




I

i \

V





X ^ l v ' ,s  t »  I h e L w h  H ^ U [OOS
Yhdistys ,,Siiptkarjanhoidan Ystävät", Turussa. III.

SiMaiHEi^IRjA
OSASTO

KasiHirja®^*^’/ / '

f a - d h Y

STO.

Kananhoidossa.
-----— 0 # 0 ---------

Ferdinand p ly ^ s o n ^ n
v. 1890 Kuotsissa l:sen palkinnon saaneen teoksen mukaan 

herrojen K atteini G. T. D ahlström in Helsingissä ja Agronoomi 
O. Olsonfn Salo, W artsala, myötävaikutuksella 

valm istanut ja  Suomen oloihin sovittanut

Victor jporselms.

T u rk u ,
Osakeyhtiö Polytypos’en kirjapaino, 1900.



S  i f ä 1 1 ö
(Sftjmhe.................................................................
Qohbanto................................................................
Rattain robut............................................................
50Utä rotuja nteibön tulee h it ä ä ...........................
Shtinfa Juuri lufuntäärä nteibäu tulee lanoja pitää
Siitoseläinten Valinnasta .....................................
$anal)uoue ja fen JifuStuS.....................................
SCarpeettifin faluSto..................................................
hanojen ruofinta ja Ijo ito .....................................
Muniminen ja hautominen................................ ....
Moilasten ruofinta ja hoito.....................................
Stuotteiben fähttäminen hhöbhffi...........................
Chhhilö ohjeita fananhoitoa Varten.......................

fiVu III.
„ IV.

. „ l.

. „  9 .

. „  13.

. „  15. 
„ 21 .

. „ 29.
„  31.

. „  45.
. „  51.

. „  54.

. „ 67.

/Q\>



Esipuhe 2:seen painokseen.

S en  lyhyen a ja n , 2 vuoden, jo k a  on kulunut siitä kun  

ensim m äinen painos ilmestyi tästä pienestä teoksesta, on h a r

rastus jä rk ip erä iseen  kananhoitoon m aassam m e nähtävästi 

herännyt j a  vaurastunut.
Vähäisenä todistuksena siitä voipi pitää sen seikan, että 

uusi korjattu painos tästä kirjäisestä nyt astuu julkisuuteen . 
Lähetän sen m aailm aan hartaalla toiveella, että se vieläkin 

puolestansa tulisi panem aan vireille j a  edistäm ään kanan

hoito-asiaa niin, että jok ainen  saisi selvän käsityksen kanan

hoito-elinkeinon suuresta taloudellisesta m erkityksestä ra k 

kaassa S u o m en  m aassam m e.

T urussa , 21  p . M aaliskuuta 1900.

Victor forse/ius.
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Johdanto.
Kanainhoitoa on maassamme harjoitettu tavalla sellaisella, että 

yleinen mielipide siitä on tullut semmoiseksi, et?ei sanottu hoito missään 
tapauksessa kannata. Käytäntö on täydellisesti vahvistanut sen, että sa
nottu mielipide on tosiaanki?i ollut oikeutettu, ja  syy näihin huonoihi?i 
tuloksiin on etsittävänä siinä järjestelmässä, jota on noudatettu. Kanain- 
hoito on nimittäin samanlaista kuin karjanhoitokin; niin kauan kuin se 
katsottiin välttämättömäksi pahaksi, olivat tulokset karjasta yhtä huonot 
kuin kanoistakin; mutta sitte kuin on opittu suunnitelmanmukaisesti hoi
tamaan ja  ruokkimaan lehmiä, antavat ne talolle tärkeimmän ja  etevim - 
män tuloksen.

Samaten ovat kanatkin hoidettavat. Vanhojen ja  huonojen eläin
ten sijaan, jotka saavat itse hoitaa itsensä, ja  jotka tupataan jonkun 
ulkohuoneen likaiseen ja  epäterveelliseen nurkkaan, on meidän valittava 
tunnetusti hyviä eläimiä, hoidettava ja  ruokittava niitä hyvin —  ja  neki?i 
antavat tuloksen, joka hyvin palkitsee hoito- ja  ylöspitokustannuks et, ja  vielä 
tuottavat lisäksi vielä jotenkin arvokkaan voiton. Siinä tapauksessa 
emme saa tyytyä vanhoihin niin sanoaksemme talonpoikaiskanoihimme —  

järjestelmähän risteytys kaikenkaltaisia eläimiä — , jotka kentiesi antavat 
j  tai 4 tiu a munia vuodessa, ja  joista teurastettaissa ei voi saada edes 
likimaillekaan tyydyttävää lihaa; vaan meidän tulee hankkia voimäkas- 

ja  kestävärotuisia kanoja, jotka antavat hyvän munansaaliin —  6, 8 tai 
io  tiua —  sekä teurastettaissa mehuisaa ja  ravitsevaa lihaa.

Viime vuosina, jolloin tieto kanainhoidosta on alkanut levitä 
maassa, on 7nenty toiseen äärim7näisyyteen. On nimittäin perustettu suu
renmoisia kanatarhoja, joissa on useita rotuja sekä suuri lukumäärä 
eläimiä, ynnä harjoitettu sitä suurteollisuutena suuren voiton toivossa. 
Tarvitsee tuskin mainita, että tällainen teollisuus on antanut saman sur
kuteltavan tuloksen kuin vanha järkiperusteita puuttuva kanainhoito. On 
siis tärkeätä heti alusta käsittää kananhoito oikealla tavallaan ja  antaa 
sen olla, mikä se oikeastaan on nimittäin m a a n v i l j e l y k s e e n  k u u -
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l u v a  s i v u - e l i n k e i n o .  Ainoastaan niin käsitettynä ja  täysin jä r 
kiperäisesti hoidettuna kannättaa kanainhoito sekä antaa tyydyttävän 
tuloksen, jonka saattaa saada työn ja  toimeliaisuuden palkinnoksi.

Mutta kylliksi ei ole hyväin ja  sopivien kanojen valitseminen, nii
den hoitaminen hyvästi siisteissä ja  terveellisissä huoneissa sekä ruokki
minen käytännöllisellä tavalla. Tarvitsee myöskin huolellisesti ottaa vaa
ri kanahuoneen tuotteista, jotta niistä saisi mahdollisimman suuren tulon. 
Tästä ovat kanain omistajat yleisesti varsin vähän välittäneet, omaksi 
vahingokseen. Kuinka usein he esimerkiksi lähettävätkään myymäpai- 
kalle joukon pilaantuneita munia, joiden kuljetuspalkan he saavat mak
saa, vaan jotka vastaanottaja maksun suorittaessaan laskee pois, sekä 
jotka olisivat olleet suuremmaksi hyödyksi kototunkiolla, kun niitä ei 
kerran tuoreina saatettu myydä. Jos jokaisesta sellaisesta seikasta, suu
rimmasta pienimpään asti, oikein vaarinotetaan, niin tulokset kanain- 
hoidosta tulevat hyviksi ja  työskentely siinä toimessa hupaisemmaksi sekä 
miellyttävämmäksi.





I .

Kanain rodut.

®un täejä et ote tarfoitufjena antaa jeiffaperäijiä 
jetitt)fjiä faifieta tunnetuista fanarobuista, jotta jetittjfjet 
ainoastaan taljan alaan tuntumaa fporttimieötä miettt)ttäi= 
jimät, tt)t)bt)nnne jiitjen, että tuotit ohimenneen nimitämme 
enemmän tunnetut robut ja jnurtajoffoin fetitämme ainoat 
taan ne faffi rotua, jotta fatfomme nteibän maallemme fopi= 
mimmiffi, ja jotta maantuitjetijöittemme omat nät)ttät)tt)neet 
oleman £)t)öbt)tti[xinmät, nimittäin S e g f) o r n ja sp 1 t)~ 
m o u t  fj=Sft o e f (tue ip ti mut f) fRocf).

Ufeimmat tuonnontutfijat otatftimat fefgjeit fattojemme 
potmeutuman etetäijemmisfä rnaisfa ternin tteeStä ta=
jista, jota nimitetään SSa n f i m a=f a n a t f i, ja jotta 
on monta t)t)täläijt)t)ttä nteibän fejgjen fanojemme faneja. 
XäStä lajilta omat atfuperäijeSti jtjntyneet faiffi ntjt tötj= 
ttjmät eritaifet robut, ojittani jettaistcn muobon= ja märin= 
maitiboSten tautta, joita toifinaan ejiintgt) faifitta tuomion 
aloitta, ojittain järjeStelmätlifen fjoibon, matifoimijen ja 
riStegttämifen tantta.

©ritaifet jalostetut robut jaotetaan erottaa miiteen eri 
ryhmään, nimittäin: 1) S t a j i a t a i j e t  t a n a t, joihin 
tuetaan mtjöS jettaijet Stmerifataijet robut, mitfä omat jt)u= 
ttjneet riStifiitännöStä StajiataiSten tönöjen faneja; 2) X  u



f u f a n a t ;  3) '£) o r f t n g;! a n a t; 4) 28 ä t i  m e r e n  
f a n  at ;  5) |j a m pu r i n=fa n a t. 9?iitä paitfi on eri 
rnaisfa jouffo jalostamattomia fanoja, niin futfuttuja maa= 
taisfanoja, joista ei fuitenfaan meiltä ote mitään täytän; 
nöttistä merfitpstä.

1) Hafiofaifet kanat.
•Elämät tanat omat pteifeSti rastaat, fömpetöt ja ruu= 

ntiiffaat. hiittä on temottinen tuonne, ja ne omat Ijpmiä 
tiljafanoja maan eimät erittäin tyrniä munijoita, paitfi 
tä|än fuutumat Slmerifataifet ristifiitännön tuotteet, joitta 
on miimemainittuatin ominaijuutta marjin fuureSja mää= 
räSfä. Xätjän räm ään fuutumat nuo meille jotenjafiit 
Ijpmin tutut Ä o f i n f i i n a f a n a t ,  jotta efiintpmät ufe= 
anmärifinä, fettaifina, matteina, mustina, pettopppn; ja 
fäenmärifinä. 9?e mnnimat jääStetiäijeSti, ja niiltä on 
pienet, punaifenfettertämät munat fefä jotenfafin järeä 
lilja. 23 r a l j m a f a n a t  (eti „23ralpna:putra") efiintpmät 
rnpöS ujeiSja märeisjä, ja niitä nimitetään maateiffi, tum= 
miffi tatji matfoififfi. 9ie omat ominaifnuffittaan tifinnä 
ebettijen robitn fattaifet, maan omat ujein mietäfin fuu= 
reutpia ja järempiä.

8  a n g S Ij a n=f a n a t omat erittäin Ijpmittä ominais 
fuufjitta monistettuja, Stmerifataifen ristifiitännön tuotteita, 
mnnimat tjpmiit ja omat fjienotiljaifia. 91 e omat märit=
tään metattinfiittoifeSti mustia, maan poiffeamiafin märejä 
on otemaSfa.

$  o m i n i f a n i=f a n a on toinen Slmerifatainen, 
märittään fjarmaanfininen ja Ijpmittä ominaifuuffitta ma= 
ruStettu rotu, famoinfuin (£ljittagong= eti ©trutfifana.

2lmerifataifiSta robuista omat ^  t p m o n t fj=9t o e i 
t ä n  a t ,  fpntpneet $ama= ja ®ominique=fanain risti;
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fiitoffen lautta. 9ie omat meibän otojupteiSjamme fana= 
robuiSta parpaimpia. hiittä ou jangen ppmä munimiS= 
fpfp, ja fantatta ne omat ppmiä pautomaan fe!ä oimatlijia 
äitejä, ©itä paitji on niittä hienoa, mepuijaa ja mateata 
tipaa, ja jos jiipen mietä tijätään tuo munatiiffeen omiS= 
tajatte merraton etu, että ne munimat juuren ojan munilta 
talmifuufaufina, jottoin munat omat fattiimpia, niin 
tuutemme jppstä jaottamamme juojittaa tätä rotua pptenä 
niistä, joita maaumitjetijän paraiten anjaitjee ottaa puo? 
miooit jefä pitää.

Xäntä lana munii muojittain 130— 160 munaa (feS= 
lintäärin 145), noin 56— 72 (feSfintäärin 64) gramman 
painoijia, märittään fettaptamia, jota fuitenfin maiptetee 
äimän mattean ja ruSfean mätittä. ijSoifajet fepittpmät 
nopeasti ja omat jo 2 fuufauben manpoina matmiit teu= 
rästettamifji jefä painamat fiton. 9ce jaamat pipoin nope= 
asti pöppenet ja omat jiten mäpentmän alttiina jairauffitte 
faSmamifen aitana tuin juuri oja muita rotuja, jotta jaa= 
mat pöppenenjä mpöpemmin.

Difein ppmättä 3̂ 11) m o n t p=9t ocf;f  u f o t t a  on 
mnpfea ja jalo rppti; juuri, täptetäinen muoto, pfjinfertainen, 
feSfifofoinen, jitora parja, maruStettu ppbenmuotoijitta pii= 
teittä; juuri, moimafaS noffa; feSfifofoinen, faitniSajentoi= 
nen pää; juuret, firffaat jitmät; ppmäSti ntuoboStuneet, 
riippumat formatepbet; ppmin ppöristpneet, enemmän pit= 
fät f uin temeät poSfipettat; temeä, luja ja tiimiS ruumis; 
temeä ja tpppt tafaoja; jiimet feSfifofoijet, forfeatta fannetut, 
partioitta rintapöppenten ja päistä jatutapöppenten tatmo; 
jen peittämät; jääret pitfät, moimaffaat ja äimän pöppe= 
nettömät; mäfemät ja mapmat jätät, maruStetnt neljältä 
marpaatta; pprStö jamantainen fuin ^ofinfiinafufotta, maan 
pienempi ja faarijutitta maruStettu; pafjut ja moimaffaat 
reibet.
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1 m  o u t p=9t oc H a n a t t a  on parja pienempi 
tuin Infolta, muutoin fatuantainen; nofta, pää, fitntätr 
formalepbet, poSfipettat, itisfa ja rinta tuin tulotta; tafa= 
oja temeä; fautuSpöppenet enemmän partioitte langenneet; 
fiimet, f ääret, marpaat ja rppti tuin tulolta; pprStö fapea, 
ppstpinen ja fuipuffaantpi; reibet paffut, untumapeitteifet; 
pöppenpufu tuin tulotta.

28 ä r i on molemmilta fufupuotitta famantainen, 
maan futotta ufein peteämpi ja tauotta tummempi märi= 
mimapbuS. |>arja, formalepbet ja poSfipettat omat mup; 
feaSti punaifet; nofta ja jalat maateanfettaijet; pöppenilttT 
on fäeu mäti, fe on tupfaparntaa pptepbeSfä mustan fanSfa, 
molemmat maiptuen toifiinfa; fiipifntat maruStetut jään- 
ItöIIifeSti merfitpittä mänteittä, mutta ilman punaifen ja 
rusfean mimapbuSta. ftofo pöppenpufu efiintpp maiptete= 
maifeSti miimapbetten maateanparmaatte ja mustalle. |)öp= 
penet omat täpbetteen mapaat punaifen, mustan, malfoifen 
ja fettaijen mimapbufjista.

©äärten tulee otta fiteät, pöppenettömät, eitä niittä 
jaa otta mitään muuta tuin teltoista märiä; parja pffin= 
fertainen, ei ruufuparja, jefä formalepbet punaifet, ilman 
mitään maitoista. StmerifaSfa on fitä paitfi muoboStunut 
fotme märimuunnoSta, nimittäin musta, maitoinen ja feU 
täinen.

Äufort painon tulee otta mäpintäänfin 4,310 fitoa, 
poifafufon (alta muoben manpa) 3,625 fitoa, fanan 3,625 
fitoa ja poifafanan (alta muoben manpa) 2,950 fitoa.

28ietä nuorempi Slmerifatainen tuote on 28 p a n= 
b o 11 e=f a n a (tue 23eianbottj, jotta on erinomaifet utuna; 
ja lipafanan ominatfuubet. Säpän rppmään futumat mpöS 
( S n g t a n t i t a i f e t  ja S B e t g i a t a i f e t  S o i s t e 
t u t  a n a t.
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2) ûpfnRonat.
£ät)än ryntään fuutumitta faneitta on enemmän 

tat»i mätjemmän fefjittpnpt titpfit päälaetta, jonfa tuurafem 
nuSfin tätä tarfoituSta marteit muoboStaa eritpifen forotuffen 
ett fpfjntpn, nuijin tupfu on fiinnitettp. Supfufanain on, 
nfeinfin filmien ptitfe tanfeaman tupfun tätjben, maifea 
näf)bä ptöspäin, ja ne joutumat fiitä fppstä petposti pam 
fan faatiiffi, jonfa of) es f a niittä enemmän fuin muitta fa= 
noitta on taipumus faaba merenpaffauS aimoifjin*). 9?e 
funnoStamat itfenfä omituifen, erittäin fauniin muobon 
puolesta, häistä faneista työmaitaan: G o t l a n n i n  
f a n a t, jotfa omat milloin mustat, malfeatupfuifet, ntittoitt 
matfeat, muStatupfuifet, ja milloin ufeait utuun märittifet. 
s$  a b u a n i=f a n a t, joiben märit omat matfoinen, musta 
ja finifenfjarntaa fefä muitafiu märejä ja mimatybuffia. 
T r a b a n t  i= ja © u t t t a a n i f a n a t ,  miimemainitut 
nimitetyt rntyöS „turffitaififfi fanoiffi", fuulumat niinifään 
tätyän, famoinfuin (£ r ö o e=c o e n r=f a n a t, (tue Ärääm; 
$öör), joiben tyarja on jaettu ifäänfuin fatyteen farmeen; 
^ o u b a  tt=f a n a t, (tue Ubaitg) mustan: ja matfoifeu= 
fäptiffäät, maruStetut juuretta, fautanmärifettä tupfutta ja 
tunnetut fiitä, että ne munimat mauttaan parhaita munia, 
tynnä £  a $ t ö c t y e : f a n a t  (tue Sa gtääfety), mantyin 
rotu ©uropaSfa, maruStettu fatytia jafaantuneetta harjatta, 
märittään mustia, matfeita, finifiä tatyi tyarmatta, ja 33 r c= 

a=f a n a t, jotfa efiinttymät ufeanmärifinä ja omat SJ3etgia= 
täistä rotua.

*) Xup\u on ufein lanoille esteenä tultaan IjauSfa. paljut 
I)aita tupfutta on toti f e, että fun ne pittät t)öt)fyenet tupfuSfa tulemat 
mätääni ja lifaifeffi, niin faamat lanat fiitä filmätaubin ja tulemat nfein 
mtyög fiitä fofeaffi
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3) 3W&in0&anat.
käittä fanat omat jalostettuja ©nglanni.n maalaten 

laitoja, hiittä on ptjrniä ominaijuufjia, ja niittä on an= 
nettu niin Iitoin ©ngtannisfa luin ennen täättäfin juuri 
ja oifeutettu anoo oifeastaait jpöttitäänä, loaart mpösfin 
munijana. ttie ejiintpmät erimärijinä, ja niittä on pfjin= 
lertainen ruujuijarja je!ä netisfutmainen mumiinmuoto.

4) JOufinicrcnfumot.
SBätimereit fanain joufoSja tapaamme mitffaiminat ja 

tumien ominaijuuljienja täpben enimmän teminneet fanat. 
Stäistä otimat maasfaiitme enfinitä tutut ©espanjan fanat, 
joita on feuraamia lajeja:

S S a f f e a n a a m a i f . e t  ©Sp au j äi t  f a n a t ,  
jotfa omat mustat ja naamattaan matfoifet. St e muitimat 
futtrempia munia fuin faiffi muut robut, maiffa ei mauf= 
faampia. i n o r f a=f a n a t, niinifään mustat, maan 
naamattaan farmojiinipnnaijet. St n b a t it j i a n f a n a t ,  
märittään jinifenparmaat, pibetään faifista apferiinpina 
muitijoiita, fefä St n f o n a f a n a t, fäenmärijet, popjamä- 
rittään finijenparmaat. £oifintoja näistä omat 9v a tit e t S= 
l o p e r= ja © o l u n t & i a f a n a t .

Äaiffi ©spanjan fanat ntunimat ppmin, ja niittä on 
juuret munat, maan merrannottijesti puono tipa, ne fe= 
pittpmät pitaasti, ja omat jiitä jppstä maifeat elättää, ei- 
mätiä ote niin festäroäijet, että niitä jaattaiji juojitetta 
ebitttijifji nteibän ilmasto tiemme.

SBätimeren robuista enjimmäijefji ajetainme fttatiataijet 
eti 2  e g p o r n=f a n a t*), jotfa, mitä feStämäijppteen

*) öegljorn on Jgtalian faupungin S i to onton nimi Englannin 
fteleUä. Mäntät fanat otoat alfuperäifeSti italiasta, mutta jalostettuna 
2lmertfaSfa otoat ne fieltä tulleet maailman marffinoille.



ja meibän ilmastoomme jopimaijuuteen tulee, omat ne, 
joita me marjiuaifiSta munijafanoista lämpimmäSti maan; 
mitjelijöitlemme juojitamme. Erinomaisten otninaijuuffi= 
enfa täljben anfaitjeroat ne tulla laajalle leminneiffi, ja 
joS luobaan pleiSjiltnäpS maaSjantme tunnettujen rotujen 
lemiäntifeen, niin pernattaan Ijeti, että Segpornfanat, etenfin 
maitoinen toifintolaji, omat lufuifimmat.

Segpornfanan mainittamin ominaijnuS on munttniS= 
fpfp. SJtunat omat teSfifotoijia ja painamat 55— 70 gr. 
fappale, ja on niillä pietto ntafu. Äatta munii feSfintää= 
rttt 180 munaa muoteenfa, maan jaottaa toijinaan antaa 
aina pii 200:fiit munan, ©pöttiläifji ne eimät ole etuifia, 
maan nuorina niittä on fuitenfin ppmttt hienoa ja fjpmän: 
mafuista lipaa. ®ana ei tafjbo mielettään pautoa, maan 
ja f) f a pautomiSpalu tulee, niin fe pantoo fäännöttijeSti ja 
pottaa poitianja ppmttt. ©en juuren mi.lffauben täljben, 
jota on tämän robuit puomattama tunnuSmerffi, täptpp 
enjimmäijet 8— 14 päimää, mitfä emä futtee poifaStenja 
fattSja, pitää ne jotenjafin rajoitetnsja paitaSja, foSfa pott 
fajitta muutoin on rnaifea jeurata emää. ^oifajet faSma= 
mat nopeasti ja jaamat pöppenenjä erinomaijen pian, mitä 
jeitfa, futen olemme maininneet, on juuri etu.

