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(Enltmäuieii £u(tu.
^liittyin laabitöta Satuon ntaagfa.
„S)liittp on pellon äiti" fanotaau Itjttä man*
tjaSfa fuomalaifeSfa fattanlaSfuSfa; mutta ei [e tui*
tenfaan fittä näptä, että olifi intetä nätein miirnei*
ftitt aitoin asti pibettp niittyjä jumi oifeaSfa äi*
bitlifeSfä fumtiaSfa ja IjoiboSfa ©amonfaan maa*
funnasfa, ja marfinfaan ufeiutmin paifotn Saitte*
Iin lääniSfä, joSfa miljellps*maat Dinatfin enimmät*
feen f)ietfa*pot)jaifia.
Änin fanotaan niittiä peiton äibifft, niin fittä
tarfoitetaan, että paras elatus ja moima peltotie tn*
tee niitpstä. SUlutta ©amoSfa ja ÄarjalaSfa on
mielä näihin asti tuttut enin lifä*tnoima peltotie maan
ta Siesta, niin että näisfä maafunnisfa otiS moi*
nuttin fanoa, että meiltä „faSfi on pellon äiti."
SJlutta tuin npt faSteSta faapi tarjan ruumaffi
ainoasti olfia, ja niitä farjatte fpötettpnä ei ote
tämä antanut paljo muntafaan jonottamaa tuloa,
ja pellolle on fen tautta faatu ainoasti laifjaa
olti*fontaa, niin fiitä onfin feurannnt fjuono pelto*
miljelps.
ÄaSfi ei fiiS ole telmottinen äiti pellolle, jonfa
muotfi niittp oifeaStaan on ftfft faatama. S)3elto fttte
ollaan niitpn tptär.
SUlntta äiti tulee pian manfjaffi ja moimanfa
mäljenemät. ©illoin on tpttäretlä melmolltfuuffia ai*
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billenfä. ©en nimittäin on, fatnasfa fuin maan ru*
peaa jtifjen fpfenemään, apferuubetfa ja fiitotfifuuben
tunnotta autettaroa maniaa äitiänfä pänen toimitut'*
fisfanfa ja nain fofeman patitta äitinfä entifiä mat*
rcoja ja fustannuffia pänen ppmäffenfä. ©e tahtoo
fanoa: fuin pelto on faannt mäfi*aineita nii*
tpltä, niin pitää fen niitä taas mälistä an*
tämän ta f äijin niitptle. ©e on: sftiittpäfitt
pitää moimistettaman ja poibettaman. Sttuu*
teit jättää fe miinten Ijeinän fasmamaifuutenfa ja ru*
pcaa lastuamaan puita, fammatta ja muita moimat*
toman maan fasmuja.
SCämmöifeSfä furfeasfa titaSfa omat tätä npfpä
niitpt ufeammasfa ©amon ja Marjatan tatosfa fefä
paifoin muuattafin ©uomesfa. SBiime aifoina on
fuitenfin moniaisfa paifoisfa ja taloisfa rumettu pi*
tämään parempaa puolta niittiin forjuusta ja mil*
jelemifeStä, että näpttää ifääit fuin olifi jo jofu pa*
ranttuffeit toimo täsfä tärfeäsfä talouben afiasfa.
£ämän toimotun afian amittamifeffi ja joubuttami*
jeljt annetaan täsfäfin piffu=firjaifeSfa moniaita jof)*
batuffia, toimoSfa että ralaStetnt maantiellemme tut*
fifimat tästä faiffi ja pitäifimät itfellenfä
otjjeeffi fen fuin fullefin t)pmä on.
SJfutta fuin niitpt ©amon rnaasfa omat niin
monentaifia, niin, ennenfuin moibaan efiteftä futtefin
fopimatftmpia parannnSfeinoja, on IpIjpfäifeSti feli*
tettämä nitben laabut.
Sfaitpt ©amoSfa omat pää*afiaflifeSti neljää eri*
laatua, nimittäin:
l:fft, ^otfo^uiitpt,
2:fft, huimat, plämät foman maan niitpt.
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3:ffi, ©uo*niitpt, ja
4:ffi, £nl)ta*niitpt.

häistä fustatin felittäfäämme npt eriffeett.

1.
Sltotfo^iityt omat ataifia, joto miettämiä eli ta*
faifta mätien mätyfftä ja laaffoja, joista aitoinaan
on puut ja fannot enfin mätjitelfempois raimattu ja,
metifempinä otleSfa, on niiben t)alfr laimettu mäfyä
jotafuta ojan uraatin, niiben mapauttamifefft enirn*
rnästä mebeStä. S33älistä on niihin raimatesfa jätetty
fimte tänne jotn foimu eli mun puu leijoinaan ja
fiimeStämään, että muta niitty fitte paremmin faS*
maifi t)einää. On, näet fen, moni luullut f)amain*
neenfa, että £>t)toä I;einä fasmaa ainoaSti fiimeffeSfä,
fe on: puiben ja penfaiben fuojasfa. SDtutta tämä
luulo on fotonaan määrä, ©itiä maitta fiimeffeSfä
näpttääfin tyllä ttfetti oleman toistoifantpi Reiltä, niin
fe on metifempää ja maan muuta huonompi laatuista
„lel)ti*l)einää," jota fitte fuimaeSfanfa tutistuu mar*
ftn mätään, eimätfä fitä eläimet fpö tosiaan oifeiit
tartoin. Slufeatla paifatla tasmama Reittä fityen fiaait
on paljo moimatfaampaa ja termeetlifempää elämille,
eitä fe tuimaeSfanfafaan niin paljo tytpeite. ©iettä
misfä notfo*niityt omat ifompain multa*mäfien mä*
liSfä ja niiben läpi juoffee join puro, eimätfä ote
metfittpneet, tasmamat ne heinää jotenfin runfaasti,
joljon ott fppnä: l:ffi fe, että femät* fefä fabe*mebet
tuomat fiitjen jota muoft niiltä mieretlä eli pläpito*
letta olemilta mäfi*maiita uufia lannoitu3*ai*
neitä, ja 2:tfi, että fe fentmoifen niityn läpi tatoal*
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lifeSti juotfema puro metpttää fitä jänöin tuopifefä
Kumottaa raminto*aineita tjetnän taSmutte.
Stttisfä taas notto*niityt omat Iitan alamia ja
metifiä, fiettä fammattuu ne pian ja tasmamat par*
maa fetä mäpä*moimaiSta heinää, ©illoin faipaa*
mat ne hämäämistä niiben oiteatta ojittamifetla.
$uin notfo*niitty on lemeämpi, plemämmittä
reunuffitta, niin ettei fen läpi*juotfeman puron tuima
femäittä jatja nostaa mettä näitte reunuffitte asti,
niin fittoin eimät nämä laiteet moi antaa ppmää
petnän fasmua. ©iinä tapautfeSfa on purosta nii*
tyn plätyuolelta altain erinäifettä ojatta jopbatettama
mettä toStuttamaan näitä reunamia. (Äatfo toi*
festa lumuSta niitpn metpttämifeStä).

2. huimat, tylämät foman maan niitit
S^ämä omat, famote tuin ebettifettin, faatu rai*
maamattaufeimmittainentifistätasamaista jaapoista.
(Snjtmältä, itiinfauman tuin maaSfa on raminto*ai*
neita, tulleita fiinä ajan oloon mäbänneistä tasmnista
tapi niiben poltettaesfa tulleesta tukasta eli porosta,
tasmamat ne heinää jotenfin ppmästi; mutta fittem*
min, muntamain muoften tututtua, jättämät ne tel*
roottifemman heinän tasmun, eimättä moi fasmaa
enään muuta tuin fomaa ja meputointa tatfutyei*
nää eli „3uSfin partaa", mintuin fitä tamattifesti
nimitetään.
Sftärnä eimät fitfe enään ole mitään etuifia patf*
foja niittynä pibettäroäffi. S^itSfä on opumelta ruofa*
multaa, mutta omat muuten pgmä*popjaifta ja fen*
muofft f)pmm fopimia pettoiffi, eli niityitfitin läppiä
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raasta oifean ^bistetytt pelto- ja niitty-miljettytfen
lamoin miljelemättä ja lannoittamatta, jos nimittäin
oraat tiraettömiä eli mähemntän timifiä; mutta jos ne
oraat paljo timifiä, ifoitta, tiintonaifttta pohja-fimittä,
eli niin luin paifoin fanotaan: „ala*paafiffoa,"
niinfittoin ei auta muu luin ufein päältä lannoit
taminen ja eljfäpä toifinanfa metyttäminentin. (Äatfo
toifeSta lurausta näistä molemmista niityn paran
nuskeinoista.)
3
Suo-niittyjä SamoSfa on pääaftasfa fa^talaifia,
nimittäin fuiraia ja raetifiä, huimat fuo-niityt
fasmamat taraattifina rauofina raä^än, mutta parem
pilaatuista ja eläimille termeettifempää heinää luin
raetifet fuo-ttiityt, jotta taas tasraaraat runfaammin,
mutta jotenfin raoimatonta ja fiis mähä-armoista
ruoste-heinää. Stinoasti fateifina rauofina tasraaa
fuiraat fuo-niityt runfaammalta heinää; mutta poutarauofina fitä raostaan ei niistä faaba paljo fanottaraatfi mitään.
(£ttä fuo-ttiityt oraat meillä SamoSfa niin raähäantaraia ja peräti huonoSfa tilaSfa, tulee ftitä, että
meibän fuo-miljetys on ollut näihin asti perustettu
niin määrälle lannalle, tuin nimittäin on fuota railjelty maan pää-afiaSfa railjan fasraattamista
raarten. «Soista on otettu tamattifeSti niin monta
jpmä-miljaa, tuin femaan fuinfin on raoinut tasraaa,
ja fitte raasta on jätetty ne heinän tosmutte. luon
nollista du, etteiraät ne iällä lamatta ole moitteet
enään tasraaa fetmottifia heinän tasmuja, maan oraat
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fitfjen fiaan, ottaneet farkun eli fuben fammalta, jos
oraat otteet fuiraia, ja muuta raalfcata fammalta, jos
oraat otteet märfiä. tämmöinen juo railjeltyS-tapa
ou raerrattaraa fiityen, että jos peräti uuraulfitn ajettu
tyeraoinen, jota ei euään jatfa juosta, pantaifiin fitte
famaSfa, ilman [työttömättä, ifoa fuormaa raetämääu.
(Siitä luovutan raeboSta ei tulift mitään, ennen tuin
tyeraoinen faapi putyaltaa, ftyöbä ja ferätä nufia raoimia. ©arnote on fe monitta railja-fasrauttta ttnrau*
tetun fuonfin fanSfa. ©e ei enään raoi tasraaa mi
tään, ennenfuin fttä, joto lannoitetaan, eli fe faapi
muutamia ranofia leraätä fefä näin ferätä ilmasta ja
fateeSta nufia raoimia.
istuin Joraat railjeltySmaat ©araosfa oraat enirnntäffeen forain firaiftä ja fenrauoffi raaifeita railjettä,
raarfinfin niittytfi, niin onfin meibän fenrauofft faataraa niittiimme paraaSta päästä foista, joita ftyllin
ttyttä on ufeammatta talotta täällä. Stttutta ftttoin
onfin fuorailjeltyffemme perustns-tarfoitus
mnntettaraa niin, että fuorailjelltyffellämme
tarfoitamme paraastaan raaan tytyraäin niitttyin faamista.
©illoin tätyttyty ttytyttyä raätyempään toiljan fasraattamifeen niisfä. ©illoin on ttyttäffi, että otetaan
raaan uubis-foista 2, eli forfeintaan 3 railjaa, ja raantyöistä fuo-niittytStä pehmitettyinä paifoitta ainoaSti 1
di forfeintaan 2 jtyraä-railjaa, jos nimittäin poltta
matta tatyi muuten tyaubuttamatta eli mäbättämättä
railjettään; raaan jos on titaifuutta fonnittaa heinän
tasraunn jätettäraää fuota, niin fittoin faattaa fiitä
fitä ennen ftyttä ottaa nfeammanfin railjan, tuin raaan
fitte ratimefen tasraun alle,, johon tyeinänfht fiemen
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Iplmetään, poimitetaan juota roaljmagti oiJeatla fat*
jän tat)i t)uugft*fonnatta eli fonta*mebettä.
(Si fiiö ole mäntäin fuo*niittpin parantamifeJji*
Jaan muuta Jelpo teinoa, Jutn niiben oifea milje*
leminen ja lannoittaminen. (Äatjo toifegta
lumugta enemmän tägtä parannug*Jeinogta.) päältä
lannoittaminen moipi rnpög auttaa niitä mätjän
paremmin Jagmamaan.
4. Shtötamiittyt

