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Alkulause.

Suomen karjakkokoulujen uusissa säännöissä määrä
tään, että Professori C. A. Lindqvistin »Karjanhoidon pe- 
rusteet“ on oppikirjana käytettävä. Neljäntoista vuotisesta 
kokemuksesta, tätä teosta Järvikylän karjakkokoulussa op
pikirjana käyttäessä, olenkin tullut hyvin huomaamaan sen 
etevyyttä. Kuitenkin on suomalainen käännös näyttänyt 
tarvitsevansa parannuksen, koska se on jo toista kym
mentä vuotta vanha ja tehty alkuperäisen kirjan ensim
mäisestä painoksesta, vaikka siitä jo kolme painosta on 
ilmestynyt.

Tätä parannusta tehdessäni en, ikävä kyllä, ole voin- 
nut tehdä kaikki ne ojennukset, joita kirja kielen suhteen 
olisi sietänyt, vaan olen etupäässä koettanut sovittaa tä
män teoksen sisällyksen puolesta Suomen oloihin ja toi
von siten tämän nyt olevan sopivamman Suomen karjak- 
kokouluissa oppikirjana käyttää. Järvikylässä, 25 p. Maa
liskuuta 1886.

N. G.
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Ensimmäinen Osa.
Koti-eläin-hoidon yleiset perusteet.

1 Luku.
Eläin-ruumiin rakennus ja mitä miki osa siinä toimittaa.

V. NORDLING. XG.
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§ 1. Kenen on mieli tarkasti tuntea koti-eläinten  
hoitoa, on ennen kaikkia hankkiminen joku tieto eläin- 
ruum iin eri osista j a  m itä  m iki s iin ä  toim ittaa; sillä tämä 
on perustus, johon koti-eläinten hoito kokonansa nojautuu; 
ja ilman tietämättä tätä emme voi käsittää niitä moni
naisia neuvoja, joita meille esitellään erityisten koti-eläinten 
hoidosta ja kasvatuksesta.

§ 2. Eläin ruumiissa on monta osaa, jotka kaikki 
yhtenä vaikuttavat sekä erityisen eläimen, että koko su
vun oloon, mutta niillä on kullakin eri toimensa tehtä
vänä. Siten on koko joukko koneita (vaikuttimia) ruu
miissa, joilla ravinto-aineet eritellään ja liuvennetaan, toisia 
taas, joilla hengitään j. n. e.

Nämä ruumiin koneet ovat:
1. Liikuttimet;
2. Ruo’an-sulattimet;
3. V eren-kulettimet;
4. Hengittimet;
5. Kusettimet;
6. Eri aistimet, niinkuin näkimet, kuulimet j. n. e;
7. Soittimet.
§ 3. L i i k u t t i m e t .  ovat luut, jä n te e t ja liha.
Luut ovat erästä multa-ainetta (kalkkia ja fosforihap- 

poa) ja rustoa (liimaa). Luut ovat keskenänsä yhdistetyt joko 
liikkumatta saumojen kautta, tahi liikkuvasti nivelten kautta.

Lihan muodostavat hienot säikeet (syyt), jotka ovat 
yhdistetyt kimpuiksi, joita kutsutaan: lihaksiksi. Lihak
sien päissä on jänteitä, joilla ne ovat luihen kiinnitetyt. 
Lihaksilla on voima sekä supistua että venyä; täten syn
tyy liikunto. Kuta merkittävämmät lihakimput hevosissa 
ovat ja kuta lujemmilta ne tuntuvat, sitä vahvempana he
vosta pidetään.

§ 4. R u o j a n - s u l a t t i m i s s a  on monta eri osastoa, 
nimittäin: suun-kaalo, kulkku eli nielasin, ruoka-torvi eli 
emätin, maha ja suolet. Suunkaalossa pehmitetään ja 
jauhennetaan ruoka. Edellinen tapahtuu sylen kautta,
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joka syntyy suun poskissa olevissa sylkirisoissa (rauha
sissa), joista sylki valuu suun-kaloon. Jälkimäinen ta
pahtuu hampaiden kautta. Nämä ovat kolmenlaatuiset: 
etuhampaat, kulmahampaat ja poskiham paat. Hampaiden 
lukumäärä koti-eläimissä on seuraava:

Etuhamp. Kulmahamp. Poskihamp.
Hevoisella 1 2 4 * ) 2 4 .
Raavailla •8 puuttuu 2 4 .
Lampaalla 8 „ 2 4 .
Si’alla 12 4 2 8 .

Ne hampaat, jotka ensinnä ilmaantuvat, ovat pienet, 
näöltänsä melkein lumivalkeat ja nimeltä m aitoham paat.

Nämä putoovat pois ja niiden siaan tulee muita, 
joita sanotaan rautaham paiksi. Etuhampaiden ilmitulosta, 
vaihtelosta ja kulumisesta arvataan eläimen ikä, josta tu
lemme tarkemmin puhumaan kertoessa, mitenkä minkin 
koti-eläimen ikä on arvosteltava.

KuTkku on suun-kaalon takana. Siitä alkaa ruoka
torvi, joka on lihakelmusta rakennettu ja kulkee kaulan 
etupuolella ihan henkitorven takana.

§ 5. Eläinten vartalo jaetaan kahteen suojaan: r in 
takehä, joka on ruumiin etupuolella ja pienempi sekä 
mahakehä. Se kalvo eli väliseinä, joka eroittaa nämät 
suojat toisistansa on nimeltä : sydänkalvo.

§ 6. M aha  on eri eläimissä eri kokoinen ja m uo 
toinen.

Hevosen maha on hyvin pieni (noin 2 tai 3 kannun 
vetoinen) ja on ihan sydänkalvon takana.

Siinä kohden, missä ruokatorvi päättyy mahassa, on 
hevoisella joukko vahvoja lihasyitä, jotka sulkevat tämän 
suun ja estävät ruo’an nousemasta takaisin ruokakulkun 
kautta, ja siksipä ei hevoinen voi oksentaakaan.

M ahan sisäkalvolla on usein paljo punaisia tuuman 
pituisia matoja, joista syntyy hevois-kärpänen (kiiliäinen),

!) Tammoilla ei ole tavallisesti kulmahampaita.
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joka kesäis-aikana panee pienet keltaiset munansa hevoisen 
harjaan, jalkoihin y. m. paikkoihin. Nämä madot, jotka 
keväillä tulevat ulos sonnan kanssa, eivät ole tuskin kos
kaan hevoiselle haitaksi.

§ 7. M ärehtijä-E läim en maha on jaettu neljään 
osaan, nimittäin: ruoJcamaha (pötsi), kuninkaan lakki, 
satakerta ja ju oksu  (rapamaha).

Buokamaha (A ) , joka on* suurin ja raavaissa keski
määrin noin 40—60 kannun vetoinen, täyttää mahäkehän 
vasemman puoliskon. Ruokatorvi päättyy ruokamahan ja 
kuninkaan lakin rajalla.

Kuninkaan lakki (kuninkaan kypärä) (B )  on ma- 
hakehän etupuolella, ruokamahan ja satakerran välillä ja 
on pienin märehtijöiden mahoista. Kuninkaan lakin sisä
kalvolla on joukko verkonmaisia kohennuksia, melkein kuin 
solat mehiläispesässä. Mahan sisäkalvon yläseinältä on 
vielä kaksi mahakalvoista alaspäin pistävää poimetta: 
jotka muodostavat puoleksi suletun kourun, nimeltä ruo- 
kakouru, joka ulottuu ruokakulkusta satakertaan.

Satakerta (C ) on mahakehän oikealla puolella ja 
on saanut nimensä siitä, että sen sisäkalvosta lähtee joukko 
lehdenmoisia mahakalvon pidennyksiä, jotka särmillänsä 
kääntyvät mahan keskeen.

Juoksu  (rapamaha) eli neljäs maha (D )  vastaa he
voisen ja sian mahaa, ja on mahakehän oikealla puolella 
satakerran takana.

§ 8. Sian  maha on melkein saman muotoinen, kuin he- 
voisenkin, mutta se on paljo isompi ja sen ruokatorven 
suu ei ole varustettu niin vahvoilla lihasyillä, kuin he
voisen, jonkatähden sika oksentaakin hyvin helposti.

Mahojen sisäpinta on täynnä vähäisiä rauhasia tai 
risoja, joista vuotava neste on nimeltä mahaneste.

§ 9. Mahasta (märehtijäin neljännestä mahasta) al
kavat suolet, joita suuruutensa suhteen saattaa jakaa kah
teen osaan: ohut-suoli ja paksu-suoli. Suolia ympäröitsee 
erityinen kalvo, nimeltä mahapaita. Mahapaitaa myöten
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kulkevat sekä ne solukset, jotka tuovat verta suoliin ja 
vievät sen niistä, että myös ne hienot pillit, jotka vievät 
osan suolissa sulaneista ruoka-aineista vereen. Nämä pillit 
jotka alkavat suolien sisäpinnalla, sanotaan m aitoputkiksi, 
sillä se neste, joka niissä kulkee, on maitovalkeaa.

§ 10. Mahakehässä tavataan vielä maksa, mahasyl- 
kirisa  ja perna, jotka kuuluvat ruo’an-sulattimiin. Mak
sasta eritteleikse sappea, mahasylkirisasta mahasylkeä; 
•molemmat nämä nesteet valuvat ohut-suoleen ja vaikut
tavat ruo’an sulattamiseen. Pernan hyöty on enimmäk
seen tuntematon.
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§ 11. Ruoka-aineet jauhennetaan hampailla suun- 
kaalossa ja pehmitetään sylen kautta. Sylki vaikuttaa 
myös laventamalla erääseen ruo’an ainekseen. Kielen 
avulla muodostuu pureksittu ruoka syöte-sykäksi, joka niel
lään, kulkein kulkun ja ruokatorven kautta mahaan, missä 
ruoka-aineet sekoittuvat mahanesteen kanssa, joka taas 
vaikuttaa sulattavasti toisihin ruo’an aineksiin. Senjälkeen 
siirtyy ruoka mahan liikunnon kautta ulos suoliin, missä 
se sekoittuu sapen ja mahasylen kanssa, jotka myös aut
tavat ruo’an sulattamiseen. Suolien madonmoisen liikun
non kautta lähenee ruoka aina likemmäksi perä-suolta. 
Suolissa kulkiessa imevät maitoputket ruoasta sylen, ma
hanesteen, sapen ja mahasylen kautta liuvennetut osat, 
jotka viedään vereen. Sulamaton osa ruokaa poistuu suo
lista sontana.

§ 12. Märehtiäeläimissä tapahtuu ruoan sulattaminen 
toisella tavalla. Koska nämät eläimet ovat luotu syömään 
karkeampia ja suuremman tilan ottavia ruokaaineita, niin 
pitää ruoan kauemmin aikaa viipymän ruoankulettimissa 
ja pureksitaankin se sentähden kahdesti. Euoankulku mä- 
rehtiöitten mahoissa käy seuraavaila tavalla: kun eläin 
syö, pureksitaan ruoka ensinnä vaan hiukan, ja muodoste
taan siitä suurempi syötepala, joka niellään kulkun ja ruo
katorven kautta ruokamahaan; tämän liikunnosta siirtyy 
ruoka vähitellen kuninkaan lakkiin. Sieltä kohoaa ruoka 
takaisin suuhun toisen kerran pureksittavaksi, jolloin eläi
men sanotaan m ärehtivän . Kun ruoka nyt on toiseen 
kertaan pureksittu, niellään se suoraan satakertaan, johon 
se pääsee kulkien kuninkaan lakissa olevan ruokakourun 
kautta. Sittemmin menee ruoka vähitellen juoksu eli ra- 
pamahaan ja sieltä suoliin, joissa sitten kaikki käy sa
moin kun muissakin eläimissä.

Juom a menee märehtiäeläimissä suurimmaksi osaksi 
suoraan suusta satakertaan ja siitä sitten rapamahaan ja 
suoliin.

§ 13. Verenkierron välittäjänä ovat sydän  ja veri"
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astiat eli suonet, jotka sulkevat ja vievät veren ympäri 
ruumista.

Sydän  on lihas, joka riippuu suurissa verisuonissa 
rintakehän keskessä. Se jaetaan kahteen puoliskoon: oi
keaan ja vasempaan. Nämät molemmat sisältävät kaksi 
kaaloa eli solua, joista ylempi on nimeltä sydänkorva ja 
alempi sydänkam m io.

V eriastia t ovat kahta lajia, joko semmoiset, jotka 
sisältävä mustanpunaista verta ja sanotaan verisuoniksi, 
tahi semmoiset, jotka sisältävät heleänpunaista verta ja 
sanotaan valtasuoniksi. Edellisissä virtoopi veri ruumiin 
joka osasta sydämeen, jälkimäisissä taas sydämestä ruu
miin joka osaan.

Sydämmellä, niinkuin muillakin ruumiin lihaksilla, 
on voima supistua ja venyä. Kun sydän supistuu niin 
virtoopi veri ulos valtasuoniin ja kun se venyy, niin ime
tään veri sydämmeen. Koska tämä supistuminen ja ve
nyminen tapahtuu vuorotellen, niin siitä seuraa että veri 
valtasuonissa virtoopi pulpahdellen ja kun semmoinen suoni 
särkyy niin veri siitä juoksee pulpahdellen, jota vastoin 
jos verisuoni loukkautuu, niin veri siitä juoksee tasaisena 
virtana. Valtasuonet ovat rakennetut rustorenkaista ja 
jäävät siis auki, jos niitä katkaistaan tai muuten louka
taan. Verisuonet ovat taas rakennetut lihakelmusta ja 
painuvat siis helposti kiinni jos ne särkyvät.

§ 14. Ruumiin joka osassa tapahtuu alituisia muu
toksia ja kaikki ruumiin osat uudistuvat yhäti. Se on 
heleän punainen, valtasuonen veri, joka uudistaa ja ra
vitsee ruumiin. Valtasuonet alkaavat vasenpuolisesta sy- 
dänkammiosta ja vievät, kun sydän supistuu, heleänpu- 
naisen veren ruumiin joka osaan. Kun tämä veri on ra
vinnut ja uudistanut ruumiin, niin ottaa se sieltä kaikki 
käytetyt (vanhat) ja poisliuvenneet aineet ja muuttuu siten 
mustanpunaiseksi vereksi, joka sitten verisuonia myöten 
viedään oikeanpuoliseen sydänkorvoon. Verisuoniin vuotaa 
myös ruoasta Huvennut maitoputkien kautta tuodut, ruu-



miin ravinnoksi aiotut aineet, jotka täten sekoittuvat mus- 
tanpunaisen veren kanssa. Oikean puolisesta sydänkor- 
vosta virtaapi veri oikeanpuoliseen sydänkammioon ja sieltä 
keuhkoihin. Siellä polttaa sisäänhengitty ilma mustan- 
punaisen veren heleänpunaiseksi ja virtoopi tämä nyt va- 
senpuoliseen sydänkorvoon ja sieltä vasenpuoliseen sydän
kammioon, josta se uudestaan alkaa kiertonsa edellämai- 
nitulla tavalla.

§ 15. H engittim et ovat sieramet, henkitorvi ja keuhkot.
Henkitorvi on eräs rustorenkaista rakennettu torvi, 

joka alkaa kulkusta ja kulkee kaulan etureunaa rintake
hään, jossa se ensinnä jakaantuu kahteen haaraan, yksi 
kumpaankin keuhkoon. Siellä tämä torvi yhä haaroittuu 
haaroittumistaan hyvin hienoihin haarukoihin, jotka jo
kainen päättyvät hyvin pieniin ainoastaan suurennoslasilla 
nähtäviin kupliin. Kun eläin henkii, niin virtoopi ilma 
sieramien ja henkitorven kautta keuhkoihin.

Ilma sisältää eri aineita, jotka ovat: hape, tuko, h iili- 
happo ja vesihöyry. Se on hape, joka on kaikkien eläinten 
elimis-aine, jota vastoin tuko ja hiilihappo, jos niitä on 
ilmassa liiaksi, tukeuttavat ja tappaavat eläimiä. Viimeksi 
mainitut aineet ovat taas kasvien ruokaa.

Kun ilma sisäänhengittäessä tulee keuhkoihen pie
niin kupliin, niin hape siellä polttaa mustanpunaisen ve
ren heleänpunaiseksi ja muut ilmanaineet tulevat uloshen- 
gittäessä ulos.

Jos eläimet siis eivät saa kylliksi hapetta, niin he- 
leänpunainen veri ei voi syntyä ja kun juuri siitä maito, 
liha, voima y. m. syntyvät, on tästä huomattava, kuinka 
välttämätöntä on hankkia eläimille tarpeeksi hapetta. Tätä 
on tarpeeksi ainoastaan raittiissa ilmassa. Jos siis tah
dotaan eläimiltä saada runsaasti maitoa, lihaa, työtä tai 
mitä muuta tuotetta tahaansa, on tarkka huoli pidettävä 
siitä, että eläimillä on raitis ilma.

Ulos- ja sisään-henkimisen vaikuttaa rintakehän väl
jeneminen ja supistuminen.

8
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* § 16. K u s e t t i m e t  ovat: munuaiset, kusenkulettimet,
kusirakko ja kusitorvi.

M unuaiset ovat kiinitetyt mahakehän yläseinään. Niissä 
syntyy kusi ja valuu molemmista munuaisista torven kautta 
kusirakkoon; kun tämä on määräänsä täytynyt, tyhjenne
tään se kusitorven kautta. Kusirakko on koiras-eläimissä 
ihan peräsuolen alla, naaras-eläimissä kohdun alla.

Kusi syntyy seuraavalla tavalla: eläinruumiissa hy
väksi käytetyt osat liukenevat ja yhdistyvät vereen. Mel
koinen osa näitä aineita viedään veri-astioiden kautta mu
nuaisiin, missä ne eritteleikse kusena; tämä sisältää lä
hes kaikki ne ainekset, joista eläin-ruumis on yhdistetty, 
ja käytettynä kasviravinnoksi, hyvin herkästi sulavassa 
tilassa. Kusi on siis hyvin suuri-arvoinen kasvin ravinto
aine ja on sentähden kaikin tavoin korjuusen otettava. 
Tämä tehdään parhaiten siten, että se sekoitetaan kuivan 
mullan kanssa. On hyvin suuri vahinko antaa kusen joutua 
hukkaan.

§ 17. A i s t i m e t .  Ne koneet, joilla eläimet näke
vät, kuulevat, haistavat ja maistavat, ovat päässä. Tunne 
sitävastoin on ihossa levitetty yli koko ruumiin.

Nahassa on kaksi kerrosta, yksi ylempi sarventa- 
painen ja tunnoton, nimeltä orvas-nahka eli kesi, ja toinen 
alempi kerros, jossa tunne on. Jälkimäinen on nimeltä 
ala-nahka.

Nahan tarkoitus on: 1) olla tunteen olopaikkana; 2) 
olla ruum iin  verhona, jonka tähden se on peitetty kar
voilla. Karvat ovat nahkaan vajonneena ikään kun vä
häisiin säkkihin, ja kuhunkiin tämmöiseen karvasäkkiin 
vuotaa eräs rasva-aine kahdesta joka karvan juuressa ole
vasta rasvarauhasesta. Tästä saapi karva kiiltonsa; 3) 
olla hengittimenä. Hyvin pienten reikien kautta, joita on 
kaikkialla nahassa, tunkeutuu ilma ruumisen ja haihtuupi 
sieltä ulos. Näin polttaa hape mustanpunaisen veren he- 
leänpunaiseksi, samoin kun keuhkoissakin, joissa näet ei 
mustanpunaista verta voi niin riittävästi palaa heleänpu-
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naiseksi, jotta eläimet voisivat ilman nahan kautta hen
kimistä pysyä terveinä ja antaa runsaan tuotteen. Sen- 
tähden on kaikin tavoin edistettävä nahan kautta henki
mistä: se on henkireijät ovat välttämättömästi pidettävät 
avoinna. Tätä saavutetaan ainoastaan siten että nahka 
sukimisen ja muun hoidon kautta pidetään puhtaana. Muis
tettakoon aina, että jos ei koko ruumiin nahka ole puhdas 
ja vapaa liasta ja hilseistä, on mahdotonta riittävästi he- 
leänpunaista verta syntyä, ja, jos ei ole tarpeellisesti he- 
leänpunaista verta ei saada kylliksi tuotetta eläimiltä ja 
ennen kaikkea: menettävät eläimet terveytensä. — Jos eläin 
voideltaisiin keitetyllä öljyllä (maalariöljyllä) tai muulla 
aineilla, jotka tukkeevat henkireijät, niin kuolee eläin sa
masta syystä, kun jos se kuristettaisiin ehkä ei niin vä- 
leen. Tästäkin näkyy miten välttämätöintä se on että 
henkireijät pidetään avoinna ja nahka puhtaana.

Nahkaan luetaan myös sarvikutomat: kaviot, sorkat 
ja sarvet, jotka eivät olekkaan muuta kuin kovettunutta, 
paksumpaa orvosnahkaa.

§ 18. Koti-eläinten s iittä m in en  tapahtuu emäeläi- 
men siementämällä ja syntyneet sikiöt elävät emänsä mai
dosta.

Naaraseläimellä on m unasarjo , joka sisältää useampia 
munia. Kun eläin on kiimoillansa, putoo yksi näitä munia 
alas kohtuun, ja jos parin päivän sisällä siitälähtein eläin 
astutetaan, ja koiras-eläimen siemen siten tulee koskemaan 
munaa, niin rupee sikiö kehkenemään; mutta jolhei se 
tapahtu, niin liukenee muna ja eläin tulee jonkun ajan 
perästä kiimoillensa jälleen. Että astuttaa eläintä, joka 
ei ole kiimoillaan, ei siis toimita mitään.

Sikiö lepää kohdussa, jossa sitä vielä ympäröitsee 
eri kalvo, joka sikiön ulostultua putoaa pois ja jota nimi
tetään jä lk e is ik si.

Se maito, josta sikiö saa ensimmäisen ravintonsa, 
syntyy utareissa , jotka ovat kaksi rauhaista tahi useam
pikin. Itsekustakin näistä lähtee yksi tai useampi vie-
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märi, nimeltä n isä  eli nännä. Maitorisastossa syntyy maito 
heleänpunaisesta verestä.

2 Luku.
Ruoka-aineista.

§ 19. Ennen olemme maininneet, että eläinruumiin 
kaikki osat uudistuvat ehtimiseen; että tarpeeksi käytetyt 
osat eritellään ja uusia syntyy niiden siaan sekä että he- 
leänpunainen veri antaa aineet näihin uusihin muodostuk
siin. Veri taas saapi, mitä se menettää, palkituksi ruoka- 
aineista, ju om asta  ja ilmasta. Ruoka-aineiden pitää siis 
sisältämän kaikki ne ainekset, joista eläinruumis on ra
kennettu, paitsi niitä, jotka juotu vesi ja hengitty ilma 
sisältävät.

§ 20. Jos tarkastelemme sitä ruoka-ainetta, joka 
yksinään on kyllä eläimen ravinnoksi, ainakin ensi iäs- 
sään, nimittäin maitoa, niin näemme, että tämä ruoka-aine, 
paitse muita aineksia, sisältää yhden, joka on yhdistyksen 
ja ravitsevuuden suhteen samaa laatua, kuin munanval- 
keainen. Tämä aine on nimeltä juusto-a ine. Että maito 
sisältää rasvetta, josta me saamme voita, on yleiseen tun
nettu. Maito sisältää vielä imelää ainetta — maitosokuria  
— jota tavataan herassa. Paitse näitä aineita on mai
dossa vielä vettä, jota maidossa löytyy niin paljo että jos 
100 kannua maitoa haihdutetaan kuiviin, niin jääpi vaan 
13—14 kannua, ja jos tämä kuiva jäännös kuumennetaan 
(tulistetaan), niin jää siitä viimein vaan kivennäis-ainekset 
eli tuhka.

Tästä näemme, että maito sisältää munanvalkeais- 
ainetta, rasvetta, sokuria, tuhkaa eli kivennäis-aineksia ja 
vettä .

§ 21. Jos taas tarkastelemme ruoka-ainetta kasvi- 
kunnasta, esim. kauraa, niin tapaamme siinä tärkkelystä, 
joka vastaa maitosokuria maidossa. Kuin tärkkelystä ta-
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vallisesti valmistetaan esim. potaatista, niin jääpi eräs näl- 
jämäinen ainejoukko, joka on munanvalkeaista. Kaura si
sältää vielä rasvetta, tuhkaa ja vettä  sekä kasvisyytä , joka 
viimeinen on pidettävä kasvin runkona (kuituna). Näitä 
samoja aineita sisältävät kaikki muutkin jyvälajit ja rehu
kasvit. Siis tapaamme kasveissa, kuten maidossakin, m u- 
nanvalkeais-ainetta, tärkkelys-ainetta, rasvetta , ve ttä  ja tuh
kaa sekä erittäin vielä kasveissa kasvisyytä .

§ 22. Nämä aineet sulavat (paitse joku osa kasvi- 
syystä) niiden nesteiden kautta, jotka eritteleikse ruo’an- 
kulettimissa, ja ilman sitä ne eivät ruokana hyödytä mi
tään. Siten vaikuttaa sylk i tärkkelys-aineisiin  niin, että 
ne muuttuvat sokuriksi. M ahaneste sulattaa munanval- 
keais-ainetta ja sapen vaikutuksesta voipi rasve valmistua 
ruumiin ravinnoksi.

Eri ravinto-aineilla on eri toimituksensa. Tärkkelys, 
sokuri ja rasve palaavat suurimmaksi osaksi ja ylläpitävät 
siten ruum iin läm m ön , jota vastoin munanvalkeaisaine etu
päässä käytetään ruum iin  ravinnoksi, joten siitä syntyy 
liha, voima, maito y. m.

Mitä eri ruoka-aineiden sekoitus-suhtaan tulee, sen 
selittävät kirjan loppuun liitetyt ruokinto-taulut ja pitää 
eläimen joka päiväisen ruuan sisältämän määrätyn osan 
kaikkia näitä ravintoaineita.

§ 23. Mutta eläimen ruualta vaaditaan myös että 
silla on tarpeellinen koko ja mukaantuu tämä eri eläinten 
ruuankulettimien rakennukseen.

Siten saakoon hevoiset rehua noin:
IV2—2 kuutio-jalkaa, 

raavaat: 2 !/2—5 „
lampaat: Va — x/% „

§ 24. Kuoka, joka eläimille annetaan, menee:
1) ruumiin eläkkeeksi ja nimitetään eläkerehuksi;
2) tuotteen antamiseksi, jota osaa kutsutaan tuotto- 

rehuksi.
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Luonto on niin asetettu, että se aina ennen kaikkea 
koettaa ylläpitää itseänsä. Sentähden käyttääkin eläimen 
ruum is aina ruuan ensiksi eläkkeeksensä. Jos siis eläimet 
saavat ainoastaan niukan ja vähän ravitsevaisen ruokin- 
non, niin menee tämä kaikki ruumiin eläkkeeksi, eikä jää
kään mitään tuotetta antamaan. Eläimet voivat tosin sil
loinkin vähän lypsää tai tehdä työtä, mutta se on ainoas
taan ruumiin vahingoksi ja eläin kuihtuu (kuluu). Sen
tähden elköön pidettäkö lehmiä enempää, kuin että jo
kaista voidaan ruokkia niin, että ei ainoastaan ruumis 
tule hyvin ylläpidetyksi, vaan jotta sitäpa itsi ruoka kyllin 
riittää voiman, sikiön, maidon tahi lihan synnyttämiseksi.

Tuottorehun voivat eläimet muuttaa:
1) työksi,
2) lihaksi,
3) maidoksi,
4) sikiöksi tai
5) sonnaksi.
H evoset muuttavat tuottorehunsa työksi. Jos ne eivät 

saa kylliksi tuottorehua ja niillä tehdään paljon työtä, 
niin ne laihtuuvat ja huononevat. Jos ne taas saavat ylel
lisesti ruokaa niin ne lihoovat.

N autaeläim et voivat muuttaa tuottorehunsa joko mai
doksi, lihaksi, työksi tai sikiöksi. Kaikki antavat myös 
sontaa, joka on sitä voimakkaampaa kasvinruokana kuta 
parempi eläinten ruokinto on.

Sam a lehmä ei voi yhtaikaa runsaasti ja  kuntoon 
antaa monenlaista tuotetta . Samoin kuin auraa ei voi 
käyttää karhina eikä karhia aurana, ei voi sama lehmä
kään yhtaikaa runsaasti antaa lihaa, maitoa ja työtä, ja 
ei edes tiineysajan loppupuolella, jolloin sikiö enemmin 
kasvaa, voi lehmä yhtaikaa kunnollisesti ravita sikiötänsä 
ja antaa maitoa, lihaa tai työtä.

Niitä lehmiä, jotka muuttavat tuottorehunsa mai
doksi nimitetään lypsylehm iksi; niitä taasen, jotka muut- 
taavat sen lihaksi, lihalehmiksi.
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Kun lehmiä pidetään on aina edeltäpäin harkittava, 
mitä tuotetta niistä tahdotaan saada ja lehmiä valittava 
sen mukaan.

§ 25. Kuinka paljon ruokaa on siis joka päivä eläi
melle annettava? Ensinnäkin niin paljon, kuin se tarvitsee 
ruumiinsa eläkkeeksi ja sitäpa itsi niin paljon kuin se voipi 
muuttaa tuotteeksi (maksaa tuotteillaan). Eläkerehuksi 
tarvitsee suuremmat kotieläimemme V50 osa elävätä pai
noansa heiniä, tai muita yhtäravitsevia rehuaineita.

Kuinka voidaan saada selville, miten paljon ruokaa 
eläin voipi muuttaa tuotteeksi?

Kun hevoset pysyvät tavallisessa veto-lihassa ja kun
nossa sekä muutoin ovat virkeitä ja voimakkaita silloin 
on tuottorehua kylliksi, mutta jos ne laihtuvat, niin on 
tuottorehu lisättävä. Jos ne taas lihovat liiaksi niin on 
tuottorehua liiaksi ja menee siis ruokaa hukkaan.

