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kulujalle.
ftatotouoji niin fotoa, fuin npfpjään elettävänämme 

oletoa, antaa ijafcmatta aiheen toafatoasti ajattelemaan pieni» 
toiljelijäin ajemata. £>änet on tähän asti jätettp fotonaan 
jprjään. 9te juuret ebistpsasteleet, joita toiime touojifptn» 
meninä on otettu maatalouben alalla, eitoät ole mauritta» 
maori liifuttaneet pienitoiljelijän taloutta. Sjerrasfartanoita 
ja maataloja on paremmin alettu fjoitaa jämällä fuin piirit» 
roiljelpfjet pljä otoat pleijeen perin alfjaijella fannalla.

irihuitamain artooijain fanjalaisten alotteesta on 
häbänalaisten auttamijelle annettu itjenjä auttamijen muoto. 
On pritettp antamaan f)ätää färjiroälle pienitoiljelijälle tilat» 
juuria toljottamaan piffuista maanroiljelpstänjä ojalla hätä» 
aputoaroista. ©e on jamaa, fuin antaa hänen luoba toarus» 
teitä tooibaffeen roastaijuubesja puolustautua jalafaioalaa 
toiljollista — nälänhätää roastaan.

©amasja tarfoitufjesja jätetään pienitoiljelijälle tämä» 
fin pieni firjanen. töentieji hän, jitä jeuratesjaan, ei aino» 
astaan tooi puolustautua jo mainittua toihollista toastaan, 
xoaan roielä juhteellijesti toaurastuafin hpnrintooinnisja jefä, 
plimalfaifesti fatjottuna, auttaa foto maanjafin menestpstä.
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SUlefirjoittanut, jota on pannut toimeen tämän mif)= 

Eojen julEaifemijen fuomalaijesja pumuoja, lomitettuna, mifäii 
maljbollista, juomalaijiin oloihin, ppptää täten Eiinnittää fii= 
I>en maanmiijetpsjeuiojen ja muiben I)uomioa, toirooen fen, 
jaettuna pieniroiljelijäin ebistpmistä harrastamien jeEaan, 
tei)oEEaasti auttaman jaottamaan tjebelmällijiEji muitafin toi= 
menpiteitä pienimiijelijän EjpmäEji.

harjun maanmiljelpsEoululta Ijelmifuusfa 1903.
31. #nt-



^ieninrifjefijä.
Xämä tirja on tirjoitettu pienten maatilusten mitjeli= 

joille ja täfittelee pitfu mitjelpstä. Saljbon jo alusja jetit= 
tää millaisten pienitoilj eli jäin puoleen täännpn ja miniä 
laatuijesta pittumiljelptjestä lirjanen pufyuu.

SRinä tarloitan oiteaa, marfinaista pienitoiljelijää. (£n 
fiis pulju tjuoneiben omistajasta, jolle ei luulu maata talji 
jotta on niin mäfjäinen maapala, että fe ainoastaan mätjäi* 
jefji ojaijt auttaa perljeen toimeentuloa. Sellainen ei ole 
pienitoiljelijä, to aan tpömies. Siltä ei tarloiteta mpöslään 
täjitpöläistä, jota harjoittaa maamoiljetpstä marfinaijen am= 
mattinfa otjesja. Sellainen tulot eitoät riipu ptjistään hänen 
tjattusjaan olemasta maasta, eitä jen Ijoitamifesta, maan 
juuri ptjtä paljon fäjitpöstä faabuista tuloista tuin niitä on 
otemasja.

maan täsfä on putjetta tobellijesta oiteasta pieni* 
m itje tijästä  — jota on f emuloinen, eitä mitään muuta; 
pienimiljelijästä, jolta on 3—4, laitjasfa feubusja eljtä 
5 Ije^taarin alaa maata; pienimiljelijästä, jota moi pitää 
mätjintään 2 Ijtjmää lehmää, paitji jifoja, lampaita ja lanoja; 
pienimiljelijästä, jolta on para^itji jen merran maata, että 
tjän ei tarm itfe muuta tuloa, tuin fen mitä moi faaba fiitä 
maasta.Sellaisia pienimiljelijöitä on Suomesja jatoja — 
tutjanjiatin ja nitben otiji noubatettama tämän firjajert 
neumoja.
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3ofu o\a niistä jo tätiin ymmärtää tjoitaa ientpä 

maanmiljeltjstänjä paremmin, jäännötlijemmin ja matlifel= 
poifemmin, fuin täsfä moibaan pfjitpistotjbisfaan felitellä. 
Reillä on Ijpmät olot ja tje elämät taloubeltijesti riippumat 
tornina, itfenäifinä mietjinä merrattain Ijymäsjä afemasja. 
SRutta tuntumasti fuurempi on niiben tutu, jotta eimät 
taintaan harjoita pittumiljetpstä fiten, tuin fitä meibän päi= 
minämme moibaan ja tuleetin tetjbä. hiillä ontin täplät 
ja ahtaat otot. §e eimät älyä panttia itfetleen tjymiä tel)= 
miä, eitä fifoja, eimätfä myöstään tytene pieneltä maatittut= 
taan tuottamaan mitä perheen toimeentuloon tarmitaan, maan 
etjimät fitä muitta taljoitta.

Otfoot feuraamat rimit jangen monelle peistä otjjeetji 
ja tofifyyöbytji!

l^Henmnfietgs.
©e pieni= tai piftumiljelys, jota täsjä tarfoitetaan, perus 

tuu maatjan, eitä muutjun. ©e riippuu yfjistään m a am 
m iljelrjtfestä ja ainoastaan jiitä. On näet tjyöbytöntä 
miitata joljontin, jota ei jomi jen alaan.

SRiisfä tufuijisfa pyrinnöistä, joita nytyjään on fäjittä 
pitfumitjelytjen ebistämifetji, miitataan ujein puutartjantjoi= 
bosta, metjitäistjoibosta, totiteottijuubesta ja muista fellai- 
fista Raatamiin jimututoifjin. (Siteitään miefyättämiä lastuja 
fiitä moitosta, jonta pienimiljetijät omat jaamuttaneet maas= 
taan miljelemättä puutarhatuotteita, Jarnoinhan mainitaan 
lutuijia ejimertfejä, jotta tosfemat fotiteollifuubella Jaamu= 
tettamia tuloja.

työnnän fyllä JellaiJilla fimutuloilla oleman merta 
tystä ja niiben ujealletin oleman tjymäEJi amutji. 9le anfaih 
femat Jiis puoltamista ja omat otettamat täytäntöön fait= 
tialla, josja fe tätj laatuun. £tun tuitentin, milloin on 
fyfymys piffumiljelytjestä Eofonaijuubesjaan; tun on pulje
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pieniroiljelijäperljeistä f. o. tuntumasta toto maataroitjeteroän 
roäestön ojasta, niin on Ijpööptöntä roiitata Eotiteollijuuteen, 
taifia poraan, E)t)ötpmanJiEEain ja roiljannesten roiljetemijeen 
tatji mehiläishoitoon, Jillä t)eti fuin roäljäinenEään oja tqfp 
tpp Eotiteollijuuteen EäfiEJi, niin täi) Je fiipaiiun rouoEJi mer= 
EitpEJettömäEJi ja puutarhan l)oiöon tuottaroaijuutta Juuresja 
ojasja maatamme täptpp epäillä, EosEa ajumme niin pol)= 
JoiJesJa.

@i, maan meibän on ppjpttäroä iiinä, että ajian Eos» 
Eiesja pleijeen pieniroiljelijäin Juurta enemmistöä, on ole» 
tnasja ainoastaan t)EJi ajan pittään felpaama tie; Ja Je on 
Jiinä, että Ijeitä opetetaan ja Jaotetaan tilaijuuteen panemaan 
toimeen airoon pEJinEertainen, mutta Euten Janottu Eunnollt» 
nen, ajanmuEainen ja ennen EaiEEea pieniroiljelijöille Jopiroa 
maan l)oito.

Se on tie, Jolle pieniroiljetijä on jot)öatettaroa. On 
t)erätettäroä harrastus roarjinaijeen piEEuroilJelpEJeen. -- 3a 
Jiten Jiirrpn lähemmin ejittämään Jitä, jota on määräämää 
ja ratEaiJeroaa mainitulle piEEuroiljelpEJelle, nimittäin roeto» 
rooimaa, lannoitusta , JeEä JuuriEasroi» ja roil)anta= 
rel)unroiljelem istä.

l lh t im u m im .
Sämän tirjajen mmilefybellä näfpp pienitoiljelijän 

futua, jota Ipntää leijmillänjö. (Siltä olen foettanut etu- 
pääsjä johtaa tjuomton jiifyen, että tärfeimpiä jeitfoja, mitä 
minulla on pienitoiljelijälle janottavana, on:

ftagift lehmiä tpcfäjinä.
2unnen l)ptoin fpllä laitti ne väitteet, joita jitä vas= 

taan tuobaan. SRiin janotaan: lehmät eitoät voi, eiioätfä



8
tallotaan työstennetlä. (£t matja mairnaa tjufata aitaa 
täyttämällä niitä jiit)en; ne mätjentämät typfyänfä, Iait)tu= 
rnat ja maatimat enemmän refyua. SJtoni fuorastaan t)äpeää*) 
ajaa lehmillä; ie näyttää niin l)alpa=armoifelta ja fiitä imail= 
taan niiben täyttäjää.

Sifji on parempi, armeletoat t)e, täyttää ^emosta; fe 
fäy helpommin ja lijätfi tulee, että rooibaan faaba pittuijen 
lijäanfioa ajamijesta. Saitta rooibaan myöstin matjaa faa= 
batjeen työ teljbytji. 3os je jotain matfaatin, niin pääs= 
tääntjän tututtamasta lehmiä.

Suon taiten olen luullut, mutta janon jittefin: täytä 
lehmiä!

lla()fon>af&o ne M)6ä työtä?
Celjmiä rooibaan taitisfa futpeisfa totuttaa työl)ön 

yl)tä helposti, tuin l)emofiatin. Suonnollijestitaan ne eiroät 
ole yt)tä nopeita liitteinään, eitoättä täänny yt)tä juttelasti, 
tuin roirttu tjemonen. 9te omat tuitentin taipumatpa ja 
muutamisja päimisfä ne oppimat tottelemaan ohjasta. 
9tiitä moi ajaa midä yfjintertaijitla fuitfilla tatjanfa joto 
tuonon pii täymällä rautafangalla tat)i tamallijilla fuufuo= 
taimilla. Celynät tottumat pian niiben täyttämijeen. 28ä= 
l)än enemmän niihin totuttuaan, moimat ne tämeltä jangen 
rautjallifesti ja märehtiä työtä teljbesfään tuotaimet fuusjaan. 
Sangen tärfeätä on fomeliasten filojen täyttäminen.

Sansfan jäärittä olen poifteustapautjisfa nätjnpt jon= 
tun pienimiljelijän täyttämän letjmien nistan yli täypää 
iestä. Siitä lätpimät t)il)nat farmiin, joilla lehmät metimät. 
Se ei tuitentaan liene tartoituffen mutaista. 3uutinmaalla

*) Olen, mattu§telte3fani lääninagronomina $arjata3fa, nätjnpt 
pienirailjelijöitä, jolta aina, pattft tuoton puuttueäfa, tainaaraat pernojen, 
tun Ijeibän on maata ratljeltäraä. 9tti<ofä tapautpfa — eitä fyarmoinfaan 
— metää ra aimo pientä palorauraa, jota mies ofyaa. ©päitemättä oltft 
tuitentin fopiraampaa antaa lehmän raetää auraa!
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ymmärretään afia paremmin. Siellä'tet)bään temyet, tyrnin 
topatut länget, melfein tuin pienille hiojille, mutta tartoirt 
lomitetut lehmäin ruumiinmuotojen mutaan. Samalla täy= 
tetään firoja, nat)taifia päitfiä tuolaimineen, lemeitä rnatfa- 
möitä fatulamyötantaasta, lemeitä aifantannattajia ja pet)s 
moifitfi täytettyjä fuupaatfoja eli fuupielipehmifteitä. Sillä 
tamoin maljastettuina tämelemät lehmät mielellään filoisfa 
eli maljaisfa.

£ k e ly c ta x v a t& o  rtc x v e tä jiftft?
Siiman marmaan. £>ärfä jatfaa metää tuorman, jonta 

moimatas tjemonen jättää patioilleen ja letjmillätin on 
hymästi moimaa, tun niitä main harjoitetaan moimiaatt 
täyttämään. Stlutji on parasta antaa niiben metää neli= 
pyoräijtä tämä. käyttää jomalta tun hyroin maalittu lehmä 
jtroisfa filoisfa maljastetaan pienien työtärrien eteen, mutta 
paljoa tauniimpaa on nät)bä lehmäparin metämän mätjän 
fuurempia tärriä. Sellaifia ajopeliä ei tarmitfe ienentään 
hämetä. S3öinmastoin. 3o ontin olemasja monta pieni* 
miljelijää, jotta pitämät jen onnena, tun tjetUä on fellaijet. 
£>e omat tyytymäifiä ja iloijia jota terta niillä ajaessaan.

SRiillä t)e motmat tuljettaa forjuujen milja* ja tymfc 
tulonfa. £>e eimät tarmitje torjata tasmujaan lainatuilla 
hemofilia. $e maljastamat lehmänfä ja torjaamat rnuofi* 
tulouta filloin, tuin fe on matmis. £>e moimat niillä miebä 
miljelyifilleen lannan ja lantameben. £>e jaattamat niiltä 
tuljettaa totiin nauriinpa ja perunanfa. SJtoni jaa ajaa peni* 
tuiman pituifen taipaleen jemmoifen mähimmäsfätöän mää* 
räsfä mahingoittamatta lehmiä.

Samoin moibaan niillä äestää, tyntää ja jyrätä pel* 
toa. lajittumatta liiatfi faattaa nytyijin faatamina olemilla, 
terneillä maanmiljelystaluilla pari tamaltista lehmää metää
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jefä auraa, että äestä. Dtiinfuin pienimiljelijan maa on 
miljeltämä tulee je pian fefä helposti miljeltämäfji, että pulp 
taafji. Olen näljnpt erinomaisia, pitfumiljelpfjeen fomeltet* 
tuja auroja, jotfa omat painaneet ainoastaan 20 fitoa. 
Sellainen aura festää f)t)min, je tullee tetoeästi ja tefee 
l)t)toää tpötä. S2ies rajittaa lehmiä enemmän, ftuitentaan 
ei ole juuria mainioita fuljettamana plitje ja mifäli maa 
tulee parempaan roiljeli)fjeen, jitäli fäp jen fansja tpösfente= 
Iptin mät)emmän rajittamafji. 3os täännösten roäli otetaan 
Iptjpetji ja annetaan lehmien tuontuostatin puhaltaa, menee 
jetin tpö helposti.

ipuujprääfin ne jafjaroat roetää ja ujein onfin roarjin 
tärteätä pellon jprästäminen t)eti fplroön perästä niin, että 
je ei tuimu obotellesja Sattumalta rooitaman jaaba apua 
jprästämijeen. 3otaijella pieniroiljelijällä pitää jen muotji 
olla jprä tat)i ainatin oja jiitjen.

Selmat rooimat, lt)l)t)esti janoen, äimän Ijpmin juorit* 
taa jen tpön, jota ejiintpp 3 —5 tjetjtaarin alueijesja piffu= 
miljelptjesjä. 2 ojinaan je tär» l)ieman Ijitaammasti, tuin 
t)emojilla, mutta ei fumminfaan jen tjuonommin, tuin että 
laitti taibetaan toimittaa oifeaan aitaan.

Stesti=3uutinmaalla on 6 —7 Ijeljtaarin maamlueen 
omistajia, jotfa toimittamat taiten tpön parilla, toimella 
lehmällä. Siellä ei ole mitään tamatonta fotjbata 4—6 
lehmän omistajia, joilla ei ole fjemosta. 3te omat aitoneet 
paritta lehmällä ja jiten roätjitelten lorottaneet ntaanmilje* 
Ipstänjä. — Stnbers Dtiljen, 23ester 2orsIeroisja, aitoi f)oi= 
taa maatanja lapiolla, jitte tai)belia lehmällä ja jen perästä 
3,—4,—5,—6:lla j. n. e. 9tpt on Ijäneltä pfjitoista letjmää 
38:lla tpnnprin alalla maata ja tpösfentelee f)än muorotellen 
neljällä parilla. IRastaimpaan tpöfyön maljastaa t)än 2 paria 
terrallaan. 2äf)än asti ei häneltä mitloinfaan ole ollut fjemosta.

Celjmät felpaamat jiis tpUä tpöljön.
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^Taifo ja fî a*

3monnottain päätti eräs pienimiljelijä fäpttää lehmiä 
tietäjinä. ©aabatjeen roarman tiebon ftitä tpöstä, jonta 
lehmät jafjamat juorittaa ja tpön maifututjesta niihin, laa- 
bittiin pleistaama, johon oli mertittämä laitti, mitä tosti 
tpötä, ruotintaa ja maibon tuotantoa. Mies on luotettama 
ja I)änen muistoonpanonja täpjin tarfat. Maito mitattiin 
päitoänä ennen lehmien filoi£)in matjastamista ja jitte jota 
päiroä temätmuotfautien testäesjä. $äimä päiroältä merfit- 
tiin muistiin niiben juorittama tpö, jamointuin jetin mon- 
ta to tuntia ne olimat olleet tpösjä. Sermiä oli fafji, 6 :n 
ja 9 touoben ifäijiä; toinen poitiroa temäällä, toinen taas 
fptfpllä; molemmat fopiroan t)pmäsfä lihas ja.

