetoää, fillä niin ollen turmeltnifitoat leRbet 
ja putoilifttoat.
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1 6  £ u ¥ u .

9iti4)?i=umf|t̂ ta ia pmmnjottdSta.
sJ)mp^i4uaffia Valmistetaan monetta taivalla, parasta ja 

taVattijinta jeitraaViSta aineista:

W:ro 1
! 1 M teltoista vatfia.

Va ^  pienennettiä partjia. «v 2 
V, JK jnfeaa terpettiä.
6 luotia puunöljpä.

2 uteliaista toatfia.
1 M firfaSta partfia. 
’/, M talia.
1 tortteli nauriööljpä. 
1 M terpettiä.

Siäniät eri aineet jututetaan teitto*aStiaSfa Vienolta pii* 
tiStöttä jamaSfa järeStpfjeSjä, !un ne täSjä fnmmaSfafin 
määräptfeSjä oivat tuetetut. Sterpettiä jefaait faattaisfa, 
täptpp nostaa astia tuletta, fitlä ftitä rupeaa aine niin to* 
pantaan, että jitä tpotääSti faabaan eStetpfji ptitfe mene* 
mäStä ja lietfiä ottamasta. |)pVin jefoitettuna taataan 
aine tplmään ioeteen, joSfa jitä ioietä Vaivataan; fitten 
Valmennetaan je puifeiffi. jä tä  tepbeSfä täptpp taStaa 
jormet puunötjppn, fttlä muuten tahtoo loafft tarttua jormiin.

jPlUUlhJOtteita ioatmiStetaan mpeS monetta tavatta ja 
monesta eri aineesta, gorjptpiit puuniooibetta on aina 
nptp*aifaan asti pibettp parhaana taifista. tunnen monta 
Vanpaa tarhuria, jotta pitivät tietoanja tästä iooiteeSta 
juurena jataijuutena; ja parVoin ilmoittivat pe tätä jataista 
tietoanja itman ifotta Vaivatta ja Vaitiolon tnpaufjetta ja 
jittenlin Vietä ujeaSti *— pettivät.

gorjptp, tämän Voiteen teffijä, oli puutarhuri $enftng* 
tonisja Cfngtaunin maatta/ £>än jäi Gmgtannin ^attituf  ̂
jetta menneen Vuofijaban toputta parhaasta puunVoiteeSta 
luvatun patfinnon 3000 ftertinfi-puntaa (noin 18,000 po* 
pea ruptaa). 2täSjä VoiteeSja on tafft ojaa tuoretta tê = 
män tantaa, pfft oja Iatt¥i=foraa VanpoiSta ratennufjtSta, 
Varftntin iipftttä jitatuista huoneista, pffi oja puun tuplaa 
ja lapbeljaS oja pupbaSta ja pientä meri*jantaa; lotrne Vii* 
me mainittua ojaa täptpp jenioa puptaalfi emtenfun jetei* 
tetaan ph teen. ©itte laitti ojat lapiotta ppvin muotataan
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m ,  että aine tulee t^bemnuetctfeffi ja uuljaffaaffi. 9toiit 
‘/8 tuuman m̂ f f uuhelta pannaan tätä koibetta puf;taafeu 
haakaait. SBoiteen jäätte mitoitetaan erästä fetoituSta, jofa 
tekään fuubenneSta ofaSta pcttetui t̂a luista ja miestä 
ofaSta muun=tuf;faSta; tämän inujun annetaan joulun ajan 
olla Ijaatoatt jäällä itnemäSfa fiitä märfi;>t)ttä, fitten mitoi* 
tetaan fttf)ett taas uutta ntujua, jofa ^erotaan ftfään, niin 
että koibe f;aakaSfa tulee fuikaffi ja ftleäfft.

2ämä faUiiSti maffettu koibe ei ole etuifammi muita 
ennen feffittt)jä Voiteita muuten, fun että [e m^ntmin 
feStää fabetta ja auringon liedettä; fe ei kalu m̂ iS ebelli* 
fen eifä l;alfeile jälfimäifen tä^ben. SJibcSftn on täytetty 
itfeatnpia muita mnunkoiteita, fefcituffta milloin falliimmiSta 
milloin ^altoentmista aineista, niinfuitt bijiStä, l;artfista, 
talista ja kaffiSta, taiffa fini*fakeSta, lehmän fonnaSta, 
terkaSta ja falfiSta.

$ttt)tljiUt=öIil)n ott kiimeifinä aitoina rukettu fät)ttä=- 
mään muuutooiteefft, ja on ^atoaittu aikau fokeliaafft ja 
hbkäfft. littoinaan muutarfja-firjaflifuubeSfa teoittaan fi= 

• toi îili^cljmn maremntin, fun minfäätt muun muunkoiteen, 
karjelekait haakoja mätänäuemifista ja ilman kalnngolleftSfa 
kartututfiSta. S e  lämmitetään enueufmt [itä täytetään; hie
nolla futilla mannaan [itä haatoaan, joltctifa heti mitoitetaan 
mientäfantaa niin maljott futt cljr> koi toaStaau ottaa. Riutan 
tuikatta ja tämm'cntänä olleSfa, koibellaatt 3— 4:n mäikätt 
meräStä toinen ferta ja karistetaan fantaa määlle niinfuin 
ebellifedäfin terralla. SfommiSta ^aatociöta, jotta eitoät 
jaffa faSkaa fiinni, mitään tarffa huoli, ja fatfotaan miU 
loin jälleen tarkitjekat koitelemista, etteikat unbeStaan ru* 
meaift mätänemään. Siekailla nuorien hefcdntämuiben liian 
tihuSfa olekia offta leifelleSfä, on fikihiili^eijh mainiota 
täyttää, fillä mimmin fun mitään muu tarttu tämä koibe 
kifamaiffaan fiinni ja estää mäihän fiitä juoffemaSla.
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Xt?fdpcrt> i<» «mnatnarfa • penfastoit tvtljdetmncit 
fletnentötä fa i$tutuö=of)ä'Sta.