Kun lypsylehmiä pidetään saadaan tietoa miten pal
jon tuottorehua ne voivat muuttaa maidoksi siten, että 
maito mitataan ja ruokinto järjestetään sen mukaan. Kir
janpito ja koetuslypsy ovat sentähden välttämättömät, jos 
tahdotaan karjanhoidosta todellista hyötyä saada. Koe
tuslypsy toimitetaan joka kymmenentenä päivänä tahi kerta 
viikossa, ja määrätään sen mukaan ruokkiminen seuraa- 
vaan koetuslypsyyn asti. Järjestettäköön siis karjan ruo
kinto siten että ensinnäkin määrätään ja annetaan perus
määrä rehua ja siihen lisätään aina niin paljon, kun koe- 
tuslypsyn mukaan nähdään lehmän voivan maidollaan pal
kita eli maksaa. On vieläkin joka lehmän yksityinen lyp- 
sämiskyky sekä yleinen tila kunakin aikana tutkittava ja 
senkin mukaan kunkin lehmän ruokkiminen järjestettävä. 
Sanalla sanoen: joka lehmä on ruokittava yksityisen ky- 
vynsä ja luonteensa mukaan ja hoitajan täytyy tuntea eläi
mistään jok’ainoan, että kunnollisesti, etuisasti ja säästä- 
väisesti voitaisiin ruokkiminen järjestää. Joka eläimen 
luonne on tarkasti tutkittava, sitä on opittava tuntemaan 
ja ennen kaikkea rakastamaan, jos karjanhoito on luon-
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nistava! Tästä näkyy miten väärin niissä paikoin tehdään, 
joissa joka lehmälle niiden poittua annetaan esim. yhden 
verran väkirehuja. Silloin tulee toinen lehmä saamaan 
enemmän kuin se voipi muuttaa maidoksi, jota vastoin 
toinen ehken voisi maidollaan palkita suuremmankin re- 
huannoksen. — Jos lypsylehmälle annetaan liian vähän 
ruokaa, niin se kyllä voipi luonnostaan vähän lypsää, vaan 
se tekee sen silloin ruumiinsa vahingoksi. Se siis laihtuu, 
huononee ja kuluu. Jos lypsylehmälle annetaan ylellisesti 
ruokaa, niin se rupeaa lihaa kasvattamaan, ja, jos ei ai
komus ole sitä tappaa saadaksensa siitä lihaa, niin tämä 
menee hukkaan ja semmoinen ruokinto' on siis pelkkää 
tuhlausta.

Tarvitseeko siis lehmä muuta kun eläkerehua sinä 
vuoden aikana, kun se on ehtyneenä (martona)? Jos lehmä 
on tiineenä, niin tarvitsee sikiö ravintoa ja sentähden täy
tyy lehmän silloinkin saada tuottorehua. Se on vieläkin 
edullista että lehmät poikima-ajallaan ovat hyvässä lihassa, 
sillä jos ne ovat hyvää lypsylehmän kantaa, niin ne lyp
sävät tämän lihan päähänsä tai toisilla sanoilla sanoen: 
ne muuttaavat tämän lihan maidoksi. Huonot maholeh
mät eivät kuitenkaan tätä tee. Jos lehmät kuitenkin poi
kimisen ajalla ovat ylellisessä  lihassa, niin voipi siitä seu
rata, että itse synnyttäminen on vaikea tai että lehmiin 
tulee poikimakuume y. m.

Kun lihalehmiä pidetään, niin saadaan tietoa miten 
paljon tuottorehua ne voivat muuttaa lihaksi siten, että 
niitä mitataan vaa’assa.

§ 26. Rehuneuvojen sopimaton korjaus ja talletus 
voipi vaikuttaa monta vahinkoa, jotka vähentävät niiden 
ravintoarvon. Niin on esim. heinän laita, jos se sadeai- 
koina korjataan, jolloin heinät, semminkin jos ne puoli- 
kuivina sateilta läpikastellaan, voivat menettää kolmannen 
osan ravintoarvostansa. Rehut eivät myös joka vuosi eikä 
joka kasvupaikalla ja maanlaadulla ole yhtä ravitsevia. 
Homehtuneet ruoka-aineet voivat vaikuttaa tautija eläi-
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missä. Home on eräitä sienilajia ja haihtuuvat ne il
maan, jos homehtuneet heinät hyvin tuuleutetaan. Myös 
voipi semmoisia heiniä pirskoitella suolavedellä, joka kyllä 
ei paranna niiden ravintoarvoa, vaan lehmät syövät niitä 
silloin paremmin. Mädänneet, pilaantuneet ja paleltuneet 
juurikkaat ovat myös vahingollisia eläin ruokana. Samoin 
on — varsinkin lehmien tiineinä ollessa — karjunham- 
paisia jyviä kaikin tavoin vältettävä.

§ 27. K a ik k i rehut ovat eläim ille annettavat, niin 
paljo kun mahdollista, siin ä  tilassa, jo ssa  ne saadaan luon
nosta. Tuores ruoho on eläimen luonnollisin ruoka, vaan 
eivät myöskään kuivat rehulajit: jyvät, heinät, oljet y. m. 
tarvitse mitään valmistusta. Hevosilla on niin vahvat 
hampaat ja virkeä ruuansulatus että ruokia ei tarvitse 
millään tavalla niille valmistaa. Märehtijät taas, jotka 
kahdesti pureksivat rehunsa, voivat kyllä valmistamatta 
ne sulattaa. Kaikki keittämiset, käyttämiset, hautomiset, 
imeltämiset y. m. ovat tarpeettomat ja voivatpa vielä olla 
vahingollisiakin. Missään tapauksessa eivät ne tee ruo
kaa niin paljon sulavammaksi, että polttopuiden kulutus 
ja muut näihin yhdistetyt työt tulisivat korvatuiksi. Ennen 
kaikkea muistettakoon, että ruoka aina on annettava sen- 
laisena, että  se suussa hyvin tulee pu reksituksi j a  syljen  
kanssa sekoitetuksi, sillä muutoin se ei tule täydellisesti 
käytetyksi, vaan menee ruumiin läpitse sulamattomana ja 
hyödyttää siten ainoastaan sontaa.

Mutta tässäkään ei saa kovin kauas mennä! Tulee 
myös muistaa että kaikki työ, jota eläin tekee kuluttaa 
ruokaa. Jos siis suuremmissa määrissä annetaan ruuaksi 
olkia tahi muita karkeita ja kovia rehuaineita, niin on 
hampaitten työn helpottamiseksi, ruoka-aineet leikattavat 
tai muserrettavat. Rukiin olkien leikkeleminen silpuiksi 
on jolloinkulloin tarpeellinen. Silput hakataan hevoisille 
kauranjyvän pituisiksi ja lehmille kahta tuumaa pitkiksi. 
Juurikkaat leikataan viipaleiksi, eikä pidä niitä survota 
hillaksi, sillä ne eivät silloin tule tarkkaan syljen kanssa
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suussa sekoitetuksi. J yvä t m userretaan karkeiksi rouheiksi, 
eikä pidä niitä jauhaa hienoksi jauhoksi, sillä nekin ovat 
suussa pureksittavat ja syljen kanssa sekoitettavat. He- 
voisille on etuisampi antaa eheitä kauroja.

Jos eläimille annetaan apetta, ovat silput pantavat 
eteen kuivina ja rouheet myös kuivina sekoitettavat se
kaan. Jos silloin tahdotaan välttää rouheitten hienom- 
pain osain pois pölisemistä, niin kostutettakoon silppuja 
hiukan, mutta vain sen verran, että ne käteen tuntuvat 
ainoastaan vähän kosteilta, eikä suinkaan märiltä. Jos 
lehmät saavat rouheita muutenkin paitse appeessa, niin 
ovat ne annettavat kuivina tahi, jos niin tahdotaan, pak
suna puurona.

Ennen aikaan oli tapana rehu-aineita joko haudota, keittää 
tai itsekuumentaa. Kun rehu pannaan itsekuumentumaan, painetaan 
se laariin eli sammioon, valetaan sen tehtyä vedellä ja pidetään 
siinä kovasti sullottuna 12—30 tuntia, sikäli kuin on lämpöinen 
rehuhuone; sillä aikaa on se lämminnyt 40—60 pykälää ja siten 
saattaa sitä, vähän jäähdyttyä, antaa eläimille. Nykyaikana on jo 
luovuttu tästä ruokinto tavasta, koska on huomattu, että ruoka ei 
tästä tule niin paljon helpommin sulavaksi, että vaivat, kalut ja 
työt tulisivat palkituiksi. Yoipipa vielä ruoka tulla vaikeammak
sikin sulavaksi, jos itsekuumentaminen ei käy oikealla tavalla. 
Sammiot ovat, joka kerran ennen käyttämistä tarkasti puhdistet
tavat ja tämä vaatii paljon työtä, jonka tähden se harvoin tulee 
tehdyksi, josta sitten ruoka pilaantuu. Vesi, joka itsekuumenta- 
misessa käytetään pitää olla hyvin puhdasta, ja jos se ei sitä oje, 
niin ruoka tulee hyvin pahalle haisevaksi, jolloin lehmät eivät 
sitä syö.

§ 28. Luonnollisin rehu-aine koti-eläimillemme on 
ruoho. Sen voi hyväksi käyttää syö ttäm ällä  joko laitu
mella tahi vihantana kotona. Laitumeksi käytetään joko 
luonnollisia hakoja ja niittuja tahi viljeltyjä ketoja. — 
Määrätessä laitumia eri koti-eläimille valitaan, missä niin 
soveltuu, alankomaat raavaille ja si’oille sekä ylänkö-lai- 
tumet hovoisille ja lampaille.

§ 29. Kaikessa laidunsyötössä on muistettava, että 
eläimiä ei laskettako ulos ennen kun ruoho on kasvanut

2
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niin paljon, että voivat syödä itsensä täyteläisiksi tarvit
sematta kuleksia liiaksi ympäri ja pitäisi yleisesti aina 
laitumen oleman niin ruokasan, ettei eläinten tarvitseisi 
kovin paljon kuljeskella, tullakseen ravituiksi. Joka as
kel, minkä eläin ottaa, kuluttaa ruokaa! — Hyvälle vesi
paikalle pääsy on välttämätöntä ja jos eläimillä on tilai
suutta halunsa mukaan käydä järvessä, on se erittäin hyvä.

Parasta on jakaa laidun useampaan osaan ja syöt
tää ne loppuun vuorottain, jotta eläimillä aina olisi nuorta 
ruohoa. On hyvin väärin myöhäiseen syksyllä pitää eläi
miä laitumella. Se voi antaa aihetta monen kovan taudin 
ilmestymiseen ja laitumen kasvullisuus seuraavana vuonna 
kärsii siitä suuressa määrin. Ruohon pitäisi aina kasva
man syksyllä vielä yhden solmuvälin, jotta se hyvästi säi
lyisi yli talven. Elkööt eläimet koskaan saako syödä kuu
roista tahi jäätynyttä ruohoa ja paras on että ei milloin
kaan eläimiä lasketa ulos ennen kasteen haihduttua, sillä 
ne voivat siitä saada tauteja, niinkuin rumputaudin y. m. 
Syksy usmat ja kylmät sateet ovat menettäneet terveyden 
monelta hyvältä eläimeltä! — Sonta, jonka eläimet jät
tävät laitumelle, on huolellisesti hajotettava. Jos niin 
tehdään, hyödyttää sonta laidunta. Jos se taas laimiin- 
lyödään, estetään ruohonkasvu moneksi vuodeksi siltä koh
dalta, mihin sonta on pudonnut, eikä eläimet myöskään 
syö sitä lähellä olevaa ruohoa. Keväällä totutettakoon 
eläimet vähitellen tuoreelle ruualle siten että niille ennen 
ulospäästämistä jotkut päivät annetaan kuivia heiniä. Sa
moin syksylläkin, jolloin eläimet keskellä päivää saattavat 
olla laitumella, vaan muuten ruokitaan kuivilla rehuilla.

§ 30. Viljellyillä laitumilla käy eläimiä joko liekaa- 
minen tahi paimentaminen. Ensi tapauksessa säästetään 
enemmän rehua ja kedot syötetään tasaisemmin, mutta 
siitä on enemmän vaivaa, koska eläimet ovat muuteltavat 
pari kolme kertaa päivässä ja vettä kannettava joka eläi
melle. Jälkimäisessä kohdassa tarvitaan usein paitse pai
menia yksi eli useampia koiria, mikäli karja on suuri.
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Kumpiko tapa syöttää viljeltyjä ketoja on etuisampi, tulee 
milloin paikallisiin seikkoihin milloin eläinten lukumäärään.

Paimenen velvollisuudet ovat: 1) varjella että eläi
mille ei tule mitään vahinkoa tai vaaraa; 2) pitää huolta 
että astuttamiset y. m. tulevat kirjoihin merkityiksi; 3) 
valvoa että lehmillä on kylliksi ruokaa ja hyvä pääsy ve
delle ja 4) hajottaa sonnan jonka eläimet pudottavat lai
tumelle.

Muistettakoon myös aina että lehmiä ei koskaan saa 
ajaa lypsypaikalle, vaan menköön lypsäjä itse niitten luokse.

§ 31. Vihantarehuksi, kun syötetään eläimiä tallissa 
tahi navetassa, käytetään kaikenlaisia kasvia, niinkuin 
ruista, virnaa (hiirenherneitä), apilasta, tähtiruohoa y. m.

Vihantarehun syötössä on tarpeen vähitellen totuttaa 
eläimiä siihen, ja aina on pantava vähän olkia sekaan, 
varsinki viheriä-apilaihin. Paitse sitä ei pidä leikata sem
moista rehua enemmän kerrassaan, kuin mitä päiväksi 
tarvitaan, eikä sulloa sitä yhteen, jolloin se pian pilautuu. 
Neljä tai viisi leiviskää tuoresta ruohoa vastaavat yhden 
leiviskän samaa heinälaatua kuivana.

§ 32. H einällä  on eri ravinto-arvo, tuleva siihen, 
mitä lajia se on, ja millä kehityksen kannalla se on kor
jattu, sekä heinä-ajan laatuun.

Kun ruoho korjataan heilimoimisen aikana (kukkies
saan), ovat sen ravinto-aineet jotenki tasan jaettuina kaik- 
kihin kasvin osihin; vaan jos viivytään, kunnes se jo on 
siementynyt, niin ovat parhaimmat ja arvoisimmat ravinto
aineet keräytyneet siemeniin, ja korjatessa sekä syöttäessä 
karisevat nämä pois, joten eläimille jäävät ainoastaan hei- 
nän-oljet. Sentähden ovat heinäksi aiotut kasvit niitet
tävät hetimis-aikana, syystä, että silloin saadaan runsaim
min ravitsevia aineita, joskin tämän heinän paino olisi vä
hempi, kuin hedittyänsä korjatun.

Varsinkin on tärkeätä, että karkeammat ruoholajit, 
niinkuin vihviläheinä, saraheinä, korte, ruoho y. m., teh-
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dään hyvin nuorina. Jos näin tehdään, ovat ne hyvin 
hyviä, erittäinkin lypsylehmille.

§ 33. Eri heinälajeista on apilas ravitsevin, sen 
jälkeen niittuheinä ja nurmitähkiö.

Perustaa eläintemme ruokintoa yksinomaisesti hei
nän syöttöön ei ole edullista*), vaan hyödyllisempi on, 
että joku osa heiniä korvataan helpommin sulavilla ja 
voimakkaammilla ruoka-aineilla, esim. jyvillä ja öljyka- 
kuilla, jolloin olkia annetaan lisäksi.

§ 34. OVet ovat ravitsevampia, sikäli kuin vilja on 
aikaisemmin korjattuna, ja enemmin tahi vähemmin ollut 
rikkaruoholla sekoitettuna. Eri olkiläjeista ovat herne- 
ja virna-olet parhaimmat, ja niiden jälkeen kaura- ja ohra- 
olet. Halvempi arvo on syysviljan olilla, ja niistä ovat 
nisun olet vähimmästä arvosta.

§ 35. 'Ruumenet ovat, niinkuin oletkin, eri arvosta 
eri jyvälajin suhteen. Suvi-tou’osta, rukiista ja siemen- 
apilasta ovat ne melkein samanarvoiset, kuin hyvä heinä. 
Kuumenet syötettäkööt etupäässä märehtiä eläimillä, jotka 
kahdesti pureksimallaan voivat paremmin sulattaa tätä 
verraten vaikeasti sulavaa rehuainetta.

§ 36. J yvä la je is ta  käytetään koti-eläimille kernaam- 
min kauroja , jotka hevoisille ovat paras väkirehuaine. 
Kaurat ja vehnän leseet ovat myös lypsylehmille paraim- 
mat väkirehut, sillä maito ja voi tulee niistä erittäin hy
vää. Myös nuorille, kasvaville eläimille ovat kaurat par
haimmat antaa. Kaurat sisältävät enemmän rasvetta kuin 
muut jyvälajit ja ovat sen vuoksi helpommin sulavia.

Ohrat ovat myös hyvät ruoka-aineet, vaan rukiita  ei 
pitäisi käyttää millekään kotieläinlajille. Varsinkin ne 
ovat vahingollisia tiineille eläimille ja lehmille jos mai
dosta tehdään voita, sillä tämä tulee huonoa ja vähän 
kestävää.

*) Heinät ja olet esim. tarvitsevat 4 kertaa painostansa sylkeä 
kun sitä vastoin kaurat tarvitsevat sitä vaan hiukan enemmän, 
kuin yhden verran, sulaaksensa eläinten suolistossa.
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Palkokasveissa on paljon munanvalkeaisainetta ja on 
niitä päiväänsä annettava vähemmin kuin muita jyvälajia. 
V irnat tekevät voin huonoksi, joka, joskin vähemmässä 
määrässä, on herneittenkin laita. P avut eivät pahenna 
voita, jos niitä vaan ei aivan ylellisesti syötetä. Palko- 
kasvit tekevät hevosia raskaiksi, vaan jos niitä vähemmin 
syötetään, niin ovat ne hyvät niinkuin lisäke-rehuna kauroille.

Jyvät annetaan märehtiöille parhaiten ruumenien ja 
silppujen seassa, saadaksensa niille tarpeellista kokoa.

Nisu- ja ruis-leseet ovat melkein yhden arvoiset re
huna, kuin samat jyvälajit jauhettuina, joka tulee siitä, 
että jyvien munanvalkeais-aineet ovat likempänä kuorta, 
vaan tärkkelysaineet niiden keskessä. Jauhettaissa jää 
muuan osa munanvalkeais-aineita kuorihin kiinni ja eriävät 
seuloessa niiden kanssa leseihin.

§ 37. Juurikkaat sisältävät paljon vettä ja ovat koti
eläintemme syötössä suuri-arvoiset, sillä niistä saa mehevän 
ja helposti sulavan rehu-aineen, niinä vuoden aikoina, jol
loin kaikki muut mehuisat rehu-aineet ovat lopussa.

Koska erilaatuiset juurikkaat säilyvät mikä minkin 
ajan, niin käytetään tavallisesti nauriita ja lanttuja alku
talvesta, moiliaisia (muuruuttia) sydäntalvena ja valkojuu- 
rikkaita keväällä. Potaattia voi käyttää pitkin vuotta, 
vaan kun ne ovat suurta arvoa ihmisruokana tahi viinan
poltossa, niin niitä ei liioin käytetä eläimille.

§ 38. Juurikkaat ovat annettavat yhdessä jonkun 
rehu-aineen kanssa, jossa on runsaasti munanvalkeais
ainetta, niinkuin öljykakkujen ja jyvien tai muiden kuivien 
rehujen kanssa, niinkuin apilasheinien, ruumenien ja silpun.

§ 39. Moiliaisten ja valkojuurikkain lehdekset ovat 
sangen hyvä rehuneuvo; kehnompia sitä vastoin ovat po
taattien ja nauriitten kaalikset, joita on paras jättää pel
lolle lannaksi, sillä ne sisältävät sangen paljo kasvinruokaa.

§ 40. Öljykakkuja  saadaan pellavan, liinan, pumpu- 
likasvin, palmun, rapsattinauriin y. m. kasvien siemenistä, 
joista öljyä on puserrettu ja joista kuoret (leseet) ovat
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rässätty kakuiksi. Kaikista koti-eläimillemme käytettä
vistä rehuneuvoista on niissä enimmin munanvalkeais-ai- 
netta ja rasvetta, jonka vuoksi niitäkin on käyttäminen 
yhdessä semmoisien rehujen kanssa, jossa on vaan vähäisen 
näitä aineita, niinkuin juurikkaiden, olkien, ruumenien y. 
m. kanssa.

Öljykakkuja käytetään survottuina tai jauhettuina ri
poteltaviksi muun rehun päälle. Öljykakkuja ostaessa on 
tarkasti katsottava, etteivät ole eltautuneita eivätkä ruh- 
kansekaisia.

§ 41. R ankki on kahta lajia, nimittäin viljarankkia 
ja potaatti-rankkia, ollen niistä edellinen arvattavasti suu
remmasta arvosta.

Rankin syöttämisestä on haittaa, jos eläimet kerras
saan saavat liian paljon, ilman niitä vähitellen siihen to
tuttamatta, sekä siitä, että sitä yleiseen viinan poltto-ai- 
kana annetaan eläimille liian suuressa määrässä ja että, 
kun tämä on ohitse, muutos kuivaan rehuun käy liian 
äkisti. Vaan jos eläimet vähitellen totutetaan rankkiruo- 
kintoon, saavat kohtalaisesti rankkia ja sen aina sekoitet
tuna silpun eli ruumenien kanssa, sekä jos muutos rankki- 
ruokinnosta käy vähitellen, niin ei ole kovin suuria hait
toja siitä.

§ 42. R apa  (meski) on sangen hyvä syöte-aine, jota 
sopii käyttää kaikille koti-eläimillemme, ja on se syötet
tävä silpun eli ruumenien seassa.

§ 43. Lehdet ja vihkot, jos ne tehdään Kesäkuussa 
tai Heinäkuun alkupuolella, ovat verrattavat heiniin. Haa
van lehtiä sopii käyttää hevoisillekin.

Kanerva  on työläästi sulava rehuaine ja jos sitä tar
vitsee käyttää, on se nuorena korjattava ja silpuiksi ha
kattava.

Eräät jä k ä lä t ja sienet ovat hyviä rehuaineita ja on 
niiden ravintoarvo ainoastaan hiukan vähempi kuin heinän.

M allasidu t ovat hyvin ravitsevat ruohonsyöpille ko
tieläimillemme, vaan ei pidä niitä käyttää sioille.
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Heinänsiemenet, jotka karisevat latojen ja korsujen 
laattioille, ovat hyvää rehuainetta ja ovat ne aina kor
jattavat ja appeessa syötettävät.

§ 44. Juusto-tehdasten karikkeet (tähteet), niinkuin 
kirnumaito ja hera, käytetään vasikoille, sioille ja jopa 
lehmillekin.

§ 45. Suola ei kuulu oikeastaan ravinto-aineisin vaan 
syötettynä eläimille kihoittaa se ruuansulattimia joten siis 
ruoka tulee paremmin sulatetuksi ja ruumiin hyväksi. 
Sitä on annettava kaikille koti-eläimille, jotka näyttävät 
haluvansa sitä, ja tämä on etenki lampaiden ja raavas- 
eläinten laita, varsinki syöttäessä niille rankkia, juurik
kaita ja muita veltostuttavia rehu-aineita.

Helpoin ja huokein keino käyttää suolaa koti-eläi
mille on, että annetaan niiden alinomaa pitää kappaleen 
kivisuolaa edessään seimessä, omin mielin sitä nuollak- 
sensa. Jos semmoisia ei olisi saatavana, niin on paras 
teko-aikana suolata heiniä. Tässä arvataan yhden kapan 
suoloja riittävän yhdelle kuormalle heiniä. Lehmien sa
notaan tarvitsevan 1—2 luotia suoloja päivään. Liian 
paljo suola on lehmälle yhtä vaarallinen kuin myrkky. — 
Syöttiläille on ihan välttämätön antaa suoloja joka päivä.

§ 46. Veden, jota eläimille annetaan, tulee olla 
järvi-, joki- tai lähdevettä ja muuten puhdasta ja raitista. 
Seisova vesi lätäköissä, kivenkoloissa eli muu senlainen 
on eläimille hyvin vahingollinen ja tämmöinenpä ruskea, 
huono vesi on muun muassa yksi syy siihen, että lehmät 
kesällä saavat verenkusemis- eli n. k. punataudin. Kovin 
vesiperäisten ja varjokasten laidunten kuivaaminen ja rai
vaaminen sekä hyvän juomaveden saanti ovat ainoat va
rokeinot tämän taudin välttämiseksi.

Eläimille annettavan veden lämmön tulee olla 8 — 10°  
c. Jos vesi on kylmempää, tulee eläimille vilu ja silloin 
kuluu ruoka hukkaan ruumiin lämmön ylläpitämiseksi. 
Sentähden elköön koskaan lehmiä talvella ajettako ulos
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juomaan kaivolta, järvestä y. m. Mutta ei myös vesi saa 
olla kovin lämrnintäkään. Lämmin tai haalea vesi ei sam
muta janoa vaan veltostuttaa eläimiä ja tekee niitä kyl
mää vastaan aroiksi ja heikoiksi; jotavastoin hiukan kyl
mempi — noin 8—10° C. lämpöinen — vesi sammuttaa 
janon ja virkistää ruumiin elimiä vilkkaampaan toimin
taan. Se paljon lämpimän veden kesti, jota usein leh
mille Suomessa pidetään, ei kuitenkaan sammuta niiden 
janoa ja on varmaan yksi syy lehmien heikkouteen ja huo
noon maidonantiin. Ei koskaan saa eläimiä — suoloilla, 
jauhoilla, hauteilla tai muilla senlaisilla apukeinoilla — 
houkutella juomaan enempää vettä kuin ne itse tahtovat. 
On aina muistettava että maito ei synny vedestä, vaan 
ruuasta ja vieläkin on maito, joka lehmistä saadaan, jos 
niitä on houkutettu juomaan, hyvin laihaa ja huonoa. Jos 
eläimet juovat liian paljon, tulee niille vaan suurempi 
tarve syödä, joka on seurauksena siitä ylen vilkkaasta ai
neiden muutoksesta ruumiissa jonka vesi vaikuttaa.

On aivan väärin sekoittaa ne rouheet, jotka lehmille 
annetaan, juomaan, koska ne silloin eivät tule niin tar
koin hyödyttämään, kuin jos ne suussa tulevat pureksi
tuiksi ja syljen kanssa sekoitetuiksi. Juoma, näet, menee, 
kuten ennen jo on mainittu, suusta suoraan satakertaan 
ja siten eivät rouheet, jos ne annetaan vedessä, tulekaan 
märehtiessä uudestaan pureksituiksi, joka kuitenkin on 
aivan välttämätöntä, jos niitten pitää tulla tarkoin ruu
miin tahi maidon hyväksi.

§ 47. Ilm an  kotieläinten talleissa ja navetoissa, jota 
eläin hengittää, p itä ä  oleman puhtaan j a  ra ittiin . Ennen 
kaikkea on huoli pidettävä siitä, että se riittävästi sisäl
tää happea. Tämän huomaa hoitaja itse itsestänsä: jos 
hänen on hyvä hengittää ja olla navetassa tai tallissa, on 
myös eläinten siellä hyvä olla. Ilma pilaantuu navetoissa 
siten, että eläimet hengittäessään kuluttaavat siitä happea, 
joten tuko ja hiilihappo tulevat ylimääräisiksi. Sonnan 
palamisessa haihtuu myös tukoainetta ilmaan, joka tie-



25

tysti myös pilaa ilman. Ilma on sentähden usein vaih
dettava. Tämä tapahtuu siten että joko kattoon tai kor
kealle seiniin tehdään vetoreikiä, joita tarpeen mukaan 
aukaistaan. On kuitenkin tarkasti varottava, etteivät eläi
met tule suoranaista ilmanvetoa kärsimään.

§ 48. L äm pö  pitää talvis-aikana melkein kaikille 
koti-eläimille olla 12 pykälää, paitse lampaille, jotka hy
vän villaturkkinsa vuoksi eivät tarvitse niin paljon lämpöä. 
Menköön navetta kuitenkin ennen vähän kylmemmäksi^ 
kuin että epäterveellistä ilmaa navetassa pidettäisi. Ilm an  
raittiudesta on aina e tupäässä p idettävä  huoli!

3 Luku.
Koti-eläinten jalostamisesta.

§ 49. Jokainen, joka on tarkastanut eläimiä eri seu
duilta, on havainnut kuinka ne, ehkä samaa eläin-lajia, 
kuitenkin eroavat toisistansa sekä ruumiin muodon että 
omituisen luonteensa puolesta, sen mukaan miten ne ovat 
kotoisin eriluontoisista maakunnista; vaan sitä vastoin ovat 
saman seudun eläimet tavallisesti yhtäläiset.

Eläimen ruumiinrakennus ja laatu ylipäänsä riippuu 
luonnosta (ilmanalasta), valikoimisesta ja ihmisen käyttä 
m isestä .

§ 50. Luonto ja ilmanala vaikuttavat aina ja eh
dottomasti eläimeen. Elköön ihminen luonnottomilla toi
milla asettuko luontoa vastaan, sillä tämmöisessä taiste
lussa joutuu ihminen tappiolle. Kaikki hänen työnsä tar
koittakoot työskentelemistä luonnon mukaan, eikä luontoa 
vastaan. Samoin kuin pohjoisessa ei voida viljellä vehnää 
ja samoin kuin potaatit tulevat huonoja sopimattomassa 
maassa, samoin tulee joka maan ja talon hankkia eläimiä 
oman luontonsa ja sen tarkoituksen mukaan, johon niitä 
käytetään sekä yhdenmukaisesti sen hoidon ja ruokkimisen
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kanssa, mikä niille on tarjona. Eläinten tulee joka maan- 
tilalla olla sopusoinnussa talon maanviljelyksen kanssa 
ylipäänsä. Huonosti hoidetulle maatilalle, jossa raken
nukset, laitumet, hoito ja ruokkiminen ovat huonoja, el
köön tuotako hyviä eläimiä, sillä ne huononevat hyvin 
pian. Kukin tutkikaan itseänsä, taloansa ja varojansa ja 
hankkikoon eläimiä sen mukaan!