©illoin täroi ilmi niiben, ollessaan tomasja tpösjä, 
antaman päimittäin 1,5 torteintaan 2 tiloa mäljemmän mai
toa, mutta niin pian tuin ne taas pääjimät helpompaan 
tpöljön taltta lepäämään, lijäjimät ne maitomääräänjä jään- 
nöltijesti phtä paljon. Muistiinpanot täjittimät 27 päimää 
ja fun lasfettiin rfttem  maibon tulo toto ajalta, oli maibon 
fesfimäärä, merfillistä tpllä, äimän pl)tö juuri, tuin jinä 
päimänä, jona toe aitoi. Soijin janoen: ne eimät olleet 
mäijentäneet Ippjpänjä r)t)bellä ainoallataan litralla, ©illä 
aitaa olimat ne tpöstennelleet torteintaan 5 tuntia päimäsjä.

Äpjeesjä olemaan maatilaan tuuluu tilutjia noin 3 |- 
tpnnprin ai aa, jotta omat toijistaan erillään neljäsjä eri tot)= 
basja juurimmafji ojatji mähintään 15 minuutin matfan 
pääsjä ajuinpaitasta ja puolet niistä rastasta ja märtää 
juomaata.

91uoftiminen oli ennen tpötä, mintuin jen aifanafin 
2§- tiloa mäfirehua, 25 litraa nauriita, 2 annosta niitti)- 
heinää ja oltia lehmää ja päimää tol)ben. Sian ne olimat 
metäneet auraa tat)i äestä, jaimat ne lijärehuna pUmääräi-
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festi pari palasta leipää ja piffuijen roätirehua, mutta fitä 
et tarttunut tornin paljoa — pljteenja ainoastaan 6 filoa 
leipää ja 9 filoa mäfireljua. 3  on fin roerran runjaammin 
ne nauttimat olfia ja mettä, fieljntien elämä paino ei ollut 
roäljenttjmjt. 9te olimat jileäfarmaijet ja fauniit fefä faifin 
puolin tjljtä l)t)roät temättöiben lopusja, tuin jen alusfafin.

fiplmt) oli jaatu toimeen ajianmufaijella ajalla ja oife= 
alla tamalla pettpmptjittä taitto Ijarmistumijitta jiitä, että 
oliji tarminnut obottaa, funnes toijille tuliji aitaa auttaa; 
ja je laitti oli jaamutettu uhraamalla 6 filoa leipää ja 9 
filoa mäfireljua.

tfjelppoljintaijempaa metomoimaa ei moiba toirooafaan.
SOäite jen oleman jaamutetun maibon ja liljan fus= 

tannufjella ei pibä paiffaanja. Själlanntila on pienimilje= 
lijä, jonfa 2 leljmää juorittimat taiten maanmiljeltjsttjön, 
toiroat totiin polttoaineet metjästä ja meiroät teurastusjiat 
rautatieajemalle. fiasfut meijerin fansja närjttiroöt jamoista 
lehmistä jimte roiime tutuneena muotena tuobun 9,570 tiloa 
maitoa, paitji jitä juljteellijesti mertitijfjetöntä maitomäärää, 
jota on fätjtetttj fotona. sJte lehmät olimat juuret ja moi* 
mättäät, olimat poifineet ebellijenä jrjfjtjnä ja olimat mjt 
fantamina majifoibafjeen jamaan aitaan. Dititä jaotettiin 
jijällä tjmpäri foto rouoben ja jairoat runjaasti roäfirehua 
jefä tejällä, että taimella.

Seljän ei ojoita juurta maibon huPenemista ttjön 
aitana.

loinen jeiffa, jota täsjä tohben on taittein tärfein, on 
je, että tun lehmiä pibetään ttjösjä, niin paranee maibon 
laatu ja moimäärä Ujäänttjtj.

lllfomailla teljttjjen tofeiben perustufjella on tultu 
huomaamaan, että josfin maitomäärä lehmien ttjön aitana 
alentuu 8—9 projentilla, niin fuitenfin ptjjtjtj moirasma 
mäljentrjmättömänä. Cehmien itjöljön fätjttämijellä ei jiis
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ruot mätjene misfään tapauljesja, maan Eorleintaan Eabote= 
taan joitaluita f)i)unn tjarmoja fUoja fuorittua mattoa.

©tiepä on otemasja täpji fpp Eäpttää lehmiä toetäjinä.

'gÄinftäpä^öcn e i  f y e x v o z ta ?
Xobettifelle pienimiljelijälle ei juolatjba mieteenlään 

tet)bä tuota EpPpmpstä. g)än tietää näet Jangen ijpmin 
pernojen IjanllimiPen tuottaman l)änen talouteenpa liian fuu= 
ren muutoffen. §uono l)emonen et jalpa tel)bä tpötä ptjtä 
ijpmin, luin lehmät, £>pmä fyemonen maljaa taas paljon ja 
jemmoipen ijanlliminen telee metlaantumipen mälttämät- 
tömäfpi.

©anotaan pienimitjelijän Päättämän ostaa nuoren tai* 
Ijan pernojen ja anjaita raijaa Eäpttämällä jitä maromasti 
ja tjpmin ruolloamalla pljben muoben ajan. £>emoslauppa 
ei fuitenfaan ote jota mietjen tetjtämä. ©ille, jota ei täpfin 
perinpotjjaijesti pitä Eäfitä, liittpp piisen upeammin matjinlo, 
luin moitto.

©anotaanpa mpöslin, että jos pibetään tammaa, niin 
moibaan Jaaha tjpmä tulo piitä Jaabuista marpoista. äBarJa* 
tamma marjoineen maatii Euitenlin Juuren tilan Jetä tai- 
Usja, että laitumella ja tuulee tjetposti taifen muun liialji 
fprjään.

öijälji mäitetään mielä jitälin, että lun lenellä on 
Ijemonen, niin on Ijänellä aina tilaipuus anfaita rnätjin ajoilla. 
©et)än on Eptlä matjbollista, mutta niisjä tapauljisja laimim 
Ipöbään tamattifesti tpö oman talon l)pmälji noiben ajojen 
muotji ja anfio niistä on fittelin epämarma.

^IJettipa ajianja tamalta tatji toijella moibaljeen pitää 
^emosta, niin tulee fe ufeimmisja tapauljisja mailuttamaan 
tjäiritjemästi pienimiljelijän talouteen. £>emonen fpö Puuren 
o]an nuijasta ja Reinistä ja fpjää Jprjään letjmät, mapitat
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ja jiat. Se antaa aiheen melan tefemijeen ja miettelee roil» 
jeliän pois fotoa. Sieltä, niihin fjeroonen pääjee jijään 
näfpp jäännöllijesti tobellinen, pmmärtämäijesti järjestettp 
pienimiljelps luiffiman matfoiljinja.

3a toaiffapa pf)belle ja toifelte olififin pernojen pitä= 
minen ebullista toiroosja jollafin ebellä mitatuista tatooista 
ien aioulia faatouttaa itselleen plimääräijiä tuloja, niin oliji 
fe fumminfin I)uono n euro o pienituiljelijäin enemmistölle. 
Olctetaanpas l)eiban tojiaanfin noubattaroan jitä neurooa ja 
faiffien fjanffiman itjellenjä pernojen, niin muuttuiji ajema 
fofonaan toijefji. SBaiffapa l)eibän onnistuifi jaaha osta» 
jatfin faifiile niille nuorille lainojille ja marjoille, joista 
fjeibän oliji jaataroa tuloja, niin mistä f)e faiffi löptäijimät 
ajoja juoritettamafjeen, rooibafjeen fannattamasti fäpttää 
niihin fjemojen tpöstä roapaata joutoaifaa.

On olemasja ainoastaan pfji t)pma neumo, fun on 
tarrois pleijeen malmistaa pienimiljelijöille metomoimaa; ja 
je on: fäptä lehmiä. — TOita Reillä jo on; niitä täptpp 
fjeillä olla; ne omat fjeibän paras tulolä^teenjä, omat fofo 
fjeibän taloutenja perustufjena. 3os l)e päättämät rpl)tpä 
fäpttämään niitä tpöt»ön, niin on jeuraufjena main je, että 
I)e omistamat niille entistä enämpi fjuomioa. Jrje jaamat 
niiben jut)teen fafjinfertaijen l)arrastufjen; f)e forjaaroat ja 
Ijoitamat niitä paremmin jefä jaamat parempia lefpniä, 
enämpi maitoa ja roetomoiman faupan tefijäijifji.

3os maan faiffi pienimiljeltjät pf)tenä ja jamana päi» 
mänä päättäijimät rpljtpä fäpttämään lefjmiä tpöljön, niin ei 
jiitä jpntpiji mitään l)äiriöä. ^)fji ei tuliji toijen tielle jilti.

Kauppa ja tamaranmaif)to eiroät joutuiji pois tajapai» 
nosta; faiffi ppjpiji enncllään, ainoastaan poiffeufjella pieni» 
miljelijän omaan piffu talouteen näl)ben, josja tuliji f>uo= 
mattamafji, että l)än itje toimittaa ajonja jilloin, fuin niitä 
parhaiten tarmitaan.



^Suofiratfu tuefotootma.
Sitä täyttämällä on pienimiljelijäin enemmistö tätjän 

laatta itjeänjä auttanut, itaitfi omat fuitentin yfjimielijet 
jiitä, että je ei ote ollut tyybyttämä, eitä ole tjuomattu jen 
ajan pittään riittämäntään. HRaamietjien fyemojille tulee 
aina i)l)ä enemmän tet)tämää työtä. £tef)itys tultee mafa» 
masti jellaijeen juuntaan, että täytetään yf)ä ujeampia foneita 
— niitto» ja leiffuufoneita, puimafoneita, fylmötoneita ynnä 
ujeita muita jetlaijia. fiot)tapuoleen ei ole enää mitään 
työtä, jota ei juoritettaiji t)emojilla. SMjelty maamla la m e» 
nee ja lannan ajaminen lisääntyy, Öytjyesti janoen: jofai» 
Tella on enemmän tuin tarpeetji tefemistä tjeroojilleen ja 
ainoastaan mastenmielijesti lainaa l)än fyeroofiaan muille.

SRiin fauan, tuin piftumiljelyffisjä on main 3—4 
muofimiljaa ja tätjbemaalla tjeinää, fäypi muotrattu meto» 
rooima fytlä laatuun. Se miljelystapa ei maabi paljoa työtä. 
3os pieni miljelijä moi jaaba täytettämäfjeen pari ^emosta 
yt>beffi eli paritji päimäfji femäällä ja jytjyllä, juoriutuu 
t)än fillä tyllä; mutta fun on fyjymys oifeasta pienen mil= 
jelytjen tjoitamijesta, niin ci je täy niintään, helposti. Siinä 
tulee ejiin joutfo pitfutöitä perin eri aitoina. Siinä on fyt» 
mettäroä mitjantarefjua ujeampia fertoja fejän tuluesfa. 
Sitte on fynnettämä ja äestettämä juuritasroeille, on mebet» 
tämä taimen perästä fofoontunutta lantaa, Tiliä lehmiä ei 
jaa lastea ulos liian aifaijeen. 9ie laitti omat pieniä töitä, 
mutta jemmoijia, jotta omat tet)tämät oifeaan aitaan, jos 
niiben mieli onnistua, ften on jaanut totea mitä on olla 
riippumainen jiitä, tosfa toijilla on aitaa auttaa jemmoijisja 
töisjä, je tietää tyllä mitä pettymyfjiä, fiujoja ja mat)in= 
goita, je jaottaa aiheuttaa. Silloinfin, tuin on roarmaan 
jomittu työn juorittamijesta, ei työn tetjtämäfjeen ottaja 
oietaan aina tarmittaesja malmiina jen juorittamijeen.

15
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HBielä fjuonommin oraat afiat milloin on olemasja main 
löt)f)ä roälipufye taiffa jos työ on toimitettaroa pstäroän 
työnä tai pieniroiljelijän aroustufjen paltliona. ©illoin je 
muuttuu juotostaan joutofyettien työfji, jota ei juoriteta 
oileaan aitaan, eitä oifealta taroalla. 3o npfpjään on foto 
työlästä niille muutamille pienirailjelijöille, jotta pprfiroät 
täi)jin felrootlijeen maanja tjoitamijeen, jaaba työt juorite= 
tuifji jotafuinfin typbpttäroästi raieraatla aroulla. ftun tyjt)= 
mps tulee ujeista pieniroiljelij öistä, niin Eäp ojia airaan 
mafjöottomatfi.

Hilutta mifjipä pitäiji pieniroiljelijän rouofrata tai Eet> 
jätä itselleen raetoraoimaa, fun hänellä omasja naroetasjaan 
on Ijtjroiä raetäjiä?

itänen tarraitjee raain raaljastaa letjmänjä raetämään.

£3anl)a neittuo.
HBantja neuroo pieniroiljelijälle on: .ftäqtä lehmiä. 

Sitä typaa on rauojijatoja jitte jo fäptetty pieniroiljelijäin 
jeasja muutamisja Hluotjin metjätienoisja, joisja maa on 
Eerot)ttä. Hileillä je ei tojin enji alufji fät) niin helposti 
päinjä, jillä monelta pienirailjelijällämme on ainoastaan näl= 
fiintynpt let)mä, jota on feroäällä raietäroä laitumelle reellä. 
Hllaanroiljetysfalut oraat fömpelöt, eiraätfä joroi pienille lai= 
fjoitle eläimille. öefjmiä on luonnollijesti ruofittaroa f) pro in 
ja feroeämpiä maanrailjetysfaluja Ijanfittaroa. Zoiroottaroa 
on parannutta täsjä fofyben tol)ta rooitaroan jaarouttaa 
maamiesjeurojen fautta.

* *
*

föi mitään ole jaottanut pienirailjelijää juuremmasja 
määräsjä riippuraaijetji ja epäitjenäijetji, tuin raetäjien puute.
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(£t {jän mpöstään tosiaan pääfe itjenäijetfi ja riippumatto' 
mafji ennen, tuin l)än tooi toiljellä maatanja omalla 
aurallaan.

©e pieniroiljelijä Euitenfin, jolla on omanaan toäljin= 
tään fafji lehmää, tooi Ippoästi itje toimittaa maamjonfa, 
tosia itje main niin tatjtoo.

Vmmoitut..
3ota Ijpmin lannoittaa, moipi mpös tuottaa runsaan 

fabon. Siitä oioat taiffi pfjimielifet.
£)n ilat)buttamaa näf)bä miten Jelmästi oja pienimil= 

jelijöistä on faanut filmänfä aufi tuon lauseen totuubelte. 
$e eiroät fammo mitään toaimaa, eitä mpöstään mitään 
järtemiä menoja, tun lannoitus on tpjpmptjesfä. £>e aiot* 
tamat lemittämällä fjpmin fuimiffeita naroettaan ja ottamat 
marteen la itti, mitä jaattaa auttaa totoamaan ja fäilpttä= 
mään lantaa ultona. $e lastemat timiin pohjan tantajai^ 
liöön ja pmpäröimät fen ojalla; ja tentieji l)e laittamat tpn= 
nprin jen tesfelle lantameben fotoamifetjt, jota jitte pumpu= 
taan lauhoista pl)teen liitetyllä, nat)fapusfilla marustetulla 
ja pumpputantoon naulatulla pumpulla maniaan tpnnpriin 
mietämätfi ulos tantafetoitutjelle eli fompostille. 3os tye 
terran omat oimaltaneet lannan armon, niin eimät fye lepää 
ennen pprtimpstenjä määrän faamuttamista ja ennen, tuin 
omat onnistuneet järjestämään taifti ajanmutaijesti.

Jeani a f äifiö.
SBoibaffeen faamuttaa jitä tartoitusperää, täptt)p toi= 

mittaa niin, että lanta ja mirtfa lootaan, eitä mitään jätä
^ienitoilieliiö. 2
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hämiä jäilptettäesjä. ftuinfa on ptei jeen jen ajian laita 
nptpjään; tuinta [e toimitetaan? $ftitä puuttumaijimmalla 
tamätta. ®3irtja metäptpp fuuretji ofatji alas hataran na= 
roetan lattian lämitje ja fiinteä lanta luobaan töphään ja 
huotoijeen tuntioon, jofa juuresja määrin palaa totoon ja 
jota uuttaa, mäljät)bpttää jetä jabe, että pmpäriltä olemalta 
maalta lantatajalle juotfema meji. Geuraufjena jiitä on, 
että tun lanta miimein mebetään pellolle on folmas oja tai 
enemmäntin jen lannoitusmoimasta futattuna.

£tuintas on fitte lannan tansja meneteltämä, jos jen 
mieli l)pmin jäilpä? (Snjifji on fatjottama, ettei mitään jaa 
juosta pois. 9lametan lattia on teljtämä täpjin timiitji ja 
je faamutetaan parhaiten lastemalla je jementiltä, jillä puu 
tai maapermanto omat aina epäluotettamat jiinä jutjteesja. 
3os ei ole matoja fementtilattian tetemijeen, jota on jangen 
tallista, niin on jitä tärteämpää täpttää niin paljon tui= 
miffeita, että taitfi juotjema lanta imeptpp ja ppjpp jiinä; 
ja helpoimmin jaamutetaan tämä lemittämällä eläinten alle 
malfojammalta taifta muuta turmepet)tua, jota muisjatin 
jutjteisja on ebullista jetoitusta lannan jetaan.

Soijetji on lanta juojeltama uuttumijelta eli rnätjäh5 
tämijeltä ja liian fiimaaita palamijelta lantajäiliösjä. Säi= 
iiön tulee jiis olla laitetun niin, ettei mettä pääje juotje= 
maan lantaan ja jos niin tarmitaan, on je pmpärpsojitta 
taltta ränneillä juojeltama tulemalta tourumebeltä. ^otjja on 
te^tämä ihan timiitji totoon poljetulta jamelta ja tastettama 
jijään päin miettämäfji niin, ettei pt)tään lantamebestä moi 
mennä hitaan. Santaa ei tumminfaan jaa panna mälittö* 
mästi jamelle, jillä lantaa mebettäesjä, painumat tärrpjen 
ppörät ja metäjät jiit)en, repien jamea irti jolloin lanta jot* 
feentuu itje jameen ja jaattaa pohjan muoji muobelta tel= 
paamattomammatji tartoitutjeenja ja phä mähemmän täpttä= 
mään niitä maatimutjia, joita luultiin moitaman jiltä obottaa.
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Sen talia on poi)ja peitettäraä Ijpllplauboilla, joita rooibaan 
pitää loosja iinne tänne afetetuilla rimoilla. Santa on 
ammein luotatoa Ijproin palattuun tunlioon ja fiiijen jelott 
tettama riittäroästi Muutteita niin, että ie ei pala liian tiu  
raaasti ennen, luin ie roiebään pellolle laiattaraatii juomu= 
ban ja muun jellaijen lanoja jelatunliolji eli lompostilfi.