S e  ei fuinfaan olift turhaa maimaa, että näitä marja* 
lajia rutoettaifiin miljelemään SuomeSfa pleifemtnin, fnn tä» 
pan asti en ollut tamalliSta. ilmanlaatu ei de tummin* 
taan fopimaton miinarnarjaiit miljelpffelle; ne faStoamat 
meillä pptä ifoiffi ja fppftffi, pptä ppmiit jda muoft, fun 
naapuri*maltafunnisfafiu. ifo t punaifet englantilaifet 
tiffelperi*penfaat panemat mäliStäin papaffeufa fplntäu tai* 
teen ja epätafaifen femääit, mutta fe pattia faabaan äimän 
helposti autetuffi, joö miitfitään näpbä feu merrait maimaa, 
että peitetään penfaat kamulla ntaaliSfuun lopulla, niin 
että faamat mäpän marjoa ja turmaa auriufoa ja p of pimiä 
maSten. i a  fuuttaafin arfuutenfa fabota, joS peitä faS* 
mätetään ftemeniStä.

Saffelperi* ja minantarja*penfaat eimät ole niin tppSfät* 
tään ja närffäät, mitä afemaanfa tulee, ne faSmamat aimait 
ppmin ropeloiftlla törmifläfin, jciefa ei muu miljelps taiffa 
puibeit istuttaminen tneneStp. iofa fpläSfä, jota teltisfä 
iöptpp fiis fpllin fopimaa maata näiben istuiuffelle, mutta 
fufa rupeaa toisten efimerfifft?

21ifaa fe on ollut tuttu afia, että marjaiit nesteestä tep* 
bään mainion ppmiä miinejä; tiffelperin ja miinamarjain 
nestettä fäptetään juuri fantaan tarpeefen. ioS popjois* 
fanfa ei faift oltua ilman mäfemittä juomitta, niin fopift 
ftlft föpttää marja*miinaa, fnn fe ei ole mapingollista. ia . 
joS fttä elatuSfeiuoa fopbeltaifi ftnnepäinfin famalla fuoft* 
olla ja apferatla pritpffellä, fun palomiinau malrniStarniSta 
täpäu aSti on parjoitettn, niin pian palomiina peräti fato* 
aift ja mauraSturninen ja maraflifuuS titlifi fiaait. S e  
milja, jofa itpt fäptetään miinafft, fäptettäifiin, fun fen poltto 
taufoaift, ppcbpllifempiiu tarpeiftn, turmelematta niin monta 
faitfan jäfentä, fun tätä ttpfpä näpbään tapaptuman. —  
iu n  marja*miinaa meillä malmiStetaau puolella ja taibotla,
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moittaa je ufeat ulfomaalta tuetut miinanlajit fefä »oi* 
maSfa että mauSfa. S e  ou mirttStätoä ja tertoeellinen, 
mutta plellifeSti nauttien tmmataanfin peittämä juoma, ja 
tulift paljon fyelpommafji, fttn patomiina erittäinfin npfpi» 
feSjä tyinnaSjaan. SDZutta [uuttaa minttu olla, että ntar* 
jatoiina monen mielestä maistuu pätemättä, joS f e tuobaan 
utfomaalta ja on taivun tallista. Semmoinen ulfomaal* 
laista pietti [ppttä rafaStaminen fatomtee fuitenttn aitaa 
moittain.

St i f f  elperi-penf(tiuta.

Stiffetperi*penfaita fasmatetaan istufoista, jmnri*oftSta ja 
fietneniStä. 3stufoiSta ftjittämineu on ^Uotein jaata toi* 
meeu, jonfatäl/Deu fitä feiuoa patsaasta päästä täytetään* 
fin, mutta [itiä taltalla ei jaata olteufaan uujia taiffa pa* 
rempia lajia, »aan ainoaStanja jäilptetään ja enennetään 
entiftä. 3stufoilfi täytetään [prjimmäiftä lätnu maata fäp* 
»iä offta; fpffpllä lehtien fariStua jopii paraiten rpjjtpä 
täpäit ftjitpsfeiuoon. laimettua multaa penjaiten prttpä* 
riitä, taitoutetaan otjat maalait, tiiunitetään ftifjett puu* 
foufuilla ja peitetään mullalla 3— 4:n tuuman paf[uutetta. 
Seuraamana [u»eua iStutfaat ei»ät tar»itje muuta fmitoa, 
fuit faStelemiSta, joS ju»i on tuima, ja riffaruef)o*perfa* 
usta. Sptjpllä iStutuS*.ufana on iStufoilla jo juuret, niin että 
ne jaatetaan muuttaa ja istuttaa määrättiin paiffotjmtja.

£iffelperi*penjaS faStoaa parhain »oimaffaaSja, pietai* 
jeSja famirnuItaSfa, ja tarmitjee lannoittamista fumminfiu 
jota 5:teS »itoji l;etelmällijeuä ppfpäfjeitfä, muuten tule* 
»at marjanja pienifft ja farmaifft. 2ttore eläimen lanta 
on parasta; [itä täytetään jpffpllä. kartta puoli ou aina 
piteitämä riffaruopoista, joita ei jaa päästää juureen »ai* 
taan estämään marjojen malmeneiniSta ja tuleentumista. 
Söarftffaaffi ja latmiffaafji taSloatetuiSja penjaiSja ta»a* 
taan [nurintpia ja mafeinpia marjoja.