§ 51. Mitä ihminen kotieläimiä jalostaessa voi tehdä 
on että hän: 1) huolellisella siintöeläinten ja sikiöitten 
valikoimisella 2) ja tarkoituksenmukaisella sikiöitten kasvatta
misella sekä 3) tarkoituksenmukaisella kotieläinten k ä y ttä 
m isellä  kehittää eläinkantansa luonnetta tarkoitettuun pää- 
maaliin.

§ 52. Valikoiminen tapahtuu siten että elonomiksi 
otetaan ainoastaan parhaim m at, vahvim m at j a  terveim m ät 
parhaitten vanhempien sik iö t. E i  s iis  p id ä  elonomiksi o t
taa sik iö itä  kovin vanhoilta eikä liian nuorilta vanhemmilta. 
Hiehon vasikasta tulee sentähden harvoin hyvä ja voima
kas lehmä. Vielä on vaarin otettava, ettei vanhemmilla, 
joiden sikiöitä aiotaan kasvattaa, ole taudin airetta tahi 
ruum iin  v iko ja , sillä  ne ovat perim öisiä .

§ 53. Eläimiä paritellessa voipi ohjeena pitää seu- 
raava: yhdenmuotoinen eläin pariteltu  yhdenmuotoisen kanssa 
synnyttää  yhdenmuotoisen sikiön j a  erimuotoinen erim uo
toisen kanssa syn n yttää  sekoituksen. Tämä sekoitus, joka 
erimuotoisista vanhemmista syntyy ei ole senkaltainen että 
yksi ruumiin osa tulisi isästä ja toinen emästä, vaan kaikki 
ruumiin osat tulevat puolet kumpaisestakin s. t. s. sikiö  
tulee yleisesti isän sä  j a  em änsä välikkö . Tämä kuitenkaan 
ei aina ole asian laita. Joka rodussa ja kannassa tava
taan nimittäin jolloinkulloin sekä naaras- että koiraspuo- 
lisia eläimiä, jotka enemmin kuin muut istuttavat luon
teensa ja kuvansa sikiöön, niin että toinen vanhemmista 
on helposti tunnettava sikiössä. T ä m ä  kyky on yksityinen  
— s . t. s . riippu u  yksityisessä  eläim essä , eikä ole m inkään  
rodun, kannau ta i suvun erityisenä om aisuutena j a  s itä  ei
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m istään  eläimen ulkom erkkilöistä voi tuntea, vaan tulee se 
ilmi vasta kun eläimiltä on saatu useampi sikiö, mutta 
isommissa kotieläimissä — semminkin sonneissa — tullaan 
harvoin sitä kokemaan ennenkuin semmoinen eläin ei enään 
siittämiseen kelpaa. Kun tämmöinen kyky on semmoisessa 
eläimessä, jonka muoto ja omaisuudet sopivat paikkakun
nan oloihin ja jalostajalta toivottuun tarkoitukseen, niin 
on se ennen muita valittava siintö eläimeksi. Jos taas 
tämmöinen kyky on viallisessa ja kehnossa eläimessä, niin 
ei pidä sitä käyttää siintöeläimenä, sillä sikiöt perivät 
silloin nämät viat olkoon toinen puoli vanhemmista miten 
hyvä tahaansa. E stääksensä  sikiön perim ästä  em änsä ruu
m iin  vikoja, p i tä ä  n ä itä  korjata isän  ruum iin etevyydellä 
tai päinvastoin. Ei milloinkaan pidä koettaakaan yhtä vi
kaa toisella vialla parantaa, esim. ei liian suurta päätä 
erin pienellä tai koukkuselkää notkoselällä j. n. e. Olkoon 
parantaja aina senkalttainen, jota aikomus on saada ja 
niinkuin kuvana siitä ruumiinrakennuksesta ja niistä omi
naisuuksista, joita tahdotaan eläinkantaan levittää. — Luon
nollista on että koiraseläin vaikuttaa verrattomasti useam
piin sikiöihin kuin naaraseläin. Kun tahdotaan jalostaa 
ja parantaa eläinkantaa, niin käytetään tavallisesti koiras- 
eläimet parantajina ja on siis aina erin tarkka huoli p i 
dettävä  niitten  valitsem isesta. K oiraselä in , jo k a  käytetään  
siittäm iseen , olkoon aina kuvana j a  todistuksena ja lo sta ja n  
kyvystä , taidosta j a  tarkoituksesta! — Koiraseläin olkoon 
aina puhdasta , selvää rotua, sillä ainoastaan silloin voi
daan laskea, mihin suuntaan jalostaminen menee.

§ 54. K asvattam isen  tulee olla tarkoituksen m ukai
sen (päämaaliin vievän). Vanhemmiltaan perii sikiö ai
noastaan taipum ukset niihin om inaisuuksiin, jo tk a  ovat van
hemmille omituiset. Nämä taipumukset ovat sitten samaan 
suuntaan johdetun kasvattamisen ja hoidon kautta kehi
tettävät. Jos kasvatus ei ole oikea ja tarkoituksenmukai
nen, ei koskaan saada kunnollisia eläimiä, vaikkapa van
hemmat olisivat olleet kuinka hyviä tahaansa. Ajohevoi-
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nen on eri tavalla kasvatettava kuin työhevoinen; lypsy
lehmä eri tavalla kuin lihalehmä j. n. e.

§ 55. K äyttäm isen  tulee olla tarkoituksenmukaisen. 
Kukapa ei tiedä kuinka käsivarsi voimistuu, kun sitä pal
jon käytetään. Samoin myöskin tässä! Jos ajohevoista 
aiotaan varsasta saada on se käytettävä ajuun; jos työhe- 
voista niin tehtäköön sillä työtä. Jos lihalehmää aiotaan 
saada, niin käytettäköön vasikkaa sen mukaan. Jos taas 
lypsylehmää tarkoitetaan vasikasta saada niin on se sem
moisena käytettävä s. o. hoidettako, ruokittako se sen 
mukaan ja ennen kaikkea on sitä lypsettävä useasti, tar
kasti — aina viimeiseen tippaan saakka. Huolellisesti ja 
useasti toimitettu ja tarkka lypsäminen on ollut ja on 
aina oleva paras keino kehittämään ja parantamaan lyp
sylehmiämme.

§ 56. Sittekun luonnonmukaiset omaisuudet monessa 
sukupolvessa ovat kehitetyt, vakaantuvat ja juurtuvat ne 
ja tulevat vihdoin yhden suvun perinnöiksi ja tämä saa 
silloin nimen kanta. R otu  on joukko eri paikkakun
tain elä im iä, jo tk a  luonteensa j a  ruum iinsa muodon puo
lesta ovat yh tä lä isiä  j a  jo illa  on voim a j a  kyky m uut
taa tä tä  luonnettansa j a  ruum iin muotoa sikiöihinsä. Mutta 
jos rodun ominaisuuksia ei luonnonmukaisella valikoimi
sella, tarkoituksenmukaisella kasvattamisella ja käyttämi
sellä ylläpidetä ja kehitetä, niin menevät rodun ominai
suudet vähitellen taaksepäin ja rotu huononee. Jos niitä 
taas kehitetään, niin eläimet yhäti paranevat toivottuun 
suuntaan ja rodun ominaisuudet tulevat yhä varmimmasti 
perimäisiksi. Ainoana rajana, mihinkä asti tämmöistä yk
sipuolista kehitystä ja käyttämistä voipi viedä, on eläinten 
terveys. K aikessa ja lostam isessa  on sentähden ennen kaik
kea silm ällä  p id e ttä vä , että  eläinten terveys j a  ruum iin  
voim at eivät tule kärsim ään .

Jos jonkun maan tai seudun ominaiset luonnon sei
kat ovat vaikuttaneet rodun syntymistä sanotaan sitä luon
nolliseksi roduksi, kuin sitä vastoin ja lo ste ttu  rotu mer-
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kitsee semmoista, joka muotonsa ja omaisuuksiensa puo
lesta on ihmisen kautta parannettu. Helposti ymmärre
tään että luonnollisia rotuja ovat ainoastaan ne eläinrodut, 
jotka ovat villissä tilassa. Jos eläimet kerran ovat jou
tuneet ihmisten hoidon alaisiksi, niin ovat ne pidettävät 
Jalostettuina", menköön sitten tämä Jalostaminen" parem
paan tai huonompaan kuin luonnon tilassa.

§ 57. Uusi kotieläin suku saadaan taloon:
1) koko harjan ostamalla, jolla on vaaditut omaisuudet;
2 ) sehasiityttäm ällä  eli käyttämällä semmoisen rodun 

koiraksia, jonka omaisuuksia on mieli istuttaa ja levittää 
talon entisiin eläimiin, tahi

3) valihoimisheinolla.
§ 58. Eläimiä ostaessa on muistettava etfeivät ne 

saa olla isompia, kuin minkä kussakin paikassa olevat 
laitum et myöten antavat. Kumminkin on huokeampi pi
tää isompia kuin pienempiä eläimiä, elleivät laitumet sekä 
muut seikat estä isompia pitämästä, sillä kaksi yhteensä 
saman painavaa eläintä, kuin yksi iso, tarvitsevat enem
män eläke-rehua kuin viimemainittu. Sitte on tarkasti 
katsottava, etteivät paikalliset seikat ja käytäntö liioin 
poikkea niistä, joihin ostetut eläimet ovat tottuneet, sillä 
muuten ne eivät voi säilyttää luonnettansa. Siten eivät 
vuoriseuduissa kasvatetut ja käytetyt eläimet voi säilyttää 
ruumiin-muotoansa ja omaisuuksiansa useammassa suku
polvessa, jos ne muutetaan alankomaille ja päin vastoin. 
Savikkomaille tottuneita eläimiä ei myös pitäisi viedä hiek
kamaille eikä päinvastoin. Vihdoin on välttämätöntä, jos 
eläimet ostetaan ulkomailta, katsoa, ettei tarttuvia tautia 
tuoda niiden kerällä maahan, niinkuin eläinruttoa raa
vaissa ja rupulia (rokkoa) lampaissa j. n. e.

§ 59. Kun se kuitenki on kallis näin ostaa sove
liaita molemmanpuolisia koti-eläimiä, ja hankalakin saada 
tiluksen entiset eläimet myödyiksi, niin voipi ostaa koiras- 
eläimiä sitä rotua eli kantaa, joiden omaisuuksia on ai
komus muuttaa entisiin eläimihin. Tämä keino jalostaa 
eläinkantaa on nimeltä: seka-siityttäm inen.
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Seka-siityttämisen tarkoitus on joko muodostaa eläi
miä, jotka luonteensa puolesta ovat kahden rodun välik
köjä, ja seka-siityttäminen tapahtuu silloin ainoastaan yh
dessä sukupolvessa; tahikka kokonansa muuttaa toisen ro
dun muodot ja omaisuudet toisehen, ja silloin jatketaan 
seka-siityttämistä useammissa sukupolvissa — aina käyt
täen semmoisia koiras-elä im iä  ̂ joiden  rotu on sekoittamaton.

Ensimmäinen sukupolven sikiöt sanotaan puoliveri
siksi, lisäten siihen sen rodun nimen, mihinkä koiras kuu
luu, esim. vereltään puoleksi ayrshiren rotua on lehmä, 
jonka isänä on ayrshirehärkä ja emänä muun rotuinen 
lehmä tai päinvastoin; 3/4-verinen on semmoinen eläin, 
jonka isä on sekoittamatonta rotua, vaan emänsä puoli
verinen j. n. e. Kuinka monta sukupolvea seka-siityttä- 
minen on pitkitettävä, tulee ensiksikin siihen, miten pal
jon molemmat rodut eroavat toisistansa, sillä, jos sekoi
tettavat rodut eivät ole paljon erikaltaisia, omistaa jalos
tettava rotu pikemmin sen rodun omaisuudet, jota siihen 
käytetään. Vielä tulee se siihenkin, jos seka-siityttämällä 
saatu sikiö ruokitaan, hoidetaan ja käytetään samalla ta
paa, kuin se rotu, jota koiras-eläimet ovat ja mitätöintä 
on odottaakaan että sikiöt ilman sitä muuttuisivat ulko
maan rodun kalttaisiksi. Ei pidä luultakaan että esim. 
puoliveriset eläimet tyytyisivät puoleksi parempaan hoi
toon ja ruokintoon, kuin entisille eläimille on tarjottu. 
Kun ulkomainen sekoitus kerran on tehty katsottakoonkin 
silloin että eläimet paikalla saavat ulkomaan tapaisen hoi
don ja ruokinnon. Ilman sitä , ne eivät menesty, sillä 
muistettakoon aina että luonto on mahtavin, sekä auttaja 
että — kukistaja! — Kuinka monessa sukupolvessa seka- 
siityttäminen on tarpeen, muuttaaksensa toisen rodun luon
netta toiseen, tulee viimein siihenkin, jos seka-siityttämi- 
seen käytetyllä koiras-eläimellä sattuisi olemaan semmoi
nen erinomainen kyky, josta edellä puhuttiin. Silloin 
muuttaa eläinkanta välemmin luomettansa ja päinvastoin 
jos naaras-eläimellä olisi tämmöinen kyky, niin se viivyt-
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tää muutosta. Tavallisesti jatketaan seka-siityttäminen 
8—10 sukupolvea, jonka tehtyä kannan sanotaan täydel
länsä olevan sitä rotua, jota on käytetty jalostamiseksi.

§ 60. Kolmas keino saada soveliaita koti-eläimiä
on: valikoita sik iö itä  tiluksen en tisistä  eläim istä  ja sekä  
tarkoituksen-m ukaisesti e ttä  tarkasti ruokkia j a  hoidella 
niitä .

Koska, niinkuin ennen jo olemme osottaneet, kahden 
eläimen sikiö tavallisesti on vanhempiinsa välikkö, niin 
näyttäisi kuin ei tässä mitään parempata voisi toimehen 
saada. Tämä ei kuitenkaan ole asian laita, sillä jos par
haimmat sikiöt yhä valikoidaan parhaimmilta vanhemmilta 
ja niitä tarkasti kasvatetaan siintö-eläimiksi ja tarkoituk
senmukaisesti käytetään, voi siten kotimainen rotu jalostua 
yhtä hyviksi ja oman maan oloihin sopivimmiksi eläi
miksi, kuin ulkomaan rodut. Tämmöiseen valikoimiseen 
sekä kasvattamiseen ja ruokkimiseen perustaikse kaikki 
eläinten jalostaminen*). Aivan samoin se käy villissä eläi
missäkin. Vahvimmat,terveimmät ja parhaimmat eläimet 
voittavat aina taistelussa toimeentuloa (olemista) varten ja 
tämä on ^luonnollinen valikoiminen^. Siten ovat villitkin 
eläinsuvut yhä parantunut ja paranevat yhäti.

Saman kannan siittämisestä heimostuvat eläimet kes
kenänsä; — siitä syntyy muka niiden välillä heim oparit- 
telu. Tätä pidettiin muinoin monenki suhteen vahingolli
sena, ehkä usein ilman syyttä. Paitse muita tästä tulevia 
haittoja on mainittu sekin että eläimet tulisivat hedelmät
tömiksi (kadottaisivat siitys-voimansa), jota todistaaksensa 
nimitetään eräitä Englannin karjarotuja. Mutta syynä 
tähän on se hyvä liha, missä useammat niistä pidetään,

*) Sanat „jalostaminen“ ja ,.jalo veri“ eivät ole ymmärret
tävät, ikään kuin toisella eläimellä olisi parempi veri, kuin toi
sella, vaan että eläin, jonka sanotaan olevan „jalostetun“ eli „ja- 
loa verta“, lähestyy ruumiin-muodon ja omaisuuksien puolesta jo
takuinkin niitä eri koti-eläinkantoja, joita on pidetty parhaimpina.
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joka vähentää eli peräti lopettaa siityshimon. Heimopa- 
rittelu semminkin suuremmissa kotieläimissä ei kuitenkaan 
ole käytettävä muulta kuin taitavalta jalostajalta hyvin 
pakoittavassa tilassa ja suuren mietinnön jälkeen. Sitä 
vastoin voivat satunnaiset viat yhdessä eli toisessa saman 
kannan eläimessä muuttautua kaikkihin sen eläimihin, ellei 
siintö-eläimiä tarkasti valikoida.

M



Toinen Osa.

Työhevoisten kasvattamisesta, ruo- 
kinnosta ja käyttämisestä.

1 Luku.
Työhevoisten valitsemisesta.

§ 61. Työhevosia valitessa on tarkastettava niiden 
ruumiin-rakennus, koko, ikä, voima, liikunto ja kestä
väisyys.

§ 62. Mitä ruumiin rakennukseen tulee, tahdomme 
lyhyesti mainita, mitä laatua eri osien pitää oleman:

P ä ä  olkoon kohtalaisen suuri; silm ät kirkkaat ja 
vilkkaat; sieram et suuret, ei liian liikkuvat vähän ajettua; 
kaula lyhyt ja verraten paksu; rin ta  leveä; kylkiluut kaa
revat; koko rinnan-alus suuri ja tilava; sapsot lyhyet, s. 
o. viimeisen kylkiluun ja nivusten väli vähäinen; selkä  
suora; ristilu u t (lanteet) pitkät ja leveät, ei kapenevat 
taaksepäin; lautanen suora eikä viettävä taaksepäin eikä 
sivuille. Koko vartalo  (runko) syvä ja leveä.

E tu ja la t:  lapaluut suorat, pitkät ja lihakkaat; kyy- 
näsvarsi pystysuora, leveä ja pitkä; p o lv i leveä, nahka 
kiinteä; sääre t suorat ja lyhyet; nikama (luun solmu) ly
hyt, ei paljon kallellansa. K avio t eivät saa olla latteat 
tahi halkinaiset.

T akajalat: reidet pitkät, lihakkaat; koivet (potkat) le
veät ja pitkät; kinttu  (kinnerpolvi) leveä ja kuiva, (nahka

3
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kiinteä). K in tu lla  ei saa olla liikaluita (pattia), käsniä 
tahi ajetuksia (syylöjä). Säärien  ja nikam ain pitää ole
man samanlaiset, kuin etujaloillakin.

§ 63. Hevoisen koko mukautukoon työn ja  laitumen  
jä lkeen . Korkeus mitataan lanteen yli ja luetaan tavalli
sesti korttelin ja tuumin.

§ 64. I k ä  määrätään etuhampaiden ilmautumisesta, 
vaihtelusta ja kulumisesta. Kunnes hevoiset tulevat 8-vuo- 
tiaiksi, saattaa jotenki tarkasti arvata niiden ijän, vaan 
sitte on vaikeampi.

1-vuotisena on varsalla 6 etuhammasta molemmassa 
leukapielessä; näitä hampaita, jotka ovat pienet, valkoiset 
ja puristuneet ikenien sisään, sanotaan m aito-ham paiksi. 
Näistä putoaa 2!/2-vuotisena kaksi sisimmäistä, eli ensi- 
mäinen pari, ja ovat täydelleen kasvaneet ulos 3-vuotisena. 
3 xh-vuotisena putovat keskihampaat eli toinen pari ja 4 xk -  
vuotisena putovat kulmahampaat eli kolmas pari.

Samoin kuin ensimäinen pari niin on toinen ja kol
maskin pari täysikasvuiset puoli vuotta ilmautumisensa 
jälkeen.

5-vuotisesta alkaen määrätään hevoisen ikä siitä, että 
se musta patero (kuoppanen) — nimeltä jyvän ku u rn a  (tuma) 
— joka on etuhampaiden kuluntapinnalla, katoaa särmän 
kulunnasta alaleu’an etuhampaista, ensi hammas-parilla 
6-vuotisena, toisella 7 ja kolmannella parilla 8-vuotisena. 
Tästälähin on vaikeampi ja epävarmempi arvata hevoisen 
ikää, jonka vuoksi nyt jätämme tuon, ollen se muka vä
hemmin tärkeä, varsinkin kuin hevoisen ostossa ei mielel
lään valita vanhempia, vaan parhaiten semmoisia, jotka 
ovat äsken joutuneet täydesti hyödyttäviksi ja voivat siten 
olla kau’emmin aikaa käytettävänä.

Mitä hevoisten voimaan ja kestävyyteen tulee, on se 
koettelemalla määrättävä.
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2 Luku.
Hevoisen kasvattamisesta.

§ 65. Paitsi jo mainituita yleisiä ohjeita kotieläin
ten parittelemisessa on välttämätön tarkkuus pidettävä 
siitä, että, kun on kysymyksessä työhevoisten kasvattami
nen, sekä tamman että  oriin  tulee olla työhevois-lajia , sillä 
paritelemalla työhevois-tamman ratsuhevois-oriin kanssa 
ei voi toivoa työhevoiseksi kunnollista sikiötä.

§ 66. Tam m at karotetaan (astutetaan) melkein ylei
sesti keväällä, huhtikuun alusta kesäkuun loppuun asti. 
Kuta lämpimämpi talli on, sitä aikaisemmin voi tammoja 
karotella ja päin vastoin. Jos tamma poPetaan huhti
kuussa, niin sopii sitä seuraavana keväänä käyttää kevät- 
viljely-työssä, koska varsan silloin pitäisi olla kyllin iso, 
voidakseen seurata emää.

§ 67. Oriin ruokko. Pitkin vuotta pitää oritta pi- 
dettämän työssä yksin polkemisen aikanakin, vaikka ei 
liian kovassa. Haitallista on antaa oritten liian paljon 
seista tahi vähäisen jalotella, sillä siten tulevat ne pian 
hedelmättömiksi. Ruo’an pitää oleman runsaan ja kylliksi 
parasta rehua.

§ 68. Kuinka monta tammaa yksi ori saattaa ka- 
rota tulee sen ikään ja voimuuteen sekä astunto ajan pi
tuuteen. Kun ori on nelivuotias, voipi se, jos on vahva- 
kasvuinen, polkea 20 tammaa 2V2—3 kuukauden aikana. 
Viisivuotiaana voi se, saman ajan sisään, polkea 30—40 
tammaa. Jos astunto-aika on lyhempi, on astutettavain 
tammojenki lukumäärä vähennettävä.

Polkeminen (parittelu). Saadaksensa varman tiedon, 
onko tamma suovalla, vai ei, pannaan se pilttuusen oriin 
ohelle, jolloin se on helposti nähtävä. PoPettamaan ru- 
vetessa sidotaan tamman takajalat ja ori talutetaan hil
jakseen tamman luoksi. Paritellessa tulee tamman seisoa 
niin luontevasti kuin mahdollista ja kaikki melske paritus- 
paikan tienoilla on vältettävä. Pariteltua vietäkööt tamma
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ja ori talliin takaisin. Ratsastaa eli ajella tammalla heti 
pariteltua, kuten monin paikoin on tapana, on vahingollista.

Tamma, josta on mieli saada varsoja, on poPettava 
joka 8, 9 eli 10:s päivä, niinkauan kuin näyttää halua
van sitä. Muutamissa hevoissikiö-laitoksissa (tamma-kar
tanoissa) on havaittu, että 100:sta tammasta on 40 tullut 
tiineeksi ensi karusta, 25 toisesta ja 15 kolmannesta sekä 
10 neljännestä poPennosta,

Tamma käy tiineenä 11 kuukautta ja muutaman 
päivän.

Jos mielitään samana vuonna karottaa tammaa, jona 
se on varsonut, niin se ei käy laatuun ennen kun 9—10 
päivä on kulunut sen varsomisesta.

Tiineyden aikana on tamma runsaasti ruokittava eikä 
liiaksi työllä vaivattava; varsinkin ei sitä saa pakottaa 
pikaisiin liikuntoihin, josta se pian saattaa tehdä murtoja, 
s. t. s. sikiö syntyy keskoisena. Kun maitoa ilmautuu 
utareissa, tavoittaa varsominen seurata 1—2 päivää sen 
perästä.

§ 69. Varsomisen lähestyessä pannaan tamma kar
sinaan. Varsan synnyttyä annetaan emän sitä nuoleksia, 
jonka tehtyä se viedään emän utareille. Jos emä näyttää 
tuskaiselta kun varsa koskee sen utareita, joka on etenki 
nuorten tammojen laita, on se sidottava kiinni, varsan 
muutaman kerran imeissä, jonka perästä emä on tavalli
sesti sangen mieluisa imettämään sitä.

Jos emä kuolisi kohta varsottuansa, niin sopii var
saa lehmän maidolla kasvattaa; tämän tulee silloin ker- 
naimmin olla noin samaan aikaan poikineesta lehmästä 
kuin varsa on syntynyt. Maito annetaan parhaiten lyp- 
sylämpimänä 3—4 annoksin päivässä. Jos varsa on kuol
lut, niin tulee emän olla paljon liikkeellä, vähällä ruo’alla 
ja on lypsettävä muutaman kerran päivässä, estämään 
utarekipuja.

§ 70. Varsa ei tarvitse imemä-aikanansa mitäkään 
erinäistä hoitoa, kunhan vaan, opittuansa syömään, joka
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päivä saa vähän murskatulta kauroja. 5—6 kuukauden 
ikäisenä vieroitetaan varsa emästänsä ja’ sen jälkeen, var
sinkin  ensi vuotena pidettäköön se kylläisessä ruojassa j a  
ahkerassa liikunnossa, sillä  ilm an n ä ittä  ei saata odottaa 
varsasta väkevää j a  kunnon hevoista. Se on erinomattain  
ensi vuotena, kuin hevoisen tuleva kunto perustetaan, ja 
missä suhdassa hevoinen kasvaessaan kehkiää on nähtävä 
siitä, että 10 korttelin hevoiset ovat yleiseen korkeutensa 
puolesta kasvaaneet

l:nä vuonna 15 tuumaa,
2:na ,  5
3:na „ 3
4:nä „
5:nä „ 'h—3A „

§ 71. Paitse runsasta ravintoa pitää varsan saada 
kyllin liikkua laskemalla se joka  p ä ivä  pihalle, ja samoin 
joka päivä kelpo ruokon. 1-vuotiaana salvetaan ne ori
varsat, joita ei aiota karkojiksi (isä-oriiksi). Kun sen ikäi
senä salvetaan oriit, on niillä siitä vähemmän haittaa ja 
kasvattaminen tulee huokeammaksi, syystä, että niitä käy 
laskeminen muiden hevoisien kanssa laitumelle, kun sitä 
vastoin orivarsat ovat tallisyötöllä pidettävät. Paitse tätä 
saadaan väkevämpiä eläimiä aikaisin salvaen, kuin myö
hemmin, sen vuoksi, että edellisessä tapauksessa saavat 
enemmän liikkua ulko-ilmassa, kuin sisällä pidettävät ori
varsat.

§ 72. Tois-talviaana pantakoon varsa karsinaan sekä 
totutettakoon päitsiin ja seisomaan kiinisidottuna, varsin
kin sitä ruokotessa. Vielä nytkin pitää sen, samoin kuin 
ensi vuotena, saada runsaasti ruokaa ja liikuntoa. Kol
mantena vuotena saattaa jo ruveta totuttamaan varsoja si 
loihin ja välistä vetämään kepeämpiä ajokalujakin. 4-vuo 
tiaana voi niitä käyttää maanviljely-töihin, ekkä ei raskai 
siin, ja 5-vuotiaana jo mihin hyvänsä.
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3 Luku,
Työhevoisien hoidosta ja käyttämisestä.

§ 73. L aitu m iksi hevoisille sopivat parhaiten ylän- 
kömaat, kun niitä on tilaisuus valita. Kuinka suuri lai- 
dun-ala on hevoisille tarpeen kesäis-aikana, tulee maan 
viljavuuteen ja ilman seikkoihin. Laidunruokinto on etu
päässä käytettävä nuorille hevoisille, ja varsatammoille, 
sekä mullienkin hevoisille, mikäli missäkin soveltuu. Aina 
on kumminkin muistettava, että samalle laitumelle lasket
takoon vuorotellen hevoisia ja raavas-eläimiä, sillä toinen 
eläinlaji hylkii monta kasvia, mitä toinen mielellänsä nauttii.

Niinä aikoina, kuin hevoisia laitumella pidetään, ei 
sovi niitä käyttää varsin raskaisin töihin, jolleivät laitumet 
ole erittäin voimalliset tahi hevoiset saa ruo’an lisäkettä 
jyvissä eli heinissä.

§ 74. Viljelylaitumilla voipi hevoiset lie’ata (panna 
liekkaan). Tämä käy siten, että etujalan ympäri solmitaan 
nahkahihna, yhdistetty rautavitjaan, joka kiinnitetään maa
han löytyhyn vaajaan eli rautavaarnaan. Jos köyttä käy
tetään rautavitjan sijasta lie’assa, niin saattavat hevoiset 
pikemmin kiertyä siihen ja saada pahojakin vammoja.

§ 75. Talliruokinto. Ne rehu-aineet, joita hevoisille 
syötetään, eivät ole, kuten tunnetaan, paljon muuta, kuin 
heiniä, kauroja ja olkia. — H einän  pitää parhaittain olla 
nurmiheinää eli nurmitähkiötä (puntarpää-heinää).

