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Johdanto.

SEJictbän npfpaifaijeen maanmiljetpfjeemme !uu(uu ci 
ainoaltaan roiljelpSfaSmien fptmäminen, niittäminen ja 
fofoaminen, maan mpös maan malmiStaminen roiljelps* 
taSroien fê itttjmifeUe jopiroaan funtoon. $ämä roaatimuS, 
maan malmiStaminen tahroille felroollijeffi, onfin maan» 
ir>itj[efijffen maifein teptäroä. ^a tämä roaifeuS on fitä 
juurempi mitä enemmän maanroiljelpS on fepittpnpt, fitlä 
fnn fanfan lijääntproät tarpeet roaatiroat ppä juurempaa 
tuioa maasta, täptpp famaSfa futjteeSfa mpös olla täptctpt 
ne epbot, töillä taSroien lijättp tuotanto on mapbollinen. 
Suurin ofa roiljelpSmaiStamme antaa 5 tai 6 jproää fa je 
pibetääit tppbpttäroänä tulona; mutta eipä puutu efimerffiä 
mpöstään, että oifein poibettu maa moi antaa ebetlifen jup* 
teen 5 fertaifen tulon, jopa enemntänfin. £ämä tobistaa, 
ett’ei roiljelpstapa ja maan malmiStuStaito pleijeen ole mielä 
fepittpnpt fiitjen määrään, tuin juotaroa oliji.

l:ft @i ole pibettp tarpeellista roaaria maanlaatuien 
fefoittamifeSta. SRaa on jofo liian läppä, jolloin ei fiinä 
taSroien juuret faa tarpeellista tufea, tai liian fiinteä, mU 
pitt ne eiroät moi enfintään tunfeutua.

2:fi @i ole maata tarfoituffen mutaijeSti muofattu, 
että fe olifi tullut puptaalfi riftaruopoSta ja joroeliaafji 
ilman maifutuffelle.

3:fi @i ole riittämästi lannoitettu. SOJaaSta on maa« 
bittu ppä enemmän tuloa ja miljelpffiä on laajennettu, 
mutta laajennettuihin miljelpffiin riittää ppä mäpemmän
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lantaa, ©iitä on feurannut tarpeellisten lastoin rarointos 
aineiben puute ja enenentifen fijaan on jaatu mäpennpS.

4:fi <gi ole tarpeen mutaan ojitettu. Siitä märfpps 
tefee maan pappametfi, tun roefi täpttää maan puofofet, 
ctt’ei ilma moi fiipen maituttaa. — ©i lannoitus eitä mit* 
tään matmistpstpöt täptä oifein tartoituStaan märäsfä, mefi= 
peräifeSfö maaSfa. ©itä fiinä fitte miljelpSfaSmitfaan meneStp. 
©entäpben puhutaan täsjä firjajeSfa ojitutjeSta. ältutta 
tun ojitus tartoittaa liian toeben poistamista ja fen fijaan 
tuöatin maanlaabulla taSmille tarpeeöifen toSteuben faa= 
muttamista, niin tulee tartastettamatfi I  S EBe b e n  m a itu* 
tuS faSroiin, II -UJiaanlaabut ja III O jitus.



I .  2 B e d e n  r o a i f i u t u s  R a s t o r i n .

SBailfa mefi on niin pleinen luonnon aine tapahtuu 
tuitenfin ufein, että eri titotöfa faSmit fitä enemmän tai 
mapemmän puuttumat. JBarfin tärfeä fuitenfin on että 
farmit faamat jonfun määräten paljouben mettä.

933efi on ifäänfuin farmien palmelija; fen amulla 
faamat ne taiten rarointonfa maasta fa ofan ilmaStalin. 
Äun mefi on liuottanut maaSfa olemat ramintoaineet ja 
niin fanoen imennpt ne itfeenfä, ottamat faSmit fitte tätä ra< 
rointoneStettä juurillaan. Jämä neste mie ultoa faabun 
raminnon lastoin foluja ja neStimiä mpöten taiftiin faSmin 
eri ojiin; ja mipboin antaa mefi omattin altuaineenfa taS: 
min ppmäffi.

panemme täpän ©affataifen profeSforin 21. ©tocl* 
parbfin mietteitä meben maifututfeSta fasmien fepittpmi» 
feen. *)

a) SBefi on fuoraStaan elatuSaine faSmille. 
©e nimittäin antaa niille molemmille alfuatneisfaan paps 
pea ja metpä, jota faSmit piilen ja tppen fanSfa elimellis
ten aineiben muoboStumifeen tarmitferoat. iJJupbaS mefi 
on näistä fapbeSta femiaUifeSta alfuaineeSta, ja fifältää 
1 1,096 painosofaa metpa ja 88,904 paino*ofaa pappea. Olo= 
muotonfa fupteen omat nämä aineet taafuja, mutta omat 
mebesfä femiaUifella moimatla ppbistetpt marfppbeffi. ®aS*