Siis oraat jeuraaroat fäännöt otettaroat tarloin raarteen: 
@Stä juoff eitin lanta juoffemaSta pois; ja 
e§tä lanta litan Ithuaasti palamasta.

Jianfa^uotte ja fanfatoefifäifiö.
iloita jääntöjä rooibaan noubattaa roallan Iiroin, 

jos roain naroetan lattia ja lantaiäiliön pol)ja oraat tiroiit 
ja lantafäiliö muutoin fuojellaan muualta tulemalta raebeltä 
ja iitä rooibaan teljbä helpommin, jos on lähettämönä 
turroepel)!ua. harlja iten  luitenlin jaotetaan ottaa talteen 
laitti lanta, jos iitä jäilptetään Jatollijesja tjuoneesja ja loo= 
taan lantaroeji lantaraejilairaoon; ja luta niulemmalta on 
luirailetta, jitä juurempi määrä juolferoaa lantaa juoljee 
pois ja jitä tärleämpää on riittämän juuren Iantaroejijäiliön 
olemasfa olo.

itiinteä lanta ei ote lantaljuoneesfa luiroumifen, eitä 
roäljäl)tt)miien roaarasja. puolieroa lanta, jola on roielä 
arroottaampaa, luin liinteä, rooibaan loota ja jäilpttää 
lantaroeiilairoosja, lunnes oilea aila jen läpttämijeen on 
läjisiä.

Ujeimmat järjestämät laitti pariin ofastoon ulloljuo= 
neesia. sl)£)teert niistä luobaan liinteä lanta, permanto on 
liraettp mululaliroillä, jotta oraat fijoitetut liinteään jaroi= 
lerrotjeen ja peitetyt jementillä. Soijesia ojastosfa on 2—3 
Iptjnärää (120—180 jentim.) jproä, muurattu iäiliö juolje» 
raalle lannalle. SRuutamat pitämät parempana pyöreätä
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fäiliötä, toimet nelifulmaista. 3otfut muuraamat f en T>ar= 
maasta timestä, toimet tiilistä ja roielä jotfut roalaroat ien 
iiraestä ja fementistä. Sillä faifella ei tuitenfaan ole Juurta 
merfitijstä ja ne feifat Joraitetaan olofuf)teiben mutaan, 
ipääafia on fäiliön olemasfa oleminen, että }e on tirais ja 
että yiitjen maatuu juofferoa lanta, fiefjminaroetasta, fifo= 
läätistä ja lantafäiliöstä jotjtaroat puttitorroet fäiliöön. Se 
on peitettäroä magmoilla lantuilla niin, että färrit rooibaan 
ajaa fille, lantaa Euormaan mättäesfä taifta lantaraettä 
pumputtaesfa.

Cantafäiliön pohjan on tunturoasti raietettäroä fäiliöön 
päin niin, että lantatunfiosta tit)Euroa roefi nopeasti juotfee 
fäiliöön. Siuta hitaammin lantaraefi roirtaa fäiliöön ja tuta 
fauemman aitaa fe fiis on ilman roaitututfen alaifena, fitä 
enemmän fen lannoitusraoimaa Ijäroiää.

Sen rauoffi on parasta faaba juofferoa lanta imepttp 
mään fuiroifteefen ja feuraamaan tiinteää lantaa lantafäiln 
öön. iftafyempi on antaa rairtfan araonaifisfa fouruisfa 
juosta tarjatosta fäiliöön ja taittein pahinta on, jos neste 
faa titjfua alas maahan tai Ijailjtua ilmaan ennen, tuin fe 
el)tii fäiliöön.

.Jtompostifanfa.
TOaiffafin pieniroiljelijällä on fetä lantatjuone, että 

lantaroefifäiliö, on roielä olema tjtfi lantatunfio olemasfa 
l)änen rafennustenfa lät)istösfä tompostilannan roalmistami* 
feffi. SBalitettaroasti on liian monta, joilla ei ole Eäfitpstä= 
tään fiitä, mitä fompostilantatunfio on.

Semmoinen muobostetaan tukasta, rifoista, tatu oja» 
liasta, turpeista, tananlannasta, mattilannasta, ritfaruo» 
joista, leE)bistä, nuorista fanerroista, tieliasta ja monesta 
muusta, jota pienimmäsfäfin maataloubesfa rooibaan faaba
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runsaasti, jos main jiitjen oileirt {iinnitetään huomiota. 
föaiEti femmoinen footaan tunftoon, jota afjEerasti {astellaan 
lantaroebellä. Siina fen mutaan, fuin fäpminen ja matane-- 
minen ebistijt), {äännetään tuntia; ja muutamana tauniina 
päivänä huomataan toto tunfio muuttuneen oivallijetfi ja 
arraottaatji Iannatji.

Sillä tatuoin taoibaan touobesja toota monta tuot» 
maa lantaa; ja monitin pienviljelijä tietää tertoa juuri 
{ompostilannan atoulla alufji jaaneenja maan jonfinmoijeen 
tooimaan.

?){ji ja toinen fentiefi väittää, että ne jätteet, joista 
tompostilantatunEio valmistetaan, oliji tooitu t)l)tä Ijptoin 
fetoittaa fuureenfin lantatuntioon. @e ei {uitentaan pibä 
paiffaanja, jillä Tiitta ne ennät faavuta täpttä vaifutusvoi= 
maanfa ja fpnnpttävät täpmijiä ja femiallifia tetjitpffiä fem-- 
moijiatin, jotta vahingoittavat navettalantaa.

* *
*

$3asta fitte, luin pienimiljelijä ottaa talteen lannan 
jofo lantajäiliöön tatji lantaljuoneejen, fun Janella on lanta= 
toefijätliö ja tompostitantatuntio, on lantatyfymys jaanut 
ratfaijunfa.

Useampia tartempia jelitytjiä tarrattaan tämän afian 
järjestyneen faattamifetji. Sftiitä felitytfiä ei ole täsfä, roaan 
tarfoitetaan ebellä olemalla main herättää huomioa ajian 
luoteen. 2>os f e terran on jaatu tjerätetyffi ‘ja päätetty aji= 
aan ryhtyä, niin on peippoa panttia itselleen tietoja ja mai= 
nituita felityffiä. pienimiljelijä on tjarfitjema ja maromai* 
nen. §>än ei pane rahojaan menemään ennen, tuin on jet= 
millä liitä, mintä rnuoffi t)än niitä fxxluttaa.
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^8efowotma jn fcmnoifus.
3os pienitmljelijä aluEji on jaanut täpben EäjitpEjen 

näistä Eatjbesta EpjpmpEjestä — roetorooimasta ja lannoi» 
tuEjesta — niin on i)än aitonut oifeasta päästä.

^benteEeroää on misjä t)äneliä on totin ja tai mil= 
laista maata t)än töitjelee, mutta metäjiä ja lantaa täytyy 
hänellä olla.

2>os l)än on ne molemmat jaanut järjestetyiEji ja t)oi= 
taa niitä jeiffoja järferoästi, niin l)än on ijantä alallaan ja 
pääjee Eyllä Eäyntiin. Sitäroastoin jos eitoät lannan ja tue» 
täjien jeifat ole oifealla tolalla, niin moi l)än riuhtoa ja 
retjtiä äärettömyyEjiin asti jaarouttamatta jilti tarEoituspe- 
räänjä. SiEjipä onfin talousjeurain ja muiben yleistysten 
ctupääsjä ol)jattatoa ljuomionfo näihin taiteen toetaan, tai)- 
toesjaan auttaa pienitoiljelijää eteenpäin.

^MEintolainat — tahi niintuin niitä oifeammin olifi 
nimitettäroä, lainat et)bolla niiben määrättyyn tarEoituijeen 
Eäyttcimijesta — omat erinomainen aroustusEeino. Cainoja 
annetaan 25—50—75 jopa 150 marttaantin asti Eäytettä- 
toäfji Eäytännöllisten leljmitoaljaiben, auran, äteen, Eärry- 
jen, lantaroejifäiliön, tai lantajäiliön ynnä muiben jellaisten 
hanEEimijetfi, jonta ohesja nimenomaan määrätään miljin 
aroustusta jaabaan Eäyttää ja tartoin pibetään jilmällä jen 
eljbon täyttämistä.

Siinä juljteesja ei tee roaiEutusta ainoastaan raha
määrän juuruus, maan juurin merEitys on jillä, että huo= 
mio Eerta toijenja perästä Eiinnitetään Eal)teen ebellä mai
nittuun ebistyEjen ehtoon ja että pibetään Eiinni paEollijesta 
juuri niillä alottamijesta.
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^ttutrihafimittiilielt)s«

Siina on alotettaroa alusta ja niin on tel)ti) täsfä piffu 
firjajesja.

Olen alottanut Janomalla pieniroiljelijälle: fäptä tet)= 
miä tpöljön ja fjoiba lantaa ljuolellijesti. Olen niin fjpmtn, 
fuin olen tooinut, foettanut roafuuttaa tiettä Jiitä, että niitä 
fatjta f ei Etaa ei Jaa fprjään JpJätä.

kartoin teroitettuani (itä mieleen, rotjfenen luottamuf* 
Jella ejittää mitä minulla Jitä lähinnä on Jonottamana. 3a 
Je on: miljele paljon juurifasmeja.

perustus.
tunnen näet paremmin tuin l)i)iuin, oleman f)i)öbi)= 

töntä antaa pieniroiljelijälle näitä neurooja ennen, fuin tjän 
on Jaanut lefjmät maljatkin ja lannan Ijpmin JäilptetpfJi. 
3os f)än on JemmoijesJa ajemasja, jotta hänellä on main 
rnäfjän taitto huonoa lantaa ja häneltä totonaan puuttuu 
metäjiä — ja Jitä pahempi JemmoiJella fannalla on encm* 
mistö mielä tänäfin päimänä - niin on Suttaan näl)ti)ä 
mairoaa l)änelte juuritasmien miljelemijestä puhuminen. 
Serroe järti Janoo tjänelle niiben fäproän pii l)änen tpfpnjä.

Väitellä on jo niin paljon roaimaa fjanffiesfaan Jitä 
roätjäpätöistä metomoimaa, jota roaabitaan 3—4 miljalai* 
Ijoonja. (Enempää f)än ei moi ajatetlataan. 3a Jen lijätji 
tulee, että juuri — ja JiJäruofintafasmit maatimat puetaan 
ja mäfemästi lannoitetun maan, jos niistä mieli mitään 
tulla, mutta tjänen maanja on Jefä täpnnä riffaruot)oja, että 
uumutettu. Sjän marmaanfin jotjtuu Jiiljen tulofjeen, että 
t)ätä pafoittaa t)änen ppjpmään manioillaan taitto t)än for-- 
teintaan tefee toteen, jota ei onnistu, fosfa oifeaa onnistu* 
mijen perustusta puuttuu.
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äitinä tuitenfin oletan jen perustunen oleman olemasja 

ja jos niin on, niin ei rooiba antaa parempaa neurooa, tuin: 
roiljele juurifasroeja.

Jljan nmafimttftfef,
Sofaijella ajalla omat omat roaatimutjenja. ipittänä 

touojijarjojen aitana tuli maanroiljelps i)t)tuin toimeen roil* 
jän männillä.

SRtjftjijin on tuotettavaa vooita ja jitä jetä paljon, että 
ljuoteaa ja tjproää.

9tiin perinpohjaista muutosta ei jaaba läpi airoan 
pian. ftun muutamia rouojifpmmeniä tafaperin alettiin ejit» 
tää voaatimus jalostetuista tuotteista, tarttuiroat maamiefjet 
jiiljen aitoan luonnollifeen feinoon, että rt)l)ti)iiv)ät jättämään 
roiljan voiljetemistä ja ainoastaan jitä muuttamaan tooifji. 
ätiiben juotuisten olojutjteiben voallitesja, jotta jeurajiroat 
mainittua muutosta, tannatti je l)t)roin, mutta roiimeijinä 
ftjmmenenä rouotena omat hinnat olleet pqjpmäijesti lasten» 
tumasja ja npt me olemme jillä ajan toljballa, jolloin t)[)ä 
tarmoffaammin maabitaan toista ja Ijuoteampaa tuotanto» 
hintaa, tuin je on, mitä moibaan jaarouttaa pääajiallijesti 
miljalla eläimiä ruoftimalla ja lif)oittamalla.

'gftetjufabof.
Soijin janoen: reljufasmeja on miljeltämä miljan aje= 

masta mitä juurimmasja määräsjä.
(£i fannata taf)i faitisja tapaufjisja fannattaa t)uo= 

nosti tuottaa moita, liljaa ja jiiaroata roiljasta, mutta je 
fannattaa ja jämällä maapalalla moibaan mottia paljoa 
enemmän, jos roiljellään juurifasroeja ja rotljantareljua.

Se oppi ei ole uuji. SRaamieljet omat jo tauan tutu 
teneet jen. Sitä on ferta toijenja perästä Jjeille janottu,
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tjeibän jitä jeuraamatta. Se on ollut Reille liiatfi maifea» 
tajuista.

5tjia on niin, että retjujatoiljin, niiben roiljelpfjeen ja 
fäi)ttämijeen perustettu talous on monimutfaijempi, maitoa» 
loijempi ja panee maanroiljelijän felroollijuubelte, täsmälli» 
jptjbelle ja tpömoimalle paljoa juurempia maatimutjia, luin 
miljanroiljelpfjeen perustettu talous.

Siinä tuitenfin on pienitoiljelijän toointa. £>änen roil» 
jelemäinjä tilusten laajuus ei ole latoeampi, tuin jellainen, 
että l)än itje tooi juorittaa taiten tpön oifeaan aitaan par» 
l)aimmalla tatoalla. (Ei tutaan tooi fyoitaa juuritastoilail)oa 
niin täpbellijesti, tuin f)än, eitä tutaan jäilpttää juurifas» 
toeja niin Ipiolellijesti taitto täpttää niitä l)äntä paremmin.

guuriftctsnrittrifjefgs.
ipienitoiljelijän tulee jiis toiljellä juuritastoeja ja mie» 

läpä juurisja määrin. Uliin, jemmoijisja määrin, että ne 
omat ja riittämät toto taimen aitana pääretjuffi fetä lei)» 
mille, että lampaille ja fioilte.

Ujeimmat trjllä ustomat lehmien ja lammasten jt)ö» 
män juurifasmeja, monet jiiljen jijaan epäilemät niiben ole» 
roan jomeliasta rarointoa jioiltetin.

^pienimiljelijöitlä, jotta pmmärtämät oifeaa taloutta, ei 
fuitentaan ole jiitä epäilptjiä.. 9le tuntemat mitä armo juuri» 
fasmeilla on ja ne tietämät juurifasmeja fasmaman pel» 
lon tuottaman fafji mertaa juuremman jabon, tuin miljaa 
lastuaman. 9le tietämät juurifasmeilla moimanja tuottaa 
tuotteita paljon ja ljuofealla, ilman niitä fitä mastoin mä» 
t)än ja falliilla pinnalla. 9le juurentaroat juurifasmimtioroa 
muoji rouobelta ja tuta enemmän juurifasmeja f)e jaarnat, 
fitä enemmän l)e jaarouttaroat etua niiben fätjttämijcsfä.

fiuullatjeni näl)täesjä, tuinfa paljon juuritastoeja jaa»
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baari ja miten laajasti ja ymmärtäroäijesti niitä täytetään, 
on meillä juunnilteen paras mittapuu, päättääfjemme jiitä 
faunasta, jolta pieniroiijetijän maanrailjelys on.

c&ät) hitaasti eteenpäin.
9iiin lämpimästi fuin mat)boItista fefjoitan pienimilje= 

Iijän toiljelemään juurifastoeja ja toieläpä juuresja määrin. 
(Eljbottomasti äjään fiifjert fuitenfin: fät) hitaasti eteenpäin. 
Siihen tarraitaan näet jefä harjoitusta, että ymmärrystä. 
9liitä tarraitaan hymin niiben raiijetemijesjä, fuin nä= 
ben fäyttämijesjäfin. Venettä puuttuu harjoitusta ja fofe» 
musta, je ryhtyy ajiaan ujein tafaperoijesti. Sellainen jaa 
panna jäljen liian paljon txjötä taiffa ei lainfaan raoi ajä 
asja juoriutua. trjäneltä puuttuu oifea tolffu työn tefemis= 
aifaan nähben jamoin fuin oifeaa menettelyä työn juoritta» 
mijesjafin.

©en rauofji on alotettaroa roäfjisjä määrin, ett'eiroät 
erehbyfjet tule niin tunturoifji taiffa rohfeutta niin ei helposti 
menetetä, raaiffapa enjimmäijet fofeet eiraät onnistuijifaan. 
SBäljitellen jaaroutetaan fofemusta ja jilloin ilmenee, ettei 
juurifasraien roiljelemijeen raaabätaraa työ ole läljesfään 
niin roairoaloista, fuin je alusja näyttää, ftun päästään niin 
pitfälle, että työ rooibaan toimittaa harjaantuneella fäbellä, 
niin raoibaan ehtiä paljon.

