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Zoimitutfia.

I.





SUfutaufe.

$ o fa  amoitt film in maamme eri ofiSfa mätyänfitt ott 
tiiffunut, tietää Ijpmiti, tttä metfät melfein jo fa  patfaSfa 
omat jotenfin feljnoSfa ja  armeluttamaSfa tilaSfa. Ä l lä in  
ItfittpmtHä metfää ei tamallifeStt näe ottenfaan, mutta fitä 
enemmän paljaita fim tm äfiä, jö tfa  ennen omat puita faS* 
mättäneet, mutta joista feljtto rPljoStofin npt fefätt ljel« 
teeSfä fttimuu pois. .petfen matfan pääSfä fotomtljelpf* 
fiStä a lfaa  fpHä metfää, mutta mtnfälaiSta m etfää? Siis 
noaStaan taajaa fatajtStoa, jo fa  peittää maan niin (au* 
Pen, ettei ruoljonforfifaan taljPo päästä plenentään eifä 
elufat läpitfe-tunfemaan, ja  fen joufoSfa fyarmaffeltaan 
muutamia Ipijpfätfiä, määriä ja  offatfia puunfräniä, jotS= 
ta ainoastaan faaPaan pottinpuita ja  maimoin nittäfin. 
iJafamaitytn tultaeSfa, näpttää fpHä enfifatfannoHa puita 
oleman jotenfuten ja  jom m oifiafin , mutta fun niitä ta i»  
femmin filmäilec, Ijamaitfee pian, että ufetmmiSfa on fan* 
fä lalmaSfa, ta iffa  fovo EpljeSfä. kannot ja  riStin-raStiu 
mafaamat liemot toPiStamat fu itcufin, että parempaa tnet* 
fää on ollut, m aiffa  fiitä ei euään ole Puin Ijplfppuita 
jältUä. Sluorta ja puolifaSmuiSta metfää joltifeStafin taa* 
juuPeSta ja  armosta ei fitä maStaait näe tuSfin m iSfäfään. 
Suutta joS nätti ott mctfän laita femmotftSfafttt paiffa fttn * 
ttiSfa, mtSfä faSfenpoltto jo  on (jpljätti), fttittfapa fitte 
nitSfä, miSfä metfiä mtelä jo fa  muofi tulella fuotta Ijä* 
mitetään!

@ttä tnetfät omat Ijäminneet, fitä fpHä fuutee ufein 
malttettamau, mutta moni pitää tämän mälttämättömänä 
padatta, lo^PuteHen itfeäufä fillä , että puita fpUä Ijätten
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aifan fa feStää. «Jarvo in  ajateQaaitfaan, että rnetfät, joS 
niitä iärje ffä  ruvetaifiiu  ^ottamaan, v ie tä  npfpifiltefin 
eläjille v o if i  ^ to ä ä  tuloa tarita ja  jätfeifiHe m iespolville  
fen ol;e§fa r iffaan  perinnän, fun niille, joS metfän Ijälot* 
tpStä pk<* jatfetaan, ainoastaan föpkPPttä tartutetaan.

^oS  ta ito in  laSfetaan, löptpp meillä piimältään loan* 
kemmiSfafiu metfän-ofiSfa tuStiu enemmän tuin 10 tel* 
toolliSta planffupuuta tynnyrinalalla. ©emmoifta puita 
pitäifi täyfi-ifätfeSfä metfäSfä fuitenfin olla toäljintäiu* 
fin  100  tynnyrin a la lla , f. o. fymmenen fertaa enemmän, 
tuin tavaHifeSti löytyy. 3sofa fcntäljbeu metfäStänfä vu o * 
fittain faa 20 m arffaa , taitaifi fiitä , joS fe olifi ^ptoäSfä 
koiboSfa, rnyybä puita 200 m arfan ebeStä. Äuttt toto 
puutavaran uloStoienti ©uomeSta nyt touoteenfa forfein* 
taan noufee 16:ett m iljonan m arfan armoon, pitäifi n iin» 
muoboin, joS fa i f f i  maamme nyfy ifet rnetfät olifitoat oi» 
tein koitettuna, puutavaroista ntaaljan vuofittatn langeta 
160 m iljona m arffaa. äUutta joS tämän li fä f f i  fa i f f i  fem* 
moifet pa ifa t, jo tfa  nyt feifotuat autiona, ja  jo tfa  e ivä t 
V ilje lySm aiffi felpaa, fa S v a if iv a t  kl?l0<*ä »neljää, tultft 
«taakan v ie lä  fuuremmatfin fummat. 3soS fentäkben jä r »  
jelltuen metfänkoito meillä tulifi y le ife ffi, ei maatamme 
enää fop ififaan föykä ffi janoa.

©anotaanpa, että, fun puut ta rv it fe v a t  toista fataa 
vuotta  ifom m affi faSvaa ffen fa , metfän-koittaja ei foS» 
faatt v o i  faaba va itoojan fa pa lfitu ffi ja että tuSfin pojan» 
pojadefaau niistä on kyötyä. $ ä tä  vastaan  fopii muiS» 
tuttaa, että metfä faS vaa  mieken tnaateSfafin, ja  että 
kuotiommaSfaftn metfäSfä fum m infin löytyy labonkirreit 
v a k v o ja  puita, jo t fa  muutaman fymmenen vttoben päästä 
tu levat planffukirreit fo fo tfiffi, fun ne vaan  ja a va t rau» 
paSfa faSvaa.

.^uonoSfa tilaSfa fun ova tfin , ei metfämute tällä kaa» 
v a a  tofin fannatafaan, että nii^tn peräti fm tria fuStan»
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tm ffia patittaan. (§ttä metfiSfämme Puitenfin, maiPPa niitä 
muofifatcjcit PttlueSfa Ptrmeellä j[a tuletta PaiPttt mottntn 
ett Poetettu hätoittää, mteläPitt töptpp fummattomaSti puita, 
efoittaa fetmäSti, miPä moima metfällä ott uuhestaan PaS* 
tuaa. äftetfämme et fentähben alPuanfa juurin muuta gettoa 
PaipaaPaan, Puin että niistä juotetta ja  järjeltä otetaan 
mitä PuttoStiPin puita tavmitaait, ja  muille puitte hanPttaau 
tilaifuutta raittjaSfa PaSmamaan ja  teavttumaatt. $ a  tähän 
ei fuinPaan loaabtta ptoltifiä maimoja, jotPa metfätt pa* 
raiitumtfetla eitoät tute monin Perrotn palPituPfi.

Iguuri fett Pautta ettei metfänhaPPuuSfa mitään evoi* 
tuSta ja järjestystä noubateta, Päpmät metfät meiltä päi* 
mä päimättä huouotnniiPfi. §)leifenä tapana ott, että tnte» 
het lähetetään emin pätttfä bivftä, fmtfoja, taiPPa muita 
tarmepuita ^affaamaatt, PorPeintaanPin ofoittamafla, miSfä 
paiPoitt ^ctbän on tpötjön rpt^httämä. itäm ät Puit tule* 
mat metfään, ttäPemät jonPutt fetnmotfeu patPatt, joSfa 
puoti-iPäifiä, juovia ja  oPfattomia puita on taajaSfa, tä* 
hän vupemat ttpt PäftPft, PoSPa, ilman ttttneSfa pntpäri- 
PulPematta, mähättä Parfttnifeu tpBHä fittä faatoat huoPe* 
asti metStettämiä ja  hptoitt hatfccujia puita, joten moimat 
ttnPanfa, joS jemmoista hc»ö« on annettu, piatt täpttää, 
taiPPa muutoin tfänuän ntteltPfi tpBttfä joutuifaStt toimit* 
taa. 3o8  hU0ll0mPta puita 011 jottPoSfa, jätetään tte ta* 
matlifesti PaSmatnaan, PoSPa niistä on enemmän maimaa, 
fiitä huolimatta, että tte terneiltä oPfittanfa, jotPa tuutitta 
heilutettuna, PatPaifemat ptenemäin puitten latma-PaSman* 
teitä, eStämät nuoren ntetfän fuoraa ja  pitPää toartta 
tePcmäStä. SJfctfäStä, jota täSfä mainitulla taloutta pibet* 
tään, ei feittähben fosPaait, matPPa fitä PaumemmanPitt 
aiPaa fääStetätfitn, ole pa ljon  muuta Puin hulPo* ja  haPo* 
puita obotettamana. tapahtuu  Ppltä, että Puit joPu ntet*^ 
fättpaiPPa Ptrmeellä taiPPa titteliä on paljastettu, fe itfcStääu 
ottaa taajaa mefaStoa, josta aiPattt PttlueSfa faattaa mars
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temia puita pieta. iDiutta tämä en ainoastaan fattumalliS* 
ta, ja  fuurempi ofa metfämaiSta jää  atitafin Ipljpläifiä 
ja  o ffa ifia  puita enemmän ta iffa  mä jemman Ijarmaffelta 
faSmamaan. 9J2etfä uiinfuin peitolin , joS fiijjen ta llo ta an  
felmoHiSta faSmua, m aat» iljmifen tpätä ja  alituista puolta. 
^ärjeStetpllä metfänpoibolla puut faSmatetaan miten ntalj* 
Pöllistä taajaSfa ja  pljtä p itfinä , jon fa  lautta offat at* 
paatta pian fuimumat, ja  faSmumoima fofoontuu marteen, 
jo fa  fentäljben tulee o ifo ife ffi ja  p ttfä ffi. SlafatfeSfa faS* 
moffeSfa puut eimät loitfPaa toinen toiStenfa lalmafaS* 
manteita, niinfuin fäännöttömäSti IjafatuSfa metfäSfä ta* 
paatuu, forfeemmat puut eimät tufaljbuta matalampia 
ja  ptenemää metfää ei joubuta manijempain puitten faata* 
matta vatSfaamaan. SaajaS fa metfäSfä puut fuojeteioat 
toinen toifianfa, niin ettei tuulet faa niitä faataa, niin* 
futit f i f i - fo f i  IjalatuiSfa metfiSfämme tapahtuu, ja  fun 
järjellinen metfänljoitaja aina fomittaa niin, että metfän* 
Ralfin i touofi muobetta PulPce fitä ilmaa päin, m istä fo* 
mentmat tuulet omat obotettamana, fäilpm ät puut paljas* 
tettuin pa ilfa in  fprjiS fä ftn  Ijpmtn. Näljän  tulee mielä, 
että fun PaiPfi nuoret taimet omat pffitlä patio illa , eifä 
niinfutn tamadifiSfa metfiSfämme lautta faifen metfämaan 
Icmtnneitä, n iitä on merrattain ljuofea clu ffain  pitreSfele* 
mifeSta ja  tallaamifeSta fuojeCfa. $ärjeStettp metfänljoito 
on feutäljbcn ainoa Peitto, jon fa  lautta metfäntme, jo tfa  
npt pämiämiStänfä p m iä m ä t, fefä  npfptSten, että tule* 
maisten fufupolmien ppmäfft', moibaau parempaan tilaan 
faattaa. @urfuteltamaa on tofin, joS maamme, fcntäfyben 
ettei aifananfa ajatella mitä rauhaamme fopti, mtljboitt, 
n iin fu in npfpifellä metfän IjaaSfaamtfeKa ennen ta iffa  
mpoljemmin täptpp tapahtua, on m etfättömäffi joutuma. 

• SPaitfi fitä , että meibän poljjoifelfa ilm apiirilläm m e, pol* 
tiupuut omat mälttämättiimänä eloneljtona ja  metfätama* 
raitt nippu ti ollenfitt Ijallamuofina luouoHifena turmana,
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et otetaan epättemtStä, että (Suomenmaa metfättömäfft t x t U  

leena ptan joututft erämaafft, jo§fa maammljelpö fälotft 
melfetrt maljbottomafft. Sftetfät tarjfovoat muta juojaa fp l* 
mtä ja  futmaamta tuulta maotaait, fofootoat fabeptlmtä, 
eötätoat litrneu atman ä fftä  fevoätftu fuulaamaSta j. m e* 
Ä m i metfät fentäljben tulemat fjämttetpfft, tulee ilm apiiri 
fp lm äfft ja  futmafft. ^u itrt ntetfättömppbeit tätjbeu on 
Äaauaanmaa ja  monta muututtu loiljatnuubeStaufa tnau* 
fyaatt aitaan tuttua maaupatffaa muuttunut fyebelmättö* 
rnätfi ja  melfetn autioffu Suutta jo§ nätit on fäpnpt etc* 
läifempäinftn ja luoneita taiten puolin enemmän fuofittutn 
patffafuntten, uitu on meillä pohjan pertmntätfeöfä ääreöfä 
metfättömppbeötä fitä fuurempt toaara tarjona.

V





£ol)f0f)affiut+

2 äSfä tacom m e ettftn ainoastaan fatfaljtaa fen taa» 
tuista rnetfänmiljelpStä, jo fa  tarfoittaa tfonipatn ja  raa* 
mampain puitten faStoattamiSta. ^ it fä iu  fofemuSteit faut» 
ta on huomattu, että raamampaa metfää faSmattaeSfa 
on pataS tjafata fitä loljmottain, niin että fa i f f i  puut jä r « 
jeStänfä tulemat pois pljtä ^aaioaa. Släitt Ijafattamafft fo* 
piinat parhaiten maamme tatuattifimmat puut: mäntp, 
fuujt ja foimu. Suutta mpöSfitt leppätait ja  Ijaapa, jfotfa 
eimät tee marfinaifta metfiä, maan faSmamat toisten puun* 
lajien feaSfa, famotn futn tammi, ja lam a, faarni, maljtera, 
p ih la ja, leijtnuS eli niinipuu ja  fa i f f i  pajun fufufuntaan 
fuulumat puut, joita mietä IjarmemmaSfa löptpp, moimat 
to fi faaba fiaa lofymottain IjafattamaSfa metfäSfä. i t a i f f i  
täSfä luetellut puut/ paitfi fuufi, maalimat taimesta alfaitt 
ta iffa  fumminfitt toäljän plettpänfä metfoifen määrän 
päimänmatoa ja  mapautta, jon fa täfjbett niitten meneS* 
tpmiuen etupääSfä riippuu ftitä, että faamat tämän tar* 
peenfa täptetpffi. Söanfyemmafft tultuanfa Ijanffim at itämät 
puunlait ntnfaalla itfebarmentumifella itfeHenfä tarpeeHiSta 
tilaa ja matoa, itiin  mufa t;lou ahtaatte joutumat, ntpee* 
mat tjeifommat niistä fuimumaan ja faatumat. ituufi fitä 
maStaan maatii taimena mälttämättömäSti fanmemrnan 
aifaa marjoSfa faSmamiSta, ja manljemmaffi tultuanfa 
meneStpp tämä puunlai paljon taajentmaSfa fuin muut. 
^tfe^armentuminen onfin fentäljben fuufi-m etfäsfä mer» 
rattain paljon  märempi. S£äStä on ftlmään astuma, että 
mäntp, foim u, tjaapa ja  lepät erittäin fomeltnmat lo i}» 
luottain Ijafattamaffi. Suutta fiutfenfaau luonto ei ole täin»
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möifetle fyaftaamifetle esteenä, tutu tämän puunlain eri* 
nätftStä maatimuffiSta maan otetaan tarpeellista maarid.

^Punt ta juam at toifinanfa pffinomaifeSfa faSmoffeSfa 
ftlld tatoatta, että metfäSfä löptpt) ainoastaan pfft puun* 
tai, totftnanfa fefanaifeSfa faSmoffeSfa, niin että fa ff i 
ta ltta  ufeampta puunlajia faSmaa tjljbeSfä. SUetfän^oitta* 
jä t omat tulleet fttljen tjamaiutoon, että fetanaifeUa faS* 
moffetla on monituifia etuja pffiuomaifett faSmoffen ttn* 
italia, miSfä fe muutoin maanlaabun ja  muitten feiffa itt 
puolesta foptt, maitta fp llä  faattaa fäpbä tpS lääffi, tuin 
fefauatSta faSmoSta loljmottain Ijafataan, taipeen mutaan 
jo ta  eri puimiani eri maatimuffia noubattaa. Äun paljon 
Ijarmentttmatn puunlajten joufoSfa faSmaa puita, jotta  
meneStprnät iifempänä toinen toiStaufa, ppfpp faSmoS 
taajempana, uitu ett’ei pätmänpaiSte ja  fuimuuS faa maata 
ta ivu ttaa . ftuuft, jottfa juuret fäpmät tnaanpinttaSfa, ja  
jo ta  fentäljbeu fomenttnaSfa tuulcSfa pian faatuit, faa tur* 
maa m ännittä , jottfa juuret fäpmät fpmentpääu, ja  jota 
feittä^beit fetfoo lujemtnaSfa. $£ät)än tulee, että ijallau- 
arat puuntaimet paremmin fäilpmät fcStämempäin pljbiS* 
tpffeSfä. ^ a  merfittämä on mpöSfin, että ufeanlaifet puut 
paremmin täpttämät maanmtljeltäit montnatfta tarpeita, 
tuin jo fu  erinäinen pituitlat pfftnänfä. — © itä  fierto- 
atfaa määräteSfä, jotta lo ljfo lja ffuu  terran on foto metfän 
läpitfe fu ifem a, tulee tarfaStaa: puuulaija, ilman- ja  maan* 
laatua fefä tarfoituSta, tutein puut omat fäptettämät. 
lo in en  puunlat tarmitfee, täpfifaSmuifeffi tu llaffeufa, pit* 
fäu  ajan, toinen taaS faSmaa pitemmin ja  rttpee fifä ltä  
laljoomaan ja  fuimumaau, ellei fitä ajadattfa forjata. ^polj* 
jotfcmpana puut faSmamat m ttfallifemmiu, jon fa  täljben 
niille täptpp aittaa ptbeinpi faSmatntfeit aita. ^ParemntaSfa 
tnaaSfa faSmamat puut pitemmin, mutta laljoomat mpöS* 
fin pitemmin, p e rä ti ljuouoSfa tnaaSfa rupecmat puut 
manijempana faSmamaatt niin IjitaaSti, ett’ei cnääfannata
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niitten ennättämistä tähteen itään obottaa. 3ieS metfäStä 
aimotaan ainoastaan tja lfo- ta iffa  folipttita, määrätään 
fen fierto-atfa  Iphemmaffi, tuin joS fiitä ta llo taan  hirfiä, 
p lan ffu tu ffe ja  ta iffa  muita ifotnpia puita. Ä ttin fa moni» 
muotifeffi faSm anto-aifa eri tarpeiftin aimotnllc mctfällc 
on taSfettama, fen tulee tietämään ftHä tamatla, että faa* 
taa muutamia feSfinfevtaifen hpötpifiä puita maabituSta 
maljmuubeSta ja  fufec, fu in fa monta fpplää fuSfaftn löp* 
tpp. © pp lä in  feSfimäävä ofoittaa, fu in fa p itfä  fierto-atfa 
metfäUc on pantama.

helposti faapi tietää, fu in fa monta tpnttprinalaa tul* 
letin muoftlohmoHe lanfee, f  un foto metfan ttjnnprtuala- 
lu fu , jo fa  nähbään ta itoista ja  niitten felitp ffiStä, jaetaan 
fievtmoucfien lumitila. lyoS efimerfifft isoten tpnnpvin* 
alan juurella maalla tahtoo l) iif i-  ja  planffu-m etfää faS* 
mattaa ja  tähän kamattaan 100-muottueti ficvto-aifa tav* 
peellifefft, tulee puolentoista tpnnprtualan lol)fo muofittain 
Ijafattamaffi.