Sjleijet tunnuSmerfit tämän robun täpbettijelle luott= 
nefumatte eli tp tipille omat jeuraamat:

® u f f o: SBointataS, lemeä, fortea ja jileä pää; jo= 
tenjafht pitfä ja manffa itoffa; piimin juuri, peleänpunatt 
uen, täpbetteen luotijuoraan jeijoma ja pläpuolelta fauniisti 
ppöreä, tafaraimonmufainen, jpmään ja jäännöttijeSti japa= 
pantpainett, pffinfertainen parja, mapaa fasmannaijista; 
paljas, punainen naama, mapaa rpppistä; pittät, opuet 
poSfipeltat; ppmttt fepittpneet, malfoijet formatepbet, joisja 
omat opuet, jileät, pitfiu päätä alaspäin riippumat liuStat; 
foto tamattinen, ja paino teSfimäärin 2 ‘/ 2— 3 '/2 filoa.
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® a n a : gjleifet tunnuSmerfit omat, paitfi fufupitoli= 
erotutfia, farnat tuin Infolla. |jarja on juuri ja riippuma 
toifefte finnille, ntetfein peittäen fen puolen naamasta. 
^prStöStä puuttuu faarifulfia; paino l 3/4— 2 3/ 4 f iloa.

S ä ä r i l t ä ä n  on Segpornfanoja ufeita toifintolajeja, 
joilta m a i t o i n e n  on pleifiu. ©itiä, futen taifiHa 
tämän robun eläimillä, on maaleanfeltaifet fääret ja fel= 
täinen nolla fetä timalteleman maitoinen pöppenten märi. 
©itä läpin enimmän leminnpt on r n S t e a ( p e l t o p p p n  
m ä r i n e n) toifintotaji, jolla on erittäin möririfaS pöp= 
penpufu, ja mäpemmän pteifeSti ejiintpmäifet feltaijet, 
p a r m a a n t ä p l i 11 ä ä t (f ä en m ä r  i f e t), joitten 
pöppenpufu on maateanparmaa tummani)armain poittijuo= 
min, fetä mustat, joiben pöppenmäri on täpfin musta. 
2ftpöpäifempinä aitoina on fen lifäffi fpntpnpt uufia märU 
mimapbuffia, joista ntainittafoon 33 u f f=£ e g p o r n, 

i U S  e g p o r n, 21 n 11 a f i i p i n e n £  e g p o r n, 
X ä p l i f ä S £  e g p o r n, ^ j o p e a n t ä p l i f ä s  £  e g= 
l ) or n,  | j o p e a = £ e g p o r n  ja S t u u f u p a r j a i n e n  
£  e g 1) o r n.

£äpän rotuun luutuman fufon täpbetlifetlä tpppiltä 
e i jaa olla fierteistä eitä riippumaa parjaa, eitä ntpösfään 
fanatta ppstpfuoraan feifomaa parjaa; ei punaifia tapi lo
min punaifentäptittäitä formaleptiä; ei muuta tuin tel; 
täistä märiä fääriSfä eitä l)öpt)eniä niiSfä; ei muunmärifiä 
l)öpl)eniä matfoifilla fanoiUa eitä malfoifia pöppeniä rasteilla 
tal)i mustilla tauoilta, ei oramapprStöä, tapi piimättään 
epämuoboStunntta ruumiinmuotoa.

£äpän rotuun tuulnmat utpös £  a m o 11 a=f a n a t, 
joita enemmän jaottaa pitää epäonnistuneina mustina £eg= 
pornfanoina.
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0) Jiampurinlranat.
3?e omat pieniä, erinontaijen faunitta, mitffaita, fuf= 

fetia ja runfaaSti ntunitoia eläimiä, joita on ujeita märi= 
toifintoja,nimittäin: R o p e a n p i I f it H  i f i a,® n H  a n= 
p i l f n 11 i f i a, R o p e a n t ä p l i f f ä i t ä ,  b u l l a n ;  
t ä p f i f f ä i t ä ,  9Ji n S t i a ja 28 a t f o i f i a R a  m= 
p u r i n f a n o j a  jefä ^ 3 u n a p a t t u j a  (9t e b c a p S, 
tue DtebfäpS). 3ce omat fpntpneet GmglanniSfa, ja niistä 
pibetään paljon uiiben p pm ien ontinaijnufjien täpbcrt. 3le 
munimat lufumäärältään monta, maan fo’oftanfa jotenfin 
pieniä munia.

©päitemättä antamat ujeitumat täfjän fpfpmpffeen 
tuon mattpan tamattifen maStuffen: „fe on ntafuafia!" 
$ a  pe omat, ppbettä puoletta fotjoen, mpöSfin oifeaSja. 
Soinen pitää eläimistä, joiben märitoiSto on fitmiirxpiS= 
tämä, fun taas toista miellpttämät ppmin ruumiiffaat 
eläimet; jofu taptoo näpbä mitffaita ja pilpeitä eläimiä, 
ja toista pumittamat erittäin pienet eläimet. Ruotimatta 
näistä ulfottaifia aistimiamme ppmäilemistä ontinaijuuffista, 
täptpp meibän fatjoa afiaa toifelta, tärfeämmättä, nimittäin 
tältä ipait fäptännöllifettä puolelta: jaattaafo eläimistä toi= 
moa rapadista moittoa, jellaista, jofa maStaifi pritpffeen 
pantuja fututuffia ja maimoja. ($mme jaa fiiS fitmäilfä

II.

Mitä rotuja meidän tulee pitää?
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ttfiaa jporttimiepen filmillä, maan tatoubetCifelle ppöbptte 
amonaijetta täptännöttijen titaanmiljelijän tatjeetta —  ja fil= 
loin jopbumme mnrfitt toifeen tuloffeen, folioit fomettuu 
(ftjmin manpa fannrtlaefit: „jos mielii ostaa Reinosta, et f aa 
fatfoa märiä".

©nnentuin mastoamme fpjpmptjeen, m i t ä  rotuja 
uteibän tulee pitää, ott uteibän enjin teptämä itfettemme 
jetmätji, ! tt i n ! a m o u t a rotua moimme ebuttijeSti pitää, 
fturt emme ota tututtu n. f. jiitoStanatarpoja —  jotta 
cnimmästi omat monistetut mouitufuifitta robuitta, jaat; 
taaffenja tppbpttää eri fauppatuttujeu aimatt erilain 
fia mielitefoja, maitta meistä näljbett ttäibeufin tulifi pitää 
pptä aiuoata eritpistä rotua —  maan ajattetemme fanain= 
poitoa ainoastaan oiteatta paifattaan, nimittäin fotietäinten 
poibott paarana fiittä maatatoubeSfa, ntisjä fe jaottaa tpöbä 
leimille, niin uteibän täptpp maStata, että a i n o a s t a a n  
p p t ä rotua tulee tilatta pitää. Se petpottaa puomatta= 
maSti poitoa, mäpentää futututfia ja tefee mapbottifetji 
pitää rotu puptaana. Stinoastaan fiinä tapaitfjesja, että 
fttffo on main fantaa rotua, tapi että robut pibetään pp= 
min erotettuina, jämättä tuin niittä on tarpeetji titaa, jaa= 
tamme puolustaa ujeamman tuin ppben robitu pitämistä, 
mutta ei misjään tapaufjeSja enempää tuin fapben. $oS 
on ujeampia rotuja, niin poito tutee fattiifji, fustannufjet 
juuritji, ja maifeata on estää riStijiitoSta eri rotujen mä= 
liitä, jota, fuu je ei tapapbu järjeStetmänmufaijeSti ja 
ajiantuntijan ätpttä, jota on ani pannoitta, ujeimmiten 
antaa äimän armottoman tuotteen. SJtaamiepen tulee jiitä 
jppstä pitää tilattaan pfji tapi eritpijiSjä otojupteisja f o r= 
! e i n t a a n ! a ! j i r o t u a .

(Sunenfuiit maStataan fpjpmptjeen, mitä fanarotu par
patit jopii pitää, täptpp ettjin ottaa jelfoa jiitä, mitä ai’o= 
tutta fanatarpatta tapbotaan jaottaa aitaan, josta aittoas-
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taan faaba paljon nutitta, tai munia ja fananpoitia, ja 
joSfo malfofuorifet tai ruSfeafuorifet munat omat palm 
tuimpia mppntipaifatta.

©i lötibt) ainoatafaan rotua, jota moifi t ä p b e 11 i= 
f e S t i manata f a i f f i a tarpeita. $oS tafybotaan efi= 
mertiffi pitää teuraStuS=tananpoitia, niin riStifiitoS jjSt p= 
m o n t h=9t o c ! i n ja 2B a a te  a n 93 r a h m a n taitaja 
antaa fuurimmat ja parhaimmat fananpojat. Stäiben mo= 
lempain rotujen riStepttäminen antaa nimittäin fifiöitä, 
jotta omat ifompia tuin itfe 9B a a t e a 1 93 r a h m a=faitat, 
jotta omat fuurimmat taifiota tanatajista.

$oS tatjbotaan ainoaltaan pitää t)pnun munimia fa= 
noja, niin omat S e g t ) o r n ,  S J t i no r f a ,  £j o u b a n ja 
© r ä o e=© o e n r robitt parhaimmat fiihett tartoituffeen, 
maitta fittoin faabaatt ainoaltaan m a t f o f u o r i f i a  
munia, fittä faifilla tauoitta, jotta cimät mietettään pmtbo, 
ja niihin tuetaan ebettämainitut, on tamattifeSti m a t= 
f o i f e t munat, laitti itämät tancutajit omat ruufaaSti 
munimia taitoja, ja faitista fanarobuista on 9Jt i tt o r t a= 
tauoitta taittein fuurimmat munat.

9BaStauffeSta riippuu, tutento pitämään ptjtä, tapta 
tai toimea rotua, Suuremmalle maanmitjetijätte mertitfee 
tatoubettifeSfa futjteeSfa mähätt, joS puit pitää ltfeatitpaatin 
rotua, fittä häneltä on titaifuuS fiihen mintuin tapana on 
©ngtannisfa, että torppareille fijoitetaan ptfi tai ufeampi 
rotu. SO?ittta pienemmälle, mähämaraifette maanmitjetijätte 
on afia aimatt toinen, .fpättett täptpp fäpttää aitausmerffoa 
erottamaan tointa rotua toifeöta ja tämä täppi t)änette 
maifeatfi ja fattiiffi. $oS terran mähämaraifempi ott päät- 
tänpt fananhoibotta tifätä tulojaan, niin tulee hänen enfi 
atuSfa pitää ainoaltaan p h t ä, jalostettua rotua, pitäen 
©uoiitataifia festämiä taitojamme pohjatta, fittä jos ainoas
taan tallotaan faaba runfaaSti munia eitä uljaita fiitoS=
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eläimiä, niin omat ©uontalaifet maalaiSfanamme erinomai= 
fen t)t)tt)iä ja tuotteliaita. Ulotit 3 tai 4 muoben fufueSfa 
moibaatt faaba äimän intfi, moimafaS rotu, fopimaÄa riS= 
teyttämifetlä ja jaloStuttamifella, fyymäffi nä^btjn ulfotttaifen 
robun fanSfa.

pienemmän maanmiljetijän tulee fiiS toimittaa itfel= 
teen yffi t r i o ,  fe tahtoo faitoa 1 fuffo ja 2 taitaa, 
joistafin, S  e g t) o r n, 2JH n o r f a, §  o u b a n, S r fin e= 
® o e u r robuista, ja moibaffeett turmata itfeääu obotta= 

.mattomia maurioita maataan, täytyy kätten fantatta toi= 
mittaa itfetteen ylimääräinen rotufttffo, famaa lajia, fitlä 
jos fuffo fuolee femäätlä eifä ole marafuffoa faatamana, 
niin merfitfee tämä mailliitaifuuS yljben muoben ajaitl)uf= 
faa toitttinttaSfa ja jett fautta rauenneita toimeita. Sätitä 
feiffa ott teljttyt turljaffi monta yritystä, eifä foSfaan faa 
afettaa omteanfa niin täpärälle, että enfimmäinen isfu fen 
fufistaifi $oS minulla on naapuri, jofa ntyöSfin on ai= 
feeSfa alfatnaan fananfjoitoa, niin moiittitte tofin ebullifeSti 
tefybä yhteistyötä.

tyrniä rotukanoja, jotfa eimät mielellään fjaubo, 
omat meillä: £  e g f) o r n, 9# i n o r f a, |j o n b a n ja 
(£ r 6 o e=(£ o e n r, malfofuorifine munineen, ja faneista, 
jotfa omat hymiö hautomaan rttSfeafuorifine munineen, 
2 8 a a t e a t f 8 r a  l) m at ,  ^ l y n t o u t  f)kft o e f, S an g S; 
Ijan ja SB y a n b o 11 e.

9?äiStä fa^beSta fana lajista, tyrnin tjautomaifia ja 
femtnoifiSta, jotfa eimät mielellään Ijaubo, rnoipi fufin ma= 
Iita itfelleen fopiman fanarobttn, täybeittääffeen toinen toi; 
fettfa, ja tallomme fiinnittää huomiota ftil)ett, että m a U 
f o i n e n  S e g l ) o r n j a m a a t e a 9 3 r a y m a  fopimat 
yymin yhteen ja että ne fitäpaitfi omat perifuftta melfein 
faifitle muille fattakajille. Dcäibeit molempain rotujen 
riSteyttämifeStä fyntyy erinomaifen Ijymä fattarotu, jofa on
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eloijampi fitttt 33 r a p nt a f a n a, maan pienempi fitin je, 
mutta apferatttpi munija*).

fiuinfea fuuri fu&nmäärä meidän lufee
f) • •< •• »# 6)nanoja pnaas

Sun join pritpS aljetaan, niin on tapana armioiba 
fiitä ittapbollijesti tarttuma ppött) eli moitto. £äöjä ta<?= 

Telaan, fuinfa monta munaa luullaan faataman tietpStä 
fanantääräStä, ja mitä niiltä mapbollijeSti jaa pinnat ji, 
Tefä jeit jätteen, fuinfa paljon ruofaa täptpt) aittaa ja 
ruuan pinta, jopoit mpöS tifätään poitofuStannufjet jefä 
fentiefi jofit pieni fppennpS puoneeit ja fatuston ojalle, 
^uloffi tulee jilloiit fasfea ntpös lannan armo, teurastetut 
poifajet ja manpat fanat p. m. —  ja jopbutaait tamalli; 
jeSti jeHaijeeit tutoffeen, jota ojottaa pienen moiton funfiit 
taitan ojalle, otafjufaamme noin 3 ittarffaa. Siitä jop= 
bittaan pianfin jättämään armioitnista jeuraamaan tapaan: 
fun minulta on 3 marffaa moittoa fuStafin faitaSta, niin 
jabaSta fanaSta, jotta fatjoit jaattamani ebulta pitää ilman, 
että jiitä jeuraji paitattijuufjia misjään fupteeSja, tulee 300  
marffaa, jota on marjiit jiemä fijätulo ntaanmiljelpfjeeni. 
SBaatt ntifjifä ei jen jijaait jopiji olla 1,000 fanaa, jotta 
tuonnoltijeSti antaijimat 3,000 marffaa ja jiiS marjiit fuu= 
remmoijesti lijäijimät jijääntutoani?

*) 3o§ rtötetyttää $  11) m o u t o c f fufott meibän tatoattiften 
fanojemme fattSfa, ja 2B a n b o 11 e f ufo n C e g fj o r n fanojeu fan£faA 
aajrif niiltä fjtytoätt fanâ robun.

III.
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Xuo armiotalfu on fiettämättä oifea, mutta fäptäit; 
nösjä tttuobostuu jeiffa fotonaan toijiit, fun monta mai; 
futinta, joita et lalfulfa otettu huomioon, maifuttamat 
fofonailtulofjeen. ^aptit maara juuren eläittjoufon jämättä 
paifatla olemijelta on je, että tarttumia tauteja pelposti 
t)^be^tä tai toifesta jppltä jpntpp, ja ne jaottamat aimatt 
Ipppelfä ajasja pämittää fofo parmett. sJiiiit ejinterfifji 
temiää furffuntätä ja muut fautataubit pelposti juotttafu; 
peilja olemasta mebestä, jota fipeät eläimet omat juoneet 
ja jiipett timaljiuffaijia jättäneet. SBatjatauteja leroiää 
lannalta, ja muutamisja päimisjä jaottaa juurinfin eläin; 
parmi jaaba tarttuman, ja ujeinfin omat ne auttamatto; 
maiti ntenitpttä fatua. ^aitji tätä maaraa, jofa luonnot; 
tijelti lijääntpp fantasja määräljä, tuin eläinten tufu on 
juurempi, ja jota aina on maifeantpi estää juurent; 
malja eläinjoitfolja tuin pienemmäljä, on mielä toi; 
nenfin jpp, jofa ei liene mäljentmän huomioon olettama, 
roaiffei je maifutafaan eläinten fuolemaa eifä jiil perhtpop; 
joilta l)ämiötä. Du nimittäin fäpnpt niin, että joi juurempi 
lufutnäärä eläimiä on pibettp jamalja puoneelja, maiffa 
puotte oliji tarpeefji juurifin tälle lufuntäärälle, niin utuni; 
misfpfp on jamalja jupteelja mäpentpnpt, fuitt eläinten 
lufutnäärä on lijääntpnpt, ja jepätt tuottaa tappiota jefin.

Dn pamaittu, ett'ei j a m a l j a  p u o n e e I j a  jaa 
fanaitt lufutnäärä nousta pii 50, jofa määrä on forfein, 
miltä ei ole paittaa tuotantofpmpHe. käittä lufutnäärä 
lienee ntpösfitt jopimitt pienelle ntaanmiljelijälle: mutta joi 
fartannolja fatjotaan moitamait pitää juurempi määrä fa= 
noja, niin ntifään ei eitä pitämästä ttjeatttpia puoneufjia, 
fufitt 50:lle fattalle, tai mpölfitt rafentantalta ujeantpia 
puoneita tai ojaltoja jijältämän pttotteufjen juitrentpaa lu; 
fumäärää marten, jellaijia ojaltoja, joipitt fupunfitt tttap; 
tuiji forfeintaait 50 fanaa.
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©mitaten tuin tm fjamaittu, että 50 taitaa tm juurin 
määrä, mitä fantaSfa IptoneeSfa moibaan pitää, tm mpöSfin 
Ijamaittu, että 200 fanaa on futtrin määrä, mitä f opit olla 
f a m a S f a t j u o n e u f f e S f a ,  ja tämä tutumäärä riit= 
tänee fuuremmiltefin maatiloille. 9le, jotta tahtomat pitää 
mietä ufeampia fanoja, teteioät miifaimntin, joS panfftmat 
ufeampia pttmteuffia, tutin 200:tte taitatte, niin paljon erit= 
teen toifistaan, ett’ci tarttuma looi tentitä toifeSta IjuoneuffeSta 
toifeen.

1Y.

Siitoseläinten jualinimstu.

©iitoffeeit fäptetpiStä eläimistä on fanaparmcit tjpmppö 
riippuma, josta fppstä itämä eläimet täptpp juuretta tarf= 
tunbetta ja juotetta matita. $oS niitä ei matita, joS taitat 
faamat äimän itfe itfeänfä t)oitaa, ja fuitenfin otetaan 
fettaijeSta fumuSta t)antomatnunia, niin faättaa attuperäi= 
feStä tjpmäStä fanatajista pianfin faaba tjuoitoja etäintiä, 
ruutia näöttään ja tjuoitoja munimaan.

Ajotta laji ppfpifi oitein tjpmänä mictäpä parantuisi, 
tulee fiitoSeläintiä matiteSfa ottaa fjuoutioon: e t t ä  tulot 
famoinfuin fanatfin omat pti muobeit maan alle neljän muobeit 
mantjoja, fe tahtoo janoa täpjin fetjittpneitä maan ci tiimi 
manfmja; fittä fitiöt perimät ne ominaijuubet, niittä loan- 
Remmittä fifiöiben fpittpeSfä on, ja joS lanan tuottantisfpfp 
on mautjuuben täfjbcit mätjenemäSfä, niin jifiöfiit tulee mä= 
tjemmän tuotteliaatji; e 11 e i m ä t mant)cntmat jaa otta tä= 
peistä jnfua teStenääit, futt jifiön laji fiteit äimän tjetpoSti 
huononee, muuttuu fjeifoffi, ijcnnoffi ja fitntasmuijetji jefä 
lahottaa robuit atfuperäijet, fjpmät ominaijuubet ja tuttuun
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nterfit; jenmuofji tefee fanain omistaja miijaaSti, jos pätt 
jota folmantena rouotcna panffii liufia fiitoSfuffoja jotaEin 
tunnetusti ppmää lajia tapi fiitoSntunia ppmistä eläimistä, 
totona paubottamifji; feEä että tutin jiitoSeläin on tnt)bel= 
fifeSti mirpeetön jefä ppmistä manpemmista. Autoit pitää 
olla mointafaS, ppmärafenteinen, ei liian pitfäjäärinen, par ja 
ppstöjuora (ei riippumainen), eitä .fe jaa muutointaan poi= 
Eeta fgjpntpfjeSjä oleman robutt tunnuSmerteiStä. hanatta 
tulee olla patfu ruumis, ppmäSti muoboStunut parja (^  E g= 
m o n t p=9ft o c f=fanoilIa ppstpinen, S e g p o r n=EanoiEEa 
riippuma toijeEEa pitoEen naamaa), ppmin fepittpnpt, tuu= 
peajulfainen pprStö, juuri „mnnapuSji". ©itä paitfi ei 
fiitotfeen määrätpittä eläimillä tietpsti jaa oEEa mitään mir= 
peitä, mintuin EarjaS rintalasta, mino pprStö tai muutoin 
puuttuma EuuraEennuS tai mitään märi mitaa.

©iitoSeläinten tulee itje olla aitaifin paubottuja, ei 
mpöpemtitin .ftejafuun 1 päimää, ja taitojen jellaijia, jotta 
jo jptjpllä jantaita muottna, jona jpntpimät, alfoimat ntu= 
nia, joten jaattaa toimoa että jifiö rupeaa munimaan ai= 
faijitt ja tulee „talmimunijafji", jota omiitaijuuS on mer= 
raton, ja jonta opeSja tattoilla tulee olla ominaijuittena 
munia paljo ja juuria munia.

jpieijeSti on toimittama niin, että pautominen jaattaa 
alfaa niin aifaijin tuin mapbollista. SOtitä aifaijempia 
poifaijia jaattaa panttia, jitä mointaffaammifji ne tulemat 
täpjinfaSmaneina ja mituimat aifaijin, je taptoo-janoa at= 
famat tamallijeSti jo SJiarraSfituSja.

laitti pautominen pitää olla juoritettu ennen $upait= 
nuSta. Piinataan ei tule utiHoinfaan pitää jellaijia fa= 
noja, jotta omat paubotut janotun ajan perästä; jillä ne 
tulemat pienifasmuijifji ja puonoiffi munimaan; lipotettatoifji 
ne fpUä jopiroat, jos maan on lämmin puone niiben faS= 
mattamijeen.
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Sittefuin niin l)t)itviu fufot fuin fanatfin ohjat mäti: 
tut tjymiSjä ajoin, erotetaan ne muista ja pibetään erit= 
tään niinfauman fuin on tarmiS tarpeettifen fiitoSmunain 
määrän faamifeen. Äuttefiu fufotte annetaan [itiöin for= 
feintaan 10 taitaa, jolloin faattaa otaffua, että faiffi mu= 
nat omat tulleet yebetmättijifji. $oS on moimafaS fuffo, 
niin fitte [aattaa fjuoteti antaa 15 fanaa. Sääntönä tulee 
pitää, ettei mittoinfaan pibctä fafjta fuffoa [amatte farta= 
parmette [iitoSmunien ottamista marten, [itiä fofemuS on 
o[ottanut, että ne eStämät toijiaan, ja munat tulemat epä: 
tätjbeUijeSti t)ebetmätti[if[i. Silitä [uurempi mapauS [iitoS= 
karmeita on, [itä jopimamtnifji tulemat munat tjautomijeen 
ja feuraufjena tästä poifajetfin moimaffaammiffi.