3«a«.
Garoealle lerainnyt luulo on juurifasraien railjelemijeen 

roaabittaraan erittäin ljt)mää maata ja moni työ laimin nii= 
ben railjelemijen ajatellen hänen maanja faifisja tapaufjisja 
oleman jäljen jopimatonta. ©e luulo on fofonanja määrä.
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Sotaista maaperää jäijfimmästä jaroesta femeään fan» 

gastjietaan tai jammal» ja juomaafjan jaotta tooibaan fiitjen 
täpttää. Stjestänjä fuitenfin on jetmää faiffien maanlaatu» 
jen ei tuntmintaan antaman tjljtä tjpmiä, ijtjtä juuria tatji 
rjtjtä marmoja jatoja, olioonpa fpfpmtjfjesjä fitte jofo juuri» 
fasmit taiffa muut pellonfasmut. Samoin on jelmää fan 
fellaisten juurifasmien ei fopiman miljin maanlaatuun taljanja. 
Sentäljben tulee roatita Mietin parhaiten jopiroa maaperä.

fnjmällä, jproällä multamaalla rooibaan jiten miljellä 
nauriita, portfanoita ja lanttuja airoan tafjbon ja tarpeen 
mutaan. Se maanlaatu jopii niille faifille. ftempellä Ijieffa» 
maalla ei jitä mastoin pibä miljellä lanttuja, hiillä on juu» 
rempia maatimufjia, tuin tgetfamaa fpfenee tppbpttämään. 
Semmoijesja maaperäsjä fetjittpmät ne hitaasti tai eimät 
taintaan onnistu, fun ne jo muutenfin omat arfoja. $orf» 
fanat ja nauriit jiiljen jijaan menestpmät tjtjroin, antamat 
runjaan jabon juofjeroatla fjiebaltafin. M itä tai)ta juuri» 
fasmilajia moibaan pleijeen miljellä faifellaijella maalla, 
paitji tjtjmin järjtätlä jamella. Sillä ei porttona tasroa 
tjtjmin, fun jen pitfä juippu ja hienot juuret eimät moi tun» 
feutua titjeän jamiferrofjen läpi. Sellaisella maalla jitä 
mastoin onnistumat lantut. Stiitä roiimefjimainituita rniljel» 
tään enimmäfjeen ihmisten ruoafji.

UtiinMn janottu, juurifasroeja jaottaa miljellä faifel» 
laijesja maaperäsjä jiinä määrin, tuin je tjleijeen on milje» 
Ipsfetpoista. ^ienimitjelijän tulee ja tätjttji) jen muofji mil» 
jellä juurifasmeja ottoonpa äärten maanja millaista fjtjroänjä.

Suuttumaan föijijimmisjä ja Ijieffaijimmisja paifoisja 
olen minä pienimiljelijöillä näf)nt)t nauriita, portfanoita ja 
lanttuja niin juuria ja jrjferoiä, tuin mitä mäteroimmäsjä 
maasjafin fasmaneita. 9te tjaraaroat, fitfemät, mullittamat fer» 
ran toijenja perästä; lannoittamat maan ujeampia fertoja fejäsjä 
lantamebellä jofo jefoittamattomalla tatji mebeltä jetoitetutla.
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Se on rasfasta tpötä, mutta ne eiroät mäjp fiif)en. 

Suurifasmit oioat tjeibän plpeptenänjä fefällä jamoin tuin 
parhaimpana lof)butufjenanja talmiruofinnan aitana.

gfntanafa.
„s2lina otetaan Xansfanmaa meillä ejimerfifji! Siellä 

on fejä lämmin ja pitfä. Siellä fasmaa tai Hi toimella 
mauhbilla. 9Jiiten Maatetaan toerrata meibän pohjoista 
ilmanalaamme Sansfan ilmastoon ?" Sifia on aito an niin. 
SRutta juuritastoien miljelemijen ollessa tpjpmpfjesjä, on 
meiltä jo riittäroästi totemusta omastafin maasta. ©fimer< 
tin muofji mainittafoon muutaman maamoitjelijän Kajaanin 
lähellä, jota on liti napapiiriä, ei tänä tatorouotena jääneen 
mitään muuta toiljaa onnistumaan, tuin juurifastoit. ftaura 
torjattiin roihantana ja rufiista tuli lato, mutta juurifas* 
roeista jäi t)än jiemeniätin. öuuliji juurifasmimiljelpfjen 
juuri meibän maasjamme jen ufein jateijine tejineen ja fun 
täällä jitä paitji nauris terran on ollut pl)tä pleinen, tuin 
peruna npfpjään, oleman rnarjin jomeliaan, erittäintin tosta 
npt on olemasja faraistuja lajeja, jotta eiroät janottamasti 
färji paffajesta ja eittämättä tuottamat hqroctä ja moima= 
tästä rehua. (Stelä^Suomesja on tasmuaita äimän fpllifji 
pitfä, jos main pibetään märällä, että tasmit eimät färji 
ramintoaineiben puutetta; ja pohjois=Suomesfa moimat jiellä 
olemat pitfät päimät ja maloijat pöt fejäijin juurefji ojafji 
palfita jen pitemmän fasmamisajan, jota eteläijemmisjä 
maisja juobaan fasmeille.

Jlfä faäsfä Tanfaa.
Sanotaan juurifasmien maatiman paljon lantaa ja je 

on äimän oifein. lannoitusta täptpp toimittaa, 3uurifasmit 
antamat juuren jabon ja fohtuullistahan onfin, että ne maa- 
timat palffion jiitä. lannoittaminen ei formaafaan misfään
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paremmin itfeänfä, fuin juurifasmeisfa. 9le rooimat fäyttää 
Ijymäffenfä lantaa; ne fietämät fitä ja ne palfitferoat fen.

3uurifasmeja roarten rooibaan lannoittaa tamallifella 
favjalannalla, lantaroebellä ja fompostilla. ftäytettäföön 
mitä laatua fyyroänfä, niin ei ole fitä fäästettämä. (Snnen 
faiftea on fäytettämä lantamettä niin runsaasti, fuin mat)» 
hollista. parempaa ja luotettamampaa fen fäyttämistapaa, 
fuin nimenomaan juurifasmeille, ei ote olemasfa. Sitä moi= 
baan niille fäyttää fuurisfa määrin mälittömästi ennen 
fylmämistä ja miebonnetusfa muoboefa fefän fuluesfa ufeita 
fertoja ritoien mätiin, ftompostillafin lannoittaminen on 
ebullista marfinfin porffanoilte ja laidalla l)iellamaalla l)uo= 
mataan fjeti multamuuben fiten lifääntymän.

®n täsfä, enempää fuin muisfafaan fof)bin muutoin 
taf)bo ryhtyä antamaan neutooja yffityisfoljtiin; tjaluan 
main teroittaa mieliin fitä, jofa on pääafia ja jofa tuutuu 
afiaan faiffialla: lannoita runfaasti juurifasmeille! fiun
fe tapahtuu, niin faabaan runfas fato lait)immallafin maalla, 
fjeifosti lannoitettaesfa fitämastoin tulee faalis ljuonoffi 
parfjaimmallafin maalta. Se fosfee faiffia pellon fasmeja, 
mutta ennen faiffia on fe olettama tjuomioon fuurifasroien 
fufjteen.

Sen lifäffi tulee fe, että juurifasmit pian antamat 
lannan tafaifin. Siinä naroetasfa, josfa runfaasti ruofitaan 
fuurifasmeilla, faabaan myösfin runfaasti lantaa.

Ilejattto.
jXiäfJemta ftefanfonrifjefysfä.

ifSaitfi monta muuta etua tuottaa enennetty ja t)uo= 
tellifesti Ijoibettu fuurifasmien miljeleminen fenfin, että 
fefannon täyttämistä moibaan josfatin määrin rajoittaa.
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ftejanto on Ijptoä ja toälttämätön jeuralainen monille 

roiljalailjoilte. Se ejiintpi jo muinaisaiEaijesja maantoilje* 
ItjEjesjä ja on, fitä pahempi, tarpeen roaatima ufeimmisja 
paiEoin npEpaiEanaEin. Siejanto on EuttenEin feEä Eallis, että 
toaitoaloinen ja on jen taEia, jos juinEin laatuun Eät), pie= 
nennettäroä niin pieneEji, Enin maljbollista EoEo peiton pinta* 
alan jutjteen. Se jaotetaan teEjbä EaE)bella tatoalla.

loinen tapa on jo tullut pleijeEji, Eun on jiirrpttt) 2= 
ja 3:jaEoijesta roiljelpEjestä, josja puolet tai Eolmas oja EoEo 
toiljellpstä maasta oli Eejantona, monirouoroijeen toiljelpE* 
jeen, josja Eejanto ujein rajoitetaan aina Eafybenteentoista 
ojaan pintamlasta.

EOiinEa touoEji jiis laittEaan pibetään Eejantoa? Saa* 
baEjeen maan möpEjeäEfi ja pul)taaEji. SKutta airoon jama 
tulos jaaroutetaan juuriEastoeja roitjelemällä. §ptoin tjoibettu 
ja tjqroin onnistunut juuriEastoien roiljeleminen pudistaa 
maan t)f)tä pul)taaEji ja möpIjeäEji, Euin parhain Eejannoimi* 
nen. Slinoastaan je roarjinainen eroitus Eät) ilmi, että 
ebellijellä tatoalla putjbistaesja ja möp^entäesjä jo jamana 
rouotena jaabaan maasta artooEas jato, Eejannoimalla taas 
ei mitään jatoa.

©Eös oliji jiis jpptä EoEonanja luopua Eejantoa Eät)t= 
tämästä ja jen jijaan toiljellä juuriEastoeja?

®i! kartoitus on EauEana jiitä, että Xjeti jo aluEji 
neutoottaijiin rpljtpmään juuriEastoien toiljelemijeen niin 
juurisja määrin, että jille jätettäijiin EoEonainert touojitouoro 
Eastoien jarjasja; — aluEji on mieluummin roalittatoa toain 
puhtain ja paras oja pljbestä rouojitouorosta. SBuoron 
jäännös on jäännöllijesti Eejannoitaroa. 2ällä tatuoin Eui= 
tenEin Epltoämällä juuriEastoeja Eejantotouoroon tooibaan t)l)ä 
pienentää Eejantoa.
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^efannon IjoiEo.
IDleibän maasjammc täytetään Ealjbenlaatuista Eejan* 

toa: tolo= ja puolitejantoa. 5toEo Eefanto on tamallijin. 
©itä täytetään jamimaalla jiten, että pelto Epnnetään jpt= 
jpllä tjuolellifesti ja jaran festelle lennetään mejimato. ©t)E= 
jpllä mpös ojitetaan niin paljon, Enin aiEa mpöntää. fte» 
toääilä tplmpajan jätteen äestetään pelto. 3°nEun ajan 
Euluttua Epnnetään jproään taitoihin roiihuijin. ©itte jaa 
maa olla jillään pari toiiEEoa, että riEEaruotjon jiemeniliä 
oliji tilaijuus itää. Sonatin päivoänä äestetään jitte, jos 
tanoitaan. Ojitustöitä jatEetaan npt ja mpöstin pellon tajoit= 
tamista. SlesEiEejän aitaan eli 3ul>annuEjen aitaan Rajoite* 
taan lanta ja Epnnetään fjeti matalaan, ^art miiEEoa lan= 
noitutjen perästä Epnnetään taas, mutta npt jptoempään 
niin, että maa taas peittää lannan. DtiEEaruoljot äestetään. 
SBoibaan jprätätin, jos jamituori on IjaitaEji. 3os niin 
tanoitaan, on maa Eqnnettämä toielä terran, ei EuitenEaan 
mt)öl)emmtn, tuin Epmmenen päitoää ennen Eplmämistä. 
SöieläEin ennen jiementämistä jyrätään, jos on pouta ja 
äestetään, jos on jabe, aina tarpeen mutaan niin, että maa» 
EoEEareet tulemat Eananmunan EoEoijitji. ©ppsEptmön mul* 
lattua, ajetaan mejiroaot, jillä ruis on arta pintaroebelle. 
Ojiin pubonneet EoEEareet nostetaan plös. ftpntämistertojen 
tutu riippuu jamen jittepbestä.

piettä» ja multamaalta ei Eoto Eejannoimista toimiteta 
niin perinpoljjaijesti. SppsEpntö moibaan juorittaa mpö* 
Remmin ja aroonaijet ojat pudistetaan Eemäällä; äestäminen 
toimitetaan aiEaifin ja maialaan, jotta maa jäilpttäifi teroät» 
Eosteuben. kestetään uuhestaan fittetuin riEEaruot)o aitaa 
teljbä Ijebelmätä. 3  on f un aitaa ennen EplroöaiEaa lemite» 
tään lanta ja Epnnetään maaljau mälittömästi. (Snnen tpl= 
mämistä labataan tal)i ^estetään pelto ja jitte ajetaan
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mejimaot t)nnä peitetään pellolle maalollareet ojien
pohjista.

ipuolilejanto lennetään jpljpllä, mutta jitfyen Iplme» 
tään mif)antarel)ua tailfa martaista perunaa leroäällä niin 
aifaijin lorjattamalji, että lejantotpöt tooibaan toimittaa 
ennen jtjpslplmöä.

Sppsmuollaus feroättoiljalle on pääasiallisesti famam 
laatuinen, luin jppslejannonlin täyttäminen. ©e on toimi* 
tettaroa tjpmisfä ajoin.

Ojitus.
töejanto on huolellisesti ojitettama, jillä juuriiasmit ja 

miljantaretjut menestpmät tjuonosti märäsjä maasja. TOie= 
märin tulee olla juurimman, jillä rnebon tjpmppbestä riip* 
puu laitti. 91 i s E a o j a t omat lairoettaroat pellon ympäri, 
niinfuin puitteet taulun ympäri ja jiitä, mieluimmin jen 
alaioimmitta fol)bin omat lastuojat jot)bettaroat maltaojaan, 
jollei jarfoja ole lyhennetty poittiojalla. ©ariaojat eroamat 
lastuojista ainoastaan fiinä, jotta ne eiroät ulotu nisiaojaan, 
maan jättämät miiben metrin lemyijen ajojaran pellolta liit* 
tumijen Ijelpoittamijetji.

'•prtufamia tmiffaitlifict.
3uurifasroien miljelemijetlä on jiis latji tarioitusperää, 

nimittäin l)ymän jabon jääminen ja maan jetä pul)bistami= 
nen, että möyhentäminen.

3os alusta altaen ollaan tästä jetroillä, niin huoma* 
taan helposti miten juuri eroitus jillä on tjoibetaanfo juuria 
fasroipeltoa tjuolellijesti tal)i ei.

©itä on tjoibettama ljuolellijesti. 9liin on tel)tämä 
jefä juurilasmien, että maan talia, tfjymää hoitoa rnaabi*



33
taan alusta loppuun asti ja pilluroiljelpljesjä le fpllä !at) 
laatuun, SBaillapa juurilasroien toiljelemistä jiinä harjoite» 
taanlin jen juurimmasja maljbollijesja laajuubesja, niin 
eimät peltomuorot ole juuremmat, luin että mies, roaimo ja 
lapjet moimat ne pitää mitä parfyaimmasja lumtosja, jos 
Reillä main on älpä jäljen.

harjoitus on täsjälin paras opettaja, mutta tummin* 
Iin annettaloon täsjä muutamia miittauljia, jotta omat Ies* 
täneet loetuljen ja joita faiffia moibaan empimättä 
noubattaa:

1:1 ji) Sllotteleroa juutilasmien miljelijä telee miijaasti 
malitesjaan enji loteejen palojen miljaminta, parljaite Iän* 
noitettua ja parljaite l)oibettua peltoa. Siten Ijän mälttää 
onnistumattomuuben maatan. SBaitlapa Ijän teleelin jontun 
erel)bt)Ijen, niin moi l)än luitenlin obottaa jotaluinlin ttjp* 
bpttämää jatoa ja Ijalu enempään foettelemijeen jäiltjt).

2:Iji) 3° jt)fjrjllä on maa tjoibettaroa niin Ijtjroästi ja 
ljuolellijesti, luin maljbollista. 3os jitä lemäällä liialji 
muollaillaan, niin je Mmuu helposti.

3:Iji) Siemenen Iplmämijen tulee etjbottomasti tapat)* 
tua maan miimeijen muollauljen perästä. Ujeat juurilasmi* 
mainiot jäämät onnistumatta jilji, lun tästä jäännöstä ei 
oteta maoria. iJSuoli tat)i lolonainen päimä on enämpi, luin 
Ipllilji luiroaamaan maan pintaa niin paljon, että jiemenen 
itämijelle roälttämätön losteus tjailjtuu.

4:Iji) §tjmä jiemen on Ijtjroän jabon pääeljtoja ja 
minä malamasti teroitan pienimiljelijän mieleen jitä, että 
tjanffii itjelleen jellaista jiementä. ©i tosiaan jaa riippua 
pellästä jattumuljesta, mistä jiementä jaabaan, eilä parhain* 
laan jiemen ole täsjä jutjteesja liian tjtjroaä. — ftätjtä t)t)= 
mää jiementä ja juurista määrin, huonoina muojina jaa* 
tetaan jato maljbollijelji runjaalla Itjlmämijellä n iis jä lin  
pa ilo in , joisja jäästämästi Irjlmäminen pettää.

^ieniTOiljelitä. 3
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5:tji) Onto fylmäminen tefytämä jofo tajaijelte maalle 

tälji matoljarjoille ?
Siitä fyjymyffestä ollaan eri mieliviä.
Sljia on fuitenEin niin, että tajaifella maalla miljele* 

minen antaa Suurimman tulon misfä maa on tjymää, mutta 
matoljarjoille fylroämijesjä on toäljimmän työtä. 2Batot)ar=- 
joille fylmäminen on meillä tamallijinta ja puolustettaroafin 
jiinä, misjä maa ei ole Ijymää, eitä jymältä muofattua. 
$arjamatoil)in tylmettäesjä jää ritoien toäliin 65—70 jenti* 
metriä, jota on roälttämätöntä Ijemojella puljbistamijelle. 
Sajaijelle maalle tylmettäesjä tarmitjee ritoien toäli olla 
main nauriille 45 jentirn.; reljujuuriffaille ja portfanoilte 30 
jentimetriä.

Semmoifilla roälimattoilla moiroat juurifasmit jaamut= 
taa täybellijen teljityEjen ja tila on riittäroä täjirooimalla 
perffaamijeen.