K a u ra t annetaan hienoksi leikatun silpun seassa ehei- 
nä*) (paitse vanhemmille hevoisille, joilla ovat huonot

*) Tarkasti tutkein on havaittu, että x/so kaurajyvistä menee 
sulamatta ulos sonnan kanssa. Sentähden menee, kun 100 tynnyriä 
eheitä kauroja syötetään hevoisille, 2 tynnyriä mitättömiin. Kau
rojen jauhanta maksaa tavallisesti 1 x/ i  kappaa myllytullia (jauha
tus-veroa) ja jos luetaan x/ i  kappaa kuletuspalkkaa myllyyn ja ta
kaisin, niin tulee 100:lle tynnyrille kauroja, jotka jauhettuina syö
tetään, 6 Vt tynnyrin tappio. Jauhettu kaura vaikuttaa myös pikem
min vikoja ruo’ansulattimissa, kuin eheä kaura.
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hampaat ja varsoille, joiden poskihampaat eivät ole täy
dellensä kasvaneet). Jos muita viljalajeja käytetään he- 
voisille syötteeksi, niin ovat ne ensin vedessä pehmitet
tävät tahikka myös murskattavat eli karkeiksi jauhettavat. 
Leseet sopii paremmin syötteeksi raavaille ja sioille, kuin 
hevoisille. Olkia annetaan hevoisille joko leikattuina tahi 
eheinä; viimeisessä tapauksessa käytetään ne yörehuna. 
Vihantarehua käytetään välistä tallisyötöksi hevoisille, kui
tenkin on se aina olilla sekoitettava, erittäin alussa tätä 
syöttöä. Tähän soveliain vihantarehu saadaan virnasta, 
ellei muuta rehua — niinkuin kauroja eli muuta viljaa 
— käytetä sen ohessa, sillä muunlaiset vihantarehut eivät 
ole niin voimallisia, että hevoiset syöden vaan niitä jak
saisivat tehdä jotakin raskaampata työtä. Juurikkaat — 
paitse moiliaiset (muurutit) — ja rankki eivät sovellu he- 
voisien syötöksi sentähden, että ne siitä tulevat veltoiksi.

§ 76. K uinka monta rehu-annosta hevoisen on päi
vässä saaminen tulee siihen, miten kauan se on työssä. 
Yleensä saattaa sanoa, että hevoisen pitää saada ruokaa 
vähin annoksin, vaan usein, esim. 5—6 kertaa päivässä. 
Kun ne ovat kauan työssä olleet, annetaan ensin vähin  
heiniä ja  sitte kaurarehua, sillä jos ne saavat kaurarehua, 
ollen hyvin nälissään, syövät ne sen sangen pikaan ilman 
täysilläin pureksimatta, josta voi helposti syntyä ähky (ko- 
hotauti). Samoin ei saa panna hevoisia työhön heti syö
tyä, vaan tulee antaa niiden, jos on suinkin mahdollista, 
seista vähäisen aikaa vielä paikoillansa. Missä näistä käy 
vaaria pitäminen, on se vallan hyödyllistä erinomattain 
seimenpureksioille ja hevoisille, joilla on useammin ähky, 
ja missä syötetään jauhoilla eli rouhekauroilla.

§ 77. Rehu-aineiden paljous tulee olemaan hevoisen 
ko’on, työn laadun ja rehu-aineitten mukaan.

§ 78. Otaksukaamme, että rehuneuvot hevoisille ovat 
kauroja, heiniä ja olkia, sekä että hevoiset ovat 10 kort
telia korkeat ja käyvät kohtalaisessa työssä 8—9 tuntia 
päivässä, niin olisi 10—12 naulaa heiniä ja 8—10 naulaa
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kauroja, paitse olkia, jo tarpeeksi riittävä ruoka. Jos an
netaan enemmän heiniä, niin saattaa kauroja vähentää ja 
päin vastoin. *)

Työhevoiset eivät saa olla liian lihavat, vaan aino
astaan, kuten sanotaan, »hyvässä vetolihassa.44

§ 79. Juottaa pitää hevoisia yleensä 3 kertaa päi
vässä. Niitä juotetaan työstä tultuansa vaikkapa olisivat 
hiessäkin. Kunhan vaan tarkataan, että ne saavat juoda 
suitset suussa tahi että niiden täytyy imeä sisäänsä vesi 
sillä keinon, että on veden päälle riputeltu vähän heiniä 
ämpäriin eli vesisammioon, niin ei tule mitäkään haitto
ja, joskin hevoiset olisivat hiessä ja vesi kylmää. Sitä 
vastoin on vaarallista antaa hevoisten seisoa janoissansa, 
kunnes ovat jäähtyneet, ja sitte juottaa niitä varomatta.

§ 80. Työhevoisten sukiminen tarkoittaa ihon pitä
mistä puhtaana. Niitä suvitaan kerran päivässä. Ratsu- 
hevoisia ei suvita ainoastaan pitääksensä ihoa puhtaana, 
mutta myöskin paremmin edistääksensä ihohuovuntaa. Nä
mä suvitaan sentähden 2—3 kertaa päivässä.

Jos hevoiset ovat märät ja likaiset jaloiltaan, kun 
tulevat työstä, niin hierotaan ne kohta kuiviksi olilla. 
Wuohis-karvoja (huokasimia) ei saa leikata eli nykäistä 
pois, sillä niiden tarkoistus on säilyttää vuohis-kalvosinta 
liasta ja vilusta.

Kuinka paljon alusia tarvitaan, tulee siihen, mitä 
laatua pilttuun lattia on.

§ 81. T yö , minkä hevoinen voi toimittaa, tulee sen
jänne7lihojen kiinteyteen ja vahvuuteen; nämä kehkiävät 
ainoastansa harjottam alla, ja siten on nähtävä, että hevoi- 
sen lihakset, joka paljon seisoo ja hyvästi ruokitaan, ovat 
pehmeät ja rasvahan peitetyt, vaan sitä vastoin sen he- 
voisen, joka saa jotenki tasan käydä työssä, ovat kovat 
ja selvästi merkityt; Tämänlaatuinen hevoinen on väkevä

*) Katso enemmän tästä ruokintotauluissa tämän kirjan lo
pulla.
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ja kestävä, kun sitä vastoin hevoinen edellistä lajia on 
veltto ja kestämätön.

Liikunnon, levon ja ravinnon täytyy arvattavasti olla 
toinen toisensa suhtaiset. Kuta pikaisempi liikunto on, 
sitä lyhemmän matkan voipi hevoinen juosta. Jos siis 
hevoinen juoksee kolme peninkulmaa täyttä ravia, voipi 
se juosta tasaista ravia neljä peninkulmaa ja käydä kuusi 
peninkulmaa, sekä vaivautuu kaikissa näissä tapauksissa 
melkein yhtä paljon.

Jos 3 tunnin liikunto täyttä ravia on kaikki, mitä 
voi hevoiselta vaatia vuorokaudessa, niin vastaa sitä 6 
tunnin liikunto hiljaista ravia ja 10—12 tuntia tavallista 
käyntiä.

Kuorma on pantava hevoiselle tien ja kelin mukaan. 
Äsken soratulla tiellä on havaittu, että kuorman vastus 
vetäjälle lisääntyy noin 14°/o ja syvässä, auhtohiekassa 
noin 20%.

§ 82. Tallin  pitää oleman tilavan ja valoisan, sekä 
niin varustetun, että se talvella pysyy 10—12 pykälän 
lämpöisenä.

Pilttuut ovat asetettavat joko niin, että hevoiset sei
sovat vastatusten ja rehuhäkki välillä, tahi että ne seiso
vat päin seinähän. Pilttuiden tulee olla yhtä leveät kuin 
hevoisen korkeus, ja % kyynärää pitemmät, kuin hevoi- 
sen pituus. Pilttuun lattia on paras tehdä puusta ja sen 
pitää kallistua 1 72—2  tuumaa sontakouruun päin. Sei
men pohjan pitää oleman yhtä korkealla kuin rinnan ala
puoli. Pahnaseimeä ei saa koskaan olla sen alla. Häkki 
saattaa olla lappehin pantu, jolloin hevoiset syövät sitä suin 
alaspäin, tahi pystyssä seisova. Jälkimäisessä kohdassa pi
tää häkki-puoliskon olla pystysuorassa ja takaseinän kal
listua rehupöytään eli käytävään päin, estääkseen kaiken 
räiskeen (suuteiden) ja heinänsiemenien karisemista hevoi
sen silmiin. Häkki ei saa silloin olla korkeammalla, kuin 
sen että hevoinen tapaa rehunsa nostamatta päätänsä liian
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korkealle. Seimenpureksioille tehdään seimi alas pilttuun- 
lattialle, mihin sekä heinä- että kaurarehu pannaan.

§ 83. S iia t ovat pidettävät pehmeinä ja hyvin to- 
pattuina vahinkojen välttämiseksi.

Luokki vai jäillä vetävät hevoiset paremmin, kuin si- 
lavaljailla. Hevoisille, joidenka olkapäät usein lyötty- 
vät *), pitää länkien toppauksen oleman hyvin tasaisen, ja 
haavojen välttämiseksi on sangen hyödyllinen, jos länkien 
alle pannaan olista eli kaisloista palmikoittu seppele (ha- 
muhta), varsinki kesäis-aikana, jolloin hevoiset useimmin 
lyöttyvät.

Pään-kohotus ohjaksia ei sovi käyttää työhevoisille.
Kuolaimien paksuus tulee siihen, mitenkä hellä he- 

voinen on suupieliltään taikka millä paikoin suitset lepää
vät. Hyvin helläsuisille hevoisille tulee kuolaimien olla 
paksut ja päin vastoin vähemmin hellille.

4 Luku.
Hevoisien kengittämisestä.

§ 84. Että osata oikein luonnikkaasti hevoisia ken
gittää on m itä  tärkein tä  hevois-hoidossa; kuitenkin tava
taan tämä taito sangen harvassa ja sitä todistavat par
haiten ne monet hevois-kavioin ja jalkojen vi’at ja taudit, 
joihin on vaan syynä kelvoton kengitys.

*) Haavat länkien kohdalla parannetaan useimmiten ilman 
muutta, kun vaan estää minkään koskemasta haavaa, ennenkuin 
täysi nahka on kasvannt sen päälle. Jos on täytyminen ajaa lyöt- 
tyneellä hevoisella, niin käytetään tahi rintasiloja tahi kääritään 
länget olilla, paitse se paikka niistä, joka muuten olisi sattunut 
haavan kohdalle. Käyttää rasvaa eli öljyä tämmöisiin haavoin 
estää niiden parantumista.
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§ 85. Kavioin aluksena on kolme kaviokoteloon 
suljettua luuta: kavioluu, joka on puoliympyräinen ja alim
maisena; tämän takana on pieni käämenmoinen luu, ni
meltä kääm i-luu, ja näiden yläpuolella pieni kuutionmoi- 
nen luu, joka on ruunuluu. Näitä pitää ko’ossa jänteet 
sekä ympäröipi koko joukko verisuonia ja päällimmäisenä 
sarvikotelo eli kavio.

§ 86. Koti-eläinten nahassa on kaksi eri kerrosta 
eli kalvoa. Alimmainen kerros, joka on täynnä verisuo
nia ja hermoja (liutimiä) on sangen hellätunteinen. Tä
män päällä on toinen miten inilloinki paksu sarvimainen 
päällys, missä ei ole veri-suonia ja hermoja eikä siis tun
nettakaan.

§ 87. Hevoisen kaviossa on nahka kuitenkin vähän 
erilaatuisempi, kuin muilla ruumiin osilla. Vaan ennen 
selitettyämme kavion rakennusta, täytyy meidän ilmoittaa 
sen eri-osien nimet. Kavion yläreuna on nimeltä ruunut

a - d  kavioseinä ynnä kantoreuna; d—b kulmapönkät;/ /  
antura; ä—i käpyliha; c—e valkoviiva, anturan ja

Kuva 3.
k  l  k

kavio-seinän raja.
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(päkiäinen); kavion ulkopintaa sanotaan kavioluuksi ja 
jakautuu varvas-, sivu - ja keskiseinään, sekä kulmapön- 
kä t, jotka viimeksimainitut ovat kavioseinän takimmaiset, 
käpylihan ympäri kääntyvät (kaartuvat) osat. Alapinnan 
voipi jakaa kolmeen osaan, nimeltä: kannatus- eli kanto- 
reuna, joka on kavioseinän alareuna; antura eli tämän si
sällä oleva osa, ja viimeksi käpyliha (sammakkoliha), eräs 
kolmikulmainen jänteä (joustava) kappale, joka on nal- 
kittu anturan takapuoleen; valko-viiva on anturan ja ka
vioseinän rajana.

§ 88. Kavion molemmat nahkakerrokset ovat, ku
ten jo sanottiin, vähän erilaatuisemmat, kuin muilla ruu
miin osilla. Kavion nahka (alanahka) muodostaa ylimpänä 
noin 8—10 linjan levysen kohopaikan ympäri jalkaa, jota 
sanotaan päkiäislihaksi. Tämän alapuolella muodostaa 
alanahka joukon lehtiä, jotka menevät liharuunusta alas
päin ja kaikki särmillänsä längistyvät ulospäin kaviosei
nän sisäpuolelle. Tämä osa alanahkaa on nimeltä seinä- 
mäliha (Kuva 4). Jalan alapinnalla muodostaa alanahka 
anturalihan ja käpylihan (sammakkolihan).

Kuva 4.

a läpileikattu nahka; b nahan ja kavioseinän yhtymä; c liharuunu; 
c* kavioseinän läpileikkaama; d lihaseinä ynnä lihalehdet; h 
käpyliha; g käpylihan sarvikutoma; e antura; /  valkoviiva.
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Kaikista näistä alanahan, liharuunun, lihaseinän, li
ha-anturan ja käpylihan osista syntyy uloshikoilemalla 
sarvi eli sarvikotelo.

Kavioseinän kasvanto tapahtuu erinomattain liharuu
nun hikoamisesta. Se kasvaa siten alaspäin ja kaviosei
nän alareuna — kantoreuna — kuluu kengättomiltä he- 
voisilta, tahi leikataan pois kengällisiltä, joten kavion pi
tuus pysyy kohtuullisena.

§ 89. Kavion tarkoitus on varjella jalan helliä si- 
sä-osia tuolla paksulla ja kovalla sarvikotelolla. Mutta 
etteivät nämä vikautuisi painosta ja kolauksista, kun he- 
voinen astuu ja nojaa jalkaansa vasten, on kavio saanut 
voiman väljetä ja supistua; edellinen tapahtuu, kun he- 
voinen nojaa, jälkimäinen kun se nostaa jalkaansa. Tämä 
kavion joustavuus (jänteys, kimpeys) tavataan kumminkin 
ainoastaan sen takaosassa.

§ 90. Koska hevoisemme, jos kävisivät kengittä, pian 
tulisivat kavion kulunnasta käyttämättömiksi kauvemman 
tahi lyhemmän aikaa, niin tarkotetaan niiden kengittämi
sellä luonnollisesti varjella kaviota kulunnasta. Se ka
vion osa, joka enimmin kuluu, on kantoreuna, joka siis 
varsinkin on varjeltava. Tätä etua tarkoittaa hevoisen 
kenkä, joka on pidettävä keinotekoisena kantoreunana, ja 
sen täytyy, mikäli mahdollista on, vastata tätä tarkoitus
taan. Jos hevoisen kengän tarkoitus käsitetään tällä yk
sin oikealla tavalla, niin on hyvin helposti nähtävä, että 
hevoisen kengän rakennus on sangen yksinkertainen.

§ 91. Hevoisen kengän muoto on kavion mukaan. 
Kengän pitää olla kahta leveämmän, kuin kantoreuna, ja 
kun tämä on paksumpi varpaalta, kuin takaa, niin on ken- 
gänki mukautuminen sen jälkeen. Paksuuden pitää ole
man kulumisen mukaan. Kengän ylä- (kavioon käännetyn) 
pinnan pitää olla tasan kantoreunan yli, joka ottaa puo
let kengän levyyttä; toinen puoli kengän kaviopintaa voi 
olla vähän litistetty sisäreunaltaan. Kengän ala- eli maa
pinta on, kuten tavallista, varustettu lovella eli syvällä
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kourulla, mihin kenkänaulat lyödään. Nämä viimeksimai
nitut, joiden pitää olla luvultaan 6, ovat asetettavat niin  
likelle varvasta , kuin suinkin on m ahdollista, että kavio 
voi väljentyä ja supistua, joka ei voi tapahtua, jos naulat 
lyödään kauvas taaksepäin.

Kuva 5.

Etukavio kesäkengässä.

Kuva 6.

Etukavio katsottu syrjästä, näytiksi, kuinka kavion tulee olla 
etupuolelta vähän ylöspäin kaarevan, joten sen 

liiallista kulumista estetään.
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Hokit hevoisen kengissä ovat talvis-aikana tarpeen, 
vaan muina vuoden aikoina tarpeettomat ja haitalliset* 
Ne ovat haitalliset sen vuoksi, että käpyliha ei pääse maata 
koskemaan, joten se kuivaa ja halkeilee, että jalka hokkien 
kautta tulee luonnottomaan tilaan ja että kengät kiskou- 
tuvat helposti irti.

Kengittäissä voi kengittäjä joko itse pitää jalkaa 
ylhäällä tahi käyttää apulaista. Ensi kohdassa pidetään 
jalkaa kiinni reisien välissä; ja, kun takajalkaa kengite
tään, nojaa se kengittäjän reittä vasten.

§ 92. Vanhat kengät päästettyä irti, vuollaan liika- 
nainen sarvi pois, jonka voi tehdä tavallisella vuolin- (ka
vio-) raudalla; vaan kun kengittäjä itse kannattaa jalkaa, 
niin on vuoleminen kavioveitsellä. Minkä verran sarvea 
on leikattava pois, se rippuu monista seikoista. Yleensä 
voi sanoa, että kantoreunasta varpaan kohdalla on sangen 
paljon vuoltava, kun sitävastoin kantoreunan taaemmat osat 
harvoin sietävät niitäkään vuolemista, koska nämä osat 
yhä kuluvat kenkää vasten kavion laajetessa ja supistu
essa. A nturasta  j a  käpylihasta vuollaan ainoastaan ir to 
naiset sarvisipaleet. Sitte sovitellaan kenkä jalkaan ja 
kiinitetään 6 naulalla, jotka tarkasti kotkataan, jonka teh
tyä kavion alareuna tasoitellaan raspilla.

Talvis-aikana pitää, kuten jo edellä mainittiin, he
voisen kengät varustettaman hokeilla, joista ulkopuolinen 
on teroitettava. Niiden pitää myös tänä vuoden aikana 
olla varustettuna varpaan kohdalla terävällä hokilla eli 
n. k. ottimella.

§ 93. Edistääkseen sarven kasvantoa annetaan he- 
voisien seista yhden eli pari päivää vedessä, jonka perästä 
antura ja kavioseinän alareuna voidellaan rasvalla. Peh
mittäminen vedessä uudistetaan kerran tahi pari kuukau
dessa ja voiteleminen rasvalla kerran viikossa. Tämän 
vaikutus on siinä, että sarvi, jossa on lukematon joukko 
hienoja, alapintaan päättyviä, sarvipilliä, imee sisäänsä 
vettä, ja jos sitte tukkee sarvipillien suut, esim. rasvalla,
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niin jääpi vesi niihin ja jalka pysyy pehmeänä. Ainoas
taan vedellä voi kaviot pehmittää, vaan jos ei koetella 
pysyttää sitä, niin kuivettuvat ne pian taas. Voidella ka
vioita rasvalla, voiteilla y. m., ilman pehmittämättä niitä 
ensin vedessä, on mitätöntä.

Viallisissa ja muutoin heikko-seinäsissä kavioissa so
pii paraiten käyttää n. k. suFetuita kenkiä, joten paino 
kavion kantoreunasta muutetaan osaksi kävylle (sammak- 
kolihalle). Kuva 7 osoittaa esim. mitenkä sulettu kenkä 
käytetään kivisappea vastaan; se osa, joka peittää kivisa- 
pen, on kuvassa otettu pois, näyttämään, missä paikoin 
kivisappi on (a).

Kuva 7.





Saarikki, lehmä sekoittamatonta suomalaista pohjoissavo
laista maarotua, 9 vuoden vanha. Elävä paino 780 & =  330 kilogr. 

Maidontulo v. 1878 kannua 1,009 =  2,630 litraa.
„ „ 1879 „ 1,002 =  2,615 „
„ „ 1880 „ 1,016 =  2,645 „

Saanut ensimmäisen palkinnon Turussa v. 1881.



Kolmas Osa.

Karjanhoidosta.

1 Luku.
Maitoraavaiden valitsemisesta.

§ 95. K arjanhoidolla tarkoitetaan, muuttaa m aan
viljelyksellä saatu ja  huokeahintaisia, karkeita j a  suurta t i 
laa ottavia tuotteita kalliim piin, hienompiin j a  vähempää  
tilaa ottaviin tavaroihin . Koska nautaeläimet märehtimäl- 
länsä voivat karkeitakin ruokaaineita sulattaa, niin ovat 
ne juuri luodut niitä syömään ja niistä ihmisille etuja 
hankkimaan.

Karjaa pidetään joko:
1) maidonanninsa tähden: lypsykarjaa;

2 ) lihan-saannin tähden: lihakarjaa tai
3) veturina: työjuhtia.

Vielä kyllä karjan kautta saadaan
4) sontaa peloille ja
5) sikiöitä ,

vaan että pitää eläimiä sillä tarkoituksella, että son
nan saanti olisi päätuote ei kannata. Sonta joka aina on 
pidettävä hyvin arvokkaana karjantuotteena, ei kuitenkaan 
yksinänsä voi maksaa eläinten ruokinnon ja hoidon, ja 
ovat siis maito, liha tai työ pidettävät päätuotteina kar
jasta.

4
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Että pitää siintö eläinten kasvattamista ja myyntiä 
pääasiana karjassa, käy ainoastaan semmoisessa paikoin, 
joissa on hyvä ja tunnettu rotu tai kanta, jota kysytään 
markkinoilla ja jolla siis on hyvä menekki.

I. Lypsykarjan hoidosta.

§ 96. Koska, niinkuin kirjan yleisessä osassa on 
mainittu, samat eläimet eivät voi yhtaikaa kuntoon ja 
etuisasti antaa sekä maitoa että lihaa, niin on niihin paik- 
koin, joissa maidon tahi voin ja juuston myyminen on 
päätarkoituksena karjanhoidolla, hankittava semmoista 
karja rotua tai kantaa, joka on tunnettu enimmän ja 
yksipuolisen maidonanninsa puolesta ja joka muutoin on 
sovelias maan ja talon luonteesen.

Lypsykarja rotuja on paljon ja tietysti useammilla 
mailla on omituiset karjarodunsa, vaan näistä mainitsemme 
vaan ne, jotka Suomessa ovat jollakin tavoin merkilliset.

1) Suomen rotu, jonka parhaat eläimet löytyvät Kuopion 
läänin pohjoisissa (Kiuruveden kanta) ja koillisissa osissa 
ja jokilaaksoissa Pohjanlahden rannalla Oulun ja Tornion 
välillä. Näissä maakunnissa, joissa niitut ja laitumet ovat 
hyvät, vaan peltoviljelys vähemmin kannattaa, on aina 
karjanhoito pidetty pääelinkeinona ja sentähden onkin 
karjaa aina hoidettu ja ruokittu paremmin sekä suurem
malla huolella ja rakkaudella. Siitä on seurannut että 
karja rotu on siellä pysynyt parempana ja vähitellen vuosi 
vuodelta parannutkin. Jota vastoin muissa osissa maa
tamme, joissa peltoviljelys on kannattavampi ja pidetään 
pääelinkeinona, karjan hoito ja ruokkiminen kauan ym
märtämättömyydestä on jäänyt takapajulle ja siis karja 
rotu on huononut huononemistaan. — Suomen rotuiset 
raavaat ovat verrannollisesti vähäisiä ja hidaskasvuisia 
eläimiä ja tyytyvät laihempaan laitumeen sekä suhteelli
sesti vähempään ruokintoon. Karvaltaan ovat ne valkei
ta, hallavan punaisia tahi valkean ja hallavanpunaisen
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kirjavia. Harvoin tapaa niissä mustanvärisiä ja jyrkem
min tummalta näyttävä väri antaa aihetta luulla vierasta 
sekoitusta. Tämän rodun lehmät antavat suuruutensa ja 
ruokkimisensa suhteen tyydyttävän maitotulon, jota vas
toin lihan tuote on vähäinen. Suomen rotuisten lehmien 
(Kiuruveden kantaa) elävä paino on keskimäärin noin 700 
% (noin 300 kg.).

2) Hollannin rotu on iso ja karvaltaan mustanvalkea. 
(Itä-F rieslann in  kanta on musta). Tämän rotuiset lehmät 
antavat runsaan maitosaaliin, mutta menestyvät hyvin ai
noastaan niissä seuduin missä on hyviä laitumia tai missä 
syötetään navetoissa pitkin vuotta. Hollannin lehmien 
keskimääräinen elävä paino on noin 1200 % (noin 500 kg.)

3) A yrshiren  rotu  (Kuva 8) kohtalaista kokoa, on ko
toisin Britanniasta (Skotlannista) ja antaa tyydyttävän

Kuva 8.

maitosaaliin sekä voidaan pitää niukemmalla syötöllä, 
kuin edellinen rotu.

Tämän rodun lehmät ovat ruskeita tahi ruskean-vaa- 
leanpilkkuisia. Tätä rotua on jo kauan aikaa ollut Suo
messa ja on se näyttänyt hyvin voivansa kärsiä meidänkin 
ilmanalaamme. Kun tämän rodun eläimiä on monessa suku
polvessa huolellisesti hoidettu ja ruokittu on siten maa
hamme syntynyt monta hyvää kantaa, joita voidaan nyt
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jo pitää kotimaisena. Semmoisille seuduille ja maatiloille, 
joissa laitumet ovat hyvät, ruokkiminen runsas, navet
tarakennukset tarkoitustaan vastaavat ja maanviljelys ke
hittynyt, voidaan tuoda tämän rodun eläimiä. Ayrshiren 
lehmien (Suomen kanta) keskimääräinen elävä paino on 
noin 1000 (noin 420 kg.).

4) Angelin rotu, kotoisin Tanskan niemimaan keskipäi
v iltä , on kooltaan pienempi kun edellämainitun rodun 
eläimet ja eroaa niistä ruumiinsa puolesta siten, että An
gelin raavailla on paksummat luut, jotka ovat melkein 
ulospistävät (ne ovat ruma-luiset), kun Ayrshiren eläimillä. 
Angelin lehmät antavat hyvän matosaaliin ja ovat mel
kein aina karvaltaan ruskeat. Ne eivät ole näyttäynyt 
oikein menestyvän meidän kylmässä ilmanalassa. Angelin 
lehmien (Suomen kanta) keskimääräinen elävä paino on 
noin 950 % (400 kg.).

5) Algauen rotu, etelä Saksanmaalta, on hiirenkarvai- 
nen ja valkea juova selässä. Nämät ovat jo Suomessa 
häviämäisillään, koska ne eivät näy kärsivän meidän maan 
luonnetta. Elävän painon keskimäärä: noin 900 % (noin 
380 kg.).

Vielä mainittakoon:
6) Jersey rotu, joka on kotosin saaristossa Engelskan 

kanavassa Ranskan maan rannikolla. Nämä antavat kai
kista maailman rotuista rasvaisimman maidon. Niitä ei 
ole vielä tuotu Suomeen ja tuskin ne täällä menestyisi- 
vätkään, koska he ovat tottuneet kosteesen meri-ilmaalaan.

§ 97. Voidakseen arvostella, mitkä rodut ovat muita 
etuisammat maitoraavaina, tulee meidän tuntea millaiset 
useim m at kysymyksessä olevan rodun eläimet ovat ja min
kälaatuisia lypsylehmiä ne antavat, kun saavat kokonsa 
suhteen saman verran ruokintoa. T ä ssä  ei ole ainoastaan 
laskettava lukuun maidon paljous, m utta m yös maidon hy
vyys. Siten ainoasti käy niitä oikein vertaileminen toinen 
toiseensa, sillä valita vaan muu’an eläin jostaki rodusta
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ja niiden maito-annista arvata koko rodun hyvyys, ei ole 
luotettava.

§ 98. Mutta kun kaikissa lajissa löytyy hyviä ja 
huonoja eläimiä, täytyy lypsylehmiä valitessa ei ainoas
taan katsoa mitä rotua se on, vaan myös tarkasti tutkia 
joka erityistä eläintä, jos sillä on ne maitoraavailta vaa
dittavat ruumiin muodot sekä ne merkit, joista taitaa 
odottaa runsaan maidon annin.

H yvän lypsylehmän m erkit ovat: p ä ä  pieni, kapeneva 
turpaan päin, jonka viimeksimainitun pitää oleman leveän; 
suu iso; silm ät suuret; katsanto lempeä ja neitseellinen; 
sarvet hienot ja kiiltävät; kaula pitkä ja kapea, etenki 
pitää sen yläreunan oleman ohuen; rin ta  iso; selkä suo
ra; lanteet (ristiluut) leveät, vaan hiukan kapenevat taak
sepäin; vartalo tynnyrinmoinen ja kylkiluut hyvin eril
länsä, varsinki viimeinen pari kummallaki sivulla; sääret 
suorat ja hienot sekä, ruumiin korkeuteen verraten, lyhyet; 
utareet suuret, leveät ja syvät, varsinkin heti poittua, kauas 
ulottuvat mahan alle, sekä lypsettyä jotenki kurttuneet, 
jolloin utareitten suuruus tulee suurista maitosuonista. 
Jos utareet ovat lihasat, nimitetään ne lihautareiksi ja 
lehmä, jolla tämmöiset utareet ovat, ei voi koskaan antaa 
paljon maitoa. Utarien nahan tulee olla hienon, vaalean
punaisen tahi oljenvärisen ja harvoilla hienoilla karvoilla 
peitetyn sekä tuntua rasvaiselta eli ikäänkuin suomuiselta. 
Vielä tulee utarien nahkassa olevien suonien olla mitä 
selvimmin nähtäviä. M aitosuonet (maito-hormit) ovat kaksi 
verisuonta mahan alapinnalla, jotka vievät verta utareista 
rintaan; ne reiät, mihin nämä menevät rintaan, sanotaan 
maitoreiHksi. M aitosuonet pitää olla suuret, varsinkin heti 
poittua, ja ikään kuin käärmeillä rintaa kohden. Ehty
neillä lehmillä ovat ne tavallisesti pienemmät. Maitoreiät 
suuret.