£i((elperi*peufaiben fijittämineu fiemenistä on ppmiu 
ebuflitieit ja ppobpllineu tpö; fiteu [aabaan ei ainoaStanfa 
monenlajifia marjoja, maan ppmiätiu lajia, jotfa eimät ole 
arloja ilmoille. Seuraamat neumot (äptclli[eSti uäptp. pp* 
mifji, oltoot johtona fitle, jcla tahtoo fijittaä ti((elperi*peu* 
faita [iemeniStä:

Siemenien fofoomifcsla. Suurimmat ja oput*fuori* 
ftmuiat marjat maliteitaan fiemeniä marten; poimittua pan* 
uaau ue mitmatfaau puoueejen fppjpmään ja tuleentumaan.

Siemenet pitää (plmettämän (opta luu omat 
pupbistetut, muuten eimät tule päälle [auraamana femääuä. 
Sllei peitä (plmettäifi enuenfuu maSfa femäällä, pitää ue 
pautamait ferroffiiu multaan taida toSteaan uutnmi*pietaan.

SJfaanlöatit ja afeuta. -Diaan pitää oleman pieta* taida 
fami*ntultaa, ja tarpeet[i lannoitetun muotta ennen fnn [e 
täytetään [iemen*[iittiefft; joS [e lannoitettaviin fautaua [p(* 
fpuä, (un [iemeuet (pimetään, (asmaifimat taimet liian ät* 
fiä enfi muoiuta ja fplraettpifimät [euraamana taimena. 
Siemenet (pimetään rimeipin; rimien mäliä jätetään 8 tun* 
maa ja fiemenien mäliä rimeiSfä 1— 2 tuumaa. 2l[eman 
pitää oleman plämäit mutta tafaifen.

[Uitoffo cl ilta Ijoito enfimäifenä fulucnn. Saimet tule* 
mat päälle firren maasta läpbettpä, eimättä e n [in alusta 
(aipaa muuta poitoa (un ridaruopoiSta pnptaana pitämistä. 
3oS fattuift pit(äHinen tuimuuS toutotuun lopulla taitfa 
(efätuun aluS[a, täptpp niitä (astella run[aaSti eptoiu [e(ä 
aamuin 3— 4 päimää, jonta jälteen eimät tarmit[e (aSte* 
lemiSta 10— 12:S[a päimäS[ä.

$oito cu[itunobcti fpffpllä. Äesti [pps(uus[a täptpp 
ottaa taimet plöS ja istuttaa toi[een paittaan. (Slleimät 
fttft olift laanneet (aSmarnaSta —  [e pamaitaan latmame* 
[oiSta, joiS[a tuleentuneina näpbäit latma[ilmi((oja —  jäte* 
tään istuttaminen tulcmafji (emäätft. 3eS jumi on (uima 
ja lämmin malrniStumat taimet istutettami(ft, rmtuten (aS* 
mamattiu taimeen asti.

56
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,£oito toifeit Untobctt {emäntiä ja fntoetla. 3ahla firfi 
on lähtenpt maasta, otetaan taimet ptcS ja istutetaan toiste, 
puolen tppnärää jätetään taimen mätiä ja 3 fovttelia ri* 
mien Voätiä. SDhitta emtenfun taimiet istutetaan, tät;tt>̂  
heitä teifettä: laitti ftt»u=oIfat teilataan ĵciS if;an juurta jät* 
fain; famoiten ntpeS lehtihangasta läpmät fitmitot, marfi 
itfe teilataan peitti puolen fppnärää maasta, maan ei ptern* 
pää. -SoS fe teifattaifiin ptempää, faStoaifitoat marjat pie* 
nitjt, t)»encifft, tuStin paremmifft tatoatlifia fefpttömiä. ipe* 
rimmäifet, pteS ottaisfa tentatut juurit;apfet pitää ntpeS 
peitti teitattaman.

(Sitten tun en istutettu, pistetään jota taimen toiereen 
feppi, jo^en fe toarreStanfa fibetaan tiinni. 3a  tnn taimet 
omat faStoattaueet lehtiä ja tatmamefoja, täpbääit ntuoboS* 
tamifeeu: 3— 5 emä*etfaa jätetään fuhunfi marteen, muut 
teilataan pois jurtanfa mpeten. SJhtuten on tämän muo* 
tinen ^otto: ritfaruoho*pertauS ja runfaS taSteteminen testi 
heinäfunhun asti.

£otto folmnuucn nmobeit femäättä ja futoeda. (Snnen* 
tnn taimet etitfä penfaat rupeamat faSmamaan, pitää emä* 
otfat tatmistettaman 2— 3 tuumaa marreSta tulien. ®it* 
ten fiut omat ottaneet tehtiä, täpbään taas teiffuufen, joit* 
ta päätarfoituS on, ettei jätetä ufeampaa tuin 3— 4 emä* 
otfaa penfaafen, muut teilataan pois attuperaStään asti; 
ftttä liian tikulta tutifi otjta ja haaroja, joS laitti mefat 
jätettäifiin tasmarnaan. Sun titfetperipenfain otfat tamafli* 
feSti taipumat taarentattaifina maata maSteit, taitta täpmät 
marreSta fuoraan ulos päin, tarmitfemat ne tummaSfatin 
fohbaSfa tannatetta, josta maSta paifattanfa tulee puhuttu* 
matfi.