Se ei ole mäljäarmoinen jeiEEa onlo rimien mäti 45 
tai 70 jentimetriä ja jifjipä moibaantin tjyroisjä olojul)teisja 
l)anEEia itfelleen runjaampia jatoja tajaijella maalla.

6:fji) Ktiin tulemme itje tylroämijeen.
5D3äI)itellen omat pienet Eylroytoneet tulleet yleijesti 

täytäntöön ja parhailla niistä moibaan fylmäminen toimita 
taa luotettamasti ja helposti. Slmeriiffatainen „$lanet 3u= 
niorin" tone on tyrnin ijymä, eitä niin l)irmeän tallistaan.

On tuitentin olemasja monta tuhatta pieniroiljelijää, 
joilla ei ainafaan alutji ole maroja ostaa Eylmyfonetta*ja 
niitä moibaan lotjbuttaa jiltä, että tullaan toimeen Eylroty 
toneettatin — jaotetaan airoan fjymin olla jitä ilmantin; ja 
jilloin täytetään jeuraaroaa menettelytapaa:

Safaifella maalla. 2el)bään työtapine, jota on tyrnin 
juuren ijaran näföinen. Sen piilapa on 90 jentirn. pittä 
ja marustettu 16 jentirn. pituijilla piillä. Klamiin jiemenien 
tylmämijeen täytetään toimea piitä 45 jentirn. mälimattalla;
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portfanan jiemenen fplroppn taas neljää piitä 30 {entim. 
roälimatfalta. $iitä jiirtelemällä moibaan jamaa poraa 
fäpttää fumpaijeenfin tartoituffeen.

®Jaan jaatua miimeifen muottauffenja, fiinnitetään 
npöri pellon pii ja {itä mpöten roebetään paralla enjimmäi» 
{et tplroproaot. Siemenet (pimetään niihin täbellä ja {itä 
mutaa, tuin tplroäminen ebistpp litistetään maa fplroetplle 
palstalle fäjijprällä, jota ppbellä fertaa ulottuu 2—3 ritoin 
plitje. Sen jprästämijen perästä omat roaot roielä näfp= 
toisjä ja taroallijilla tpöntöfärrpillä, jos niin tarroitaan 
roäpän tuormitettuina, roebetään toiimein tarfasti jofaifen eri 
toaon ulfopuolitje.

2uo, pieni, {elroästi merfittp mato, jonta tpöntöfärrp* 
jen ppörä tefee, tuottaa juuria etuja. 9Jtaa litistetään {iten 
tartoin jiemeniin tiinni, faiffi fosteus ja {abetoefi tunteu-- 
tuu etupääsjä alas tuopon toafoon ja peitto itu {aa {iinä 
juojaa. Siipen li{äf{i tulee, jotta {e fauan aitaa näpttää 
mipin jiemen on tplroettp, joten fäp mapboIli}et{i lapioiba 
ritoien toäliä jo ennenfuin taimet otoat ilmestpneet maan 
päälle. 2Bar{infin porffanoitle (ja juuritfaille) on tämä {an= 
gen tärfeä, tun {äännöllijesti testää 3—4 roiitfoa ennenfuin 
niiben taimet tulemat näfpmiin.

Sillä lamoin moi pieniroiljelijä tplmää foto juurifasroi= 
peltonja marmasti ja ppmin ppben päimän fulues{a.

^arjnnmoilla totteleminen, jota tuitenfin maasjamme 
pibetään luotettamimpana, tun je tarjoo taimille jproem» 
mältä ruofamultaa, toimitetaan fapben menettelptaroan 
mutaan, h a la is tu t  parjam aot jomelturoat parpaiten 
farjalantaa fäptettäesfä. ftun maa on femäällä muotattu, 
ajetaan japramuralla (jos ei parjamafoauraa ole jaataroisja) 
parjamaot noin 65—70 {entim. leropifif{i. §eti ppben {aran 
jaatua parjamaoille, mebetään ja lemitetään lanta mafoipin. 
öantafärrpjä pitaasti eteen päin mebettäesjä, pubottaa pfji
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tpöntetijöistä tatifolla lantaa alas tarroista. $D3aot täpte* 
tään puolitfi lannalla. Sen perästä ^alaistaan l)arjan)aot 
niin, että mato fpntpp ftit)en, josja ennen oli l)ariaroalo. 
Santa tulee jiten peitetpiji uujien Ijariatoalojen testelle. 
Sitte jprätään iempellä iäjijprällä, jota ulottuu Iat)ben l)arja= 
toaon pii ja fiemen tplmetään niille. £ämä menettelptapa 
on paljotöinen ja maa fuimuu paljon tpön festäesfä.

Spltoäntineu ^alfaifentattomillc ^arjattiaotlle on jopi* 
mampi, mutta tarjalanta on jilloin roebettäroä ja fpnnet* 
tämä maahan jo ebellijenä jpijpnä; temäällä täptetään main 
apulantaa tai jauljejontaa n. f. pubrettia. Sitteiuin maa 
on äestettp ja tasoitettu tpnnetään l)arjamaot, jotta jprä* 
tään ebellä mainitulla jprällä ja E)eti jitte alotetaan tplmä* 
minen. Sämä menettelptapa maatii mäljemmän tpötä, eitä 
maa tuimu niin paljoa.

7:fjt) *perifaus toimitetaan ripeästi, peipolla pinnalla 
ja fempesti pienillä ameriitialaijilla rimien pul)bistajilla, 
mutta je moibaan erinomaijen ^pmin toimittaa fipmelirau* 
balla ja iäfiiuotaila. ^pääajia on että Sitä alotetaan Ijpmisjä 
ajoin maan ollesja tuo^teana ja riftaruoljon mäl)än tel)ittp= 
neenä. Silloin jaamutetaan juuria tulotpa mädällä tpöllä. 
(£i ole mitään jääntöä Siitä, tuinfa ujein perttautjen tulee 
tapahtua. Se riippuu maan ja ilmojen laahusta. On perät* 
tama niin ujein ja niin tauan, tunnes juuritasmit täpbel* 
tijesti marjostamat maan ja Siten tutapbuttamat riita* 
ruopon.

läjillä pudistaminen on jupistettama mal)bottifim* 
man pienimpään määrään; nauriijin nät)ben mieluimmin 
ifyan olemattomiin. ^Sorffanat aina tarmitjemat jitä jontun 
merran.

8:tji) SRonta on, jotta luulemat ei täpmän laatuun 
nauriiben pmpäristön fuottimijen t)puun tuimalla ilmalla. 
9te armelemat nauriille tuleman olon mielä tuimemmatji,
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jos riffaruoVo mastitaan pois ja ne roiimptteleroät perffaa= 
mistä jen tafia jateen tuloon asti.

(Se on mailan määrin. 3>uuri tuiman aitana, eitä 
tosiaan jateella, omat tgöt juurifasmimaalla toimitettamat. 
Sillä tamoin Ijämitetään riffaruoijot painatte ja nauriit 
mitä tipeimmästi tarmitjeroat päästä roapaatji niiben fiu= 
jatlijesta jeurasta jilloin, tuin niiltä niiben fustannufjelta on 
puute tosteubesta. Stuta puhtaampi, fuoljfeampi ja jpmem» 
min muotattu maa on juuritasmien roälillä, jitä paremmin 
ne fpfenemät mastustamaan fuimuutta.

9:fji) Silitä on janottu perfaufjesta, je fosfee Carmen* 
tamistatin. Kuuluu ajiaan alfaa tjpmisjä ajoin. 2>os tai» 
met omat liiatji tetjittpneitä ennen Varmentamista, niin omat 
juurifasroit itje pahimmat roiVollifenja. Sle omat toistenja 
tiellä, riistäroät toijiltaan rarointoa ja matoa, tulemat V̂ m 
noitji ja tapeitji ja jen fijaan, että fotjoijtroat ppstppn V ® 5 

mennettua, retfaVtamat ne raufeina ntaaljan.
Varmentaminen on jen muotji alotettama niin pian 

tuin enjimmäijet roarjinaijet letjbet puVfeeroat ejiin ja misjä 
niin jopii, on pibettämä Vuotta, että moimaffaimmat taimet 
jäämät jälelle tuitenfin niin, ett'ei taimien roälimatfat tule 
jäännöttömifji tai määräjuVteijifji.

10:fji) Ujein jattuu, että juurifasmipeltoa V°ibetaan 
jotafuintin alfufejästä, mutta niin pian, tuin je tornin juu= 
retta maVingotta jaattaa tapaVtua, je jätetään itje itfcänjä V°i= 
tamaan. tötaVbollifesti miimefji fejällä leroiämä riffaruoVo 
jo itjesjään jemmoijenaan maVingoittaa juurifasmeja, mutta 
tuinfas täi) maalle? SeVän tulee jilloin riffaruoVoijefji. 3 a 
jitä paitji niin fauan, tuin moibaan perfata ja tuoVfeuttaa 
maata juurien mälitlä, on juurifasmeillefin jiitä Vyötpä.

ijSibä jen muotji juurifasmiroainio järjestettyjä fun= 
nosja niin fauan, tuin je fäp laatuun. Sillä jaaroutetaan 
tafjinfertainen tarfoitusperä: runjas jato ja maan put)taus.
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ll:f|t) 3uurilasmien lorjaaminen teljbään pääajialli» 

Testi Iofaluusja ja on nostaminen, jos finniin mal)boIlista, 
toimitettama luitoalla ilmalla, ^orllanat ja reljujuurilfaat 
eitoät jiebä paljon Rallaa ja omat jilji ennen muita fuojel» 
tamat jiltä. Jiauriit ja lantut omat lestämämmät ja lantut 
niin lestämät, että pitää olla fomanlaatuinen lialla, ennen» 
luin ne mal)ingoitturoat.

12:ji) Säilyttäminen on luonnollijesti perin tärfeä. 
Cuullaljeni on luitenlin Tiliä, Ien on pääsjyt niin pitlälle, 
että ymmärtää miljellä juurifasmeja, myös niin paljon fäy= 
tännöllistä ymmärrystä, jotta l)än moi tjoitaa niitä jäilyt» 
tämisaifanalin. SBarfinfaan ei pilfumiljelyfjesfä, josja 
omistaja itje ne peittää, jyntyne jiinä jutjteesja ujein 
roaljintoa.

SRe jäilymät tyrnin ullona mainiolla au m o is ja eli 
lajo isja , jolloin maa luobaan pois 20 jentimetrin jymältä 
ja 1,5 metrin lemeybeltä ynnä jitte lahotaan juurilasmit 
pitfiin laleitgn eli EarEjeijin, joilla ei ole liian pystyt, eifä 
jyrlät reunat, jola jeilla maileuttaa maalla peittämistä. Stun 
ne jiten omat lahotut, peitetään ne oljilla, joiben päälle 
jinne tänne pannaan mätkinen määrä maata, että jaataijiin 
oljet pyjymään paifoillaan, eitä menemään tuulen mulana. 
Slumaa tai fajaa ei jaa peittää maalla, ei ebes enjimmäijen 
Ijallan jattuesja, jillä jos ne peitetään ennenluin juurilas» 
mit omat jääneet piloilla", mätänemät ne helposti, joljon 
erittäinfin nauriit omat alttiit. Äailisja tapaufjisja jaate» 
taan mieluummin antaa auman ulommaijimpien juuraloiben 
Ijiufan paleltua, luin liian ailaijin peittää ne. lolonanja 
maalla. HRaapeite moibaan tetjbä oljuemmalji, jos enjim» 
mäijen maapeitteen yli — jen tulee täsjä tapauljesja olla 
30 jentim. paljun — pannaan uuji ollilerros ja jen päälle 
taas maata. Sillä tamoin moibaan juurilasmeja jäilyttää 
ilman ilmanroail)totorroia. 3os auman alle laitetaan
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ilmanmaihtotorroen lansja gtjtepbesjä olema tanama, on je 
parempi, luin pgstpsjä jeijomat ilmanmaihtotorroet.

^Xaurttf.
Gnnenfuin jätän juurifasmien miljelemijen on minun 

toielä lijättämä muutamia janoja tustalin eritpijestö juuri- 
fasmilajista.

Ulotan nauriilla. Die omat helpoimmin toiljeltäroiä ja 
roäl)tmmän maatiroia maanlaabun juljteen, lannoitufjeen ja 
jäämaitjteluun näl)ben ja jilji on parasta aliaa niillä. Die 
fehittpmät nopeasti ja tooibaan niitä tplmää aina fejäiuun 
testipaifoille ja loppuun asti. Silföön !uitenfaan pibettäiö 
etuna niiben mpöhään fplmämistä. ijSäintoastoin, niin pian 
tuin lemätljallat omat oljitjc tulee fplroämijen tapahtua, tuta 
pitemmin jitä parempi; tuta pitemmän tasmamisajan ne 
jaamat, jitä juuremmatji tulee jato.

Haitista juurifasmeista jijältää nauris mähimmän 
rarointoa, mutta jen jijaan antamat ne runjaan jabon. 
DJluutoin on fiinä juhteesja juuria eroamaijuutjia. Diiin 
on olemasja juuria malfolihaijia, nopeasti tasmamia lajia, 
niintuin maasjamme jo hptoin menestpmä „Österjunbom-“ 
nauris — jota teljittpp runjaasti laitjasja hieKatttaasjafin; 
ja mt)ostin teltalihainen „?)elIoro Sancarb", jota on tirois 
ja luja.

Sarmifarja ja lampaat jpömät nauriita jangen holu^ 
taasti. Siat eimät niistä heti pibä, mutta mät)itellen tot
tumat niihin totoin. Naateilla ei ole jonottamaa retjuarrooa, 
mutta rooibaan tummintin täpttää. Die maifuttamat hptoin 
lannoitutjena ja omat, jos niitä ei jpötetä, tartoin lemitet- 
tämät ennen maahan lentämistä.

Diauriita fplmetään tajaijelle maalle mähintään 45 
jentimetrin mälimatfalle rimien mäliin, mutta noin 70 jen-
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tim. mälimatfalle l)arjamafotl)m. 9te Vanhennetaan 30 Jen= 
tini. mälimatfan päätyön taimien matille rimeisjä. Siemeniä 
menee 4—5 filoa i)el)taarin alalle.

bantut.
Santuilla on maanlaabun ja lannoitufjen Jutyteen Juu= 

remmat maathnutjet, fuin nauriilla. Ktiitä miljellään Jarnoin, 
tuin nauriitafin. Suitenfin miljellään niitä mgös gleijeen 
Jiten, että ennen tasmatetut taimet istutetaan. Xligötyään 
istutetut lantut onnistumat paremmin, luin aifaijet Jetä 
tulemat tyienompitaatuijia ja maultaampia. Sun lantut on= 
nistumat Ijtjtoin antamat ne Jangen Juuren tulon.

^orlilianal efi ^toiCiaifef.
iJSorffanoibenfin tuliji etybottomasti Jaaba Jija pieni» 

miljelijän juurifasmien JoutosJa. 3os tejä main ei ole 
tglmä, menestgroät ne mellein lailen Iaatuijella maalla ja 
antamat tygmän Jabon. 'Jtiillä on Juuri ramintoarmo ja 
omat ne turoin festämiä. Satrotfarja ja lampaat pitämät 
portfanoita lailtea muuta retyua parempana. Samoin omat 
ne oimallijia pienille majitoille. TOaitoletymiin ne maitutta» 
mat tyeruttamasti ja antamat Jangen l)t)raää maitoa. Siat 
moiroat Jgöbä tyienonnettuja portfanoita JuurisJa määrin. 
IRe Jgöroät niitä mielellään menestyen niistä Veroin ia tar* 
mitjemat niiben oluella ainoastaan mätyän lijätji roiljaa.

Siihen lijäfji tulee, että marjillatin on Juuri armo, 
Jitlä pienimijelijät, jotta miljelemät porttanoita josfafin 
ojasja peltoanja, moimat Jgöttämällä. marret letymillenjä 
4—5 miiffona JgfJgllä Jäästää paljon Jetä mäiirel)ua, että 
oltia ja fuitenfin Jäämät Jilloin Juuremman tulon, tuin
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mifyirtfään muuhun rouoben aitaan, öetjmät [pömät niitä 
mielellään ja tof)tuuttijesti täptettpinä omat ne ebutlijet 
laitin puolin.

perunat
©en tasmin tetmotlijuus on liian pteijeen tunnettu 

tarmitatfeen lameampia fetitptjiä. Sftutta maitta fitä tasmia 
tjalulla [pörnät [elä itjmifet, että eläimet, niin miljellään [itä 
mielä [attgen t)armoisja paitoin niin runsaasti, että eläimet 
faifimat [itä mainittamisfa määrin ofatfeen.

^etjufasmeina ladottuina, fomeltumat perunat niitti 
monesja [ut)tees[a. 9te tasmamat monen taatuijesfa maasja. 
Sftiitä moibaan mitjellä tjiettamaasja, jota paitfi ruista ja 
tattaria tustin fomettuu milletään muulle lastoille, mutta 
mpöstin mitä tomimmasfa famimaasfa, ebellpttäen, että 
maa on fjpmin lannoitettua, hiillä on l)pönteifisjä paljoa 
mätjemmän mityotlijia, tuin nauriilla ja lantuilta. 9te Tietä= 
mät paljoa enämpi tuimuutta, tuin tasmit, joita istutetaan 
taimitamoista. SRiiben panemista moibaan toimittaa mel= 
tein mittaifella jäältä tatjanja ja tuo niin mälttämätön mul* 
taaminen ebistää niiben tasmamistafin. 9liiben jauljoijeen 
laatuun (tärttetpspitoifuuteen) näl)ben omat ne taitista 
retjutasmeista enimmän miljan tattaijet, jonta talia niitä 
moibaantin täpttää tarjanrel)una, tun muutoin ottaifiin 
patoitetut antamaan miljaa. Äeitetpt perunat omat oimalti* 
f et tantamien lehmien juomaffi, [amointuin hienonnettuina 
jetoitettamitfi mastoille annettamaan maitoon. SRutta raa= 
tojatin perunoita, leiteltpinä miipaleitfi annetaan eläimille 
osittain mit)antaret)un [eas[a, oTittain ilman ebellä täpmättö 
matmistuffetta. Sanalla [anoen niitä moibaan täpttää 
monelta tamoin taiten laatuisien eläinten ruottimifetfi.

nimettömien perunain tulee olla mieluimmin toto*
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naifia, jopivasti itäneitä ja terveitä. pienet perunat anta
vat huonompia jatoja fuin Juuret, paloiteltuja perunoita 
Jaa ainoastaan hätätilasja täyttää fiemenefji ja jiinä tapa- 
ufjesja täytetään läjistään yläpuolet fiitjen tartoitufjeen, 
mutta napapuolisfot annetaan reljufji eläimille, paloitel
tava on ennen ibättämistä, eilä palajia pibä panna maahan 
tof)ta paloittelemijen perästä, jillä jilloin ne Ijomeljturoat ja 
fuivuvat, mutta eiroät ibö. Stujen ei pibä ennen istutta
mista olla pitfiä, maan lyhyt- ja pafjuituijet perunat omat 
joroeliaimmat.