SJfetfän fievto-aifaa avmaamaau ja  rnctfää lo^foi^tu 
jafam aan olifi aiuafiu pavaS hafea taljän harjaantuneen 
miehen apua. SJfutta foSfa hurmat metfän-omiStajat mte* 
lä  oifeiu faftttänemät, fu in fa juuria etuja järjestetystä 
metfän-hoiboSta lanfee, niin että fiihen armaiftmat ifont* 
pia fuStamtuffia panna, eftteHääu täSfä ohjeeffi fille, jo fa  
et itfe moi metfaä tafaifiin lehtoihin ja faa , feuraama l;af* 
faamifett järjeStpS ftertomiljelpffeen crofetitSja mctfäSfä. 
$jofa muofi hufutaan neljäntoista fppnäratt lemptStä ja ffoa  
niin p itfä ltä , että hafattu ala, metfättömat mältpatfat 
poisluettuna, tulee faamaatt muofilohmolle laufeemait tpn* 
nprinala-m äätän. SEäSfä on muiStettama, että muotista 
ha ffuu-ja ffoa  fptlä foptt tarpeen- ja  metjäu laabitit jälfeen 
ptbentääfiu, fun maan pitää miclcSfä, että mitä toifina 
muofina hufutaait Itifaa, toifina taaS on fääStettämä, uitu 
että mctfä aina feStää määräten fierto-ajan. Ättn upt
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tietää, että jo fa  tpitnprinalaan taitottaan 1,000 fppnärää 
I 4:eu ftjpnäräiStä ja ffoa  ja  jo fa  fapattalaan ttoitt 33V2 
fppnärää, ett huofea m äärätä, futnfa p it fä ffi touoft-jaffo 
tulee. © iläm ainituSfa tapauffeSfa, futt iBuofitohfo fä fittää 
puolentoista tpnnprinalaa, faa ^afattatoa ja ffo  niinmuo* 
Potit l , 300:an fppnärän pituuPen.

ÄoSfa maantotljeltällä on mouenlaifia puu-aineitten 
tarpeita, fopti järjestää metfät eri fiertofarjoihtn. 8 iftm « 
mäifemmeSfä metfiSfä fop ii efimerftfft noin SO:en touoPen 
fierto-a ja lla  faSmattaa fuufta ja  lehtipuita fefaifttt, ePellt* 
fet muun ofjeSfa tarhan tarpeeffi farfittatoaffi ja  jä lft*  
mäifet leljM fc tehtäm äffij jota maStaan faufaifem m at 
tafamaat faifituat looratt tmtottfella, ta iffa  aftatthaarain 
mutaan piPemmätfäfin fterto-ajaUa faStnaa mäntpjä ja  
fuufta rafennuStarpeiftn ja  mpptäroäffi.
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p u itten  ta i t
SJtetfänmiljelpEfen päätarEoititEfena on faaba ^>utta EaS* 

maniaan niin taajaSfa feEä niin fuovana ja  oEfattomana, 
Eitin maljbottiSta. heiniä tarEoituS moitetaan Epttä parrat* 
ten fittä tamatla, että tjaEattamaEfi m äärätystä mitoftlolj* 
moSta Eaabetaan EaiEEt puut järjeStänfä j[a uutta metfää 
paljaaEft jääneelle maatie Eylmätnättä taiEEa istuttamatta 
EaSmatetaan. SfitnEauman Eitin puutamaran EuljetuS meillä 
toielä on nttn maiEea, ettei metfän-tuotteiSta moi ifompaa 
tuloa obottaa, luulemme EuitenEiit tämmötfett metfänEaS* 
matuSEeinon tuleman EattittnntaEfi, Eitin metfän-atneet Eati= 
nattamat. lo in en  Eeitto on fitS etfittämä, joEa mäjjetnnttttä 
EuStamtuEfitta faattaa faamaan päämäärään.

C?tt’ei metfää tarmitfifi fuorapäifettä Eylmätntfettä taiEEa 
iStuttamifetta uubtStaa, joEa tietysti tuottaa paljon työtä 
ja  maimaa, jätetään mucfitofjEoa IjaEatcSfa muutamia yEft* 
näiftä puita Säätämättä, maata fiementämään ja  nottfemia 
taimia mavjoomaatt. näljän  maittaan EeSEi-iEäifiä, eleitä 
ja  fttoria puita, joitta on oEfaiiten ja  IjyötyEaSmuineu 
taitoa, ja  EoSEa mapaampana EaSmaneet puut aina omat 
lujempaan juurtuneet ja  fen oljeSfa antamat runfaammtn 
ja  parempia fiementä, Eatfotaau ftetnen- ja  marjopuiEft 
mietuEEaammin femntotfta.

S iem en- ja  marjoputta tarmitfee tamatttfeSti jättää 
ainoastaan pEft tfompt puu EutteEttt Eapattalatte, mutta 
mätiStäin maabitaatt niitä EuitenEin taajemmaSfaEin. Seitit 
on taita, joS puuntai tahtoo runfaammtn marjoa taituit* 
leu fa; joS puut omat EaSmaneet peräti taajaSfa eiEä mietä 
ote täyfi-tEäiftä, niin että niitten, lalmat omat pienempiä 
ja  fttS antamat mäljetnmän fiementä; joS maatta on tai* 
pttmuS pian ruoljoittua, itiin että ftententtte ei tule tilaa



päästä maahan itämään, foSfa ruopoittuminen ntufa eSte* 
tään taajemmilla m arjopuilla; joS maa miettää etelään* 
päin, niin että taimet joututftmat futmuutta fttumaan; 
ta tffa  joS maa on ertnpmatfen huonoa ja  futmaa, joSfa 
tapanffeSfa taimet mpoSfiit maatimat runfaammitt tuavjoa. 
Äuit taimia näfpp nonfetoan tarpeefjt taajaan, omat ftemen* 
puut, femmotfta puulajia faSmattaeSfa, jo tfa  eimät färft 
mavjoomiSta, pian parmeunettamat tatffa  aftaupaaratn mu* 
taan fa if f t  poiSforjattamat. 9Wntta jollet taimia ole taipeen 
taajaSfa, tatffa  joS fiemcnpuiSta ta io ta a n  faSmattaa 
maSto- tatffa  muita raamaSpuita, taitaa niistä jättää muu* 
tantta fetfontaanfin, maSta tuonenpana pafattamafft. @em* 
motfta pliS-pitita jaa forfeintaan olla pfft fptntnenen fa* 
panalan amavuufcetla. $ o §  taaS puualat m aat» mar joStnSta, 
jätetään ftemen- ja  marjopuiSta oja paffaam atta, ftfft futn 
et niitä ettään tavmita. 9ie fe ifa t, jo tfa  uuttfuin edellä 
m ainittiin, maalimat ftemen- ja  marjoputta taajemmaSfa, 
maifuttamat mpoSfin fen, että niitä täptpp jättää fau* 
memmau aifaa feifomaatt. Saim ien ppötpifeStä tatffa  pei* 
fontumaSta faSmanitoSta maarin-ottamaUa, juontaa met* 
fänpoitaja pleettfä, foSfa oifea a ifa  on marjopuita par* 
mentaa ta tffa  peräti pämittää. Stfem piä ofoitu ffia täSfä 
fatfannoSfa annetaau mpöSfiu tuonempana, eri puulajien 
erittäifeStä luonnosta ja  omatfuffiSta puputtaeSfa.

SBuofi-tapfoa pafattaeSfa on pletfenä määrättä, että 
fa if f t  puut, pattfi ftementämifefft ja  marjoom ifeffi tarpeel* 
Itfet, omat faafcettamat ja  pois mietämät. S iin ä  ei fitS ole 
fpH ifft, että ifommat ja  m iljeltämät puut pafataan, maan 
mefat ja  tatmetfin omat tppSfäSti poiSperattamat. S at* 
miSta ja  mefoiSta, jo tfa  ennen omat faSmaneet tfompatn 
puitten mar joSfa, ei mufa foSfaan fuoi ppmiä puita ofcot* 
taa, m aiffa  pätmätt-maloon pääfemätftn. $ o §  mäpän ifottt* 
pia puita ppStppu jätetään, on niistä fe paita, ettäeStä* 
mät maSta faSmamatfta taimia mapaaSti plettemäStä ja  
pattfi fttä tefemät metfän epätafatfeffi.

16
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^ ä r fe ä ä  on oifetn armata, m istä ofaSta m etfä-farjaa 

lop fo-paffuu  enfitt on aloitettama, f a miSfä järjeStpffeSfä 
jatfettama. QoS metfä entifeltään on jotenfin taajaa ja 
tafafaSmuiSta, fopti a lfaa  fjitä , miSfä manpimpia puita 
löptpp ja  fittc niin paljon fuin mapbottiSta lopfo lopmolta 
fitrtpä eteenpäin nuoremmalle puolelle rnetfää. l e f f a n  
npfpifcttä järjettömättä menetteleniifcttä ei tämmötfiä met* 
fiä fuitenfaan paljon tamatafaan. © itä  pleifemmin löp* 
tpp rnetftä, joiSfa puut euimmäStään faSmamat parmaSfa, 
manpemmat tamattifeSti mtorempain joufoSfa. SttliSfä tä* 
mä on laita , mailtaan enfin pafattam affi femmoinen pa iffa , 
joSfa manpempta puita faSmaa ainoastaan fiettä täällä 
ja  niitten mältSfä ja  marjoSfa nuori, ppotpinen taimisto 
ja  mcfaSto, joSta, manpempaitt puitten faabettua, ilman 
muuta tointa moi ppmää uutta rnetfää obottaa. ©en jät* 
feen fäpbään fä fifft fiipen ofaan rnetfää, joSfa on man* 
poja ja  feS fi-ifä ifiä  puita pavmananfa ta iffa  laipaläntäi* 
fettä maatta. £äm m öifen parman faSmoffen alla maa näet 
laiptuu laiptumiStaau päimän ja  tuulen fautta, ja  tar* 
peettista on fentäpben uubett taajemman ntetfän faSmat* 
tamifetta pifemmin fuin paremmin tätä eStää. © itte  tulee 
luonnottifeStt manpan, taajemman metfän paffuu-muoro, 
ja  miimetfefft fääStetään ne paifat, joiSfa feS fi-ifä ifiä  ta iffa  
nuoria puita feifoo tarpeen tipeäSfä. gjmmärrettärnä on 
ntufa, että nuoremman metfän tarmitfee faaba faumern* 
man aifaa mapmiStua. Sttäin tulee fpttä paffuu enemmän 
ta iffa  mäpemmän ftnne tänne farjaSfa muuttelemaan, mut* 
ta tätä ei moi marfin mälttää, joS metfän paffuuSfa tap* 
too fen luontoa ja  tilaa tarpeen mufaan fatfoa. Särfem ä 
mieS foettaa fuiteufin miten mapbottiSta, Ilman mälimaita 
jättäm ättä, IcpmoSta topfoon fu lfea.

»
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£3<t!tmdt<t!ma toimia mctfäit 
ttträedta-fa$!o<ittatmfeett+

SJJetfän poiSljafattua ci ote toimomiSta, ilman muita 
Ijanffeita, faafca uutta rnetfää niin taajaan ja  tafan faS* 
«jam aan, että ftiljen foptfi ttjttjä. © n fiffi on Ijafattu loljfo 
perattama puljtaaffi m atoista, penfaiSta ja  mäljemmiStä 
faSmeiSta, jotta nyt merfoomat ja  eStämät uuben metfän 
ylenemästä, älfutta eipä ftiuä fyffä . SJiyöSftn mtljeltäm äffi 
felpaamain puitten mefat ja  taimet omat tamattifeSti pois* 
fovjattam ia, foSfa femmoijet, ifompaitt puitten marjoSfa 
faSmaneena, Jarmoin enää jaffanut jotnftmmoifeen faSmu* 
moimaan päästä, maan ainoastaan tulemat maSta nou* 
feman IjyBtyifentmän taimiston tielle ja Ija ita ffi. $oS  (ja* 
fatuSfa toljmoSfa pa iffa  patioin löytyifi taimia ta iffa  me* 
fo ja  tarpeen taajaSfa, faa niitä fuitenfin jättää faSma* 
maan, fun maan omat fehunoifta, että niistä moi futtnoHi* 
fta puita toimoa. Äelmottomain taimien rnetfft on jo it ta  
marfi ja  pienet o ffa t, jä r f i  lyljyfäifet muofifaSnjanteet, 
fefä  ftmfeSfa karmat ja  ruSfcanmotpat neulatfet ja  män* 
nySfä Ijarmaljtamaifet. ta im ien  fitum a luonto aStuu ftiS 
jo  enfi fatfaunolla ljuofeaSti filmään. Söäljän ylettyänfä 
faamat peitot taimet ilman fitä tamaHifeSti fyfcättlaljo-mian.

-giavmemmaSfa metfäSfä ott maa mctfeiu aina peitettynä 
ruohoilla ta iffa  famm aleilla, taajemmaSfa fitä maStaan 
ufeaStifin fuim illa mätänemättomillä neulatftHa ja  le l l i l lä ,  
jo t fa  eStämät ftemeniä pääfemäStä ttfe multaan itämään. 
Surnän haitan poiStamifeffi ajetaan maa, ellei ftinä ole 
ylött pa ljon  fim iä esteenä, farmilla eli faSft-äfeeClä fillä 
lam alla, että maa tulee ^ödenetyffi puolen fyynärän le*
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mtyiftSjä jonoiSja, joitten mätiä (opit jä ä tä  fa ffi ta iffa  
Vuolenfotmatta fvtynärää. täm m öinen  farlji, jon fa  fopii 
oHa 2 ‘ /a:en ta iffa  3:en ftjtjnärän p itfän , tekään  fotmeSta 
fuujen-farafait vuotiffaaSta, joihin ft;t>narän vitutpa offta 
jätetään, jtHä tantalla, että ^juDttffaat voiffiSpuiHa ja  toit* 
joilta liitetään rinnatusten toteen. äftutta jo§ maa on niin 
fiin is tä , ettei ämatntttu favfjittamineu meneSttj, vefymi* 
tetään fitä ruututtain neljäljaaraifetta fourafuofalta ta iffa  
V itfäv iiffifeU ä rauta-ljaramalla, niin että ruubut tulemat 
olemaan vuolen fvvnärää funneftn ja  niitten mätiä jää  
1 */a ta iffa  2 ‘ /a fvvn ä iä ä . Maatetuista vutSta metfään jää* 
neet offat leioitetään tafan ^ttfin maata, ta iffa  footaan 
far^eiftn ja  Voitetaan niin aifaiftit fem äällä, ettei ruofa* 
multaa ja  jiemenvutta turmella. 9)iutta toaiffa  eteliä* 
mainittuin toimien fautta vuä-aftallifimmat eSteet metjän 
taimiStumifette tnlematftn ^joiStcturffi, tavaljtuu fuitenfiit 
ufein, että Ijarma-taim ijia ja  ttpjjtäfin va iffo ja  ilmaantuu; 
näitä tätytijV fuoraväifetlä ftjlmäm ijellä ta iffa  istuttamia 
fetla jaottaa torveen taajaan faSmofjeen. Siiman mäljäjet 
Valjaat vnifnt ei fnitenfaan tavmitfe mitään avua, foSfa 
ne lifinunäiSten vuitten fautta vian vcittijitjät.

S ovn ffi on mielä muiStutettarna, että taimet enjimmäi* 
jinä muojina maatimat jnojeluSta etuffain jotfemijeSta ja  
jVÖmijeStä.
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Metfän tyltooja istutut

Sliinfuin ennen jo on mainittu, otifi ainafin paraS, 
että muoji-toljfo Jjafattaifiiu toavfin pufytaaffi ja  uutta met* 
fää  faSmatettaijiin fäjin-fplm äm ättä ta iffa  istuttamatta. 
@ ittä tatoatta faataifitn mufa puunlait faSmamaan jem» 
moijeSja jefoitu fjeS ja , fitin  futtoStifin taljbotaan, ja  tai* 
met, jo t fa  jäifitoät taflaamatta, fun ei niitten matista 
tarmitfe jtemen- ja  marjopuita peiS forjata, peittäijimät 
pifemniin ja  tarpeefji taajana maan, jo fa  nitnmuoboin ei 
ferfe iji paljaana etten juurestaan huonontua. 3 o8 loljfo* 
Ijaffuu tapaljtuufin jiemenpuita jättäm ättä, tä^t^tj Eniten* 
fin  aina, ttiinfuin ebettijeSjä lumuSja janottiin, patjaafji 
jääneet pa ifat peräStäpäiu parfia, ja  tämmöinen metjän 
faSmatuS tuottaa jentäljbeit monesti metfein pljtä paljon 
EuStannufjia, fu iu joS metjäniaa juoraapäätä fptmetääu. 
Xäm ä feino tuteeEin atmatt mälttäm ättöm äfji jeuraamiSja 
tapauf jiS ja :

i : f j i .  3 »o8 puut omat ptön mannoja ta iffa  tjlön nuo* 
t ia , niin ettei niistä ole jtemeniä toimomiSta.

2:fji. SoS metjä Eutomalfeau ta iffa  matojen fautta on 
Ijämitettp, niin ettei jiemenpuita lötjbpffään.

5: f  ji. metjättä on tuulinen ajerna, niin että jtemen*
puut eimät moiji jeijoa.

4 :fji. $08  maatta on juuri ruoljoittumijen taipumus, 
itiin että jiemenet ruohon täljben eimät pääje maahan itä* 
mään ja  taimet mapaaStt plenemään.