|joito neljännen fonoben femäättä ja futoetta. Sftaatis* 
luun toputla taiffa huh ^ ultu atuSfa teilataan emä*otfat 
peitti 2— 3 torttetia marreSta. SeiffauS fumetta, fitten tun 
tehbet ja mefat omat puhjenneet, tapahtuu famoin tun ebet* 
tifenä muomta. Sänä muonna hebetmiä fantamien otfien
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latmamefat jätetään jätitte tihentämään penfaan latvaa. 
SJiutta jos tatoaSfa ei olifi jemmoista mefaa, faatetaan 
jättää pffi lähempänä martta ilmautnneiSta. 3o8 tuinfiu 
olifi, ei faa jättää itfeampaa miittä entä*cffaa penfaafett, 
fitta fe tntift, jos niitä jätettäifiin itfeampi, niin ttytiffi, ettei» 
mät feitraamina muofina ^ebelmcitfetuät mefat faift mointaa 
faSmattaatfenfn tät)ftnäifiä marjoja. Säliä muonita, ja^Ia 
marjat omat tyytyneet ja tuleentuneet, faatetaan hennat ot* 
taa ploS ja istuttaa määrättyihin afemiiitfa. -SstutuS toi» 
niitetään etofitun lopulta testi fttySfuitfnm asti; mälistäitt, 
afiain niin otteSfa, faatetaan istuttaa fttySftuttt toimiin asti, 
mutta tofafuuit atiiSfa t̂tviä taiffi penfaat oleman istutetut.

ÄotemuffeSta on paltiaittii, että titfelperipenfaSteu paf* 
funtyiett juurien hennommat imuhuofoifet tutummat melfeitt 
ityteen aitaan f un marjat fppfpmät. (SemutoifeSfa juurile* 
mättyö t̂itaSfaau on penfaS testi fofafittthutt asti. ftuit maa 
fitteu tule toSteaffi, työntämät laitti patfut juuret itufia 
imithuofoifia. 3oS fiiS istutetaan juurilemäftyö-aifaita, niin 
fiteu ei estetä penfaSta fasmistaan eitä hebetmättityhbeStä 
tulemina muofiita. 3o8 typstuit on tuima ja lämmin pi* 
tää peufaita taSteltamau itfeantyia tertoja, niin että maa 
tulee hhtoin foSteaffi, joten uubet imuhuofoifet paremmin 
ja pitemmin faattamat malntiStua.

Samattista feinoa feuraten ei pitäift istutettamau etinen» 
fuu feljbet omat pubomteet, mutta fuii tiffelperipenfain lei;» 
bet ufeiit jäämät paifoittenfa fifft että uubet imuhuotoifet 
omat malutiit; ja joS istutettaisiin niibeit teleillä otteSfa, taS» 
maift penfaS feuraamaua muoitua ftymiu fimufloifeSti ja 
heifoSti, eitä jaffaifi kbelmöitä eitä työntää itufia hebel» 
rnämefoja.<£joito toiibeittenä ja feuramina muofiita. Enemmän 
aitaa feStääffeufä ja runfaaSti fantaatfenfa tytynä ja tn* 
leentuneita hebelmia tittelperipenfaat tarmitfemat lannoittaa 
jofo tuoreetta eläimen fonitatta tailfa mullatta, tuotuna twa 
öistä taiffa niititilta, joita on pibetty elnffaiu laitumina;
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viime mainittu lannoitus pitää foottämau fuVelta ja fäi» 
tptettämän faton .alta. Sofafuun atuSfa lanta levitetään 
2:n tuuman paffuubetta penfaSten pmpäritte, niin teVeättä 
!un o!fat ulottuvat; feuraaVana feVäänä fefoitetaau fe 
maalait.

SBuoftttain teilataan penfaaSta 3— 4 otfaa, joten fe pp- 
fpp terveenä ja ^ebetmättifenä. —  SBanhan tavan mu» 
taan faSVatetuiSfa ja fittemmin itman l;oibotta faSVaneiS* 
fa penfaiSfa marjat eivät tule täpfinäififfi ja fppfifft, fen* 
tä^bett että tainfattaisten penfain juuret Vuofittaiu tpön* 
tävät joitfon juttrivefoja, jotfa f>ebetmä«offttta anastavat 
fen etaffeen, minfä marjanfa muoboStumifefft ja fppfpmi» 
fefft tarVitfifiVat.

(Sngtantitaifet tiffetperipenfaat, eritoten fe laji, joitfa of* 
fat $eti juuresta fäpVät fiVutte päin, faSVattaVat ifon 
joufon fuuria, mutta niin paffufuorifia ja happamia mar* 
joja, etteivät fetpaa fpobä. <Spp fiifyen on, että annetaan 
penfaSten faSVaa itman hoitamista ja teiffetemiStä. SliiS* 
fä tajeisfa, joiben of fat fäpVät fuoraan ptcSpäin, on aina 
mafeita marjoja efttnerfifft (Sngtantitaifet Vaatean punaifet. 
SBerrateSfa näitä lajia toifiinfa, pian Vifa havaitaan; maa* 
taVa*offaifiSfa penfaiSfa marjat cVat läheltä maata, auriit* 
flon VarjoSfa, peittpneinä pienillä offttta ja tehbittä. 3oS 
fiiS Varft näiSfä mtoriSfa penfaiSfa eufi Vuofitlaan faS* 
Vattaa jiVuVefoja, pitää ne poiffi teifattaman hpvin tppni, 
ja joS juuriVefoja itmautuifi, faivetaait muttaa juuren hui* 
pärittä ja Vefa teilataan poiffi ihan tarfoin.