Höälimatfa perunoin roälillä ritoeisjä on yleijeen 22 
—30 jentimetriä ja ritoien välit taas 60—70 jentimetriä. 
fiesfulaijen l)pväsjä maasja tarvitaan jiemenperunoita noin 
25—30 l)eI)toIia 1 t)el)taarin alalle. Siemenperunat pan
naan jola toijeen valoon ja mullataan auralla 7—10 jen- 
tim. jyvään. Äun rtlfaruol)oa alfaa ilmestyä, lahotaan tai 
äestetään pelto. fievyt maa, jola on fuivaa voibaan jy= 
rätäfin. ftun taimet pistävät ejiin, tavallijesti 20 päivän 
perästä fylväntijestä, voibaan maa tarvita eli äestää valo
jen poiffipuolin fjpvin tevyellä äleellä ejint. rijufarfjilla. 
Sillä menettelyllä pibetään maa möyheänä ja rilfaruol)o 
hävitetään. perunapelto on rastasta maata on jitä
fuivalla ilmalla ujein myöhennettävä rivien välistä. Sai
mien ollesfa 15 jentim. forfeita ovat ne enji terran mullat
tavat ja noin 14 päivää jen perästä toistammeen. Särvit- 
taesja voibaan mullata folmannentin terran. DJlultaaminen 
fotoaa maata taimien ympärille. iDcaanalaijet varren ojat, 
jotta tehittyvät pimeäsjä tefevät mufutoita, tun taas v a 
loon tunfeutuneet vejat muobostavat varjia lehtineen ja 
tuffineen. harjalle fohotettu maa jitä paitji pyjyy lämpi
mänä ja tuimana. SRultaaminen toimitetaan jahra-auralla 
ja viimeinen multaaminen tehbään niin jyvältä, fuin m ah- 
hollista. SJtullattaesja, jota on toimitettava tuimalla ilmalla,
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foetetaan toota maata taimien roiereen, mutta ei niiben 
päätie, jonfa tafia oliji parasta, jos erityinen tjenfilö fäme» 
lifi jatjra-auran peräsjä faristamasja taimilta niille fotoon* 
tuneen mullan, jolloin f)ärr jämällä rooiji täjituofalla poistaa 
riffaruoljot taimien roälistä.

perimäin nuljclemiiten mnminfosja on jo mantja tapa 
muutamisja ojisfa maatamme. SRurmi tynnetään aifaijeen 
fetoäällä. ©njimmäinen miilu faran reunasta otetaan niin 
oljuetji, luin mafjbollista (6 jentim.) 3Baon oifeaan reunaan 
pannaan ibättämättömät perunan jiemenet noin 30 jentim. 
päätjän toijistaan. 9le peitetään jeuraamalla miilulla, jota 
tynnetään noin 30 jentim. lemeäfji ja 24 jentim. pafjufji. 
Spmään matoon ei panna mitään perunoita. Seuraama 
miilu otetaan taas oljuetji (6x30 jentim.) ja jiten jpntynee» 
jen matoon pannaan perunat. fflSiilut täännetään fotonaan 
tyntäesjä. ipari päimää tylroämijen perästä jtjrätään maa 
ja paria miittoa mtjöljemmin äestetään je. Sitte Ijotbetaan 
maata, mintuin tamallijesjafin perunoin miljelemijesjä.

perunoin jäitytys fätj päinjä parhaiten maloijasja, 
putyaasja, tuimasja ja Ijallattomasja paifasja. SOtaafuoppia 
paremmat omat jiis maan päällä olemat (juoneet, joita moi» 
baan tuuleuttaa ja tarmittaesja Ijieman lämmittää, jillä 
lämpö ei jaa aleutua paljon alle tjijptymismiiroan.

Suurifasroien tulee olla pääreljuna taimen aitana, 
miljantaretjun jitä mastoin on ottama fejän tuluesja lijä» 
reljuna laitumelle.

iltytä marmaan tuin Ijxjmän tulon jaamijefji letjmistä 
ja jioista roaabitaan taimella juuritasmeja, pljtä marmaan 
maabitaan fejällä miljantarefjuafin.
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2Bit)ontaret)u tylyt) trjötä, mutta palfitjeefin |en; je 

roaatii lannoittamista, mutta maljaa Ien pian. 9iiin tau* 
taan tuin ruohon tasrou pienimiljelijän pellolla on hento ja 
niuffa ei ole muuta neutooa, tuin antaa lehmien itjenjä 
taluta fitä mäl)äa mitä on; ja niin lautaan tuin fasroulU* 
juus on ainoastaan lyijyttä ja heittoa, ei täy laatuun tart* 
tua jiitjen ennen taroallista torjuuaifaa.

SJlaan täytyy olla jonfunmoijesja roiljelysfunnosja ja 
talouben tofonaijuubesjaan jotafuintin ebistyneellä lannalla 
ennen, tuin roitjantaretjua tooibaan toiljellä juuremmisfa 
määrin, mutta aina tulee alfaa pienisjä määrin.

^Sitotrotoifjefgs.
SBiljelemällä juurifasroeja ja roiijantarehufasmeja jof)= 

tuu pienitoiljelijä jäljen roiljelystapaan, jota futjutaan muo* 
roroiljelyflefji.

äReibän roiljelemämme fasroit omat jangen erilaatuijia 
ja tarroitjemat airoan erilaisia fasmiramintoaineita. (Ei ole 
jefään tapa, jolla ne etjiroät tuota rarointoa yhtäläinen. 
SRuutamat ottamat jen luotastaan fiitä maosta, joi)on ne 
omat fy Imetyt. 9tiin tefemät tamaltifet miljalajit; ne pitäy* 
tymät ruotamullasja. Soilet efim. juurifasmit ja apilaslajit 
lähettämät juurenja jyroälle maahan ja lamalla ottamat 
langen tuntuman ojan raminnostanla ilmasta, ffltuutamat 
tasmit jättämät jälfeenjä juuren joufon tomasti lannoitta* 
roia juuria, tun taas toijet jättämät tustin mitään jälteenjä. 
3otfut roarjostamat maata ja möyljentäroät fitä, toifet taas 
ebistämät riffaruohoa ja juolamehnää; muutamat juojimat 
tuoretta lantaa juurisja määrin; eräät imeroät maan moi* 
man, tun taas toijet lijäämät jen moimaa.

ftaitfi tämä on otettama huomioon. SBuororoiljelyt* 
jellä ymmärretään fasmien toijianla feuraamifen niin jär*
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{estämistä, että litta tulee tartoitufjen mutainen maistelu 
faboisja, jota järjesteli) on jomellettu niiben erilaisten maa* 
timusten ja ominaijuufjien mutaan. Sillä tatuoin tulee 
maasja, lannasja ja ilmasja oletua tooima ja tuottamisfyfy 
mat)bollijimman juuretji ijyöbytji.

Sellainen rouoromiljelys tuoibaan panna toimeen mo= 
neliä eri tantalla ja mitä tastueja jiinä on fäytettämä, 
jen jeifan tulee mutaantua maantaabun, ilmanalan, lamtoi* 
tusrooiman ja miljelystannan mutaan. 3o ujeita muojitym* 
meniä fitte jaapui rouoromiljelys maaljamme. Sillä oli jo 
jilloin innotfaita puolestaan puhujia, mutta tuielä tänä päi* 
tuänä on je pantu täytäntöön roerrattain fyarmoisja pai* 
toisja. .Raittien täytyy myöntää tnuorotoiljelytjen oleman 
täybellijimmän ja parhaan meillä olemista miljelystarooista 
ja pienimiljelijäntin tulee moiba mallita, tioitaa jitä.

ipifturoiljelys ja rouoromiljelys tuulumat yljteen. isieni* 
miljelijät moimat, jos tahtomat, ottaa muoromiljelytjen fäy* 
tärttöön.

piittä tatuoin on menfätuä eteenpäin.
Silotetaan Nauttimalla lantaa niin paljon, että je run* 

jaasti riittää yljteen ruismuoron palajeen jytjyllä. ftemään 
tullesja on ruis jetä martaista, että moimafasta ja letjmät 
moimat jen jijaan, jotta lastettaijiin ulos faljuille mäfimaille, 
jaaba päimittäin pari annosta tuoretta miljantaruista. ©itiä 
aitaa, tuin rutiin laiholla ruotitaan, tasmaa ruoljo ja fotjta 
rooibaan myös obottaa mit)antaret)ua aifaijin temäällä fyl* 
metystä mitferistätin. SSifferiä on fylroettämä myöhemmin* 
tin temäällä, että roitjantareljua oliji jaatamisja foto fejän 
aitana.

3o jellaijella alulla on moitettu tuntumasti. On foottu 
lantaa tarjattoon ja ruoljo on pääsjyt mal)roistumaan niin,
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että paitsi taroallista enämpää heinää, jaabaatt runjaampi 
laiburt foto EejäEji ©e palanen, jotta ruis otettiin mipn- 
tana, on p ti  taas Eplmettämä ja moi jiten p ä  antaa jabon 
joto jetaroiljaa tat)i nauriita taiffa perunoita.

Seuraamana rouotena Eäpään astel eteen päin. 
SBalitaan pieni palanen peltoa, jota jaa plimääräifen Ian= 
noitutjen jefatoiljaa taiEEa roiEEeriä toarten. itun jitte tulee 
puute roipntarutiista ja apilaasta, aletaan Eäpttää tätä lan= 
noitettua m ipntarepa laitumen Iijänä.

herneitä ja Eauraa taiEEa repmiEEeriä ja Eauraa mil= 
jellään pmin peijeen mipntarepEji. Stun ne omat mie* 
Euimmin mipntina niitettäroät eri aiEoina Eejän Euluesja, 
niin on niitä EpmettämäEin eri aiEoina, roarjinEin Eolmasti 
Eejäsjä. SeEatoiljaa Epmetään noin 3,5 l)et)totitraa pljtaa= 
rin alatte, josta EoImanneEji ofaEji Eauraa. SiemenprneiEji 
pntitaan mieluimmin jeltaifia, joiben roarret omat I)ienot ja 
runjaslepjet ja jotta Easroäroat nopeasti. SBipntarep 
Eorjataan patEoEasmien parpimmittaan EuEEiesja ja atim= 
maisten paitojen tultesja nätpmiin.

SpsruEiijen mipntareptasmitji rooibaan m p s ebuB 
lifesti Eplroää jetaan 120 Eiloa ruisroirnaa 80 ruisEiloa 
Eopen p ip a rin  alalle. Seuraamana muotena antamat ne 
EaEji mipntarepjatoa. SBoibaanpa m p s jpsrutiin ajemasta 
Eäpttää jumiruistatin. iti)Imi) te^bään [illoin EejäEuun topusja 
ja paitji mipntarepjatoa jo jamana jptjpnä jaabaan roielä 
jeuraaroana muotena EaEji jatoa.

itefän Euluesja, niintuin jo on mainittu, Eplmetään 
ujeampia eri peltotappaleita mipntareptji. 3os eläimet 
eiroät moi jpbä jitä EaiEEea jen ollesja nuorta ja tuoretta, 
niitetään je, Euiroataan ja jäilptetään taimella EäptettäroäEji. 
9Jiin pian tuin jellainen jato on jptettp tai pois mieti), 
Epnnetään, lannoitetaan ja Eplroetään maa uuhestaan ja 
pmmärtämäijesti malitjemalta Easroeja onnistutaan taroal=
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lijisja olojuljteisja jaamaan tjpmää ja fomeliasta reljua foto 
tefätji.

3uuritasroien on feroäällä ottama jiirtpmpsramintona 
mil>antareI)uruotintaan ja mitjantareljua on fäptettämä niin 
paljon fuin maljbollista.

(Sillä tarnoin jaamat lehmät foto ajan fefä runjaan, 
että jotoeliaan raminnon. .ftentieji ne eiroät anna niin juurta 
maitotuotantoa päimäsfä, luin jaaroutetaan ruoljoruolinnalla 
parhaana aitana, mutta ajan pittään noujee tuitentin tuo= 
tanto juuremmatji, tuin ptjinomaan laibunruofinnalla, fun 
jamatla laibunta jäästetään.

^pauuamtäliö.
©i tooiba tieltää miljantareljumiljelptjen ja jen toimeen 

panemijen tuottaman paljon maimaa. 2äi)tpp fpntää, lan» 
noittaa, äestää ja tplroää ujeampia tertoja tejäsjä.

$tji torjuuaifa jeuraa toista roälittömästi ja täptpi) 
ottaa ajasta tarffa määri. SJiitä tänä päimänä moibaan 
tetjbä, jitä ei jaa tosiaan Iptätä fjuomeijefji. Sota aamu 
on mebettämä eläimille roil)antaret)ua ja monin paifoin l)a= 
talaan je pt)besjä olfien tansja jilputji, joten mifjantaretju 
fäp tpUäijemmätji raminnotji, lehmät jaotetaan jpömään 
oltia ja niiben ruoanjulatus ppjptetään paremmin funnosja.

Sille pienimiljelijälle, jota ei täptä lehmiä metäjifji, 
tuottaa juuri tuon rastaan, mehuttaan mit)antaret)un fuljet» 
tammen juurimman maiman ja näihin asti on olluttin t)let= 
jenä ajatus, ettei niisjä piftumiljelptjisjä, joisja pelto on 
mätjän tauempana rafennutjista, mitjantareljuruotintaa jaaba 
ajetuffi perille. SJJutta luonnollijesti on pienimiljelijän ruo= 
tittama mitjantaretjutla mattan pellolle oltesja melfoijen 
pittänfin.
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jäänen tulee laroaljtaa fuluttamasta itfeänfä laat)aa= 

malta it̂ e roiljantareljua totiin meto= tai työntötärrillä. 
§änen on airoan yfjintertaijesti annettama lehmien juorit= 
taa je, jamointuin faiffi muutin roetämistyö. 9te rooitoat 
Ijyroin liitä liitunne s ta. 3°s pieniroiljelijästä on liian pal= 
jon maimaa lal)ben lehmän roaljastamijesja niin mäljäistä 
mattaa roarten, niin moipitjan I)än jäljen täyttää ainoas* 
taan yl)tä ferrasjaan. Sillä tatuoin ei roaituta paljoa aji= 
aan, maittapa ontin jonfun merran mattaa miljantaret)u= 
rouorolte.

Peniroiljelijä moi myöstin täyttää 

tlartja-cufausfa.
2arl)a=aitaus on pieni, juljettu paitfa pellolla, josja 

eläimet jaamat jyöbä mil)antarel)ua i). m, jota niille anne= 
taan. Semmoinen moibaan aibata roitjantareljumuorolle, 
joi)on eläimet jaotetaan ajaa jilloin, tuin niitä on jyötettämä. 
'Hluutamitla yfjintertaijilla taitofjilta taibetaan laittaa aita 
I)äfitfi, joi)on retju pannaan niin, ettei jitä moiba jaastuttaa 
eitä poltea. 2arl)a=aitautjella jaamutetaan jetin etu, että 
lanta tjeti tulee pellolle, eitä jitä enää tarmitje metää. ftui* 
tentin on pibettämä jilmällä, että jäljen jefoitetaan tyllitji 
tuimifetta; taifta myös tart)a=aitausta muutetaan ujein. 
(Eläinten tajainen polteminen antaa temyelle maalle juota* 
roan tiiroeyben.

Kläille neljälle petuspylroäälle — metomoimalle, tan= 
noitutjelle, juuritasmien miljelemijelle ja roit)antaret)ulle — 
on piffumiljelys perustettu. Dtiiben mutana je jeijoo tatji 
taatuu. Se pienimiljelijä, jota ymmärtää pystyttää nämä
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piffumiljelpfjen; je taas, jofa ei jitä pmmärrä, ei jaa ifinä 
rafennusta malmiiffi.

S\nn npt Ipfypesti on felitettp niitä futafin fof)bastanja 
on pääafiasja jo mainittu la itti. 5tuitenfin on melmollijum 
teni näpttää pieniroiljelijälle mistä f)änen on jaatama tulonja. 
3a fen teen fiinnittämällä huomion fyänen fotieläimistöönjä.