S :fji. 3 >oS maa on äimän laihaa ta iffa  rajitettu tuima* 
mebeltä, niin että metjän on erittäin matfeaa itfefplmön 
fautta uubiStua.
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äftetfää fplmettäeSfä fäptctään ufeanlatfia eri tilo isfa  

fopimia tapoja, joista täSfä m ainittafoon: le m p fp tm iJ , 
r t m i f p lm ö ,  t u u t u !p lm ö ,  fu o p p a fp t m ö  ja  lä p i*  
f  p lm ij.

g e m p fp tm ö ä  fäptetään femmoiftSfa paifotSfa, miSfä 
maa ei ote peräti fimtStä. S-äöe fplm ölle malmiStetaan 
maa fittä tamaUa, että riffa-pen faat, joS femmoifia lop* 
tpp, perataan pois ja  offatn oljeSfa, jo tfa  omat jääneet 
Vattuun jätfeen , farVeifin foottuna poltetaan tuVaffi. 
SPuunfiemenet fplmetään fitte famalla tamalla fuiu jpmät 
peltoon, mutta maan paljon  Varmempaan. SPolttamtfen 
tarmitfee tapahtua a ifa ifin  femääKä ja  fittettfin niin ma* 
romaSti, ettei Itfinen metfä joubu maaraan. SEÖa^ingon 
mälttämtfefft miritetään tarpeet eVtootpmenellä ja  tuulen 
alafeSta päästä, niin että mal!ea fulfee tuulta päin. <£>ai* 
ta ffi ei ote, maitta malfea lemenijt farmien m äliin fin , fun 
maa maan on niin tuore, ettei fe fpmemmättä pala. Semp* 
fplm öä fopii mitjellä maitta maa on riffapenfaiSta ja  ri* 
fuiSta niin puVbaSftn, ettei fitä moi polttamalla fplmölle 
matmiStaa. Suutta täSfä tapauffeSfa on maa, mintuin 
ebellifeSfä lumuSfa ofoitettiiu, ennen fplmöä farViHa äcS* 
tettämä. &un poltettamia aineita on ollut runfaammin, 
ja  niistä tarpeeffi tuVfaa faabaan, fop ii maasta ottaa 
m ilja laiVoafin , niinfuin faSfcSta. £ äS fä  tilaSfa fefoitetaau 
puunfiemenet jpmäin fanfa ja  fplmetään pptenä. Äplmöit 
jälteen, ottoon jpmiä fplmettp ja  maa poltettu talji ei, fe* 
foitetaan ficmenet äSfen mainitulla farmilla.

SR im i f p l m ö ä  martea fpnnetään maaVatt lemeemptä 
ta iffa  foufempia jonoja, joiVin fiemeitet fitte fplvoetään. 
Äpntö toimitetaan faSfuriHa, jo lla  Vuofeammin tuin ta* 
matlifella auralla ta iffa  faVroitla fimien ja  tantoin plitfe 
ja  oljitfe päästään. Soitot teVbään piimältään puolen tpp* 
närän temeiffi, ja  niitten mätiä jätetään puolenfolntatta 
fppuärää. ^pmäntaatninen m aa , jo ta  pian ruojjoittuu,
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m a tt i fu itetifiu  lemeemptä jonoja/ mutta ljuono fantantaa, 
jo ta  IjelpoSti fuimuu liia fft, fitä maStaan ainoaStanfa muu» 
tamau tuuman lemptfiä. jo n o jen  mäittään et faa fanta» 
maaSfa, liiatenfiu joS puuttlai m aat» marjoa, oda temeem» 
p i tuin puolentoista fppnärää, jota maStaan IjpmäSfä ja  
faSmamaSfa maaSfa mäli faa olla neljään fppnärään le* 
meä. Qonot tek ä än  fp ffp llä  ja  joS niin tahtoo, fopii fetx 
tapahtua fou ra fuo fada fin , m aiffa  tämä aina tulee faditm * 
m affi. ©temenet fplmetään tamadifeStt femääHä, ja  maif* 
ta jono oliftfin  lemeemtnäffi ajettu, mariStedaan niitä ai* 
noaStaan jonojen feSfifoljtaa ntpöben. ©efoittamtnen ta* 
paatuu vautapiiftifedä Ijaramada.

S f t u u t u f p l m o ,  jo ta  eritotenfin fop ii fim ifemmädä 
maada, tulee fefä tponfuStannuSten että fiemenfulutuffen 
puolesta eljfä Ijelpontmaffi, tuin muut fplmötamat. Stuutu* 
fp lm ö tapahtuu tttin, että fp lm äjä fourafuotada ta iffa  
fuufenlalmaSta teljbpdä terämäpaaraifeda pterimedä paf* 
faa maahan noin puolen fppnärän fuuruifta ruutuja, fap» 
teit fppnärän patfotda toinen toifiStanfa, ja  mariStaa 
niihin fiementä, jotta äSfen mainituda fäben-ontada fopta 
fefoitetaan. ©temenet fuljetetaan tietpSti aina muaSfa ta* 
madtfeSfa fplm in-mafaSfa ta iffa  amofttifeSfa puSfiSfa fau* 
taan ripustettuna. $08 ntaa on ruopoittunutta ta iffa  fa* 
m istä , fuofitaan luutut ebedifettä fpffpnä tamadifeda 
fuofada, ja  pöditetään fitte fplmoä tepbeSfä uubeStanfa 
foura-fuofada ta iffa  l)icrimedä. tu rpeet mebetään ruutiin 
eteläpuolede pieuide taimide marjoa antamaan. Ätttt ufe* 
antpi penfi on fplmoä tefemäSfä, fop ii tpött joubuttami* 
fe ffi fa£)fcen miehen pafata ruutuja ja  fotmannen martS* 
taa fiementä ja  fefoittaa niitä ebediSten jälfeen.

Ä u o p p a f p l m ö ä  fäptetään rntSfä maanlaatu on niin 
puonoa, että taimet fiinä tuSfin jaffa ifim at pietä. Äuopat 
te itää n  fuofada tatffa tapioda Sten tuuman fpm ifft, puo* 
Ien fppnärää funnefin ja  fapbett fppnärän maineella toi»



23
fiStanfa. 3o $  tuvusctta ja  ruotamuttaa fuopaSta noufee, 
pannaan «e  tafaiftu pohjalle ja  fcn päätie fitte, tuumaa 
partaasta atemmatfi, parempaa maata, jota joto tuetaan 
taumempaa ta ilta  itfe metfään teljetyistä lafoiSta, joitjin 
on toettu multaa, rtllapenfaita, (ja lo ja  p. m. kuoppain 
täptteelfi fopti mpBStin mitjellä turme- eli ruoppantaan 
tuhlaa ja  ^iilentpptäfin, jota futtenftn on tjuottompaa; 
eläimien fonta on fitä maStaan tätjän mätjemmän otottiS* 
ta. Siemenet maustetaan fuopaan eteläifdlte äärette, niin 
että noufemat taimet fuopan fprjä ltä  faamat marjoa au* 
rittgon matotta. QoS maa on tim iforatSta, tek ä ä n  fuopat 
p iiffip ä ife llä  luola lta  ja  limet noulitaan pois. StäSfä ta* 
pauffeSfa on luitenliu tStutuS etjfä parempi lu in fptmB.

S ä p i t  p t m B ,  jo la  ainoastaan fop ii ifommitle fieme* 
nitte, tapahtuu fittä tamalla, että fptm äjä pistää maahan 
faljben tuuman fpmpifiä täpiä puolentoista fppnärää toi* 
p ta n fa  ja  näihin pubottaa pari lotme fiementä. Sämet 
tek ä ä n  lepittä, jota ou maruStettu puutonterän lattaifelta 
lengäöä ja  piStäeSfä tierretään pmpäri.

pu itten  tStuttamifeffi on tjpmäiu ja  fopimain taimien 
Nauttiminen enfimätfcnä ja tärfeempänä toimitulfcna. SDto* 
neSti tapatjtuu, että palattuun loljfocn (teliä täällä tl* 
maantuu taimia niin taajaan, että niitä tiitenee toifiiu 
paitfoitjin  fiirrettämätfi. ätfutta ettei taimia näin faaba 
fpttitfi, ta ilta  etleimät muutoin ole mieten-mutaifia, tar* 
mitfee niitä tuottaa taimitarNoiSta, jotta tätä marten erit* 
täin perustetaan. Satm itarljo ja te itään  ertnlatfta, nimitt. 
fem m oifia, jo ista  taimet istutetaan juuriSfa feuraaman 
m uttalollareeu fanSfa; femmoifta, joista taimet istutetaan 
palja in  juurin ; ja  femmoifta, joiS fa taimet laSmatetaatt 
ifom m itfi mefoitfi ta ilta  nuorifft pu ilfi, enttenluin istutus 
maStaifeeit paittaan tapatjtuu.

Saim itartjalte, josta taimet atmotaan fitrtää tottare* 
nenfa päim inenfä, maittaan tim itöin ja  famenfefatnen



24
fantamaa, jo fa  Ijpmiit ppfpp fooäfa ^töSotcttum juurien 
pmpäriUä. Sämmoiuen tarlja afctetaan niin lifelle tätu* 
tettamaa maata fuir. maljbotliäta, itfe mctfäu fcSfcCCc, niin 
että fc faa (nojaa Railalta J[a marjoa fuimuutta maätaan. 
Sam m alet ja  riffapen faat, niiufuin puolan- ja  muättf* 
faanmarret, fanermat ja  muut, omat enfitt poiäperatatoat 
ja  maa Ijöllitetään fitte fottrafuofalla ta tffa , joä niin 
(op it, äfeellä. U jom m at fannot, jo illa  ei ote tnaanpin* 
naäfa jnoffem ia juurta, faamat jääbä paifallenfa. 3lo8 
tartjaUe fatfottu p a iffa  on ruoljoittunutta, touoittaan fama* 
ra poiä, ennenfuin Ijöttitpätpöljön rumetaan. Säm än pe* 
räätä fo lio ttaan  fiemenet maahan ja  fefoitetaait rauta- 
p iiffife tlä  palamalla, ta im e t otetaan plöä 2:en ja  Sten 
muobeu ijän  m äliäfä, mäntptfet pffttelleu, fuufifet pari 
folm e pljbeäfä foffareeäfa. gjloäottam ifeen (opit fäpttää 
m uurarin-laätaa, jon fa  fp r jä t omat n irffoa  mpöben taaffe» 
päin fottruttn taitetut. Säätä piätetääu maahan faljben 
puolin tainta mäljän miiätoon, niin että n ir ffo  motem* 
mitta puolin tulee pljteen juuren alla. Saim et, joitten juu* 
rtett pmpävitlä näin tulee feuraamaan fittppenema maa» 
fo ffa re , lahotaan maromaäti foritjin , joäta ne fitte pljtä 
maromaäti laäfetaan ääfen mainitulla afeetla teljtpiljin 
fuoppiin. Saim ia ei faa laäfea fpmemmälle, fuiu ennen 
omat olleet, ja  maa niitten pm päriöä painetaan hiljaa 
fofoon. ©emmoifeeu tarhaan, joäta npt on ollut puheetta, 
fplmetään tnännpu- ja  fuufeu fiemeniä 1 naula fapait* 
alalle, faffanfuufeu- ja  lepänfiemeniä toäljän ruufaammin 
ja  foimun-fiemeniä l ‘ /4 naulaa. Saim ia faabaan noin 
6,000 fapan-alalta. Saim ien p iilo tettua jätetään tarlja 
metfiätpmään.

Saim itarljat, jo iä fa taljbotaan faämattaa palja in  juu* 
rin  fiirettämiä puuntaimia, tefjbään ntinifään life llä  niitä 
p a iffo ja , joitjin taimet omat iätutettamat. Äim ien ja  fan* 
tojen poiäperattua, faimetaan maa, joljon tarlja atmotaan,
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fptfpttä laptottpcfäu fpmppteen, jätetään feit jälteen tat* 
mipaEEatfen pehmittämäEfi, fäännetään fttte Eemäättä uulseS* 
tatifa, pudistetaan ruohonjuurista ja  tafoitetaan. 3o8  
«taa on parempaa laatua, fop ii fiitä ennen pminfiementlle 
panemista ottaa jo fu  juurtEaSmilaiho, loSta fe tulee rnietä* 
fin  pe^meemmäEft ja  mutamemmatfi. ^arfya jaetaan 2:eti 
ta iffa  2 ‘ /jten Eppnärän lemptfin fänteihin, j'oitten mätiin 
luotaan puolen tppnärän lemeät Eäptämät. Elämät omat 
tarpeellifia perfaamtfen ja  muun hoibott tähtoen, feEä toeten 
^DiSjo^tattamifcffi. ©änget te itään  »tästä  länteen, niin 
että Eäptämttn afetetuilla ^atvoii offiHa faattaa hanttia 
taimille marjoa pätmänpuolelta.

SämmBifeSfä tav^aSfa fop ii neulaSpuitteu- ja  tamtnen- 
taim ia EaSmattaa. SfteulaSpuun-fiemeniä menee 9:äStä 12:een 
naulaan Eapan-alalle ja  tammenterhoja 2S:e3tä 3S:teen nau* 
laatt.

ta im ita rh a t, foiSfa ifom pia mefoja ta ltta  nuorta puita 
EaSmatetaan, te itää n  etettiftä atoarammaEfi ja  jaetaan 
Eolmeen ofaan, joiS fa taimet eri EaSmauto-tjättä hoidetaan, 
©ufimmätfeen ofaan, joEa faa olla mevrattain m äk in en , 
Eplmetään fiemenet pienille taimille tu llatfenfa; toifeeu, 
jonEa fitä maStaan tavmitfee olla EaiftSta ifoimmaiu, muu* 
tetaan taimet enfimmäifeStä harmemtnaSfa mcfoiEfi EaSma» 
maan*, ja  EolmanneSfa, jota et otteiltaan tarmtta, joS tS* 
tutettama maa on eliiteiltä fuojelttt, EaSmatetaan toifeSta 
ofaSta fiiretpt mefat nuoriEfi pitiEfi. täm m öistä  toim ija* 
toista tarhaa ti afeteta metfäätt, niinEuin etcHä-mainitut, 
maan totoa ItEemmäEft, niin että taimia tODipt paremmin 
heitettä. ©emmoiSta ei pannataan metfää EaSmamaan, 
maan miljeUäätt phä eteentinpäin taimitarhana, Sttpt pu» 
heena olemalle tarhalle tartoitaan famaitlaiSta maata ja  
malmiStuSta, tuin tarhalle, joSfa paljain juurin fiivettä* 
miä taimia EaSmatetaan. ©tetnettet Eplmetään ofaan 
tarhaa/ joSfa maa on moimattiftnta. © itä  maStaan ott



26
h pvä fin , että taimet fiiretään väh än  huonompaan maahan 
ve faöe  faSvam aan, uitit että metfään muutettuna tptpifi* 
luät h ivnom paanfin oloon. $oS  tarha ott tfom pi, jaetaan 
fe farfo ih in , joitten mätiin tuobaan leveäm piä p o lfu ja , 
niin että jota paiffaan taitaa tjuofea§ti pienillä fä firat* 
tattia pääötä. SBäpänen tunfio, teljtp t e l i s t ä ,  rtffa ru o » 
hoiSta ja  muista faSvi-atneiSta, on ftittä ntpBSfttt tae* 
peettinen, foS fa maa, jo fa  taimien fautta laihtuu, vä tiS * 
täin toaatii fonnittamiSta.

SSämmöifiSfä tarljoiSfa, jo ista  mpoSfin pienempiä, pat» 
jä in  jum in istutettavia taimia fopii ottaa, faSvatetaan 
ei ainoastaan fa tffta  ntetfiSfämme ta va tta v ia  puuntajia, 
vaan  mpösfitt omena- ja  muita tjebetmäpuita puutarhoja 
va rten , fefä femmoifia utfomaan puuntajiafin, joita meiltä 
ta llo taan  fo ’ettaa. ^oS  outoja puuntajia faSvatetaan, jo it» 
tettfa luontoa ei tarfoin  tunneta, on paras lufea niitä 
arempattt luoffaatt ja niitä fen jätteen haittaa.

©iem eniä fp lvetää tt tämmöifeen tarhaan joteitfi taa* 
jaan, ofittain fiitä fppStä, e tte ivä t foSfaan fa t f f i  tbä, 
ofittain mpoSfin fen puolesta, että taimien tarvitfee faS» 
v a a  taajaSfa toinen toiStanfa varjootnaSfa, joten fefä 
juuri että varft’ Itjffää  pituuteen, eifä tee la v o ja .  S a i*  
met jätetään enjttnntätfcen ofaan 2:en ta iffa  4:än vuohen 
van lja ffi ja  muutetaan fieltä pois, foSfa rupeevat tule* 
maan aljbinfoon. ^oifeen ofaan muuttaminen tapahtuu 
atfatjtn fevääCta, fitloiu foSfa nesteet rupeevat tvufemaan 
faSveih in . ta im e t otetaan plo§ fitlä tavatta, että penfttt 
fprjäätt fa ivetaan  niin fp v ä  oja, että fen popja lattfee 
juurien la tv o ja  atemmaffi. SapioHa, jo fa  pistetään tafaa* 
päin maahan, painetaan taimet ojaan ja  erotetaan fitte 
h iljaa toinen totftStanfa. 9lätn fäpbäätt r i v i  r iv it tä ,  v a s  
rotett, ett’ei juuret touffaannu. ta im e t jaetaan ttpt fuu» 
ruutenfa fuhteen neljään eri luoffaatt. © id ä  joS tfoja ja  
pieniä tultft fefaifin iStutetuffi, m enifivät pienemmät pian
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pilalle. Neljännen tuotan taimet, jotjon tuetaan fernmoi* 
fet, jotta omat aljtaubeSta ta iffa  muusta fppStä faaneet 
m ifaa, jätetään peräti istuttamatta, ellVimät juuri ole ar» 
moifampaa puunlajia. 3>o8 juuret plo&ottaeSfa olifimat 
tulleet Ijaamoitetufft, leifataan ne terämäHä meitfeflä oitis 
laam an ptipuotelta poiffi*, näin paranee muta t;aama pi* 
fernmin. SDffiSta fatfaiStaan fama merta Puin juurista, 
pitemmin enemmänftn, mutta ei foSfaan mäljemmän. Sat* 
man pää jätetään fuitenfin pitelemättä. SUeutaSpuita ei 
fuitenfaan ole tapana teiffauttaa, foSfa nämät omat meit* 
feUe fangen a ito ja . gjloSottamifen jälteen faStetaan juu* 
ret fateefen famimefliin, joljottfa, joS taimet maalimat 
moimaltifempaa maata, paunaan Ijiilentppiä ta iffa  turtaa 
IjBpSteeffi. Satmet lahotaan fitte toreihin, ja  juuret peite* 
tään m äli-a ja ffi märtHä fammaltlla.

istu ttam inen  tapahtuu fitlä tamaKa, että lapio piste* 
tään pefää mpöbeit fuoraStaufa maahan ja  mäännetääit 
mäljän eteenpäin, niin että tarpeen juuri reitä fpntptj. 
Sä^än  teitään paunaan taim i, juuret temeeHänfä, jon fa 
jälteen lapio otetaan plöS. S^etfä juofjee tämän fautta 
ofa ffi tuffoou ja  täytetään fitte fofonaufa faatamiSfa ote* 
maila m ullalla, jo ta  mäljän painetaan taimen pmpärt 
fiin i. Sa im ia  ei jaa panna ftjmempään tuin ennen omat 
olleet.