.(luntin faitaitt enjimmäistä fymmentä munaa ei täy
tetä [iitoSmuniffi, foSfa jofu muu fuffo on moinut [aattaa 
ne tjebetmättijifji.

|jautomi[een määrätyistä munista matitaan aiitoaS; 
taan juuret, fauniit munat, jotfa eimät muobottaan eroa 
[aman robun [äännötti[istä munista. SJfuuat tutee fjau; 
toa niin tuoreina fuin matjbottista, ja itiiben pitää otta 
metfein [antanifäijiä, maan ne eimät [aa otta tjti 21 muo= 
rofauben mannoja, jonfa ajan perästä elonmoima ntunaSfa 
on epämarma ja poifajet tulemat itjeiit t)eifoif[i.

Sittefuin poifajet omat (jauhotut ja rumenneet faSma= 
maan, pibetään niistä tarffa määri, ja ne, joitta tamatta 
tat)i toijetta on mirtjeettinen ruumiinrafennuS, niinfuin 
ftefo rintalasta (jonfa ne [aamat fjetposti iStumijeSta or= 
retta liian aifaijin), miistoijet marpaat tatji [entapaista, 
[efä jotfa omat pienifasmuijet ja fjitaat it[e ruofaanja et[i= 
ntään, erotetaan ja täytetään teuraSetäimiffi. Slluut pan; 
naait yfjteijeen parmeen. duffopoifajista pibetään niin 
monta [uurinta ja paraiten fetjittynyttä, fuin fatjotaan 
tarmittaman, ja muut täytetään teuraSetäimifji.

3
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®utt fatmparmi on pienempi, ejimerfifji 50 fanaa 
talji mäljentmän, eifä tila rnpönnä tällaista fiitoSeläinten 
erottamilta, niin täptpp otta ainoastaan Ijtjmiä fuffoja, ja 
fiitoSmitnia on otettama parhaista munafanoista jefä muu; 
toin tefpämä fiten, tuin npt olemme efitelteet.

$otta parmeSta faataifiin t)pmä tulos, tulee Ijuoletli; 
feSti malmoa fitä, että manfjimmat lanat jofa muofi teit; 
raStetaan, ja jijaan Nautitaan poifajia, niin ettei ole jät; 
jeltä ainoatataan feUaiSta maniaa fanaa, jofa tuotannottaan 
ei ntaffa ebeS elatuSfuStannuffiaan. ftuit fana on muni; 
nut 3 muotia, niin muniminen alfaa mätetä, ja fanan 
fija on täptettämä nuoremmilla mointilla. Sopima on fiis, 
että fana teurastetaan 3 '/2 mnoben maniana, ja famoin 
tulee teljbä fufoltefin.

$otta marmaSti jaottaa määrätä funfin fanan ijän, 
erotamme eläinten merfitfemistä. harjaantunut faunin; 
faSmattaja ojaa tojin eläimen fofo ajennoSta, etenfin ja; 
loista ja jääristä, määrätä jen ijän, mutta fun je ei ole 
täpjin luotettama, niin merfitjeminen jatfarenfaitta on paras.

kuoren fanan jalat ja jääret omat jiteät ja tajaijet, 
ja Infon fannuS on marjin piitfan fepittpnpt. Söanfjent; 
pana tulemat jääret rojoijemntifji, fufon fannuS feljittp; 
neemmäfji, pitfäfji ja terämäfji, ja fanalla itäfpp jamaSja 
paifaSja, misjä fnfon fannuS on, pieni fäSnä, jofa mät)i= 
telien faSmaa ja muoji muobetta muuttuu täpbellifemmäfji 
fannufjefji. ftun fana tulee manljafji, niin je ei muni juu; 
ri ollenfaan, ja jen munat omat fjebelmöttömät —  je on 
tnaf)0;fana, jonfa fofo olento on fnfon faltainen.

$alfarenfaita on jaatamisja ujeanmallijia, mutta nte; 
tallia, 211 n nt i i n i o S t a, pibetään tätä npfpä parhaana. 
9te omat föpfäijet lantaa, peipot jiottaa ja ntafjamat 
maan muutaman penniä fappaleelta. Mäntät renfaat 
pannaan jäären pmpäriUe, ja niiben jojolla moipi pitää
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fetmän et ainoaltaan eläinten ijäStä maan mpöS parpaista 
munijoiSta, joilta tulee fiitoSmunia ottaa.

$oS merfiteSfä otetaan marteen nämät molemmat afiat, 
niin epbotamme ijätt nterfitfemifeffi fanan oifeata fäärtä 
ja munimifen taabnn nterfitfemifeffi mafenta. hoitojen 
fpntpmäStä feuraaman muoben fpffppn eli fiiljen asti, fun= 
neS fe täpttää 1 V2 touotta, ei täytetä mitään rengasta, 
©pffptlä, fun fenmuotifet poifajet taSfetaan fattaparmeen, 
pannaan 1 V2 muotifitte etäiittilXe rengas oifean f äären 
pmpäritte; fenraamana fpffpnä, tun fana tulee 2 y2 mito= 
tifeffi, tifätään toinen rengas, jotta lanalle fitte on 2 ren= 
gaSta, funneS fe tulee 3 '/2 muotifeffi, jolloin je tikitetään 
teuraStettamaffi.

©etmppben muoffi afetamtne täpän fanan ijän mer= 
fitjemijen feuraamaSti:

1 y 2 muoben ifään asti1 V2—2 V2 m.
2 V2—3 * 2 „

n
n

n
n

. O rengasta) 

. 1 rengas j 
. 2 rengasta)

oifeaSfa
fääreSfä.

9fe fanat, jotfa atfamat munia aifaifimntin, efim. 
SftarraSfuun topuSfa, fopii nterfitä mafempaan fääreen 
afetetutta renfaatta, ja jos ne fitä paitfi omat apferia mu= 
nijoita fefä munimat juuria munia, tifätään mietä toinen 
rengas. £ietpsti moi tätä järjestelmää muutetta ufeaHa 
tamatta.

|jautomiSaifa riippuu pteifeSti jiitä ajasta, milloin 
pautomiSpatu itmantuu fanaSja, ja fun patoaitaan, että 
fana ta p to o rumeta pautomaan, niin munia tutee otta ma= 
ratta fitä marten. SJiitä marpaifempatta muobenaifana 
poifajet tutemat paubotuifji, fitä parempia eläimiä tutee, 
fuitenfin jittä fomittetutta, että aifaijiita femäiitä faattamat 
poifajet tutta ebuttifeSti paubotuifji maamme feSfiofaSfa |jup;
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tifinm aifana ja jo SÖJaatiSJuun topuSfaJin, maan fettaifina 
muofina, joina Jemät tulee mpöpään ja on tätinä, mäpää 
mpöpentntin, et JuitenJaan mpöpemmin Juin ÄefaJuun ah  
JupuotiS Jotta.

SBoibaJfeen ebistää Janojen pautomispatua tulee pitää 
pimeitä pejiä feJä maipettaa munitut munat Jipfi=muniin 
tai JeinoteJoifiin pefämtuniin, niin ettei Janoja JesJeptetä 
pautomis=patusfaan. ftemäättä tulee Jatfoa Juin Janat omat 
menneet temotte, jos joJu Jana on jäänpt pefäänfä, josfa 
tapauJfeSfa fiUe on annettama parjoituJfen muoJji joJu f)ito= 
nompi muna. @i lotjaan ote annettama Ijautomifetle ai; 
jottuja armoJJaita rotumunia Janalle, ennenJuin päiten on 
annettu maata eli pautoa joJu päimä ja fits on tuttu mar= 
muuteen fiitä, että pänettä tobcttifesti on pautontispatu. 
Xapaptuu mätiin, että Jana majaa jonJun päimän ja fiten 
fpöJfee pptä äJJiä JirJuen utoS pefäStään, jopon ei pän 
enään palaja.

ftanatarpasfa, josfa on noin 50 ä 60 pautomaa 
Janaa, tapaptuu ujein, että ufeantpi Jana pptäaiJaa, muu= 
tantan päimän tututtua, faapi pautomig=patun. Xätä feiJJaa 
tntee Jäpttää ppmäJfeen feuraamatta tamatta. liuu on faa= 
tn ufeampia pautomia Janoja, joitte on annettu puonompia 
munia eli pefä=munia panbottamiJfi, ja tuttu marmuuteen 
fiitä, että ne tobeltaJin pautomat, annetaan J a i J i t t e  
p p t ä a i J a a rotumunia. ©e on teptämä parpain ittatta. 
Sapbetfantena päimänä otetaan joJaifen Janan munat erit= 
teen pimeään ruoJaJamntioon tai Jonteroon, jospa joJainen 
muna tarfastetaan eriJfeett lampun matoSfa. ©ittoin pet= 
poöti puotnataan, että JaiJJi pebetmättifet munat näpttäptp= 
mät mustitta ja täpinäJpmättömittä, jotamaStoin pebetmät= 
tömät munat omat äimän fetJeät.

ftos otetaan pois JaiJJi fetJeät munat ja tarjetaan 
uuhestaan joja Janan atte fatna määrä pebetmättifiä
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munia luin fittä ennen oli, tapahtuu, että ufeat hautomista 
lanoista omat matmiit ottamaan maStaan uufia munia 
hautomista marten.

V.

Äanafiuone ja fcn fijustus.

tosia lolo menestys moipi riippua paitasta, joSfa 
fanaf)uone fijaitfee, tulee meibäit heti liinnittää f nurin 
huomio fiihen ja ralentaa lanahuone luimimmatte pailatte, 
hieta; tai multamaalle ja fettaifette pailatte, jota heti fateen 
jälleen tulee luimalfi, fittä jota luimempana moibaan pitää 
tanahuonetta felä fifättä että nitoa, fitä parempi fe on ta= 
noitte ja niibeu fioibotte. ttftärtyps, m et o ja lilaifuuS, 
maituttamat tuin ntyrllp tanahuoneeSfa. Soijin luin 
muitta lotietäimittä on lanoitta mintuin muitta linnuittaan 
pleenfä tapana mapaubeSfaan maata ja nuttua pt päättä 
puisfa puptaaSfa ilmaSfa, ja tärfimät fen talia tietysti 
paljon enemmän lilaifuubeSta luin muut eläimet, jonla= 
tättyen fontattauta orjien atta tutee otta peitetty paljutta 
terroljetta puhbaSta turmepeplua, jota maihbetaan jota 
aamu eunentuiu lanoitte annetaan ruotaa.

©amoinfuin muut totieläimet miiptymät paremmin 
ja antamat juuremman tulon, luu ne, muutoin ppmäSti 
hoibettuina, majoitetaan termeellifiin ja tartoitulfenmutaifiin 
puoneifiin, niin tanatliu tarmitfemat ajunnon, jota on 
mapaa toSteubeSta ja meboSta noista lanojen pahimmista mi=
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potlifiSta — , ja jota jämällä ^ibetään fiistinä jetä ppmästi 
tuuletettuna. Du fii§ fopiminta, että fiettä, nttejä taitoja 
pibetääit mäpintään 50, ue faamat pattuunfa oman ptto= 
neen. Riihen fijoittamifesta taiteilin tatji naioettoiljiit au 
tofin je etu, että niittä fiettä au tarpeeffi efäimetttötä länu 
ntiutä, jotta ne fiettä jaottamat rumeta ajoisfa munimaan 
jetä jaffamat ppmin; mutta fiitä on fitä maataan niille 
eläimille, jotta afmoat famagfa puoneeSfa, marfin juuria 
epämutamuuffia. Soijinaan on maifea mätttää tanain 
lannan joutumalta uiiben ruuan fefaan, josta jeuraufjeua 
Reiniä ja olfia paasfaantuu; toijiuaan tulee ilma puo= 
neesja epämiettpttämäffi, ja ufeintin anastaroat juuremmat 
eläimet tilan niin, että tiiatfi pieni tila jää lanoille, jotla 
jiitä jatfamat puonosti.

Äint fanapuone ratennetaan, tulee ottaa maaria, että 
je tepbään tarpeelji juuri jitte eläinmäärälle, jota aijotaan 
pitää; ei liian juuretji, jolloin on maitea faaba jetä pitää 
jiinä tartoittamaa lämmintä, maan ei utpösfäön liian pie=. 
uetji, jittä jittoin ue eimät moi liittua, jota ue niin 
mäittämättä tarmitfemat tplminä ja lumijina päiminä, 
joilta opegfa tulee maifeatji pitää ilma puptaana, je tun 
pitfinä talmiöinä pelpommiu pilaantuu, tanapuone on 
rafeuuettama tuimalle, papoilta mapaatte maalle, niin pal= 
jou tuin mapbottista fitojasfa popjatuulelta, mapaaua me= 
bosta ja fosteubesta jetä jitett, että rotat jaatetaau fiettä 
estää, parasta on tepbä puoue tiilistä, tattia jämästä ai= 
ueeöta tapi jementistä; mutta jaatetaau je fatmaafin tamatti; 
jetta tamatta tapi tepbä fapbenfertaifesti pantatuista lau= 
boista, täyttämättä täptteefji tuimia japaujaupoja tapi tur= 
mepepfua*). äBiimemainitut puoneet tulemat ujeiu pat=

*) ®atfinfertaiuen puulattia y2 tuuman rautalanfa t̂oerfotta 
toäli£fä on Idatpa ja (ämmin.
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mimmitfi ja tarpeeffi lämpöifitfi. Dos puone rafeunetaatt 
tolppain päälle, niin fe estää rotat tulemalta fifätte; maan 
fitte täptpp mebon estämistä marten lattia tepbä fapben: 
fertaifetfi. Dos latone asetetaan tipeälte, fementittä tiimiS= 
tetptle fimijalalle, ja alulta täptetään ppmin jullotulla fa= 
mella (ei picfalla, jota marfin pian mäbättää puun) aina 
lattiaan a§ti niin ptfintertainen, puntattu lattia on riittämä.

ituten jo olemme maininneet, on puone marjeltama 
popjaifilta tuulilta, ja fe fopii fiis paraiten afettaa joutuu 
muun (juoneen eteläpuolelle, jolloin lanapuotteen etupuoli 
on päin etelää, ja attunoista paistama päimä ebistää fen 
lämpenemistä. (Santa etu faabaan, jos afetetaan puone ete= 
tään päin taltio tuman mäentöprän alle. Dos ei moiba 
mitään fettaiota juojaa faaba, tai jos ala ei riitä pito: 
neen ratentamifeen npt efitetpUä tamalla, niitt parasta on 
afettaa fen päätp popjoifeen päin ja affunat läntifelte fimutle 
fefä omi jommallef nunnalle fimutle talji eteläpäähän *). 
Äplmällä ilmalla moi fitte helpommin peittää popjaifen 
pääbpn olfimattoiUa tapi fentapaifilla ja fiten estää fptmän 
fifääntulon. SDlpöOtin attunoita marten, joiben tulee fifä= 
puolelta olla fuojattuina 75 millimetrin (3 tuuman) f itu: 
ruifitla filutufoilla ammotetulla teräs lanfamerfofla lanojen 
atfunoipin lentämifen eOtämifeffi, tarmitfee olla märällä 
ollimattoja tapi puuluuffuja, jotta fplmänä muobenaitana 
pannaan pötfi atfunain eteen**).

*) ^otyoifelle tai itäifelle pääfeinälle tulee fanaljuoneen ympärille 
ralentaa toaja tai liiteri noin 2 ';2 metriä leioeä polttopuiben, turtoepeljfun, 
hiilten, paffalaatiloiben g. m. fäityttämtötä marten, ettei lanaljuoneeSfa ole 
mitä!ään aljba£ta.

**) ^aitfi fitä, että meillä ©uome£fa tartoitfee aina teljbä lana* 
juoneen atlunat falftnfertaifilfi, tulee niiben fifäpnoletla olla peitettynä 
tuuman rautalanfa t̂oerfotta niin etäällä alfuna^ta, etfeimät lanat tooi 
noitia luuraa niiltä ja ftUä talooin tylmentää itfeänfä ja faattaa foSteutta 
Ijuonefeen.
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juotteen paitasta on mielii ljuomattama, että jen tulee 
olla afetettuna niin, että lanoilla on jaatamisja jopima 
pailla ulfona oteSlelemiSta marten. SäljeijppbeSjä on fiis 
tarmiS olla niin Ijpmin ruoljolenttä ja Ijiellalenttä luin 
mpöS muutamia istutuljia, penjaita ja puita, lanojen tar= 
peeHifelfi marjolfi tefän polttamalta auringolta.

90?iSjä lanoilla ei ole tätjfi mapautenfa, maan niitä 
täptpp pitää piljoiSja aitauljiS ja —  joihin luutumat tolpat 
ja tolppiin liinnitettp 1 ,7 5  ä 2 metrin lorlea merllo —  
jieflä täptpp piljattt olla fenlaltaijet luin maSt’itään feli= 
tettiin, ja jantaSja tarpeelji juuret. Äitit pilaat omat pie= 
net, niin je mailuttaa IjaitadijeSti munien Ijebelmädijgp: 
teen ja lulumäärään. 5 neliömetriä lutalin lanaa lohtaan 
on jotenlin tamatlinen määrä, fiis 50:lle lanalle 250 neliö: 

"metriä eli 2 1/2 garia (runjaaSti 1 1 ,/2 lapanalaa), jos main 
pibetään puolta, että lanat jaarnaj mipamielfta niin lanan, 
tuin niitä on jaatamiSja, ja että niillä on tilaijuutta luo: 
puttaa ja tplpeä, tal)i toijin janoen, että niillä on tarpeelji 
aStaroimiSta. HoS lanoja on mäljentmän, niin pii)an täp: 
tpp oUa juljteedijeSti juurempi. $oS eläimillä jonalin 
mnoben aitana on täpji mapautenja, niin pifjat jaattaa 
tel)bä Ijieman pienentntilji, ja joS niillä on täpji mapauS 
täpbä rniSjä tapattfa, niin pilaat omat tarpeettomat, ^o i: 
lajille on tuitentin parasta olla plji, jos fopta pienent: 
pitin pifja, rniSjä ne cnji ailoina moibaan pitää juojaSja 
liSjoilta ja muilta mi^ollijilta.

juoneen täptpp olla niin juuri, että f udeltu lattade 
tulee lattiata 0 ,5  neliömetriä, jota on jopimin mitta nteidä, 
rniSjä lanat monta tertaa jaamat oleSteda jijädä patjan 
ilman tä^ben. ©itä paitji tarmitaan erinäinen pailta Ijau: 
tojalanoide ja pillu lapineiben jelä lanoide määrättpjen 
jpmäin jäilpttämistä marten j. n. e.
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Söarfinainen juotte faa olla pienempitin eli tasfcttu 
0,25  netiömetrtä eläintä toi) ti, joS main rafennetaan fuo= 
juS jota juoneen etupuolelle tafji toifeen päätppn. £ätta 
fuojutfetta tulee olla fania pintamain tuin juoneella, mutta 
torfeuS faa olla pienempi, lotto pffinfertainen ja famaten 
feinät felä aflunat. Sinne faattaroat lanat päästä länt= 
pöifinä ja päimänpaisteifina talmipäiminä. Sattiata fiinä 
ei ole tarmiS, maan aluStaffi lootaan alanoita, peilaa, 
tuhlaa, larilleita toistuit ioneista felä heinälatojen lattioilta. 
£äffaifeSfa feotfeSfa on paljo fettaista, mistä lanat pitä= 
mät, ja ne oleffimat fiitä fppstä fuojuffeSfa tnelleinpä toto 
päimän.

®anal)uone lOOttte lanalle pitäifi moiba, niillä muun; 
nolfilla, ntitlä lanoin omistaja latfoo fopimilfi, ratentaa 
fen mnlaifelfi, tuin firjan loppuun liitetpt tumat lähemmin 
ofoittamat *).

. ĵuotte on fifältä 1 0 ,5  metriä pitlä ja 4,6 metriä 
lemeä ja fifältää fiis 48 neliömetriä pintamlaa. Seinät 
omat 2,io metriä torleat. SUtolemmiSfa päisfä löptpp fitä= 
paitfi tuulelta fuojattu maja E, 5,8 metriä pitlä ja 2,8 metriä 
lemeä. föatto moibaan peittää jolo asfaltilla tal)i päreittä 
ja tulee räpstäiben olla 60 fenttimetriä lemeät. &attotuo= 
tien alusta lauboitetaan pontatuitta lauhoitta, joiben päälle 
pannaan 30 fenttimetrin patfuinen fanta= ja turmetäpte. 
juoneen leStipailoitte tepbään 80 fenttimetriä lemeä ja 
1 ,7 5  metriä lortea fifäänlpäntiomi. Samatta puoletta 
tuin omitin ja molemmisfa pääbpisfä omat amattamat, 90 
fenttimetriä torfeat ja 1,2 0  metriä lemeät atfunat, mants= 
tetnt fal)benfcrtaifiUa puitteitta. SifäpuoliSten puitteiben

*) tämmöinen raf ennettiin fuinella 1897 Huittisten pitäjän $an* 
famOpiStoon, ja on tämä fanala gljbisttyffen i i p i f a t ( an4 o i b o n 
3) S täin äin" SturuSfa tarfaStu!fen alainen.
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eteen liinnitetään raittalanlamerllo. SöajoiSfa on InSfalin 
utlommenfa fetä molemmilla puolitta pieneliö alluna 
plfinlertaifitta pujtteitta. juoneen pmpäri, lohtuuttifen 
matlan päähän limijalaSta, laimetaan matala oja loloamaan 
ja poisjohtamaan fabemettä.

@ifältä jaetaan juotte toimeen pääofaan. Nestettä, etu: 
huone A lemptatluunitta ja meben lämmittäjättä fe!ä fimuitta 
lanojen oleSleluhuoneet, molemmat lauletut 50 lanaa mar= 
ten. Mäntät jättimäifet omat jaetut ntunimishuoneefen B, 
hautomiSfiuoneefen C, ja laitanpa tiaisten Ijuoneefeit D. 
SBälifeinät tepbään lauhoilta 1 ,2 0  metriä lorleitfi, jonla 
päälle pannaan puuleppljeen liinnitettp rautalanlamerllo. 
puuaineet mernisfataan.

|jautomiShuoneeSta ja tananpoilaisten huoneesta moi: 
mat lanat mennä ulos luutuista f, jotla omat 30 fentti: 
metriä lemeät ja lorleat ja 15 fenttimetriä lattialta. 3Ba= 
joilta joptaa pljtäläifet Inulut pihamaalle, tulopuolelle 
äimän näibert auttojen alle afetetaan miertämä lauta, jola 
johtaa maahan ja jota rnpöten lanat, tarmitfematta fpjpätä 
moimat tulla ulos. laitti lunlut fijäpuolelta maruStetaan 
fullemiSlaubatta.