^ofiefäimisfö*
Sobellijella pienitoiljelijällä on ainoastaan pfji tulo= 

läf)be ja je on fotieläimistö: lehmät, jiat, lampaat ja fanat.
Sermien fannettamana on juurin fuortna piffumiljelt)f= 

jesfä ja niistä on jaatama juurin tulo. s$ääajia on tuot= 
taa maitoa paljon ja fjuofealla. SlRutta niin faufaan, fuin 
pienitoiljelijän lehmiä ruofitaan oljilla ja Reinillä pnnä jen 
of)esja pienellä fourallijella toiljaa taimen aitana ja jefä nim 
falla, että riittämättömällä laitumella fejän aitana, eimät ne 
anna paljoa maitoa. 3os lehmiä ruofitaan oljilla ja t)ei= 
nillä jefä mitättömän mädällä miljalta, eimät ne anna mi= 
tään tuloa, fun jaamat liian niufasti ref)ua tai ramintoa. 
3os ne jiitjen jijaan jaamat olfia ja fjeiniä jefä runjaasti 
miljaa eimät ne jilloinfaan anna mitään tobellista tuloa, 
fun niitä ruofitaan liian failiisti. Äen ruoffii lefymiänjä 
liian niufasti, riippuu liiatji fiinni mantjasja fäptäntötamasja. 
Se taas, jofa ruoffii tet)miänfä liian failiisti, jiirtpt) liian 
nopeasti uuteen. Se, minfä f)än jiten menetellesjään jimuut= 
taa on juurifasmit ja mifyantarefju. Dn helposti tef)tp, 
mutta tuottaa fjuonon tulofjen, fun ruofitaan moimaffaasti 
pääajiallijesti miljalla ja öljpfafuilla. SBoimaffaajen ruo= 
fintaan etupääsjä juurifasmeilla ja mit)antaref)ulla pääs* 
tään ainoastaan mät)itellen, mutta je antaa f)pmän tulofjen.

^tenitöiljeUiä. 4
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HJtifäli juurifasmien ja mipantarepun miljeleminen 

rooittamat alaa, jifäli noujee maibort määrä ja je tapahtuu 
terroeellä ja luonnollijella pohjalla. 10—15 lilan ohella 
juurifasroeja taitto joroeliaan määrän oluella mipantarepua 
ei tarroitje antaa erittäin paljoa mätirepua. ©äännöllijtsjä 
oloisja ei malja toaitoaa mennä pii 2 lilon päitoäsjä lep» 
mää topben. SBätirepua on fuitenlin annettaioa lejälläfin, 
ei tummintaan enempää 1 | liloa päitoäsjä. Samallijin 
mätirepu on luonnollijesti: fauranjaupot, mailla mt)osiin 
lejeitä ja öljpfatfuja moibaan ostaa ianppiailta. Hiittään 
tarlempia ohjeita ei rooiba antaa täsjä topben.

©iät. Sulo, jonla lehmät antamat, ei ote airoan 
roäpisjä määrin riippuma jiitä pinnasta, jota jaabaan mai» 
bosta tai moista ja iuoritusta maibosta. jljtji ja toinen 
pienimiljelijä fäpttää iuorttun maibon roajillain lipoittaan» 
jelji, toijet antamat jen jioille. ©e periaate, jota iosiec 
nautalarjan Ijoitoa, on rnpös jomellutettama jifainfasmatut» 
jeenlin. 3uurifasroien tulee olla pääruoiana taimella; 
mipantarepun jiiE)en jijaan iejällä. Hiäiben molempain ruot» 
limisaineiben mutana on pmpäri muoben annettaroa joroe» 
lias lijä miljaa ja meijerijätteitä. 3os tätä neurooa tartoin 
jeurataan, moiroat jiat mielä, puoleista pinnoista puolimatta, 
antaa iannattaman tulon; eitä ole olemasja tetään, jolla 
oliji paremmat ebellptpfjet ajaa je ajia läpi, tuin pieniroilje» 
lijällä, jota itje aina pitää puolen ruofinnasta. Öppqesti 
aion mielä mainita miten ajiasja on nteneteltämä.

Siis mipantarepua Iejällä. HBipantaruista, apilasta 
ruopoa, opraa, tauraa, perneita, mitteriä, parroennettuja 
juurifasmien taimia juurineen ja naatteineen, nottojia, riita» 
ruopoa — Ipppesti janoen faiffea, mitä maalla tasrnaa — 
moibaan jiipen fäpttää, tun je main otetaan nuorena ja 
tuoreena. 3os je peitetään eläimille ilman mintäänlaijetta 
ebeltäfäjin malmistelutta, eiroät ne jitä paljon jpö. (£i riitä
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jefäätt, jotta miRantareRu Rutataan jiloufji ja jota ferta 
jefoitetaan toiljan ja meijerijätteiben fansja. Sullafjeen 
ottein l)t)toänmafuije!ji jioista on je jaatettama Rieman fäy» 
ntään. Stäyminen jaotetaan aitaan jeuraamalla tamalla. 
Ulmmeejen tat)i muurattuun jäiliöön pannaan enjin muuta» 
mia tuumia pafju ferro s Rienolji kitattua miRantareRujilp» 
pua, jonta päälle Rajoitetaan oRut ferros jurroeita, tejeitä 
taitfa muuta mäfireRua ja jillä tatuoin jatfetaan, funnes 
astia on meltein täyji. Sen päälle faabetaan maitoa, Reraa 
taRi puRbasta roettä niin, että laitti tulee pafjufji puurofji, 
jota rupeaa fäymään 3—4 päitoän perästä. Siat jyöroät 
tätä ruofaa jangen Raluffaasti ja tooituat jiitä Ryroin. 
Sfemaimmin tulee olla 2—3 ammetta jitji, että yfji rooi 
fäybä, tun toista jyötetään.

Salmella täyttämät juurifasroit täybellijesti miRanta» 
reRun paifan. 9te leifelläön oRuiRin, RauraiRin roiipaleiRin 
niillä erinomaijilla foneilla, joita on olemasja tätä tarfoi» 
tusta marten. Sitte Juliotaan ne, jamoinfuin miRantareRut, 
ferrofjittain roäfireRun fansja astioiRin, roalellaan meijeri» 
jäännöfjillä ja ajetetaan fäymään. itiin niiben fansja on 
jiten menetelty jyöroät jiat niitä erittäin Raluffaasti olfoot 
ne mitä lajia taRanja. SBarjinfin porffanat ja reRujuurif» 
faat omat oimallijia. Samoin omat perunat Ryroää jian» 
reRua, ennen faiffea feitettyinä mutta ne eimät tuota läRi» 
maillefaan niin juurta tuloa tynnyrinalalta, tuin nauriit ja 
porffanat, jonfa muofji nuo miimefji mainitut fannattaroat 
parRaiten.

.ftunnes porjaat omat pääsjeet 2 fuufauben manRoif ji 
tulee niiben jaaba raroinnofjeen runjaasti maitoa ja roiljaa. 
SBäRitellen jiirrytään jitte juurifasmeiRin ja miRantareRuun 
ja jillä päärarointona pibetään ne ripeäsjä ja tajaijesja fas» 
mamijesja Ujäämällä miljaa 1 filon päimäsjä. 9liiben 
päästyä 5 fuufauben ifään, lijätään yRä milja=annosta
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ja Osoittaminen järjestetään eläimen fo’on ja liljamuuben 
mutaan.

Sillä tatuoin tooibaan teurastusjita jaaba tualmiitji 
noin 150 filotta tuiljaa tal)i, jollei maibon jaalis ole totuin 
niutfa, tuieläfin mäljemmällä. Siitjen lijätji tulee tuielä je 
jeiffa, että jilla tatuoin ruofitut jiat antamat paremman 
teurastustulotjen, tuin etupääsjä miljalla jpötetpt.

penimiljelijälle juojitan näitä ruoftntatapoja, niin jil- 
loin on Ijeibän pieni toiljatoarastonja riittäroä paremmin.

Sampailla ei nqtpijin ole enää läljestään jamaa mer= 
titpstä maanmiljelqfjesjä, tuin ennen. Suonelle antamat ne 
tummintin mielätin oitein tjpmän tulon; jollei muutoin, 
niin tuitentin färpimetji teurastettamafji ja milloja maatteitji.

Etanoja tulee olla jota ainoasja piffumiljelpfjesjä jefä 
jitji, tosfa munat omat oimallista rarointoainetta taloubesja, 
että jitji, fun maasjamme munia aina jaabaan tjpmin fau* 
pafji, fostapa toistaijefji mielä tuobaan ulfomailta juurin 
oja fäpttämistämme munista, hanoja on ruotittama jota 
päiroä, eitä jätettäroä niitä etjimään itjellenjä ruofaa fejällä 
naapurin roiljamainiolta tatji taimella puolitji nälfää näfe* 
mään. Sanoja on ruotittama ja tjoibettaroa jäännöllijesti 
ja tjuolellijesti, niinfuin faiffia muitafin fotieläimiä ja juu* 
rempaa tjuomioa, tuin tätjän asti on pantama munien tuo* 
tantoon.

ITuljÖctijät
$ut)betöitlä ymmärretään niitä töitä, jotta eimät juo* 

rastaan !uulu maanmiljelytjeen, fotieläinten hoitoon taifta 
talouteen ja joita tooibaan tei)bä jetnmoifina aitoina, joita ei 
tarroita ebellämainittuifyin asfareitjin.

Salmiset illat, joita miestoäfi niin Jarmoin täyttää 
fyyöbyllifeen työhön, omat testimäärin 3 tuntia päimäsfä
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puolen trmoben aitana l:stä päimästä lofafuuta l:jeen päi= 
toään Ijutjttfuuta. 3os tpöpäimä lasfetaan 12 tuntijefji, 
nti n on je pi)tä paljon luin 45 päimää, jofa aita menee 
Rattaan jofa taimi jiitä, Ien istuu iltaifin joutilaana. 3os 
mies anjaitjee ainoastaan 25 penniä jofa ilta, tefee je fui= 
teniin pl)teenlaslettuna toto tatroifaubelta 44 ml aa 50 p:niä, 
eilä je ole niinlään mät)än. (£i ole fuitenfaan pienintäfään 
epäilystä, että, jos hän on jaamuttanut jonlunmoista fäte= 
mppttä jonlun helposti mpptämän ejineen malmistamijesfa, 
t)än tooi an jäitä fafji jen roertaa; ja jet)än on jo mellein 
pl)tä paljon, luin miehen taltoipallla. Ujeimmilla pienimit* 
jelijöillä on fefän aitana fptlifji telemistä maanmitjetpstöisjä, 
mutta taimella, luuran ja lumen ollessa omen ebesjä, ei 
Reillä ole fptlifji telemistä, jonla talia he jolo iähtemät ulos 
tpösfentetemään l)pmin kalmasta päimäpalfasta, jos tpötä 
on tarjona taiffa puuttuu Reiltä tpötä fotonaan. 3os jellai= 
fitta miehillä oliji älpä fäpttää fäjiänjä, niin oliji jiitä Reille 
juurta fjpötpä. ^ut)betpöt eimät fuitenfaan ^pöbptä aino= 
astaan jtten, että ihmijiltä on anjaitfemistitaifuutta tpöttö= 
minä aitoina, mutta tpöntefijälte on itselleen juurin f)pötp 
jiitä, tm  f)änen jilmättfä harjaantuu ja aistinja teroittuu 
fauneubelte. ^Suhbetpöt herättämät hänet ahkeruuteen ja 
harfintaan, festämppteen, itjeenjä luottamufjeen ja raffau* 
teen fotianja lohtaan. Sioto phteisfunnalle on puhbetöillä 
juuri merfitpfjenjä, jiitä moni ejine, jofa falliista Jonnasta 
tuobaan utfomailta, moibaan matmistaa fotona hu°keam= 
maila hinnalla ja parempi; tpömäestö paranee tuntumasti 
jiitä mifäli xfoä ujeammat fäbet jaamat tpötä fotona, jifäti 
fotiintuu jen jeinien jijään maraltijuutta ja h ie ttä ; ja fun 
pienimiljelijällä on riittämästi telemistä omisja asfareisjaan, 
eifä hänen tarmitje lähteä muiben luo anjioilte, moimat 
omaa maata omistamattomat työmiehet jitä helpommin jaaba 
anjioa. ^Suhbetöiben ebistps on jiis ebistpstä niin turoin
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henfijesfä, tuin aineellijesjafin jutjteesja ja tärfeä apu tein o 
toarallijuuben ja atjleruuben jaarouttamijetji.

Vaieten puljbetöiben laita et ole niin huonosti, fuin 
miesten. SUiesten put)betpöt omat monin paifoin paljoa 
enemmän taiapajulla. kiilaa fulutetaan pillinä tahointtoina 
laislottelemalla ja nuottio roeteletjtää tplisjä. Se metelel)tä= 
minen on huonoin failista paheista, ©elä jielu, että ruu= 
mis roeltostuu, tgljpp ja ifjmijet leljitoät tuljanjia tuljmuut* 
jia, jotta johtamat paljoon patjaan.

£>t)toien tirjain tuleminen aitaa tuitentin t)l)ä enem* 
män moittaa alaa ja jos je tapahtuu toapaana joutomifana, 
niin tooibaan jitä pitää jangen tjproänä astaroimifena. 
Hilutta ujeampain ollesja ptjbesiä talroi=iltana ei Iät) laatuun 
jotaijen istua tirjanja ääresjä. On parasta jos ptji lulee 
ääneen tahi tertoo jotatin laitta jos lauletaan lauluja, fait= 
tien läjien ollesja ripeäsjä toiminnasja, jillä on olemasja 
monta tpötä, joita l)t)toin tooibaan tet)bä lutemijen taljt tau= 
lamijen jilti tarroitjematta estpä.

jotaijen picnitoiljelijän tulee mpös itjenjä ojata toal= 
mistaa ja torjata ujeimmat niistä tpöfaluista, joita hänellä 
on tapana fäpttää, niinfuin: lapion — ja tinoeen, heinä- 
Rangon, tuotan, toiifatteen toarret, listimet, Ijaratoat, äteen= 
puitteet, tpöreet, Ijeinäfjäfit, torit, tattulat, läntipuut, färtoäät 
tai „ jiffatoorit", feiroäsfpfät, jaatoit j. n. e.

3o taittein ptjintertaijimmisja täjitöisjä asfartelemi* 
nenfin on erittäin maituttaroa feino teroittamaan tauneus= 
aistia, fun alituijesti, uutterasti Ijarjoitteleutuesjaan, ppri= 
tään faamaan teljtäroänjä tauniimmafji ja jirommafji. ©itä 
tefelettään tartastellaan faitilta puolilta, jaabafjeen jeltoille 
fauneuben puutteita ja forjaillaan niitä, tunnes ejine jaa 
fauneimman muobon, tuin jille jaotetaan antaa, ©e on 
perusteeltaan ja pohjattaan puhtaasti hentinen puoti put)be= 
töisjä ja jemmoijena taittein tärfein. Se johtaa ihmistä,
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toaiffapa main lpt)pen asfeleen fof)ben fitä täpbellifppben 
tilaa, jota roarten f)än on luotu.

anctnen.
3os tobellatin maamme pienimiljelijät feuraifimat niitä 

neutooja ja miittaufjia, joita täsfä ebellä on annettu, niin 
toarmaan marallijuus foljoaifi f)uomattamisfa määrin. SRonta 
tuhatta niistä, jotta fäännöllijesti nt)t färjimät puutetta, 
tulifi autetufji niin paljon, että f)e näitä neutooja noubat= 
taen moijtmat elää -- josfin antarata, työteliästä ja fääs= 
tätoää, niin fuitenfin taloubellijelta faunalta fatfoen itsenäistä 
ja onnellista elämätä. $e moifimat fuorittaa mafjettamanfa. 
§e moijimat raroita lapjenja terroeellijellä ruoalla, eitä l)ei- 
bän liian aifaifin tartoitjiji ajaa i>eitä pois fotoa. 3a mifäli 
touobet fulmoat moifimat mies ja roaimo tppnesti fatfella 
fofyben roanf)uuben ifäänja.





Werner SöderstrÖm’in kustannuksella ilmestyneitä

ARVOKKAITA KIRJOJA
M a a n vilje lijö ille  ja m a a n vilje lysk o u lu ille .

E. W. BLOM, Luonnonoppi. Maanviljelyskouluja 
varten. 81 kuvaa. Hinta sid. 2: 75 p.
Valvojassa  kirjoittaa eräs arvostelija m. m. seu- 

raavaa:
»Tekijä on tässä oppikirjassaan lyhyesti selittänyt fysiikan 

ja kemian käsittelemiä yleisempiä luonnonilmiöitä ja -lakeja pe
rusteiksi tietopuolisen maanviljelyksen oppimiselle. Tekijä on 
mielestämme varsin hyvin onnistunut näin ahdaspuitteisessa oppi
kirjassa lyhyesti, tajuttavasta ja sujuvasti selittämään luonnon
lakeja ja sopivissa kohdissa osoittamaan niiden merkitystä maan
viljelykselle. Onnistuneet kuvat valaisevat esitystä. — — —»

E. W. BLOM, Luonnonhistoria ynnä maan- 
muodoslusopin alkuperusfeet. Maan
viljelyskouluja varten. 173 kuvaa. Hinta sid. 2: 75 p. 
Tästä kirjasta lausuu arvostelija Valvojassa seu- 

raavaa:
»Kauvan on kipeästi kaivattu sellaista luonnonhistorian 

oppikirjaa, joka olisi niin sovitettu, että sitä edullisesti voitaisiin 
käyttää maamme maanviljelyskouluissa. Tätä puutetta poistaak
seen on maisteri Blom kirjoittanut ylempänä mainitun oppikir
jan. Mielihyvällä täytyy tunnustaa, että tekijä on työssään joten
kin onnistunut. — — — Yllämainitussa oppikirjassa sitävastoin, 
joka jakaantuu eläin- ja kasvioppiin sekä maanmuodostusopin 
alkuperusteihin, antaa tekijä lyhyesti, mutta samalla mieltä jän
nittävällä tavalla selvän kuvan tärkeimmistä luonnon valtakunnan 
monilukuisista esineistä, joista maanviljelijälle on joko suoranaista 
hyötyä tai vahinkoa.

Esitys kirjassa on vilkasta, kieli sujuvaa sekä kuvat joten
kin selvät ja hyvin valitut. Toivomme sentähden oppikirjalle 
kaikkea menestystä eikä haittaisi, vaikka jokainen maanviljelijä 
hankkisi itselleen tämän arvokkaan kirjan, sillä varmaan on sen 
lukemisesta ei ainoastaan huvia mutta myöskin hyötyä.»