Saim ia pibetään toifeSfa ofaStoSfa pitemmän ta iffa  
tpljemmän aitaa, fen mutaan fu in fa ifo iff i niitä taljbo* 
taan. io S  taimia fitnä Nautitaan ainoastaan 2 tajji 3 
touotta faSmattaa, istutetaan ne ttmetptn, 8 tuiimaifiHa 
mätimaitla, S tuumaa toinen toifiStanfa. QoS niitä taljbo* 
taan 41/2 fppnärän m ittaififft, jätetään 12 tumaa timien 
ja  8 tuumaa taimien mätiä. $oS taaS 3:eu fppnärän for» 
foifta mefoja halutaan, istutetaan taimia niin ^armaan, 
että niitten mätiä tulee 12 tuumaa ja  rtmien mätiä 18 
tuumaa. Sötelä ifom pia mefoja ta iffa  nuoria puita ei täSfä
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fäp faSmattaminen, luaif6a taimet pantaiftin mielä par* 
mempaanft, foSfa juuret fiinä tapauffeSfa lemiämät niin 
laajalle, että niitä on tpoläS faaba maasta plöS.

Äpfpm pffeSfä olemaSfa ofaStoSfa fopii mpBSfin faS* 
mattaa femmoifia puita, jo tfa  tpffääm ät jtturimefoja, eftm: 
niiuipuita, ntäfi-leppiä ja  kaarnan la jia . SJiäfileppä 
paamat faSmamat 5:en tain 8:an tuuman pituifiSta juuri* 
fappaleiStaftu, fun ne maan tuoreenanfa pannaan maahan.

ÄotrnaS ofaSto miljetlään ainoastaan femmoifide puille, 
joita eniten paifadenfa muuttamista ta llo ta an  pibemmäffi 
fuin 4 fppnärää. 5£ä8fä tarfoituffeSfa otetiian mefat ebedä 
mainitusta ofaStoSta i 1/2ten ta iffa  2:en fppnärän p itfinä, 
famatla muotoa fuin plöSotoSta enfimntäifeStä ofaStoSta 
on neumottn, ja  juuret letfataan niin tfään janotulla ta* 
mada, jon fa opeSfa alimmaifet offat puhtaamman marren 
moittamtfeffi farfitaan pot'3. äftaa malmiStetaan ftttä ta* 
mada, että fiipen ebedtfenä fpffpnä faimetaan ' h i e n  fpp* 
närän fpmiä o jia  fppnärän faufana toinen totfiStanfa, 
niin että talm ipaffaiten taitaa purra maata pödemmäffi. 
istu ttam inen  tapaptuu fcmäädä ja  toimitetaan fapbetta 
hengeltä, joista toinen laSfee mefan ojaan, pitää fen oi* 
foifeSfa ja  pubiStaa fitä Vitjaa, famada fuin toinen ojan 
fprjiStä ajaa maata juurihaaraiit prnpäri ja  mätiin. ^5u* 
biStamifeda tapbotaan eStää tppjiä pa iffo ja  juurien mätiin 
jääm ästä. SJiaata ei faa fotfea lujaan juurien prnpäri, 
maan ainoastaan fen merran, että juuret tulemat tnfe* 
maan. Söefat ei juuri pane papaffenfa, m aiffa  joutumat 
mäpäu matalampaan fuin ennen, mutta eimät fad i, että 
tulemat fpmemmäde.

SSaimitarpaiu pleifeen polttoon fuulun niitten peittä* 
niinen pamoida fplmön jätfeen. Äu in  taimet omat tudeet 
pääde, pistetään pafoja peitfiit päimänpuotifeen fprjään 
ppStppn. äftäunpn pamot omat täpän tarpeefen fenm uofft 
paremmat, että neulaffet ppfpmät niiSfä fuimuneennafin.

«
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pienet taimet faStetaan tuimina fuujitta, riffaruoljot perä* 
taan pois niitten ym päriltä pari fertaa fumen fulueSfa 
j[a maata IjBUenuetään, niin että ilma paremmin pääfee 
juuriin. $öpStämtStä faipaamat tarhat, fun faumemntan 
alfaa omat taimia faSmaneet. .pöpSteefft fäptetään, niin* 
tuin jo  on tuutattu, metfäStä tuotua multaa ta iffa  muita 
peljfaantuneita faSmi-aineita. ju u res ta  noufemat näitä* 
mefat fefä  alimmaifet offat leifataan pois.

Sftetfän istuttaminen tapahtuu parhaiten femääHä, 
mutta mencStpp fuitenfin fp ffp llä fiu . Äem äällä omat ueS* 
teet paremmin eloSfa ja  liitteellä, jonta täfjfcen puu fiHoiit 
pitemmin m irfoo. ÄemääHä istutettu taimi feStää mpöSfiu 
paremmin enfimmätfen taimen paffafta. &un et rnaanmil* 
jelpStpöiltä ennätetä istuttamista femääHä toimittamaan, 
ta iffa  joS iStutuSpatffa fiHoin fattuu olemaan mePen mal* 
laSfa, istutetaan fpffpHä, et fuitenfaan mpöljempään tuin 
fppSfuutla ta iffa  lofafuutt aluSfa, niin ettei paffa fia  oitis 
feuraa.

paras ta  on pkcnfä metfän iStuttamifeeu fäpttää nuoria 
taim ia, eri puunlajien luonnon mufaan 2:en ta f»  5:Peit 
muottfina. kuoret taimet turmeltumat muta plBSottaeSfa 
mäljemmän ta iffa  ei olleufaan, ja  mirfoomat fentäljPen 
pitemmin, gjlBSottamineu ja  istutus fefä taimien fnljetuS 
iStutuSpaiffaan tuke pienillä taimitta mpöSfin paljon Ijal* 
memmafft’. QStuttamifecn täytetään fuitenfin ifompia tai* 
mia ja  mefoja: joS puunlai on arfaa , niin että taimet 
maatimat ptPempää fuojcluSta 5 joS istutus tapahtuu tornin 
tuoljoifeen, ta iffa  tuiman alaifeen maahan; foSfa tp ljjiä  
p a iffo ja  nuoriSfa metfiStBiSfä istuttamalla täytetään, joSfa 
tapauffeSfa pienemmät taimet tufaljtuifimat ifompain feS* 
te liä ; fe fä  fpötinmaita iStuttaeSfa, foSfa niiSfä pienem* 
mät taimet tultfimat etnfoilta remitpiffi ta iffa  tallatuiffi. 
©angen tärfeä afta on, että ainoastaan elettä ja  magmoja 
taim ia fäptetääu, fitlä ljucnot ja  miaHifet turmeltumat
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pian maStottiSten foVtain maifutuffeSta. E m ä l lä  taimetta 
iarmitfee otta ifäu fä  futjteen tufemat, ^aavaifet juuret/ 
otteinen marfi, moim affaat muofifaSmanteet fefä  termeen* 
mtyeriäifet tcVbet ta iffa  neulaffet.

&un metfäsfä itfefplmen ta iffa  fäfifp lm ön jälleen 
fputyneitä tttyjtä p a iffo ja  istuttamatta parfitaan, on tai* 
mitta jo määrätyt ftat, itiin ettei täSfä moi mitään jär* 
jeStyStä uoubattaa. © am a on ntyöSftn taita tornin f  im i» 
fettä maatta, joSfa täptyp istuttaa mtyinfä taimi futtoS* 
titin  fim ien mätiin fopii. SJiutta joS fitä maStaan fplm ön 
jälteen ifompta paljaita pa itfo ja  fattun jääm ään, ta iffa  
joS muuten ifompt maanata on iStutettamana, täpttty tai* 
m ia panna jo^onfin järjeStyffeen. ta im e t faamat fittä 
tamalla tarpeellista tilaa faSm aaffenfa, että istuttajan tar* 
mitfe tulla epättyffiin , mtyin taimi futtotnfin on laSfet* 
tama, maan tietää istuttaa fen oifeaan paiffaan , joten 
työ fäp pitemmin. 9täin moipi ntyöSfin helpommin taS* 
fea, fu in fa  paljon taimia joutuu tarmitfemaan. Sftimi- 
iStutuS on täSfä fomeliain ja  fentäVben ntyöSfin enim* 
maStä päästä m iljetty. '^StutuSfiat merfitään fittä ta* 
matta, että noin so:en fttynärän p itfä  m itfafopfi, jo^on 
m alfofia fan faantilfo ja  m äärä mäleittä on fibottn, laSfe* 
taan p itfin  rtmiä, joljon taimet fitte tilfa in  fo^batta istu* 
tetaan.

SarfaS ti punnittafoon, fu in fa  lifettä toinen toiStanfa 
taim ia on pantama. © id ä  joS niitä istutetaan aim antaa* 
jaan, menee työtä ljuffaan ja  taimia fuluu tarpeettoman 
paljon, ^arm asta tStuffeSta on fe haitta, että mefat taS* 
mamat o ffa ififfi, että fuoraffi ja  että maa huononee mat* 
jottomuubeSta. jo u tu i faSti faSmamat taimet istutetaan 
Varmempaan ja  m itfaflifemmin faSmamaifet taajempaan, 
ku oret taimet pannaan taajempaan ja  mattyemmat mefat 
Varmempaan, huonotta maatta ttyentyp metfä m ittaili* 
fernmin, jon fa  täVben taimien ftinä tarmitfee tulla taa*
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jempaan 5 Ijpmältä «taalla  on afian taita marfitt maSta* 
pattien, KeSfimäärtrt pannaan 2:ett ta iffa  3:ett muotifia 
taim ia 2 fppnärää toifiStanfa ja  vimtett mätiä jätetään 
täSfä tapauffeSfa 2 t j i  ta iffa  3 fppnärää. ta im ia  fuluu 
näin 73 ta iffa  93 fapan-ataUe. U jom pia toefoja istutetaan 
4 fppnärää toifiStanfa ja timien mätiä jätetään 3 fppnä* 
t ä ä ;  tämmöifiä menee ftiS 23 fapan-ataUe. Kuin nuorta 
puita fpötinmailjiit istutetaan jätetään niitten mätiä 7 talji 
12  fppnärää, joten fentmotfta menee 3 ta iffa  40 fapan* 
alatte.

ta im e t otetaan plBS ja  istutetaan metfiin, ntinfuin tar* 
Ijotljin iStuttamifeSta plempäuä on janottu. Koffareittenfa 
iStutettamaffi nostetaan taimet lapiolta, etfä itfe marveSta 
metämällä, ettei maa martfift juurista pois. $fom m at mefat, 
joita fuitenfin Jarmoin marfinaifeett metfämaaljan istute* 
taan, otetaan plöS lapiolta. ju u re t  faStetaan famimeHiin 
ja  m ärftä fammatia pannaan niitten pmpäritte, jottfa jät* 
feett mefat, tStutuSpaifaHe fnljetettamafft, afetetaan päre* 
foretijtn, 30 tai 100 fappatetta ppteeu fimppnun fibottu* 
na. ^StutuS fäp parhaiten fapbelta hengeltä, jo ista toinen 
pitää mefaa fnopan feSfeltä ja  toinen enfin fraappit mäpän 
ruofamultaa juurten alle ja  fitte täpttää fnopan tp ffä *  
«ään . Säptteeffi pannaan pääHifefft pohjasta nouSnutta 
ra faa maata pieneffi tjafattutn turpeitten oljeSfa. Söefaa 
pubiStetaan mäfyän, että maa tntifi taajaan juurten pm* 
päri. .Kuoppa faimetaan eineen tfommafft fn in juuret 
maattfimatfaan, liiatenfin IjitonoSfa maaSfa, joSfa rnpöS* 
fin  on tarpeellista mitjetlä toifeSta paifaSta tuotua apu* 
multaa, ta iffa  tunfioSfa matmiStettna fefafontaa. SJiutS* 
tettama on mpBSfin, ettei mefoja faa taSfea fpmempään, 
fuitt ennen omat olleet.



2Jf ttttt
SJlätttp faSmaa melfein mimmoifcSfa rnaaSfa Ijpmän* 

fä , fuimitla {jictafanfailla ja  märiSfä netootSfafin. Söäljän 
foSteaSfa, fptoäsfä ja IjölläSfä fantamaaSfa meneStpp fe 
futtenfin parhain. ÄuiteaSfa fattnaSfa faSmaa fc tuttfallt» 
feSti, mutta tulee paremman laatutfefft.

äJJännpn taimi et pahene pallasta, eifä juurin fuimuu» 
beStafaan, paitfi enfitnmäiftnä muofina. @ i fe faipaa mar» 
joStttSta, maan toaati päin mastoin mapautta ja  päim än- 
maloa. Sftaatt ruoljoittuminen on tnännpn taimelle mäfyetn» 
m äffi Ijattaffi, fuitt muille neulaSpuille.

(Snemmäu fuin muut puut maatii mäntp tafaiSta faS» 
tuosta, eifä fattt', että toinen puu faSmaa toista ptbern» 
päitä, fiHä tpljempi tnäntp lannistuu aljbiStuffeSfa ja  fu i» 
muu totimetn. SJiäntpmetfät Ijartoenetuat tästä fppStä pian. 
9tunfaalla neulasten mariStamifeöa pitää mäiitp taajaSfa 
faSmofjeSfa maan fp llä fin  moimaHifena. SDlutta manljcmpt 
männpn faSmoS tulee mäljiteHen niin Ijarioa ffi, että maan» 
laatu fuitouubeSta muoft muobelta huononee. SSäntän mttoffi 
on Jjtjtoä mäntpjen jeaSfa faSmattaa fuufta.

SJlättnptt fierto-aifa on maamme poljjoifemmtSfa oftSfa 
200:an tuuottnen. ^»uonommaSfa maaSfa fe on 300:atifitt 
muotitien. äftutta etelätfemntiSfä ofiSfa, fun feifat muuten 
omat mpötäifiä, faömaa fe platiffupuuffi lOOtan touoben 
fulueSfa. 3o8  toaljmempia puita ta io ta a n , ei fierto-aifaa 
maamme etelä- ja feSftpatfoiSfa fuitenfaait oteta Ipljem» 
m äffi fuin 120:effi eifä ptbemmäffi fu in  I50:effi muobefft. 
Äolim etfä ffi on 80 ta iffa  100 muotta fpHtffi.

Äelpaamia fiemcniä antaa mapaana ja  pffinänfä faS* 
matoa mäntp jo I5:ett ta iffa  2o:en muottfena, mutta taa» 
jaSfa faStooffcSfa tartoitaan so ta iffa  70 touotta, ennen» 
fu in  männtjStä ftemeniä faabaan. ÄeSftmääritt fop ii laSfea 
jo fa  neljettneS muoft ftetnemouobefft. ©ietnenet tarmttfemat
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puolentoista touotta tuteentuaffenfa. ÄetoäaHa fufoiStettu* 
anfa tefee mäntp mufa toaSta toifena fppStalmena mal* 
mitta fiemeniä. Äätopt footaait marraSfuun j[a ljuljtifuun 
mätittä.

äftantpmetfän Ijaffaaminett tapahtuu fitlä tamaffa, että 
mttofiloljfooit jätetään tarpeeffi fiemeuputta. SBatfin pat* 
jaa fft et metfäloljfoa Fäpnee Ijaffaamitten, niinfauman futn 
metfäntamaran peippo Ijinta estää FatttSta metfän uubeSta- 
faSmattamiSta fä fin  fpltoämättä ta tffa  istuttamatta. J3fo8 
muoftloljfo on tttitt fou ffa , että lifettä feifotoa metfä tooi 
fett fiemenpttää, ei fuitenfaan fiemenpuita tattoitfe jät* 
tää.

© iem enpuiffi tualifoitaan femmoifta, jo tfa  otoat ter* 
meitä, ja  jo tfa  ennen otoat feifotteet enemmän toapaana 
ja  pffinänfä. itäm ät antamat tunfaammiit fiementä ja  
otoat tufetoempia tuutia toaStaan. ^oS  fiemeuputta aitoo* 
taan raatoaam m iffi faStoattaa, on rnpöS fuoraa faStooa 
fatfottatoa. ©iemenpuita tartoitfee fiinä otta taajemmaSfa, 
miSfä maa ottaa vuonoa, miSfä fe totertää etelään päin, 
fefä  mpoSFin miSfä fe on taioattiSta laihempaa. Sfiiitä tae* 
tottaan tatoattifeSti pfft jo fa  fapatt-alatta. UfeaSfa tapauf* 
feSfa on fuitenfin pavaS jättää fiemenpuita ntin taajaan, 
että niitten offain mätiä tulee noin 7 talji 8 fppnärää.

©temenpuut faabetaan fa if f t  pljtä tjaamaa pari touotta 
fett jälfeett fuin niiSfä on Ijamaittu fäpp jä  runfaammaSfa 
m ääräSfä, ta tffa  jätetään muutamia nitStä raatoaammaffi 
faSmamaau laim anrafmnnttarpetfin p. m. ©em tnoififft 
ptiSpuiffi maittaan eleitä ja  tertoeitä puita, jo tfa  jo otoat 
täpteen mittaan ennättäneet, ftttä pffinänfä jääneenä eimät 
enää faSma ptbemmäfft, maan toaljtoenetoat ja  lemittämät 
offtattfa. Sttäntp janotaan faSmaman aina 400:an touoben 
toanljaffi.

Uubett mäntpmetfän FaSmattamifeen maabitaan fuitenfin 
toiela ertnätftä muitafin taim ia. metfä on ollut taajaa

3
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ja  (iemettmuoft tulee foljta Ijaffaam ijen jä lfeen , on ftinä 
ftjttä, että o f(a t ja  rifut toimitetaan poi8. Suutta foSfa 
metfdmaa tatoafli(eSti on (ammalettta peitetty, tartuitjee 
farmilla ajaa tatf6a fourafuofalta fu o ffia  puolen fyynä* 
rän letoyijiä jonoja 2 ta iffa  2 ‘ /j fyynäräa toifiStanja. 
StttiSfä flioet ja  fannot omat esteettä, Ijafataan fouraftto* 
fa lla  ta iffa  rautapiiffijettä Ijaratoafla ruutuja, jo tfa  omat 
*/*:en fyynärää funnefin ja  l 1/» tai 2 ‘ /2 fyynärää toifiS* 
taufa. $03 mäntymetjää tahtoo fefoittaa jottaftn muulla 
puuttlajitta eftm. fuufelta, jo fa  taljan ou (optioin, taitaa 
(en flemenid fytm ää jo fa  toifeen talji folmanteen jonoon 
ta iffa  ruutuun. SJftSfa fuufta ftemenputfft löy tyy , paäfee 
tietysti fuufeuftemeniä erittäin fylmämäSta.