SeiffauS on pteifeSti Varfin tärfeä afia, ja fun jofn Ve* 
f a teilataan poiffi, pttä f e teifattaman atfuperäStään asti, 
niin tppni fun mahbotlista on; fittä joS fitä Vähänfin jää 
jätitte, itmautuu fti^en barin Vuohen päästä filmiffoja, 
joista faSVaa pffi taiffa ufeantpi Vefa.

föiuoboötouiineil. Ŝ iffetperipenfaat faatetaan faSVattaamonen muotoiftffi, mutta paras on, että, afettaeu haaru*
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foita ja feppejä ofjten fannattimifft, auttaa ne fäpntääit 
plöSpäiit ppta forfeatte maasta fun toarfi on pitfä eliffä 
puolen fppnärää. Stämä muobuStuS*feiuo on fetoetn faaba 
toimeen, mutta ppta pptoä, pptä fotoetiaS, fun moni juoni* 
faS ja toaitoaloinen feinofin.

* 5utmtimrjotöfii.

tEBiinamarjoja on punaifta, toatfoifia ja mustia; nätbeu 
fiemeniä footaait ja peitettään faifin puolin famoin fun 
toaSta f anottiin tiffetpereista, mutta ftemeniStä faStoatta* 
rnitien ei juuri ntaffa toaitoaa, fentäpben että toiiitamarja* 
fiemeniStä partooin faabaan uufia lajia. sj3araS on fiiS 
faStoattaa naita penfaita jofo iStufoiSta taiffa iStutuS*of* 
ftSta taiffa offimatla faattaa maniat paremmat lajit nuo* 
remmiffi. 3stutuS*offiSta fijittäminen on ebuttifempi ja 
petpompifin faaba toimeen; niiffi fäptetään pifimpiä ja 
toaptoimpia futoifuntaifia toefoja. 9tiinpian fun marjat 
tutetoat fppfiffi, jofa tatoattifeSti tapaptitu etofuun loputta 
taiffa fppsfuun atuSfa, ja otoat poimitut, teifataan istutus* 
offta niin, että ofa toiStouotiSta puuta feuraa ppbeSfä. 3oS 
iStutuS*effa olifi enemmän fun 10 tuumaa pitfä, teifataan 
f e poiffi lattoapääStä; toinen pää teifataan ntpöS tafaifefjt 
ja ftleäffi, niin että juuret petpommin pääfetoät atfuun. 
SlifoeSfa faStoattaa toiinantarja*penfaita toarreStatoiffi, tei* 
fataan faiffi teptifitmifot pois paitfi 2— 3:ea, jotfa jäte* 
tään tattoaan. —  Muuten poibettaan näitä famoin fun 
tiffetperipenfaitafin, fittä eroituffetta ainoaStanfa, että nm* 
namarjapenfaSten toarret faatoat, estämättä marjain muo* 
boStumiSta ja tuleentumista, olla fppnärää pitfät.

taimiston afema ja fen toatmistaminen otfoon famat* 
täinen fun tiffetperipenfaStenfin, niinmpöS ritoien ja tai*
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mieit mäli toifistaan. £){{at pistetään 1 forttetin {pmpp* 
Pelle maahan, niin että ainoastaan lalji, lorleintanfa loi» 
me leptijilmilloa jää maan päälle; f uniin offan alle pan» 
naan mäpän {eulottua pientä nummifantaa faattamaan oi» 
faa pilemntiu juurtumaan. 50iaa laStellaan peti offten 
istutettua ja piPetään piettään loSteana, joS fateet {itä ei» 
mät tefifi. Sofafiutn lopulla on jo mellein faifiHa istu» 
tuSolfilla juurenfa, elleimät ilmat ole olleet peräti fopimat» 
tomat.

(Seuraamana letoäänä ja futoena ne poiPellaan äimän 
{amalla lamalla, lun marfillaalfi lasmatetuista tillelipen» 
faista ennen on {anottu. 3oS miinamarja»peufaat päin» 
mastoin aiotaan faSmattaa pen{aStami!{i, niin eimät ne 
enää {umen lulueS{a tarmitje muuta peitoa, lun laStelemiSta 
ja rillaruopoiSta puptaana pitämistä. Sieluun lopulla tai» 
met jo omat niin ifot, että {autetaan ottaa plöS ja istuttaa 
määrättpipin pailloipinja. ^3uuai{et ja malloifet miinamar» 
jät laSmamat paraiten plämäSfä, moirnallaaSja ja joten {alin 
pietai{eS{a pailaSja; mustat taas loSteammaS{a ja {amen{e» 
laijeSja. 9)luutoin läp näiPen poitaminen lailin puolin 
{amoin lun tilfelipenjaStenlin.