£utjta*niitpfft lutfutaan JaifJia järmien ja jofieit
rannoitta olemia atamia ja metifiä hetteitä jelä juon
tegfugsfttmäffeitä. 9tämä fagmamat ujeimmittain
näyltään ja fo’oltaan runpaanlaijen mitjmiläg* ja
muun togtean maan heinän, jotta luitentaan ei
ote Jarjatte ta()i Ijemoifitte ppötettpnä marpin juurta
elätpg* eli raminto*armoa, marpinfaan, jog niitä ei
niitetä ja Jorjata tornin nuorena, ja latoon eti pie*
teJjeen pannegja feJoiteta niihin mät)än puolaa.
heinän laatu jaabaan näigpä parannetufpt ai*
noagti fttloin, mittoin eti migjä näitä lut)ta*pat!toja
moipi jaaha, järmen eli joen lagJemifella, mätjän
JuimemmaJji. pietän ja rämän näiben päätie tja*
joittaminen auttaa mpögJin, petä pammateen Ijämit*
tämigtä että tjeinän Jagmun parantnmigta näigjä,
niin mpög niiben Jarfjitfeminen terämä*pii!fipettä
rauta*Jareitta, ^ättä tpöttä, pittoin tättöin tefjttjnä,
jaabaan niigtä pammal jotenJin tjämitetpfpi; ja tuin
Jarein piiJit repimät mätjän pitä Iutjta*niittjn magmaa
juuri*Jamaraa, niin pääpee ilma paremmin fjeinifon
juuriin, malmigtamaan raminto*aineita lagmuitte.

10

harjan foitnan paneminen lupta*niitptte eli
päältä4annoittaminen auttaifi fpttä itiähän heinän
fagtoua fiinä; mutta fuitenfin on fpptä pitää tätä
enemmin ppmäu tamaran tuplaulfena; fittä !uin
lupta=niitpt tatoattifegti oioat liian toetifiä, niin puup*
telifi toefi pian pois fonnan tooimat fiitä Suttaan;
fiipen fiaan tuin fuiroemmitte pailotöe pantuna faifi
famagta fomtagta paljoa fuuremman ppöbptt. SCöaan
lettä lienee fontaa runfaagti ja fpttäffi asti riittää
määtt, niin fe panfoon fitä lupta=niittpnfäfin päältä
lannoittamifeffi; fittä ppötpä fiitä on fumminfin.
3ofa taag faanee iupta*niittpnfä järjen eli joen
tapi petteen lagfemifetta ipan tuimaffi, niin fe toit*
jellöön fen oitein, mintuin ainafin fuo=>niitpu,
jotfi fe fitte muuttuu.

^ D t llC Il

CuRu.

paiannugfeinotöta.
Sftiittpin paraunugfetnot moibaan jafaa feuraa*
totin 7:mään eri4uo!faan, nimittäin:
l:fft, SJtetfän poig raitoaaminen niitpltä,
2:ffi, Sftitpn toebegtä mapauttaminen,
3:ffi, (Sammaleen pämittäminen niitpltä,
4:lft, SUiättäiben poig faaminen niitpltä,
5:fft, Sftittpn metpttäminen,
6:!fi, Utitpa päältä lannoittaminen, ja
7:ffi, SSiljelemättä niitpn parantaminen.
Olemme afettaneet nämä täsfä täpän järjegtpf*
feen femouoffi, luin tunnemme, mitä parannulfia, —

11

mailtapa äimän helppojätin maan tuitentin fangen
tärteitä, joSfo muuten mähä*pätöijtä, — niitit ©amon
rnaaSja ja marjinfin Sftiffelin läänisfä enjtnnä ja
enimmätjeen omat majaalta. Suutta näistä itfe tus*
tatin erittäin.

1. SXftetfän potö raivaaminen niitiltä.
$£ämä on enfimainen ja mälttämätön tehtämä
nfeamman huolimattoman maamiehen niiteittä, jotta
omat pääsjeet penfoittumaan ja metfettpmään, niin
että tuetin enään pääfee miitaffeella niittelemäänfään
puiben ja penfaiben mälpfjiä; jttfä metjä on ottanut
niin juuren maltan, ©enmuotfi fuuleetin toimetta
jempain maamiesten ujein janoman tämmöifeStä pen*
{astuneesta niitistä, että: „fe mies on laStenut nii*
tpttenfä lampuotia," fe on: arentimiehiä.
Oilein ihmetyttää ja jämättä rnpös jäälittää,
että pibetään talon parasta turmaa, nimittäin niittyjä,
niin peräti huonolta forjuulta, ettei ebeg metjääfään
niistä pois raimata. ©hän niitty moi yhbeltä ja
jämältä fertaa tasmaa metjää ja heinää, ©enmuotjt
ontin näiltä metjäijiltä niityillä tamaltijeSti huono
ja h^Uja heinän tasmu, ja jtihen jiaan taifenlainen
huono jamrnai ottaa näisjä maltan. — ©hnn fttnä
meniji marjtn monta tpö*päimää, jos jota jyfjy tus*
jätin taloSja menijt foto talon perhe niitylle firmei»
neen ja faSjaroineen, raimaiji pois penjaat, eroitte*
liji ijommat puut eri läjiin, taimelta totiin polttopuufji mietämätji, paniji rijut ijompiin läjiin ja ne
jitte fuimettuanja toijena eli folmantena fejänä polttaift jefä lemittäiji tuetan eli poron niitylle, jota ftifä
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olift pptrnn tiitoUinen. SDtiSfä taloSfa taas ei ole
pamu*metfää, »aan taruittaan f uitettiin, otfien puut*
teeSfa, ntuita aluifia tarjolle, niin fiipen ott ppttön
läppiä nämä rifttt niitpn raimaamifeSta, luin maan
fitte toimitetaan tämä raimaaminen aitafempaan, lep*
bett mielä puuSfa olleSfa, niin että lefjbetfht feuraa*
mat offaitt mutana, ja tetemät rifuja aluifitfi fotoe*
liaammitfi.
£ämmöifeSfä niitpn raimaamifegfa on paras taa*
taa fuurimmat puut juurinenfa, niin ettei tantoa*
taan jää niitplte maStuffitfi. STärnä tapahtuu fittä
lamalla, että palataan enfin firmeettä maan fifästä
peitti laitti pnun jnuret noin pari eli tolme torttelia
etäältä puun tpmestä. ©itte migtataan töpfi plöS
puun marteen, eli jos fiinä on pittiä riiputtua otfta,
mebetääu niistä, toisten tpöntäesfä, pnn tnmoon.
STättä tamalla pnuta taataesfa on tpllä mäpä
enemmän tpötä tnin tamaHifeSti tirmeettä poitti pa*
tateSfa; mutta näin ei jää tantoa, josta nnfia me*
foja pian tagmaift; ja niitit» mpöS pääfee näin taS*
montaan peittää fiitä pnnntin fialta. ©iitä tannon
ojasta faabaan mpöstin polttouunia erään palon
pituus lifätfi, jota ei ole niintään mäpä etu fieHä
tnisfä polttopuu jo on mäpisfä.

2. 9litttytt ttebegtä ttxtyauttaminen.
diole mäpemmän ipmeteltämää fetään, tnin
annetaan meben mallita ja pitää pappamana niittpä,
fetä puonontaa tasmuja fiinä. 5pitäifipän jotaifen
maamiepen älptä, että metifeSfä paitaSfa niitpllä ei
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lastua muuta luin matfeata fammalta ja ftellä täältä
maan joulun meluttoman heinän lorren.
^Pitäifi mpöstin jämättä ätyttämän, että ufein
maan muutamia fpliä ojaa, laimettuna jomottamaan
pois mettä femmoifeSta mätästä Railasta, olift tyl#
tälfi muuttamaan Railan joulun ajan perästä oiteaffi
niitylfl, paremmatta minän lasmutta.
Olemme luutteet tätä mastaau mäitettämän, että
luin metifen niitin ojittaa, niin fe jättää minän taS*
mun Utyrt lofouaau pois.
SRiin fe Ipttä tefee eufimäifinä muofina ojitta#
mifeu perästä, jola tulee fiitä, että tuima maa faS#
maa toifenlaifia eli tytläuääu toifia minän laatuja
tuin märtä ja metinen, ©enmuotft: tuin maa tui#
mataau, f)ämiää fiitä pois ne metifen maan mäfjä*
armoifet tasmut, ja fiinä menee muutamia muofta,
ennenluin fityen faapt ttufta; parempain ja tuiman
maan tasmuin fiemeniä, jotfa fttte tarmitfemat aitaa
mätjitetten junrtnalfenfa fiinä lomaSfa mitjetemättö#
mäsfä ja mielä mätänemättömäsfä fammateen fetai#
fesfa entifen heinän juuri*tamaraSfa.
SToifin tämift, jo§ fen tuimatun maan oitein pep#
mittäifi ja fttte tylmäifi ftt^ett minän ftemeniä. ©itte
rupeaift fe tasmamaan topbnSteentin entistänfä paljoa
parempaa minää. SBaan jota ei testaa rumeta fti^en
tyityön ja mätään maimaan, miniä oitea niityn mil#
jeteminen maatii, niin fen täptyp auttamattomasti
typtyä fiimn puonoon minän fasmnnn, jota fiitä ilman
faabaan.
Suitettiin on fnimemmatta niityltä faatama mä#
pentpitin peinä paljoa parempaa ja ramitfemaifempaa
tuin märän niityn, toifinanfa rnnfaampitin, petnä.
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Senmuolfi on niitty luiteufin, joSfo fitle ei muuta*
Jaan parempaa parannusta toimiteta, ebes fnimattama
liieuimäifeStä mebeStä, ja fiipen fiaan ennemmin metp*
tettäföön fitä Iemät*fefäStä oifeatta järjeflifemmätlä
metptpS*feinolla.