Nahka on hyvillä lehmillä yleensä ohut ja löyhä 
hienolla karvahihnalla, jos vaan lehmät eivät seiso liian 
kylmissä pihatoissa. Utareitten takapuolella on lehmillä
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miten milloinkin iso karvapyörtö (missä karvat käyvät 
alaalta ylöspäin), jota sanotaan m aitopeiliksi (kuvat 9 ja 
10). Tämän karvapyörrön eri muodosta luultiin ennen 
voitavan päättää, minkä verran maitoa lehmä voisi vuo
dessa antaa, ja kuinka rasvaista maito olisi sekä minkä 
aikaa lehmä olisi ehtyneenä. Maitopeilin muodon jälkeen, 
niinkuin: lyyrämäinen, hertanmoinen j. n. e., on asetettu 
monta luokkaa ja määrätty, kuinka paljon maitoa lehmä 
kullakin maitopeilillä voisi antaa.

Kuva 9 ja 10.

Maitopeilit eri muotoa, vaan melkein samaa pinta-alaa.

On kuitenkin nähty, että maitopeilin muodosta ei 
voi arvata, minkä verran ja minkälaista maitoa lehmät 
antavat, ja sentähden on moni luullut turhaksi katsoa 
maitopeiliin lypsylehmiä arvostellessa. Tämä ei kummin
kaan ole oikein, sillä maitopeili voi ynnä muiden m erk
kien kanssa antaa sangen hyvän ohjauksen arvatessa lyp- 
säntöä; mutta on vaan tarkastaminen, kuinka iso maito-
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peili on pinnaltaan , ja kuta suurempi tämä on, olipa sitte 
minkämuotoinen hyvänsä, sitä parempi. Tavataan toki hy
viä lypsylehmiä pienillä maitopeillillä, vaan sangen har
voin huonoja suurilla maitopeilillä.

Muutamissa eläimissä ulottuu peili ylös häpyhuulihin 
asti, toisissa ei niin ylhäälle, vaan leviää siihen siaan rei
sien sisäpuolille. Peili voi molemmissa kohdissa olla yh- 
denkokoinen.

Nämä hyvien lypsylehmien merkit, joita olemme osot- 
taneet, täytyy kaikki yhdessä  määrätä lehmän hyvyyden. 
Yksi ainoa merkki, esim. maitopeili eli utareiden laatu, ei 
voi antaa varmaa todistusta.

§ 99. Johdoksi arvatessa raavaseläinten ikää  sopivat 
etuhampaat, sekä lehmissä sarvetkin. Vasikan 8 etuham
masta alaleuvassa ilmautuvat ensi kuukatena. Puolitoista 
vuotiaana putoovat l:nen  p a r i , 2 V2 vuotiaana kaksi nii
den viereistä hammasta eli 2:nen p a ri, 3 l/2 vuotiaana 
3:m as p a r ija  4 '/<2 vuotiaana 4:s pari. Joka hammas on 
täysikasvuinen l/2 vuotta ilmestymisestään. Täten hidas
kasvuiset eläimet pudottavat hampaansa. Pikemmin kas
vavissa roduissa tapahtuu hampaanlähtö aikaisemmin, niin 
että se saattaa olla päätetty jo 3-vuotiaana.

§ 100. Lehmien ikää  taidetaan myöskin arvostella 
sarvirengasten lukumäärästä. Yksi rengas syntyy kustakin 
poinnasta, ja kun lukee 2 tai 3 vuotta — sen mukaan 
josko hieho on aikoisa vain hiehittäin poikinut — ensi 
renkaalle ja lisää siihen vuoden joka renkaalta, niin tie
detään eläimen ikä. Jos lehmä on ollut vuoden mahona, 
niin tulee sen edellisen ja jälkimäisen renkaan väli kahta 
leveämpi, kuin muiden rengasten.

II. Hyvän si intö-sonnin laadusta ,  
va l inn asta  ja pidosta.

§ 101. Sonnin pitää olla runsasmaitoista kantaa ja 
samankokoisen eli vähän isomman, kuin lehmät. Ruumiin-



56

rakennuksen puolesta on hyvällä sonnilla p ä ä  vankka eikä 
kovin leveä ja suuri, mutta ei myöskään kaitainen, pitkä 
tahi liian pieni; sarvet voimakkaat; rin ta  syvä ja laaja; 
selkä suora; lanteet leveät ja suorat; takajalat vahvat, jänt- 
terät ja voimakkaat; nahka löyhä ja pehmeä sekä siittim et 
virheettömät. Sonnin pitää koko olennoltaan tarjota ter
veen, voimakkaan ja miehekkään ulkomuodon.

§ 102. Jos sonni on pikakasvuisista roduista, niin 
voi sitä käyttää siittämiseen 1 x/<i vuotiaana, vaan silloin 
ei varsin monelle lehmälle, esim. vaan 10 kolmen tai nel
jän kuukauden kuluessa. 2 V2 vuotiaana saattaa sitä käyt
tää 60—70 lehmälle, jos astuttamiset jaetaan koko vuo
delle, mutta jos astunta-aika on vaan 3—4 kuukautta, 
kuten monessa paikoin on tapana, missä tahdotaan jou
luksi eli kevätpuoleen poikivia lehmiä, niin ei sovi sonnia 
käyttää useammalle kuin 40 lehmälle.

§ 103. Kelvatakseen kauemmin aikaa siittämiseen 
pitää sonnin joka päivä saada liikuntoa, joko laskemalla 
ulos tahi ajamalla valjaissa. Jos sonni totutetaan vetä
mään siioilla tahi yksivetoisella ikeellä, niin saattaa sillä 
toimittaa hyvin paljon työtä, ja jos lehmien luku, joille 
sonni on käytettävä, ei ole suuri sekä ruokinto on voi
mallinen, niin on se välttämätön pitää sonnia työssä, sillä 
muuten tulee se kohta liian raskaaksi ja vieläpä hedel
mättömäksikin. Työhön käytettyinä kelpaavat sonnit siit
tämiseen kahta kauemmin, kuin nyky-aikana useimmiten 
on tavallinen.

§ 104. Paitse liikuntoa pitää sonnilla oleman joten
kin voimallinen ruoka, vaan tämä ei saa olla liian täyt
tävää, sillä sonni saa siitä n. k. riippamahan, joka on 
sille sopimaton ja estävä sen toimia. Paras on asettaa 
sonnien ruokkimisen enemmiten sillä tapaa kun hevoisia 
ruokitaan. Elköön niille annettako apetta eikä kovin 
paljo olkiakaan, vaan kernaimmiten vaan heiniä ja eheitä 
kauroja. Sonni ei saa koskaan olla liian lihava, vaan 
kuitenkin aina hyvässä voimassa.
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§ 105. Hyväin sonnien tarvis on suuri maassamme, 
ja on ihan välttämätön hankkia semmoisia, jos on mieli 
karjanhoitoa kohentaa. Mutta kun kelvollisimpain sonnien 
hinta on sangen kallis, niin arastelee moni vähätilakas 
niitä ostaaksensa. Kustannus helpponeisi toki jokseensa, 
jos vähätilalliset naapurukset yhteisesti ostaisivat ja elät
täisivät yhden eli useamman sonnin, mikäli milläkin on 
lehmiä, niinkuin monessa paikoin onki tapana.

§ 106. Jos sonni on äkäinen, niin pannaan rengas 
sen turpaan.

2 Luku.
Lehmien tiineys-ajasta ja poi’innasta sekä vasikoitten 

valinnasta ja kasvattamisesta.

§ 107. K iim a  ilmaseikse hiehoissa jo ennen vuoden 
täytettyänsä, ja kestää, kuten lehmissäkin, 24—36 tuntia 
kerrassaan sekä palajaa taas joka kolmas viikko, kunnes 
eläin astutetaan ja tulee tiineeksi.

M illo in  hieho on ensi herran astutettava riippuu sen 
hehheämisestä (vaurastumisestä). Jos se on joutuisasti 
kasvanut ja näyttää voimakkaalta eli jos peljätään sen 
tulevan lihalehmäksi, astutettakoon se 1 3A vuoden ikäise
nä, mutta meidän luonnostaan hidaskasvuisia eläimiä, jotka 
harvoin kasvattaessa tulevat runsaasti ruokituiksi, on aina 
parasta jättää astuttamatta siksi, kun hieho on tullut 2 
tai 2 */4 vuoden vanhaksi. Elköön luultako, että maitoa 
saadaan enemmän eläimestä, joka aikaisemmin poikii, sillä 
jos hieho poikii ensi kerran vasta vähän vanhempana, tu
lee se ennen täyteen lypsyyn. On huomattu että aikoisa 
poikinut hieho tulee täyteen lypsyyn jo kahdesti pottuan
sa, jota vastoin hiehittäin poikinut hieho vasta kolmesti 
pottuansa antaa täydellisen maitotulon. Jos hieho on 
poikinut hiehittäin, on sen seuraavaan asuttamiseen jä-
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tettävä 5 tai 6 kuukauden väliaika, jotta se voisi saada 
takaisin, mitä se on kasvussaan kadottanut, kun sen on 
täytynyt niin nuorena sikiötä ravita. Hiehoista, jotka ensi 
kerran poikiivat myöhemmin, tulee aina voimakkaampia 
ja terveimpiä lehmiä, kuin varemmin poikineista. Tämä on 
aina ennen kaikkia muistettava, ja varma on että suuri 
syy Suomen lehmien heikkouteen ja huonoon maidon antiin 
on se, että hiehot ymmärtämättömyydestä ja huolimatto
muudesta astutetaan liian aikaiseen.

Jos taas hieho olisi hyvin lihava ja sen astuttamista 
viivytetään, niin voipi se tulla mahoksi, ja on aina erit
täin vaurastunut ja lihava hieho aikaiseen astutettava, jos 
siitä aijotaan saada maitolehmää.

Kiimaa eläimissä ei voi millään rohdoilla eli lääk
keillä sytyttää. Jos hieho tai lehmä ei tule kiimoilleen 
on se niukemmasti ruokittava, jos se on kovin lihava ja 
pantava sonnin viereen seisomaan.

Onko edullisimpaa että lehmät poikivat keväällä vai 
syksyllä?

Tämä riippuu paikallisista olosuhteista. Jos kenellä 
on kehittynyt lypsyrotu, hyvä navettarakennus ja jos tal
vella voidaan lehmille antaa runsas ruokinto ja kesälläkin 
on hyvä laidun, niin on edullisempi että lehmät poikivat 
syksyllä, sillä:

1) saadaan enempi maitoa jokaisesta eri lehmästä. 
Tämä tulee siitä että silloin voidaan lehmää sen parhaim
pana lypsyaikana runsaasti ja mielen mukaan ruokkia sekä 
hoitaa ja puhdistaa. Hyvä kesälaidun lisää sitte taas mai
toa, jos kohta enemmän aikaa onkin kulunut poikimisesta;

2) talvikuukausina saadaan parempi hinta voilla;
3) vasikat, joita talvella kasvatetaan tulevat parem

miksi, koska niistä koko talvi voidaan pitää parempaa 
huolta kuin kesällä, jolloin sitäpaitsi kärpäset ja muut 
syöpäläiset niitä kiusailevat. Jos vasikat elätetään syk
systä, ovat ne vieläkin voimakkaammat kun ne keväällä 
päästetään ulos.
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Välttämätön ehto, jotta syksyllä poikiminen voi olla 
edullinen, on että talvinen kulkuyhdistys myyntipaikkaan 
on hyvä.

Missä taas lehmät ovat huonompia, navetat sopimat
tomia, rehuvaroja niukalta ja talvikulkuyhdistys vaikea, 
siellä elköön syksyllä poittako lehmiä, vaan mieluummin 
tyydyttäköön siihen tuotteesen, jonka lehmät kesäruokkimi- 
sen kautta laitumella antavat ja silloin pidettäköön kaikin 
tavoin huolta siitä, että tarkkuudella ja huolellisuudella 
koetetaan välttää ne vaikeudet, jotka seuraavat elättiva- 
sikkain kasvattamista tällä ajalla.

Kaikissa karjataloissa pidettäköön tarkka huoli siitä, 
milloin lehmät ovat kiimoillansa ja tehtäköön tarkkoja muis- 
toonpanoja niitten astuttamis- ja poikima ajoista. Tarkkuu
della ja huolellisuudella voidaan siten vähitellen järjestää 
lehmien poikimisajat maatilalle edullisimmalle kannalle.

§ 108. Sikiö saattaa syntyä ennen tiineys-ajan lop
pumista ja siis keskoisena; tämä on murteuminen ja ta
pahtuu useammin lehmissä, kuin muissa kotieläimissä. 
Syyt tähän voivat olla moninaiset. Tässä mainitsemme 
muutamia tavallisimpia, nimittäin: mahaseinien likistytoi
nen, kun eläimet puskeskelevat tahi puristuvat ovissa läh
tiessään ulos navetoista; rajut liikunnot, esim. kun lehmät 
ajetaan koirilta eli säikäytetään hyppäämän leveitten ojien 
ylitse; kylmä juoma eli syöttö jäätyneellä routaisella maal
la; ravinto-aineet, jotka vaikuttavat pullistumisen, esim. 
apilaat eli semmoiset, joissa on karjunhampaita (eräs myr
kyllinen sieni), jommoisia usein tavataan ruistähkissä ja 
monessa ruoholajissamme. M urteum inen on tarttuvainen  
lehmästä lehmään ja voivat sitä vieläkin vaikuttaa ylelli
nen sekä nälkä että ruokinto, joka viimeinen kohta on 
kumminki sangen harvinainen. — Viimein saattaa murteu
minen tulla siitäkin, että sonni on ollut liian iso ja vai
kuttanut sikiön kasvamiseen niin, että se tiineys-ajan lo
pulla ei mahdu kohtuun. Mikä milloinki näistä syistä on 
voinut vaikuttaa murteumisen on usein vaikeata arvata.
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§ 109. Sikiön syntyminen keskoisena tapahtuu ta
vallisesti hyvin huokiasti, vaan jälkeiset tulevat hitaasti 
ulos tahi purkautuvat vasta mädättyänsä.| Kun joku lehmä 
on tehnyt murtoja on se paikalla vietävä pois navetasta 
toiseen suojaan, niinkuin lammasläävään, talliin tai muuhun, 
josta ei haju pääse lehmänavettaan. Se siä, jossa murtoja 
tehnyt lehmä on seissut ja sen ympärykset pestäköön huo
lellisesti puhtaaksi ja huuhdeltakoon karbolihappo-sekai- 
sella vedellä sekä pidettäköön joitakuita päiviä sen jälkeen 
karbolihappoinen haju koko navetassa. — Murteumiset ovat 
monessa karjassa tehneet äärettömiä vahingoita ja ovat 
siis kaikki mahdolliset varomiset niitä estääkseen mitä 
tarkimmin vaarinotettavat.

Heti murteumisen jälkeen lisääntyy maito, vaikka ei 
milloinkaan siihen määrään, kuin luonnollisen poikimisen 
jälkeen.

§ 110. Tiineyden aikana ovat lehmät tarkoin var
jeltavat murteumisesta. Kolmena viikkona ennen poiki
mista on kernaimmin lehmää ruokittava heinillä, leikkaa- 
mattomilla oljilla ja kauranrouheilla, mutta näitä viimeksi 
mainittuja elköön annettako enempää kuin 2 % päiväänsä, 
välttääkseen poikimakuumetta. Varjeltakoon myös lehmää 
ja etenkin sen utaria sekä nyt että poikemisen jälkeen 
ilman vedolta. — Ennen poikimista pitää lehmän olla 
ehtyneenä 6 viikkoa, koska ruoka ei riitä yhtaikaa kun
nollisesti ravitsemaan sikiötä ja antamaan maitoa. Lehmät, 
jotka maidosta maitoon lypsävät, ehtyvät sitten pian, ei
vätkä poittuansa koskaan lypsä niin paljoa, kuin jos ne 
jonkun ajan ovat olleet ummessa. Maidon anti poikimisen 
jälkeen ja vasikan parempi kehkiäminen palkitsee tämän 
monin verroin.

Kun lehmää ehdytetään on sitä lypsettävä harvem
min mutta joka kerta tarkkaan.

§ 111. Usein näkyy maitoa utareissa joku päivä 
ennen poikimista, joka silloin välttämättömästi on tarkasti 
lypsettävä pois välttääkseen utarevammoja.
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Parina viikkona ennen poikimista ovat utareet siis 
joka päivä huolellisesti tarkasteltavat. Kun ensi kertaa 
poikivat hiehot eivät kernaasti anna lypsää, on vika aina 
siinä että niiden utareita ei ole ajoissa totutettu koske
miseen ja lypsämiseen.

§ 112. Lehmien tiineys-aika kestää keskimäärin 284 
—285 päivää. Lähestyvän synnytyksen m erkit ovat: että 
synnyttimet turpoovat ja utareet täytyvät maidolla, sekä 
että lehmä tulee tuskaiseksi ja ponnisteleikse.

Kuva 11.

§ 113. Vasikan syntyessä ilmestyvät etujalat ensinnä 
ja pää nojaten niihin. Toisinaan saattaa vasikan asema 
olla toisenlainenkin, ja silloin on se oiastava. Jos vasikan 
etujalat ovat näkyvissä, vaan ei pää, niin viedään käsi 
kohdun sisään tunteakseen pään asemata. Tämä voipi olla 
kääntynyt joko sille tahi tälle puolelle, ylös- eli alaspäin. 
Tässä tapauksessa työnnetään sikiö vähän takaisin kohdussa, 
jotta saadaan siaa vääntää päätä oikeaan asemaansa, jonka 
tehtyä synnyttäminen tavallisesti käy hyvin huokeasti. Jos 
vasikan takajalat näkyisivät ensiksi, niin käy synnyttämi-



62

nen tavallisesti jos vaan hännällä ja jaloilla on oikea asema 
ilman vastuksetta, eikä silloin olekkaan tarvis koetella 
vasikkata kääntää.

§ 114. Poikiessa on aina, niin paljon kuin mahdol
lista, annettava luonnon auttaa itseänsä. Jos synnytys kui
tenkin kestäisi kovin kauan, niin täytyy ensin tutkia, onko 
vasikan asema semmoinen, että syntyminen käy päinsä; 
ja jos asema on oikein, niin saapi vetää ilmestyneistä va
sikan osista pakotusten aikana, vaan ei s illä  välin.

§ 115. Vasikan synnyttyä tapahtuu välistä, että pa
kotukset jatkuvat ja kohtu pullistuu ulos sekä riippuu 
kuin iso verinen säkki alas reisille. Täten tapahtuessa 
pitää ensin varovasti päästää jälkeisten kalvot kohdusta, 
jonka tehtyä tämä tarkasti puhdistetaan ja kannatetaan puh
taalla lakanalla. Jos kohtu olisi liian turvonnut, joten sen 
paneminen sisään on vaikea, niin voi sitä pirskottaa sel
laisella sekoituksella, jossa on 1 osa ätikkää ja 20 osaa 
vettä. Sen jälkeen viedään kohtu vähitellen takaisin, vaan 
silloin lehmä tavallisesti ponnistelee, joka on estettävä 
siten, että joku vetää lehmän kieltä ja toinen painaa sen 
selkää. Kohdun sisään pantua täytyy viejän pitää kätensä 
siellä sisässä noin [U— V2 tuntia, kunnes kohtu on tullut 
yhtä lämpöiseksi, kuin muutkin eläin-ruumiin sisä-osat, 
jolloin lehmä harvoin tunkee sitä jällensä ulos. Varmem
maksi vakuudeksi pannaan kumminkin lautoja takapuolelle 
pahnalattiata, niin että lehmän takapuoli on etupuolta 
korkeammalla. Toisinaan on myös tarpeen painaa häpy
huulet yhteen nauhoilla, jotka otetaan parin päivän pe
rästä pois.

§ 116. Poikimisen jälkeen annetaan lehmälle haa
leaa jauhojuomaa, mutta kolmena ensimmäisenä päivänä 
poikimisen perästä elköön annettako väkirehua enempää 
kuin 2 päiväänsä, välttääkseen poikima-kuumetta. Ei 
sille pitäisi sinä aikana antaa apettakaan, vaan ruokitta
koon sitä hyvillä hienoilla heinillä. Lehmä on myös, eten
kin ensimmäisinä viikkoina tarkasti varjeltava ilmanvedol-
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ta, mutta, jos ilma sallii, voi se kernaasti olla hetkisen 
ulkona. Erikoinen huoli on pidettävä lehmän utareista, 
jotka kaikilla tavoin ovat tuulesta, loukkautumisesta y. m. 
varjeltavat ja kaiken mokomin 5 tai 6 kertaa päivässä 
lypsettävät, koska maito silloin kovasti virtoopi utariin ja 
lypsäminen etenkin silloin edistää lehmän vastaista mai- 
donantia. Joka kerran, kun lehmää lypsetään, annetaan 
vasikalle maitoa, jota sen ensimmäisenä viikkona tulee 
saamaan usein, mutta vähän kerrallaan.

§ 117. Kun vasikka on syntynyt, viedään se emänsä 
eteen, joka silloin tavallisesti nuolee sen puhtaaksi. Jos 
se ei sitä tee, niin pyyhittäköön vasikka oljilla puhtaaksi. 
Elköön suoloja tai jauhoja ripotelemalla houkuteltako 
emää vasikkataan nuoleskelemaan, sillä vasikan nahka on 
niin arka ja ohut, että sellaiset menettelöt saattavat vasi
kalle kirvelemisen ja vieläpä kuolemankin.

Synnyttyänsä pannaan vasikka tuulenkäymättömään 
karsinaan, jota käy hyvin kuivana pitäminen ja jossa alu
sina käytettäköön pitkiä olkia, joissa ei ole mitään hie
noja oljenkappaleita tai ruumenia, sillä jos vasikka ensi 
päivinä saapi jotakin rikkaa tai muuta semmoista mahaan
sa, niin tämä märäntää sen mahanseinän puhki ja vasikka 
kuolee.

§ 118. Vasikan pitää koko sinä aikana, kun sille 
annetaan nuorta maitoa, saada ainoastaan em änsä maitoa, 
sillä juuri tämä on vasikalle luotu ja sisällyksensä puo
lesta semmoinen, että se on vasikalle soveliasta. E m änsä  
pihlcamaitoa saakon se välttäm ättöm ästä  sillä tämä on hy
vin helposti sulavaa ja ravitsevaa ja poistaa pois suoli- 
pien, joka emänsä kohdussa ollessa on kokoontunut va
sikan suolistoon. Vasikan saatavaa maidon paljoutta, ei 
voi edeltäpäin määrätä, vaan se tulee vasikan painoon, 
ja kun vasikat syntyessään saattavat painaa 40—100 nau
laan, vieläpä enemmänkin, niin ei oikein sovellu edeltä 
määrätä, minkä verran maitoa annettakoon niiden ravin
noksi.
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§ 119. On havaittu, että, kun n. k. elätti- (pito-) 
vasikat saavat rieskani aitoa l/ i—Vs siitä, mitä ne elävinä 
painavat, tämä olisi riittävä. Ensimmäiselle viikolle mää
rätään nyt ruokinnon paino vasikan syntyessä ja sitte joka 
elämäviikon lopussa seuraavalle viikolle. Muuttaaksensa 
maito-naulaa kannun mitaksi, luetaan 6‘/3 naulaa vastaa
van yhtä kannua rieskamaitoa.

Monelle maanviljeliälle tulee kenties tukalaksi joka 
viikko punnita varsinki kaikkia vasikoita eikä se ole tar
peellistakaan, jos vaan lehmät ovat jotenkin yhdenkokoi- 
set. Jos yksi tahi pari vasikkaa punnitaan 10—12 viikon 
aikana, niin voi sen mukaan läskein määrätä maitomitan 
kaikille sittemmin syntyneille vasikoille.

§ 120. Miten kauan aikaa vasikan pitää saaman 
ainoastaan rieskamaitoa, tulee siitä arvosta missä vasik- 
kata pidetään, ja maidon hinnasta. Jos annetaan vasikalle 
ainoastaan nuorta maitoa, kunnes tulee noin 150 naulan 
painavaksi, niin on sittemmin joku osa rieskamaitoa kor
vattava kuoritulla maidolla. Kaikki juoma on annettava 
vasikalle 3 kertaa päivässä ja vasta lypsetyn maidon läm
pöisenä (-f 35—37° C.)

§ 121. Aina on muistettava, että ei mikään aine 
voi täydesti palkita nuorta maitoa vasikoiden ruokinnossa, 
jonka vuoksi ei saa liian äkisti heretä antamasta niille 
rieskamaitoa; minkä verran rieska- ja kuorittua maitoa on 
annettava ja miten kauan aikaa sillä on pitkitettävä, pitää 
mukautuman vasikan vaurastumiseen. Lypsylehmiksi aiot
tujen vasikkain kasvattaminen ja ruokkiminen tulee olla 
sellaisen, että vasikat kasvavat hyöleästi j a  ovat voim akkaita, 
vilkkaita ja  hyvässä  kunnossa, mutta eivät saa tulla lihaviksi.

§ 122. Jos ei kirnumaito ole kovin vedensekaista, 
voi sitä hyvin käyttää kuoritun maidon sijassa. Vasikalle 
ensimmäisinä kuukausina annettava maito ei saa koskaan 
olla hapanta, vaan niin nuorta kuin mahdollista. Vasta 
3 tahi 4 kuukauden vanhoina saavat vasikat juoda ha
panta maitoa. Kun kuorittua maitoa on riittävästi, niin
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se on aivan soveliasta, antaa sitä vasikoille ja hiehoille 
aina V k  vuoden vanhoiksi asti, ja vieläpä kauemminkin. 
Silloin ne ei tarvitse paljon muuta väkirehua, vaan jos 
kuitenkin lisäksi annetaan kauroja, semminkin semmoisille 
jotka näyttävät hidaskasvuisimmilta, niin se on hyvin hyvä. 
Jos kuorittua maitoa ei ole vasikkain ruokkimiseksi, niin 
voidaan sen sijasta antaa pellavassiemen-lientä, joka val
mistetaan siten että 1 % pellavassiemeniä keitetään r /2 
kannussa vettä, kunnes 1 kannu lientä jääpi jäljelle. Pel- 
lavassiemenet olisivat parhaiten edeltäpäin muserrettavat. 
Kauran-lientä eli velliä käytetään myös. 6 kuukauden 
ikäisinä voivat vasikat saada kokonaisia kauroja, ja varsin 
puolustettava on se tapa että kaurat annetaan kokonaisi
na, kunnes vasikat ovat tulleet V k  vuoden vanhoiksi. 
Tämä on hyödyllinen varsinkin silloin kun kasvatetaan 
siintösonnia. Kahden viikon vanhoina pitää jo vasikoille 
ruveta antamaan joka päivä hienoja heiniä, jotta ne vä
hitellen oppivat niitä syömään.

§ 123. Joka vasikka on pidettävä eri karsinassa, 
koska ne muutoin oppivat pahoja tapoja, ja vasta 4 kuu
kauden vanhoina voi ne panna yhteiseen suurempaan kar
sinaan. Kuuden kuukauden ikäisenä ovat sonni ja lehmä 
vasikat välttämättä eroitettavat.

§ 124. Vasikoita on joka päivä harjattava ja ovat 
ne iholtaan pidettävät hyvin puhtaina. Astiat, joista vasi
koita juohtaan, ovat myös aina pidettävät hyvin puhtaina, 
niinkuin myöskin aluset kuivina.

§ 125. Vasikkain pitää saada paljon liikuntoa, var
sinkin — jos ilma suinkin sallii — ulkona. Liikkuminen 
vapaassa ilmassa edistää suuresti niiden menestymistä ja 
tekee ne voimakkaiksi ja terveiksi. Vilustumisesta ja ilman 
vedosta on nuorta vasikkaa kuitenkin tarkoin suojeltava, 
mutta ei saa taas vasikoita kovin hemmotellakkaan vaan to
tutettakoon ne nuoresta saakka kylmään ilmanalaamme. 
Nuoskea ja märkä ilma on vahingollinen, mutta kuiva ja sel
keä ei vahingoita, vaikkapa se olisi hiukan kylmempikin.

5
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§ 126. Jos vasikat nuoleskelevat seiniä, ruuhia y. 
m. annettakoon niille nuoleskeltavaksi veres ruohoturve 
tahi sekoitettakoon maitoon liitu-jauhoja.

§ 127. Jos vasikan vatsa tulee vetelälle annettakoon 
sille liitu-jauhoja maidossaan tahi, jos se ei auta, sekoi
tettakoon teelusikallinen karvasta rabarber tinktuuria ruo
kalusikalliseen maitoon ja annettakoon sitä 2 tahi 3 ker
taa päivässä vasikan iän mukaan.

§ 128. Koska monessa paikoin ei ole vaakaa, niin 
on tehty vasikan ruokinto-tauluja, joita melkein hyvästi 
voipi käyttää, ehkä kuitenkin vasikoiden ruokinto aina pa- 
rahiten käypi painonsa jälkeen. Näistä liitetään joitakuita 
kirjan loppuun.

§ 129. Vasikoita voidaan myös im ettäm ällä  kasvat
taa ja missä vasikat syystä tai toisesta eivät tahdo me
nestyä vaan usein kuolevat sekä jos tahdotaan lihalehmiä 
kasvattaa, niin on tähän kasvattamis tapaan ryhdyttävä. 
Tästä on kuitenkin se vahinko että lehmät, joita imetetään 
ehtyyvät pian kun vasikka otetaan pois ja on myös vaikea 
tietää jos vasikka saapi kylliksi maitoa tai jos lehmällä on 
maitoa liiaksi, joka tässä tapauksessa menee hukkaan.

§ 130. Kun vasikkaa elätetään imettämällä, niin 
lasketaan lehmä vasikkanensa samaan karsinaan. Lehmä 
on ensi päivinä pidettävä kytkyessä, kunnes tottuu vasik
kaan, sillä muuten voisi se vahingoittaa sitä. Ei ole vält
tämätön vasikan imeä emäänsä, vaan jos niin tapahtuu, 
on lehmä lypsettävä useamman kerran päivässä ensi viik
koina poittuansa, syystä että se silloin lypsää enemmän, 
kuin mitä vasikka jaksaa nauttia.