SEBarfinaifeen laitahuoneefen B afetetaan 60 fentti: 
metriä lattialta lahbette fimutte, läptämättä mälisfä, 1 metri 
lemeä n. I. lantapöptä g pantatuista lauhoilta, aijottn 
loloantaan lantaa niinä aitoina tuin lanat omat ftfättä.

9täiben lantapöptien pläpuolette 25 fenttimetriä lau: 
boista afetetaan orret eli istumatanpot h ptjtä lorleatte toiö= 
tenfa fansfa, feinänpuoleifin 25 fenttimetriä feinästä ja toi: 
nen 45 fenttimetriä ebellifeStä. Orret omat 35 x  50 milli: 
metrin moteilta, l)öplätt)t ja ikäpuoleltaan mähän ppöriS: 
tetpt, ettei eläinten jalloja maimaa näiltä istuminen.

föailenlaisten fpöpäläiSten estämifetfi eläimistä fopii 
orret afettaa niin tutfutuitte „tanainfuojelijoitte", jotla omat



pffi fumpaifeenfin feinään ruuvattu minffelirauta ja fen 
feStette ruuvattu rautapuiffo, ritisin on fiinnitettp puo= 
littaan puunötjpä tapi petrolia olema tuppi eli malja. 
Mäntän maljan päättä plöSalaifin maan ei tiituisti ala= 
puolifeSfa fiinni on toinen piernan funrempi malja, jonfa 
päälle orfi afetetaan. ©pöpäläifet, jotta päimän oleSfele= 
mat feiniSfä matelemat illalla ja pöllö lanoja etfttnään, 
maan faamat fuolentanfa tuoSfa puoleffi täptetpsfä ntatt 
jaöfa *).

ttläiben fanainfuojelijain fijaan, jotfa omat tallitta, fopii 
täpttää niin tutfutuita orftt eli p ö p n u t n p p e j a, jotta 
tepböän gatmanoibuSta rautalempstä. Supit fiinnitetään 
feinään toimella rantanaulatta eli ruumitta, ja orfi afete= 
taan tupin pläfprjätte. $otta orfi ppfpifi lujemmin pai= 
töillään, fopii fiipen tupin reunan fopbalte tepbä 2 fentti= 
metriä fpmä uurros ja upottaa tupin reuna fiipen. Sitp= 
peipin faabetaan petrolia tapi puunöljpä.

Sumutattefin pibemntätte orrelle maptuu 18 ja lppem= 
mätte 14 fanaa.

Santapöptien alle ja 10 fenttimetriä lattialta afetetaan 
munimiSpefät i, jotfa omat 40 fenttimetriä forfeat ja pitfät, 
ja joilta folme tapi ufeampi moibaan ppbistää. 50 fanatte 
on 9 ä 10 fappaletta tättaifia pefiä tarpeeffi. ©hifeittä 
m anotetaan luututta munien uloSottamiSta marten. Xafa= 
feinän ja pefän mätiin jätetään tilaa lanoille pefiin mene= 
mistä marten.

pefiin pannaan puptaita otfia tapi peiniä ja maipbe= 
taan jotenfin ufein, josta on fe etu, ettei fpnnp fpöpätäifiä, 
ja että munat fäilpmät puptaantpina, mitä on marfin tär= 
feätä niitä mpptäisfä. —  ttftutta turmepepfua ja turme=

*) ®anainfuojeUmta faapi tilata Uteittakin fuurempiett kone* 
kauppiaitten lautta.
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multaa et mittoinfaan pibä täyttää pefiSfä, [itiä paitfi fitä 
että pieno turmepepun=tomu menee munan puofoifiin ja 
ftt0 turmelee munan utfonäön, niin faamat munat fitä= 
paitfi epämietlpttämän fimumaun turmepepuSta. XäStä 
moipi pian tulta mafuutetuffi, jos ottaa maSta=munitun Iänt= 
pöifen munan pefäStä ja panee jett turmepepfuun. @amaS= 
ta fppstä ei turmepepfua jotoi täpttää munien paffauffeen. 
$oS fanapuone on pupbaS, niin omat rnpöS munat pup= 
taita. ($i moiba fpftiffi fuofittaa turmepepfua f i t ä  
marten.

Sattia peitetään toto pinnattaan joltafiu fopimatta 
fuimitteetta, mietuimmin 15 fenttimetrin patjatta, ®aif= 
tein paralta on turmepepfu ja tuimat fapajaupot; ntpösfin 
afanoita, peffaa pnnä muuta fopii täpttää. Äuiroitteen 
täptpp otta täpbetteen tuimaa, jottei fe fpnnptä foSteutta.

^ofa aamu pupbiStetaan tantapöptä fiipen pöttä fo= 
foontuneeSta lannasta, jonfa opeSfa tattiattafin pienettä 
paramatta poistetaan fiipert fofoontunut taata. 9?iin pian 
tuin tuimite rupeaa näpttämään foSteatta tapi tannanfefai; 
felta, fäännetään fe lapiotta, jota fopii tepbä paritin fertaa. 
@itte ajetaan pepfut pois, ja uufia tuobaan fijaan. SötiSfä 
fanatannaSta erittäin otetaan maoria on fopiminta fetoit= 
taa fiipett fäptetpt peptuttin.

juoneen itmanmaiptoon, jota funafin päimänä tar= 
mitfee toimeenpanna, täytetään atfunoita, joiSfa fitä mar= 
ten on faranat atareunaSfa, jotta affunaa aufaistaisfa t)tä= 
reuna menee utoS.
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®at?peeffijm fcofusto.

V I .

^aitfi jo mainitutta o r f i a, jotta parpaiten jopii 
ajettaa f a n a i n f u o j e I i j a i n päätie tafji p ö p u u; 
f n p p i e n jprjätte, ja I a n t a p ö p t i ä, joiben pitää ot= 
ta puntatut, jefä m u it a p e f i ä, tarmitaan mietä muuta: 
mia muita faluja faitapuoneeSja.

f)tji tai pari t u p f a t a a t i f f o a ,  50 jenttimetriä 
pittät ja lerneät jefä 15 jenttimetriä forfeat, tamattifiSta 
lauhoista, ja ojafji täptetpt tuhatta. (Siinä fptpemät 
nat ja mapautumat jiten fpöpätäijistä. —  §)ffi tapi pari 
f  a t f f i I a a t i f f o a, puolta pienemmät tuin cbeltifet, 
täptetään manpatta falffiruufitta, poltetuitta ja pienoifji 
jurmotuitta tuitta, tuumurujitla, tuujaupoitta, jurmotuitta 
munantuoritta ja muitta fatfinpitoijitta aineitta, ntunanfuo= 
ren muoboStatniSta marten.

Grtäinten ruoffimijeen tarmitaan j u o m a f u p p e j a ,  
joista eräs laji on itjetöpttämiä *), tapi jopii jiitjen fäpt= 
tää pitfiä, tiimiitä rauta=petliStä teptpjä fouruja. Ciotet= 
tua ruofaa marten täptetään tamattijia f i m i m a t e j a, 
joita paunaan ejitte ujeita fappateita, fun jpötetään, jottei 
eläinten tarmitje tungefjia ppbcrt mabiti ääreSjä. $oS , 
nat taptomat faappia ruofaa maahista, pannaan mabiit pti 
fappate terästanfamerffoa, jota on puuteppfjeen naulattu. 
$oS tattia tapi oifeammin lattian pepfitt pibetään pitptai= 
na ja tannattomina, niin jopii fpttä ne jpmät, jotta annetaan,

*) Cöfyttyty mtyt;tätoinä fonefaupoiSfa.
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temittää lattialle ftjtmempänä muobenaifaita jefä fabeitmatta. 
©taimet jaamat jjnnalta tiilettä ja potfimat pmpäritteen 
tuontonja mutaan, jpmiä nouffiafjeen. Sämpöijempänä 
muobeit aitana annetaan laitti ruofa porailen fanapuoneen 
utfopuotetta. SJiottiu paifoin täytetään jpmiä marten pieniä 
a l t a i t a  eti fauf  a l o i t a  ja t a a t i f o i ta ,  joisja on fäteitä 
limuitta, ja fäteiben mätetä pistää eläin päänfä fifätte ja jpö.

Söeben fantamifeen fanoitte on tamattinen p n it t a r= 
| a f a n n u  mnfamin, fun mejifuppeja laattaa jopimimmin 
fittä täpttää.

iJSuptaana pitämistä marten tarmitaan marrettinen 
noin 30 |enttrimetriä temeä f a a m i n r a u t a ,  jotta lanta 
footaan tantapöpbiltä, jotenfin pienopampainen r a n t a= 
p a r a m a, lannan pudistamista marten lattiatta, ja 
^ i n f f i ,  tannan fotoomista ja pois miemistä marten. 
©itä paitji tarmitaan l a p i o  pepfuaineiben fääntämijeen.

£>autontapuoneejen tuntuu jotenfin |anta fatnSto: tup= 
fafptpp;, ruofa; ja juomafupit fefä jitä paitji p a it t o m a= 
p e | ä t niin juurelle fanamäärälte, tuin jämättä fertaa on 
pantoina, |jautomapejät moimat olla jamanfofoijet tuin 
ntunapejät, 35 jenttimetriä fupunfiit juuntaan tapi pientan 
juuremmat; maan niiben tulee otta maruStetut lannetta, 
mieluimmin jettaijetta, jonfa jaottaa nostaa pois, mitä 
ujeisja tapaufjisja on juurefji amufji.

fanapuoneen fatuStoon jopii rnpöS tufea m n n a p p 
t p. ©en paiffa jopii otta fanapuoneeSjafin marjinfin 
tatmiSaifana. ©e ajetetaan paraiteit fuimatte ja jopiman 
miiteätte paifatte. ©e on reifiä täpteen tämistettpjä tau= 
toja, joipin reifiin pannaan munat, muoroin juippea, 
muoroin pafju pää alaspäin, tapi rennoistaan uurrettuja 
tantoja, joisja uurroffisja munat jättptetään rnafaamaSja 
ajennoSja. iJJiotentiSja tapaufjisja fäännetään munat 
jota 8 päimä.
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K anojen ruokinta ja hoito.

V I I .

DimalUfiittpatta fääntönä on mäpitellen päimän fulu=- 
eSja ruoffia fanoa niin, että fen tnpu illatla on täpfi. 
Salmella on fitte aina annettama pupbaSta paaleaa, 15 
pptälää lämmintä mettä, .taita juo njciu ja paljon; eitä 
mittoinfaan jaa meji äänettä puuttua. &  jille toetaan 
jaa antaa pön pii fanatarpaSja jeijonutta mettä!

taitat jpömät melfein faiffea, mitä main tapaamat, 
tun  ne jätetään itfeffeen mapaaSti fuljefjimaan, niin ne 
panffimat itjelleen niin ppmttt faSmitliSta tuin eläimellistä 
ramintoa jiinä määräSjä, mitä niille on tarpeellinen; tun 
niitä pibetään totieläiminä, niin ipmijen täptpp tppbpttää 
tämä niiben luonto ja antaa niille niitä aineita, jotta omat 
mätttämättömiä niin ppmttt niiben elatusta tuin niiben 
tuottoa marten.

t a S m i l l i f e t  ramintoaineet omat etupääSjä jprnät, 
roepnä, opra, faura ja maisji. 9tutiit jitämaStaati eimät 
ole ppmät tanoitle, ja niitä tulee jiitä jppStä mälttää jp; 
mäin ja jaupon muoboSja, maan leimän ntuoboSja moi nii= 
tä Koitettuna antaa, ©itä paitji on meillä perunoita ja 
muita juurifasmeja, ebetlämainittujen jpmäfasmiett roupcita, 
mepnän ja rufiin lejeitä jefä faifenlaijia mipannefjia. fta= 
noille täptettämiä e l ä i m e l t i j i ä  ramintoaineita omat: 
tpötimtäpteet (paitji fapminporo, jota maifuttaa mapittgoK 
IijeSti), Iipan=täpteet, fala ja maito. 2ipaa ja falaa anne; 
taan paraiten feitettpinä. DJiabot tuntumat ntpöS täpän
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luottaan, ja ujeioja fanafartauoisja on laitettu eritijifiä 
matofuoppia, jotta fanat jaijimat etäimettistö ravintoa, 
ftitn maitoa annetaan, niin f e ei jaa olla papaffoa.

hanojen * ramintoon tuntuu rnpöO e t i nt e 11 ö m i ä 
aineita, nimittäin tatffia munan fnoren muobostumista 
marten. (Siihen täytetään tatftiruuffia, pottetuita ja fur= 
motuita luita, tuitn nturufia, luujauhoja, mursfatuita nut= 
nau: ja osterin tuona, j. n. e., jefä piettaa tahi hienoa 
foraa, jota ne nauttimat marfin juuresja määrääjä ra= 
mintton mufertainista marten fumusfa. —  herneen fofoijia 
tiitmpataijia tulee antaa jota päimä mummille tauot (te.

SDiaatisfuun 1 päimästä Sotafuun 1 päimään tulee 
ruofinnan tapahtua 3 fertaa pätioäsjä; Sotafuun 1 pät= 
mästä 9)taatisfuun 1 päimään fapbegti päitoäsjä. 2tamut= 
ta tulee ramtnnon otta haaleata, niin futfuttua 1 1 f o=r n o= 
t a a ,  päimättä m i p a n n e f j i a j a  illatta j p m i ä. 9tai? 
taota mettä tutee aina otta f aa tanttoja, jotta etäimet mit= 
toin tapanja jaottamat janonfa tppbpttää *).

S i f o-r it o f a n a, jota annetaan aamutta niin at= 
faijin tuin mapbottista, on metsän tejeitä ja jurroeita, 
joipin faabetaan tuumaa mettä, ja jitte jefoitetaan riffi jur= 
mottujen, feitettpjen perunoin, fpöfimtäpteiben, fatan= tai 
titjantähteiben ja fuoritun ntaibon fanOja, jos moraa jiipen 
on, tijätään piufan luujauhoja, jotta annos on tuin pafjua

*) kattoja tulee ruoffia toail)tetetoai[e3ti liljalla, lifo*ruualla 
(feitetpllä ja feittämättömätlä), riffileifatulla faatitta ja apilalla, ©illoin 
eläimet ppjptoät Ijitpeinä. — £)ptoä merffi fiitä/ että fanat otoat Ijptoin 
rnofitnt on fonta lantapöpbäHä orfien alla. ©en tutee olla fotoa, toatfoi* 
filla np£tpröiltä. go§ f e on löpfää mu t̂amtoäri t̂ä tai feltai£ta, on 
tuoffimifegfa toifa. ©en tooipi oifai£ta antamalla faneille a i n o a l t a a n  
fuitoaa rnofaa.
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puuroa. Sitä annetaan jaaleatta. —  ^äimälliSruoafji an; 
netaan mieluimmin fjtenoffi leifattua apilajeinää, fuu; 
ntaSja mebeSjä jauhottuna; jiuffanett miljarnjurmeita taji 
mejnänlejeitä jefoitetaan jouffoon. —  ^aitfi tätä Iifo;ruo= 
taa malmiStetaan mainiota lifo;ruotaa, jos feitetäön 3 ä 
4 filoa raatoja tijan=tuita tai oja tuottamattomasta maji; 
taota, fajben ifomman faaliit;pään, 5 ijon juurittaan, 5 
litran perunoin,' fottrallijen juolojeit jetä muutaman fiputin 
faneja, .tuin luut omat feitetjt niin, että tija läjtee itiiS; 
tä, noufitaan luut poio ja faiffi jurmotaan riffi ja jefoi; 
tetaan jpmillä nijuntejeiltä jotenfin ma jmafji jafatji tai puuroffi.

$  p mi ä  annetaan jetfineit ennen lanojen lemotle; 
utenomifaa, jotta niillä aterian perästä on jpmä aita 
fantmuttaa jaitoaatt, jota aina tuimaa ruofaa annettua ou 
juurempi. ©itä annetaan illalla, foSfa je on maifeantpaa 
jutamaan tuin liforuofa ja jiiS jitaammin poistuu fitmuS= 
ta, joten eläimet eimät pitfinä tatmiöinä tunne olemanfa 
nälfäifiä, futen fumun tpjjennpttpä tapajtuu. Siljaa tulee 
aina antaa ainoastaan jama lajia fantana ateriana eitä 
fefoitettuna; jillä muutoin eläimet malitoimat jeit lajin, 
josta ne paraiten pitämät ja jplfäämät muun. 333iljala= 

< jeista on ojra ainoa, jota ebulla jaottaa antaa liotettuna 
eli poijutettuna fiejumaSja mebeSjä. ©itiä lailla jääStpp 
melfein puoli ruofaa; mutta ajan pitfääti je ei maifuta 
jpmää, joS jeltaisteu aterian mälillä ei anneta tuimaa 
nuijaa.

Dj ra ou fitorta muoboStamaa, maan maifitttaa tnpös 
joSjafin määräsjä ejfäijemäijeSti ntunintijeen. föaura jitä 
mustaan maifuttaa joubuttamaSti ja jamaten nttjös tuujau; 
T;ot jetä etäimetlijet aineet. Sepitä on rnpöo jpmää nto= 
taa ja on erittäinfin jopima poifajtlle muutoSruoafji toi; 
jeSta miljalajista toijeen, maan je on pleijeSti liian falliS. 
SamatlijeSti annetaan tauoille tajuja ja juonompia jpmiä;

3
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mutta ^tan nmt tulla mafuutetuffi fiitä, että fe on eref)= 
bpS, josta on famaKaifet jeurautjet, tuin tefjmain ntotin= 
nasta jamantattaijella ramittnolla, nimittäin mäpentpngt 

.tuotto, ^emeäntpi milja fifättää mäpemntän ramitttoai= 
neita, tuu tuorepa on juuri oja jeu painosta, ja pitpjKts, 
paras jetä rastain trtiXja tulee jiitä jppStä, maitta pinnat: 
teen falliimpi, ajati pitfään tititenfin ^atmimmatji.

Sanoitte annetaan niiben ntunimiSaitana runjaaSti 
(iforuofaa, jottfa tulee jijättää etäimettijiä aineita niin pal= 
jon tuin mapbollista ja paaleaSja titaSja jetä «viljalajeista 
f anto ja, joita ainoastaan terta tai tatji toiitoSja jaa maip= 
taa ohriin, .ftutt jnlfajato läpeStpp, annetaan tttpöS moi: 
matasta eläimellistä ramintoa ja miljalajeista enimmän 
opria jetä ainoastaan terta tai pari miifoSja fauroja, jon= 
ta opesja eläimillä aina tulee olla jaatamisfa luujauhoja 
ja tulifimU eli r if f il) äärnt että, jotta helpottamat pöppenteit 
muoboStumiSta. ©inä aitana jona fanat eimät muni, 
jaamat ne tpptpä piutatt peitompaatt liforitotaan, ja mi(= 
jalajeiSta ainoastaan opriitt.

©e rnofamäärä, ntinfä taita tarmitjee, on eri robitiU 
ta tuntumaSti eri juuri, niin tuntumaSti, että muutamat 
robut tarmitjemat fatjinfertaijeSti, jopa fotmenfertaijeStitin 
niin paljon tuin toijet robut. S  e g p o r tt=r o b n n otat: 
jutaan jpömän 98 grammaa jpmiä taitaa foptaan päimäSjp. 
ijSaraS määrä ott aittaa eläimille niin paljon tuin ne 
f p o r a l l a a n  j p ö m ä t, maan e i ntpöStään o l l e  n= 
t a a n  e n e m p ä ä, jottei mitään jää jeuraamatji ferratji. 
(Suuremmille taitoille jaa antaa pittfatt maromanttnin, tuu 
tte pelpoSti lipomat, jolloin munaintuotto mäpettee tahi fo= 
tottaan loppuufin.

®utt maitoa annetaan, niin jen täptpp olla marfin 
riemää; jillä papapfonnaito maifuttaa täpjifasmttijiin fa= 
ttoipin mapingollifeSti ja poitajiitt juoraStaan tuin ntprfft).
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piimää fopii joSfuS lanoille antaa, ja ne ftjömät fitä fuu= 
vettä paluita; maan fe roaifuttaa ajan pittään paitattifeSti 
ruuanfutatutfeen.