3. Sammaleen fyännttäminen niitiltä.
(Sammaleen pämitps niitpltä, misfä fitä paljo
on, ei ole niintään peippoa teptämää. Sen ebelleen
täsmääminen fpUä faabaan feifatetulfi niitpn fui*
maamifella; mutta ennenfuin fe ftitä mätänee ja ntul*
lalfi muuttuu, niin fiipen tartoitaan muofia.
Sammaleen mätänemifen jonbnttamifelfi on fui*
teniin ppmä, että lemitetään femmoifelle fammaliffo*
pailalle peilaa, rapaa, tatji multaa, eli maillapa fa*
mealin, mäpintään noin tuumaa palfnlta.
Sftäntä raslaammat maa*aineet painamat ja pan*
buttamat fammalta felä niin auttamat fen mullalfi
muuttumista. STäSfä tapaulfesfa faapi fammal olla
mäpäit lostea, mutta ei ipan meben mallasfa.
huimempana olleSfa on taas paras, femätllä,
filloin luin fen pinta on jo mätään fulauut, laveita
fammalilfoa niittpä rauta*piiffifellä farpilla mapmaSti,
niin että fammal irtauntuu maasta, ja fitte fopii
fitä foota läjiin ja luimalla femät*apamalla eli muun
pitemmän pouban perästä polttaa ne pienet läjät, ja
lemittää fen näin faabun tuplan jälleen niitplle.
£ämä tupla on taaSlin fefä lannoitus* että ppmää
mäbätpS*ainetta fille fiinä mielä jätettä olemalle fani*
maleetle. £ämä fiis olififin fefä peipoin että paras
feino fammalifoKe; mutta fe on mäpän epämafaista,
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tuin fatnmal, ollen luonnoStanfa niin »etinen fasmu,
palaa ainoaSti pitfällifellä poubalta.
Ufein lamataan fammalifoita, joiben alta on pp*
»ä faS»u*multa. (Silloin on paras, että, jofo fiipi*
auralla tafii lapiolla — fittotn luin fammal*ferroS
on lorttelia patfumpi — tääntää alaspäin fatntna*
leen, niin että multa tulee päällimäifelfi. ^täin tään*
nettpuä mätänee fammal muutamissa »uofisfa mul*
talfi, jos »aan pailta ei mataa »ebeSfä. £ätäfaapi
mpös »iljetlä fitte niin tuin nurmestaan täännettpä niittpä ainafin.

4* ^JMttätben poiä faaminen niitiltä.
SDtättäitä niitpillämme on neljän laifia, nirnit*
täin: l:tfi, multa*mättäät, jotta o»at tulleet, joto
eläinten »etelänä aitana potfemifeSta, ntuuriaiS=pe*
fiStä, eli niittymaan jo alusfa fpnnöffeUeen jättämiä
feStä,tapi jostain muusta fppstä, 2:ffi, peinä=mät*
täät, jotta omat tulleet moniatben paffu*juuristen
penfaS*peinäin juurista ja fängeSta, 3:tfi, f anto*
mättäät, joiben fifäsfä on tanto tapi muu pato, ja
4:tft, ti»i*mättäär, joilla on limestä fpbän.
Äapta enfin mainittua laatua mättäitä »oibaau
faaba pois jottatin fitä »arteit laitetulla niittypöy
iällä, joita on jo fetfittp ufeammantin laifia, »aan
joista ptfhtfertaifin ja jofaifeUe pelpoSti toimeen faa*
ta»a on fe, että fiinnitetään tamallifen »eto*re’en
jalasten »äliin fitä »arten teptp »ap»a ja terämä
»eitft ja fitte ajetaan fiUä mättäistä niittpä pitfin,
itiin että reti, joSfa istuu mies painotta, fulfee fun*
fin mättään pääKitfe, jolloin terä leiffaa mättäät irti
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niitetä, ja faabaan ne fitte ferätä fieXtä pois ja viebä
jopontin tuntioon.
Säftulta*mättäitä fopii mpösfin lapiotta paloista
ristiin, laivaa ntnltan pois fieltä alta, ja fitte painaa
jälleen pintaturpeet fialleen. kättään leSfnlfeSta eli
alta näin faatu multa levitetään niititte, joSfa fe lu=
feutuupäältätannoituffetfi ja virtistää peinäntaSVua.
Railoin nostaa mpträtfin laivaan niitty^ntaa*
pan, reiliä taivamattanfa, mättäitä fiipen. Sftäitä, fa»
mote luin ntuuriaiStyefiä, on paras jo lopta pa*
vaittuanfa, filloin luin ne vielä ovat pepmeinä,
farpitfemifella niitptte tafoitetta.
$auto*mättäitä taas ei faa pois muuten
tuin tannou eli pa’on fieltä alta pois perlaamatla.
$ ivi* mättäitä, misfä ne fpbän tivet ovat
fuuria ja tiintonaifia, ei faa pois muuten tuin po*
raamalla, eli purimatla, mintuin ÄarjalaSfa fano*
taan, ja täptpp niitä fiis muuten tärftä niityHänfä.
Ontin parempi, ettei niitä ruveta paljaStele*
maantaan; fiHä tuin tivien päättys onpeitettp mui*
laita tapi turpeella, niin faSVaa fe toti väpän pei*
nää, eitä niittäjän viitafe fiinä folapba fiveen, niin*
tuin fen paljastettua tetift.
<$beCtä felitetpt teinot mättäiben pois faamifeffi
ovat ebuCfifet fäpttää ainoaSti filloin tuin niityllä
on mättäitä vaan parvaSfa. Sflutta misfä niitä
on tipeäsfä, niin fiinä on peipoin ja fnorin feino,
että tpnnetään ja oitein järjellifeSti viljellään fem*
moinen niitty, jolloin fe fitte tpltä tulee tafaifeffi.
SD^iiSfä taas leiffaamaUatin on mättäät pois otet*
tn, niin fiinä on peinän fasvun joubnttamifetfi ppvä,
että fplvetään ne mättäiben fiat peinän fiemenillä.
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5. 9tiittyn teetättäminen.
SÖJtSfä »aan fuinfin ftiyen tiloifuutta on, ei
pibä milloinfaan jättää täyttämättä niityn metyitä*
mistä, ftttä fiita, järjellifeSti ja taitotta tehtynä, on
aina marrna ypöty yeinän paljoa paremmalle fasma»
mifeUe. £ätä tobistaa, mintuin jo ebettä ferta on
mainittu, meibän fellaisten notto*niittyimme ruitfaS
yeinän taSmu, joisfa juoffee läpitfe jofu puro eli joti.
liityn metyttäminen moipi tapaytua pää*aftasfa
faybellattn ert=!einolla, nimittäin: falpaamalla tayi
maluttamalla.
(Sbellimäinen, eli falpaamifen feino on yel*
poin ja ytfinfertaifin. Stäsfä nimittäin ei tarkoita
paljo muuta laitosta, tuin maan tarpeen mutaan fal*
mätään fiinni fe niityn läpi juotfema pnro eli joti
tayi fe fitä marten erittäin niityn nisfatfe taimettu
meto=oja, niin että mefi noufee niityn pinnalle muu*
tamiffi päimitfi ferraHanfa, ja fttte taas omataan
fafpauS aufi fittoin tuin taybotaan mettä pois laSfea.
3älfimäinen, eli maluttamifen feino fitä maö*
taan on fonStiHifempi ja tarmitaan ftinä paljo tai;
bofliSten määräysten mutaan teytyjä pieniä joyba*
tus* fefä meto*ojia tiyeään yli toto niityn pinnan.
Säybetlifet felityffet näistä metytys4aitoffiSta
maatifimat muutamia fumauffiafin, fefä muuten pit*
tiä felitytfiä. Sftiyin ei faata ryhtyä tämmötfeSfä
pienoifeSfa fanfan firjaifeSfa. @en fiaan neumomme
jofaista, jota taytoifi oifeata järjellistä niityn mety*
tys4aitoSta toimeen panna, futfumaan luoffenfa lää*
nin maamiljefys*neumojan, jota fitte, itfe patiolle
tullen, tutfii faiffi paifallifet feifat ja tetee paperille
2
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täpbellifen laaman, di vaalittaa jo maan päälle oja*
paitat tämmöifelle metpthgdaitotfette. peippohan npt
ott maamiljelpg*nenmojaa luntin maamiehen to*
ttinfa maatta, tuin fe fatfft tapahtuu ilmaifelft, mal*
tion di ruunun tugtannutfetla.
Stfian pleifelft lehoitulfelft ja attu*mataigtutfetfi
panemme tähän tuitentin muutamia pääkohteita niit*
tpin metpttämifegtä.
9S$alutug*teino ou ainatin paljoa parempi
luin falpaug. 2Balutug4einoUa metptetpigtä uiitpigtä
faabaan paljo ja hpniää heinää, mutta falpaamaÄa
metptetpigtä mpög paljo, maan tarteampaa ja huo*
nompaa heinää. £jpmä ja ebullinen on tuitentin fal*
paamaUalin niittpjänfä metpttää, fieHä migfä oifeata
maluttamig*teinoa, fppgtä eli toifegta, ei moift toi*
meen faaba.
SÖetpttämigtä toimitetaan fefä fptfpllä että le*
mäiltä., Enimmän ja runsaimmin metptetään fpt*
fptlä. Äuitenfin tanttaan ftitä ipögtä fplfpKä niin
aifafeen, että niitit) ehtii Huimaa ennenfuin maa jää*
tpp. (Ei ntpögfään aloteta [itä fpffp*puoleen ennen*
luin noin 2 miiffoa heinän teon jälleen. <Se nirnit*
täin mahtngoittaifi ja märättäifi heinän lagmua, jo«
meft pääfifi niihin pieniin amonaifiirt heinän fängen
reiliin; jontamuoffi pitää niittpin ennättää lagmaa mä*
hän uutta äpärettä, ennettluin niitä metptetään.
^emäillä taag alotetaan metpttäminen fitte luin
lumi on fulanut ja routa lähtenet niitpstä. $pl*
mägtä lumegta fulaneegta mebegtä et ole mitään hhö*
tpä, eilä fitä ftig ole laglettama uutplle.
@pffpl(ä annetaan meben fetfoa niitptlä aina 4
eli 5 päimää terrallaan, ja tagtetaan fe mäliKä poie
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2 eli 3 päimätfi, ionia perästä taas laSfetaan meft
niitille 4 eli 5 päimätfi j. n. e. HJtutta, mintuin
jo fanottiin, pitää taumota tästä tpöstä ennen maan
routantumista.
$emäidä muorotellaan meben niittytie ja fiitä
pois laSfemifen fanSfa famote luin ftyfftytläfin, mutta
luitenfaan ei tarmita femäillä niin paljoa ja pitfäl*
listä mettyttämistä luin ftytftydä; fittä fptftytlä metty*
tetään niitttyä lannoittamifen muofjt, maan leroäiHä
ruohon laSmuit pufjbiStamifeffi ja mirfiStämifetfi.
$uin tyeinä on eptintyt taSmaa for
lo=>
petetään femät*mettyttäminett. SOtuuten fe lämpimän
meben aitana rupeatfi märättämään heinän laSmua.
$efädä, pitfättisten poutain aitana, faabaait taas
laStea mätjän mettä niittytie, jotftfnfft mäljemmäffi
aitaa, efim. maan tyt)beffi työfft terrallaan.
$£ämä mirfistää peinän faSmua, eitä pääfe fui*
muus fitä maimaamaan. SSJtutta fateifeda jäädä ei
tätä tarmita.
t^aifeSta tästä näftyty mettyttyS*laitoffen pitämän
olla niin fomitettu, että mefi on maamiehen mallasja,
laStea niittytie ftUoin tuin tarmitaan, ja taas fiitä
pois, milloin afta niin maatii.
©enmuoffi maabitaan tä^än laittamijeen totta*
iteen joljbatusta.