BERNHARD B0GGILD, Meijerioppi. Suomalaisia 
maatalouskouluja varten sovittanut Evert von Ko- 
now. — 119 kuvaa. — Hinta sidottuna 2: 25 p.
»Niin suuresti kuin lisääntyneestä meijeriliikkeestä on iloit- 

tavakin, on kuitenkin ikävää, ettei suoranaisesti meijeriliikettä 
koskevaa erikois-ammattikirjallisuutta ole suomenkielellä sanotta-



vasti löytynyt. Se mikä sellaista on, on joko liian laajaa tai niin 
supistettua, ettei siitä ole ollut sanottavaakaan hyötyä. Ja kui
tenkin on sangen suuri se kansanpaljous, jonka aineellinen toi
meentulo kokonaan riippuu meijeriliikkeestä ja sen yhteydessä 
olevista elinkeinohaaroista.

Sellaista ammatti tien viittausta varten on nyt tämä ylem
pänä mainittu kirja toimitettu. Lyhyt ja helppotajuinen esitys 
tekee kirjan selväksi lukijalleen — — — Kirjaa on tervehdittävä 
ilolla ja toivottavaa on, että se leviäisi mitä laajimpiin piireihin 
talousmaailmassa.»

ARVID TH. GENETZ, Kansan ja kansakoulun 
kasvitarhakirja. Kartalla ja kuvilla varus
tettu. Sid 65 p.

GÖSTA GROTENFELT, Helsingin yliopiston maanvilje- 
lysopetuksen professori, Oppikirja peltokas- 
viviljelyksen pääpiirteissä. Alempien 
maanviljelyskoulujen käytettäväksi. Valaistu 215 
kuvalla. Hinta 5 mk. 10 p., sidottuna 5 mk 75 p.
Tätä oppikirjaa laatiessa on käytetty seuraavaa suunnitel

maa: Ensin tehdään selvää peltokasvien luonnosta ja elämästä, 
sitten niiden elin-ehdoista sekä lopuksi, mitenkä näiden kasvien 
menestymisestä pidetään huolta viljeltäissä. Teos siis käsittelee 
suorastaan maanviljelyksen ydintä, järkiperäisesti kehittynyttä vil- 
jelysoppia sovitettuna Suomen erikoisiin oloihin.

GÖSTA GROTENFELT, Suomen maanviljelys,
yleiskatsaus. Varustettu 11 kuvalla sekä 9 kartalla 
ja kuviollisella esityksellä. Hinta 5: 50 p.
»Kirja tarjoaa enemmän, paljoa enemmän, kuin sen vaati

mattomasta nimestä voi päättää. Se on näet yhtä taidokkaasti 
kuin huolellisesti virallisten tai muiden luotettavien lähteiden 
mukaan laadittu luonnontieteellinen, valtiollinen ja taloudellinen 
kuvaus Suomesta, osaksi historiallisella pohjalla ja laajasti maa
taloutta käsittelevä. Kirjan rikas sisällys ei salli meidän ryhtyä 
yksityiskohtia esittämään, vaikkapa tämä supistuisikin kirjassa 
käsiteltyjen asiain yleiskatsahduksen tapaiseen luettelemiseen. 
Tässä vaan mainittakoon, että kirjassa perinpohjaisesti esitetään 
myöskin Suomen karjanhoitoa ja maataloutta.»

GÖSTA GROTENFELT, Suomen polttoviljelys.
Suomentanut agronoomi Eemil Malmgren. Va
laistu 35 kuvalla. Hinta 2 mk 75 p.



»Kirja on tieteellistä laatua, mutta siitä huolimatta lukee 
sitä muukin kuin asiaan syventynyt ammattimies suurella nau
tinnolla, se kun on hauskasti ja sujuvasti kirjoitettu.» (Suomen 
kansa.)

J. F. HALLENBORG, Oppikirja kotieläinten 
hoidossa. Suomen oloihin sovitettu suomennos. 
76 kuvaa. Toinen, korjattu painos. Sid. 2: 50 p.
Karja on talon arvokkain omaisuus, vaikka sitä ei moni 

osaa käyttää suurimmassa mahdollisessa määrässä hyödykseen. 
Suuremman karjan omistajan, joka tahtoo oppia, hoitamaan sitä 
järkiperäisesti, olisi parasta hankkia käsikirjakseen Hallenborgin 
selvä ja perinpohjainen oppikirja, joka maanviljelyshallituksen 
toimesta on suomeksi toimitettu. Teos esittää ensin ne perusteet, 
joilla nykyään karjanhoidosta on tehty tuottava elinkeino, esim. 
eläinten jalostuttaminen, sopivimmat rehuaineet, käytännöllisimmät 
ruokintatavat ja parannettu terveydenhoito. Suuremman osan kir
jaa täyttää oppi nautakarjan, hevosten y. m. karjan hoidosta. 
Tämä osa on kokonaan sovitettu Suomen nykyisten olojen mukaan 
ja se selittää mahdollisimman täydellisesti kaikki käytännöllisessä 
karjanhoidossa esiintyvät, suurta huolellisuutta kysyvät toimet.

ERIK LINDGREN, Kasvitarhakirja. Neuvoja keit- 
tiökasvien, hedelmäpuiden, marjapensasten, puisto
puiden ja pensastojen, ulkoilma- ja huonekukkien 
viljelemiseen, ohjeeksi jokaiselle kasvitarhanhoidon 
harrastajalle. — Suomen oloihin sovittanut ja laa
jentanut Klas Sten in g, Mustialan puutarhuri. 
Suomentaneet K. Korpela ja Aug. Wiksten. Valaistu 
135 kuvalla. Hinta sidottuna 3 mk 25 p.

»Puutarha» lausuu siitä:
»M ie lestä n i on täm ä su om en n os E r ik  L in d g r e n in  

k a s v ita r h a k ir  j asta p a re m p i k u in  a lk u p e rä in e n  teos, 
syystä että mukailija on lisännyt siihen paljon semmoista, mitä 
ei löydy ruotsalaisessa painoksessa. Min on hän tehnyt selkoa 
keinotekoisten lannoitusaineiden arvosta ja käyttämisestä, ottanut 
puhuakseen hedelmäpuiden ja pensaiden vihollisista ja niiden kar- 
koittamisesta, hedelmäin käyttämisestä ja säilyttämisestä, ja jättä
nyt pois paljon joutavata palstantäytettä.»

K. F. LUNDIN, Pääehdot voidaksemme hank
kia hyvää maitoa meijereihin. Esitelmä. 
Suomennos alkuteoksen neljännestä painoksesta. — 
Hinta 50 p.



Maamiehen käsikirjasto:
I. ARTUR GRANSTRÖM, maanviljelyskoulun joh

taja, P ien iv ilje lijä  ja  hänen m aatalou
tensa. Maanviljelyskoulun opettajan A. Chri- 
stensenin Tanskassa ilmestynyttä teosta y. m. 
seuraten laadittu. Hinta 60 p.

II. E. W. BLOM, Loukkauskiviä m aatalou
dessa. T:ri G. Böhmen mukaan saksankielestä 
lyhentäen ja mukailemalla suomennettu. Hinta 
1 mk 50 p.

Teos sisältää seuraavat huomattavat kap
paleet: Jatkuva rahapula; Ylöllisyys rakennuk
sissa; Muu ylöllisyys; Velaksi ostaminen; En- 
simäinen naula talouden ruumisarkussa; Epä
käytännöllinen emäntä; Pienet raha-erät; Hai- 
rahtumattomuus; Puutteellinen kirjanpito; Vuo
tuinen omaisuuden tarkastus; Väärä viljelys- 
suunta; j. n. e.

Kuten tästä näkyy, on teos maamiehelle 
mitä terveellisin opas, se kun neuvoo välttä
mään niitä taloudellisia syntejä, joista perikato 
tavallisimmin johtuu.

III. ARTHUR RINDELL, Maan viljely  skemia 
maanviljelyksen alkeisopetusta varten. Tekijän 
hyväksymä suomennos. Kuvallinen. Toinen 
korjattu painos. Hinta 1 mk.

IV. A. K. ECKERBOM, Kasvien elintoim innat 
ja  -ehdot. Tekijän luvalla suomentanut J. E. 
Su nila. Ilmestyy tammikuussa 1904. Hinta 
85 penniä.

L. A. o t t e l in , Tärkeitä muistutuksia mei
jerimaidon tuojille sekä käytännöllisiä neu
voja karjanhoidossa. Toinen painos. Hinta 50 p.



Peltomiehen kirjasia:
I. HJALMAR NATHORST, Neuvoja hiekka- 

maan viljelem iseen. Ylipainos »Peltomie
hen kotikoulu» nimisestä aikakauskirjasta. 
Hinta 60 p.

II. Ohjeita m aidonsuorittajia varten m eije
reihin sekä karjanomistajille ja hoitajille 
yleensä. Tanskan meijeriyhdistyksen kilpakir
joitus. Suomentanut Au g. W artiainen. Yli
painos »Peltomiehen kotikoulusta». Hinta 60 p.

Peltomiehen kotikoulu, maataloudellisia kerto
muksia, tietoja, neuvoja y. m., y. m. Suomen kan
salaisille. Toimittaja August ^Vartiainen. Ensi 
vuosikerta. 1891. 32 eri kirjoitusta. Hinta alen
nettu 1: 50 p., sid. 2 mk. — Toinen vuosikerta. 
1902. 26 eri kirjoitusta. Hinta alennettu 1: 50 p.,
sid. 2 mk.

Prof. von RUMKER, Maanviljelijän kehitys, ke-
hoitushuuto kaikille maanviljelijöille ja niiksi aiko
ville. Suomen oloihin sovittaneet maisterit K. Enc
kell, nyk. Mustialan opiston v. t. johtaja, ja E. W. 
Blom. Hinta 60 p.
Tekijäin tarkoituksena on ollut esittää järkiperäinen 

suunnitelma maanviljelysopinnoille. Tässä he ensiksi läm
pimästi puolustavat sitä käsitystä, ettei maanviljelijän pidä 
y leissiv istyksessään jäädä minkään muun ammatti- 
luokan jälkeen. Toiseksi he antavat hyviä neuvoja käy
tännöllisen oppia jän järjestämisestä, ja siitä saadun 
opin vakaannuttamiseksi esittävät suunnitelman maanvil
jelyksen tieteellistä opiskelua varten. Kuten näkyy, on 
kirja sitä laatua, että jokaisen ammattinsa parasta har
rastavan maanviljelijän tulee siihen tutustua.

ALEXANDRA SMIRNOFF, Suomalaisen Pomo- 
logiian käsikirja. Suomentanut A. W ester
lund. Runsaasti kuvilla varustettu. Hinta 3 mk.
Neiti Smirnoffin perustava teos on kaikille puuhedelmäin 

viljelyksen harrastajille erittäin tärkeä ja huvittava kirja.



Uudenmaanläänin maanviljelysseuran toimituksia:
I. J. F. HALLENBORG, Lypsykarjan hoito. 

Ensi palkinnon saanut kilpakirjoitus. Kolman
nesta painoksesta tekijän luvalla suomentanut 
J. E. Sunila. Toinen painos. Hinta 60 p.

»Harvoin olemme uskaltaneet niin hyvällä omallatunnolla 
kiittää sekä antaa puoltolausettamme teokselle, kuin yllämainitulle 
kirjaselle. Sillä Hallenborgin uusin teos sisältää pienuudesta huo
limatta mahdollisimman täydellisesti kaikki ne säännöt ja ohjeet, 
joihin lypsykarjan hoito ja kasvatus on perustettava. Tähän 
lisäksi tulee että kaikki kirjasen neuvot ja ohjeet ovat erinomai
sen selviä ja käytännöllisiä, niin että yksinkertaisempikin lukija 
ne helposti ymmärtää ja ilman vaikeutta voi niitä noudattaa.»

II. GUSTAF REGNER, Kotieläinten hoito
sairaassa tilassa. Ruotsin yleisen eläin- 
suo jelusyhdistyksen palkitsema kilpakirjoitus. 
Tekijän suosiollisella luvalla suomentanut J. 
E. Sunila. Hinta 60 p.

III. F. A. OTTELIN, M aanviljelys ja  sen sivu
elinkeinot. Kaksikymmentä yleishyödyllistä 
kirjoitusta. Hinta 75 p.

IV. A. STUTZER, Lannoitusoppi. Maanviljeli
jöille ja maanviljelyskouluille. Viidennestä 
painoksesta tekijän luvalla suomennettu. 
Hinta 1: 50 p.

»Yllämainittu teos on aivan kuin tehty sitävarten, että siitä 
lukija saisi oikeat ja perusteelliset näkökohdat lannoituksen tar
koituksesta ja lanta-aineissa olevista eri aineosista. Se on terve
tullut lisäys vähälukuiseen suomalaiseen maan viljely skirj alli- 
suuteen.

Tekijä on onnistunut lyhykäisyydessä ja helppotajuisesti 
esittämään kokonaisen lannoitusopin. Esityksen perinpohjaisuus 
tekee kirjan soveliaaksi niinhyvin oppineelle kuin opetusta naut- 
timattomalle. Kirjan arvoa lisää vielä se seikka, että siitä saa
daan hyviä käytännöllisiä ohjeita.

Kirjassa on seikkaperäisesti selitetty myös eläinlannan käyt- 
teleminen järjellisellä tavalla. Tämän seikan tärkeyden kyllä jokai
nen maanviljelijä tietää ja tekee parhaansa mukaan, mutta ei aina 
vähimmillä kustannuksilla ja parhaimmalla menestyksellä. Täs
säkin kohden on kirja hyvin suureksi hyödyksi.» (Maamies.)



V. WIHTORI PELTONEN, Asutus- ja  raken
nus] ärjestelm ä maaseudulla. Uudenmaan 
maanviljelysseuran palkitsema kilpakirjoitus. 
Valaistu 30 piirroksella. Hinta 1 mk.

»--------Mielihyväliä täytyy siis jokaisen maalaisrakennus-
järjestelmän edistymistä harrastavan henkilön ottaa vastaan hra 
Peltosen yllä mainittu kirjanen. Se sisältää niin paljon hyvää ja 
opettavaista, että jokaisen maamiehen on se luettava ja siinä anne- 
tuita ohjeita hyväkseen käytettävä, silloin kun talon huoneita on 
uusittava, uusia rakennettava tai talo uuteen paikkaan muutet
tava. — — Se selvittää maamiehelle monta pulmallista kohtaa.»

(Peltomies.)

AUGUST _WARTIAINEN, Käytännöllinen maan-
viIjelysoppi. Prof. J. Arrheniuksen tekemän 
ruotsinkielisen »Landtbrukspraktikan» nimisen oppi
kirjan nojalla ja sitä suomentaen, mukaillen ja lisä
ten toimittanut Au g. ^Vartiainen. Keis. Suomen 
Talousseuran toimittama painos. Monilla tekstiin 
painetuilla kuvilla varustettu. Hinta sid. 4 mk.

A. WESTERLING, Soiden viljeleminen meillä
ja muualla. Suomensi Sulho Rosengren. 
Kartalla ja kuvilla varustettu. Hinta sid. 1: 50 p.
»— — Pääehto on tuntea suon laatu ja tuntea ne eri vil

jelystavat, jotka erilaatuisilla suomailla vetelevät. Tässä suhteessa 
ei kirjallisuudessakaan ole tähän asti liioin tukea ollut. Mieli
hy väliä voimmekin sen vuoksi suosittaa vastailmestynyttä kirjaa, 
joka perusteellisesti, kuviensa avulla selvittelee eri suolajeja ja 
niiden eri viljelystapoja. Tarpeen olisi jokaisen maamiehen tutus
tua tähän kirjaan ennenkuin lähtee umpimähkään soitaan raa
tamaan.»
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fy\aamiehen käsikirjasto
on uusi kirjasarja, johon aion yhdistää Suomen maan
viljelijöille, sekä pienviljelijälle että suuremman tilan omis
tajalle arvokkaita ja hyödyllisiä teoksia maanviljelyksen 
eri aloilta. Ensi aluksi siinä ilmestyy:

I. Pieniviljelijä ja hänen maatalouten-
sa> Maanviljelyskoulun opettajan A. Christen- 
senin Tanskassa ilmestynyttä teosta y. m. seuraten 
laatinut A rtu r  G ranström , maanviljelyskoulun joh
taja. Hinta 60 p.
Toimittaja pyytää kiinnittää tähän kirjaseen maan

viljelysseurojen ja muiden huomiota, toivoen sen jaettuna 
pieni vilj eli jäin edistystä harrastavien sekaan tehokkaasti 
auttavan saattamaan hedelmällisiksi toimenpiteitä pienivil- 
j eli jäin hyväksi.
II. Loukkauskiviä maataloudessa. T:ri 

G. Böhmen mukaan saksankielestä lyhentäen ja mu
kailemalla suomentanut E. V. B lom , maanviljelys- 
koulun opettaja. Hinta 1 mk 50 p.
Teos sisältää m. m. seuraavat huomattavat kappaleet: 
Jatkuva rahapula; Ylöllisyys rakennuksissa; Muu 

ylöllisyys; Velaksi ostaminen; Ensimäinen naula talouden 
ruumisarkussa; Epäkäytännöllinen emäntä; Pienet raha- 
erät; Hairahtumattomuus; Puutteellinen kirjanpito; Vuo
tuinen omaisuuden tarkastus; Väärä viljelyssuunta; j. n. e.

Kuten tästä näkyy, on teos maamiehelle mitä ter
veellisin opas, se kun neuvoo välttämään niitä taloudelli
sia syntejä, joista perikato tavallisimmin johtuu.
III. Maanviljelyskemia. Maanviljelyksen alkeis

opetusta varten kirjoittanut A rth u r  R in d e ll, pro
fessori. Tekijän hyväksymä suomennos. Kuvalli
nen. \ Toinen korjattu painos. Hinta 1 mk.

IV. Xasvien elintoiminnat ja -ehdot. Kir
joittanut A. K . Eckerbom. Tekijän luvalla suo
mentanut J. E. Sunila. Ilmestyy tammikuussa
1904. Hinta 85 p.
Porvoossa lokakuulla 1903.

Werner Söderström.