Alfista taimläta, jo tfa  ennen IjaffaamiSta oioat pien* 
neet, omat Ijarioat felpaamia uube8(a metfaSfa faStoamaan, 
foS fa mintuin jo  on (anottu männyn taimi et (atli toarjoS* 
tnSta. Söääritt on (tiS, m aiffa  malitettatoaSti fyttäfttt 
tamattista, että (emtnoijta jätetään poiSperfaamatta.

äftäntymetfän uubiStamt(een fuuluu toälttämättBmäSti, 
että paljatfft jääneet paifat täytetään fyltoäm ijettä ta iffa  
iStuttamifetta. Säm ätt (opit tapahtua maSta pari fotme 
touotta (iemenputtten faatamijen jä lfcen , (idä ennen ei 
moi Ijatuaita, fu in fa  taajaan taimet omat nou3(eet. Äuu(en 
ta iffa  jonfun muun puunlajtn (temeniä ta iffa  taimia (opit 
nyt m yöSfin täyttämifeen m iljetlä, jo8 mäntymetjää talj* 
too toijeulaiftlla puilla (efoittaa.

äftättnynftemen tullecntuu lofafuutta maSta toijena touon* 
na fitfoiStamtjen jätfeen. SMnnpHä on mäliStätn yljtä* 
aifaa folm enlaijia fä p y jä : (aman muotifia, jotSja ei toielä 
ote itäm iä (iementä; toiSmuotifia, jotttenfa (iemenet omat 
malmilta*, ja  toanJjoja, joiöta (iemenet jo  omat mariSjeet. 
Äelpaam at famyt tunnetaan (iitä , että istumat muofifaS* 
mannettten juureSja ja  että niittä on tiheään liittyneet 
(uom ttf(et, jota maStaan manljatn fäpyjen (uomuf(et omat
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pajatta. Ä äpp jä  ferätään ja  maaliSfuuda, fidä
aifaifemmin footut attfeuemat, tpödäämmin ja  IjuhtU ta iffa  
toufofuuda ftemen jo martfee. Ääm pt talutetaan laattfoiSfa 
läutpimäSfä huoneeSfa, fifft että aitfenemat, jodoin taa» 
tt ffo ja  huljutetaan fclpo tamada, niin että fa i f f i  ftemcuet 
marifemat fämptStä laatifon pohjade. ©iemenet fptmetään 
famana femääuä, fidä toifena femäänä eimät enää ote 
taatusti itämiä.

9Jiännpn iStuttamifeen omat Sten tahi 3:en muotifet, 
foffarenenfa ta iffa  palja in  juurin plBSotetut taimet par* 
haita. SJiännpn taimi näet turmeltuu pian jtitä , että juurta 
mätjänfin toufataan, ja  tfompia taim ia ta iffa  mefoja plBS* 
ottaeSfa nsoipi tuSfin mälttää niitä mahingoitfemaSta. Ä o f*  
fareeda istuttaminen on fentähfcen etudifempaa fuin pat* 
jaida juurida. ÄoS fa  männpn taimet pahaffutoat marjoa, 
on istuttaminen eljfä ePuffaampaa futu fptmB, fun täp* 
tettämät m ältpaifat omat mähemptä; taimet ferfeemät 
m ufa ftdä tamada pifemmin toisten tafade. ta im ia  faa* 
taan taimitarhoista ta iffa  itfe metfäStä, johon niitä ufein 
ilmaantuu liifa  tajaan.

Äuu fuimitn hietamaihtn mäntpjä istutetaan, mtljedään 
ItfäpS-maata taimien juurien ada. S.ätä malmiStetaan 
parhaiten ruopaSta, joS jemmoista iBptljp lifipa ifo ida . 
kuoppa on fuitenfin tuufioSfa fonnada fefoitettama.

ta im ia  istutetaan rimeihin 2 l/2:en ta iffa  3:en fppnärän 
lemeidä mälirnaida, l ‘/2 tahi 2 fppttärää toifiStanfa. 5Diän* 
tp jä ei foSfaatt pibä istuttaa 5:ttä ta iffa  7:ää fppttärää 
tifem m äffi forfeampaa metfää, eifä apu-iStutuffeSfa 3:ea 
fppnärää lähemmäfft pmpärtdä fetfomia taimia.

u u f n
Äuufede foptmin maanlaatu on fiminen ja  multainen 

famimaa, josta fen lameat juuret faamat tnfea ja  run*
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fa8ta vamintoa. Sfuufett jvmvct Jäljität matalalla maan 
piititaSfa, jottfa muoffi fe ci JaipaaJaatt fpmää multaa. 
Siiman moimatlifeSfa j|a JalftnfefaifcSfa ntaaSfa faSmaa 
fuuft tofin m tlja ffaaSti, mutta tulee m pöäfin pian fpbän* 
laljoffi. Äuuft rafaStaa fo8teaa maata, mutta favttaa fitä 
maStaan Juituia pa iffo ja , eiittä in fin  eteläpuolipa mäen* 
liu toja . Äuufen taimi faSmaa alu8fa mitfallifeStt ja  mai* 
luaautuu vuodosta, © e  on arfa läntpimäUe ja  fuimuu* 
tielle, joljonfa vetelä tulee, että IjaHa panee muoftfaSman* 
teitä tfommtStafin mefoiSta. SBaijo on fentäljben fuufen 
taimelle mälttämätöin, fiJfi fuin fe tulee puolen fppnävän 
pituifefft, mutta jtttentntfn fe tulee pifemmin Ijattafft, lii* 
oiteufin jo8 marjopuut omat Juufia.

S^afaifcSfa fa8m offe8fa meneStpp fuuft näftäm äSti pa* 
remmin, fuin epätafaifeSfa. Äuufim etfääfin  6a§mottne8fa 
on fentäpben tafat§ta Ja8mo8ta tamoitettama. ^tfetjarmen* 
tumiuen ei fuuftmctftöfä ole ftutvi, jon fa  tä tien  manpem* 
paan tfäätt faa ffa  ppfpmät taajina ja antamat maalle 
ritnfaSta marjoa fe fä  Ulottamat fitä mavifemilla neulaf* 
jidanfa. Äuttft fopit juuri tämän tähtien fentmoiSten puit* 
teit fan fa fefoitettamafft, jo tfa  vunfaalla itfefjavmcntutnifetla 
jättäifim ät maan aufeampana puonontumaait.

fu u fen  fievto-aifa on maamme feSft- ja  etelä-oft'8fa 
100 taifJa 140 muotta, mutta potjjotfcmmi8fa 200 touotta 
ja  enemmäufin, fun raamatta puita tapbotaan. ÄolipuiJfi 
felpaa fuufi jo  80:en tapi loo:att muotifena.

SBapaaua ja  pffinänfa JaSmamana antaa fuuft fieme* 
ttiä marfttt uuovetta, mutta taajaSfa metfäSfä fe tefee fä * 
ppjä ma8ta SO:en ta iffa  70:en muotien ijä8fä ja  ftHoiitfin 
maan jo fa  4:ä8 ta iffa  5:e8 muoft.

äJletfänmiljeltäitt on fpHä ollut tapana Ijafata fuuft* 
metfiä fiUä tamalla, että ainoaStaaatt pari ftemenpuitta on 
jätettp fapanalatle fetfomaau, mutta tänä et itfe fp lm ön ja  
marjoomtfen maattmuffta oifein tpbptetä. Äun pe lffää
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fuuftmetfää tahtoo faSmattaa, on paras jättää ftemen* 
puita niin taajaan, että offaitt toätiä jää  ainoastaan 3 
ta iffa  5 fppnärää, j[a  joS maa on taipuifaa ruohottumaan 
ta iffa  toiertää eteläänpäin, jätetään ftemenpuita toielä taa* 
jempaanfiu. jtun taimet tämän jälfeeit omat tulleet parin 
folmen muoPett tfä tfiffi, laajetaan toinen puoli fiemenpuiSta, 
ta iffa  joS niitä miitne mainitniSfa tapauffiSfa on jätettp 
fofomntalta, ainoastaan fotmaS ofa. ^?arin muoPen päästä 
faaPetaan fitte toinen puoti jätittä olemista fiemenpuiSta 
ja  loput h i t a a n  mihPotn jottfuu muoPen päästä fiitä , 
futn taimet feSftmäärtn omat puolen fppnärän pituifta.

3 o8  fuufia tahtoo jättää ififunreffi faSmamaan, malt* 
taan fiihett tuulilta fuojatut pa ifat, ftttä aufeatta maalla 
faatuu fuufi pian hötläSfä otemain juurienfa tähPen. Siä* 
hän omat foufemmat laa ffot mäfieu mäliSfä erittäin fop i* 
mia, litoitenfin foS fa tämmöifet paifat ufein omat fim i* 
fem piä, niin että juuret faamat tufememman peruStuffeit. 
J3foä fuufia fitä maStaan tahtoo jättää tafaifeKe maalle, 
täptpp niitten feifoa rphmäSfä, niin että tufemat ja  mar* 
jomat toinen toiStaufa.

aJletfämaau malmiStamifecu fuufen fiemettette ei mitään 
erinäistä tointa tarm ita, joS metfä ennen on ollut taajaa, 
ftttä femmotfeSfa löptpp har4B°m  ruohoja, jo tfa  eStämät 
ftemeniä maahan pääfemäStä. Suutta joS maa on ruohot* 
tunut ta iffa  fammalilta, pnolanmarftffa p. m. peitettp, tu* 
lee fitä maStaan m älttäm ättömäffi fu o ffia  fiihett ‘ /a fpp» 
närän tempifiä jonoja, 2 ‘ /2:en fppnäräit mältmaitta, ta iffa  
‘ /2:en tahi l:en fppnäräit mittaifia ruutuja, 2 fppnärää 
toifiStanfa. ättetfämaata fopii ntpoSfin (antojen nostamatta 
fuufen fiementä marten malmiStaa, miSfä muutoin puun* 
tamara on fattiimmaSfa armoSfa, niin että fattnot poltin* 
puina palfitfemat noStamifen fuStannuffet.

(Snitett h a laam is ta  pienneet mefat, jo tfa  näpttämät 
miattifilta ta iffa  fitufaSm uiftlta, omat tppSfäSti poiSpe*
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rattamat. 9Jletft8fämme li5t)tt>vuät fpbänlaljotfet fmtfct omat 
alfttanfa atman ttfettt olleet juuri femmotfta. Säm m ötfet 
mefat tunnetaan ljuofeaStt taajiSta offiStanfa, ruSfeanmoi* 
JpiSta ueulaffiStanfa fe fä  IpljpfäifiStä mucfifaSmanteiStanfa.

©Hei itfefplmö taljbo luoniStaa, toimitetaan fplrnää fä* 
fin , jo fo  jonottani ta iffa  runtnttain, niinfaumatt fttin 
ftemettpuut mtelä feifotoat ppstpsfä noufemia taimia mar* 
joontaSfa. $paljaafft jääneitä patffo ja  ei fäp fiemettiHä tat* 
miStuttamineu, Sun marjopuut omat lopen poiSljafatut, 
maan täptpp niihin istuttaa taimia ta iffa  mcfoja, jo tfa  
omat tjljtä fuuvia Suin fiemeneStä faSmaneet pmpäriStöSfä.

ÄemääHä fufoiStettna tefee fuufi lofafttun iopuHa fa* 
mana muottna malmilta ftementä, jo tfa  femaaman rnaaliS* 
Suun fulueSfa marifemat fämpiStä. Ämtfett fämpt footaan 
fentäljbett mavraSfuuu aluSta (jelmiftiuit loppuun aSti. 
hu oris ta  puista faatu fiemen on joSfitS ollut ijuonoa itä* 
määtt, jon fa täinen fäpp jä ei ole tapana foota fuufiSta, 
jo tfa  omat alla 40:eu mttobett mannoja. Äuitfenftemcnet 
läljtemät helpommin fuin männpit. N iitten fanStamiuen 
fämpiStä fäp famatla tamaHa fuin männpnftemeniStä on 
fanottn. ÄitufeSfa ei ole jo fa  mitoft ftementä, mutta fttu* 
fenftemenet ppfpmät 3 ta iffa  4 touotta itäminä, fttn ne 
maan fäitptetään fämpiSfä futmaSfa IjuoueeSfa.

StplmB ja istuttaminen fäp fantaHa tamaHa, fuiit mäit* 
ttpStä ett fanottn, ftKä muiStutuffcKa fuiteufiit, että futt* 
fett taimi et ainoastaan fatti, mutta mpöSfttt fatpaa mav* 
joa.

^ttn ft, jo fa  manljeinpaanfiit itään fa a ffa  aittaa ntaaHe 
marjoa ja  fen fautta pitää fett motmaHtfena, on tästä 
fppStä fa ifis ta  maamme puista foptmiu muitten puunlajten 
feaSfa metfiSfämme faSmatettamaffi. © rittä tn fin  fopimat 
fuufet Ijpmin mäntyjen feaSfa faSmainaan, foS fa ne le* 
meillä offtllattfa pibättämät lunta Ijotffta  männpnmefoja 
uumuttamaSta, futt fttä toaStaatt mäunpt, jo tfa  fpm illä
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•fpbänjuuvitlanfa feifomat mahmaSti maaSfa, antamat fitu* 
fiHc tar^jcclltäta tufea ja  tuulen fuojaa. Sliiita molempia 
puunlajta pitätft fetttähbett faSmattaa b^beSfa, mtSfä maan 
aftanhaarat fen nuhteen antamat. § )ffin  lailjaSfa fautamaaS* 
fa fitt, rntSfä ainoastaan mäntp Tornin meneStpp, on aina 
hpobpffi, että fuufta töptpp mäntyjen joufoSfa maata mar» 
joomaSfa. Ättntpifa puunlai niistä tarmltfee olla moltou 
puoletta, tulee maalaabuHa. ©antaifemtnaSfa maaSfa faapt 
ntäittp ja  famifemmaSfa fuuft etememtnän flan. Kuufen- 
ja  mänupnfefatfen faSmoffett m atfaanfaattam tfeffi jäte» 
tään fiemenpuita niin taajaan, että offa in  mätiä jää  S 
tahi 7 fppnärää. ©nimmäit ofait fiemenpitiSta tarmitfee 
fuitenfin olla m äntpjä, ettei tuulet niille tefifi mahinfoa. 
Smtfetta tatffa  folmaittena taimena fen jätfeen, fuiit ^pmä 
itfefplmB on tapahtunut, hafataait puolet fiemenpuiSta fillä 
tamalla, että padastaan  mäntpjä jätetään feifomaan. föafft 
muotta fen perästä haf atacm jä tillä  olemista taaS fo l*  
ntaS ofa, ja  loput faamat fcifoa ftfft tuin taimet omat 6:ett 
tahi 7:män muotifia. SJiänntju- ja  fuufenfefaiSteit metfäin 
fuhteen maarinetettafoon muuten, mitä mänupStä ja  fuu* 
fcSta erittäin on (anottu.

© affan fuu fca ei ©uomen metfiSfä tamata muualla fuiit 
muutamin paifoitt Söiipurin täaniSfä. $pm äin otnatfufft* 
enfa puolesta aufaitfifi tämä puitnlai fuitenfin pleifempää 
miljelpStä.

© affan fu itft maatii famanlaiSta maanlaatua fuitt ta» 
matlinenfin fuuft. parhaiten  meneStpp fe fuitenfin foSte» 
aSfa ja  famenfefaifeSfa fatttamaaSfa. huimaan maahan 
tptph faffattfuufi fuitenfin enemmin fuiit aimatt marfäätt. 
ta im en a  faffanfuuft ci fatti marjoa fuuritt otteufaan. Sätitä
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JS tututa i rafaStaa »tiu» muoboitt matoa teteta enemmän 
fu in rnäntp.

^aSm antopaifafft »vaatii fa ffan fuu fi tuuletta fuojettua 
afemaa, SBatjmoilla juurtHanfa fetfoo tämä puitntai ftjttä 
tulemana tuutia maStaan, mutta nämät pilaamat fen tjent* 
tuja muofifaSmanteita, niin että puu faa määrän ja  luon* 
nottoman muobon. 40:eit tapi 60:e»t muoben itään faSmatl 
fa ffan fuu fi ppmin m itjaffaaStt ja  taajaSfa taSmoffeSfa, 
lihottaen maata ueulaffittanfa, jo tta  jo ta  muofi marife* 
mat ja  pian mätänemät. SSanpempana parmence fa ffatt» 
fuufimetfä runfaatta itfeparmentumifetla ja  maa huononee, 
© a ffan fu u fea fiu  on fentapbeu ppmä fefoittaa femmotfelta 
puuitlaifla, jo ta  meneStpp taajaSfa taSmoffeSfa.

©affanfuufette määrätään isoten  ta ifta  I40:en muo* 
tinen fiertoaita. ©ometiaatta paifatta ennättää fe ufeitt 
fiootau muoben ifäätt/ mutta tuimun fopimattomalla jo  
40:cn tapi soten muoben maniana.

©terneinä antaa faffantuufi ufein ja  runfaaSti 8:an tat 
4o:ett muoben ijäötä rumeten, mutta taatusti itämiä fiemeniä 
faabaatt fuitenfin maSta 20:ett muoben ifäifiStä puista, 
©ientenet tulleentnmat lo fa fuu lla , mutta toetaan maSta 
fenraamatta puptifuutta. Sltfaifentmin ferätpiStä tämpiStä 
taptee fieinen muta maifeaSti. Ääm pt istumat puuSfa imelä 
2 tai 4:fin muotta fen jätteen, fuin fiemen niistä on ma* 
riSfitt. Söarottama on fentäpben, ettei tppjiä fäpp jä foota 
fientetteHiSteu jou ffoen. $pp jä t fämpt omat parmaita, fo l* 
men muottfet ja  mäliStäin nuoremmatfin itntau fitä ntpöS* 
fin  muStanpilffuifta. ©iemeueftifet fämpt fitä maStaan 
omat maateanrttSfean märifiä. Ääm pt taffitetaan ja  fieme* 
tiet fariStetaan ttloS famatta tamaHa fuin männptt ja  fuu* 
fett fämpiSta on fanottu. © affan fuu fen  fämpt ei fatti 
tfompaa fuumuutta, foSfa fiemenet pelpoSti tafertumat fä* 
mpiStä firtfemäätt pihtaan, niin etteimät läpbe otteiltaan,

ÄplmÖ, istutus ja muut toimet omat famoja fun mätt* 
tpmetfää faSmattaeSfa.
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$ a m m t.
Santmimetjiä löptpp ntaaSfatntne npEpjäätt tuSEiu eneni* 

man f  uin ntmeEft. Sä ijän  et EnitenEaati ttäptä ilmanlaatu 
oleman ainoana fppitä. §)Efinätfiä tammia tomataan mtelä 
Sampereen feEä SGaafan feitbuiUa, mutta tammimetfiä on 
ani IjarmaSfa Suom en eteläifeUä rannifolla. SuultamaSti 
on n iitä EuitenEin ollut poljjoifetnpanaEiu, EutnminEttt niittä 
tienoilla faaEEa, miSfä mielä pffinäifiä tammia EaSmaa. 
Santmimetfäin IjämiämiStä, jota mpöSEitt ruotfin metfän* 
Soittajat malittamat, felitetään ftöä lamalla, että tammi 
manljetnpana vttnfaalla itfcljarmettemifeUa jättää maan nttn 
paljaafft ja  (ailjaEfi, ettei uutta tammimetfää tooi manaan 
fiaau t;letä. Soisten muuntajien jottEoSfa meueSttjifi efyEä 
tammi m im m in  fuin pEftnomatfeSfa EaSmoEfeSfa.