6. 9tiitfyn päättä lannoittaminen,
Sfäittyn päättä lannoittaminen on f)tymin marma
ja luotettama feino jaaba jen tasmamatfi. Sftutta
ebeCtä taiffia on muistettama, että päältä lannoittaa
aimottama niittp pitää olla tjtymin ojitettu ja

20

tuima, niin ettei fe ntiUoinfaait tule metifetfi. ©en
ei pibä ainoaSti päältä päin näpttää fuimalta,
maan ftinä ei faa olla mitäänpof)ja*l)appamuut*
talaan, jos nimittäin päältä lannoittamifen pitää
täpbellifeSti maifnttaa.
päältä lannoittamista moipi läpttää faifenlai*
fille niiteille, fnin maan, mintuin raasta fanottiin,
liila märtpps ei niisfä maimaa. 2Soimme fanoa,
että fuo*niitt)t mielä oraat paljoa liitoKijemmat ja pal*
litfemat lamtoituffenfa paljoa runfaammin tuin t)ietfa=*
pof)jaifet loman maan niitpt. ©atträpopjaifella ja ofjut*
multaifetta niitpKä ei fasraaffaan paljo mitään ilman,
mutta päältä lannoittaminen riemastuttaa fitä ipme*
teltämästi muutamifft muoftffi.
^Riittm päältä lannoittamifeen leipää ja auttaa
fen taSmamaijuutta — Intin raointinfa mutaan —
taifti mafyboöifet lanta*aineet, niinfjpmin maasta,
tuin tasmuista ja eläimistä faabut; mutta täp=
bellifiutmiit maifuttaa tuitenfin täsfä, mintuin
taiteSfa muuSfafin maan lannoittamifeSfa, eläimel*
lifet lanta=aineet. ^elppoutenfa mnoffi otto*
faamnte täsfäfin npt pufjeetfi:
l:tfi. 9ttaaSta faatamat lamtoituS*aineet. —
^ämmöijtä omat fami, muta, piettä ja taittamaa eli
mergeli, misfä fitä oliS faataraana.
©uo* ja lupta* fefä patfumpi*mutaisten itotfo*
niittpintin päältä tanuoituffeffi fopii fäpttää famea,
pietfaa ja laittomaata. Äoman maan niitpUe taas
on fnon muta ja muu mura ppmää, ja auttaa fen
fasmamaifuutta.
©amea tapl pietfaa fuo* ja muille alamille nii*
tpitle faataifiin ufein itfe ääreltään, nimittäin ojain
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pojalta, jos maan fe fieltä nostettuna tulift Rajoite*
tutfi pptä tafaifeSti noin 2 eli 3 tuumaa patfulta
jota paiffaan. Stätä ei pitäifi mitloinfaan tetemättä
jätettämän.
SBiettämillä notlo*niitpillä on foetettu ja leijuttu
fitälin teinoa, että mebetään taimella muutamia tpm*
meuiä tuormia famea, niitpn plä*reunalle. Säästä
fitä fitte temät*mebet lumen fulaeSfa liumottelemat
mäpitellen ja juoffuttamat pitlin niitpn pintaa.
2:tfi. $ asmnis ta faatamia lanta*aineita, fo*
pimia niittiin päältä lannoitutfetfi, on paljo, ©iipen
leipää lailenlaifet taSmullifet aineet, olet, rpptimaan
perlfeet, potaatin marret ja pienolft palatut rifut,
joita tpllä faataiftin niistä paljoista niitpn penfaiSta.
fftifuiSta eli turpeista tapt fammaleeSta poltettu tupla,
hiilet eli t)iili=jaut)o, felä lailenlaifet rilat ja pienom*
mat lastut omat mpös fiitjen ppmin läppiä.
£>ienolfi, niinluin tamallifeSti larjan alufilfi
täptettäeSfä, palatut olfat niitpn penfaiSta omat
erittäinlin tepoitettamat täptettämätfi taittein timiS*
tenjaoput*multaiSten notto* felä loman maan niittojen
lannoitutfetfi. Sftäiu tulee „ptfi tie tatfi afiaa,"
niinluin manpaSfa fuomalaifesfa fananlaStuSfa fa*
notaan. ©e on: niitpltä tulemat penfaat näin pois
raimatutfi, felä niittp famalla päältä*lannoitetutfi.
Slfian paremmatfi tobistntfetfi ja tepoitutfetfi
ottatamme täpän eräs talonpoitaisten maamieSten
itfenfä karjalan maamiljelijäin totoutfeSfa 23 p.
©ppstuuta 1861 antama tobiStuS. (Äatfo „$uo*
pion läänin SDiaamiljelpSfeuran toimitut*
fia m. 1861 ja 1862,^ fittmlta 31.)
koulumestari Immonen (kiteeltä) mpös liitti
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f)teban vartutusta titityille levitettynä, niin myös fa*
ttoi yafattuin rifujenfin niitylle levittämifen autta*
van Ijeinän fasvua. $uin ntoniaat arvelivat tur*
fjaffi rifujen vaifututfen, niin fanoi toulun johtaja
£öf6erg, ettei fe faata oHa aivan perätöntä, foSta
@affan ntaallafin partoin levitetään olfia niityn fuo*
jetemifeffi fuivuubelta.
* lautamies S . lempinen ja 3. SOJäättänen
3tomantfiSta fanoivat toettaneenfa pienotfi palattu*
jen rifujen levittämistä fivrtfo*niityitte ja jo vuo*
ben perästä faattaneen fttä niittää, jolloin ftinä oli
ollut entistä parempi yeinän faSvu."
5Tämän firjoittaja oli faapuvitta famagfa to*
loulfeSja ja muistaa, miten nämä famat rniepet fer*
toivat täsjä vaan tartaStaneenfa itje luontoa. ^>e
nimittäin fanoivat tuHeenja fepoitetutfi toettavaan
niittynfä rijuittamista fiitä fuitt aina olivat pavaiit*
neet, että niitylle faatuneen puun eli rifun vieresfä
ja tienoilla on aina. parempi peinän lasvu luin
munatta. — STäntä varmaan tulee fiitä, että mätä*
nevästä puusta irtautuu tasvuin ravinto*aineita,
jotta fitte pyöbyttävät muita fasvuja.
3:tfi. Eläimistä f aatavat lanta*aineet fuitettiin
ovat laittein paratta niitylle, mintuin taiten muuntitt*
laifen maan lannoitutfeen. (Srittäinfin fopiva niityn
päältäpäin lannoittamifeen on faifenlainen virtfa eli
fonta*vefi tapi eläinten fuft. 9D?utta tällä niittyjä
taStetta artoeSfa pitää muiStettaman fiitjen fttä ennen
fefoittaa väpintätin toinen motoma vettä; fittä ilman
vebettä fetoittamatta on fe liian fyövyttävää ja polt*
taa pois peinätt tasvun enfi*alusfa. $uta nuorent*
paa virtfa on, fttä enemmän vettä fiipen pitää fe*
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foittaa; mutta manpempi ja paljo Rapannut mirtfa
et tarmitfe niin paljoa. SSJipögfin on tarfattama, ettei
luirtfaCta niitpn fagtelemigta tepbä tuimatta eli poutafäätlä, maan fateifetla ja märältä ilmatta, tapi fopta
fateen perägtä. @ateifetta fäätlä maifuttaa mirtfa
paremmin, eitä tarmitfe jittoin otta niin paljotta muulta
mebettä fetoitettu.
£ätä pitää rnpög pantaman pptä-tafaifegti jota
paitfaan, jota paraiten moipi tapahtua rattaille afetetugta tpnnprigtä, jonta tapin reitään on afetettu
feltaiiten pläftinen pajoitug-fiimilä, tuin tamaHigten
rpptimaan fagtettug-agtiain tormegfa pibetään. STämä
tpö on toimitettama paraiten fpffpttä tat»i femäittä.
SOtonegfa paitagfa ultomaitla terätään laitti
eläimettifet fonta-aineet, tomemmat ja metelämmät,
fuureen fuoppaan eli taimooit, tinriiffi muuratuitta
feinittä, jopon pannaan mitjalta mettä, niin että faiffi
tutee pptäläifetft meteläffi mirtfaffi. £äpän fuop
paan pannaan pffin taitfi eläimen raabotfin, meret,
tuoreet luut, tarmot j. m. f. £ättä fefoituffetta ja
t)apatutfetla fitte fagtettaan fefä niittpjä että peltoja.
Sltäin ei tarmita muita tunfioita, ja mäti-aineet tu
lemat laitti tuntoon.
SBarfin läppää niittiin päattä-lannoituffiin olifi
ipmifen fonta, jota pitäifi fitä marten taitetta puo
lelta ja tartfaubetta fo’ottaman ja fäitptettämän.
£ätä ei tarmiftaifi tuin maan aifafeen femäittä
juuri lumen fulaegfa panna pienofettä jota paiffaan. SJteittä talonpoifaifigfa taloigfamme tiian paljo
tuplataan armoifata maan mäfiainetta fittä manpatta
pitämpffettä, ettei laiteta taloon oiteata ipmigten fäpmä-puonetta eli puugfia, joigfa tuli.fi ppteen foptaan,
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ja fU8 fangen väRällä Roibolla taiteen vuoben pit*
tään arvaamattoman paljo tasvuin tärtehnpiä ra*
vinto*aineita, mitlä niiteille Rajoitettuna auttaifi*
vat fanomattomasti fen tasvavaifuutta, fiiRen fiaan
fnin npt täpbäätt Ruoneiben folisfa ja feinutfitla,
mistä tulee Rnono fiivo ja paRa Raju leväin ai*
lana pntpäri lolo talon lartanon, ja pilauntun pel*
totiin tartanoin läReltä liian vätevitfi, niin etteivät
tasva muuta luin ritta*Reinää ja lato*viljaa.
^ailenlaifella munttalin eläinten Jonnalla
faattaa niittejä päältäkannoittaa. SJtutta felin,
niinfuin laiflilin niitpn päättä lannoitus, on teR*
tävä aitafeen feväiltä taRi mpöRään fptfpllä, ja*
teelta eli loRta jateen perästä. £ätä panneSja on
tarlattava, että je Rpvin Rienolfi teRbään ja tafai*
jeSti Rajotetaan niitpn pinnalle; eitä fitä jaa panna
varjin paljulta pRbellä tertaa.
Söeritin on Rpvää niittiin taStetemijetji, ja*
mote tuin Rienot luu*jauRot, joto tujesja eli rilli*
RapoSja Rapatettuna, taRi ilman jiiRen Rajoitettuna.
(Sarvi*lastut, joita tamman ja varfintin
piipun varfien tetiät paljo jaavat, ovat mpös täp*
piä auttamaan nurmen taSvavaijuutta, eitä jiis
niitä pitäiji tosiaan Rullaan pantaman. £>pviä
ovat eläinten tarvattin; mutta ne vaituttavat
RitaifeSti ja fiiS ei niin tuntuvasti.
7. Siijelemäöä niitin parantaminen.