.kartat tarmitfemat ppminmointianfa ja munimista 
marteu jota päimä mpöStin m i § a n n e ! f i a. .tefättä 
tjanftimat ne itfettcen fettaiöta ultoa; maan jos ne )̂ibe= 
tään aibatuiSfa joiSfa ei ote ruopotenttää, niin
niille täptpp panttia tuoretta ruohoa, fattattia, portfanam 
ja nauriinmaatteja piittä muuta jemmoista, ei fuitenfaan 
liian fuurisfa määrin, fosfa fiitä pelpoSti jtjnttjt) matfuri. 
sPaitfi ennen mainittua apilapeinää fuuntasfa mebeSfä f)att= 
bottuna, fopii taimetta aittaa mipanneffiffi ntpös moitiaifia 
tapi nauriita, jotta teifettääu patti pittinpäin ja riipuSte= 
taan langatta talosta, jotta ne riippumat ttoin 15 fentti= 
metriä tattiaSta. Xätä ramintoa annetaan paraiten aantu= 
päimättä, jotta tauoitta päimätt futueSfa on pmtpaa riip= 
puman jmtripebelmän ttoffimifeSfa.

hartain menestptnifen ja termepbett ebistämifefji on 
tarmis termeettinen ajuitto ja raitis, pttpbas ilma, josta 
jppstä puone tarmitjee jota päimä tuulettaa, meloa tuiten= 
taan fiitä fpnnpttämättä. porailen tapaptuu tuuletus 
eläinten uttona otteSfa. Santapöpbät pupbiStetaan jota 
aamu, ja fiipen aitaan, jottoin fanat pibetään enemmän 
fifättä, paramoibaan tattiafin jota päimä ja pupbiStetaan 
fiinä olemasta lannasta. Sämpöifempänä mitoben aitana, 
jottoin tanat omat fituremman ojan päimää uttona, fopii 
paramoiba pari totnte fertaa miifoSfa. föerta fuufaubeSfa 
pupbiStetaan orrettin pefemättä fuopamebettä. *)

*) tarpeetonta, joS lerta toiiJoSfa tnoibeHaan niitä pehmeällä 
rapinalla ja petroleumifta, 10 ofaa raStoaa ja 1 ofa petroleumia. 
tämä on erinomainen pptoä Jeino ajamaan pois fpöpätäifet Janoista, 
fiUä ttrnpän fiitä aina tarttuu Janan alaruumifeert ja tetoiää fiitä fiten
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©työpöläifiltä tarmitfee tarfaSti fuojetta eläimiä. 9ie 
^äiritfeiDät niibett unta työttä, ja jottut lajit omat meren: 
intiöitäfin, jotta tyeifontamat eläimiä ja maifuttamat tun: 
tuman mätyenntytfeit munintifeSfa, mietätyä lopettamatfiu fen. 
9fiin futfutuitta fanainfnojetioitta tatyi orfUfupeitta, joilta 
ennen on puljutta, eitetään ja tyämitetään loputtifeSti ftyö: 
päläifet; maan jos niitä on eläimisfä itfeSfään, niin omat 
jtyöpäläifet tyeti poistettamat. (Stitpääsjä on tavfastettama 
fimuja fiipieit atta, fiipien atapiuttetta, työtytyeniä ptyrStöSfä 
ja niSfaSfa. ttftisfä ftyöpäläifiä on, fiityett ruiSfutetaan 
t o b e t t i S t a ^ e r f i a t a i S t a t y t y ö n t e i  Sja,utye t ta  
ja t n t i  f n f f a a, ja tyeti fen perältä päästetään eläimet 
ulos, jolloin ftyöpäläifet putomat niistä. Jä tä  menettettyä 
nubiStetaan parin päimän perästä, jos työmaitaan, että ftyö= 
päläifiä on mietä jätettä. $oS ne eimät f niteittään lato: 
aifi, niin foetetaan tyieroa a n i S ö t j ty 11 ä, jotyon on f e: 
toitettu 10 ofaa naurisöljtyä. $oS laitoin tyarjat ntenettä: 
mät pitnaifeit märinfä, rttofatyalu mätyenee ja työtytyenten 
latmat omat pörtyöttääit, niin fe on ltfeitt merffinä, että 
etäimiSfä on ftyöpäläifiä.

torteammatte. — 28arma ja fypmä teino ajaa poi£ fpöpäläifiä lanoilta 
on, pe£tä ne IjaaleaSfa mebegfä, joljon on fetoitettu noin 2 tai 3 pro* 
fenttia l u o l i a ,  I t e o l i a ,  1t) p nt o=t r c f o ( i a tai nimitä fel(ai£ta. 
hierotaan faippualla loto lana ja pestään fe puptaatfi, mutta on määrin 
otettapa, etfei faipuamettä mene eläimen filmiin. s]3efon jätteen pp= 
Mitään enfitt mefi täfi4iinatta ja tefällä annetaan taitan fitten mennä itfe 
ppppfimään itfeään puhtaalle peitt ilolle ilman tulon' feuraa. Salmella täp* 
tpp olla lämmin puone, jô fa on tuvmepeptua laattiatla, jopon lana moi 
pppptiä itfeään. Stefällä on tämä toimitut tapaptuma läntpöifenä päimä= 
pai£teifena päimänä. Eläimet faamat fiistin näön tplmpn jälteen f elä 
moimat ppmin fiitä. laitti lanat ppbe£fä ofa£to£fa omat peStämät 
famaita päimänä, eimättä faa ntiSfään tapautfe£fa tulla tointen tan£fa 
pptepteen,^ennenfuin netin omat pegtpt. Stuttoa pitää e§tää litaamaSta 
lanoja, tuin qe mietä omat märtinä.
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Saitapuone on mäntittään 2 fertaa muobeSfa periltä 
popjaijesti pupbiStettama ja fifäfeinät mäpintäänfin terran 
malfatStamat floorifaffilfa ta f) i falffimebettä, jupon fetoite= 
taan pupbiStettua farlmlttpappoa fiiitä jupteeSja, että 5 ojaa 
farbolipappoa tulee 100 ojaan talttuu että *).

Sun muniminen alfaa, niin munapejät pannaan jär= 
jeStpfjeen, pupbiPtetaan ppmin ja jankutetaan tukalla fefä 
ummistetaan tuimilla, puptaitta uijilla. parasta un, että 
pe jät pibetään jotenfiit pimeinä, tuota [e auttaa entämään 
ntunain jpömistä, jota marfirtfin taimella ja alfutemäätlä 
on tauoilla ppmtn tamattista. Sppttä. täpäu on fuureffi 
ofaffi je, että munat omat oputfuorifet ja menemät uitti 
munittaisja, jolloin fana fol)ta fpö jifuStan, ja fuori jaa 
tepbä jour aa. ttftunain jpönti tarttuu juuretta itopeubetta 
fgiffiin fanoikin, ja jiitä jppstä on peti erotettama je fana, 
jota munainjpöjäfji pamaitaan, ja pitää je jofit aita cril= 
Jään jefä antaa jen munia niin pimeäsfä peojäojä tuin 
mapbotliSta, tapi jos je ei auta, tpnnpriin, jolle ajetetaan 
uijista palmifoittu matto, festuStaSja piufan jpmennpstä

*) Rainio pupbis>tu3aine fanapuonetta tocfcten toalmiStetaan 
fammuttamattoma£ta falfi t̂a feuraattmffa taialla:

Sfompaart luuttuun, faasiin tai tpmtpriin pannaan '/s mâ ta* 
poltettua (ammuttamatonta falffia Ja»fen päälle faabetaau fiepumaa 
mettä, niin että a£tia tulee noin lolmeffi neljänneSofaffi (3/4) täpteen. $>et= 
fen fuluttya rupeaa ftfältö astiana liehumaan. Shtn tämä tapahtuu 
jefoitetaan 1 filo tärffelp£tä fplntään meteen ja faabetaan fefoittamifen 
Opelia fitpen fiepumaatt falffiin. $o§> fanapuotte on mpö£ ulfoapäin 
f alf iltama, jofa on ppmä, pannaan 1 litra fnolaa fefoituffeen. Shut fc on 
lafannut fiepunta t̂a, lifätäätt mettä niin paljon, että faiffi ntuoboStuu 
opfaifetfi melliffi, jolla fimellään fanapuonetta.

^arboolia tai muuta pnptaanapitoainetta ei tarmita täpän fefoituf= 
feen. £>eti, fun fanat moimat tulla ulo§ femääflä, rppbptään fimelemifeen 
fauniina päimäpai£teifena päimänä. — @ p f f tj 11 ä, ennenluin fana 
fnljetaan puoneefeen, fimellään fanapuonetta t o i n e n  ferta.



38

ja jpmennpfjesfä reifä, jopimart juuri munan pubota peti 
munittua jen fautta alta olemalle pepnteälle olfiferrofjelle. 
Soputtife^ti unoptaa fana papan tapaitfa ja jaotetaan jitte 
laSfea muiben fanain jouffoon. Dos jofu fana otiji pa= 
rantumaton ntunain jpöjä, niin on paralta tipottaa ja 
teurastaa je, ennenfuin je ennättää muifte jaman feinon 
opettamaan. ^araS feirto estää tappiota tuottamaa munain 
jpöntiä on antaa fanoitte omjaasti falffiainetta, pitää pi= 
meitä ntunapejiä, pattffia fanoitte tarpeefji (iifettä jefä 
ruoffia niitä niin, ettteimät ne tipo tiiafji, jottoin ne utpöS 
munimat oputfuorijia munia*).

Xalmetta, femäättä ja jpfjpttä taotetaan eläimet mpö= 
pään ulos ja aifaijin jijätte jefä marotaan tarfaSti aamui= 
jiit, ettei niitä taSfeta ulos fittoin, fuin fastetta mieto on 
maasja. halmetta tulee aina jofu paiffa fanapnoneen 
ebuStatta pitää lumettomana, jotta eläimet jaottamat jiinä

*) Sötunafpönti on fjalu, jofa fputpp liian taäl)ä£tä liitotno£ta 
ja fopimattoma£ta runa t̂a. $£ämä palit letaettee pian faiffiin fanoipitt. 
äBanpemntat fanat alottataat tätä, ja fun fexran otaat pää£feet matoin, 
on niitä taaifea taieroittaa fiitä poig. 9?e feifotaat ulfopitolella ja fuoraS* 
taan obottataat munan toetaan munituffi, faabaffeett filmänväpäpffegfä 
fen f̂ öb̂ ffi.

$£ämä fäppi niin nopeaan, että f e, jofa ei fattnmalta näe tapap* 
tumaa, taoipi pitfät ajat fäpbä fanapuoneegfa puomaantatta tätä. Xäty 
fin pimeät pefät, feitettp litoruofa, luoton maito, fala tai lipa, pieno 
liitu, annettuna jofa päitaä pulloerin ntuobo£fa ja pieninä palaifina tuo* 
a£fa taaptaiStataat fuorenmuobo£tu§ta. £äptpp fitä paitfi ottaa munat 
pefäStä poi£ aina munimifen jälfeeu!

UfeammiUa lanoilla on mpö£ tapana fpöbä taieraan munat, }o£ 
ne fattnmalta löptätaät niitä pefäSfä, mutta omia ntunianfa eitaät pe fajoo.

Ufeiu tunfeilftaat fanat tarpeellifen pefämäätän puutteena, ufeaim 
pia ppteen pefään ja färfetaät fitloin tataallifegti munat, jotfa enfimäinen 
peistä peti fpöpi.
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otefjia. Siatta, tumiräntää ja mettä jataesja tarmitjee ne 
pitää jijättä, jos niittä ei ote pääjtjä joljonfin fatofjeen, 
ntisjä ne jettaijetta itinatta jaottamat otefjia. Hffunain 
atte on afettaminen fatto lauhoista tarpeefji temeä niin 
että jiitä jgtttgp niin fntjuttn jnojaanaja, joitta atta ta; 
noitta on paiffa faljeatta ilmatta otesfetla ja mpösfin jaa; 
ba ramintonja.

haitat, tuten ntuutfin fotietäimet, omat alttiit tan= 
beitte. 9tiibeit entäminen on mettein ainoa, mitä jaatant; 
nte tet)bä; fitlä fanait parantamijesfa, fuit je terran on 
tipeäffi tuttut, on fangen juuria maiteufjia. ®utt ujeitit= 
litat taitojen taubit jitä paitji omat tarttumaijia, täptpt) 
otta erittäin tartfaamainen, ja jos jofu taita tatjtoo utietet= 
(ään otesfetla erittään itfefjeen, maata pfjiitäätt josjafiit 
nurfaSja, menettää ruofaijatnn ja on rpgtpinen, niin je 
täptpp fotjta erottaa ntnibeit joufosta, paraiten jotjonfitt 
(äntpöijeeit paiftaan.

£ermepSt)oibo(tijia feinoja on je, että faitaitt juoma; 
meteen pannaan ruosteinen nauta jefä että matjatt ottesja 
epäfuitnosja pannaan juontameteen rautamitjtrittiä, teetnji; 
tattinen pljteen tiiraan mettä.

$oS fanat omat fptmistpneet, niin pannaan niitte 
juotitafuppei îtt jatmiaftia, 20 grammaa tiiraan mettä.

*  3os fuunnettaan taitoja, ttiibeit ittatemotte mentgä, ja 
jittoin tuutuu forijemaa tjengitpstä, itiin je on mituS;  
tumijen ttterffi. ©etiäinen taita otetaan pois, ajetetaau 
täntpöijeeit ja annetaan juoba äSfeitinaiitittua jefoitusta. 
$oS tutifi t j enf i tormifatarr i ,  jota ttäfpp lintaiituoboS- 
tuffesta furfuSja, ftttt ttoffa omataan ja fieti mebetään t)iu= 
fan ejitte, niin annetaan neljästi päimäSjä ruotatujitattinen 
jefoitnSta, jota jijättää 0 ,5  grammaa jatmiaftia, 5 gr. t)n; 
ttajaa ja 50 gr. mettä.

$oS fanat juomat ptettijiä määriä tiifa paljon fyU
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mää mettä faamat ne joSfuS taubin, jota nimitetään löy= 
p ä f n p n, fun tupa riippuu ja tuntuu pepmeättö fefä 
mebestä täyttyneettä, kaitaa otetaan jittoin jaloilta fiin= 
iti ja pibetään riipuffisfa pää alaspäin, jonfa opeSfa 
tupaa painetaan, joten fen fifättys matun ulos ttofatt 
tautta. ©itte annetaan fefoituSta, fifättämä gramman 
jaupennettua atnnaa ja 40 gr. mettä, yffi tai pari tuo= 
fatufifaltiSta lerta päimäSfä. tanatte annetaan enimmät; 
jeen liforuofaa ja ainoastaan mäpäfen paateata mettä. 
Mäntän taubin mastafopta on niin futfuttu f o m a f u= 
pu, fun fupu on täynnä ruofaa, foma ja pinniStyffeSfä. 
©ittoin teetetään antaa ruofatnjifattinen rifiiniötjyä; maan 
jos fe ei parin uubiStetun yrityffen perästä auta, niin on 
teiffauS mätttämätön, maan fe on tottumattoman maifea 
toimeenpanna *).

U m m e t t ä  mastaan annetaan 2 ruofatufifaltiöta 
rifiiniötjyä, ja r i p u l i a  maStaan täytetään fitä myös, 
ja fitte annetaan fauratientä, ruofatufifattinen terrattaan. 
SSaifeammiSfa foptauffiSfa annetaan tanninia 5 gr. tapi 
opiumia 6 fenttigrammaa mepnäteipämnrufiin ja moipin 
fefoitettuna piUereiffi.

$oS fattun fettaifia tarttumia tauteja tuin fiiptfarja=

*) $eti fun puontataan, että fana on fipeänä fnnren foioan fu* 
mun täpben, niin täppp rpppä leiffauffeen, jofa niin, että terä= 
mällä meitfellä toarotoagti leifataan futonn päältä ulfonaifeen napaan 
noin 5 fenttimetriä pitfältä anfi, fäänetään fitten napa fpjään ja 
tepbään itfe fupuun toinen ppbenlainen leiffauS, jonfa jälfeen futatut 
fifäUöS tpjennetään ja poistetaan fe ummepbuS, jofa fppStä tai toifeSta 
on ilmeStptp fanatoan fuuptn. ^enjätfeen ommellaan fumpaifetfin 
reijät marotoaifeSti fiinni. ©pp minfätäpben päällimmäinen napa me* 
betään fpjään, ennen leiffauSta on f e, ett’ei molemmat leiffauffet tnlifi 
toifenfa päätie.
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fuumetta ja fenfattaifia, itiin tm paralta lipeät peti erot: 
taa utuista ja Ijaitffia ttettiooa etäinlääfäriltä.

9)t tt tt i m a f n o t e n tt t o S t tt H  e S f a annetaan 
opiuutia 6 fenttigratitntia pitterisfä, futeit maSta ofotettiin, 
fttn fuoli enjitt on huoteltifeSti pcStp (jaatcalla loebeltä ja 
tpfättp fifätte ötjptpttä f onnetta.

8  tt n n p e f) tn e p S tulee toifinaait taitoitte, etenfitt 
nuorille fatfin puutteesta. Sitä toaStaait annetaan ntofa: 
tufifattinen luujauhoja päitoäSfä eläintä toljtaan tiforuuatt 
feaSfa.

^ a t f f i f ä ä r i ä ,  toiSetätoienmuoboStamiafettaififfi, 
että fääret omat tuin tattfifuoritta peitetyt, parannetaan 
fiteit, että fuoret enfttt pehmitetään majetiinitta ja mähi: 
tetten raamitaau pois, fuitenfin juuretta maromaifuubetta, 
jottei merta tute ejiin, joitta perästä fääret hierotaan mä: 
fimiinaSja metetöibpttä ^eerutiatf omitta. Suit tämäfin tatt: 
ti on tarttumaa, niin täptyp tytone beSittfijioiba, josta 
maSta enemmän *).

$oSfuS jattuu, futt fattat oteSfetemat utfotta fomaSfa 
fptmäSfä, että hurja ja fjettat p a l e l e m a t ,  jamoinfititt 
tttpöS jalat ja fääret **). ^olettaneet ojat hierotaan fittoin 
tumelta, fttnneS merentierto taas alfaa, jonfa perästä tjur= 
ja ja heltat pestään fettaifetta fefoituffetta, miSfä on 4 
ojaa atunaa 30 ofaSfa mettä. Sääret ja jätät pestään 
fefoituffetta, miSfä on 1 oja taapiSta 25 ofaSfa mettä.

*) kaapiminen, jo3 fe tapahtuu maroma£tifin, on määrällinen 
teino. öuotettamin parannut tapa on, faktaa jota aamu fanan jalat 
fatftooli meteen noin V4 tunnin ajaan, ja jog tätä tepbäätt noin miifou 
päimät, tulemat jalat tamaUifeSti mailan termeiffi.

**) hanoja ei faa päästää uloS feUaifella paffafeUa, että jalat ja 
patja paleltumat. @e on etäimrääffäpStä! Shjlntä tuuli ja ntärfppS ei* 
mät ote ppmät miHetään eläimelle, faatiffa fitten lanalle.
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®un lanoihin on tullut tarttuma tauti, uitu ne tar= 
mitfee muuttaa fattahuoneeSta ja pitää muutamia päimiä 
toifeSfa paitana, tunnet perinpohjainen b e S i n f i f i o i= 
m i n e n on toimitettu. Se tapahtuu paraiten ja mar= 
mimmin famuStamalla floorifalfilla. .'puoiteefeti, jota on 
2 metriä fortea ja tattianata 9 tai 10 neliömetriä, tar= 
mitään 1 ,5  filoa floorifatffia ja 0,75 filoa riffif)appoa (fiis 
ebellä felitettppn huoueejett fahbeufertainen määrä). Sa= 
murtaminen tapahtuu jiteit, että faiffi aufeamat tarfaSti 
fuljetaau, ja feSfelle lattiata pannaan fimimati, johon ttoo= 
rifalffi faabetaait ja fefoitetaan 2/3 litraan mettä, Äun 
fe on teljtp, lifätään riffitjappo ja fefoitetaan fepiHä ittuu= 
tautia fertoja, jonfa jälfeen nopeasti poistutaan huoneesta 
ja fuljetaau omi. juotte faa olla täten muorofauben, 
jonfa tututtua fe ametaan ja muorofauben ajan periupol): 
jaifesti tuuletetaan, faiffi puuaine pestään 500 ojalla met= 
tä, joSfa on 1 oja elol)opeafuli timanttia, ja fittefuin fe on 
faanut fuimua, mietä ferta tuumalta fuopamebetlä, foSfa 
fublimaatti on erittäin ittprfpllinen. Sartaf av taito it=f en täit
faStamifeen fäptetääit mettä, jonfa 100 ojaan on fefoitettu 
1 ojaa floorifatffia.

SBähemmäit maifeisfa taubeisfa, milloin beSinfifioimi; 
tten on tarpeefeit, fäptetääit ruisfimista farbotimebellä, joS= 
ja on 5 ojaa fartmliljappoa 100 ofaSfa mettä.

^leijut ja jantalla tuhoifiit lanojen tanbeista on 
f tt r f f tt m ä t ä, jofa erittäin tarttumaifen luonteenfa täh= 
ben aimatt IphpeSfä ajaSfa faattaa hämittää foto parmett. 
Se jaottanee tarttua lanoista mttihinfitt fotietäimiin, mie= 
läpä ihntifiinfitt, josta fppstä juuri rnaromaifttuS on mält= 
tämätön.

käittä tauti, jofa raimoo limafalmoisja, alfaa taloa 1= 
IijeSti hätppttää enjitt fifmöin, jitte nenäin, juuontelon, fitr= 
fuitpään, feuhfojen, ruoanfulatuSelintin ja joSfuS jiitineli=
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imettiin lintafalmoja, famoinfuin joSfuS ulfopuoliStafin 
ipoa.

JoSfuS tapaa tauti pptä ainoata elintä, ja joSfuS 
fepittpp fe fotonaan toifeSfa järjesti) ffeSfä, tuin ittinfä 
maSta ntainitfintnte. Seit tuntee parhaiten pajulta ja fiitä, 
että fana tulee märjäffi toijen fiiioen alta, fun filXä on 
pää fett alta nuffueSfa ja niistä juuStomaifiSta päättpStpf= 
fistä, jotfa muoboStumat nielun limafalmoisfa, ja jotfa 
nopeasti faSmamat jefä tufepbuttamat eläinten. $oS ne 
otoat ntpöpäiftä fananpoifia, joita tämä tauti maimaa, tulee 
peti ajallaan teurastaa ja pämittöä eläimet.

ftopta fuiit epäillään jollafitt eläimellä oleman fitrffu= 
mätää, eroitetaau fe muista ja pannaan läntpöifeen puo= 
iteefen. $oS puotte moibaatt täpttää lämpimillä mefipöp= 
rpitlä, niin fe on ebttffi, ntuuSfa tapauffeSfa annetaan eläi= 
ntett ufeita fertoja päimäsfä pengittää pappoifia pöprpjä 
fefoituffeSta, joSfa on 20 ofaa mettä mustaan 1 ofa etiffa= 
pappoa, jonfa opeSfa juuStontaifet fasmaunaifet fimellään, 
ja joS ntapboCliSta, poistetaan läntpöifeen farbolimeteeit 
(1 ofa farboftpappoa 40 ofaa mettä) faStetuUa fulaUa. 
Vuotana tulee olla maito, mäpätt pienoa, feitettpä lipaa 
ja metelät mellit.

Äattapuone on tarfaSti beSinfifioittama fillä tamalla, 
fuitt ebellä mainittiin, ja famateit fanapipa.

$oS taptoo mälttää maimatoista menettelpä, josta 
faifisfa tapauffisfa on epäilpttämä tulos, niin on pffim 
fertaifin feino peti teurastaa fairaStuneet eläimet ja ntie= 
luimmin polttaa ue tapi faimaa ntaapan fprjäifeen paiffaatt 
ja tarpeeffi fpmäätt.

(Sairaat fauat, jofo teurastetut tapi itfe fuolleet, tar= 
mitfee fopta fuopata eifä niitä faa millään tamalla fäpttää.

£ärfeintä fuiteitfin epäilemättä on foettaa mapboUifim= 
man tarfaSti e s t ä ä  tauteja, ja fe tapaptuu fiten, että
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tartoitutjemnutaijeSti Ijoibetaan ja ruotitaan eläimiä. ($n= 
fimmäifenä rnt jilloin mattaa jääntö pitää lanat täpbelteen 
tosteubesta ja meboSta mapaaSja ja toStuutlijen tämpöi= 
jeSjä puoiteesja, misjä lämpömäärä taimella ei milloittlaan 
ote mäpempää luin 4-3°  (£elj., f elä olla panematta ranl= 
taan ilmaan, inistä tplmiStpmijiä helposti tulee. SJtpöS 
tulee mollia ne ppioäSti Ijpmällä, termeellijellä ja maipte= 
lematta raminnolla, larttaen pilaantuneita ja täpmiä ramin= 
tönineitä, tomuista ja imeltpnpttä miljaa fetä juottoa juo= 
mamettä. $uontameji tulee ufein maistaa ja astiat ja= 
utaSja pudistaa.

Valtasuoneen tulella lämmittämijeStä, tarpeellifeit lä m 
p im ä n  jäämistä marten talmiSaitana, on tofin je Ippoä, 
että lanat altamat munia aitaijin, maan tulemat jiitä mpöS 
erinomaifen aroitfi ja tauteja maStaan testämättömitji, 
josta jppstä tteumomme, ctt’ei toStaau jaa pitää fanaljuoiteesja 
talmiSaitana pii 15 pptäleen C£elf. lämmintä.

|)iettaa taf)i pieitoa joraa täptpp aina olla runjaaSti, 
jautointuin talttia manpaa talttiruutin nutoboSja, ja iituit; 
toin pibettätöön Suotta puptaubeSta jetä raittiista ilmasta, 
tuten äSleit miitattiin.