ÄaiEtSta puunlajeiStamme toaatii tammi parasta maa* 
ta. ^Paraiteu meneStpp fe fqmämultaifeSfa famintaaSfa, 
Eutt tämä on fenmerran faunatta feEoitettu, että juuret 
moimat IjuoEeaintntu letoitä. Sam m t EaStoaa EuitenEin mut* 
taifeSfa famimaaSfaEiit, mutta janotaan fiittä tuleman 
puunlaabttltaan tjuonommaEft. 5?oStea maa on ftde otoHi* 
fin, mutta Ettima fittenEtn parempi, Euitt meftperätnen. 
(Steläifet mäEirinnat eimät tammelle ole fomcliaita.

Santmen taimet turmeltumat IjuoEeaSti Rattaita, liio i* 
teitEtu Eitit eimät fatli Eptmän juojaa tarjoomia marjopuita. 
S a im i, joEa marjoSja otien Em än on rumennut jairaSta* 
maan, mtrEoo tttSEin enää miEjiEäätt. ÄoSEa tam m i, itiin* 
Enin pttä on janottu, pEftnomatfeSfa EaSmoEjeSja et moi 
pitää maata mottnaSfa, maatii je enemmän Eutn muut 
puunlait EaSmattamiSta jemmoiStett puitten jeaSja, jotFa 
marjotlanfa EoStuttamat maata. Sam m t, jo lla  on maatta, 
neljän Eppnärän fpmppteen tutiEema fpbänjuutt jeEä tuEe* 
mat jimujuuret, jeijoo tornin tuulta maStaatt.

Samoten Eterto-aiEaa ei määrätä ptbenttnäEft Enin 200:Eft
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muobeffi, usaiffa tammen ftjttä, mptötäifettä afiaitt laihatta, 
fanotaan tuleman 600:ait talji 700:att muobetr mattljafft. 
.jpuouommaSfa rnaaSfa, joSfa tammea et fuitenfaau pitäifi=: 
fäätt faSmattaa, fuimuu fe jo feSfi-ijäSfään.

Siementä antaa tammi taajaSfa faSmoffeSfa 80:eit 
ta iffa  l00:att muobett maniana/ fjarmentmaSfa sotett tai 
80:eit muotifena ja  pfftnättfä faSmamatta 20:eit tatffa 30:en 
muoben tjäSfä. Sopim atta faSmttpaifatta tefee fe Ijebelmtä 
jo fa  5:eS ta iffa  6:e§ muofi/ mutta IjuonomtnaSfa utaaSfa 
ta iffa  fopimattomatta paifatta menee i s  ta iffa  18 touotta 
jo fa  vuttfaamman fiemenmuoben matitta.

S£amnitmetfää IjafateSfa faabetaan muoftloljfo marftn 
pa ljaa ffi, ja  uutta metfää faSmatetaan fplmämättä ta iffa  
totuttamatta. Sicmenpuitten jättäminen ei täSfä tatba tutta 
fpfpm pffecn, foSfei raSfaat tammen-tcrljot moi temitä pt« 
bemmätte puuSta, ja  foSfa ilman fitä taimet muutoinfiu 
omat niin arfaluontoifia, että itfefplmön jälfeen aina täp* 
tpifi jääbä paljon tptjjiä ta iffa  huonosti taimiStnneita 
p a iffo ja , joitten pavfiminen tuottaifi paljon tpötä ja  mai* 
maa.

lam m en  terhot tuttejmtumat lofafuutta ja  footaan (illoin, 
fofjta fm t muutaman fjattapön perästä putoomat maaljan. 
SEammi fpltä fitäfiu ennen martStelee terhoja, mutta alfat* 
(emmin pubonneet terhot omat fiemeneffi felpaamattomia. 
jo t te i Rattoja lofafuutta fatu, ja  terhot eimät taljbo ma* 
riSta, täptpp niitä m aalait faviStaa. S itä  maStaau terhoja 
et fäl) IjafatuiSta offiSta tatffa  itfe puusta feräämtnen, 
foS fa fett fautta mielä tutteentumattomia teemoja faatatfitn 
tutteentuneitteu jouffoott. ÄofomiStpän ljuojentamtfeffi (o* 
p ii puun alle (cmittää ratteja, joihin terhot putoomat. Äoo* 
tut terhot lemitctään laattiatte forttelin magmalta fuimu* 
maan ja  liifutetaan jo fa  päimä. Söiifon päästä (opit niitä 
tpfätä fofoon  puolen fppnärätt magmaan ferroffeett, jo fa  jo* 
fa  toinen päimä liifutetaan. huimatut terhot fäilptetään tai*
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luen p ii futmilla faljanpuntilla ta iffa  jännällä jefoitettuna. 
S e r lo ja  jop ii mpöSfin jäilpttää pärefopiSfa, jo tfa  taimen 
fulueSja ^ffcetäätt juoffemaan lueleen ninuutettuna.

^am m ifp lm ön onniStumifefji maabitaan, että maa it* 
jeStään un ferfeätä ta iffa  jpmältä pehmitettyä. ^ertyoja ei 
auta firm aa , ennenfuin tammifuun lopulla, ettei fetoät* 
hallat taimia louffaijt'. Äorfeim m illa  ja  fuimemmitta vai* 
Joilla jop ii ftylmöu fuiteufin tapahtua fi>ffv)tlä, fo^ta futn 
terhot otuat fuiimtneet. 9tuohottuneejcn maahan fitofitaan 
6:en tuuman jpmiä ruutuja, ftytynäräu amaruubeSta, 2 ‘ /i 
tahi 3 ftytynärää toifiStanja, fen mufaau fu in fa  ^atj[on 
muita puita ta io ta a n  tammen jeaSja faSmattaa. Oerljoja 
pubotetaan pffi ifom pi ta iffa  fa ffi mähempää fepiKä tatyt 
muulia afeefta pistetytkin täpiin, jo tfa  teljbään parin fot* 
tuen tuuman jtymifji. ^Uhitta jollei maa ole nurmiStunut 
pääfee ruutuja fuoffim aSta. Stammenftylmou feljumat muu* 
tomat parhaiten luonnistaman fidä tamafla, että terhot, 
niinfutn yllä on janottu, laSfetaan joufutt fatajan ta iffa  
muun penfaan alle, niin että taimet faatoat marjoa 
laita.

ta m m ia  fopii istuttaa 3:ett ta iffa  -4:än tmtoben man* 
haSta fti^eu fa a ffa , fmtneS tulemat 7 ftytynäräu p ttfä ffi. 
O n  fuiteufin fjamaittu, että nuoremmat rnefat, noin 1/ 2 : e n  

taki l:en  tuuman mafimuubeeta läpimitaten meneSttymät 
parhaiten. U jom pia mejoja ylöSottaeSfa jaa tuSfin farte* 
tufft että fpbänjuurt fatfee, foSfa tämä tamaHifeSti menee 
kynottt fpmätte maahan. SStutettamia mejoja on paras faS* 
mattaa taimitarhoiSja. Äun tammia ta llo taan  faSmattaa 
taajaSfa, on ftylmB ebitffaampaa ja  helmonipaa, mutta fun 
niitä ainoastaan jieflä täällä toisten tfontpaiu puitten jou* 
foSja faSmatetaan, fäytetään istuttamista. ^StutettaeSja 
faimetaan fuopat lap iolla , että maa jaabaau jpmemmältä 
yöllennetyfft. Söähemmätfin taimet maatimat fummiufin 
Vjtcn fyynärän jtymän fuopan.
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Sftitnfuitt eiutctt on mainittu, ci tammia fotot faSmattaa 
pffinomaifeSfa faSmoffeSfa, maan niitten mätiin pannaan 
tamattifeSti enemmän ta iffa  mätjemmän muita puita. Äuttft 
on tammen fumppantfft fentiefi fopimitt. Suutta tammi* 
faSmoffeett fetpaamat futtenfin muutftn femmoifet puun* 
la jit , jo tfa  faSmamat mitfattifeSti, niin että tammi faa 
etumoiton etfä joubti marjoen.

$  o i lt> u*
H aitista puuntajeiStamme pitää fottou mätjemmin tu» 

fua maantaabutta. Äom a fami ja  fuima fa lffim aa  on fitte 
futtenfin fopimatointa.

Soituun taimi ei ote a ifa  Jaffalle, mutta fätftt ufetn 
matjittfoa futmuubeSta, foSfa fittä on maanpinttaSfa ju of* 
femat juuret. Sluoljot tufaljuttamat mättStäin mitfattifeSti 
faSiuaman taimen, ©iemenpuita näpttäifi fentätjben tar* 
mittaman taajaSfa nottfemia taim ia marjoomaSfa, mutta 
fun fotmun taimi mätttämättömäSti maatii piimää matoa, 
ja  foS fa fe, toarjoSta fitumaifena, tuSfin enää mtrfoo, 
jätetään ftentenpuita futtenfin ainoastaan tjarmaffelta.

huonommatta ja  fotjtalaifetta maantaabitHa on itfcfyar* 
mentumiuen foimufaSmoffeSfa äimän juuri. ÄoSfa täljän 
mietä tulee ettei foimtin tjarma lejjbiSto anna tarpeellista 
marjoStuSta, huononee maa fotmun atta tjuononemiStanfa. 
Äoim ufin  maatii fentäfyben muita puunlajta mätiinfä. £ ä *  
Ijäti fopti paratjiten fitujt, erittäinfin fotometfiSfä. Äoimun 
fierto-atfa  on niin tpljpfäinen, ettei fuujt fittä mätin ennätä 
täpfifaSm uifeffi, mutta fetpaa futtenfin tjafopuiffi, atbaf* 
fiff i ja  muihin fototarpeifin.

S öa tffa  foimulta on ijotfat juuret, feStää fe futtenfin 
notfeutenfa ja  tjarman letjbiStönfä muoffi tjpmin tuutia.

© optio in  fierto-atfa fotmutte on 60 ta iffa  80 touotta, 
mutta fefafaSmoffeSfa fe fpttä taitaa feifoa lOOtattftti muo* 
bett mattfjafft.
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©iem eniä antaa foimu jo fa  muoft runfaaSti, 20:cn muc* 

ben m aniasta a lfa in . ©iemeuet omat föp fa ifiä  ja  lentämät 
p itfä t m atfa t, jon fa  täljben uubeSta-faSmattamtnen fäp 
ptfaifeSti ja  JjelpoStt. Äuit IjaljfuuloJjfo en foufempt, ci 
fiiljen tarmitfe jättää muuta tuin muutamia fiemenpuita 
p itfin  (ostoon toista fpvjaä. Suotettamampaa on futtenfin 
jättää p ffi fiemenpuu jo fa  fapan-alatle, joS mctfä on nuo* 
vernpaa, ja  pffi fafybelle ta iffa  fotmctic fapan-alatle, jo8 
mctfä on manljentpaa. ©iemenpuut forjataan poi8 touotta 
jäifeen fuu taimet omat tulleet päätie, jottei maa ote at* 
tiSna auringon paisteelle ta iffa  muutoin fuitvaa, jo3fa ta* 
pauffeSfa fiemenpuitten täptpp faaba feifoa fifft, fnin tai* 
met omat tehneet 6 ta iffa  8 lehteä, ©tcmenpnita ei foSfaan 
jätetä pliSpuiffi faSmamaan, foSfa foimu, pfjtnänfä fei* 
fomana, tulee määräfft ja  o ffa ife ffi. Äu in  maljmcmpia foi* 
muja ta io ta a n , faämatetaau niitä muitten pnuntajien, 
cvittäinfin neutaSpuitten fca8fa.

Rentut fotmunfiemenet ottamat IjelpoSti fuim uaffenfa, 
jo8 ruoljo ta iffa  fnimat leljbet cStämät niitä itfe m aalait 
päafemaSta. Sftuoljonfamava ja  fuimat pnbut omat fentälj* 
ben polttamatta jjämftettämät, erittäinfin foSfa tutjfa pal* 
jon auttaa foimun fiementen itämistä, jo t te i maata fäp 
polttaminen, täptpp fita ruututtain ta iffa  lim ittä in  rotj* 
jaSta pnljbiStaa, niinfuin ntänupn fplmäStä pufjuttaeSfa 
on janottu. ^tfefp lm öu jätfeeu patjaaffi jääneet paifat 
pavfitaan ruutufplm öllä, ta iffa  istutetaan niihin 4:eu ta iffa  
6:en muotifta taimia, lo im u n  fiementä ei tarmitfe eifä 
faafaan fefoittamatta maahan fätfeä , maan niitä poljetaan 
ainoastaan fiin i. ^3araS fplmött a ifa  on fpffpUä.

lo im u n  fiemenet malmiStumat fppSfuuHa, mutta mari* 
femat ofafft jo Ijeinä* ta iffa  etofuulla. Sltfaifemmin ma* 
riSfeet fiemenet omat felmottornia. ©iemeniä ei fentäljben 
oteta aifaifemmin fuin ftjpSfuuHa, mutta ei liioin mpö* 
Ijemminfään, foSfa parhaat niistä leljben martStuffen ai*
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faita rnenemät Ijuffaan. ©icmeuct footaan riipim ällä ta iffa  
urpuinenfa päimtnenfä ja  tentitetään forfeintaaufin  2:ett 
tuuman paffu lta fuimnmaan; maljmentmaSfa ollen fteme* 
net ottamat läm metäffenfä ja  turmeltumat. ©op itpa mpöSs 
fin  urpuifet o ffa t taittaa ja  panna fermutCfe, jo t fa  ripuS* 
tetaan joljon fin  ulfol;uoneefen fuimumaan. Jermut tapes 
taan femääöä ja fiemeitct pudistetaan  feulomaHa.

Äoim umetfää tarmitfec d ^ ö o i i t  istuttamalla faSmat* 
taa. $oS  foim uja foffareiiteu fa istutetaan, fäptetään 2:eu 
ta iffa  3:en muotipa taimia. p a l ja in  juurin iStutuffeen 
foptmat 4:än ta iffa  6:en tuuotifet taimet parhaiten. Äun 
fohmtn toefa on tullut niin mautjaffi, että fuori tpmeltä 
ntpee metämään m alfotfefft, metieStpp istuttaminen d vs 
teoin. Saim ia litptpp taioallifeSti fpHifft aufeida paifo illa  
metfiSfä. jo t te i taimia muutoin faaba, faStoatetaan niitä 
taimitav^aSfa. Saim ia plöSottaeSfa marottafoou, että juu* 
ria  niin mäljän fuin maljboCli§ta toufataan, foS fa pois» 
juoffetoa m a d »  Jje^ontaa toefoja. lo im u ja  ci enempää 
fuin muitafaan puita faa istuttaa fpmcmpääu, fuin 
ennen on faSmaneet. ^pifemmin faUttoat ne jääbä mäljätt 
forfeemmallefiu.

8  e $ L
Seppää on maaSfamme faljta la jia , n im ittäin: terma- 

eti forpileppää ja  tjarmaa- eli ntäfileppää. Sertoaleppää 
tatuataan parljaaSta päästä eteläifemmiSfa ja  Ijaemaaleppää 
pofyjoifemmiSfa ofiSfa maatamme.

Sermaleppä faSmaa multaifeSfa, märäSfä maaSfa, niin* 
fu in  form iSfa, foiSfa ja  vanniffom aitla, mutta tatoataan 
toäliStäin fuimemntiSfafin paifoiSfa. © e  rafaSiaa pifent* 
min mäljän fatoenfcfaiSta fantaa, fuin äimän fomaa fas 
mea.

Sevmalepän taim i ei ole arfa  âCCflttc/ mutta futt maa,
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tniSfä fc mteluffatmmtu faSmaa, ufeiit routaantuu, tav* 
loclttjtj taimi fiitä. Routaantumista ei moi millään täp* 
bellifeSti estää. tertoa leppä pitää maata tamallifen hpmtn 
faSmumoimaSfa.

term alepän fie rto -a fa fft on 60 ta iffa  80 touotta lat* 
fottu fomeliammaffu

harm aata leppää laStoaa paljon maamme pohjoifem* 
miSfa oftSfa, mutta (itä löptpp futtenlin etcläifemmiSfältn. 
© e  tptpp laihempaan maaulaatuun tuin tevtoaleppä ja  
faSmaa eninunäStään futmaSfa, fatttaifcSfa ja  litoifeSfä 
rnaaSfa, e^fei fe juuri peräti m ärlppttäfään farta.

harm aaleppä Ip llä ä  ^atfaamifen jälleen mefoja, laa* 
jatle IcminneiStä juuriStanfa, luu tertualeppä fitä loaStaatt 
faSmattaa toefoja lamtoSta. h^im aaleppä ei laStoa niin 
tfo lft, luin tertoaleppä, toaan ppfpp ufetit pcttfaau muo* 
toifetta. Sftoletnpia toiljellääu jotenfin pljbellä tatoaUa.

äftaanlaattt, joSfa tertoaleppä meneStpp, ott tamaUifeSti 
hptoää pelto- ja  niittpm aalfi, joS fe toaan ojittamalla faa* 
baan fu im alfi, eitä ole peräti fim iStä. ällolemmat lepän* 
lait antamat mäljän puuta, jen iä  tähteen mctfänhoitajat 
eitoät ole näitten luouctta tarfcmmin tutfineet. ©potin* 
tnatSfa on leppäin laSmattamifeSta futtenlin hpötpä, foSfa 
ruo§o niitten alla laStoaa hP'u' 1'/ l a »te pitämät maata 
jem m oifeSfaltn faSmumoimaSfa.

UubeSta-laSmattamtnen fäp parhaiten fidä tatoaUa, että 
phbelle ta iffa  fahbelle fapatt-alalle jätetään pffi fiemenputt, 
jo fa  toifena taimetta halataan pois.