SBuofittain tuotetaan pePelmäpuita ja marjapenjaita ui* 
lomailla jotenjalin juurien {ummien ePeStä ujeaStilin {en* 
täpPen, ettei omaSja maaSja {aapa ostaa Inmpialaan. 2)M* 
lein jama laita on miuPen parempien puipen lanSja niin» 
luin maapterait, {aarnen, jalaman, niinipuun ja monen muun, 
mailla nämät luulumat oman maan laSmeipin; IpppeSti 
{anoen: pePelmäpuut, marjapenjaat, paremmat punnlajit ja 
lullapenjaat, joita {opii istuttaa puistoilfi ja IpStimetjiljt, 
lailli mellein täptpp tuottaa ullomailta, jos niitä tappo»
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taan faStoattaa. 3oS taa? joitafuita puu* ja penfaStajia 
oltftfin marana jottafutla puibeit mitjetijättä maaSfantme, on 
niibeit $inta niin foroitettu, että moiti maltan feittäpben 
peräpttpp tjritlpffeStäan. £>nfo fe fiiS, aftain näin ofleSfa, 
mapbolliSta, että pebetmäpuiben taiffa tjteifeSti puiben loit* 
jelpS faattaa maaSfamnte ebistpä? <jfle puu* ja penfaS* 
lajit, jotfa utfoa tuobaan, patinoin meneStpmät; parin, fot* 
mcn muoben perästä rupeamat ne ifämpstprnään ja tuima* 
maan; mäliStäin fattuu niiniin, ette im ät faStoa enempää 
fnn etifimäifen fumen iStutuffen jälleen; helposti läpän fpp 
on pmmärrettämä. &äptöttifeSti ja tieteellifeöti fefä tuttu 
että mpönnptettp afta fe on, että puut ja faSmit, jotfa 
fuututoat leubompaan ilmastoon, fasmatoat fitä pieniin* 
mifft jota täpemmätte maan napatienoja ne istutetaan fiffi 
että m itoin taufoatoat fapmamaSta. Äuitenfin faatta* 
toat monentaifet teubomman itmantaabuu faSmit, eritoten 
penfaan tapaifet, mäpitetten tottua fptmempiin ilmoihin. 
SXfeittä peittää ne taimetta pteifeSti paffit tunti, jota on 
puono tämppmän jopbattaja, joten täättä*otonfa mäpän tä* 
penee titaanfa teubommiSfa itmapiireisfä, fateelta ja pattaEa 
maipettetematta taimetta. ^3uut fitä mastoin panfatammin 
tottumat fptmempään ilmaan, ftttä tuotuina utfomaitta map* 
ma ja putsfea faSmittfa ei fomi meibän pitfä* ja fptmätat* 
mifette ja tpppt*, ufiaSti jäpffäfumifette ilmastolle. Utfoa 
tuobut puut eimät f entänen taiba maaSfamme pitfittää 
magmaa fasmianfa tefemättä fitä maSteu tuontoanfa, jota 
mäfipaffo maifuttaa meneStpmättomppben ja luoteman.

£)ebetmäpuut meneStpälfenfa ©uomeSfa maalimat, että 
ne alusta atfaen totutetaan meibän fptmään ilmanlaatuun; 
ne pitää meiltä faSmatetaman fiemeniStä lailla parannetta* 
man, mailla fitenfin monta maStuSta enfi fasmimuofittan* 
fa on moitettamana. (Sbeflä olen tpppeSti fetittänpt pebet* 
mäpuiben poibon ja ruoffoomifen alusta asti, mainitfen 
npt muutamitta faneitta ainoaStanfa miten puut, jolla täp* 
tpp utfoa tuottaa, pitää fopbettaman ja fäptettämän.
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jaotetaan istuttaa fplmään maahan. Sopta fun ojat fe* 
rinneet utfomaalta tänne, pudistetaan ne oljista ja fani* 
matista, joihin o ja t palatut, ja pannaan taljimajaanfa; 
täffi jatitaan ptäjä paiffa faunaufefaifetta mullalta. 2Ba* 
fo taiffa oja laimetaan, jopon puut taSfetaau nojaltenfa 
niin fau ja fft tofiiStaan, ettei jä t  juuret joubu apbiShtffeen; 
fitte pannaan ptoS otettu mutta juurien päätie niin, että 
tule jä t  pp j in  peittoon. 3oS puut o jat pitfä jartifta, täp* 
tpp pistää ntaapan faffi paaruffaa ja niibeu pääpän fei* 
jä S  fannattamaan toarfia etteitoät tutifi jääriffi nojattan* 
fa otostaan, 3apfa firft on tarpeefft tunfentunut ntaapan, 
peitetään puut pajutta. Seuraajatta f e jääti ä, fun firft 
on täptenpt ja maa on raabettajaa, otetaan puut ptoS ja 
istutetaan määrättpipin paiffoipiufa, ta jo in  fuitt ennen on 
janottu, ja faSteltaan fofo atfujn jen , joS ilma fattuift 
olemaan f u ija ja lämmin.

Saabaffeutme fäitptettpä ja utaapanttne totutettua utfo* 
maatta tuotetut ^ebrfmätajit, pitää meiltä oleman pntpättä* 
j i ä  jiemeujartifia puita jaratta. Gnuenfmt ftis paju* 
peite otetaan pois teilataan ulfomaan puista jopijia je *  
joja, joilta fttten pntppp*atfana parannetaan niin monta 
jartta fun tarjitjemme taiffa tapbomme fuStafin lajista. 
S£äten jaa jat pmppiöt fopta alusta popjaifen luonteen ja 
feStäjätfin fentäpben tatjemme paremmin fun emäpuut. 
3b>S ulfoa tuotu puu jo enjt jujena rupeaa näyttämään 
meneStpmättomppbeu merffiä, fiten että faSjattaa ainoaS* 
tanja muutamia peiffoja jefoja tatjaan, mutta fofo jou* 
fon jarteen jefä ptä* että atapuotette pmppp*jatfoSta, niin on 
je jis f t  merffi, ettei je puu ote pitfä*ifäinen. Seuraa* 
jan a  fejäänä, fun teifeltään tatjajejoja, jätetään faiffi 
je ja t jarren parannetusja ojaSfa faSjamaan, joten puu 
muoboStetaan matatajartifefft; jetnmoijena je joinfuin jaat* 
taa feStää jiffi että pebelmöitjee taiffa faSjattaa ptnppioifft 
fetpaajia offia.
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(Suomenmaa tofiaan et ole Utomxoltaufa juuri f onttoa 
jiebetmäpuiben miljetpffette ja pteijeSti puutartja^oibotte, 
mutta taitotta ja toimetta jaotetaan moittaa monet ma§* 
tuffet ja jjanfaluubet. |jebetmäpuut jaottamat maatettua 
etiffä tottua maahamme ja ilmanlaatu muuttuu mäj)iteflen 
tautjfeammaffi, jajjfa juuret rahamme ja juomme jaotetaan 
miljamiffi peltoitjt ja mif;ertämiffi uiituifft; fittä epäilemät* 
tä omat nämät aatoat jiebetmättömät autot npfpijeSfä ti* 
taSfaan joitta ^ntloi îxi ja tatotouofiin moueSja paifoin tä* 
tyiStcitlänjä. paljon paiffafuntain laatu ja luonto maifut* 
tatoat ilmastoon, jamaten fun moninaijet ijmiistpctfin faS* 
toien muoboStumijeen. SJtiSfä raf;fa taitto juo fuitoataau, 
muuttumat mejifaömit, joita täSjä ufeampia muojia mielä 
faStoaa, pienemmiffi ja jjaarutfaammifji; miSjä metjä j>a* 
tataan lumoon, peittpmät faSmit tarmoilta taitto uutumitta 
muotta jälfeen^äin, ja tulemat rnpoS pienemmifjt j. u. e. 
(Siten jiiS nät;bään, että ittnaSto mäfjäSjä ajaSjätin tutee 
tau^feammafji, ja että atfuperäijet taSmit jiitä mäf;itet(en 
fatoamat, jättäen jiauja mitjettpjen maiben fasmeitte.