Vuit eläimiä ostetaan muitta jeubuitta, täptpp olla 
maromainen, ett'eimät ite toiji tauteja niistä pailoista, 
mistä ne tulemat taSi mättäitä jaatuja tauteja; jittä jiten 
jaattaa pian toto tanaparmi tulla l)ämitett)ffi. SBarjintin 
lurttumätä ja mpösfitt jiipitarjatuume jaottamat täten 
lemitä.

£ämätt eStämijetji täptpp maSta tulleet eläimet pitää 
erillään 8 päimää enttenfuin ne ntuiben jouttoon taStetaan. 
4os eläimillä on tarttumaa tautia ruumiiSja, moi tauti 
jinä aitana lepittpä, ja lakastuneille eläimille jopii jitte 
tepbä, mitä tarmiS maatii, pettäämättä muibentin lanojen 
jairaStuman.
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äöielä on mainittama eräs epäfopta, jofjon ufeimmat 
faitaiit omistajat tefemät itfenfä fpppääffi, nimittäin, että 
ptjmin ufein täytetään fiitoSeläimitfi lifeifiä fututaifia. 
S£äStä fifiö marfin puomattamaSti peitto ttce ja tulee fiteit 
atttiimmaffi tanbeitte. Xä m ä n e S t ä m i f e f f i on 
t a r m i S j o t a  f o t m a S m n o f i p a n t t i a  n n f i a 
f i i t o S t u t f o j a .

VIII.

Muniminen ju hautominen.

Etanan uuma ntuoboStuu munajarjasja, jota on fiin= 
liitettynä felfärangon alaojaan tannenifamain fopbatte ja 
on näöltään fttin pienempiä ja fuuretnpia pebelntiä jijäl= 
tämä miinirppäle. Mäntät rppäleennäföifet nuput omat 
munan rusfuaijen aitioita, jotta, oiteaan funrnnteenja fe= 
pittpneinä irtautumat ptji terrallaan ja joutumat munan: 
jopbattajaan, joSfa maltuaisferros ntuoboStuu jen pmpä= 
riite, ja munan ebetleen foljueSja munanjopbattajan läpitjc, 
ntuoboStuu fen atiofaSfa fitori, jota ympäröi falmon peit= 
tämää malfuaiSta. Silloin on muna malntiS ja poistuu 
fanan ruumiista peräjuoten tantta, paffuntpi pää ebettä. 
®ofo tämä toiminta ottaa aitaa mäpintäänfin 23 tuntia, 
josta jeuraa, ettei taita muni muuta tuin munan päimäSfä. 
fteinollifilla mälifappateilla jaattaa tuitenfin tanan jaaba
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toifinaan tuuminaan 2 uurnaa päimöSfä; tuaan toinen 
utuna tulee fittoin ufeintmin fuorettomana, ja fetlaifeSta 
tiifatuotannoSta turmeltuu taitan termepS marfttt tptjpeSja 
ajasfa.

Sanan tmtnanfarjan otaffutaan fifättämän ainetta 600  
utunaan, jota fiiS otifi juurin määrä, mutta fana etinai= 
tanaan faattaa munia. ^Olutta on otemaSfa monta efi= 
merffiä, jotta ojottamat, ettei tämä taSfu pibä paiffaanfa. 
DZiiStä mainitfemme ainoaltaan, että eräs fanainomistaja 
SlnterifaSfa Ijamaitfi muutoin erinontaifeSfa robusfaatt ntuu= 
tantan S e g I) o r m! a n a n, jonfa t)än antoi elää 10 
muotta, finä aitana munineen 2,151 munaa.

Muniminen tautoo fäännötlifeSti fatjbeSti mttobeSfa, 
fjautontiSaifaua femäättä ja fulfafabott aitatta fpffpttä. £ä= 
Utän miinteifett ajanjaffon jätteen ei muniminen ata ta= 
mattifeSti ennenfuin £antmifuuSfa. ©ettaifet fanat, jotta 
eirnät Ijattbo (efimertiffi 8  e g tj o r n, ^ o u b a t t .  (tue ubang), 
p. m.) ntunitoat fe§fet)tt)mättä jittfafatoaifaan a§ti, mitä 
feiffa munantuotannottc on ebutlista.

^amallinett mutta on, futett tunnettu, pitfutainen, 
toinen pää Ijttipuffaantpi, toinen tptpempi, maruStettu, fite= 
ättä, pptämuotoifetta tuoretta, mitä märittään on maitoinen, 
rttsfea taf)i punaifenfeltainen ttfei^fa mimatjbuffiSfa. Sttorett 
fifäpuotetta olema tatmo erottaa titoren malfuaifeSta, jonfa 
jtfäSfä muoroonja on falraonpmpäröintä ruSfuainen. 9htS= 
fuaifen pinnatta omat „itupitfut//,i joi^fa tjebelmöitps 
tapahtuu ja poifafett fetjitpS alfaa.

9täi§tä fäännöttifistä munista tamataan ufein potffe= 
uffia, joista tacomme nimittää jeuraamat: epätafaifitta 
fuoritta mantStetut munat, joita ei mittoinfaan ote fäpteb 
tämä f>automifeen, foSfa fifiö mietettään munii famataifia 
munia; n a t j f a  m u n a t  (tuitliaiS; eti mefimunat), fuo= 
rettomat, joita tulee falfin puutteesta tatji fanain tiiatti=
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feSta lihatomubeSta; niin futfutuita „f i t ! !  o tn u n a t", 
jotfa etiDcit fifättä otteittaan ruSfuaiSta, ainoaltaan matfu= 
aifett ja fttoren, omat paljon pienemmät tamatlifia munia 
ja fpntpmät fen joljboSta, että ruSfuaifen fehitpS tnunafar= 
jaSfa tapahtuu hitaammin fuitt matfuaifen irroittnminen; 
t a p e l l a  r i t s f u a i f e l l a  m a r n § t e t n t m u- 
n a t, jotfa omat fuuremmat tamatlifia munia ja fpntpmät 
fen jojosta, että faffi ruSfuaiSta pljfaifaa munafarjaSfa 
irtautuu, ©itä paitfi faattaa meripilffuja, loiS=e(ähtfieniä 
p. m. cfiintpä munaSfa; ja fiitä fppstä, että matmiiffi 
muoboStunut utuna, fen fijaan että olift tullut ulos perä; 
puolesta, on puristunut tafaifin ntunajofybattajaan ja fiettä 
faanut uuben ferroffen malfuaiSta fefä uubeit fitoreit, fpn= 
tpp fatjbetta malfuaifetta ja fapbetta fuoretta maruStettu 
muna. SBaatea ruSfuainen on tatmifuufaufina ufeitt efiitt= 
tpmä mifa, jofa feuraa mihannefften puutteesta. ®mt antaa 
fanatte hienonnettuja hiiliä, faa ruSfuainen beleänfeltaifcn 
märin.

Rattain munantuotannon fuhbe on otaffuttu oleman 
feuraaman: fpntpmämuotena 2 0  munaa, enfimntäifenä täp= 
fin fehittpneenä mttotena 120, toifena 1.30, fointantena 
100 munaa, jottfa perästä tuotanto taas mähenemistään 
mähenee. £äStä faattaa päättää, fitiitfa fauait tulee antaa 
fanan elää!

hautomista marten faattaa munia fäitpttää 14 muo= 
rofautta, elinmoima fun ppfpp itiisfä niin fauart; maan 
fitte fe tulee epäiltämäffi.

.ftitit fana tulee hautomahaluifeffi, niin fen hamaitfee 
fiitä, että fe laffaa faafottamaSta, mafaa ufein ja fauan 
pefäsfä, pöphistää höt)^enwän ja on millainen, fun fitä 
täfjeStpp, fefä pitää omituista |°ufuttelemaa ääntä, jofa 
fuuluu ntelfein fuirt „ f t uf ,  H u  f". $oS on fopima 
hautomiS=aifa, fe on aifaifempina femäinä tahi lauheams
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pina taitoina jätteen ttttaatisfmtn puolituttiin ja fplmem= 
piitä, mpöpäifempinä femäittä ennen £oufofuun tointa, 
niin järjestetään taitatte pefä, mielnnmtnin muista tauoista 
erotettuun paiffaatt, misfä on tjitjaista ja temoffista eitä 
liian matoista, .jpautomapefäffi ntäärätpn taatifon popjatte 
firotetaan tutjtafetroS ja mapbottifeSti jotafin pöpnteisputt 
meriä tapi tutifutfaa fpöpätäifiä maStaan, ja fen päätie 
ajetetaan jotentin paffu ferroS pehmeitä otfia, join fpmem 
tietään teStettä ja muoboStetaan ppöreäffi pefäffi. lana  
tnttitaan tarfaSti, ettei fiinä ote fpöpätäifiä, jotta tarmitfe 
ettfin poistaa, toSfa ne muutoin fanan atituifeSti maateSfa 
nopeasti tifääntpmät ja faattamat fitte fentaifen maimauffen, 
että jen mipboin on paffo jättää munat fotonaan. ®ana 
pannaan ettfin foetteeffi luotaamaan tiitu= tai fipfimunitte 
tapi fentaatuifitte pariffi päimäffi. $oS- fe mataa niittä 
uSfottifeSti, niin jaattaa pejään panna oifeat pautomamu= 
liat, joita fana fuuruuben ja muobenajan taabun mutaan 
tufumäärättään faattaa maipetetta 8— 15. $oS ilma on
fptmä ja tuutinen, niin on parasta ottaa mäpemmän 
munia; fittä jos fana ei moi peittää faiffia munia, mene; 
mät ne itjeiu faiffi pitatte. &'aua fääntetee tamattifeSti ja 
muuttaa munia jota päimä, joten äärimmäifet munat tule; 
mat mäpitetten feSfimmäififfi ja päinmaStoin. $oS fiiS 
äärimmäifet munat fptmenemät ja pilaantumat, niin ntuitte 
tulee ufein fpttä fania foptato. $oS fana pantomiSajatta 
joSfuS pitemmäffi ajaffi, efinterfiffi fofonaifeffi pöffi, jättäifi 
munat, niin ei fuitenfaan tarmitfe menettää toimoa, maan 
fopii uuhestaan panna fe tai jofu toinen fana munain 
päätie. 9?e pautoontnmat tamattifeSti fuitenfin, maitta 
pptä pitfän ajan mpöpäifemmin.

föitn fana on pautomtt munia 6 tai 7 päimää, niin 
niitä tnttitaan pimeäsfä pitoneesfa matoa maStaan pitä= 
litättä. 91e munat, jotta fittoiit omat firffaita, fopii ottaa
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pois, fillä niiltä et tulee mitään poilaifia, jota maS= 
taan ne, joiSfa on tummempi pillin, mistä läptee punaifia 
fäileitä tal)i lolonainen merllo punaifia fuonia, omat pebel= 
möitpneet ja pannaan talaifin lanan alle.

. 3oS farnaan ailaan on ufeita pautomia lanoja, iitilä
feilla on ebutfi, tnn fe fittemmin pelpottaa poilastenlin 
poitoa, fopii lelmotlifia munia panna fopima määrä niin 
monen lanan alle luin fiipen tarmitaan, ja jos jotu lana 
jää plitfe, niin fitte jätetään unfia pautomantunia.

&attatt pefän eteen pannaan jpmiä, opria, piulan Iilo= 
puolaa ja mipannelfia jola terta, felä railosta mettä. Sitä 
paitfi täptpp fillä olla pääfp tuplalplpppn, josfa fe moi pup= 
bistaa itfenfä fpöpäläifiStä, jos niitä fiipen olifi ilmeStpnpt. 
®ana jättää munat jola päimä lerran tai lalfi, fpöbälfeen 
ja Iplpeälfeen, 10 tai 20 minuuttia terrallaan; maan luu 

i pantominen läpeStpp loppuaan, niin fe ntalaa munilla 
matamammin eitä jätä pefää miimeifenä tai muutamina 
miimeifinä päiminä. hautominen leStää 19— 20 mttoro= 
lautta, riippuen multain tuoreubesta, ilmanlaabuSta, lanan 
ofamuitbesta paittomifesfa, ja epläpä piulan robitstalin.

3 o 12=tuntifen pautomifen perästä altamat enfimmäi; 
f et ruumiin piirteet tepittpä; lolmantena päitoänä nälpp 
mnnaSfa merifuonilla läpilubottu ruumis, ja 4:tenä päi= 
mänä altamat jottut runmiinofat muoboStua. liitettä päi= 
mänä tamataan laitti marfinaifet fifällifet ja nltonaifet 
elimet, ja 19:tenä päimättä omat eritpifet ojat ja fifällifet 
elimet malntiilfi mnoboStuneet. 21:tenä päitoänä paitaa 
poilattett täpben munaan, noin V3 ofaatt munan tplpem= 
mäStä päästä, määntpp fitte toifetle tpljelle ja ttollii ebet= 
leen, luntteS f e on itollinut ptttpäri toto munan, jolloin 
munan pläpuoiinen ofa on malloillaan, ja tun fitte poila= 
nen oilaifee itfenfä, niin fe putoaa ulos, ja ttufi maailman 
afutaS mapantuu manleubeStaan. ^oilafeu auttaminen
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munalta on marfiit juonifaSta eitä feljoitettama, foSfa apu 
tamatlifeSti tulee liian aifaifin taiffa liian mpöhään, joisfa 
futnmaSfafin tapaufjeSfa poifanen tamatlifeSti tuolee.

Sannien hautominen faattaa mpöS fäpbä taatuun eri= 
tpifeSti ratetuisfa foneisfa, joita SuomeSfatin jo malttiiS: 
tetaan. SRiitä fopii fäpttää femmoifisfa paifoiSfa, miSfä fanain: 
hoitoa harjoitetaan juureSfa määrääjä, ja miSfä multain: 
rnppnti on fimufeiffa, maan poifaSten jouffofasmatus fiitoS: 
ta tahi teurastusta marten pääafia. SKuutoin hauto: 
inisfoneitta on armofaS tarfoituS, !un faabaan olla riippu: 
mattomia taitojen hautontahaluSta ja tooibaan jaaba poi= 
tafia tuinfa aifaifeen muobenaifaan tahanfa.

pienemmälle maanmiljetijätte, jolla on ainoastaan 
jotenfin rajoitettu luin lanoja, on tällaifista Ioneista mä: 
hemmän tähtännötlistä mertithstä. £>ätt moi malita toifen 
tien ja tel)bä itfenfä riippumattomaffi lanoistaan, aitaisten 
poitaSten jäännin fuhteen. falllutialanaSja on meillä ui: 
mittäin e l ä m ä  munien hautomistone, jota milloin tahanfa, 
paitji munimaan rumeteSfaan, moibaan jaaba hautomaan, 
©itä tartoituSta marten pannaan talttuna malmiifen hau: 
tomapejään joSja on muutamia pefämunia ja jotta peite: 
tään jätillä tai muutta pimeätfi. Siten je jaa maata 8 
päimää ja otetaan jota päimä terta fpömään, juomaan jetä 
puhbistamaan itjeään, ja laStetaan taas tafaijin. SJluuta: 
litan päimän perästä, tai jos jitä ei ennen ole hautomifeen 
täptettp, maSta noin 14 päimän perästä, aitaa hautoma: 
lämmin tulla, rinnan ja maljan hivenet putoamat, ja 
talttuna pitää hellää huolta jitte annetuista munista. ■ Se 
jaotetaan jitte määrättä panna hautomaan 15—-30 (ntie: 
iuimmitt 25) munaa, aina muobenajan laabun ja hauto: 
mahuoneen tämpöifppben mutaan, ja je hautoo ne jitte 
marntaSti jetä hl)uuu. ftitn je on hautonut phbeti pejä: 
tunnon, jaattaa jeit lohta panna hautomaan toista, jos on
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faatamisfa tana, jo!a fuoStuu hoitamaan pottapa. Ufeam= 
paa fuin fapta pefäfuntaa et fen fuitenfaan tule faaba 
hautoa, foSfa fen termepS niin fuureSta potut is tn tf es ta 
mapingoittuu. ©e faattaa fitte ottaa poitaatfenfa faitfi
pefätunnat, !un ne omat fontun toerratt fasmaneet eimätfä 
tartoitfe niin fnnrta lämpöä. £amatonta fiitä fppstä ei 
ote fiettä, utisfä tätä teinoa täytetään, faaba näpbä fatffu= 
nafanatta 30— 60 fuuri poifueparmi.

©e poitaa poifaifet fuuretta pettppbettä ja on mäfp= 
ntätön upraamaSfa äibitt raffattbesfa.

Muutoin fopii täSfä huomauttaa fiitä, että jos terran 
tepbään uprautfia rafentamatta ajanmutainen fanaf)uone, 
niin on mpöS luonnollista fäpttää pantomistonetta, fittä 
muutoin ei faaba forfeimpia pintoja munilta taimetta tuin 
ptipäin t)p teinen fanfa faa femäifin, jolloin taittein fanat 
munimat. Ainoastaan pantotnisfoneetta moi fomittaa fatta= 
poitain fpntpntifen niin aifaifin femäättä, että ne fumetta 
mauraStumat niin ppmin, että rupeemat fppspuotetta niipin 
aitoin munimaan, jolloin munista ntatfetaan forfein pinta.

©ittenfuin poifafet onnettifesti omat mapautuneet munan= 
tuoreSta, tarmitfemat ne enfintmäifenä muorofautena aittoas= 
taan lämmintä ja lepoa emän fiipien alta; mitään rnofaa 
ei niille faa antaa.

XI.

Poikasten ruokinta ja hoito.
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24— 36 tunnin tututtua a Haluat ne näpttäpttjmällä 
(emottomilta, Hutaista ratuinnott tarpeen, ja niille annetaan 
fitte 4— 5 päimäö foloiffi feitettt)jä, tjienoffi patotettuja 
munia, fefoitettuina ptjtä fuurelta tai tointa luettaa juurena 
matta määrättä luetjnäteiiuän fifuStatta. ftuomaffi jaatuat 
ne maitoa, jota ei jaa olla m n i f e a t a eitä j a p a n i a ,  
foSfa fe ufein tappaa poifafet.

Mäntän ajan perältä annetaan niille maiboSfa lioi= 
tettua metjnäteipää, ei liian pienoja ofjran rppttiä fefä 
'Ijtenoffi furiuottua ruisleipää, $ofu ferta annetaan rnpös 
Riutan Ijienoffi tjafattua, feitettpä liljaa, jauljontatoja talji 
muita fentaifia etäimettifiä aineita.

&un ne otoat tutteet 14 päiluän ioantjoiffi, niin ne 
faaiuat ofjria, metjnää, tattaria, maan e i fauroja, fefä mai= 
toon tai meteen feitettpä fauranrppnipuuroa, jotjon tulee 
fefoittaa Riutan luujauhoja, puoti tai totu teelufifattinen 
eläintä fofjti päimäSfä. $uomaffi faamat ne raitista mettä 
ja, jos maraa on, ferta päimäSfä fuorittua maitoa. $oS 
poifafitta ei ote täpttä mapantta, maan ne omat aibatuSfa 
pitjaSfa, niin niille täptpp antaa tjienoffi teilattua tuoretta 
miljantafalattia tapi pinaattia pienemntisfä määrisfä.

koitosten täptpp pienen fupunfa ja nopean ruoan: . 
futatuffenfa tätjben faaba ruofaa pipoin ufein, maan jota 
ferta ainoastaan mätjän, ei mittoinfaan enempää tuin 
minfä ne terrattaan loppuun fpörnät. Grnfi miiffona faa= 
mat ne ruofaa jota toifena tuntina päituän futueSfa, fitä 
feuraaiuatla miifotta jofa fotmantena tuntina ja toputtifeSti 
4, 3 ja —  fittenfuin ne päästetään muiben fanain jouffoon 
—  2 fertaa päimäSfä. 9fppnitajeja fopii antaa niille toi= 
finaan paistettuina, toifinaan tuimina. Diiifirtpptiä an= 
netaan joSfuS mailjboffeffi, maan ei marfinaifeffi ruoaffi, 
foSfa ne joSfafin määräSfä estämät fasmamista. ©itätoaS: 
taan omat riifirppnit oimattinen apu ripulia maStaan. 
9liitä annetaan paifutettuina.
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28äl)itellen totutetaan poifafet liforuofaanfin, feitet= 
tpiljin pennuin, furmeiftin pnnä muuta Raateina. 6 tai 
7 miifon perältä jättää emä tamatlifeSti poifafet, ja 3 fuu= 
fauben maniana moi otaffua niiben faamuttaman täpben 
fofonfa, ja fitte maSta rumetaan niille fauroja antamaan, 
föuuben fuufaitbett manioina laitetaan ne ntuiben fanaitt 
jouffoon, ja niiben ruofinta fefä Ijoito tapafjtuu fitte pfj= 
beSfä muiben Janojen fanSfa.

Sämpimättä ja laufjfealla itntalla pibetään poifafet 
fifätlä ainoaltaan miifon ja jaottamat fitte oleSfetla itlfona. 
©nfimntäifenä päimänä, joffi malitaan fetfeä, faunia päi= 
mä, faamat ne mennä ulos main Ijetfifeffi päimäfpbännä, 
ja fitte mäpitelten lifätään aitaa jota päimä, jotta ne mif)= 
boin faamat olla ulfona fuurintman ofait päimää. San  
mitfee fuitenfin matoa laSfemaSta niitä ulos, ennenfuin 
laitti faSte on poistunut maasta, fillä muutoin ne ()eU 
posti fptmiStpmät. Samaten tarmitfee ne laSfea fifääntin 
jotenfafiit aitaifin iltapuolella. Sltfaifin fpntpneitä poifafia 
faa ilmanlaatuun fatfoeu pitää fifätlä mielä taumemntin. 
Sateifella ja tuulifella ilmalla on parasta pitää poifafet 
fifätlä, ja joS on faatamisfa jotafin fotosta, joSfa on fuo= 
jaa fateelta, laSfea ne finite faamaatt niiben fasmantifelle 
ja termepbelle mälttämätöntä raitista ilmaa. IJSoifaSten 
l)uone tarmitfee tarfoin tuulettaa ja aina pitää termeettn 
fenä ja raittiina, josta fppStä tulee fiellä pitää anfarinta 
puhtautta.

poifafet faamat helposti fpöpätäifiä emästään, ja joS 
ne pääfemät mattaan, niin ne jaottamat maifuttaa poifaS= 
teit fuoleman.

Siitä fppstä tulee, pitää maoria fefä emästä että poi= 
fafiSta ja ennen felitetpltä tamalla mapauttaa niitä tuosta 
rafituffeSta. *

SSaSta fun poifafet pannaan toisten fanain jouffoon,
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tulee niiben faaba istua orjilta. yfos ne faaioat tiian 
aitaifiit niittä istua, niin ne faatuat petposti tarfaan rin= 
tatuun.