ÄoS fa  lepätifiemen pian tärtoeltpp fuitouubeSta, jollei 
pääfe multaan itämään, on maa runtuttain ta illa  ritott* 
täin ruohosta ja  luitoiSta lehbiStä puhbiStettatoa. Sftaata 
ei luitenlaan faa fpmältä höllentää, foS la fe tämän lautta 
pahemmin routaantuu.

©iemenet, joita leppä 30:ett tottotifena antaa jo fa  touoft 
vunfaaSti, tulleentumat lofafuuHa: tertoalepän loppuptto*
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telia ja tjarmaau lepän alfupuolelta tätä f  uuta. UrmulSta 
flemeuet marlfemat taimen fulueSfa ja  alfaiftn  femäättä, 
jon fa  täljben niitä foctaau marragfuulla. Äofoomtnen ta* 
paatuu p ä  tamaHa, että urmut niteitään offlSta, ta iffa  
n iin , että urpulfla offta taitetaan ja foctaan. ©tcmenet 
läljtemät urtmuSta> fun niitä muutoman päimätt fällpttää 
puoliUeufa taptetpiSja fäfetSfä lämpimäSfä ljuoneeSfa. © ä »  
f l t  tjafataau fepeiUä, että ftemcnet ljuofeemmtn läljttflmät. 
itu in  ftcmeitiä fäptetään maSta fem ääöä, fäilptetään niitä 
urpuineen pälmlneen, etteiteät lämpenifl. ©lemenet, jotta 
omat pieniä, fllmlttämiä ja  punalfenruSfelta, erotetaan ur* 
pnjett fuomufflSta feuloutalla.

Sermaleppää on paraS faSmattaa istuttamalla, foS fa 
fp lm ö , liloitenftn mariSja malSfa, ufetu menee tpljjään, 
ofaStaan fittä fppStä, että teefl fäp maan p lltfe Itämifen 
alfana/ ofaStaan fiitä fin , että pienet taimet, jo fo  routaan* 
tumifeSta ta iffa  ruoljolttumifeSta tärmeltpmäfc. Seppiä fopti 
fpHä istuttaa mielä jotenfin ifotta puunatut, mutta enim» 
mä8tä päästä istutetaan fuitenfitt 3:en ta tffa  Sten muoti* 
fla taim ia; nuoremmat taimet mialtöa^ptulflmat ruohosta. 
Salm ia faabaan tamaHlfeSti metfäStä IStutuS-palfan läheltä, 
n iiit että niitä Jarmoin tarmttfee tatmltar^aSja faSmaitaa. 
Sepäntalmi el ole arfa  letffaamtfelle, mutta joS pliJSotta* 
eSfa juuret omat jääneet cpeifft, et leiffaam iSta tarmlta. 
A tm  routaantumista on marottamaita, peitetään juuret 
mllmelfeffi plönalaiftn (asfetuilla turpeilla.

© p ffp  on paraS iStuttamifen a lfa , foSfa maa ftHotu 
on fuimempaa fuitt femäättä. Äoffaretnenfa faa istuttaa 
pieniä taimia feSfettä fefääfin .

«ui jtiiuui Jaot a a
haapaa fäptetään raonentaifun foto- jateljtaattlflin f In tar* 

peifiln. la a m a n  faSmattamlfeSta näpttälft fentäfjben oleman



49
fuuxtafin tjpötpä. kaarnalta on fuitenfin omaifuutfia, joitten 
muofft fitä pitemmin taiotaan tjämittää, tutu tartuttaa, 
©unten itfê armentumifenfa puolesta tjaapa pfftnomaifeSfa 
FaSmatfeSfa antaa aitoan mäljätt puuta ja huonontaa fen 
oljeSfa maata, ^armaffetta neutaSpuitten, erittäinfiu fuu* 
fen feaSfa, Ijaapa taSmaa fuovafft, offattomaffi, pitfäfft 
j[a matjmafftfin. S?un tjaapa fatfaiStaan, noufee taajalta 
fen tjmpärt juurimefoja niin taajaan, että eStamät toisten 
puitten taimia ptenemäStä. ©pötinmaiSfa fopii fuitenfin 
tätä itfeStään tjpöbptiiStä puuta faSmattaa.

$aapa ei pibä fuutta tutua maanlaabutta, mutta ei 
fuitenfaan naptä meneStpmän fomaSfa fameSfa. SSäljän 
famenfefaifeSfa fantamaaSfa fe taSmaa mitjaffaaSti, exit* 
täinfin joS maa on foSteaa. kuttua maa ei näptä oletuan 
tjaamaHe ottein fopituaa.

(SbetfämainituiSta fppiStä ei tjaaman uubeSta-faSmatta* 
mifeen minfään taifia eri toimia tartuita.

palama.
Satama ei pibä fuutta mätiä maantaabutta, mutta me* 

neStpp parhaiten tuoimaUifeSfa, fptuäSfä ja maljan fatoen* 
fefaifeSfa fantamaaSfa. Suja ja laitja maa fetä tuetifet 
patfat ettuat ote jalamalte juuti fopitoia.

StuotjoStuminen on jalaman taimelle tjaitaUinen, jonfa
tätjben maa tuaatii taajempaa tuatjoStuSta, jota taimi
nuotena fautoemman aitaa färfiifin. Mataman taimi ei
ole peräti arfa Ratialle, eitä fuituuubeHefaan. SBarjoinen
patffa on fttte fuitenfin otottifempi. Satamatta ontutemat
juutet, jonfa tätjben fe jotenfafin tjpmin moi tuulta feS* ,»»»» taa.

Söäljemmättä alalla ppfpp jatamanfaSmoS taajana so:en 
taitto 60:en muoben itään, mutta rupee fen jätteen tjar*

4
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menemään. ÄoSfa jatama fuitenfin m ictiiffaamm in faSmaa 
muitten puunlajien joufoSfa, ei fita tamatttfeSti faSmateta 
pffinäu fä, maan muitten puitten feaSfa metfätn partaitta 
ta iffa  mäljemmiSfä metfäufaariSfa. ©pnfeeSfä metfäSfä ei 
jalam a näptä oifein meneStpman.

SÖaiffa jalam a taitaa tutta 200:an ta iffa  300:an muo» 
ien  mantjaffi, määrätään fen fiertoa ifa tamallifeSti l20 :e ffi 
ta iffa  I40 :e ffi muobeffi, foSfa jalama jo  tätiä aja lla  tulee 
tarpeen matjmaffi.

© iem eniä jalam a antaa 40:en ta iffa  50:en muoben 
m aniasta metfein jo fa  mitoft. Stämät omat fu itetifin  ifom * 
m affi o fa f jt itäm ättöm iä, niin että Jarmoin enemmän fuin 
15 talji 16 profenttia tefee tainta, Siemenet tuffeentumat 
fefäfuun loputta ja  footaan foljta fen jälfeeit, BoSfa mufa 
pian marifemat, ja  maasta fofoomatta faaiaan miela run» 
faammin itämättömiä ftemeniä jou ffoon. SSältStäin tapaus 
tuu että ainoastaan muutama fiemen itä ä ; fittoin ei pe» 
meniä fannata ottaa ottenfaan. ^JavaS on foota fiemenia 
offiSta riipimättä, pa lam an  fiemenet pilaantumat niinfnin 
foimunfitt IjelpoSti, joS foottuna faamat lämmetä, jon fa  
tä tien  näitäfin  täptpp tallettaa oljufaifelta ja  iiifu ttaa 
ufeaSti, fifft fu in  tulemat tarpeen Ju im a ffi. SliipieSfä on 
Ijpmä ottaa mäfyän lehtiä jouffoon.

palam an fiemenet f  pimetään mielitf faim min oitis fuimafft 
tultuanfa, foS fa ne femäafen faäStettpuä mielä Ijeifommin 
itämät. Pitämä jalamanfiemen erotetaan mateanpunaifen- 
ruSfeeSta märiStäufä ja  malfoifeSta fpiämmcStään, jo fa  
tuntuu melfotfen paffum m alta, fu in fiimet fen pmpäritta.

pa lam a ja  muut jatempänä mainitut puunlait eimät 
luontonfa fuljteen fomi metfäSfa faSmatettamaffi. Ste maa* 
timat mufa amaran ja  aufeau tilan, jon fa  tä tien  par* 
Jjaiten fopim alftn metfäin fp rjiS fä , tienmieruitta ja  muiSfa 
fentmoifiSfa paifoiS fa, mutta erittäinfin fpötinmaiSfa. Suu? 
Leatta leljiiStöttänfä ne pitämät maata tuoreena ja  lihoit*
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tamat fttä juurilla, pian rnätänemiHä leljbitläitfä, niin että 
ruoljo niitten alla ig lu in  meneStpp. Säm äntaifla puita 
faabaan fiemeiteStä faSmatetuffi, jo8 fplm ö toimitetaan 
filtä tamalla, että Ijarmempain fatajapenfaitten atle fuofi* 
taan ruutuja, jo tfa  omat i L - t n  fppnärän laajuubeSta, ja  
niitten feSfelle {pimetään muutamia ftententä ja peitetään 
*/2:en tuuman magmalla mullalta. ÄatajapenfaS fuojetee 
a rfo ja  taim ia ei ainoastaan paltaita, maan rnpBfin eluf* 
fa in  tattaamifeSta. ^Jenfaat perataan pois, foljta fun mefat 
omat ennättäneet tarpeen p it fiffi. parem pi on fuitenfin 
istuttamalla tämmBifiä puita faSmattaa. ^Stuttamifeen 
fäptetään mefoja, jo t fa  tatmitarljoiSfa omat faSmatetut 
noin 3:en fppnärän m ittaififfi ta if fa  mä^än pibemmtffifin, 
niin etteimät elufat enää ulotu niitten offia repimään. 
SSefat istutetaan f  noppiin, jo tfa  fatmetaan mäljän ama* 
ram m affi fuitt juuret maatifimatfaan, ja  maa mBpljenetään 
peljmeefft. Söefojen mätiä fop ii fpBtinmaiSfa jättää 10 
fppnärää, joten niitä fiiS menee fpmmenfunta fapatt-alaUe. 
Elämät puunlait maatimat fuitenfin fpmää ja  jotenfafin 
moimalliSta maata.
smUuSiil r,j oothlJot ayUjul »n n ljo ii

S a a r n i .
© aarn i rafaStaa moimalliSta, fannanfefaiSta famtmaa* 

ta, ta iffa  rtntfaaffa famella fefoitettua fantamaata. ©imen 
fa i f f ia  fe fuitenfin maati tuoretta ta iffa  m ärfää maata. 
S a im i on Ijpmin a r fa  Railalle ja  mpBSfin ruoholle. © aarn i 
tahtoo faSmaa Ijpmtn mapaana, eifä fä r fi marjoStuSta, 
muuta fu in  enfimmäiftnä muoftna. 853aiffa faarnelta on laa? 
jä t ja  le^tifet o ffa t, antamat fen tprnemät ja  IjajaDifet 
juuret fille tarpeefft feStämppttä tuutia maStaan.

©om eliain fierte-a ifa  faarneHe on io o  ta iffa  120 touotta, 
m aiffa  fe joSfuS tulee 400:an muobett manljafjt.

©temeniä faarni antaa 40:ett ta iffa  50:ett muoben man*
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IjaSta metfein jofa louofi. ©iemeitet, jotfa tuleentuivat tofa* 
futtHa jäälvät pti tattuen puudun ja footaau tämän fulu* 
eSfa riipimättä taiffa offatn taittamalla, ©iemenet tuima* 
taan ja fäilptetään femääfen IjarmoiSfa fäfetSfä. Äun faar* 
nen ftemeniä pimetään fpffpltä oitis fofoomifett jälleen, 
tulee ainoastaan märempi ofa niistä feuraamatta femäänä 
taimelle, mutta enin ofa itää maSta toifena femäänä. SJiaa 
ferfee täSfä tapauffeSfa nioI;oittumaan, enncnfuin taimet 
tulemat päätie, ^ftämifen joubuttamifeffi fäptetään feinoa, 
jota fanotaan ferroStamtfeffi. kerrostaminen tapahtuu fiHa 
taivalla, että femääöä faimetaan fuoppia maahan, joihin 
fiemenet pannaan oljufaifetta muttaferroSten mätiin; mii* 
meifeffi paunaan multaa päälle noin forttetin magmatta. 
SäSfä faamat fiemenet maata toifeen femääfen, jolloin ne 
otetaan pliiS ja multinenfa päiminenfä fo^ta ftjlmetään.

Mm»Jslsttt jojSicrtiMt ni!fi]§imnwöm nbtlmiu »j§immsut

SBatjteri ei ote juuri tptjSfä maantaabutle, mutta f;pmin 
meneStpöffeufä fe fuitenfin maatti moimalliSta ja jotenfa* 
fin fpmää maata. 9WiSfä falffia IBptpp, matjteri faSmaa 
miljaffaaSti. Kttärfä maa on jltle fopimatoin.

Saimi ptenee aifaifin feluäältä, jonfa täljben femäliS* 
täin louffaantuu (jadalta, mutta fitä maStaan etjtii Ipfätä 
juurenfa niin fptuäde, ettei femätfuimuuS tee ftde maltti* 
foa. 9tuoljo ei tnpöSfään ote maljterin taimelle ^aftoHinen, 
ellei fe ote niin pitfää, että taimen tatmaa marjoo. Söalj* 
terinmefat maalimat aifaifin amarampaa faSmutitaa. Söaij* 
teti mariStaa runfaaSti leljtiä, jotfa pian mätänemät ja 
fen fautta felpo tamatta maata parantamat.

©opituin fierto-aifa master id e on 100 taiffa 120 muotta, 
maiffa tämä puu faSmaa isoten taiffa 200:anfin muoben 
tunti u x»»iiötfi »BomoiluiSom? Bitin §tn»cf na NBfns

teniä antaa matjteri 40:en tatjisoten mitobett ifäi*

oflatrx ntlura vsl
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fenä, ja niitä tulee melfeiit jofa muofi. ©{emenet malmtS* 
tumat tofafuuffa ja footaaa fitloin riipimättä taiffa offaitt 
taittamatta taiffa ntpBSfin fittä tamatta, että fiemettet pu« 
Pistetään maahan ja noufitaan fiitä.

Äplmö tapahtuu fpfftjttä, fittefuin fiemettet omat fittmus 
neet, taiffa mpBSftn femäällä, joSfa tapauffeSfa fiemenet 
fätlptetään pii taimen parmoiSfa fäfetSfä. SJiitä muuten 
jalaman faSmattamifeSta ja tätuttamifeSta on janottu, fo§* 
fee ntpBSftn materia.

‘ ' TisÄ rfi nootonoj ntoj
niität Snui&m  r/icfcfoji5 tn.~r> ;~1BDcocm! rJtts vnBoutot 

iicu f niiläcrt "iftiSaig f  \) JJt U Ö*
.»itoötjtoat.aHsiijo! itiön .v-v-iura nimiinocf ijJsjtom 

SepniuS eli ntinipmt faSmaa faifenlaifeSfa maantaa* 
PuSfa paitfl fomaSfa fameSfa j'a filffotfeSfa fannaSfa, fttu 
memmiSfa nitttfutn ntäremmiSfäfin paifoiSfa; rnetelä maa 
ei fuitettfaan ole Icpntuffelle fomeliaS.

Sepmuffen taimi ole peräti arfa pattaffe, mutta ruopo 
on fftä mwj|taaijgf|tt| |ai^tttnen. pienenä taimi faj#i mar* 
joStuSta, mutta on fuitenfin pian ftitä mapautettama. 
Sepmuffetta on taaja lepPiStB, jofa ppmtn Ilmoittaa maata.

Ä icrto -a ifa  laS fctaan  lepmuffette 80:en ta if fa  lOOtan 
m itotifeffi, foSfa fett fpPän tä s tä  ijäS tä  m etää ruSfeefft, 
j a  tä tä  p uu ta  ju u r i  m alfo ifuu tenfa  fuptceit piPetääit ar* 
moSfa. SeprnuS tulee fu iten fin  cpfä m ielä m anpem m affi
fuin tammi, sUsuijaj nhsiflnut slo nööJaötfra b o$onJ8 .no?

©iemeniä faaPaan -iOtett tapi so:en muoPen tfätfeSlä 
puusta, jottei juuri jofa muofi, fumntinftn aimatt ufeitt. 
äJhtutamin mtiofttt omat ne fuitenfin peräti puoltoja. SP t? . 
leentumifen aifa on lofa- ja marraSfuutta ja mäliStäin 
lepmuffen fiemenet ei malmista ottenfaatt. ÄoSfa lepmuffen
fiemettet tarmitfemat ppp<tt taiff* puolentoista touotta ttääf* 
fenfä, on paras niitä ferroStuttamatta iPättää, nitnfuin 
faarnen fiemeniStä on janottu» bst^fot imin» »iiumjiS



sbamtfitf Jmicf i; i § ta  i  Ö*
uils] äiti} na vofnsj3ooal§»? »dii »iSiltosarni »f 

p ih la ja  faSmaa monenlatfeSfa m aa§fa, parhaiten fut« 
tenfin tuoreeSfa, mullan- j[a famenfcfaifeSfa. SHäräöfä 
maaSfa, fuimaSfa fniitiaSfa fefä fomafSfa fameSfa ci fe 
menesty hpmin.