§ 131. Jollei katsottane paremmaksi antaa toisen
kin vasikan imeä lehmän oman vasikan kerällä, joka on 
sangen sopiva, niin annetaan vasikan kolmena ensimmäi
senä päivänä juoda emänsä maitoa kiulusta ja lasketaan 
sitte lehmän luo, joka antaa melkein saman verran mai
toa, kun arvataan vasikan ensi viikkoina tarvitsevan. Kun 
vasikka sittemmin tarvitsee enemmän maitoa, niin täytyy
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lisätä lehmän ruokintoa, ja sen ohessa panna vähän rou
heita ja hienoja heiniä erikseen vasikalle.

§ 132. E nsim m äisenä kesänä  elköön vasikoita pääs
tettäkö laitumelle, jos ei se ole erittäin ruokasa, ettei nii
den tarvitse ruokaa etsiessään ylellisesti nälissään kuljes
kella ja kaikellaisilla vähän ravitsevilla muilla täyttää ma
hansa. Vielä tulisi niillä olla laitumella suojaa rankka
sadetta ja pahaa säätä vastaan. Meidän maassamme on 
aina paras, ettei ensimmäisenä kesänä vasikoita päästetä 
laitumelle, vaan aidattakoon vasikkanavetan edustalle iso 
kuiva piha, jonne navetasta on ovi. Ovi pidetään koko 
kesän auki yöt ja päivät; syksypuoleen suljetaan vasikat 
yöksi sisään ja ovi avataan joka päivä aina myöhään syk
syyn saakka, kun vaan ilma on selkeä, vaikkapa lämpö
mittari näyttäisi alle jäätymä-asteenkin. Täten voidaan 
vasikoita pitää aina silmällä, korjata joka päivä, ruokkia 
sen mukaan kuin kukin tarvitsee ja saavat olla ulkona 
tai sisällä oman halunsa mukaan. Tässä aituuksessa ruo
kitaan vasikat koko kesän tuoreilla ruohoilla, kuoritulla 
maidolla tai kauroilla tarpeen, varan ja tilaisuuden mukaan.

§ 133. Toisena talvena ruokitaan vasikoita heinillä, 
suvinto oljilla, hiukan rukiin oljilla, juurikkailla ja kuori
tulla maidolla tahi kauroilla, jolloin aina on silmällä pi
dettävä, että vasikat kasvavat hyvin, näyttävät voimak
kailta, terveiltä ja menestyneiltä, mutta eivät ole kovin 
lihavia. Elköön myös niitten ulos-laskemista unohdettako, 
kun vaan ilma myöten antaa.

§ 134. Toisena kesänä ovat nuoret elukat välttä
mättömäsi laitumelle päästettävät. Tämän pitäisi olla 
parhaan, mikä kullakin tilalla on. Laitumella pitää niillä 
olla varjopaikka, mutta laidun ei kuitenkaan saa olla ko
vin metsäinen.

§ 135. Kun hieho on tullut astutetuksi, on ruoka 
enennettävä niin, että eläin poikimisen aikana on hyvässä 
kunnossa. Tämän tähden lisätään heinäin ja kaurain an
tamista. Juurikkaita ja kuorittua maitoa ei anneta kah-
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kovin täyttäviä ruoka-aineita.

§ 136. Kustannus vasikoita kasvattaessa ensimmäi
senä vuonna, etenki sen ensi puoliskona, on sangen suuri, 
verrattuna myöhempiin aikoihin. Sentähden tulee maa
miehen tarkasti laskea, kuinka monta vasikkaa on välttä- 
mättömästi elätettävä.

§ 137. Siinä ei kuitenkaan ole kyllä, että arvostel
laan ainoastaan emän ja isän laatua, mutta vasikka on myös 
tarkasteltava. Tämä sopii paraite vasikan tultua muuta
man päivän vanhaksi, jolloin käy varmemmin sitä tutki
minen. E lättivasiko iksi on valittava etenki semmoisia, joilla 
syntyessä on 6 tai 8  ham m asta; p ien i ja  soma p ä ä ;  suora, 
leveä ja  notkea selkä; leveät lanteet; syvä  vartalo; hienot 
s ä ä re t Se osa, mihin tutkiessa on myöskin erittäin katsot
tava, on nahka, joka olkoon hieno1 pehm eä j a  notkea, samo
ten karvat lyhyet, tiheästi kivettyvät j a  kiiltävät. Jos vasikka 
on lehmäinen ja mielitään saada siitä lypsylehmää, on tar
kattava, että nahka utareiden kohdalla sekä n iistä  napaan  
pä in  tuntuu pehm eältä j a  löyhältä , kuta hölteämpi sitä 
parempi. Hieho*vasikasta, jonka nahka on utareiden koh
dalla kiinteä, ei tule koskaan kelvollista lypsylehmää. — 
Elättivasikka olkoon viimein hilpeäluontoinen ja ruokaan 
halukas sekä yleensä, kuten sanotaan, menestyvä. Vasi
koita, jotka eivät ole tätä laatua, on paras käyttää tappo- 
raavaiksi.
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3 Luku.
Maitoraavaiden elatuksesta ja hoidosta. 

Laidun-syöttö.
§ 138. Raavaille pitää ruohon oleman vähän pitem

pää, kuin muille heinän-syoville eläimille, syystä, että raa
vaat ottaavat heinän-korsia kielellänsä. Luonnollisilla lai-
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tumilla käyvät eläimet tavallisesti irrallansa, vaan viljel
lyillä kedoilla sopii niitä joko lie’ata tahi paimentaa si
ten, että ketoa vähitellen ja paikka paikoin syötetään pal
jaaksi. Lie’attaissa käytetään liekariimua, kiinnitettynä 
köydellä maahan lyötyhyn vaajaan. Tässä on aina tar
peen muuttaa eläimiä kerran eli pari päivässä, aina miten 
laidun on. Varomisista, joita on tarkattava rumputaudin 
(lennon) välttämiseksi, olemme jo ennen puhuneet.

§ 139. Raavaiden laitumella käynti-aika on yleensä 
noin 110 päivää, eli 1 päivästä kesäkuuta 15 päivään Syys
kuuta. Tämän jälkeen saattavat kuitenkin eläimet käydä 
laitumella jonkun hetken keskellä päivää. Eläinten pitä
minen laitumella myöhään syksyllä on hyödytöin, vieläpä 
vahingollinenkin koska monen taudin juuret juuri silloin 
istuttaiksevat eläimiin. Sen kautta menettää myös laidun 
antiansa seuraavana vuonna jota vastoin ruohon kevät- 
mehevyyttä ei pidä laskea ohitse menemään, ennenkuin 
lehmiä laitumelle lasketaan.

Kesäinen navet tasyöt tö .
§ 140. Tämmöinen syöttö tulee varsinkin kysymyk

seen semmoisilla tiluksilla, missä ei luonnollista laidunta 
ole. Tällä tavalla voipi lannan tarkasti ottaa talteen ja 
voidaan elättää useampia eläimiä määrätyllä alalla, kuin 
jos eläimet syövät sen laitumella, koska täten aina joku 
osa tallataan. Vihantasyöttö alotetaan vähitellen ja aina 
on tämä rehu vähän sekoitettava olilla, etenki vihantasyö- 
tön alussa, sillä muuten tulee siitä pian vatsa vetelälle.

§ 141. Vihanta-rehun ravinto-arvo on erilainen ja 
tulee enemmän siitä, minkä verran se vettä sisältää. Ta
vallisesti lasketaan 4 tai 5 naulaa vihanta-rehua vastaa
van 1 naulaa samaa rehulajia tuulikuivana.

§ 142. Välttääksensä vahinkoa eläinten terveydelle 
kesäisestä navettasyötöstä, ovat ne joka päivä laskettavat 
ulos jaloittelemaan, samoin kuin senkin vuoksi, että niiden 
poissa-ollessa käy sopivammin navettaa puhdistaminen.
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Talviruokinto.
§ 143. Talviruokinnossa käytettävät rehu-aineet ovat 

sangen erilaatuiset, joista jo kirjan yhteisessä osassa 
olemme maininneet tavallisimmat. Maitoraavaiden rehu- 
aineihin pitäisi joka päivä sekoittaa osa juurikasvia, sillä 
ne ovat helpoimmin sulavia ja meheviä. Syksyllä käytetään 
nauriita, kun ne ovat vaikeat kauan säilyttää, sittemmin 
lanttuja ja kevätpuoleen porkkanoita eli valkojuurikkaita, 
jollei porkkanoita riitä koko talveksi. Nauriita ei pitäisi 
annettaman maitolehmille jos maidosta tehdään voita, sillä 
tämä tulee huonoa ja vähän kestävää. Jos maito myy
dään maitona, niin nauriit voipi syöttää, kun vaan ei an
neta enemmän kuin 30 % vuorokaudessa. Tätä juurikasta 
käytetään etuisemmasti syöttiläille ja etenkin hiehokarjalle. 
Öljykakut ovat oivalliset rehu-aineet. Rapsattikakkuja ei 
kuitenkaan voi lypsäville lehmille antaa enemmän, kuin 
1 tai V k  ^  päivässä, sillä muutoin ne antavat pahan 
maun maidolle ja voille, vaan jos ei enemmän anneta niin 
ne antavat hyvin hyvää voita. Pellavassiemenkakut tuot
tavat kehnoa voita jos niitä paljon annetaan. Kun rank
kia käytetään, pitää se hyvästi sekotettaman ruumenilla 
eli silpuilla; sama on olut-perienkin laita. Kumpaset te
kevät kuitenkin voin huonoksi ja vähän kestäväksi.

Rehu-annos  te 11 paljous.
§ 144. Minkä verran rehua on joka päivä annettava, 

tulee siitä, paljonko lehmät elävinä painavat, sekä ovatko 
täydessä lypsyssä, vai ehdyksissä. Eläimet ovat punnitta
vat, ennenkuin voipi määrätä rehun paljouden. Herra Kyl- 
berg on keksinyt sangen käytöllisen eläinvaa’an, josta liite
tään tähän kuva. Tiedon saatua eläinten elävästä painos
ta, määrätään sitte, minkä verran eläimet tarvitsevat eläke- 
rehuksi, jonka tiedämme olevan l/so elävätä painoa, lasket
tuna heinässä eli hyvän niittuheinän arvoisissa rehu-aineissa. 
Sitten tulee rehun paljous siitä, minkä verran lehmä sikiön 
kasvattamisella tai maidon annillaan voi palkita tai mak-
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Kuva 12.

saa, josta koetuslypsyn kautta saadan tietoa. Lehm ät ovat 
aina ruokittavat sen mukaan kuin joka  yksityinen eläin a i
kanansa vaatii j a  sietää. Suuremmissa karjoissa jaetaan 
lehmät sentähden eri luokkiin ja muutetaan luokasta luok
kaan sen mukaan kuin ne lypsävät, poikiminen lähestyy y. m.

§ 145. Ruokaa p itä ä  raavas eläimille annettaman joka  
kerran niin p a ljo n , että ne saavat ruokamahansa täyteen  
j a  sitten on ne jä te ttä v ä t rauhassa märehtimään. Märeh- 
timis-aikana on navetta pidettävä lukossa ja vältettäköön 
erittäin silloin kaikki hälinä tai käynti navetassa. Jos leh
m ät ainakin vaativat rauhaa antaaksensa kuntoon maitoa, 
niin  se on yh ä  vä lttäm ättöm äm pää m ärehtim is-aikana!

§ 146. L ehm iä  on aina ruokittava m ääräajoilla  ja 
on näistä syksyllä lehmiä laitumelta ottaessa määrätyistä 
kellomääristä pidettävä niin tarkka vaari, että ei mikään 
saa estää ruokkimista ja jouduttaa lehmiä ammuen odot
tamaan. Jos tahdotaan vaihtaa ruokintoaikoja niin elköön 
tehtäkö se talven varrella, vaan syksyllä lehmiä sisään ot
taessa. Olkoon lehmien ruokinto ruokienkin puolesta tasai
nen y li koko talven j a  laskettako tarkoin syksyllä  ruokavarat6 
jo t ta  ei m itään  m uutoksia talven kuluessa tarvittaisi tehdä, 
s illä  kaikki häiriö ruokinnossa vähentää maitosaaliin.

§ 147. Paras on ruokkia lehmiä 4 tai 5 kertaa vuo-
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rokaudessa jos kohtakin 3 kertaa on riittävä. Että, niin
kuin monessa paikoin muka ajan säästämiseksi muihin 
töihin on tapana, ruokkia lehmät vaan 2 kertaa päivässä 
et ole edullista, varsinkin jos siintölehmiä pidetään. Kun 
lehmät ruokitaan vaan kahdesti päivään niin alkaa ruo- 
kinto varhain aamulla ja kestää kello 8 tai 9 jonka jäl
keen ei anneta ruokaa ennen kuin kello 4 tai 5 j. p., joka 
rnokkiminen sitten kestää kello 7 tai 8. Koska lehmät 
hyvin oppivat tietämään milloin he jälleensä saavat ruo
kaa, niin ne tällä tavoin ovat pakoitetut syömään mahansa 
ylellisen täyteen ja jokainen tietää itsestänsä mitenkä tur
pealta se tuntuu ja mitenkä „pahan elämäntt se vaikuttaa. 
Ja kuitenkin olisi, jos lehmiltä vaaditaan kunnollista mai- 
tosaalista, kaikki vaivat mitä mahdollisimmasti niiltä pois
tettavat. Kun lehmät näin ovat syöneet itseänsä „pöhö- 
töksiintt, niin ne eivät paikalla voi ruvetakkaan märehti
mään vaan seisovat tai makaavat „laiskanatt. Mutta leh
mät eivät joutaisi olla joutilaina. Niitten pitäisi aina joko 
syödä tai märehtiä. Kun ne sitten viimeistänsäkin ovat 
märehtineet, niin tämä kuitenkaan ei kestä siksi kun ne 
iltapuoleen uudestansa saavat ruokaa ja siis syntyy tästä 
taas joutilasaika. — Mutta eläinkannalle tämmöinen ruok
kimistapa on vielä vahingollisempi. Niinkuin edellä on 
selitetty ja yleisesti on tunnettu kehittyvät kaikki ruumiin 
osat ja jäsenet niitä käyttämällä eli harjoittamalla. Sa
moin tässäkin! Kun ruokamahaa tämmöisellä ruokinnolla 
sukupolvi polveltaan liiallisesti käytetään ja pingoitetaan, 
niin kasvaa se ylellisesti ja sen mukaan pienenevät muut 
ruumiin osat, niinkuin keuhkot, muut mahat, synnyttimet 
y. m. ja että tämä ei tapahdu ilman että koko eläin siitä 
kärsii vahinkoa on silminnähtävää. Onpa jo nähty, että 
lehmät tämmöisellä ruokinnolla usein tekevät murtojakin. 
Voipi sentähden syystä sanoa että, jos tämä ruokkimis
tapa jostakin syystä joissakuissa paikoin olisi edullinen, 
niin sitä ei edes milloinkaan pitäisi käyttää semmoisille 
eläimille joista sikiöitä otetaan, sillä otaksuttava on että
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eläinkanta sillä huononee. — Tämän ruokkimistavan puo
lustukseksi on sanottu että lehmät sillä tavoin saisivat 
enemmin lepoaikaa. Tämä ei kuitenkaan ole asian laita, 
sillä, jos ruokinto hetket asetetaan oikein ja ruokkiminen 
käy järjellisesti ja joutuisasti, niin saavat lehmät yhtä- 
verran lepoaikaa, joskin ruokitaan 5 kertaa ja nämät le
poajat ovat silloin jaetut useampaan aikaan vuorokautta 
ja se on etu sekin.

Jos ruokitaan 5 kertaa päivässä, niin asetettakoon 
ruokintohetket esim. seuraavalla tavalla: kello 4 e. p.; k. 
V&9 e. p.; k. V2I j- p.; k. 5 j. p. ja k. V28 j. p. yöruoka. 
Neljä kertaa päivässä ruokkiessa voidaan ruokia esim. 
kello 4 e. p.; 10 e. p.; k. 2 ja 6 j. p.

Juottaminen.
§ 148. Talvis-aikana pitää lehmiä juotettamaan na

vetassa, ja veden lämpö pitää olla 6—8 pykälää. Talvella 
juotetaan kolmesti päivään ja järjestetään juottamiset niin 
että ne seuravat kuivaa rehuannosta. Samote kesälläki. 
Paras on, jos laitumet ovat siten laitetut, että eläimet 
saavat omin mielin ja tarpeen mukaan juoda, milloin ha
luavat joka varmaan olisi mitä edullisinta navetassakin, 
missä se vaan käy laatuun.

Ruokko ja l i ikunto.
§ 149. Lehm ät ovat su’alla ja harjalla sekä, jos 

niin tarvitaan, vedellä vähintään herran p ä ivä ssä  suditta
vat, mutta jos joku lehmä muinakin päivän aikoina likaan
tuisi, on se heti puhdistettava. Lehmäin koho ruum is on 
suittava, siis nekin paikat, joista nahka ei näytä ikäisel
täkään, sillä kaikin tavoin pitää pidettämän hengitysreikiä  
avoinna ja tarkastettamaan etteivät hilseet y. m. niitä sulje.

§ 150. K u n  ilm a vaan sa llii ovat lehmät vähintään 
joka toinen päivä p ääste ttävä t pellolle, vapaassa ilmassa liih- 
huakseen. Tämän pitää myös tapahtua talvellakin, jos ei 
tuule tahi tuiskua eikä ole — 10° C kylmempi. Jos tämä
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seikka laiminlyödään ja lehmiä pidetään myötäänsä sisällä, 
tulevat ne kivuloisiksi ja heikoiksi. Monen kovan taudin 
siemen syntyy juuri tästä ainaisesta yhdessä paikassa seiso
misesta navetassa, jossa ilma kuitenkaan ei koskaan ole 
niin puhdas kuin ulkona. Elköön luultako, että maidon- 
anti vähenee siitä että lehmät saavat liikkua. Sen kautta 
kulutetaan kyllä ruokaa, mutta eläinten terveyden ja hyvän 
voinnin kautta on se välttämätöntä ja se virkistys, minkä 
lehmät ulkona liikkuessaan saavat synnyttää vilkkaammin 
ja rasvaisempaa maitoa, kuin jos ne aina seisovat sidottuna.

§ 151. Lehm iä on kohdeltava tyvenesti, sävyisästi j a  
rakkaasti. Hiljaisuus navetassa ja hoitajain tyyneys ovat 
välttämättömät, jos mielii eläinten pidon tuottavan voittoa 
ja jokainen varomaton kohteleminen ja raakuus eläimiä koh
taan on ihmisyyttä alentava ja, saatuaan vähemmän maitoa, 
on ihminen kehnon menetyksensä vaan itselleen kostanut.

Navettojen s isuslaitos .
§ 152. Navettain pitää olla lämpimät, valosat, tuu- 

len-käynnistä (ilman vedosta) vapaat ja niin tehdyt että 
lehmät seisovat laattialla. Tosin voidaan antaa lehmiä 
seista sonnallakin, mutta silloin on tarkasti pidettävä huoli 
että alusia on kyllin, jotta lehmät pysyisivät puhtaina ja 
ilma navetassa raittiina. Mutta tässäpä pula onkin! Ol
jet ovat meidän maassa — ja ehken muuallakin — liian 
kalliita suoraan panna sontaan ja metsät alkavat jo tääl
läkin vähentyä ja ainakin väistyä niin kauas, että risujen 
veto tulee liian kalliiksi. Ja jos lehmät pidetään sonnalla 
tarvittaisiin kuitenkin arvaamattoman paljon aluksia. Kai
kessa tapauksessa on se luonnotonta, että eläin aina sei
soo sontansa läheisyydessä ja, jos hyvä maidonsaanti on 
päätarkoituksena niin on aina pidettävä navetoissa laattia 
ja sonta vähintään kahdesti päiväänsä poisvietävä. Leh
miä ei kannata elättää, jos sonta on pidettävä päätuot
teena. — Kun navetta on varustettu laattialla, pidettäköön 
tarkka huoli siitä, että kusi tulee talteen otetuksi.
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§ 153. Kun eläimet seisovat rivissä yhteisen rehu- 
pöydän ääressä, on tavallisesti sen kummassakin laidassa 
vesikouru. Näin asettamalla säästyy paljon työtä ruokki
essa sekä siivotessa rehupöytää ja vesikouruja. Rehu- 
pöydän soveliaisuutta vastaan on tehty se muistutus, että 
toinen eläin syö ruoan toiselta. Mutta aina on tarkatta
va, että ne eläimet, jotka syövät sukkelaan ja ahnaasti, 
asetetaan vieretysten, ja jos toinen eläin vielä söisikin 
enemmän kuin toinen, niin se myös lypsää paremmin. 
Siitä siis ei vähene maidonsaalis. Paitsi sitä pitää ruo- 
kinnon aina olla niin runsaan, että kaikki eläimet sekä 
ahnaat, että niuhat saavat kyliänsä. Rehupöydän korkeuden, 
pahnalattian pituuden ja kallistuksen määrää eläinten koko. 
Kuitenkin pitää pahnalattia olla niin pitkä, ettei etäinten tar
vitse takajaloillaan seistä sontakourussa, josta pian voi tulla 
murteuminen sekä tupen ja kohdun ulosmuljahtaminen. 
Palkkia eläinten välillä ei tarvita. Kytkyet ovat laitettavat 
niin, että eläimet seisovat jotenki luontevasti. Yksi-haara- 
set kytkyet ovat sentähden paremmat kuin kaksihaaraset.

§ 154. A lu silla , joita eläimiltä ei saisi koskaan puut
tua, tarkoitetaan valmistaa niille puhdas, pehmeä ja kuiva 
vuode sekä imettää juokseva sonta. Alusina voi käyttää 
sahajauhoja, kuusenhavuja, olkia ja sammalia, lehdeksiä y. 
m. Alusien paljous tulee siihen, josko lattia on kovempi vai 
pehmeämpi sekä millä on ruokittu. Kun rankki ja juurikkaat 
eli muut hyvin vetiset aineet ovat ruoan pää-aineina, sa
moin kuin vihantaruokinnossakin, tulee sonta vetelämmäksi 
ja kusenvalunta runsaammaksi, jonka tähden tällöin aina 
vaaditaan enemmän alusia kuin ruokkiessa kuivalla rehulla.

§ 155. L äm pö  navetassa ei pitäisi olla alempi kuin 
12 pykälää. Samoin on ilma siellä aina säilytettävä rait
tiina ja terveellisenä.

I. Lihakarjan ho idos ta  ja raava it ten  syötöstä.
§ 156. Syöttiläiksi ja tapporaavaiksi voipi raavaita 

kasvattaa, joko vasikoita, kunnes ovat tulleet muutaman
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kuukauden vanhoiksi, tai hiehokarjaa, kunnes se on 3- 
vuotiasta tahi myös vanhempia, veto- ja lypsyraavaita.

§ 157. Vasikoita syöttäessä on niille annettava ries-» 
kamaitoa, melkein niin paljon, kuin jaksavat juoda, 3—4 
kertaa päivässä tai l/s elävästä painosta, ja sitä on pitki
tettävä, kunnes tulevat noin 2 kuukauden vanhoiksi, jolloin 
ne ovat tapettavat, sillä harvoin kannattaa kauemmin 
vasikoita syöttää.

§ 158. Jos taas, lihan kalleuden suhteen, kannattaisi 
syöttää raavaita syntymästä aina täysikasvuisiksi, niin on 
kysymys, löytyykö maassamme siihen soveliasta eläin-rotua. 
Tämä ei ole laita, ja se ulkomaan roduista, joka olisi käytet
tävä, seka-siityttämisen kautta kotomaisten kanssa saadak
seen vähitellen muodon ja laadun puolesta soveliasta syötti- 
läskantaa, on Englannin jalostettu  Lyhytsarvinen rotu. *) 
Tämä on mainio pikakasvuisuutensa ja lihomavoimansa puo
lesta, ja on sentähden kaikkia muita raavasrotuja etevämpi.

Jalostettu Lyhytsarvinen rotu on kookas ja hyvin 
turpea ruumiiltaan sekä runsaslihainen niiltä ruumiin osil
ta, joilta liha on arvoisin, nimittäin reisiltä ja lanteilta. 
Eläimet tätä rotua ovat karvaltaan valkoiset, ruskeat tai päis- 
tärkarvaiset. Ne ovat usein täysikasvuiset jo 2 !/2 vuotiaina.

§ 159. Jos on mieli kasvattaa raavaita ainoastaan 
2 ]k —3 vuotiaina tapettaviksi, niin pitää niille antaa hy
vin ravitsevia ja helposti sulavia ruoka-aineita niin paljon, 
kuin nauttia voivat; ja tässä niinkuin kaikessa syöttämi
sessä on tärkeä, että se tapahtuu mitä joutuisimmin sitä 
suuremman voiton siitä tullakseen.

§ 160. Raavasten liha, jotka kasvatetaan tapetta
viksi 2—3 vuotiaina, on tiettävästi sangen kallisarvoista.

§ 161. Vanhempia raavaita — lehmiä ja juhtia — 
pitää paneman syötölle, ennen kuin ovat liian vanhat.

*) Englannin Lyhytsarvinen rotu on kahta kantaa; vanhempi 
eli Yorkshirenkanta, joka on lypsyraavaita, ja nuorempi n. k. ja
lostettu Lyhytsarvinen rotu, joka on tapporaavaita ja antaa verra
ten vähäsen maitosaaliin.
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Syöttölehmät astutettakoot ensin, sillä kun astuttamisen 
halu palajaa joka kolmas viikko, niin ne, tämän tehtyä, 
lihoovat paremmin. Se ruoka, joka menee sikiölle, on 
tiineys-ajan alku-puolella sangen vähänen.

§ 162. Raavaita, jotka ovat kadottaneet hampaansa 
ja niiden epätasaisuuden vuoksi eivät voi pureksia heiniä 
ja muita kovia rehu-aineita, sopii kuitenkin syöttää ran
killa ja kenties vihantarehullakin.

§ 163. Ostaessa raavaita syöttiläiksi on toivottava, 
että eläimillä on p ien i j a  Meno p ä ä , paksu  kaula, turpeat 
lavat j a  sääre t, sekä syvä  rin ta  ja leveät lanteet. Nahan  
pitää olla pehmeän j a  hölteän.

§ 164. Syöttäminen saattaa tapahtua yksinomaisesti 
laitumella, jos se on voimallista, niinkuin apilaskedolla 
eli hyvillä, ylhäisillä niittu- eli hakalaitumilla. Vaan ta
vallisesti syöttö vaan valmistetaan laitumella.

§ 165. Syötön alussa annetaan vähemmin maukkaat 
rehuaineet ja, jos niissä on nauriita ja rapsattikakkuja, 
ovat eläimet vähitellen totutettavat niitä syömään isom
min annoksin. Samoten on luultu, että syötön alussa pi
tää rehussa oleman runsaasti munanvalkeais-ainetta, syys
tä, että liha ja se kutoma, johonka rasve sittemmin liit
tyy, on silloin syntyvä, ja nämät vaativat erinomattain 
munanvalkeais-ainetta. Syöttämisen loppupuolella syntyy 
rasva , ja silloin pitää ravinnon taas olla hyvin rasveisen, 
mutta voipi siihen siaan sisältää verraten vähemmän mu
nanvalkeais-ainetta. Syöttörehun paljous riippuu siitä, mi
tenkä joutuisaan tahdotaan eläimet syötetyiksi, ja ennen 
olemme jo sanoneet, että kuta joutuisammin syöttö tapah
tuu, sitä etuisampi on tulos. Harvoin toki onnistuu saada 
raavat oikein lihaviksi vähemmässä kuin 4—6 kuukau
dessa, elleivät jo syöttämään ruvetessa ole olleet hyvässä 
lihassa. Eläinten pitää saamaan täydesti mitä syödä jak
savat ja ohjeeksi, minkä verran rehua on annnettava, pa
nemme tämän kirjan loppuun muutamia ruokintotauluja. 
Rehu annetaan 4—5 kertaa päivässä ja aina määrä-ajoilla.
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Seimet ovat pidettävät hyvin puhtaina. Syötin-navetta ei 
saa olla liian kylmä eikä liian lämminkään, sekä vältet
täköön siellä tarkasti kaikkinainen hälinä.

§ 166. Kuumiin paino lisääntyy päivä päivältä san
gen paljon alussa syötäntöä, mutta saadakseen yhden nau
lan painolisää elävälle tarvitaan syötön loppupuolella (3 
kuukautta syötettyä) kaksi vertaa enemmän rehu-aineita 
kuin sen alussa. Syynä tähän on se, että syötön lopulla 
syntyy lähes yksinään rasvaa, johon rehussa on vähemmän 
synty-ainetta, kuin lihaan. Arvatakseen eläimen lihavuutta 
tutkitaan, paljoko rasvaa on paneutunut nahan liepeisiin 
(palteisiin), niinkuin laahalappuun, kellipussiin ja sapsohon 
(lonkkaluihin). Jos nämä nahkapalteet tuntuvat turpeilta, 
niin voipi päättää, eläimen olevan jotenkin lihavan; ja 
jos tavattaisiin rasvamukuloita sarvenoilla, hännän sivuilla 
ja kylkiluilla, on se merkki siihen, että eläin on vallan 
lihava.

§ 167. Voidaksensa elävästä tapporaavasta päättää* 
mikä laahtipaino siitä on tuleva, löytyy jo aikoja sitte 
eräs keino, jota teurastajat usein käyttävät. Menetellään 
muka seuraavalla tavalla: eläimen ympärys lapojen (olka
päiden) takaa mitataan tavallisissa tuumissa ja kerrotaan 
itsellään, jonka tehtyä mitataan pituus sä’ästä (häppäästä) 
kannatusluuhun (ne kahdet hännän sivuilta ulospistävät 
luut) myöskin tavallisissa tuumissa, joka kerrotaan ennen 
saadun tulon kanssa. Sen tehtyä jaetaan saatu luku 572:11a, 
jolloin osamäärä osoittaa laahtipainon nauloissa.