Suun ja p ien ten  muobostumifen ebistämifeffi ei 
poifafitta faa mittoinfaan puuttua tatffia fifättätuiä aineita, 
ja uuoritte eläimille omat luujauhot fitä marten paraat. 
äöanpaa falffi=ruutfia, mursfatuita munantouria pnnä 
muuta fopii mpö§ fäpttää. ©itä paitfi tulee niittä, ja= 
moitituin fuurittafiu tauoitta, otta faatamisja pienoa foraa, 
jotta ne faifimat niitä pieniä fitoiä, mitfä omat mätttämät= 
tömät ruoan pienontamifeen fumusfa. SDtpösfiu titaifuutta 
tptpeä tupa§fa tulee uiibett faaba.

X.

(tuotteiden köyttäminen fujödyfisi.

©temimmät tananpoibon tuotteista omat tiettömättä 
munat, hiittä on fuuri nterfitps tärteänä rato into aineena, 
ja niitä nautitaan fiitä fppätä marfin paljon —  niin pat= 
jon, ettei meibän fotimainen tnotanta riitä, maan juuret 
joufot tuobaan muilta mailta, ctupääsfä Söenäjättä.*)

*) «Suomeen tuotiin itmonna 1896 fananmunia 14,282,127 
lettu (fiinä oli Venäjältä 14,272,680 lapp.), tefemä 715,524 ja 
ioietiin maalta 767,900 fappaletta (joilta 83,240 faj)£. 28enäjäIIe), toâ taâ  
tva 38,395 — Suomena Götiin finä touonna fti§ 677,129 ebe§*
tä toierâ ta, maahan tuotuja munia!
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(Suurimman pinnan jaa munista, fun ne mppbäätt 
f i i t o S m u u i n a. $otta niitä moi fettaifina läpettää, 
tätjtt)t5 olla erityinen, pupbaS ja matittu rotu; että fitnfin 
eri robuit fanat pibetään itfefjeen, muista erotettuina, ja 
että ne omat ppmäSti paritetut, jotta mapbotlifimman fuu= 
rin määrä munia tulee fjebelmätlifeffi.

Spermat fäilptetään tarfaSti tappeettanja ja lähetetään 
määrämaittaan niin pian tuin mapbottista. 9te eimät jaa 
mittointaan läpetettäisfä olla pii 8 päimärt manpat.

Xätfein on fuitenfin multain paffauS ja täpetpS. sJie 
täptpp nimittäin latoa niin mätjiin laatiffoipin ja niin 
fimmoifelta fääreaineella, etfeimät ne moi mapingoittua fp= 
fäpfjistä toifianja maStaan eitä pienemmästä tärinästä. 
Sellainen maifuttaa marfin tnntumaSti lunnain fpfppit ntuo= 
boStaa poitajia. Stufin muna fääritään ettfin paperiin, 
jota fierretään fotoon munan fummaStafin päästä. Sitte 
pannaan munat jotenfin pafjutte fitppu= tai rapfafammah 
ferroffette, tapi joltefin muulle paffauSaineette, ja hintin 
munan mätiin pannaan niin paljon paffauSainetta, etfei
mät munat moi toifiinfa foSfea. iUtuuaferrofjeit päätie 
pannaan ferros paffauSainetta, ja uufi munaferroS pan= 
naan fen päätie, jonfa perästä taas paffauSainetta pannaan 
päätie, ja fitte fiinnitetään fanfi ruumaamatta, maan ei 
noutamatta, ©netitpää tuin faffi riittiä munia ei jomi 
päätteffäin afettaa. Saatiffo futjetetaan juurimmatta maro= 
maifuubetta, jotta mapbottijimman tarfoin eStettäifiin täri= 
nä ja jpfäpffet. ^3aifalte faapuneitten munien annetaan 
otta raupaSfa muorofaubeit ennenfuin ne annetaan fanatte 
paubottamafji.

Sini parmoitta on ppmää ja niin ppmäSti poibettua 
fanatajia, että faattamat munia titppbä jiitoSta marten, ja 
jouffo eritpijiä toimenpiteitä on mätttämätöin täSfä faitaiit: 
poibon paaraSja, jotfa toimenpiteet tefemät fuureSti poito=
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fustannutfet talliimmitfi. ©itä mastoon tulee luulin pie= 
itemmän, 20— 50 lanaa fifältämän tanafartanon outista: 
jän tooiba toifella, ebullifetta tantalla »tt)t)bä munanfa, jos 
pän ei afu äimän lautana liitepaitoiSta.

SJtunat jaetaan nimittäin faupaSfa fenraamiin pää= 
ofaStoipin: m a S t a  m u n i t u t ,  joista moibaan faaba 
tuntumaSti torfeampi lointa tuin muista munista, ja joi= 
pin luetaan utpöS l e i m a t u t  munat; toista lajia uinti: 
tetään t u o r e i t f i muuitfi, ja niistä faabaau alpaifempi 
Ijinta. hiittä totoomat marfintin niin lutfntnt totoonoSta: 
jät pienemmistä taloista maalla ja lähettämät tauppapai: 
talle, Ittn foptalainen määrä on jaotit ja pinnat omat 
fomeliaat *). Säästä fppstä niin tutfutut tuoreet munat mom 
ta tertaa, marfintin jptfpmpöpällä ja joulun ebeUä, omat 
taittea muuta tuin tuoreita, nfeittlitt 2, 3 ja 4 fuufauben 
manpoja, josta fppstä ne oifeaStaan tulifi laStea miinteijeen 
luottaan, r n o f a m u n i i n ,  jotta tojin jaattamat olla 
manpapfoja, maan joisfa ei jaa olla jettaijia mifoja, että 
ne moifi fetmottomina pptjätä. £äpäu luottaan tuntumat 
mpöS fonjermeeratut eli f ä i l p t p S m u n a t ,  talfisja 
jäitptetpt munat p. m.

@ri luottien pinnat omat toijiinja famaSfa jupteeSja 
tuin tumut 2 , 1,2 5  ia l omat toijiinja.

©anomalepbisfä merfittp pinta on t n o r e i b e n  
mnnain tuftnpinta.

©e, jota ajmt niin, että pän ppben tai paritertaa 
miifoSja jaottaa jättää rnpptämäffi maStarnunittnja munia, 
älföön taintinlpöfö tätä feinoa torfean pinnan jaamijeen 
tamaraStaan, joten fanafartanon tulo fäp marjin tuntu:

*) Eleittä @uonte£fa et toielä lötjbty maanfeubuiHa mitäfään 
muna*f aukioita, niin!uirt ltlfomaitfa. ^ananomiStaja nttyty ntunanfa 
fuoraan per̂ etfittt.
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mafji. S e  i m a t a m u n i a  j a m p p b ä  n i i t ä  
l e i m a t t u i n a  on f a m a f n i n t a a t a, e t t ä  
ne o m a t  m a § t a  m u n i t u t !

Sfa eimät fiitä ftjtj t̂ä faa ntt)t)täeSjä olla pii 8 päU 
män maniat. Seimaamijen tulee oifeaStaan tapahtua fa= 
nafartanotta, teiutaSja fanafartanon nimi, eitä, miten toi: 
finaan tapahtuu, munafauppiaatla, teimaSja fauppiaan 
nimi. Seimajin tefjbään fautjuSta, mieluummin hieman 
ontemafji, jotta je jopii munan muotoon, ja jiinä tulee 
olla fanafartanon nimi.

$ofa ei johtajin jppStä jaata npt mainitutta lamatta 
ntppbä maStamunittuja munia, maan jaa niitä fuitenfin 
niin paljon päimittäiu, että on jpptä lähettää niitä fuo= 
raan niiben tarmitjijatte, joten mättetään mätittäjät ja 
bett täfjben jpntpmät tiiat fuStannufjet, je ntpp ntunanja toi§= 
tuoffaijina eti t u o r e i n a  munina. $otta tämä tapat): 
tuiji ebuttijimmin, tulee munat ennen lähettämistä motita. 
£amarant)anffijan tutee toimeenpanna tämä pfjiufertainen 
tetjtämä eitä, futen pteijeSti tapahtuu, tamaran tarmitjijan, 
eti munafauppian, jotta fuitenfin aina on oifeits tarfaStaa 
mastaanottamanfa munat.

9JiunafaitppiaS tajittetee munat maStaanottaeSfaan jeu: 
raamiin luottiin: t u o r e e t ,  joista mafjetaan täpji hinta, 
j ä r ö t t i j e t ,  joista mafjetaan noin 60 tai 70 projenttia 
tuoreibeit munain hinnasta, p i f f u t t i j e t ,  p i t a a n t u= 
n e e t ja m u r S f a a n t u n e e t, jotta fotonaan mähenne= 
tään tähetpfjeStä. Xäntä tajittetu toimitetaan jiten, että 
pimeäsjä hnoneeSja fpnttilän tieffiä mastaan tarfaStetaan 
munan jijuSta. $oS inunainhanffija eti fanain omistaja 
tefee tämän itje, niin hänen ei tarmitje mafjaa rahtia 
jettaijiSta munista, joista hän ei jaa mitään ntafjua.

®un munaa tulta maStaan tarfaStetaan, niin jen 
täptpp olla täpbetleen täpifuuttama ja jetfeä ja pafjunt:
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ntasfa pääsjä pieni itntaraffo; fettainen muna on tcrme. 
9Kitä fuurempi itntaraffo on, fitä manhempi on muna. 
$os fettaista romutetaan, niin fe puljun, ja fitä pibetään 
huonon puotifena. ,£urt muna läännetään, niin manhan= 
Iaife§ta munalta faattaa näljbä, fuinfa ntsfuainen Reilun 
ebe^tafaifin: fe on fittoin jotenfafin maapa eitä fetpaa 
pef)meäffi feitettämäffi; mutta jo§ ntsfuainen munaa ratoin 
tettai^fa, ei taf)bo tiiffita, maan on jo fiintpnpt munan 
pptecu feinämään, niin fe on mielä manljempi, ja pilaan; 
tnminen alfaa Ijeti. $o§ ntsfuainen on maipunut ata§ 
munan huippua päin ja näfpp fiettä tummempana tuffuna, 
niin muna pahenee muutamasfa päimäsfä. $os josfafiu 
paifasfa munan fifäsfä näfpp uuteta pitffu, niin fe on 
jo rumennut pahenemaan, ja mitä fuurentpi tuo pitffu on, 
fitä pitemmälle on paheneminen jatfnnut, fttnnes muna 
toputtife t̂i muuttuu äimän ntustaffi ja täpinäfpmättömäffi, 
jolloin fe on täpbetteen pahentunut.

pahentuneet omat mpö§ fettaifet munat, joiben fifät= 
tp£ näpttää paffutta ja fefaifetta.

©äröttififfi janotaan ne munat, joisja on jofn färö 
eli pieni rafo; fettaifitta munitta ei ote famaa tjetähbt^tä 
fnin eheittä.

9Jtursfaantuneiffi janotaan fettaifet, joisfa matfuaifen 
falmofin on mennpt riffi, jotta fifättps muotaa ittos.

loinen mifa, jofa nfein efiintpp lttunisfa, etenfin 
afattoihin pafatuisfa, on fe, että ne ummehtumat. £ätä 
mifaa ei moi nähbä tutta maataan tarfastettaisfa, fosfa 
fettaifet munat omat tjhtä fetfeät fuin termeetfin munat; 
mutta jos munat ulfoapäin haia^ att,at ummehtuneitta, 
tahi jo£ paffausaine tuntuu raatta ja fosteatta fefä haiah= 
taa ummehtuneetta, niin faattaa otaffua, että munan fiftts 
jo on tätä rnafua faannt. £fos fettainen muna feitetään, 
niin fittä on tprnpeä ntafu, ja matfuainen on taroattifesti
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miljeriänteltainen. Xäntä mitä ntuniSfa on fitä pahempi, 
fun fen lautta tulee muna felmottomatfi faitfiin, m il) in 
munia täytetään, niin fjtymiit pefjmeäffi feitettämäffi tuin 
ruotamuniffitin.

©iffi tarmitfee munain fäiltyttämifeSfä ofta Ippoin 
tarffa, jotta munat eimät faa tätä ntafua, fefä mtyöSfiit 
patateSfa aina fätyttää ainoastaan tätybelleen pupbasta ja 
raitista paffauSainetta,jofamarjelee munalaatifon toSteubelta.

SÖtunanmtytyjän, jota etinfeinotlaan tahtoo faaba torteirm 
matlpnnat, tulee fjuomioon panna fe jeiffa että munat fetlaifiS= 
ta lanoista, jotta fätymät ilman tuffoa, fäiltymät parhaiten läm= 
pimänä touobenaifana. 0n  nimittäin fillä lailla, että taittein 
enfimmäinen aitio IjebelmällifiSfä munisfa Ijerää eloon jo 31 
asteen lämpimäSfä. $oS enfimmäinen aitio fjerää eloon 
faffi ä folmetertaa ja faa mälillä nfeampia tuntia jääfptyä,. 
niin on muna tärmelttyntyt, fe rupeaa Ijtyioin pian mätäne= 
mään ja fatffiliotfeSfa tärloelemät muutamat mäbänneet 
munat laitti muut.

tun  munat omat tarfaStetut, niin ne omat matmiit 
pafattamiffi. parasta on lähettää munat niin futfutuisfa 
patenttipaffalaatifoisfa,*) jotta omat tamatlifia puulaatitoi- 
ta ohuesta puusta ja fifältämät ufeita ferroffia paljmiloferoita, 
joisfa futlafin munalla on oma tilanfa, erotettuna muista 
palpinlemtyillä. häistä patenttilaatifoista on monta juurta 
etua. SBäärinlaSfeminen, jota muutoin tusfin moi mälttää,. 
ei fiinä tule ttyftymtytfeen, foSfa toipa näfee, jos jofu mu= 
na puuttuu. 9Runat eimät f)emin ummeljbu, futen foSte= 
aSfa filpuSfa, ja färftyntifiä tapahtuu mälptumän. ©itä; 
paitfi raljti tulee tuntumaSti tjelpommaffi, foSta läpettyS 
tulee niin V4 femeämtnäffi. Muutoin palataan munat 
tamallifeSti laatiffoilpn tatji ttynrttyreil)in, filppuferroS aina:

*) ^atenttipaffalaatifoita teljbään ©uonte f̂a ja lötjttyt) niitä 
täteinä fonefauppioilla.
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mätiSjä, tapi utpös, futen JanSfalaijet ja SBenäläijet ittu= 
nat, pitfiin laatiffoipin, tamattijia olfia mätiferrofjina, £anS= 
fataifigfa fuitenfiit paapa=pttun Ia0tu=mittoja.

Söaiffa, futen oternme ejittäneet, juurin etu au rnppbä 
munat mietä tuoreina ja ppminä otlesja, niin on utpös ti= 
taifuufjia, jolloin on tatoubettijefji ebufji, jo» munat moi 
jäitpttää jofo tatouben tulemiin tarpeisiin taf>i jettaifeen 
aitaan, jolloin munat paremmin fäpmät faupafji ja f)inta 
onforfeampi. ©etiäinen titaijuus on toppufejä. ©äilpttämistä 
marten täptpp munat niin janoat jeni f o n f e r m e e r a t a  
eli marjetta ett'ei ilma mapingottijeSti maifuta munan ji= 
fättijiin aittefjiitt. Suori on nimittäin Muotoinen ja täpäijee 
ilmaa, jämättä tuin munan jijäinen fosteits paiptuu ja tefee 
munan atamrmoifefji. —  SJtonta fonjermeerauS= eli jäitptpS; 
feinoa on ejitettp ja foetettu, mutta taittein ujeimmat omat 
fäptännösjä pamaitut fetpaamattomif ji joto juurten fuStannuS: 
tentapi juuren tpön tai epätäpbettijen maifutufjen täpben. 28ie= 
tä ei ote täpbetteen fäptännötlistä feinoa fefjittp, ja je onfin 
ujeintmiSfatapaufjiSja tarpeeton, jos munat mppbään niin tuo; 
meinatuin mapbottiSta, ja fanafartanoa järfiperäijeSti poibe= 
taan, jottei munia mittoinfaan fanapuoneeSta puutu.

Samattijin multain fonjermeerauStapa on panna ne 
fatffitiofjeen, tarpeet ji jafeaait, jotta je tpppeSjä ajaSja 
fuimuu. Suitat jaamat jiitä fuitenfin Riutan outoa nta= 
fua, joitta ofjesja fuoret tulemat pauraifji, jotta ne feitet= 
täisjä petposti patfeitemat.

SatffitiofjeSja, jota ma (luistetaan jiten, että neljään 
litraan raaStapottettua jammuttamatonta fatffia ja 1 tit= 
raait feittojuotaa faabetaan 30 litraa fiepumaa mettä jefä 
päntmennetään faiffi ppmin. Suin tämä on jääptpnpt, taSfe= 
taan firfaö neste pois ja fäptetään munien jäitpttämijeen. 
pienemmille määritte moibaatt fäpttää tajipurffeja, maan 
rjunremmitte määritte muurataan jäitiö porttaub ©emeit=
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ti£tä ja tiilistä. Niitten munien, jotta pannaan taljan 
nesteejeen, tulee olla airoan tuoreita, ja on niitä Eoottama 
jota päimä fanapitorteesta, jefä pantama fjeti nesteejeen. 
flitn munat otetaan plös mpptämifji, tulee itiiben jaaba 
olla petti fplmäSfä mebesjä ja omat ntp ostin fillä pestämät. 
Muutoin ne tulemat malfoijifji tun tuimamat.

$o3 ei pilannutta munaa ote tullut jijään panosja 
jouffoon, niin jäilpmät munat ppminä ujeantpia fuu= 
faufia, ja mietäpä niitä moibaan fäpttää t)ö(tätji feitet= 
tpinä. 9ie taiteilemat fcrnaasti feittäesjä. Jälttä feuraa 
jiitä, että nämä munat eirnät jaa paiptua, maan epfä fen 
fijaan mätjäEfi ojaffi täpttpp munan ilmatoit paiffa, joten 
jijältö tulee estetpfji lemcnemöstä.

loinen tapa on panna munat tipeifitn laatiffoipin ja 
mäliferroffeffi äimän tuimaa, hienoa juotaa. ©illoin töp= 
tpp munia tarfoin maroa fosteubelta, fillä jos juota tulee 
märjäffi, niin munat tulemat täpitunfeutumasta juotosta 
ntelfein tetpaamattomifji jpöbä.

Spppetnntän ajan, 2— 4 tuufautta, ja paljon lau= 
memminfin jaottaa munat jäitpttää fitimtsja taitto is ja jem 
raamatta tamatta: kaurat pannaan tipeään laatiffoon ja
rifitetään, je on faurat bestttjtotbaati riffijamutla. Jämä 
fäppi jiten, että taatiffoon pannaan jen merta fauroja, 
että tamattinen tutipunaijitta pii Iillä täptettp f aS tr tilli map= 
tun taatifon toijeen pääpän. Ilo s peitetään mäpän riffipäär= 
mettä punaijitte pillille ja peti juletaan fanji, fäppi beSitt= 
jioiminen parpaiten. Riutat tabotaan ferrofjittain tpnnp- 
riin eli taatiffoon, josja on fauroja jota ferrofjen mä= 
tiSjä. Jpnttpri on marustettama fannetta ja pibettämä 
tappeettanja, niin että tpnnpriä moi jittoin tällöin mäpän 
mpöräpttää ja antaa munille toinen ajcnto.

Jalouben tarpeifji fäpttömistä marten jaottaa juo= 
jittaa jenraamata feinoar. munat pannaan mcrffoon 12 je=



02

funnifji liehumaan meteen, joilta perältä ne tarfasti fui= 
•.mätään ja palataan tuimaan f)tef£aau, lefeifiin tat)i tutj= 
taan. Sahasta faamat munat fuitenfiit epämiellyttämän 
lipeämmauit, melfein jamanlaatuijen, tuin miltä SBenäläijet 
munat tamallijeSti maistumat.

?pääe£)to faifeefn jäilyttämijegjä on, että munat omat 
täyjin tuoreet ja raittiit (mieluimmin mastamunitut) ja 
ottei yffifään niiltä ole rilli eitä ebes järöitlä, fitlä fitloin 
laitti menifimät piloille. Slofmtn puolimälin jälteen on 
paras aita panna munia fäilptettämiffi.

Soinen oja fananhoibon jijääntuloista on t e u r a s :  
«e l ä i iL li  n myynti. Siteillä ei faratata lihottaa taitoja 
täyfiit litjamitji ja jitte myybä, fitlä täyfin lihotetun taitan 
lyitita ei mahtaa fitä, mitä lif)ottaminen maljaa. Staus: 
f as ja, josja tätä fananhoibon haaraa harjoitetaan juuresja 
määrääjä, laitetaan täyfin lihotetun taitan matjaman 7 V2 
jrantfia (yhtä monta ntarffaa), mutta jiitä matjetaanfin 
^ariijin famoinfuin Sontoonfin marffinoitla 8, 10 jopa 
12 jrantfia. Sihottamifeen täytetään jilloin nuoria eläi= 
miä, 6 fuufauben manhoja tai mähän yli. Ste fnohitaait, 
pannaan ahtaijiiit l)ä££etlyitt ja ruofitaait tihotusruoalla. 
^alleutenja tähbeit ei tämä feino ole fäytännöllineu meillä, 
maan meibän täytyy täsjä fohben jupistaa toimintamme 
jiihen, että lijätyttä ja tarfoituffenmufaijelfa ruoalla foetant: 
nte pibettämifji fetpaamattomat eläimet jaaba jellaijeeit 
tuntoon, että ne jaattaa ebulla utyybä.

Sie pibettämifji felpaamattomat eläimet, jotta jota 
jyfjy tulee erottaa, omat ne liiat poifajet, joita ei tahbota 
liitää jumiin lijääjinä, nimittäin fufot, joista ainoaltaan
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olemme puljuneet „fiitosetäinten malitjeminen" rttmife f̂ä 
fappateeSja. tät)än tulemat lifäfji ne fauat, jotta joutu; 
mat, 4:itttette ifämuobetteen, ja joiben tuotantofpfp on mä; 
IjenentäSjä, josta jt)t)ötä ne täptpp ntt)t»ba.

Siljotettamat eläimet tulee manttelien totuttaa rajoitet= 
tuttu mapauteen ja lijättt)t)n ruofamäärään, jonfa perältä 
ne päästetään Ijiljaifeen ljuoneefen, jofa on jotenfin pimeä 
ja tamattijen, maan ei tiiattijen lämmin, ja joSja eläimet; 
lä ei ote paljo tilaa ruumiintiiffeifiin. ©itä maStaatt tulee 
Ijuonetta IjpmäSti tuulettaa, jottei eläimittä ntilloinfaan 
puutu tilaifuutta raittiin ilman jaantijeen. tilan  jupista; 
Utista martett tna£)bottijimntan pienelji, jaattaa ntpös fäpt; 
tää niin lutfutuita li£)OtuSf)äffejä, joisja futtafiit eläimettä 
on eri fontero, ja joSja futatut eläintä eriffeeit ruofitaait.

tttuoan tulee fifältää ainoastaan roäfjätt miljaa, pa; 
raiten oljria ja feitettpjä, fofonaifia ntaisfijpmiä, jefä muu; 
toin liforuofaa, jifältämä feitettpjä perimiä pnttä jäit 1)0= 
lajeja (ofjra;, fattra; ja nxaisfiroutjeita), feaSja, jos ntal)= 
hollista, l)iufan öljpfaffuja. Ritola tulee nautituffi juu; 
temmatta l) alutta, jos je alfaa fäpbä. |jiuffa miljanneS; 
ruofaa tjelpottaa ruoanjulattamista. $uomaffi annetaan 
mettä ja maitoa. SJiitä mai£)te(emampaa ruofaa eläimet 
jaamat, jitä paremmin litjottaminen ebistpp, jittä ne eimät 

- fittoiit mäjt) jpömäStä. &ofo tifjottamiSaifa lasfetaan feS; 
tämän 18— 25 päimää. ooS lihottamista harjoitetaan 
niin, että jofu eläimistä tulee fipeäffi, mifä jattuu aimatt 
ujein, foSfa jettainen lihottaminen on luonnoton eläimille, 
niin jettainen eläin tarmitjee fofyta teurastaa.

terästäminen tapahtuu tamattijeSti jiteit, että pää 
Ipöbääu poiffi, ja eläin pibetään riipufjisja jaloista, futt; 
iteS meri ennättää juosta pois. Sopii rnpöS pistää terä= 
mäfärfijettä meitjettä fitataeSta ptöS aimoipiu, jolloin jilntä;

63
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räpäpfjettinen fuotema jeuraa, tal)i ainoastaan fatlaifemättä 
fnuren taulamattimon.