SCaimt, jo fa  ci d c  arfa ^attatlc/ fuimuubelle etfä vuo» 
hoHefaan, fa ltii jotenfafin fattman marjoStu&ta, m a iffa  fc 
fhHa faömaa ilman m arjottafin.
»u n o h ta ja  ^afataait tamaHifeäti 50:cu ta iffa  60:cn muo* 
tien m aniana, foSfa je tällä ijä llä  rupee huononemaan.
»D; p ih la ja n  marjat malmiStumat lofafuutla. S öa iffa  jaa * 
m äf talmeffi puuhun, omat ne futtenfin marraSfuuHa foot« 
lam at, foS fa muutoin joutumat lintujen faa liiffi. Äun it« 
mat omat m pötäifiä, fop ii m arjo ja fplmää famana fp ffp* 
nä. j o l l e i  fptmö filloin meueStp, muferretaan marjat r i f f i ,  
ja  fiemenet mirutetaan fafaSta potS fe fä  fäiltjtctäan Puis 
maSfa fannaSfa. tnc(J fjauot » l a g  .ifemat §3:0

Silitä täSfä on fanottu, foSfee mpBSfut ruotjin 
jaa , paitft että tämä rnaatit m u lta ifem paa ja  parempaa 
inföätaunnj ii? i»5  Siatf imntslo »iSifiacuS»? »iSnoulO?
*ism »iadfloi h tjSamii iitl«V ftufotor oliot virî ocri rnijolniiutf 
i m m t l u i  ithjn »!iaj vr>jatfr,rĵ l tmijs so!§»m»tr/§»5 »>§»{■ 
.»liatslii§»»3'i»jlicti .ijfsoJds n •mbimnia nintfnmoq: nitjisrn
«i1§3'i ilSäfiin najrt§3»imcm i/ijlacM§p1»Ftinrmisf nhatffö
«SÖäam »le, ^£|)UljfttU)Cttt(tUUttCtl« 'hi"f
s§ööcf na ioimmcj tx3aj i 13 »Hotti»! »Hi) v»ai»il3iici}»i 
J13 Ättn metfää uuhestaan faSmatetaan, faabaait taim ia 
ttotn 90 ta iffa  100 fapan-alatle, mutta fun faSmoS tulee 
Ija fa ttam afjv ei puita ole fitin  20:en maalo fapau-alatta 
jä tillä , ^Stfeljatmeutumifen fautta puitten lufu rnufa fuu* 
teBtt mahentpp. jä r je s te ty llä  metfänhoiboHa on fuitenfin 
tarpeellista luontoa täSfä toimeSfa niinfanotulla apuljars 
mentamijella auttaa. ^Jaitfi fttä että apuharmentumifett

54
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Pautta vakaam m at ja  motmaPPaamntat puut piPemmin 
faamat tarpeediSta tilaa PaSmaaPfeufa, on ftitä fcfin 
että metfäityoittaja moittaa pienempiä tarmepuita, joita 
VaPattama muofitoljPo ei tarjoo. S fom pain puitten oljeSfa, 
jotPa fopttuat raPcnuuPfun ja  mttytämäPft, tarmitaan ta» 
loSfa ptenempiäPfn puita, atban-aineePfi, labottyirfiPfi p. 
m. Slöinmöifiä faabaan nuoremmista tnetfänofiSta apityar» 
meutamtfeda. antrt nna

3>o§ metfä on määräjärjeStyPfeSfä VaPattamiin-lo^Poi» 
Vin jaettu, tapahtuu apuVarmentamtneu afian Raavain mn» 
Paait fiCtä tamada, että PeSPimäärin jopa toljPo Varmene» 
taan jopa 20:e8 muofi. ©Jutta jollei metfä ote tällä lamalla 
jävjeätetttj, maan niinfitin täSfä ebedä on efitetty, mää» 
rätty amaruuS muofittain malitaan ^aPattamaPft, ilman 
että muofitoljmot omat ebeltäPäjin rajoitetut, tä^tpp apu» 
Jjarmeutamifen Päpbä mäljän toifeda tamada. S£ä3fäPtn 
tapauPfeSfa metfä PuitenPin tulee IjarmenettamaPfi noin joPa 
20:eS muoft. ^ o fa  muoft Varmenctaatt fetttäpben 20:en, 
40:cn, 60:en ja  80:en muotifet PaSmoPfet. ^armentaeSfa 
feurataan famaa järjestystä , Puin loijmottain IjaPattaeSfaPtrt.

flu oris ta  PaSmoPfiSta otetaan pois PaifPi femmoiSten 
puunlajieu mefat, joita jou lun fttytt muoPft ei tapbota rnet» 
fä s fä  PaSmamaSfa, efim: tjaapoja, jotPa ufein tahtomat 
metfiin parempani puuntaimien eStcePfi miljaPPaaStt lemitä. 
flu oria  fePanaifta PaSmoPfia tjarmeutaeSfa on utyöSPi PeSPi» 
näinen fu£;ta ertjfttm tlajieu mälidä tarfoituSta ntyöben 
tafoitettama, ftdä tamada että joS joPu puuutai on pääS* 
fpt ifoinpaan maltaan, Puin fide ta llo taan  antaa, fitä en* 
nen muita mä^eitetäätö v3flj>}iWtityo3 001 n!'

Äun ^aPPuulo^mot eimät ole rajoitettuja, on työlästä 
m äärätä, PoSPa man^empain PaSmoSten Varmentaminen 
on tapahtuma. Elämän täptyp jääbä metfänVoittajau omaan 
VarPintaan. g)leenfä taitaa PuitenPin fanoa, että metfä Var* 
menetaan, Pun puut näPpmät oleman aljbingoSfa. SJlutta
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fun ^ariBCittamfflm tätiä tamaffa tulijt tapahtumaan äimän 
u jeaSti ja faadettamat puut olemaan peräti harmaS ja, niin 
ettei niitten for jääminen maffaifi maimaa, toimitetaan hat* 
lentäminen pitemmittä mäti-ajoitta, mutta fertaanja mä* 
hän run jaammaSja määrääjä, fnitt tarme maatiftfaan. SJtää* 
räfjt' tulee fiiS, että metfän-ofa h«menetaan fittoin, foSfa 
ahdistettuja puita löptpp niin taajaSja, että niistä mällin 
maimoin fopii faata fofonaitten heiooiSfuorma.

dtuinfa paljon puita faa h a lita , tippuu monesta jei* 
faSta, n im ittäin :

\ M uunlaista; puut jo tfa  marjoStuSta maattmat,
harmeunetaan mähemmin, ntinfutn mpöäfin ne, joitenfa 
luontona on paljon offia  faSmattaa.

2:fft 9J?aanlaaduSta; fittä huonommatta maatta täptph 
harmentamifen tapahtua fääStämäifemmin, ettei maa jää  
pa ljaa ffi. S töSiom ooiloit

3:ffi ÄaSmoffen tarfoitu ffeS ta ; foSfa taptpp pitää rnetjä 
taajempana, fun p itfiä  osattom ia marfia tahdotaan, ja  
mctjää päinmaStoin jaa tunfaammin harmentaa, fun jiitä 
pää-aftaffijeSti tahdotaan hafoja ja  lehtiä fefä marjiSta ai* 
noaStaan poltin - ta iffa  foltpuita. ' '

^ a rfo tu  on fuitenfin voaarinotettama, ettei foSfaatt jaa
niin paljon havmentaa, ettei puunofjat ota toijiin ja fiin i.

CJJS3I tu ft  viiootainai mmm nu! vnootiert:ini iriiiiSattul 
»lonnoJ ööflsftB .Hlloj: öjlsm  niuJ Jincfttmij »tsto nfroöra 
m:OE niuJ it fm a ^  ä  t t £  t d « t  t lt  C U * !  n i!§m  ont 

„ „ m :O i »H io t
23'dliStämifcffi janotaan jttä metjänhoidon tapaa, fun , 

muitten puitten fuojetematta, metjästä jieltä täältä mäti* 
foitaau ja hafataan ainoastaan jemmoijet puut, jo tfa  luon* 
toufa mufaau fuSjafin  eri tilaSja ja fuhunfin eri tarpee* 
jeit jopimat. $08 metftä maaSjamme tähän asti edeS tällä 
tumatta oliji hoidettu, ei metjämaat otifi niin huonoSja 
tilasfä , h m ' m/Maoihäfftt.^utta-trtaaSjamme tamattiSta
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metfänhaffuuta et tooifaan toäliStämifen nimettä fuitni* 
eittää. Qofainen tietää, että mitä taloSfa puita tartoitaan, 
piim ällään otetaan fiitä , m istä fu floStifin  fäteen fattumat, 
parhaat, hpBtpifet puut ennen fa if f ia  halmcmpaanfiu tar* 
peefen, niin että ainoastaan määrät, foroifet j[a lahot hpt* 
fppuut jätetään faStoamaan, lemeillä offittanfa ifotta alatta 
nuoria fuorafaStouifia puita tufahuttamaan.

^Paifoittain mältStäminen onfiit ainoa metfanhoibon 
tapa, jo ta  hpöbpttä fop ii Eäpttää, mutta ainafin on fttä 
jä r je llä  harjoitettatoa, eifä niin huolimattomasti fuin ta* 
mattifeSti tapahtuu. SÖäliStäminen tulee loälttämättBrpäfft:

l-.ffi. ^PohjoifemmiSfa maamme ofiSfa fefä muuatta, 
mtSfä tofapanfaifuuS ja  hartoa afutuS tefetoät, että ainO* 
aBtaan tfompi, puuntamara fäp faupoifjt. 2ämmBij?3fä 
paifoiS fa halataan ainoastaan femmoifia puita, joita fan* 
nattaa pitemmät matfat fu ljettaa, ta iffa  joita fopti fo to * 
tarpeefeu fäp ttää , ja  muille puitte annetaan tilaifuutta 
muoronfa jälleen faStoaa ifom mifft.

2 :ffi. p e rä ti mähäiSten talojen metftSfä. Soljmottain 
halaten muofilohmot näiSfä tulifimat niin roähäififft, ettei 
aina faififaan fa i f f ia  muoben tarpeita täptetpfju Äun toifi* 
ttaatt mufa tartoitaan enemmän ja  toifenlaifia puita, antaa 
toäliStämtnen tilaifuutta ottaa niin fuuret m äärät, fuitt 
futtoStiftn tartoitaan, f  un maan toarotaan, ettei feS fi* 
määrin oteta enempää, fu in  metfä fa ltti. SUetfää fannat* 
taa tuSfin lohmolfelSpa^a, ellei fb rjoliCifoinpi fu in  30:en 
ta iffa  40:en tpnnprin alainen.

3:f|'i. ;ÄattioifiSfa ja  holjuifiSfa paifoiS fa, jp rfittä  top* 
rättiä, fitttnitta, laihoitta harjuitta fefä juoffematta hihatta. 
SlämmBtftSfä paifoiS fa fäp uubeSta-faStoaminen niin toit* 
taan , että maa lohtoottain halattuna jätfi niin fauipatt 
pa ljaa ffi, että tulifi entiStänfä toielä huonommaffi.

4 :ffi. ^»afamaiSfa, foSfa näitten on tarfoituffena tarita 
fpBtinm aata etufoitte ja  fett oljeSfa faSiuattaa puitnaineita
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ta lon  tarpeeffi. SRuoljon faSm am ifett m uoffi ei n iitä  faa  
p u is ta  p erä ti p a l ja s ta a ,  ;o«.! »H i

«Diaamme tieulaSpuiSta fopii fuu ft e rittä in  to rn in  mä* 
liS te ttäm äffi, foS fa tä m ä  puu  falltt ja  m aa tiiftn  m arjoSs 
tuS ta . SDläntp, jo fa  m uuten  tah too  m a p a u u tta  ja  päim än* 
m a to a , fe tpaa m pöSftn tä llä  tum alla Ijoibettam affi, fu tt 
ftlle m aan  f a n i t ta a n  am otn faS m u pa iffa . SDZuitten puun* 
la jien  m arjoS tuS ta m an tp  fä rf ii parem m in  tu in  o m aan fa , 
j a  poljjoifemm tSfä paifo tS fa on fen Ijam atttu  fallim att paU  
jon  enem m än m arjo a  fu itt etelätfem m iSfä. S B aiffa foim us 
f in  m ielellään  faSm aa p a im änm aloS fa , n ä p ttä ä  fn iten fin  
fen faSm attam inen  m ältS täm ifeU afin  luo nn istam an . «Dlaarns 
me arm oU tfim m at leh tip u u t, e r ittä tn fin  ja la m a , lehm us ja  
p ih la ja  omat IjaoiSfa p erä ti fop tm ia , fptjStä että  an tam a t 
ta a ja a  m arjoa  ja  l io t ta m a t  m aa ta  run fa illa  ja  p ian  m ä tä s  
neteillä  le p i l lä n f ä .  ä ö a i f f a  m apteri eljfä a n ta a  ä im än  t{* 
^eäit m a rjo n , fopii fn iten fin  tä tä  a rm o llis ta  p u u ta  ftcllä 
tä ä llä  m uitten  pu itten  jonfoSfa faS m attaa . Äoöfa- tam m i 
m aatii p a ljo n  m a p au u tta  ja  m atoa, et fe m äliS tettäm äSfä 
m etfäSfä meneStp. $ a a S fa  tä tä  p u u ta  ei enem pää tu in  
faa rn ea fa an  fomt p a ljo n  fa S m a ttaa , foSfa näitten  puun* 
la jien  leljbet laaljoom at m itfa llifcS ti, joten eS täm ät iiteljon  
faSm ua. SDhmtaman täm m oifenfin  p u u n  ftellä tä ä t ta  faSs 
m ättäm inen  ei fu tten faan  ote Ija itafftjic i^öi, »jtsSlK .fjJsstf 

SSSäliStämifellä IjoibetuSfa m etfäSfä p u u t faSm atoat 
m itfa llifem m in ^fp p S tä  että  nuoruutenfa» a ifan a  jou tum at 
feifom aan m arjoSfa. D lculaSpuut tarm ttfem at täS fä tapas 
uffeSfa m aam m e eteläifem m iSfä ofiSfa i s o  ja  popjoifem s 
ntiSfa 200 ta if fa  300 m u o tta , ennenfutn  tulem at täpfifaSs 
m uifeffi. SöäliS täm tnen  jä r je s te tä ä n  ftHä tum alla , että 
m etfä m a in itu n  a ja n  futueSfa u feam paan  fe rtaan  tulee läpi»  
fäpbpffi. SB äliS täm ifen a i f a a ,  jon a  m etfän  p itä ifi tu lla  
fa u tta a lta n fa  läp itfe  fäpfepffi, fopii m aam m e pofjjoifem s 
ntiSfa ofiSfa feS fim äärin  taSfea SO-.eu m uotifefft ja  ete*
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lätfemmiSfä 30:ett ta iffa  40:ctt muotifeffi. SRetfäStä tulee 
ftttä tamalla 1U o - ^  ta tffa  */6oicS ofa jo fa  muoft mäliStet* 
täm äffi. 2 ä tä  m äärää et fuitenfaan tartuit f  e marfin tarf* 
faatt feurata, maan [opit muoft-ofaa tfoittaa ta iffa  mäfyett* 
tää tarpeen ta iffa  puunannen tnufaan.

©emmotfia metfiä mättStäeSfä, joista cbettä l:ett 2:en 
j'a 3:en nummeron alta on puhuttu, tjafataan fa i f f i  eri 
tarpeefen fopetuat puut pljbettä paifaita. © rittä in fin  mäiitps 
metfäSfä foetetaan teljbä niin ifo ja  aufeita p a iffo ja , futn 
forfeimmat/ pmpäritte feifotuat puut omat p itfiä . Sluffo* 
jen fprjät tek ä ä n  miten matjbottijta o tfo ififfi, ja  marjo* 
puut fefä  mitättömät mefat pafataatt pois niitten fcSfeltä. 
ÄaataeSfa ja  poiSmetäeSfä fatfotaan, että pieniä puita/ 
fetpaamia mefoja ja  taimia itiin mäfjätt f  uin fttinfitt lou* 
fataan. huimat ja  faatuneet puut/ latteat ja  riffapettfaat/ 
jo tfa  taimiStumiSta eStämät, forjataau mäliStetpStä fap* 
paleeSta pois. jo l l e i  attfoiefa fattuifi töptpä taimia/ mefoja 
ja  nuoria puita tarpeen taajama, täptpp uubeSta-faSmas 
miSta mattaan faattaa niittä taimitta, jo ista plempänä on 
pu^utttiisi^uujtmetfiSfä ei auffotn fuuruubetta ote paljon 
tufua, foSfa: ptjben ainoan offa ifen fuufen faatamatla ufe* 
a8ti fpntpp tilaa  fpEftffi. © am a on taita (jatmoiSfafin 
metfiBfä, foS fau ou fem a mefaSto fprjiStä faa matoa tar* 
peeffi. töJetfä fäpbäätt tällä lamatta määrätpä mättStä* 
mtSajan fulueSfa järjeStänfä täpitfe. 9 iiin fu in  lotjmottain 
tjafateSfa järjestetään mätiStäminen fittä tamalla, että 
fäpbään (itä fuuittaa päin, joSta pahemmat ntprSfpt omat 
obotettamana, niin että pitetemätöin inetfä ptjä antaa mä* 
liStetptte, tjarmatte metfätle fusjaa. oot; 002 »joiiii

fpafamaita mätiStäeSfä fatfotaan että puut nuoruu* 
beSfa feifomat S ta iffa  8 fppnärää toifiStanfa. © itä  mpö* 
ben fu in  puut mauljentumat lifätäätt mätiä I2:eett fppnä* 
rään aSti. ‘puut, joitten tetjbiStö antaa mätjemmän mar* 
joa , faamat fu itenfin otta taajeuunaSfa.
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SpäätarFoituFfena IjaFamaaSfa PaSmamada m etfättäou, 

että ruohotta otifi tafaiSta ja  fep im aam arjoS tuS ta. Äoe* 
tetaan feittähben fomittaä nffii, että puitten ij[än mäliä 
otifi 15 taiPPa 20 touotta, niin että maithempain puitten 
Paabettua aina löptpp ijästään niitten jälFeifiä jiaSfa. $oFa 
touofi otetaan Vi5:e3 taiPPa 20:e§ ofa foto haPamaanama* 
ruuhesta PäfiPfi. $ä8 tä  Paabetaan Paitfi manhimmat puut 
jo?o talvoella, taiPPa joS n iistä lehtiä tahbotaan, teljbett* 
teon aiPana. Nuoremmat puut ja  mefat tjavioenetaan niin, 
että tulemat tarpeeFfi pitfäHe toinen toifiStanfa. 0am atfa  
perataan mpöSPin Fatajat ja  muut riPPapenfaat poi8.9Jiuuta* 
râ Jt maamme lehtipuista, efint. haapa, ^armaafe^^ä ja  
le?mu8, IpPPäämät paljon juurim efoja, toifet taaS ,JIefint. 
jatatoa ja  mahtera noStatoat niitä toäijemmän, PaiPPi fitä 
maStaan mefottumat FannoSta, parhaiten term a lepp& ja  
faarn i, huonoimmin Poimu. SäStä tulee, että niitten uubeSta* 
PaSmattamtSta haimoin tarmitfee m illään eri toimella ebeS* 
auttaa. 3>o8 joPu paiPPa fattuu tulemaan äimän harmaljt, 
täptph fitä parfia ifompain mefain istuttamalla, fillä  ^te* 
nemmät mefat ja  taimet joutuifimat pian eluPPain tallat* 
tamaPfi. S^uohonPaSmun niinfuin mefainPtn muoPfi on paras, 
ettei etuPoita Päptetä haoiSfa emien FefäFuim liS täp ä im ää , 
eiPä mpohempään Puin loPaPuuit l:een pätmään. ^ it t te tta  
ja  järjeHifeUä ^otunoHa faabaan PuimemmaStaPin ja  lai* 
hemmaSta mäPimaaSta, Pun ei fe maan ole äimän PtmiStä 
ja  holjuiSta, amuHinen, miltei h?wäPitt fpotinmaa.
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