§ 168. Muuten voipi jotenkin arvata laahtipainon, 
kun elävä paino on tunnettu. Laiha eläin antaa laahti- 
painoa noin 40%, puolilihava 48—50%, ja hyvin lihava 
60—66 % ruumiinpainosta *). Tämä jälkimäinen sopii vaan 
semmoisille eläimille, joita on pienuudestansa syötetty. 
Suomenrotuiset eläimet antavat tavallisesti vaan 38—40 %

*) Tähän ei ole luettu maksaa, keuhkoja ja verta y. m. eikä 
sisuksien talia.
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lahtipainoa, jopa vähemminkin. — Nahan paino on 5—8 % 
elävästä painosta.

§ 169. Jos syöttiläitä on vietävä lahtarille, niin on 
paras vetää niitä, sillä käytyänsä muutaman peninkulman 
menettävät ne melkoisen osan painoansa.

§ 170. Teurastaessa tapetaan eläin paraite pistä
mällä sitä niskaan: pään ja ensimäisen kaulanikaman vä
liin, jonka perästä veri paikalla tyhjennetään leikattua 
kaulasuonet poikki. Tapetun eläimen paloiteleminen pi
täisi aina tapahtua sahalla, sillä tehdessä sitä kirveellä 
voi helposti luunsiruja tunkeutua lihaan ja pilata sennä’ön, 
mainitsematta sitä vahinkoa, joka voipi sattua ihmisille 
sitä syödessä.

§ 171. Lihan arvo. Eläimissä, joita kasvatetaan 
vaan teuraiksi, on, kun ovat täysikasvuiset, liha läpilävis- 
tetty rasveelta, niin että se on näöltään ikään kuin mar- 
moroittu, kuin sitä vastoin eläinten lihassa, jotka vanhem
pina syötetään, ei löydy tätä rasvetäytettä, joka siihen siaan 
on keräytynyt munaksien ja lanteiden ympäri j. n. e. Tä
ten ei tule liha niin helposti sulavaksi, ravitsevaksi ja 
maukkaaksi, kuin edellisten.

§ 172. Lihan arvo määrätään sen sisällyksestä ja 
vedenpidosta. Laihojen raavasten liha sisältää yli 70 °/o 
vettä, kun sitä vastoin hyvin lihavien lihassa on sitä vaan 
noin 50 °/o.

§ 173. Jos tieto lihan arvosta olisi yleisemmin le
vinnyt maassamme, niin laihaa lihaa voisi harvoin olla 
kaupaksi, ja silloin kannattaisikin maamiehen täysin syöt
tää raavaitansa, kun sitä vastoin niitä eläimiä, jotka ny
kyjään tavallisesti syötetään, voidaan kutsua ainoastaan 
puolisyötetyiksi.

Siksi täytyy maamiehen, joka täydesti syöttää raa
vaansa, myydä ne ulkomaan markkinoilla, varsinkin Eng
lannin, missä paremmin osataan panna lihalle arvoa ja 
missä se on kalliinpaa kuin meillä.
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§ 174. Olemme osottaneet, laihojen ja lihavien raa
vasten lihan olevan eri arvosta, mutta se on myös eri-ar- 
voinen saman eläimen eri osista; ja tämä ei ainoastaan 
sentähden, että saadaan esim. isompia ja kauniimpia kap
paleita sääristä ja lavoista, mutta lihan hyvyys ja ravinto
arvo vaihettelee myös ruumiin eri osissa. Siten on liha 
ravitsevinta takapuolella ja lavoissa, kun sitä vastoin kau- 
laliha on vähimmin ravitsevaa. Isommissa kaupungeissa
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maksetaankin eri hinta lihasta ruumiin eri osista. Jos 
jaetaan syöttilään liha 3 eri luokkaan, niinkuin kuva 12 
näyttää, niin voi 1 luokan lihasta maksaa 40% korkeam
man hinnan eli vielä enemmän, kuin 3 luokan lihasta. 
Ulkomaan markkinoilla eroitellaan syöttöraavasten liha 
3—4 eri luokkaan, ja joka luokka taas eri osiinsa. Kul
lakin näistä osista on eri hintansa, ja kehnoin liha mak
saa vaan '/i siitä, mitä paras liha samasta eläimestä maksaa.

Kuva 14.
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II. Työjuhtain v a l i t s em ise s ta  ja hoidosta.
§ 175. Veto-eläimiksi käytetään raavaista härkiä ja 

sonnia sekä lehmiäkin. Lehmiäkin saattaa käyttää veto- 
eläiminä. Tosin lypsävät lehmät vähemmin niinä päivinä, 
kuin ovat työssä, mutta tämä vahinko on vähäpätöinen 
sen työn suhteen, minkä ne tekevät.

§ 176. Valitessa vetohärkiä tutkitaan niiden ikää 
ja ruumiinrakennusta. Täyteen työhön kelvataksensa pi
tää härkien olla 5-vuotiaat. Hyvän ruumiinrakennuksen  
tuntomerkkinä vetohärällä ovat kaula paksu ja lyhyt; säkä  
(häpäs) korkea; rinnan-alus leveä ja selkä  pitkä; sääret 
lyhyet, verraten suorat, ja jäntterät.

§ 177. Ostaessa vetohärkiä arvataan niiden koko 
tavallisesti rinnan ympäryksestä (kehästä); esim. 13 kort
telin härkiä ovat ne, joiden rinta, mitattuna lapojen ta
kaa, on 13 korttelia ympärykseltään.

§ 178. Vetohärkien valjaa t voivat olla otsahihna, 
ies tahi siiat. Otsahihnassa on paksu paatta, joka sido
taan otsan ja sarvien ympäri, ja josta sitte vetohihnat 
lähtevät. Eläimet vetävät siten otsallansa, vaan eivät 
tällä keinoin saata käyttää niin paljon voimaa, kuin ikeellä 
eli siioilla. Kun iestä käytetään, pitää sen aina nojaa
man häppäitä vasten, ja laitettaman niin että eläimet ve
tävät sarvillansakin. Se on myös välttämätön, että ne 
härät, jotka vetävät yhdessä, ovat jotenkin yhtäläiset voi
mansa ja liikuntonsa puolesta, sillä jos toinen härkä on 
vilkkaampi ja heikompi, kuin toinen, niin voi se pian tur
meltua. Siioilla vetävät härät soveliaimmin ja saavat 
epäilemättä panna enemmän voimia liikkeelle, kuin muissa 
valjaissa. Näillä vetäissä on vastus jaettu paljoa laviam- 
malle alalle, pitkin lapaluita, sitä vastaan otsahihna ja 
ies nojaavat vaan vähäiseen pinta-alaan. Jos säkä on 
matala, on eläimen sangen vaikea vetää ikeellä.

§ 179. 3-vuotiaina voi härkiä totutella, käyttämällä 
helppohon työhön. Vasta 5-vuotiaina ovat ne tulleet sii
hen voimaan, että jo kelpaavat täyteen työhön.
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§ 180. Rehu-aineet veto-eläimille ovat samat, kuin 
lypsyraavaille, kuitenkin muistaen, että juurikkaita, rank
kia ja semmoisia rehu-aineita, jotka sisältävät paljon vettä, 
ei saa olla liiaksi niiden ruo’assa. Ruo’an paljous tulee 
työn laadusta. Mutta se on muistettava, että, kun kus
sakin työnteossa joku osa varsinkin liha- eli jänner-aineita 
eläimen ruumiista kulutetaan, ja kun näissä on etenkin 
munanvalkeais-ainetta, täytyy veto-eläinten ravinnon sisäl
tää runsaasti sitä, samoin kuin rasvettakin. Työhärkiä ei 
kuitenkaan saa pitää liian hyvässä lihassa, vaan, samoin 
kuin olemme sanoneet työhevoisista, ainoastaan vetolihassa.

§ 181. 9—10 vuotiaina pannaan vetohärät syötti
läiksi, ja vaikka ne usein vielä voivat olla hyvinkin oi
valliset vetäjät, ei pidä kuitenkaan lykätä syöttämistä kau
emmaksi, sillä vanhempina on niiden syötöstä sangen har
voin mitäkään etua. Vielä etuisampi on käyttää nuorem
pia härkiä teuraiksi, erittäinki jos ne ovat myytävät ul
komaalle.

§ 182. Työhärkiä tarvitsee hengittää hyvin usein 
talvis-aikana. Niiden kengät ovat kolmikulmaisen rauta- 
liuskan kalttaiset sekä varustetut keskikohdalla isolla pis
timellä (tutkaimella). Kengät lyödään vaan ulkokynsiin 
ja hienoilla nauloilla, sillä härkien kynsiseinät ovat pal
jon ohuemmat, kuin hevoisien kavioseinät. Härkien ken
gittämistä varten käytetään tavallisesti eri kengitystallia 
eli myös sidotaan eläin johonkuhun seinään kiinni.



Neljäs Osa.
Lammashoidosta.

1 Luku.
Lammasten valitsemisesta.

§ 183. Minkä verran lampaita on tiluksella pidettävä 
tulee laitumien laatuun, sillä yleensä ei käytetä lampaille 
kesäistä navettaruokintoa, paitsi niillä paikoin, missä ai
noastaan syötetään lampaita, eli myös missä on joku oi
vallinen kanta (rotu), josta siintö-eläimiä käy myyminen 
kalliisen hintaan ja missä siis kannattaa syöttää niitä ke
sällä navetassa.

Kaikilla tiluksilla, yksin joilla ei ole luonnollisia 
laitumia, sopii lampaita kesän yli syöttää viljely-kedoilla, 
pellonpientareilla eli kesannoilla. Paraite sopii kuitenkin 
lammashoito laveilla ja yläisemmillä seuduilla, missä muille 
ja isommille eläimille ei ole tarpeeksi soveltuvia laitumia. 
Näillä siis ainoastaan käy lammashoitoa jotenkin viljele
minen, vaan ei alaisilla ja vesiperäisillä mailla, jossa lam
paat menestyvät sangen huonosti. Se tulee siis paikallisiin 
seikkoihin, minkä verran lampaita on tiluksella pidettävä.

§ 184. Lammasrodut eroitetaan toisistansa tarkas
tamalla etupäässä villan eri-laatua ja sitten ruumiinraken- 
nusta. Ensin on selitettävä villan laatu, ennenkuin mai
nitsemme, mitkä lammasrodut näyttävät olevan soveliaim
mat maamme seikkoihin.

§ 185. Villan rakennus ja  om aisuudet. Kaikilla 
koti-eläimillä, jotka oleksivat maanpiirin kylmissä ja.lauh
keissa maissa, ovat kahdenlaiset karvat. Yksi laatu on
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pitkiä, sileitä ja verraten karkeita. Näitä sanotaan peite- 
harvoiksi, ja niiden välissä löytyy hienoja ja vähän käheriä 
karvoja, nimeltä villakarvat. Edelliset ovat kolmea sarven- 
tapaa istainetta, joista sisimmäinen on pehmeä ja sanotaan 
ydinaineeksi. Villakarvoissa sitä vastoin ei ole ydinainetta, 
jonka vuoksi nämät ovat paljon lujemmat ja kestävämmät.

§ 186. Karva on vajonneena nahan muodostamaan 
karva tuppeen. Kunkin semmoisen sivuilla on kaksi ras- 
varisaa (rauhaista), jotka erittelevät öljymäisen nesteen, 
joka valuu karvatuppeen. Tästä on nähtävä, minkätäh- 
den villa tuntuu rasvaiselta, sekä minkätähden hienovil- 
laisten lampaiden villa on rasvaisempi, kuin karkeavillai- 
sien, sillä ensin mainituilla voi olla aina 50,000 villakar- 
vaa neliötuuman pinnalla ja arvattavasti kahta vertaa enem
män rasvarisoja, kun sitä vastoin villakarvojen lukumäärä 
karkeavillaisissa voi olla vaan 8—10 tuhannen paikoilla 
samankokoisella nahan-alalla.

§ 187. K arvojen  hienous arvataan lukemalla kuinka 
monta kiverrettä on kussakin villakarvassa määrätyllä pi
tuudella. Laskeakseen tätä leikataan muu’an villakarva 
ja pannaan pitkin jotakin mittaa, jonka tehtyä luetaan, 
montako kiverrettä villakarvassa on. Kuta useammat nä
mät ovat, sitä hienompi villa on.

§ 188. Lammasten villakarvat yhdistyvät vähempiin 
säihin ja nämä taas karvakimppuihin (sommeloihin, va- 
nukkeisiin), nimeltä tapulit (lateet). Näiden jälkimäisten 
pitää oleman tasaiset ja niiden yläpinnan lattean ja ver
raten kovan.

§ 189. Meidän kesyn lampaan peitekarvat ovat jo 
vuosisatoja sitten valiten ja vaalien vähitellen kadonneet, 
niin että niitä, ainakin jalostetuissa lammaslajissa, löytyy 
ainoastaan säärillä ja päässä, jota vastoin villakarvoja 
yksinään tavataan muiden ruumis-osien nahkapinnalla.

§ 190. Villa on kumminkin eri laatua ruumiin eri 
osilla. Parasta se on selästä, lavoilta ja rinnan sivuilta, 
vaan huonompaa likempänä päätä ja häntää, sekä alas
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säärihin päin ja mahan alla. Villavuuden saattaa määrätä 
joko tutkimalla, miten tiheä villa on, tahi voi sen joten
kin arvata siitäkin, mitenkä villavat pää, sääret ja maha 
ovat; kuta enemmän villoja näillä paikoin on, sitä villa- 
vampi on eläin muillakin ruumiin osilla.

§ 191. Villarasvan eri jähmeys vaikuttaa villan ar
voon. Kuta pehmeämpi (vetelämpi) rasva on, sitä helpom
min käy sitä peseminen pois ja sitä puhtaammaksi tulee 
villa, sekä maksetaanki siis paremmin.

§ 192. Villan eri laadun suhteen on jaettu lammas- 
rodut semmoisiin, joilla on takkuvilla, kam pa- tahi huo- 
pavilla . Takkuvilla on karkeata ja paikka paikoin sekoi
tettuna peitekarvoilla, esim. islannin villa. Kampavilla 
on pitkää ja enimmiten kiiltävää. Huopavilla taas on 
lyhyttä, hienoa ja helposti vanuvaa.

§ 193. Takkuvillalampaat ovat karkeampaa lammas- 
lajia, jota yleiseen ei vielä ole jalostettu. Kampa- ja huo- 
pavillalampaat ovat miten milloinkin jalostetut. Edelliset 
ovat tavallisesti isot ja antavat melkoisen paljon villoja 
sekä lihoovat helposti; jälkimäiset ovat lähes aina pieniä 
vaan hyvin hienovillaisia. Näihin viimemainittuihin kuu
luvat ainoastaan Spanskan n. k. M erinolam paat, joita on 
2 kantaa. Toinen, jolla on hyvin hieno villa, sileä nahka

Kuva 15.

Pässi Merinorotua ja Valiokantaa.
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ja pieni ruumis, on nimeltä Valiolammas. Toisella taas 
on vähän karkeampaa, vaan enemmän villaa, nahka moni- 
poimeinen ja ruumis isompi; tätä kantaa sanotaan N ek-
rettilam paaksi.

Merinolammasta kasvatetaan melkein ainoasti villan 
tuottamiseksi *). Mutta sen hienosta villasta maksetaan 
nykyjänsä sangen vähäsen, syystä, että hienovillaisia lam
paita löytyy paljolta etelä-Venäjässä ja Australiassa y. m., 
missä tiluksien arvo on vähänen ja lampaita käy pitkin 
vuotta pitäminen laitumella, jonka tähden niiden eläke 
tulee hyvin huokeaksi; ja siis voivat nämä maat verraten 
helppohon hintaan varustaa maailmamarkkinat hienolla 
villalla. Kun paitsi tätä nyt jo voidaan valmistaa sangen 
siistiä verkaa jotenkin karkeasta villasta, niin ei nyky ai
kana niin hyvästi kannata pitää hienovillaisia lampaita, 
kuin ennen, ainakin meidän maassa.

§ 194. Lammaslajia valitessa tulevat siis oikeas
taan lihalampaat (s. o. ne helpoin syötetyt ja pikakasvui- 
set lammasrodut) kysymykseen meidän maassa, ja sopi
nee K otsvo ld i- eli Leicester- (lue: Leister) rotu paraiten 
ruokaisempiin seutuihin ja Southdovn- (lue: Sautdoun) 
rotu niihin, missä on laihempia laitumia.

Kotsvoldilampaat (katso kuva 15) ovat isot ja sar
vettomat, sekä pitkä- ja jotenki karkeavillaiset. Leices
ter- (eli, kuten ne myös kutsutaan D ishley) lampaat ovat 
yleensä edellisiä pienemmät, ollen niillä pitkä kiiltävä ja 
kohtuullinen hieno villa. Molemmat nämä rodut antavat 
vuoteensa noin 8—9 naulaa pesemättömiä villoja keski
määrin kustakin eläimestä. Southdovnlampaat (kuva 16) 
ovat keskinkertaista kokoa, mustapäiset ja mustajaikaiset 
sekä sarvettomat. Niiden villa on lyhyt ja keskinkertai
sen hienoa.

*) Tästä eroaa eräs Ranskanmaan Merinolammaslaji, nimeltä 
Rambouillet- (lue Rambulj6) rotu siinä, että sillä on hieno villa, 
vaan iso ruumis.



Pässi Kotsvoldirotua. 
Kuva 17.

Pässi Southdovnrotua.
§ 195. Jos mielitään hankkia lampaita, niin on pa

ras ottaa ne viime aikoina jaloistetuista roduista, jotka 
varsinki pikakasvavuutensa ja lihomavoimansa suhteen ovat 
etevimmät.

Kuva 16.
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2 Luku.
Parittelemisesta ja lampomisesta sekä lammasten 

pidosta.
§ 196. Siintöpässin pitää vähintään oleman 1/2 vuo

den vanha, ja sillä pitää olla leveä ja syvä  ruum is, p ien i 
p ä ä  ja hienot sääret sekä runsas villa . Niitä sopii käyt
tää siittäm iseen , kunnes ovat 7—8 vuoden vanhat, vieläpä 
kauemminkin; mutta pässit lihalampaan rotua tulevat vä
listä aikaisemmin hedelmättömiksi liian lihansa tähden.

§ 197. Lampaat käytetään siittämiseen jo 1 Va vuo
tiaina, kun ovat pikakasvuista rotua, vaan vasta 2—2 lk  
vuotiaina, kun ovat hidaskasvuista. Ne voivat lampoa 
vielä 10—12 vuoden vanhoina.

§ 198, Lampaiden kiima kestää 24—36 tuntia, ja, 
ellei eläintä astuteta, palajaa se 2—3 viikon perästä.

§ 199. Parittelu-aikana voi pässi joko käydä yh
dessä lampaiden kanssa eli olla vaan kiimaisien lampai
den luona. Jos pässi käy yhdessä lammasten kanssa, 
niin se ei voi kuukaudessa astua useampia, kuin 20—25 
lammasta, mutta jos pässi pidetään erillänsä ja kiimaiset 
lampaat lasketaan sen luoksi sekä viedään sen tyköä pois, 
kahdesti astuttuansa kunkin lampaan, saattaa se samalla 
aikaa astua 40—50 kappaletta.

Saadakseen viime kohdassa varman tiedon, mitkä 
lampaat ovat kiimoillansa, on tapana aamuin illoin las
kea niiden sekaan huonompi pässi, jota ei ole aiottu siin- 
töpässiksi, ja antaa sen etsiä ylös ne kiimaiset lampaat. 
Mutta estääkseen sitä astumasta, sidotaan joku liina sen 
mahan alle.

§ 200. Siintövoima on vähempi hienovillaisilla lam
pailla, kuin karkeavillaisilla ja vähemmin jalostetuilla. 
Jälkimäiset tekevät usein kaksoisia, edelliset harvoin.

§ 201. Tiineysaika on hidaskasvuisissa roduissa kes
kimäärin 149—152 päivää, ja pikakasvuisemmissa muuta
man päivän lyhempi.



90

§ 202. Parittelu-aika asetetaan sen mukaan, mil
loinka tahdotaan lampaat karitsoimaan.

§ 203. Viikkoa eli pari ennen lampomista ovat tii- 
nehet lampaat erotettavat muista lampaista. Jos lampaat 
olisivat heikot, annetaan niille jyviä; vaan jos ovat hy
vässä lihassa, eivät tarvitse väkevämpätä ruokintoa ennen 
kuin vähintään viikkoa jälkeen lampomisen; sillä jos ruo
kintoa lisätään lampoessa, tulee maito usein liian mehuk
kaaksi, josta karitsat voivat pian saada tautia.

§ 204. Karitsan synnyttyä täytyy puhdistaa emän 
utareet ja kenties keritä niistä vähän villojakin pois. Jos 
karitsa olisi heikko eikä kylliksi imisi, on emä lypsettä
vä; ja jos karitsa kuolee, pitää emän saada muutaman 
päivän niukemmalta ruokaa sekä lypsettämän. Emättö- 
miksi jääneitä karitsoita käy kasvattaminen lehmän mai
dolla; vaan sopivammin voivat karitsansa kadottaneet lam
paat ottaa ne imettääksensä.

§ 205. Ensi viikkoina ovat karitsat varjeltavat tuu
len hengestä sekä merkittävät. Tämä saattaa kuten raa
vaissakin, tapahtua joko leikkaamalla koron korvien juo
viin saksilla eli nipistimillä, tahi vaseti sitä varten laa
ditulla koneella, merkiten toisen korvan sisäpuolelle ka
ritsan numeron.

Kun leikataan koroja korviin, annetaan paraite yh
den esim. oikeanpuolisen korvan korot merkitä l:n kym- 
menlukuinensa, niinkuin korot takareunassa 1, etureunassa 
10, ylänenässä 100, ja keskellä korvaa 1000. Toisessa 
korvassa voivat korot vastata 3:ea kymmenlukuinensa, niin 
että korot takareunassa merkitsevät 3, etureunassa 30, 
ylänenässä 300 ja keskellä korvaa 3000, niinkuin tässä 
kuvassa on nähtävä. Jos nyt luemme yhteen ne eri ko
rot kuvalla 17, antavat ne 4444, mutta se on selvä, että 
näin merkiten voi saada minkä hyvänsä ja paljon korke
amman numeron.
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Kuva 18. *

Vasen korva. Oikia korva.

§ 206. 3—4 viikon vanhoina salvetaan ne pässika- 
ritsat, joita ei tarvita siittämiseksi, ja kun karitsat ovat 
noin 6 viikon vanhat, voi ne eroittaa emistään ja sitte 
laskea näiden luo vaan kolmesti päivässä imemään. Jos 
karitsat ovat huoneessa, kun ne eroitetaan emistänsä, täy
tyy niiden silloin saada liotettuja jyviä eli hienoja heiniä. 
Kolmen kuukauden vanhoina luovutetaan karitsat tykkä
nään emistänsä.

§ 207. Ensimäisenä vuotena pitää karitsoita ruok
kiman runsaasti, ja erittäin pitää niiden, joita, tultuansa 
täysikasvuisiksi, on aikomus tappaa, saaman hyvin voi
mallisen ruokinnon.

3 Luku.
Lampaiden ruokinnosta ja hoidosta.

§ 208. Laitum ien  laatuun tulee, missä määrässä 
lammashoitoa on tiluksella käytettävä, sekä minkä kokoi
sia lampaita käy pitäminen. Lampaita sopii laskea laitu
melle aikaisemmin, kuin muita taloneläimiä, sillä ne ni
pistävät ruohon poikki likeltä maanpintaa ja tyytyvät siis 
lyhempään laidunruohoon.
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Välttääkseen rumputautia tarkataan mitä olemme 
siitä sanoneet kirjan yleisessä osassa.

Laitumella pitää lammasten päästä siimekseen (pi
mentoon) palavimpana päivän aikana, samoin kuin vedel
lekin vähintään kahdesti päivässä.

§ 209. Jos lampaissa olisi ilmaantunut pyörä tau tiy 
joka näyttäikse siten, että lampaat pyörivät ympäri yh
delle tahi toiselle puolelle, ja se tulee siemenmadoista ai
voissa, josta lampaat tavallisesti kuolevat muutaman vii
kon sisään, niin on tarkastettava, jos paimenkoirilla eli 
muilla talonkoirilla on heisimatoja, sillä, jos koirien jää- 
nöksien kautta tulee matoja ruoholle eli nurmelle, jota 
lampaat syövät, niin munivat ne lampaan suolistossa, ja 
näistä munista syntyneet vähäset eläimet kuleksivat ym
päri ruumiissa. Kaikki tämmöiset, jotka joutuvat aivoihin, 
muodostuvat siemenmadoiksi, muut häviävät pian. Jos 
koirat syövät päitä lampaista, joilla on ollut pyörätauti, 
saaden siten siemenmatoja sisäänsä, syntyy niistä heisi- 
matoja. Koiran heisimadon on siis täytynyt kehetessään 
olla siemenmatona lampaiden aivoissa, ennenkuin siitä voi 
tulla täysi eläin. Pyörätaudin välttämiseksi on siis paras 
tappaa koirat, joilla on heisimatoja eli antaa niille mado- 
najavia lääkkeitä, jota paitsi aina on varottava, että pyö- 
rätautiin kuolleiden eli sen tähden tapettujen lammasten 
päät poltetaan, etteivät koirat saa tilaisuutta niitä syödä. 
Lammasten liha, joita on tapettu pyörätaudin vuoksi, ei 
ole vahingollista ihmisille.

§ 210. Estääkseen iilitau tia  (kälvetys- eli vesitautia) 
ei saa laskea lampaita soisille eli alaisille laitumille syys- 
ja lokakuussa, syystä, että ne semmoisilla paikoilla saavat 
sisäänsä pieniä eläimiä, joista kehkiää maksapaltaita, mistä 
sitte seuraa vesitauti ja useinpa kuolema talven pitkään. 
— Alussa kesää munivat nämä pienet eläimet (maksapal- 
taat) ja kuolevat itse; munat ulostuvat sonnan kanssa. 
Jos tauti ilmaantuu talvella, ruokitaan lampaita runsaasti, 
maksapaltaiden saadakseen kylliksi ruokaa, ilman lampai-
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den sen tähden liioin laihtumatta. Kesän tultua pääsevät 
lampaat näistä nakureista, kuten yllä mainittiin.

§ 211. Talviruokinto. Ne rehukset, joita talvisai- 
kana käytetään lampaille, ovat hienoja heiniä, olkia, jyviä, 
öljykakkuja ja juurikkaita — jälkimäiset etenkin lihalam- 
paille — sekä lehdeksiä *). Harvoin käytetään rankkia ja 
rapaa lampaiden ruoaksi.

§ 212. Ruojan paljous tulee, paitse muuhunkin, sii
hen, jos lampaita pidetään erittäin villan saaliin tähden, 
niinkuin tavallisesti on Merinolammasten laita, taikka ar
vatun sekä villan että lihan saaliin vuoksi. Ensi kohdassa 
pitää lampaat vaan jotenkin hyvästi ruokkiman, sillä vil
lan saalis ei lisäänny runsaamman ruokinnon suhteen. Tä
män voi selittää siitä, että villa kasvaa usein eläimen 
oman ruumis-aineen vahingoksi. Eläkerehuun lampaille, 
siihen lukein villatuotonkin, tarvitaan kolme kertaa enem
män munanvalkeais-ainetta ruo’assa, kuin raavaiden elä
kerehuun, ja kun karva syntyy parhaastaan munanvalkeais- 
aineesta, niin edistyy sen kehkiäminen kumminkin, vaikka 
ei kylliksi ruokaa annettakkaan, vaan eläimet laihtuvat.

On arvattu, että lammas, jota pidetään lihan tähden, 
tarvitsee noin l/36—lAo elävätä painoansa, luettuna heinissä 
e li yhtä ravitsevissa rehu-aineissa.

Niitä lampaita, joista mielitään saada sekä villan 
että lihan tuotteita, niinkuin esim. Englannin lammasro
dut, pitää runsaammin ruokittaman, varsinkin ensimäisenä 
vuotena, mutta sen jälkeen ovat siintö-eläimeksi ai’otut 
oroitettavat muista ja pidettävät hyvässä lihassa, vaan ei 
lihavina, josta ne pian tulevat hedelmättömiksi. Syöttö- 
lampaiden sitä vastoin pitää saaman niin paljon ruokaa, 
kuin syödä jaksavat, varsinkin juurikkaita, öljykakkuja 
ja jyviä **).

*) Antaa lehdeksiä lampaille pidettiin muinoin ihan välttä
mättömänä. vaan ei se ole tarpeellista.

**) Katso enemmän tästä ruokintotauluissa.
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§ 213. Helpommin käy lihoittaminen nuorempia lam
paita, joita ei ole käytetty siittämiseen, sekä 5—6 vuotisia 
emälampaita. Vanhempien lammasten liha ei ole niin 
ma’ukasta, kuin nuorempien, ja paitsi sitä paneikse jälki
mäisissä rasve enimmäkseen lihaston sisään, kun se sitä 
vastoin vanhemmissa lampaissa keräytyy sisälmyksille, lan
teille j. n. e. Lampaat syötetään (lihoitetaan) laitumella 
sangen hyvästi ja pian, jos saavat siihen lisäksi vähän jy
viä eli öljykakkuja. Lihoitusaika voi silloin olla noin 8 
viikkoa; vähän kauemmin aikaa tarvitaan siihen yleensä 
talvis-aikana.

Mitä lihan eri-arvoon erilihavista eläimistä ja niiden 
eripaikoista tulee, niin sopii tähän mitä on samasta sa
nottu kirjamme kolmannessa osassa.

§ 214. R uohin to-ajat sopivat olla lampaille samat, 
kuin raavaillekin.

§ 215. Juottaa pitää lampaita kahdesti päivässä ja 
talvis-aikana lammasnavetassa.