Sftpt vasta viimen tulemme jiiRen oileaan ja
taitista luotettavimpaan niitpn parannuskeinoon,
nimittäin fen viljelemällä parantamifeen.
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£äntä paraitnuSfeino moibaait toimitettaa ebutta
ahtoaSti fuo* fefä finjettömittä foman maan ja notfo*
niiteittä; fittä luf)ta*niittpjä Jarmoin faatanee niin
fuimifft, että niitä moitaifiin oifeaan niittp*miljelpf*
feen ottaa; ja misfä on paljo fimiä ja fimi*fpbämmi*
fiä mättäitä, niin fiettä miljelemätlä maan fimet pal*
jaStuifimat, jolloin niistä olifi maifea peinää pois
niittää. 3^e femmoifet maat ja niitpt jääfööt ennem*
min tarja*laitumiffi ja fiffi tarpeetjt faattaifi
niitä miljeltäfin, että fasmaifimat paremman ja li*
pamamman peinän.
SBiljelemätlä niitpn parantaminen on pääafiaSfa
muuten ppbenlaiiten faifenlaatuifiEa maitia, paitfi
fitlä eroitufjetla, että toifia moimistetaan poltta*
maila ja toifta lannoittamalla. (Sbdtimäinen
tapa tappi laatuun ainoaSti fuo* ja fammal*nii*
tpillä, maanjättimäinen faifenlaifilta foman maan
niitpillä. -3a moiptpan fuotafin moimistaa lan*
noittamatla, jota niin tahtoo. Suutta maromaSti
polttaminen tulee fuitenfin paljoa pelpomntaffi tuin
lannoittaminen ja antaa fuitenfin, joSfo ei marfin
pptä ppmiä fasmnja tuin lannoittaen, niin tuiten*
fin tpö*maimanfa ppmin ppmästi palfitfemia. Söit*
jelemällä parannettaa aimottama niittp ojitetaan
enjtn ppmiin farfoipiit ja fpmittä ojitta, niin että
fe tulee ppmin fuimaffi. S0?etfä raimataan pois,
ntisfä fttä on, jafitte fpnnetään maa noin 8 eli 10
tuumaa fpmättä alaspäin ppmätlä, ppmin fääntä*
mätiä fiipi*auratla. £ämän fpntämifen on paras
toimittaa aifafeen fpffp*puoleen, fopta peinän te’on
perästä.
tfhtoffimallafin ppmitlä, terneittä, ppöreä*
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färfiftttä, teräroittä ja määrä*martifitta tuolitta faa»
baan manlja penfainen niitty Ijpmäffi ^>eE»mitett)!fi.
3a tuin fuofftminen oletetaan aina fesfeltä farfaa
fetä pitfitetään miistoon faran fumpaifettefin reunalle
päin, niin tulee farfa näin feSfeä forteammaffi, niin
tuin fen aina olla pitääfin. — Äuotfimifetta niitin
tääntäminen on fuitenfin fiitä ^aitallinen, että fe
tahtoo, oilein ja funnottifesti toimitettuna, tulla jo*
teniin fattiiffi ja maatii paljaastaan tymiS*moimia,
joita ei tal)bo taloSfa riittää lamiampain nittty*alain
tuollimifeen. SJiutta Itymin tantoista ja Ratoista
niittyä ei faallaan lentämättä oileen ftymästi ja jola
paitasta täännetyffi ilman tuotan attmtta. ©efin
puolustaa tuotfimifen etua juurifoifetta paitatta,
että fen faapi ftttoin fol)ba§teen enfimäifettä tuotti»
mifetta jo niin Itymään tuntoon, ettei fe fittemmin
tarmitfe muuta fuin farfjitfemista. SD^utta tämän
tarfoitnffen moittamifetfi pitääfin jo fuoffieSfa .pois
ottaa faiffi puut ja juurifot, mitä eteen fattun, ja
panna ne läjiin, jofo fesfette fartaa, josta ne juota
potttaeSfa poltetaan, eli fitte ojain päälle, josta niitä
faapi taimetta totiin metää poltto*punffi.
Sttuutta, tamattifetta (Satoon aatratta niityn
nurmea alaspäin tyntäminen on marfin rastasta
työtä minimin miehelle fuin Ijemoifette, eitä ftttä
tnitentaan faa finne päinfään felmottista eitä ebes
tarpeetfi Itytoää jälfeä. ©enmuoffi lieneefin (SatooSfa
niin mäl)ä niitty*miljetyffeen rttybptty, tuin ei ole
ojattu eitä tietty fäpttää parempaa tyntö*falua fuin
fe tamattinen timifen faStimaan aatra, jota maan
mäfjän piirtelee ja tontti maata, mutta ei fäännä
fitä, eitä tee fpnnöffette tafaista pohjaa, maan jät*
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tää fotolta, joisfa
ja fastouitte toapingottinen
pappamuuS fitte afuu.
Stinoa nurmen fgntäminen, mitä on toti toäpä
helpompi ©atoon aatratta, onroubanpäättätpn*
täminen. STäSfä fen toaSta futaneen nurmi*fama*
ran toetetänä otteSfa menee Ejuonofin aatra petpoSti.
Suutta tätäfään fpntö=tapaa emme tepoita, l:Ift ftitä
fppstä, että fpmtös tulee näin liian matatata,
ja 2:tfi, että tpnnös tulee niin epä*tafaista, luin
maa enneStääntin on; fittä mättään päättä ei ole
tatoattifeSti futaa enempää tuin muuattafaan; ja
tuitenfin on toitjelemättä niitpn parantamifen tar*
toituS, että faaba fen tafaifetfl £iian matalasta
fpmtöstä on toietä fefin haitta, että fe matalaan
tgnnettp pinta*turtoe pataa pois faiffi porotft, jota
ei faa tapahtua oiteaSfa niittp=toiljelpffeSfä; fittä fe
nurmen phtta*tamara on muuten fiettä tannoitnffen
fiaSfa ja fastoattaa mäbätesfänfä muita faStouja.
Satoon talonpojitta ja ufeatta fotemattomatta
perraSmiepettätin on toietä liiallinen toaStapafoifuuS
oifeata Sfottlantilaista fiipi*auraa toaStaan. Sitä
moititaan muta fen touoffi „tuin fe ei täp meibän
titoifittä maitta." Olo ipme! ^3itääföS tatu fitte to*
fonaan pplätä fentouotft, jos tatoSfa on paiffoja,
joisfa fitä ei tooi fäpttää? -3oS peitotta on fitoiä
niin paljo, ettei fiinä tooi täpttää fiipi*auraa, niin
onpan niitpt ja fuot titoettömiä, joisfa fitä tooipi
täpttää. $utaS fen on niin määrännet, ettei meiltä
faa otta tatoSfa monia eritaatnifia auroja, joista
ppbet täptoät fentaifisfa ja toifet toifenlaifisfa pai^
foisfa? Se on toaan tppjänpäitoänen pitämpS, ja
toarmaan tnttut fiitä, että meillä Satoosfa ja $ar=
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jalasfa ennestään on ottut maan fe yfft aatra fait*
fena faifiSfa paifoisfa. SÖSaan nyt on jo aita jät*
tää pois femmoifet tyyjät pitämytfet ja rrnoeta täyt*
tärnään parempia fetä fomeliaampia työ*taluja, joitta
tutin työ tulee funnottijeSti teybytfi ©iipi*auran
täyttämistä mastustaa ainoaSti fe, ettei ote totuttu
töisfämme täyttämään pari*yemoifia; mutta pian
fiitjen, itiinyymin tuin itfe fyntämifeentin, tottuu ye*
moifet fetä mieyet, tuin maan on yalu opetella.
„tyttä työ tefiänfä neumoo." 3fa onyan niitä afe*
tettu jo maayantme muutamia marfinaifia fyntö*
opettajiaan, jotta tulemat fnntin yaluttifen totiin
täbeStä pitäin opettamaan fiipi*auralla tyntämistä,
tuin myös muibentin parempain työfaluin täyttämistä.
$uin näin tynnetty tayi tnotittn maa on fitte
taimen alla ottut, taryitaan fe aifafeen tulemana fe*
määnä ja tylmetään faitraffi, jota myös fopiimaan
faryitfemalla mullata.
9?yt fasmaa fe fauraa, jota faapi joutua eli mal*
rniStua terälle. Suutta joS fefä oliS märfä ja yal*
lainen, että oliS pelto yallan fitä paneman, niin faapi
fen niittää yeinäfft jo fitloin tuin fe on maan rip*
felle tullut, S^äin faabaan fiitä fuitenfin fiemeniettfä
yintaa moninfertaifeSti palfitfema moimafaS yeiuä*
fasmu, ja maa on futtenfin fill’aitana yautunut ja
turpeet mäbänneet peymeämmäffi, ja fiis omat yel*
pomtnat yienontaa feuraamana muotena.
kauran niitettyä tayi leifattua fynnetään fen
fänfi taas alaspäin ja jätetään niin itään taimen alle.
£äsfä nyt maSta eroaa fonnittamalla ja polt*
lamalla miljeleminen. 3oS mitä foytaa aimotaan
fonni.ttamalla miljellä, ja fe on femmoifella pai*
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falla, ettei finne fefältä tuot fontaa faaba, niin pitää
jo taimella vetää fonta finne oifeiE>ttt tunfioipin, joista
fe fitte fefältä levitetään ja alaspäin fpnnetään fa*
malta tavatta fuin tavattifeSti fefäntö*pelloillafin
tepbään.
Polttamalla-viljelteSfä taas poltetaan fnota
niin aifafeen fevät fefästä fuin mafjbottiSta, eli fuin
ojain pohjat ovat vielä vebeStä foSteat; muu*
ten fuivaa fuo pouta*fefinä litaffi ja palaa
liifa paljo, niin ettei fitä monesti tapbo faaba faut*
mumaanfaan. — £äntä on faitgen fuuri vapinfo.
Sfiäin on poltettu moni f)t>vä fuo pilalle. Paras
pinta*multa fuin on pois palanut, niin mitä arvoa
on ftttoin enään fuotta?
SJtutta aifafeen polttaeSfa palaa vaan fe plim*
mäiiten pinta ofjuvelta ja fiitä tullut tupfa ou pp*
vää lannoitusta maalle; fitä vastaan fuin fiiitä liiaffi
palaneeSfa paffuSfa tupfaSfa eli poroSfa ei fasva
muuta fuin mitätöntä fammalta.
$efännöittäeSfä mpösfin on farat laitettavat
niin, että ne ovat feSfeltä forfiampia ja ojain vie*
rtSfä matalammat, niin ettei veft pääfe afumaan fa*
roitta. ©itä varten pitää faiffi forfeammat penfe*
reet ojainfin varftlta pois toimitettavan fpntämäKä
tapi fuoffimatta, ja vaiffapa lapiolla, jos ei muuten.
©amaSta fppstä ei faa oja*multiafaan jättää
farfain reunoille. 9te pitää jo fopta ojain faivettua
fesfelte farfaa ajettuman, ennen fuin ehtivät fiipen
fovempaan painua ja tallauntua.
©arfain feSfeltä forfenemifeen auttaa paljo fe*
fin, että farfaa alotetaan aina fpntämään feSfeltä ja
lopetetaan laihoille.
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9J?acita tarpeen mutaan fpnnettpä ja tarvittua,
fe!ä juuret, fimet tapi muut fiinä mapbottifegti ole*
mat rogfat fiitä poig otettua, Utin tuin tefännöittäegfä
ainatin, fplmetään fiipeit fttte tamattifena aifaifim*
pana tptmö=aifana ja ppmin parmanlaifeen rutiita,
maan noin 9 eli 10 lappaa mitta*tpunprin alalle,
jota on femmoinen ala, mipin ©amogfa ja $arja*
lagfa tptmetään tpmtpri opria, eli tarfemmiu [anoen:
maa, migfä on 14 tupatta neljätäg*tppnärää, fe on
140 fppnärää pitfä ja 100 fppnärää lemeä maa*tappale.
Stfuig mullataan npt maan ppmättä torpilla, niin
että fe jääpi ppmin tafaifeffi. 3?og mielä ilmegtpifi
mitä juuria tapi roinoja, niin pitää ne faiffi tart*
taan poig terättämän, niin että [e ou äimän pupbag,
tafaneu ja fiteä, niintuin uiitpu olla tulee.
©itte fpimetään fiipeu peiuän [iemeuiä, fer*
uaammitt ufeimpia laatuja fetoitettuna, ppteenfä: juotte
noin 30 eli 35 naulaa tpmtprin alatte, mutta to*
matte maalle mäpä runfaammin. SDtpög ou perug*
tutfena pibettämä tägfä fplmön [afeubegfa, että jota
ufeampia laatuja peiuän ftemeniä [etoitetaan, [en [a*
feampaa ou fplmög teptämä ja [en tipeämpi peiuän
tagmutin [itte [aabaan. $£ätä peiuän fplmögtä ei
tarmitfe enääu mullata muuten tuin maan [ileättä
pölfpttä eli jprättä ajaa [en ptitfe, niin että [iemenet
main painumat maapait tiinni. — ©ateifetta ilmatta
et tarmitfe jpräämigtätään, [ittä [abe painaa peiuän
[iemenet maapan; ja fateifetta ilmatta taag ei oietaan
ppmä muttittoa jprägtää.
■3og maan tafoittamifeffi ja [ilittämifeffi jpräg*
tämigtä fuitentin tarmittaiftin, uiiit [en faapiparem*
miu tepbä [itte jälemmin, pouta*ilmain tultua ja ru*
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fiin laitoit jo pittänä olleSfa. © tarmitfe pelätä lai
hon ta^i oraan pilalle menemän ftitä jos fitä jpräs*
tää. ijSäin mastoin fe fiitä maan riemastun, martin
iin foisfa ja muisfa femeämpi-laatuifisfa ntaisfa.
SBielä tulemana femäänäfin jprästäminen maifuttaa hh^ää, marfinfiit jos lemäittä on ollut pö-fplmiä.
i