historia mpöS tobiStaa ilmaston muuttuman jitä taitfj* 
teammafji jota enemmän maata mitjettääu. 9iiittä tienoin 
JKanStanmaatta, misfä miinarnarja*mitjett)S tätä nptpä on 
paras etatuSfeino, mäjjän paremmin fun 300 muotta tafa* 
perin ei mietä Icptpnpt miina*fcpnncffia merfiffifään * ) . 
SafjaSja ei tunnettu STaciton aitana mietä ainoatafaan 
pebetmäpuuta; tämä pistorioitfia ei luuttut niibett ottenfaan 
jaottaman taSmaa jiettä; * * )  jamaten omat mpcS ujeammat 
rpptifasmit jiettä maSta mpö^emmän ajan tuomia. Siinä on 
jo ipttä tohistusta, että puut ja muut faSmit jnmaitjemat 
muuttamijen teubommaSta ilmastosta fptmempään, jaotta* 
mat omistaa jen luonnon ja tottua, ajuStua fiifxen.

*) iifier gelb*unb ©arten brobnlte, mit SRiicffittyt auf ba« Siima tn 
lanb. Ceppg 1791 173.

**) fatio: Taciti de situ, moribus et pop. Germ.lib. Cap. 5.
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Sltaanmiljelps on meibäufin utaaSja miimeiftuä alfoilta 
metfeästi ebiStpnt)t, ja juojtteltuna fun on, ebiStpp je epäi* 
lemättä muoji muobelta enemmän ja enemmän. £)ebelmä* 
puibett mitjelpf jen ja t>leife§ti puutarha*hoibcu tulemaijuu* 
beSta fitä mastoin ei ole juurin toimorniSta. Stämät ja* 
lot toimitufjet omat tätä upfpä heitätit fillenfä ja nautti* 
mat äimän h)äf;äu armoa ja feljoituSta, maiffa fpllä au* 
faitfifimat moleutpiaf in : ne oivat pritpffiä, jotfa ebeSautta* 
ivat termepttö, Ini^aijuutta ja toimeentuloa. (Sitä lehti* 
puut, olfoot mitä lajia lipioäänfä, ajuuI;uoueitten lähistöllä 
omat äimän itafmttaVoat ja l;upaijet marjonja ja taipeen 
touoffi, joufa meille jumina juomat, lunten jofaijen, jota 
fauneuben tuntoa ei ole päräti paitji, nti)onni)Itämän; näit* 
tä paifoin tulee itmafin pul)taautma!ji ja termeellijemmäffi, 
fun miSjä lehtipuita ei löpbp. SltoneSti tästä on tultu ma* 
fnutetufji, milloin tarttumaijet fimut ja hämittämäijet fulfu* 
taubit omat liiffuneet. heltein hamaitjematon h^h^1111̂  
nen taiffa lueöte erittäiufi leljbiStä ei ole tarfaStelemufjien 
jälleen juuri mähäinen. $eSfinfertaifeu juureSja puuSja 
on armeltit oleman noin 15— 20,000 lehteä, ja jofaijeSta 
tehbeStä on havaittu päimäSjä haihtuman 10 pijarau mer* 
taa foSteutta, jofa fofo puulta tefee noin 30 Siitä 
on fiis pmmärrettämä, että hengitettämä ilma näiSjä pai* 
foin on toista laatua, fun ntiSfä lehtipuita ei faSma.

puibett ja penjaSten fasmattaminen fobon pmpäriHe mat* 
faan jaattaa jimepteeufi fatjoen paljon hh^ää paitji muita 
etuja, joita tainfaltainen pritps tuottaa. Sitonet joutilaat 
hetfet, jotfa nuori jo menettää turhamaijiin ajaumietteijin, 
jopifi perheen*ijännän johboHa ja fehoitufjella fäpttää pui* 
ben isiuttamijeeu ja fobon fauniStamijeen; nämät he*fet 
eimät juinfaan oliji määrin fäptetpt. Slteibän ^h^tfctlä 
fanjaHa plimatfaanfa ei ole fauneuben tuntoa, mutta je ra* 
faStaa fotoanja. ©ttä tämä raffautenja mieläfin eneniji, fun 
näfift foto*jeutunja oman tpön fautta ja mähätlä fuStan*
v  5
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ituffella laimeneman ja lifäämäit elatusta ja maraflifuutta, 
on epäilemätön.