Sanaintjoibon tnotteifiin tuntumat utpös fanain () ö p= 
f) e n e t, joita fuitenfin pibetään mäf)emntän armottifina 
tuin muun fejpn jiipif orjan p ie n e t. jftiitä jaottaa fui= 
tentin tjantjen tjötjfjenten jeasfa täyttää jänfpmaatteijiin. 
jppr^tön ja matjan atta olemat untumat omat parhaat, 
maan muitafin Röpfjeniä jopii täyttää riimitttjinä, jottoin 
tjöptp erotetaan fpnästä. .jpöpt) ettet omat jitte fuimatetta=
mat, jottei matoja niifjin fofoontuiji. Uuni, josfa masta 
on teimottu, on fiifien jopima, ja pppenet jaamat otta 
jiettä niin piitatta, että pienisjä fgnisfä otemat etimettifet 
aineet täpbettijeöti tuimumat. ©itte Rajoitetaan tjöptjenet 
jälfifuimausta faamaan ja fäitptetään jitte töpt)ästi palattui
na tuimana paitana*).

Sanan I a n t a ei ote marjin mätjäpätöinen tuote, 
©e on armotas teino puutarhamaan ja —  misfä fanoja 
jituremmasja määrääjä pibetään —  mpösfiti pettomaan 
parantantijefji, ja moi ojaffi, jäästää teinoteföisten tannoi= 
tusaineibett ostamista.

*) ^>ö êttiä ja untuvia tuotiin muonna 1896 (Suomeen 132,318 
fitoa (joilta 126,718 fg. Venäjältä), 333,595 «%? artooSta; ja toietiin 
maalta 922 fitoa (joilta 873 fg. Venäjälle), makaama 1,844 •%-. — 
(Suomeen tuotiin fiitS mainittuna touonna 331,751 eheytä p^l)eniä 
ja untutoia.
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@en ainep()bi§tp3, profenteisfa mainittuna, näfpp 
feuraamida nfeiben anatppfien di erotugfofeiben fe3fi=
(limuista:

©lititettifiä aineita......................21,83
XP P Pi f i ..................................... 1,69

£u()fa (dimettöntiä aineita) . . . .  16,04
äöettä................................... 60,44

Dpteenfä 100,oo
Xufjau aine=ofat fifältämät:
® a (ia .......................................................... 1,32
Katria.......................................................... 0,02
^>ii(i()appoiSta ja riffipappoista fatffia . 9,28
§o3foriI)appoiSta fatffia............................. 5,42
(Xädä fogforifjappoa 2,49 profenttia)_________

D^teenfä 16,04
$o3 täpän merrataan tppinpitoifuuS tamatlifiim 

niiefa (annoituSaineiSfa, niin pamaitaan, että fe on:
|>em o3(annaSfa............................... • 0,55 prof.
Sepntän  (a n n a p a  . . . . • • 0,31 t r

Sam p aan  (an n as ja  . . . • • 0,90 t r

@ ia n  (am taSfa . . . . • • 0,68 "ia
g e e n in  guanoSfa . . . . • • 14,39 r t

k a n a n la n ta  m oittaa fiis  täöfä fo()beit tu n tu m an i mui
f o t i e t ä i n t e n  (an n an !
® a ( i n p i t o i f u u §  on:
,£)emoS(anitasfa . . . . • • 0,53 prof.
S e in ä n  (am tasfa  . . . . • • 0,40 r t

Sam p aan  (annaSfa . . . • • 0,67 t r

@ ia n  (an nas ja  . . . . • • 0 ,60 „i«
g e e n in  p a n o j a  . . . . • • 2,28 t r

josta näfpp, että fanan (annan täSfä fupteesfa maittaa 
ainoaltaan i^eerun guano.

5
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$oS tartutamme foöfo r i^a^^o ifu u tta ,  niin tja=
maitfemtne fitä oleman:

,f)emoSlanttaSfa. . . . . . . 0,28 prof.
Seipään (aitnaSfa . . . • • • 0,16 n
Sampaan lannaSfa ■ • • • °,23 n
Sian lannaSfa . . ■ ■ • • 0,i9 „ ja
geenin guanoSfa . . • • • • 13,52 „
Sätä niin armofaSta ja tärleätä aitteofaa ei ole fiiS

niin fuureSfa määrääjä ntisfään tamallifeSfa (atutoituSaU 
neeSfa fuin fanan lannaSfa, geenin guanoa hiluun otta= 
matta.

kananlanta on fäilptettämä fateelta fuojatuSfa pai= 
fasfa, joSfa fe moi fuimita iltttaSfa, jos fe on läptettämä 
teloittamatta, niisiä tapauffeSfa fe hienonnetaan ja läpte= 
tään luten ta [f tila ja mullalla luimatettu ihmislaitta tahi 
pano fefä pannaan fitä 100— 200 f iloa hehtaarin alalle.

sjBaraS leiito läpttää fanan lantaa on feloittaa fiiljen 
5— 10 fcrtaa fuurempaan määrään multaa (mutaa, turs 
mepehfna p. m.), jofa imee fifäänfä ja fäilpttää tppinpi= 
toifet aineet fefä telee lannan riittämäSti inultaifef(i. kal= 
filla teloittamista ei fitä mastaan fomi puolustaa, fosfa 
falffi farfoittaa tppin, jota maStaan V20-— Vio taffatuhfaa 
tifää lannan armoa fillä talin lifätjffettä, jonfa fe fiten jaa.

Säten fefoitettuna miebään lantaa pellolle 500— 2,000  
liloa hehtaaria lohtaan, jolloin määrän fuuruuS riippuu 
feloitulfeSta. porailen maifuttaa je lp (m iin ja rasfaifiiit 
maanlajeihin. katto lantatta eri mitjatajeiHe, tupafiöe, rtp)ti= 
faSmeille, hampulle, pellatoalle ja apilalle on fillä erino= 
mainen maifutuS, famoinfuiu taaliuStutulfiin ja taimi= eli 
jonbutnStamoihin. ^uutarhaSfa fopii fitä läpttää meteen 
timotettuna marfin metetänä faStamifeen, ja istutettaisfa 
fopii faalintaimien juuria fiihen lastaa.

kanan otalfutaan antaman noin 5 filoa lantaa muo=
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beSja, vapaana olleSjaan, jolloin ainoastaan oja lannasta 
faatetaan ottaa fääStöön. $oS fanaf)itone fijältä järjeSte= 
tään fellaifeffi, tuin ebetlä olemme Selittäneet, tulee f)elpom= 
maffi ottaa lanta talteen, jonfa oljeSjä je tapahtuu tät)bel= 
lijentmin, ja fiten jaabaait jitä fiiS tuntumaSti fuurempi 
määrä, tuin mitä maSta mainitfimme.

91äitä oljjeita fopinee fcurata parhaiten maamme etelä: 
ofisfa jotenfafin tamaUifina lonofina, j. o. jetlaifina, joina 
temät ei ole liian aitainen eitä liian ntpöljäiuen. $tp(= 
meutpiitä femäinä ja poljjoijemntaSja jopii laSfca aita joit; 
fun rnerran taafjepäin.

tanafjuone oit pibettätoä itiin lätitpöifenä ja ilntait= 
meto niin eotettätoö, ettei fieltä t)t)tenä£ään päitä lämpömäärä 
alene alemntatfi tuin - f  3° (£elj. $ota painia tuuletetaan 
fauapuotie ppioin, ja lanat lauletaan utpöpään ulos fetä 
aitaifin jtfään. tjBprpiIinalla ja mietä enemmän lutniräntää 
fatae^fa tulee ne pitää ftfätlä taJji jontun fatoffen alla. 
$ 0 0  on paljon lunta, niin lapioibaan pieni fenttä lumetto= 
ntaffi lanoja marten.

riutuminen allaa loäpitellen täsjä Innoja, ja ritolinta 
lomitetaan jen mulaan: aamulta, Iitit lanat lentämät alas

XI.

^am inifuiu .

c€ijliijitä olijoita li a mm li o itua murtoa.
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orrelta, annetaan niille haaleata liforuofaa, miettuimmin 
hieman tuu jauho ja joufosfa, ja illatta hpmäätt aitaan ennen, 
tuin ne lentäjät t)töö, jtjmiä, joista fauroja tifätään ja 
ohria )oäf)ennetäärt mähitetten. iUhmapefiett tarmitjee olla 
hpmitt patistetut, ja ttiisjä täptpp oita paltaita otfia 
tat)i turmepehftta.

Jielniilruu.
Muniminen lijääittpp t)^ä enemmän ja aina fen ntu= 

taan jomitetaan ruofinta. SBatt^aa fatffirmtftia ei jaa 
punttna fuoren ntuoboStamiSta marten. £utjfafptppä tulee 
otto fanain tjausfuubeffi, jotta ne fiinä jaottamat fptpeä 
ja mapautua jpöpätäifiStä.

«fttitfaubett feSfettä tatji topuSja matitaan jiitoSetäi= 
met ja eroitetaan muista tauoista. Äun tutin jiitosfana 
on muninut 10 munaa, niin rumetaan ottamaan t)auto= 
mamunia, jotta tarfaSti jäitptetään roiiteäsjä ja fuimaSja 
paifaSja, funiteS hautominen alfaa.

Söarjin tjpmä on fplmättä ilmatta antaa taitoitte t)aa= 
teata, mieiäpn metfein tämmintäfin mettä, jantoinfititi jopii 
heittää jijääit hiitffa jitppua, johon jefoitetaau jofu merta 
ohria, joita haimatta fanat jaatoat fuoputtainijeSja liitettä.

Jftuafisiutu.
Muniminen lijääntpt) mietä, ja ruofinta ppjpp ja; 

mantaijena tuin ebeltijenä faufaittetta, joten annetaan inel= 
tein painoittaan fauroja. ftuiteiifiti jopii tetjbä je muutos 
ruofajärjeStpfjeSjä, että tämän tunti atitSta Sofafutthun 
asti annetaan rttofaa ltxpöS testiltä päimää, ja jifji fäpte= 
tään hienotji leifattua apitaheiuää, fmtmaSja mebeSjä pau; 
bottuita ja hiitfait mitjan rouheita tai mehnäntejeitä feasja.

Sätitäit fititit aitana alfaa hautominen aifaistett poi=
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taaten jäämistä marten. $oS on maitea jaaha pautontaan 
fjalutlifia laitoja, itiin tulee panttia itaaraSfalffuna ^aitto= 
jalfi. föanait paubottamaffi pannaan 8— 12 munaa, riip= 
puen ilmajupteiSta (mäestä läntpöifittä lemättuulaujina fopii 
lanoille panna 13— 15 ntuttaa) pautomapuoneeSja ja itaa= 
ra^falllttnalle 15— 25 munaa, hautojia ntofitaait ettint= 
ntäSti ohritta, jonta opeSja railolta mettä ja tupfafplppä 
aina tulee olla tarjona.

Juihtihuu.
Sentpeiitä päimittä jaottaa eläimiä mjt mollia ulloita, 

ja ne moimat utlona ole l̂etta pitemmän ojan päimää. 
huolinta on jama tuin ennen.

^Soifajet luoriutumat npt ja tarmitjemat juurta tarf= 
taamaijuutta. 9ie pihetään jijättä mäpintäin 8 päimää ja 
päästetään ulos ainoastaan lämpöijettä ja päimänpaiStei= 
jetta ilmatta, eitjiit main pettijelji teStipäimällä ja ainoaS= 
taan mäl)ite(lett pitemmätji ajatji. huolinnasta ja tar= 
lasta pufitauheSta on poilaSten fjenli ujeimntiten riippu= 
mainen.

Siitoseläimet laSletaan tmtiheit joullooit, niin pian 
tuin tarpeellinen määrä pautontamunia on otettu.

Êou&ofuiu.
ftanain ruotiuta on ppä mietä jama, eitä tarroitje 

jiinä pitoleptia muusta luin ramimtott maistelusta itiin 
paljon luin mapbottista. $oS lanat omat mapaubeSjaan, 
niin ne panttimat npt itje itjetteett jetä mopoja että matoja.

Moilasten ruolintaa muutetaan jett mutaan, tuin ne 
lassmamat, jotta ne mäpitetten rupeamat jaantaait jpmä= 
ruotaa.

poltatin päimänä täesjä luuesja, luu ilma on fauitis 
ja lämmin, tulee lanapuoue perinpopjaijeSti pupbistaa, 
jonta perästä puone jijättä jimutaan maltoijetji.



70

J t e s t i l u u i .

Ahmiminen rupeaa npt mäpitetteit mäpeneittään, maan 
ruofinta pibetään ppä famantaifena.

©rt fufupuolta olemat poifafet erotetaan 3 fuufauben 
manpoiita tointaan ja matitaau ne eläimet funtpaafin ftt= 
fupuolta, joitta fanaparmi tapbotaan tijätä. 9Jcuut fopii 
joto tttppbä tapi teurastaa ja fäpttää ontaffi tarpeeffi. $oS 
tila on pieni, niin poifafanat fopii päästää ntuiben par= 
mcett.

$oS jofit taita on palttfaS pantoinaan, niin feit fopii 
antaa polttoa, ja fiitä taiteita poitafia fäptetään ntpöpään 
fptfpttä teuraStettamiffi.

J m n u l u u t .

Muniminen mäpettce, ja ruofinta faitroitla mäpettne= 
tään mäpitetteit fefä törmätään opritta. Hanoja tntfitaan 
tarfosti, ettei ttiisfä otifi fpöpätäifiä, joita poistetaan ta= 
mattifitla feiitoifta.

^oifaSten ruofinta ottaa npt tntta fautantaifeffi fttitt 
manpeiitpieit eläinten; maan ttiibett ei tnte faaba fattroja 
otteittaan ennenfnitt 3 fuufauben manioitta.

(Hoituu.
|)ieffaa, turmepepfua tapi uuttaa, jota fanapuoneen 

lattian pcittätnifeffi fäptetään, tutee npt toimittaa totiin, 
panna fnimantaait fefä fitte fäitpttää foton alla, tarpeen 
tittteSfa fäptettämäffi.

finniä fopii npt foota ja fäitpttää outoa tör
mistä marteit talmeffi.

ttfuofiuta afetetaau npt niin, että eläimet faamat ettiut= 
ntätt opria ja ainoastaan ferta miifoSfa fattroja, jotifa 
opeSfa tulee mäpitetteit muuttaa ruofajärjeStpStä pian ta= 
paptumaan fulfafatoon fopimaffi.
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jJSaraimntat aitojilta poifajista alfamat jostus täsfä 
fuitsja munia. sJte mäittään, fittemmin fäptettämifji jii= 
toäeläitninä.

Syysfcuu.
©ulfajato tulee nt)t tjleijefjt, ja taitat maatimat jilloitt 

jotenfin mätemää tppin ^ttoiöta vuotaa. Silja, maito, mä= 
(jäit öljtjfaffttja, fefoitettuina lifovttoaffi, tjttnä luujauhot, 
omat oimatlinen raminto. pilalla annetaan Ijtjtoä ateria 
oljtia. $oei taitat ntofitaatt tähän aitaan hornin, niin 
ne ntuitimat tornin jeuraamatta taimetta ja fcmäättä, 
mutta jo§ tte jiipijabott aitatta faatoat niufasti ramitttoa, 
niin jaabaan ittpös obottaa ttiuffaa munimista.

■ Jtijt on tartuin pitää tarffa määri tauoista, f uit ne 
täljän aitaan Ijelposti fplntistpmät ja fairastumat. t a i 
vaat tarmitfee foljta muista erottaa.

Jlofiufrmt.
Äaitaljuoneen toinen perinpohjainen putjbistamiueu 

toimitetaan jonotin fauniina päimättä, ja huoneen jijäjei= 
nät jopii itptfitt maltailta, jota oit mälttämätöntä, jos 
fpöpäläifiä fejällä on näpttäptpnpt. llujia pettuja pannaan 
iitpös lattialle, ja iffunat fefä omet tarfostetaan, jottei l)tto= 
neegja ole ilmanmetoa ftjltnän iullesfa.

9te tauot, jotta omat 3 '/2 muoben maithat, eroitetaan 
jittefuin ne omat munimasta latanneet, ja niitä rumetaan 
lihottamaan. 9)tuut taitat ruofitaan ebelteen jämällä ta= 
matta, fuitnesi julfajato on täpbellijefli oljitje.

Marraskuu.
kauniilta ja lauhfealla ilmalta moimat taitat rumeta 

mäljäit munimaan, ja jilloitt jopii aittaa hiufau enemmän tatu 
roja. kuoret taitat rupeamat «jäljitellen pleijeöti iituttiiitaait.
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Siljotettamat eläimet raoittaan fjtjttrin ja liljotutfen 
loputa teurastetaan ja ntppböän.

Söiljannefjina fopii antaa faalinpäitä, porffanoita, 
nauriita ja itiiben faltaifia, luit muut miljannelfet omat 
loppuneet.

JoilfuluUI.
$eti tuin lanat eimät enää utuni, aljetaan ruofiunaS= 

ja antaa enemmin olmia. Siforuofa aamufin ottoon 
haaleata, mutta je ei jaa olla lämmintä.

(rnnett tämän tuutauben loppua täptpp taittien nuor: 
teit lanaitt rumeta munimaan, ja ne, jotta eimät ole ollen; 
taan munineet, täytetään teuraStufjeen. Dn pprittämä 
jiiljen, että ennen muoben loppua laitti fanat rupeaijimat 
munimaan. SRunat omat falliimmat talmifuufaujina, ja 
tulo ttoujee jiitä jppstä juurentmafji, mitä juurempi määrä 
munia jiitä aitana munitaan, jota maStaan femät= ja fejä= 
fuufaujina munimifeSta ei läfjbe niin juurta tuloa.

Ahmimista moi ebistää täyttämällä luujauhoja jefä 
fuimattujen noffoSten jiemeniä ja lehtiä liforuoaSja. 9̂ ii= 
tä tulee jiitä jppstä foota ja fitimata femäätlä ja fejätlä.

hanoja ei jaa ruoffia niin maljmaSti, että ne lil)oo= 
mat, jillä ne munimat jitte mäpärt, munimat ujein fuoret= 
tornia munia, jaottamatpa tpffäuään laataffin munimasta.





Kanahuoneen
 piirustukset.

(®atfo finnit 25— 28).

metriä.
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Victor Borselius
Turku B raah en =  ja  E erik in k a tu je n  k u lm assa

M yy ru n sass isä llö ise s tä  v a ra s to s ta  sekä h an k k ii h u o k e im p iin  h in to ih in  u u sim p ia  
ja  m aa ilm an k au p assa  lö y ty v iä  p a rh a im p ia  järk ip erä iseen  siip ik arjan h o ito o n  k u u lu v ia  
ta rvekalu ja , n iin k u in :

A lu tn in iu m isia  m e rk k ire n k a ita  kanoille , 
k a lk k u u n o ille , anko ille  ja  ^hanhille 15, 
19 ja  20 m /m . sis. läpim .; 

R u o k ak au k alo ja , erilla is ia  teo ltaan  ja  k o o l
taan  ;

L u u m u se rta jia , am eriikka la isia ;

P e sä m u n ia , k ip s is tä  ja  v a jan ss is ta ; 
M u n an h au to m isk o n eita  50 ja  100 m u n a lle  

v ed en läm m ittäm is-jä rjes te lm än  m u k a a n ; 
K ein otek oisia  k an an p o jan  k a s v a tu s la a -  

tik k o ja , suom al. ja  u lkom aal. tekoa;

V esik an n u ja , itse to im iv ia  sekä erilla is ia  
m u o d o ltaan  ja  k o o ltaan ; 

A p ilan le ik k aajia , am eriik k a la is ta  m a llia ; 
M u n an tu tk i jo i ta ;
M u n ain k u lje tu slaa tik k o ja  100 m u n a a  v a r 

ten ;

m

K a n ain reh u a , useam m an  k e rran  p a lk in n o n  
saan u tta , 50 k ilo n  säkeissä ;

A itau s v e rk k o a  k a lv an isee ra tu s ta  te rä s - 
langasta , 60, 100, 150 ja  200 c/m . le 
vy istä , 1, 2 ja  3 tu u m a n  su u ru is il la  
s ilm uko illa .

S i i t o s k a n o j a ,
ta a tu s ti p u h d asro tu is ia , h an k itaa n  p a rh a is ta  

u lk o m aa la is is ta  k an a lo is ta  k o h tu u ll is iin  

h in to ih in , n iin k a u v an  k u in  

la iv ak u lk u  kestää .

Victor Porselius.
Turku.
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Perustettu ,8 7 2  M, ® ® " t t G r i  »iipurissa,
&  konttoreja nykyään 26  kaupungissa.

Osakepääoma Vararahasto yli
S.mk. 10,000,000 S.mk. 3,500,000

Vastaanottaa rahaa

Talletus-- ja Suol^seualle-tilille
sekä

Talletus*l<onttol<urantllle
(säästötiliin)

korkeinta käypää talletuskorkoa vastaan, mikä jo k a  p uoli
vu osi p a n n a a n  p ä ä o m a a n , joka siten kasvaa k o rk o a  
k o ro lle .

Talletus-konttokurantti lasku soveltuu erittäin kai
kissa senlaisissa tapauksissa, joissa säästöön jätetty raha
määrä annetaan itsestään kasvaa ja enentyä vuosi vuo
delta, ilman että omistajan itse tarvitsee tulla paikalle 
tahi nähdä muuta vaivaa asiassa. Se on siis erittäin 
sopiva käyttää esimerkiksi h o lh o u sra h o ja  varten, maakun
tain ra k e n n u s- ja m u ita  ra h a s to ja , t i la llis te n , to rp p a rie n , 
p alv e lu sv äen , m e rim ie ste n  y. m. säästöjä varten.

Rahoja voidaan lähettää myöskin postissa suoraan 
pankkiin, joka ensi tilassa antaa kuitin.

IPCST* .U lk o m aan  v e k se le itä  ostetaan ja myydään.
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