SOiitfä heinän fiemenet omat fullefin
heinämaalle luonnoffaintutat, on afia, jola npt
tulee fpfpmpffeen. — (Sefoituffet ufeimmista lajista
omat paraat fenmuoffi, että fen lautta faabaan tihein
heinän lasmn eifä tule fato-muotta heinästä milloin*
faan, eifä misfään maan laabuSfa, fitlä jos pfft eli ph”
bet lajit eimät fasmaift, niin toifet fuitentin faSmamat.
Säähän tämmöifeen järjeStpffeen neumoo meitä
itfe luontofin; fillä jos fatfelemme luonnotlifien niit*
teimme heinän laatua, niin hamaitfemme niisfä jofa
paifaSfa ufeamntanlaifia eri heiniä. 2)hbet faSmamat lp*
hpttä ja tiheätä pohjasta, toifet fiipen fiaan faSmamat
harmaa maan pinnasta, maan haavoittumat pI em*
pänä moni*haaraifeffi ja folmannet faSmamat maan
ppben eli ufiamman hienon marren fuStafin juuresta
ja fitte masta latmaSfa on monet haarat ja fnfan
helpeet. — $uin misfä faiffia näitä ulfomuoboltaan
erilaifia heinän lajia fefaifin on, niin fiinä tamataan
aina fafea ja runfaS heinän faSmit.
^seinän fiemeniä on fptlä jo fanpoisfafin rnonenlaifia, mutta pptä ofaa niistä ei ole mielä plei*
feSti foetettn faSmattaa faifenlaifitla ©uomen maan
laabuitla, eifä meibän ilman alaSfa. Ufein omat ne
faupaSfa fulfemat fiemenet tuotu jostain etelä*Eu
roopan maista, eimätfä ftiS ote marfin fopimia eli mar*
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irtoja nteibän ilmanalalle. $ot)joi8*2lmeriita6ta tuo*
but £äf)tiön fiemenet omat nätpneet loistaman Ijp*
min l)pmästi täälläfin.
^janffieSfanfa heinänfiemeniä ^itää fiis funiin
loettaa faaba ne tjprnin itämiä ja tuta ot)joi*=
f immaSt a, ilman alasta.
£äsfä lueteltaamme muutamia meillä jo täällä
©amoSfatin ja pmpäri toto ©uouten maan tfpmäfft
Ijamaittuja tplmp*l)einän lajia.
1. Stäljtiö eli tä^tä^einä, jota paiton on
jo rumettu tuntemaan ruotfalaifen nimenfä mu*
taan timotei*nimifenä. ©en latinainen nimi on:
Phleum pratense. £ämä on taifiSta paras ja luotet*
tamin tplmp^einätft meillä, ©e taSmaa taifeitlai*
feSfa maaSfa, jos maan fe ei ole peräti moimatonta
ja tjuonoa eli märtää. ©ammutulta maaSfa fe fuitentin
paraan faSmuit antaa. SJZutta marfin au^boSfa l)ieta*
maaSfa ja fjuonoilta moimattomiöa foiHa fe ei tasma
muuten tuin tornin lannoittamalla, ©e maatii tui*
man ja Ijpmin miljeftpu maan. SJiäräSfä maaSfa
ei fe taSma. ©en pudistetut fiemenet omat näinä
muofina matfaneet noin 8 eli 10 martfaa leimisfä.
2)tfinään tplmettäeSfä fplmetään näitä 25 eli 30
naulaa tpnnprtn alatie, mutta fefoituffisfa ainoaSti
20 naulaa, ©e futfii alitSfa «fpeinäfuuta ja on fil*
loin niitettämä enfiferrau, jolloin fiitä moimattaam*
miSfa, efirn. launoitetuiSfa nurmi=maiSfa, faapi mielä
toifen uiitötfen fptfptlä ©ppstuuSfa. ©iemen mal*
miStuu (Elo* eli ©ppsfuusfa ja tunnetaan fiitä tuin
täytät alfamat ruStettua fetä tietpect irtautumat rii*
pieSfä. Säästä on peippo itfe tuutin ottaa fiemeniä.
©e jättää tasmitnfa 5 eli 6 muoben perästä, jolloin
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maa on taas uuhestaan mtljeltämä. SToifena ja toi*
mantena muomta antaa fe paraan fasmmt, noin
1 5 0 eli 2 0 0 teimistää tuimia Reiniä tpnnprin alalta.
Suutta fetaifiu tplmettpnä utuibeu ^einälajten, efim.
apiloin fanSfa, antaa fe paljoa enemmän moimiste*
tuSfa ntaaSfa.
2 . Spuntarpää, latinaffi: Alopecurus pratensis,
on mpös paraita niittp*peiniämme, jota meneStpp
taifenlaifeSfa maan*laabusfa, tuin maan fe on mä*
pän foSteaa. Se taSmaa joutuifasti ja feitmuotfi
faapi tästä 2 niitöstä fefäsfä. (Siemen malmistuu
epätafaifeSti. Sitä fplmetään noin 2 0 eli 3 0 nau*
laa tpnnprin alalle. STämä peinä tasmaa fptlä pi*
tempää mutta fiipen fiaan parmempaa tuin täpliä,
jontamuotfi fe ei annataan terrallanfa niin runfaita
tuloja. SUtutta fapbeSti niittäeSfä moittaa fe täp*
tiön niinä muofiua tuin tätä miimeistä maan ferta
niitetään. Spuntarpää peinä ei ole niin ramitfema
tuin täpliä.
SJtutta tätä täptpp fuitentin fplmää foSteifiin
ja femäiHä tulmimiin paitfoin, ftllä uiisfä ei menestp
tähtiä eitä ufeimmat muutfaan lplmp*peinä lajimme;
ja puntarpää taas juuri rataStaa femmoifta paiffoja.
Stämäu fiemenillä on epä*itoifuutenfa mutaan enempi
eli mäpempi pintaa. Säälistä matfamat ne 20 marf*
taa leimistä, fiipen fiaan tuin niitä toiftnaan faapi
3 martatla. Spuntarpään fiemenet, epätafaifen mal*
mistumifenfa muolft, eimät mittointaan ole äimän
tartta*itoifia.
3 . ?aupa, (Aira caespitosa), on pleifeen rneibän
toSteitla fuo*niitpittä luonnoStanfatin tasmama peinä.
UtapmaS tutfuu tätä, mintuin monia muitatin pie*
3
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no*ripfetlifiä heinä*lajia JaStittaiJfi, toteläpä pai*
Join luu*heinätfitin fen toman, lunn tapaifen
tovtenfa muotfi. STärnä fopit paraiten fymä*mutai*
fiin laihempiin joihin, ja laihoin, JoSteifiin hicta**
maihin, joisfa tähtiö fetä puntarpää eimät ota fa§*
maalfenfa. Muuten on fe laihanlainen heinä, eitä
fii§ miijeltämä fiettä misfä paremmat heinä*lajit
maan meneStymät. kylmetään fafeantaifeen, noin 20
eli 25 naulaa tynnyrin alatte, ©e on niitettäraä
aiJafeen, ennenfuin ehtii Jorfi marfin tomettua, joi*
loin maSta niitettynä fitä et enään eläimet taljbo
fyöbä. ©iementen hinta on ottut maihettelema 10
ja 20 marfan mälittä leimislältä, Jnin omat puhtaita.
4 . ij$una*apila§ (Trifolium pratensis) on oi*
JeaStanfa fami*multaifen peltoinaan heinä*ta§mu.
tyrnin moimistetutta Jomatta maatta, olJoon fe fitte
nimeltä niittyä tahi peltoa, antaa fe toifin muofin
runfaita heinän fatoja. SSJiutta JaiJfina muofina ja
fuo*maiSfa, joisfa ei maan famea ole, ei fe menesty,
©en fiemeniä, ytfinään JylmäeSfä, Jylmetään 15 eli
18 naulaa tynnyrin alatte. Suotettaminta on tyl*
mää tämän fiemenet aiJafeen Jemäätlä. ©elin läypt
laatuun, että tylmää famaan paiJfaan muut fierne*
net jo fyjfyttä, jolloin taas ne omat paremmat Jyl*
mää, ja puna*apilaan fiemenet masta Jemäätlä. ©e
ei lasma Juin Jahtena muotena. Qsnfitnäifenä faa*
baan fitä niittää JahbeSti, jolloin ufein on faatn
250 ja 300 leimislää tuimia heiniä tynnyrin alalta.
£oifena muonna ei faaba enään Juin puoli ftitä.
^una*apila§ on fenJin muoJfi hpn?ä Jylmää feJaifin
muiben heinä*lajien JanSfa, että tämä antaa täybel*
lifimmät tulot jo enfimäifinä mnofina, fitfaifana
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luin ne toifet masto juurtumat, jiftäibenfin fiemen*
ten ^inta ou maistellut 10:Stä 20:ueeit marffaan
leimisfältä.
5. ^tunermo* eli Stlfifen apilaS (Trifolium
hybridum) on ebellifeStä poiffeama apila8*faSmu fiinä,
että tämä faSmaa itfeampina muofina eitä malitfe
uitu paljo muofia eli maan laatuja fuiu puna*apilaS.
©e menesty paraiten peljmeäsfä, mäljän foSteanlaifesfa maaSfa. StteneStpp foisfafin, jog uiiben
pinnalla maan on famea eli ^teffaa; mutta muuten
ei. (Siemenet joutumat epä*tafaifeSti ja moibaau fpl*
mää felä fpffpllä että femäällä, putaana noin 14
eli 16 naulaa, muiben ruohon ftementen fanSfa fe*
foitettuna, tpnnprin alalle. XitpiSfaan oHen tplme*
tään niitä noin 3 leimisfää jämälle alalle. 9?ämä
fiemeuet omat fatftita. 36 ja 44 marflaa omat ne mät
täneet leimigfä näinä muofina. Suutta ei tarmitfe
lomin fäitä£(tää näiben latteutta fenmuofft fuiu nämä
fiemeuet omat niin pieniä fefä fasmamat monta
muotta pfybetfä fplmämifellä.
Sftämä 5 fjeroänlajid omat faifista tärfeimpiä
meille ja meillä enimmästi foetettuja. (Se jota talj*
tonee tietoa mielä ufeimmiSta Suolajista ja niibeu
miljelemifeStä, niin fitä ueumomme lufemaan fir*
jäistä: Reumoja tflplmö-fjeinä11 ftiljelemi*
feen, toinen painos. ÄuopioSfa 1864."
3 ofa taas ei tafjtoifi eli moifi rumeta niihin
pieniin fuStannufftin, mitä S*nön ftementen osta*
maila ^anfftmifeSta olifi, niin antafaan malmistua
enimmät ojat ^etttöS joSfafin niitpn palaifeSfanfa ja
niitettyä ne, fitte fnimatfoon rii^eSfä ja pnifoon niistä
ftementä. ©li jos ei Iet»taa fttäfään, niin feräilföön
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t)einä4atoin postita, tätiin plifiltä ja feimien pop*
jilta niitä Reinistä finne mäpitelten farifemia heinän*
fiemeniä, ia fplmätöön ebe§ niitä.
9?äin fgtlä faabaan huonompaa ro§ta*peinää;
mutta parempi on tämäfin, tuin otta marfin ilman.
^plläpän faiffi tplmp*l)einätfin omat maan näitä
meibäit tamattifia luonnon tplmämätlä fasmamia pei*
niä; mutta niillä on fe etu, että omat jo pitfättijen
miljellptfen lautta parentmi§fa maisfa faaht loi6toi*
fammitfi. ©enmuoffi oli§ E)t>mä, että tummintin
alutfi eli „fiemenen fifiöffi" pantitaan näitä jo pa=
remmaffi faatuja lajia. Sittemmin niistä fopii it*
fenfä tuntin fiemeniä ottaa.
panemme täpän muutamia ppmätfi tunnettuja
f)einän ftemenen fefoitutfen ofoitutfia tamaflifim*
mitle maan laabuillemme, pielle maamittarin tpn*
nprin alalle.
1. hornan maan niitplle, joSfa on famifefai*
nen multa ja on ppmin moimigtettn:
Stäptiön fiemeniä. . . . . .
...
20naulaa.
^una*apilaan „
.................. 10
„
^unermo*apilaan fiemeniä . . . .
10 „
gjpteenfä 40 „
2. © amani aif eli e, joigfa on pieta*multa, mutta
tuima*peräinen:
$£äptiön fiemeniä............... 20
naulaa.
$unermo*apilaan fiemeniä . . . .
15 „
g)E>teenfä 35 „
3. £>ieta*fetafelle maalle, jota on mäpän fos*
tea peräinen:
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tpuntarpään fiemeniä
^autjan
„
^una=apilaan
„
^>unermo*apilaan „