$uu radasta teloitetaan luopumaan mapingollifeSta 
nautinnosta, näpttää mpös oilealta ja fopimalta lanttia 
pleiStci maraa parempaan ja tertoeellifempään. Surmeletoau 
palomiinan fiaan tteutooo muutama olutta; mutta eifö puu» 
tarpa»poito ijptä ppmin anfaitfifi fuofittelemista ja liitosta? 
Oluen malmistantinen tulee aittafiu olemaan ptfitpiSten 
moitteita pleifön maroista; jota mastoin puutarha»poito, 
tun fe tulifi pleifötle tututfi, tarfoittaifi peteistä paras» 
ta. —  ^arpain tät> tämän tarpeetlifen tiehen letoittäminen 
piattoiu afetettamiSta f anfa»f Ouluista. 3tofaifeHa tanfa»tou» 
lulla pitäifi oleman tpnnprin ala maata puutarpa»miljelpStä 
marten. 9teljäS ofa tästä alasta olifi tarpeeffi puutaimis» 
tolle; loppu fäptettäifiin tatoaKiSten rpptimaataSmien tplmölle 
ja istututfelle. koulun opettajan pitäifi ofaaman opettaa 
lapfia miljelernään ja hoitamaan puita ja juuritaStaria. Su» 
femifen lopetettua fouluSfa, fopift tiiman aita päimäSfä 
läjittää opetulfeen ja tpöpoit puutarliaSfa; tämmöinen tpö 
parin tiiman paitaUanfa»olon jälleen epäilemättä putoittaifi 
fetä opettajaa että lapfia. ,jppmä mpöS olifi että lapfella, 
touluSta eroteSfaan tailla enfi istutulfen aitana f en jälteen, 
anuettaifun jolu pebelmäpuu istuttaalfenfa toto»tienoillenfa. 
'Jtämät puut olfimat fitteu rattaita muistoja lapfuutenfa 
pupaifiSta ajoista ja poibeltaifi epäilemättä ImoleUiJeSti; ne 
olifimät itäStitn tpöStentelemiä jäfeniä perpeeSfä, ja autai» 
firoat muofittain apunfa feit elatutfeffi.

9tuoruuS ott opin aita. Soimottama fiis olifi, että toit» 
luu opettajat uStonnon»opetutfen opeSfa el;fä mäpäntin neu» 
tooifitoat nuorifoa mpöS faSmu»eloit tieboSfa, ja perättäifl» 
mät lapfet huomaamaan, miten tutin puu, tutin tulta, 
tutin tasmi muistuttaa humalasta, jota laitti moimaSfa 
pitää, pallitfee ja fmlh00- Sapfi oppifi niinmuoboin nöp» 
riittämään itfenfä uätpmättoman olennon ebeSfä, ja tun» 
nioittamaau Jf)äntä, josta peitolla järjellänfä ei faa feltoää
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j;a järelliStä futoauSta, ellei jofu jorata jäiltä huomaa
maan, miten f a ma olento ilmoittaa itfenfä ^määril
tämme luonnolla. $aStou-elo on mpöS marina tutua omal
ta tuolemattomuubeStamme. ©en falaifeit tooimait -— 
jota ftemeneSfä lepää fifft että lämmin ja toSteuS perättää 
fen eloton, jota fattaa taStoamifett altuuufa, jota taStoiit 
taitfiin ofiiu to ie maasta ja ilmasta imemän elaffeen, ja 
jota toarjeiee faStout, niintautoan tun elätoät, alfu-ainepif- 
fenfa liufenemaSta —  fen tooimait laatua, taStou-elen pe
rimmäistä fpptä, emme tooi täfittää. ©e ei faata olla 
ntintään tutun aineen omaifuuS, toaan futua teniiallifen 
peimouben tanSfa ja tuitentin ftitä eriätoä; fitä fanotaau 
faStoien elon-peruSteetfi ja f e näpttaiffe' f ainoin tun elo ih
misruumiisia. (SpFemme tooi täfittää elon-peruSteeit pe
rimmäistä luontoa, täptpp nteibän tuitentin mpönnpttää, 
että fe on fuuri, plpäiueit tooima, jota jopbattaa taStou- 
elon ilmiöitä ja muutotfia, järeStää ja muoboStaa taStoiit 
ofat tauniitfi, eStäa lapoamifen, jota toaSta tuolemait jäl
teen aitaa, on omaSfa toallaSfaait, toaan ei niibeit taStoieu, 
joisfa fe toaifuttaa, oleStelee toielä taStoien liutenemifen 
jälteen niiben altu-aineisfa, ja noufee jälleen plöS alfupe- 
räiftSfä puptaubeSfaan. Xämä jopbattaa meitä päättämään 
faStoien elon-peruSteeit olleen olemaSfa ajan alfu-puome- 
neSfa. SFppSfään näitä faitfia mietiSteleSfä, patoaitfemmc 
faStou-eloit tobella oletoan tärfimpiä tutoauffia maallifeSta 
ja tuletoaSta elämästämme. StäiStä fpistä näpttäifi mpöS 
opetutfen pitutarpa-poiboSfa aitoan pptoitt anfaitfetoan pp- 
biStettää uSfon-opetuffen ja muiben opetusten tanSfa tule* 
toisfa fanfa-touluisfa maaSfamme. Slfta on mpöS fäptcl- 
lifeSti aitaan faatatoa fuuritta fnStannutfitta, tun toaan pa- 
lua ja taptoa ei puutu.

3oS ebeS jotfut niistä miepistä, jotta joutumat taStoa* 
toan uttorifon opettajitfi, toettaifitoat louluisfaan täpttää 
näitä neutooja pebelmäpuiben toiljelptfeSfä, joita täSfä Ip- 
ppeSti olen antanut, olift tarfoituffeni perillään ja toitooni
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täytetty, ja Rattoa fyllä ©noitien jaloilla taaemmasta ja totlyittömämmäSta fybämeStä toitoottaift Reille onnea ja menestystä yrityfjeSjääit, fuiit
®irjan=tcFiä.
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