§ 216. Suolaa pidetään useassa paikoin aivan vält
tämättömänä lampaille, toisissa taas tarpeetonna. Tämä 
tulee ruo’an ja veden eri-laatuun eri-paikkakunnissa. Onko 
lampaille annettava suolaa, vai eikö, tulee siihen, jos ne 
näyttävät sitä haluavan; muuten sitä ei tarvita. Kun suo
laa käytetään, on paras panna sitä kivelle lammasten omin 
mielin nuoltavaksi.

§ 217. Suolaketta (nuolua) ei tarvita lampaille, ja 
kun tätä vastaan kukaties muistutettanee, että lampaat 
hyvin mielellänsä sitä nuoleksivat ja että siis vaistonsakin 
(vainunsa) osoittaa sen hyötyä, niin on merkittävä, että 
n. k. suolakkeessa on suola-ainettakin, ja se on vaan sen 
vuoksi, kuin eläimet näyttävät haluavan suolaketta, jonka 
sijasta siis voipi suolojakin käyttää. Tauteja suolake ei 
voi estää, olipa niistä hyvänsä yhdistetty.

§ 218. Lammasnavetan pitää olla korkean ja valoi
san leveillä ovilla, joidenka pihtipielet ovat vähän pyö
ristetyt.



§ 219. Tiineille lampaille ovat pyöreät häkit sopi
vimmat, muille taas semmoiset, kuin seuraava kuva 18 
osoittaa:

Kuva 19.

Rehuhäkki lampaille, nähtynä etupuolelta ja syrjästä, ynnä 
siihen liitetty pykälämitta jaloissa, a —b lautoja, jotka estävät hei- 
näruhkan putoomasta eläinten päälle; c kolmikulmainen niskapuu, 
johon liistat kiinitetään ja joka muodostaa seimen sisäseinät d d.

§ 220. Lammashuoneen läm pim ä  on pidettävä noin 
8—10 pykälän paikoilla.

§ 221. Talvella on lampaat laskettavat pihalle muu
tama kerta viikossa.

§ 222. Villansaalis Merinolampaista menee keski
määrin 2 V‘2 naulaan pestyjä villoja; lihalampaat antavat 
noin 5—8 naulaa pestyjä villoja kultakin vuosikeritsemiseltä.

100 naulasta heiniä, eli yhtä ravitsevia rehu-aineita, 
syötettyinä Merinolampaille, arvataan saatavan 13 luotia 
pestyä villaa.

§ 223. Villain peseminen tapahtuu hienovillaisissa 
lampaissa sen vielä ollessa keritsemätönnä; vaan karke
ampaa käy peseminen kerittynäkin.

Kun lampaita pestään puroissa, jo’issa eli järvissä, 
niin on odotettava, kunnes vesi tulee kohtuullisen lämpi-
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mäksi eli noin 12—15 pykälän paikoille. Jos lämmittää 
veden, voi arvattavasti peseminen tapahtua ennemminkin. 
Päivää ennen varsinaista pesemistä on tavallinen lioittaa 
lampaita. Jos villa pestään suovalla, haurastuu se pian 
ja menettää notkeutensa, sitä vastoin on ulkomaalla ru
vettu käyttämään villan pesettimenä suoparuohon (Sapo- 
naria officinalis) keitosta, joka lyödään tiinuun, missä lam
paita pestään. Tästä tulee villa sangen puhtaaksi ja pysyy 
pehmeänä.

Merinolampaan villa menettää pesemisen kautta 14 
—15 pykälän lämpöisessä vedessä puolet painostansa. Sitä 
ei kuitenkaan voida tehtaissa käyttää semmoisenaan, vaan 
pestään siellä uudestaan, joten taas osa rasvetta ja lihaa 
menee pois, niin että 100 naulasta pesemätöntä merino- 
villaa ei jää usein enemmän jälelle, kuin 30 naulaa puh
dasta villaa. Karkea villa ei hupene niin paljon pestäissä, 
sillä se ei ole niin rasvaista ja siis likaantuukin vähemmin 
tomusta ja liasta kun merinovilla.

§ 224. Merinolammasten keritseminen tapahtuu ker
ran vuodessa, kohta villan kuivettua pesemisen perästä. 
Karkeampia lampaita keritään kahdesti vuodessa. Keri
tessä on varottava, ettfei nahkaa haavoiteta, osittain sen- 
tähden, että sillä eläimiä rääkätään, osittain, että arvet, 
jotka haavoista syntyvät, eivät kasva mitään villaa, eli 
ainoastaan karkeata ja epätasaista. Jos siis lammas kah
dessa eli kolmessa keritsemisessä on paljon haavoitettu, 
menettää sen turkki jo melkeän osan arvoansa.

Villa sääristä ja päästä panaan erikseen ja myydään 
ripe- (vatvo-) villan nimellisenä; itse turkkivilla kääritään 
kerittyä kustakin eläimestä myttyyn, joka punnitaan, pan
nen sen painonkin ylös kirjaan, voidakseen keritsemis-pai- 
non yli tehdyn taulun mukaan eroitella kehnommat eläi
met ja pitää vaan villavimmat.



Viides Osa.

Sikojen hoidosta.

1 Luku.
Sikalajien valitsemisesta.

§ 225. Sikarotuja on sangen monta, ollen miten 
milloinki toisistansa eroavaiset ja osaksipa vaikeatkin eroit- 
taa. Sopisi kuitenkin jakaa sikarodut kahteen isompaan 
luokkaan, nimittäin jalostam attom iin  ja ja lostettu ih in  rotui
hin. Edellisiin luetaan kaikki semmoiset, joiden muoto 
ja omaisuudet eivät ole korjuun kautta erittäin paranne
tut ja ovat sentähden lähempänä luonnon tilaa, s. o. 
metsäsian kaltaiset; jälkimäisiin taas kuuluvat ne rodut, 
jotka valikoimalla ja tarkasti hoitamalla ovat parantuneet 
siksi, että ovat pikakasvuiset ja antavat kokonsa suhteen 
korkean laahtipainon.

§ 226. Sioilla jalostam atonta  eli luonnollista rotua 
on suuri p ä ä , häpeä kaula, pystyinen  j a  kapea selkä, kor
keat j a  paksu t ja la t, paksu  j a  hyvin harjoksinen nahka. 
Ne ovat yleensä kestävät ja hedelmälliset, mutta sen ohessa 
hidaskasvuiset ja antavat vähäsen läskiä. Tätä lajia ovat 
ne siat, joita talonpojat tavallisesti pitävät, ja yleensä 
siat maarotua.

§ 227. Jalostetut rodut tunnetaan siitä, että niillä 
on p ien i p ä ä , lyhyt j a  p '^ su  kaula, leveä ja  suora selkä, 
lyhyet ja la t, joiden lih et osat ulottuvat hyvin alas.

7
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Nahka on ohut ja vähäharjaksinen. Ne ovat pikakasvui- 
set ja antavat korkean laahtipainon, jota vastoin ne eivät 
ole niin kestävät ja hedelmälliset, kuin ne sikalajit, jotka 
ovat luonnollista rotua. Englannin, Kiinan ja Neapelin 
sikarodut ovat oivallisimmat jalostetut rodut.

§ 228. Valitessa sikaro tu ja  tilukselle ei ole aina 
sanottu, että jalostetut siat ovat paremmat, vaan tässä on 
katsottava, jos siat kesäis-aikana itse hankkivat eläkkeensä 
pelloilla ja metsissä, vaiko ovat elätettävät kotoisalla. 
Viime kohdassa on sopivin valita jalostetun rodun, kun

Kuva 20.

Sika tavallista, jalostamatonta maarotua.

sitä vastoin, jos siat elättäikse ulkona, se aina on oleva 
etuisampi pitää eläimiä, jotka rakennuksensa puolesta lä
henevät luonnon tilaa, syystä, että ne pitkällä ja isolla 
päällänsä voivat helposti tonkia ja hankkia eläkkeensäT 
ollen sen ohessa pitkien ja paksujen jalkainsa kautta so
veliaat kuleksimaan maita ja metsiä.

§ 229. Kun siat elätetään kotona pitkin vuotta, 
on nykyaikaan edullisin pitää keskinkertaisia jalostettuja 
rotuja, sillä ne kehkiävät pikemmin ja antavat makeam
man ja maailman markkinoilla mieluisemman läskin, kuin 
suuret sikarodut, joiden läski aina on karkeampaa ja si-
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lavaisempaa, sekä siis vähempi-arvoista. Pienien jalos
tettujen sikarotujen läskiä pidetään taas nykyään liian 
rasvaisena; ne ovat, niinkuin sanotaan, liiaksi jalostettuja.

§ 230. Jalostettuja sikalajia ovat E sseks-sia t ja 
Yorkshiren s ia t, joilla edellisillä on musta karva, lyhyt 
pää, terävät korvat, paksu kaula ja pyöreä runko (vartalo), 
jälkimäiset ovat taas keltaiset, hyvin lyhyt päiset ja ma
tala jalkäset. Berkshiresioilla  (kuva 20), on musta karva

Kuva 21.

Sika Berkshirerotua.

keltaisilla pilkuilla, pieni vaan leveä pää, syvä ja leveä 
vartalo, kohtuullisen ohut nahka hienoilla ja pitkillä har
jaksilla, jotka usein pään ja kaulan päällä ovat kiherät. 
Viimeaikoina ovat P olan d-K iin an  sekä Kum berlandin  ro
dut tulleet mainioiksi ja niistä on jo meidänkin maahan 
hankittu siintöeläimiä. Edelliset ovat mustia viimemaini
tut keltaisia. Vielä mainittakoon tuo vastikään kuului
saksi tullut Tam worth sikarotu, jonka läskiä erittäin kii-
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tetään siitä, että se on lihaista eikä niin ylen rasvaista, 
kuin muiden „liioinjalostettujena rotujen. Tamworth siat 
ovat ruskean keltaiset ja vähän punertavat eli hiekanväriset.

2 Luku.
Sikojen siittämisestä.

§ 231. K a rju lla  pitää oleman verraten p ien i p ä ä , 
liiatenkin mitä leveyteen tulee; lanteiden ja takajalkojen  
pitää oleman leveät ja varustetut turpeilla lihakimpuilla* 
vaan takajalat eivät saa olla liian lyhyet, joka tahtoo olla 
niiden karjujen laita, jotka polveutuvat jalostetuista ro
duista, ja joten ne usein tulevat kunnottomiksi astumiseen. 
Jalostetun rodun karjuja saattaa käyttää siittämiseen vuo
den vanhoina, vaan luonnonrotuisia vähän myöhemmin. 
3—4 vuotiaina ovat ne salvettavat ja syötettävät, sillä, jos 
se lykätään kauemmaksi, tulee läski huonoksi.

§ 232. Kahden kuukauden astunta-aikana, joista toi
nen keväällä toinen talvella, saattaa karju astua 30—40 
emäsikaa. Vaan jos astunta-aika ulotetaan koko vuodeksi, 
niin voi se astua kahta vertaa useamman.

§ 233. E m äsio iksi valitaan ne imisäporsaat, joilla 
on leveä ja turpea ruumiinmuoto sekä vähintään 10 nänniä.

Niitä emäsikoja, jotka ovat syöneet eli kuoliaaksi 
maanneet sikiönsä kahdesti porsittuansa, ei pidä enää käyt
tää siintö-eläimiksi.

§ 234. Sikojen tiineys-aika  on keskimäärin 113—114 
päivää. Porsaiden lukumäärä kustakin pahnuksesta voi olla 
kolmattakymmentä, varsinkin luonnollisissa roduissa*).

*) On huviksensa laskettu, kuinka monta sikaa voi karttua 
yhdestä kanta-parista 10 vuoteen, ja otaksuen, että yksi emäsika 
porsisi kahdesti vuodessa ja joka kerran 5 urosaa ja 5 imisää por
saita, niin olisi koko kanta 10 vuoden perästä vähän yli 39 mil- 
lionaa sikaa.
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§ 235. Porsiessa pitää emäsian olla erikseen muista 
sioista, sekä saaman lyhytolkisen tilan, etfeivät porsaat 
kietoudu pitkiin olkiin. Ennen ensimäisen porsaan syn
nyttyä näyttää eläimen tuska olevan suuri; toiset sitä vas
toin syntyvät sangen helposti.

§ 236. Niin kohta kuin porsaat ovat syntyneet ja 
jälkeiset lähteneet, ovat nämä viimemainitut heti viskatta
vat pois, sillä muutoin syö emä ne, ja useinpa sen perästä 
porsaatkin. Paitsi sitä, että jälkeiset viskataan pois, saa
koon emä kohta porsittuansa ruokaa, joten se estetään 
syömästä porsaitansa.

§ 237. Estääksensä emää makaamasta porsaitansa 
kuoliaiksi, naulataan liistoja ylen ympäri tehdasta, noin ‘A 
kyynärää lattiasta. Täten ei voi emä maatessaan päästä 
aivan lähelle seiniä, vaan porsailla on kyllin tilaa lusto
jen alla.

Jos olisi porsaita enemmän, kuin emällä on nänniä* 
niin pitää joko tappaa liikanaiset, tahi elättää ne lehmän 
maidolla.

§ 238. Imettäissä on emä ruokittava juustotehtaan 
karikkeilla, leseillä ja jauhoilla, mutta vältettäköön antaa 
sille rankkia tai rapaa. Kun porsaat ovat tulleet 10—14 
päivän vanhoiksi, pitää niiden saaman vähän maitoa peh
mitetyn leivän kanssa; myöhemmin jauhoja, keitettyjä po
taattia y. s.

§ 239. Porsaat luovutetaan emästä 6—8 viikkoisina 
sekä syötetään hvvästi, etenki ensi kuukausina. Niitty- ja 
metsäsyötölle eivät ne ole laskettavat, ennenkuin 3—5 
kuukauden vanhoina.

§ 240.' Porsaista valitaan ne, jotka ovat elätettävät 
siintö-eläimiksi; toisista salvetaan uroisaporsaat 3—4 viik
koisina ja välistäpä .imisätkin, tultuansa 2 kuukauden van
hoiksi.

§ 241. Emäsiat tulevat tavallisesti höngyillensä 7—8 
viikkoa porsittuansa. Jos ne silloin astutetaan, antavat 
ne 2 porsaspahnusta vuodessa.



102

3 Luku.
Sikojen ruokinnosta ja hoidosta.

§ 242. Sikojen pito on parhaiten perustettava kari- 
kevaroihin kyökeistä, juustotehtaista, viinanpolttimoista 
y. m., ja jyväruokinto on pidettävä vaan syötön lisäkkee
nä; sillä nykyaikoina ei tahdo oikein kannattaa, ruokkia 
runsaasti jyvillä, ellei rotu ole erinomaisen hyvä, jolloin 
siintö-eläimiä käy myyminen korkeaan hintaan.

§ 243. Luetaan 8 lehmän maidon, voita ja juustoa 
tehdessä, antavan kyllin kariketta yhden sian eläkkeeksi, 
ja sikojen läski, jotka ovat syötetyt juustotehtaan karik
keilla sekä sen ohessa loppupuolella syöttöaikaa saaneet 
jyväruokintoa, maksaa esim. Lontoossa, 50°/o enemmän, 
kuin muu sianliha.

§ 244. Ei missäkään koti-eläimen syötössä tule ruo
ka-aineet niin täydellisesti ruumiin ravinnoksi, kuin sika- 
eläimissä; mutta ensin ovat ne keittäm ällä  va lm iste ttava t 
sillä sikojen suolisto on verraten lyhyt *). Kaikki kovat 
ja vaikeasti sulavat ruoka-aineet ovat siis keittämällä teh
tävät helposti sulaviksi sioille.

§ 245. Jalostettujen rotujen kasvanto voi vähässä 
ai’assa olla sangen suuri. Niin tapahtuu usein, että 4—5 
kuukautiset siat elävinä painavat 300 naulaa.

§ 246. Laitum eksi sioille käytetään tavallisesti pel
lonpientareita, sänkipeltoja sekä metsä- eli kehnompia lai
dunmaita. Välisten paimennetaan niitä viljelysmailla, niin
kuin apilasnurmilla y. m.

§ 247. VihantareJiulla, varsinki mehevimmillä lajilla, 
niinkuin apilailla ja virnoilla (hiirenherneilla), syötetään 
sikoja vallan hyvästi. Jos tattaria sattuisi olemaan sioille

*) Suoliston pituus ruumiin pituuden suhteen on:
Hevoisella kuin 12: 1 .

Raavailla « 20: 1 .

Lampaalla « 27: 1 .

Sialla « 14: 1 .
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ruoaksi, niin ei pidä niitä antaman valkoisille eli valkean- 
pilkuisille sioille, tahi jos niitä annetaan, ei saa panna si
koja päivän helteesen, syystä, että silloin saavat helposti 
ihonvihat.

§ 248. Estääkseen siementautia siossa, joka ilmai- 
seikse pieninä herneenkokoisina kuplamatoina läskissä, on 
varottava, ettei sikoja lasketa ihmisten tarvepaikkoihin 
syömään, sillä jos ihmisellä on lapamatoja, niin seuraa 
jälkien kanssa munia näistä, ja jos siat niitä syövät, syn
tyy niistä siemenmatoja. Jos taas ihmiset syövät läskiä, 
jossa on siemeniä, ja näitä matoja ei tarkasti keittäen ja 
paistaen tapeta, niin siemenistä kehkiää lapamatoja ihmisen 
suolistoon. Ihmisen lapamadon on siis kehetessään täy
tynyt olla siemenenä sianlihassa.

§ 249. Sikojen ruokinnossa käytetään moninaisia 
rehu-aineita, niinkuin juustotehtaan- ja kyökin-karikkeita, 
jyviä, juurikkaita ja rankkia. Hevoisen liha on voimalli
nen ja usein huokea ruoka-aine sioille, samaten kalan tot- 
kut (suoskut); sitä vastoin on rapa, jota usein tavataan, 
pidettävä sangen kelvotonna ravinnoksi näille eläimille.

§ 250. Tarpeellisten ruoka-aineiden paljous määrä
tään niiden ravitsevaisuudesta, ja siintö-eläimet ovat pi
dettävät hyvällä ruo’alla, mutta ei liian lihavina; jota vas
toin syöttilästen pitää saaman runsaasti ruokaa 3—5 ker
taa päivässä.

§ 251. Mitä muuten hoitoon tulee, on muistettava, 
että siat, kun ne käyvät ulkona, joko aidatussa sikapihassa 
tahi laitumella, pääsevät vedelle sekä juomaan että jääh- 
täytymään, samoin kuin myös siimekseen (pimentoon) päi
vän palavimpana aikana. Jos tämä laiminlyödään, saavat 
siat usein kuumimpana aikana kovia tauteja, niinkuin ihon- 
punoitus- ja pernataudin, joista jälkimäinen on tarttuva ja 
ruttomainen.

§ 252. Sikopahna on talvella pidettävä lämpöisenä 
ja sikojen leposian pitää oleman vähän korkeammalla.
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Kaukalot voivat olla raudasta eli puusta, vaan aina sem
moiset, että niitä käy helposti puhdistaminen.

§ 253. Pikakasvuisempien sikarotujen laahtipaino  
saattaa olla 70—80% ja jos siihen vielä luetaan veri, 
maksa, keuhkot, tyhjennetyt suolet, niin voi laahtipaino 
nousta vähän yli 90 % eläimen elävästä painosta. Sioista 
taas, jotka ovat jalostamatonta rotua, se ei nouse niin 
korkealle.



Liite-
Eläinruokien sisällys,

100 naulaa allamainittu ja 
rehu-aineita sisältävät:

M
unan val- 

keais-ainetta.

T
ärkkelys
ainetta.

R
asvetta.

K
asvisyytä.

T
uhkaa eli 

K
ivennäis- 
aineksia.

V
että.

Vihantarehu:
N iitturuoho............... 2,5 15,0 0,7 11,5 2,0 69,0
A p i l a s ...................... 3,5 7,0 0,7 5,3 1,5 82,0
Rehuvirna ............... 3,1 7,6 0,6 5,5 1,8 82,0
Nauriin lehdet . . . 2,2 5,7 0,3 1,0 2,0 89,2
Moiliaisten (muuruu- 
tin) le h d e t............... 3,2 7,0 1,0 3,0 3,6 82,5

Potaatin lehdekset . 2,5 6,9 0,5 1,3 1.8 87,0
Heinä:
Nurmiheinä, hyvästi 
t e h t y ...................... 8,2 41,3 2,0 30,0 4,2 14,3

Apilasheinä............... 10,5 32,0 2,5 33,3 5,0 16,7
Puntarpääheinä (nur- 
mitähkiö, timotei) . 9,0 45,8 3,0 23,4 4,5 14,3

Jyvät, siemenet ja leseet:
Nisu (vehnä) . . . . 13,0 66,0 1,6 3,o 2,0 14,4
Nisun leseet . . . . 13,5 50,3 3,8 13,5 5,8 13,1
Ruis . ....................... 11,0 67,2 2,0 3,5 2,0 14,3
Rukiin leseet . . . . 12,5 58,3 3,o 10,2 3,5 12,5
O h r a .......................... 9,5 64,1 2,5 7,0 2,6 14,3
M altaat...................... 6,5 38,0 1,5 4,3 2,2 47,5
K a u r a ...................... 12,0 54,4 6,0 10,3 3,0 14,3
H erneet...................... 22,4 49,1 2,5 9,2 2,5 14,3
Virna (hiirenherne) . 27,5 46,5 2,7 6,7 2,3 14,3
Härkäpapu (lehmäp.) 25,5 43,0 2j0 11,5 3,5 14,5
Pellavan siemenet . . 20,5 18,0 37,0 7,2 5,0 12,3
Tammen terhot (tuorei
na ja kuorimatoina) . 2,0 34,2 2,3 4,5 1,0 56,0
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Ruumenet (akanat):
Nisun akanat . . . . 4,5 31,8 1,4 36,0 12,0

755
14,3

Rukiin akanat . . . . 3,5 27,0 1,2 46,5 14,3
Ohran akanat . . . . 3,0 38,2 1,5 30,o 13,0 14,3

Olet:
Nisun o l e t ............... 2,0 28,7 1,5 48,0 5,5 14,3
Rukiin o l e t ............... 1,5 25,7 1,3 54,0 3,2 14,3
Ohran o l e t ............... 3,0 31,3 1,4 43,0 7,0 14,3
Kauran o le t .............. 2,5 36,2 2,0 40,0 5,0 14,3
Herneen olet . . . . 6,5 33,2 2,0 40,0 4,o 14,3

Juurikkaat:
Nauriit . ................... 0,8 5,8 0,1 0,1 0,8 91,5
M o ilik k aa t............... 1,5 10,8 0,2 1,7 0,8 85,0
Potaatit...................... 2,0 20,5 0,3 1,1 1,1 75,0
L a n tu t ...................... 1,6 8,9 0,1 1,4 1,0 87,0
Rehujuurikka (valko-
juur.) . . . . . . .

Kaikenmoisia karikkeita ]a

1,1 8,0 0,1 0,9 0,9 88,0

sivutuotteita tehtaista y. m.
Potaatirankki . . . . l,o 2,9 0,1 0,6 0,6 94,8
Y iljarankki............... 2,t 6,5 0,3 1,6 0,5 89,0
R a p a ................... . 4,9 9,0 1,1 6,2 1,3 76,6
Pellavas-siemenkakku-
ja . . . . . . . .  . 28,3 32,3 10,0 11,0 6,0 11,5

28,3 24,1 9,0 15,8 7,8 15,0
Mallas-ituja .^. . . 23,0 42,7 2,0 17,5 6,8 8,o
M aito......................... 4,0 4,9 3,6 — 0,5 87,o
Kuorittu maito . . . 4,0 5,2 0,6 — 0,8 90,o
K irnum aito ............... 3,4 6,0 1,0 — 0,5 90,1

On aina muistettava että lehmät ovat jokainen ruo
kittava yksityisen luonteensa mukaan ja koska vielä kas
vit ja ruoka aineet yleensä sisällyksensä puolesta vaihte- 
levat paljo, sen mukaan minlaisella maalla ja ilmanalalla 
ne ovat kasvaneet, tekoajasta y. m., niin edellä oleva taulu 
on pidettävä vaan osoitteena ruoka-aineitten verrannolli
sesta ja keskimääräisestä sisällyksestä. Että yksinomaan 
perustaa eläinten ruokintoa näitten mukaan tehdyille las
kuille, ei siis käy päinsä, vaan ovat nämät kuitenkin jo- 
nakuna viittana ruokintotauluja laatiessa.
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Ruokin to tanlu  lypsy lehmil le .

Jokapäiväisessä ruo’assa lehmälle, joka painaa

naulaa elävänä, pitää oleman:

Munan val- 
keais-ainetta Rasvetta

Tärkkelys
ainetta

naulaa. naulaa. naulaa.

700 2,25 0,72 12,39
800 2,39 0,75 12,86
900 2,51 0,78 13,35

1000 2,64 0,81 13,83
1100 2,74 0,84 14,34
1200 2,88 0,87 14,81

Rnokintotauln hiehokarja l le .

Eläimen elävä paino 
nauloissa

Jokapäiväinen tarvis:

Munan val- 
keais-ainetta Rasvetta

Tärkkelys
ainetta

naulaa. naulaa. naulaa.

350 1,27 0,30 5,58
440 1,44 0,35 7,03
530 1,54 0,40 8,26
620 1,65 0,44 9,61
710 1,79 0,47 10,50
800 1,90 0,50 11,08
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R nokin to tan ln  syöttöraavai l le .

Rehu pitää sisältämän:

Eläimen elävä paino
Munan- 

valkeais- 
ainetta

Rasvetta Tärkkelys
ainetta

naulaa. naulaa. naulaa.

900 naulaa
Syötön ensiniäisenä kuukautena 3,15 0,72 12,37

« toisena « 2,91 0,81 13,68
cc kolmantena « 2,75 1,04 13,89
cc neljäntenä « 5,57 1,32 13,39

Syötön
1000 naulaa 

ensimäisenä kuukaut. 3,44 0,78 13,18
cc toisena « 3,11 0,86 14,33
cc kolmantena « 2,86 1,08 14,42
cc neljäntenä « 2,71 1,37 13,92

Syötön
1100 naulaa 

ensimäisenä kuukaut. 3,74 0,83 14,00
toisena « 3,35 0,91 15,26

cc kolmantena « 3,06 1,14 15,46
cc neljäntenä « 2,90 1,43 14,65

Syötön
1200 naulaa 

ensimäisenä kuukaut. 4,05 0,88 14,79
cc toisena « 3.61 0,96 16,04
cc kolmantena « 3,‘24 1,19 16,13
cc neljäntenä « 3,04 1,48 15,18
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Ruokintotauln lampaille.

Rehun pitää sisältämän:

Eläimen elävä paino 

nauloissa
Munan-

valkeais-
ainetta

Rasvetta Tärkkelys
ainetta

naulaa. naulaa. naulaa.

40 0,*15 0,03 0,74 H
50 0,18 0,04 0,89 . QD.

60 0,21 0,04 1,01 B

70 {syötön a lussa  
« lop u ssa

0,30
0,24

0,07
0,09

1,09
0,98

aa

• 1  1 Ss

80 { « a lussa 0,34 0,07 1,20 g
« lop u ssa 0,27 0,10 1,09 l »Ö

90 |
« alussa 0,38 0,08 1,29 f I
« lop u ssa 0,29 0,1 1 1,14 S

1 0 0 1
« alussa 0,42 0,08 1,37 1 B

1 s*
« lopu ssa 0,31 0 ,11 1,19 I  sB

120 0,43 0,12 1,59 PO
140 0,48 0,12 1,72 S>P

Ruokintoa määrätessä on ensin tunnettava eläimen 
elävä paino, jonka tiettyä katsotaan ruokintotauluihin, 
kuinka paljon eri aineksia pitää oleman päivän ruuassa. 
Sitte määrätään, ruokintotaulun avulla minkä verta niitä 
rehu-aineita, mitä tiluksella löytyy ja on hankkeissa, on 
annettava eri eläimille. Tässä on muistettava, että joka
päiväinen rehu-annos ei saa olla kooltansa isompi, kuin 
mitä edellä on osoitettu, sekä myös, että munanvalkeais- 
ja rasve-ainetta pitää oleman siinä noin saman verran, 
kuin ruokintotaulut määräävät. Mutta sitä vastoin jos 
tärkkelys-aineksia olisi enemmän tahi vähemmän,. kuin 
määrätty on, niin ei se tee mitään, koska viime kohdassa 
osa kasvisyytä voi palkita tärkkelys-ainekset.

E sim erkki, m itenkä pä ivän  ruoka lypsylehmille m ä ä 
rä tään . Johdoksi tämmöisiin laskentoihin panemme tähän
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esimerkin. Jos otaksumme, että lehmät eräällä tiluksella 
painavat keskimäärin 800 naulaa, niin katsotaan ruokinto- 
tauluista, kuinka paljon ravinto-aineksia vaaditaan joka
päiväiseen ruokaan tämänpainaville lehmille. Silloin nä
emme, että kukin lehmä tarvitsee:

2,39 naulaa munanvalkeais-aineita,
0,75 „ rasvetta ja

12,86 „ tärkkelys-aineita.
Sitte lasketaan, minkä verran heiniä käy antaminen 

kullekin lehmälle, ja muut rehu-aineet sovitellaan sen 
mukaan. Jos nyt, paitse heiniä, olisi annettavana juurik
kaita, kauroja, rapsattikakkuja, ruumenia ja olkia, niin 
voi arviolta määrätä päivämuonan kullekin lehmälle, näin: 

10 naulaa heiniä,
10 „ ruisolkia,

6 „ ruisruumenia,
15 n moilikkaita,
3‘/2 „ kauroja ja
2 „ rapsattikakkuja.

Tarkastaissa ruokintotauluja näemme, että nämä 
rehu-aineet yhteensä pitävät:

2,38 naulaa munanvalkeais-aineita,
0,82 „ rasvetta ja

12,32 „ tärkkelys-aineita,
tai melkein mitä ruokintotaulussa on määrätty lehmälle, 
joka elävänä painaa 800 naulaa.
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Vasikan kasvatus tauluja.
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Vasikan kasvatns tauluja.
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