. . . . . .
10 naulaa.
......................10 „
..................8
„
..............
7 „
S)l)teenfä 35 „
4. Siltotfo^niitplle, joSfa on paffuntpi multa, oi*
toonpa fitte famen taf)i hietan fefaista, maan Ie*
mäillä ja pittättisten fateiben aitana maimataan
tulma*mebettä:
^untarpään fiemeniä . . . . . .
20 naulaa.
$Punermo*apilaan „
.1 5
„
2)I)teettfä 35 „
5. ^)t)min ummistetuille ja famitetuille
f oille:
$£äf)fiönSiemeniä . . . . . . . .
10 naulaa.
^3untarpään „ ............................ 10 „
<j3unermo*apiIaan fiemeniä................. 15 „
2)^teenfä 35 „
6. huonommille paffumutaifille joille:
£auf)an fiemeniä......................... 20 naulaa.
^untarpään „
. . . . . . . .
10 „
9)§teenfä 30 „
$en on tilaifuubeSfa fefoittamaan ufehnpia fie*
menlajia luin täsfä on efiteltp, fe teriöön fen. SJintta
me olemme täsfä maan efitetteet laittein ptfiutertai*
fimmat ja helpoimmat fetoitutfet.
SOlpöStin faattaa, ten ei tal)bo fiemeniä fäästää,
tplmaä fateampaanfin, noin 50 eli 60 naulaa tpnnp*
rin alatte, jolloin taas faabaan fateampi tasmutin jo
enfimäifistä muofista altain.

38

£arlempia felittjfftä näipin lailtiin faabaan äs*
{en mainitusta tirjaifesta: Reumoja Äplmöpei»
nan miljelemifeen."
(Seuraamana muonna tämän {efännöittämifen
perästä lastuaa fiinä fiiS ruliita, jotta^ailaa peinän
tasrnu mpös juurtuu.
hutiin maromaSti teilattua, niin ettei pahasti
lapmata eitä poleta fitä nuorta peinän altua, ei täm*
möifeSfä mtljettpSfä niittejä ole fitte muuta puolta{uin
maan l:tfi, estää feu faifeSta eläimillä fpöt*
tämifeStä ja poltemifeSta, ja 2:tfi, että ojat
ppfpp amonaifena, niin ettei niitty muutu metifetfi
ja fammaloibu.
•3foS fe jo ftnä ft>{ftjnä {aSmaifi niin ppmää pei*
nää, niinluin ufeiit tapahtuu, että fitä tefifi mieli
fiitä pois niittämään, niin feu faapi tepbä; mutta fe
pitää tepbä, niinluin ainalin tytfp*niitoS, niin aita*
feen, että fe mielä eptii mäpän lastuaa eli äpärtyä
ennen fptfp*tylmäin tuloa. SOiunten mätänee ja pä*
miää ne nuoret heinäin juuret fiitä pois.
©en jätteen feuraamina muofiua faabaan fiitä,
fitä rnpöten luin maa ou moimatas, ppmää tuoirna»
faSta peiuää ptfi eli falfi niitosta {efäsfä.
SUiSfä tapbeSti niitetään, fiinä pitää enfimäi*
ueu uiitoS niittää juuri eufimäisteu petnäin parail*
taan tuttieSfa.
SKSiifi muotia miljettyn niityn näitt peittää ta§=
mettua, puououee peinän tasmu fiinä jo niin, että
ou paras feu fitte jätteen fpttyttä miibentenä peinän
{asmu^muonna topta peinänteon jälleen uubestaan
alaspäin tpntää, tyltuää feuraamana lemäänä {auratfi,
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feit perästä fefännöittää j. n. e,, famalla tamalla luin
enfi terraUalin.
Sltäin tulee tämä miljellps täsmään aina pmpäri
8:lfaSfa mnobeSfa. ©en mnolfi onftit parasta, että laitti
tämmöifeen muoromiljellt)ffeen fopimat niityt taloSfa
mittaillaan ja taf)betjaS ofa niistä funafin muotena
alaspäin tynnetään. £ättä järjeStämifellä moitetaan
tarpeellinen pffi*tafaifnuS miljeltyS4öiSfä fefä Ijeinän
ja miljan tutoSfa taloon. -3a joS näitä tyllältä ta*
loSfa on, niin laitti muut huonommat ja fimifet nii*
tyt faapi jättää farja*taitumiffi, joten farja faapi pa*
remmat laitumet, päästään mätyemmillä työtyäiroitlä
fjeinänteoSja, jottoin tilitettiin faataifiin runjaam*
malta ja monta mertaa parempia Reiniä.
äöaSta tämmöifen niitty*miljetyffen lautta pa*
rautnn larjanljoitomme, moimistun peltom*
me ja marafoituu talomme, ©enmuotfi olis
fangen tärleätä, että jolainen maamies ottaifi määrin
näistä täsfä annetuista mäfjäijtStä ohjeista. — £ää*
nin liilfumalta maamiljetyn neumojalta faamat l)a*
luHifet enempiä neumoja tarjaljoibott ja failfein mui*
ben talouS=afiaiit parantamifesfa.

Kolmas £udu.
(SnfimäifeSfä InmuSfa felitettyämme ©amon niit*
tyin np f pistä tilaa ja toijeSja efiteltpämme pa*
rannuS*teinoja niille, on meibän npt mielä Ippp*
täifesti tarlattama mnntamia tohtia malmiifft mil*
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jeltpin niittiin poibogta, fitte ebeSpain mäittään
fernnte ttitttpjämme pääfemägtä enään iptiEjenfurfeaan
tilaan, joSfa äijään omat, niin mpö8 että niistä
parain fefä pitempään feStätnäiftn ja ppöbpttämäifin
tulog faataifiin. SETäsfä on määriin otettama feu*
raamaifet feifat:

1* Eläimiltä hiarjetettunen.

(Suuri mainio heinän fasmutte on fiitä, että
Kastetaan fpffpin ja femäin eläimiä niitptte heinän
äpärrettä fpömään ja metetän aitana fiipen reifiä
polfemaan. Sotainen, jota ferrantaan lienee Koetta*
nut marjetta niittpnfä eläimiltä foto muoben, on
marmaan tuftut pamaitfemaan fen fuuren eroituffen,
mitä fiitä on ottut peinän runfaammatte tulotie, tuin
mpög heinän paremmnubetie. Senmuoffi etföön fog*
taan lagfettafo mitään eläintä niitptte. Se mäf)ä
etu, mitä on niitpn pitämisestä farjan tapi pemoig*
ten laitumena, ei miltään tamatta magtaa fitä ma*
foa mitä fiitä feuraa jo peinän tarttumifettetin.
SBaan eläinten fptfptn, femäin, maan metelänä
otCeSfa, niitittä fäpttämifegtä feuraa mieiä toinentin
turmio. Stte uppoamifettanfa polfemat niittppn fpmiä
amonaifia reifiä, jotta fitte fpffptlä omat mettä täpnnä.
£ämä mefi fitte, jota ferta, jäätpigfänfä fuurenemi*
fetianfa, fuurentaa näitä reifiä, ja niin paifuttaa eli
toljottaa muutamigfa muofigfa mättään jofaifen täm*
möifen reijän pmpärttte. — $|3itää fiig niittp taiten
mofomin marjettaman eläimiltä.

2. SJletfettpmäStä estäminen.

9?iittp egtetään metfettpmägtä, jog jota muofi
peinää fiitä niittäegfä niitetään pois famatta tarffaan
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faiffi puun taimetfin ett vefat. ©illoin menevät
ne pelpoSti poitti viitatfeella; ntutta jos ne jaavat
maan pari innotta raupagfa taSVaa, niin fttte niitä
ei enään jaottaan poitti viitatfeella ja niistä on papa
vastus. — $itää jiis niitto*miepen aina pois niit*
tää nuoret toefatfin niitittä, rnisjä niitä on.
3. ®(Humaltumasta estäminen.
Sltiittp fammaltuu tavallifeSti liiasta märfppbeStä
ja voimattomuubeSta eli viljelemättömppbeStä. ©en*
vuotji on tarpeellinen, ettei anneta veben feifoa nti*
tptlä eli niitpn ajua märtänä. Sontia tuin futvafin
niittp jo taptoo ottaa fammalta, niin fiUoitt on fiinä
loointan pnntoS ja inaatii jo oileata viljelemistä,
eli fnmmintin päältä*lannoittamiSta. (^atfo lavtarn*
malta näistä parannuskeinoista toifeSfa luvuSja.)
4. 2li!ajeen peiliä» niittäminen.
SOteillä tavatlijeSti liian ntpöpään rumetaan pei*
nän tetoon. Dbotetaan maan niiben fasvamista jii*
pen asti, funneS peinät tulemat jo fiemeneUe, jolloin
ne tulemat puouoja ja mauttomia, fetä laipbuttamat
maata paljo.
Suutta joS peinä niitetään fen paroillaan fuf*
fiesfa ja fiis mipantona eli paraaSfa mepusjaan oi*
leSfa, niin faabaan ppmää, voimalasta peinää, jonta
eläimet fpövät tarflaan, eilä jää niistä paljo juu*
teitä, niinluin aina jääpi vanpana niitetpistä peinistä.
9täin tulee palfitutfi fe väpä pupeneminen, jota meillä
niin pelätään peinää aifafempaan niitettäessä. 2öan*
pana niitetpllä peinäUä ei ole paljo parempaa ravinto*
voimaa luin viljan olilla ja jenvuotji niitä tuplau*
tuutin paljo funteifju
4
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3a toifeffeeu, fuin annetaan heinän fiemettefle
asti valmistua, laipbuttaa fe maatafin fotoin paljo,
ja on pptenä fppnä niittpiemme huonouteen; mutta jos
niitettäijtin ^einä aina jo fufaSfaan olleSfa, niin pp*
fpifi niittp fautoempaan ppväsfä fasvu-voimasfaan.
SlinoaSti niiSfä paifoisfa, migfä peinän faStou
on liian patvaa, on tarpeellinen, että tämän fafenemifetfi jätetään eräs ferta peinä niittämättä foto
naan ftnä touotena, niin että fiemeniä fiipen val
mistuu ja fplvfiptpp.
5» töiittämifen järjeStpS.
£äsfä on tarfattava: 1:1(1, ettei niitetä peinää
poitfi liian lifi maan pintaa; ftHä näin niittäptpp
poiffi peinäin enfimäinen eli juuri-niveleen folmu,
jofa on tarpeellinen jäämään peinän fänfeen estä
mään vettä fpffpllä pääfemästä juurien reifiin, niitä
märättämään. peinän liian juuresta poiffi leiffaamifeSta ei mpöSfään ole mitään etua; filtä peinä
aivan lifi maan pintaa, varftnfin (afeammaSfa pei
nän fasvusfa, on jotenfin puonoa ja meputonta.
SRoin l ‘/2 eli 2 tuumaa pitfä fänfi on foptuuUifinta;
ja 2:ffi, että eftttäin niittäeSfä pitää niitto-miepen
afettaa viitaffeenfa niin, ettei niitoS-felfiä jää. SDfutta
fuin tätä on melfein mapboton fotonaan välttää,
niin (envuoffi pitää jofa toifena vuotena niitettä
vän ristiin, niin ettei nämä felänteet pääfe liian forfeiffi ja aina ppbelle (nunnalle fasvamaan., SBarfinftit oit tämä vaariin otettava vetptettävillä niitpillä, joisfa muuten Iitaa ja vaaptoa tarttuifi näipiit
niittö-felänteipin ja niin märättäifi peinän juurta.
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£t|tti)s.
heinäin fuolaamtfegta.
SKaitfa tämä afia et oifeaStanfa tuutu niitin
lotjuufeett, josta täsfä fitjaifeSfa maan on felitettp,
on tuttenfin tämä niin tärfeä, ja tnitenfin niin liian
mäljän feurattu maasfamme, että pibämme tarpeetli*
fena fttä täsfäfin muistuttaa.
Sateifina fefinä marfiitfin on mahboton faaba
hpmiä Reiniä muuten tuin fuolaa niihin fefoittamatta.
SK. 1850, toifeSfa pleifeSfä «Suomen maamil*
jelijäin totoutfeSfa SturuSfa oli tpfpmptfenä pi*
näin fuolaamifeSta, ja lafjbeffaSta eri puhujasta täsfä
fpfpmptfeSfä laitti tiittimät fen t)^mää maifntuSta.
Sifjtieri S3oije ^otmoon pitäjäästä e[im. fanoi pan»
neenfa maan puolitoista tappaa pienoja fuoloja fput»
menette jätitte eli tuormatte Reiniä, tutin l)äffi noin
20 leiroistää painolta, ja fe oli maifuttanut niin
erinomaifesti, että pnen foSteat ja jo mustuneet,
fetä ummehtuneelle EjaisfaEjtaneet fjeiitänfä tuliroat
jätteen hP^iffi ja miheriäififft, mieläpä ppmän pajui*
fiffifin. Mäntän on tämän tirjoittaja ntpöS pamain*
nut omista fotemutfistanfa; mutta me olemme ta»
manifesti panneet fuoloja mäpä runfaammin; fittä
täsfä ebettä fanotuSfa määräsfä ei tule fuin noin 11
leimisfätte heiniä naula fuoloja, eli noin 3 luotia
fuoloja jofaifette heinä4eimisfätte. (Si tuitentaan ole
pprnä panna liiafft, fittä liitä fuolaiSta heinää eläi»
mille fpötettpnä panee fe eläimet juomaan liian paljo
mettä, jota metfistää pibän ftfufftanfa ja lppft)4eh*
misfä tefee ntaibon hoifemmafft.
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heinäin fuolaaimnen tappi niin, että latoon
pannaan enjtn pohjalle noin forttelin patfuubelta
Reiniä ja tpimetään niiben päälle noin tamattifen
opra^tpimöffen toerran pienoja fuoloja. ©itte pan*
naan jätteen korttelia paljulta Reiniä, taas fuoloja
famanlatnen tplmög, ja niin ebegpäin aina fertoit*
tain Reiniä ja fuoloja.
Sttäin fuolattamat heinät faaroat olla joteutin
togteita latoon pannegfa; mutta eimät marfin mefi*
märtiä. — ^ieletfiinfin ja muihin lu^joitjin peittää
pannegfa faattaa utpög fptmää fuoloja.
Sämmötftä fuolatuita Ijeiniä laitti eläimet pp*
min mielettään fpöroät. $uin niittää peittää aita*
feen, lulagfaan ottegfa, ja fttte fefoittaa niihintotoon
pannegfa fuoloja, niin niittä femmoifttta Reinittä Ipp*
jää tatja paljo ja ppmää, lihomaa maitoa, ©en*
rnuotfi pitää poutamuofinatin tiputella taiftiin pei*
niin torjategfa mäpän fuoloja.

*
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