*) Äatfo Sanbtbrufsfemien EättrattHgt framftäflb af 3- 
© tod^arbt, I I  ofa, Ja 21. M anninen, h e t t e i t ä  Äatotouofista @uotne«fa
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mien fifällä tulemat ne elinvoiman tantta femiallife t̂i 
tyhbiStettytfi tointen ebellä mainittuin alfuaineiben, jofo hi*5 
Ien, ttypen tai molempain fanSfa neStemäififfi tai fiintiöitfi 
faktoin ofiffi, puuaineet)"!, tärtfeltytfeffi, öljtyffi, fasmiliimaffi, 
fiementoaltuaifelfi ty. m. SaSmit moimat faaba itselleen 
tämän meben jofo maasta juurittaan tai ilmasta lellittään. 
3>lmaSfa on näet aina maihtelema määrä mefihötyrtyä. ^aitfi 
ramintoaincitfi, tarmitfemat faSmit juuren paljouben mettä, 
jota faSmineSteenä, manalana liittuu faitiSfa fen ofiSfa ja 
jota paiptumifetta ja tataifin imetyttymifettä aina uubistun 
niin tauan tuin faSmi elää. Jämä mefi tetee ufeasti 70 
—90 profenttit tuoreen faSmin painosta.

b) 935 e f i auttaa malmistamaan faSmin elatuSs 
aineita ja ebistää niiben tefetyttymistä fopimaffi 
ramintoaineeffi. SRamintoaineet omat fiinteäsfä olo; 
muoooSfa fimennäiSaineiSfa ja ruotamuttaSfa; mefi mais 
tuttaa niisfä taffi temiallista tapausta: rapautuminen ja 
mätänemifen, fefä liuottaa famatta fiinä ftynttymät fuolat 
ja faafulajit, ja tarjoaa ne liuenneena faSmien juuritte.

c) 935efi mie fasmille muitafin elatuSaineita. 
^uoSteSfaan maan pääflitje eli malueSfaan fen lämitfe, ot* 
taa mefi faitfia liutenemia ja huuhtoutumia aineita, mitä 
maan tapaa niisfä timU ja maajoutoisfa, joiben fautta fe 
fäty. 9?äiStä muroistaan antaa fe fitte fasmille, niiben tarpeen 
mutaan monenlaifia ramintosaineita. — ©omaa tetee jetin 
mefi, jota fateena, lumena, faSteena eli fumuna tulee alas 
ilmasta, femmoifttte ilmaSfa olemille aineille, joita fe moi 
liuottaa eli mufaanfa ûuE)toa (nim. ilmaa, t)iiUJ)appoa, 
ammoniaffia, falpietaru fefä foSforiljappoa ty. m.

b) 955efi liuottaa faSmien ramintoaineita ja 
fitte fiertäisfään faSmiSfa jataa niitä. SlinoaSti 
neStemäifet ja faafumaifet aineet moimat, jofo juurien tai 
lehtien tautta imetytpä faSmiin. 935efi moi liuottaa fetä 
jätymeitä että faafumaifia aineita ja liuenneena moimat ne
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meben fan f̂a tuHa fen eri ofiin. $aSmit pibättämät näiltä 
maan niin paljo fuin tartoitfcroat; muut jäämät nesteenä 
[oluisfaj fiertetemään *). Sasmit ottamat ainoastaan 
tornin metifiä liuoffia, jotfa fifältämät 100—1000 ofaa 
mettä.

e) 333 e f i t e f e e maan termeel t i f emmäffi olo- 
p a i f a f f i lastoille, joS [itä maan ei ole liiaffi. ©e au U 
taa ilman maitetusta maaS[a: [itiä fateena maatan toajo* 
teS[aan, [e ajaa pois enti[en pilautuneen ilman ja jättää 
taas pöprpnä ilmaan nonStuan[a tai [alaojan lautta pois- 
juoStuan[a tilaa raittiimmalle ilmalle, ©iitä [ppstä tefee 
läpit[e juolfema mefi maan pauraammaffi ja fuopfeammalfi.

f) 2Be[i’ on lämpimän tafaajana eli järjeSs 
lä jänä  maalle ja lastuille. äöeben munttueS[a pöp* 
rpffi, [itontun paljo lämpöä, niin ett?ei [itä aistimilla eitä 
lämpömittarilla turnata. £)öprpn faeteSfa mebef[i, irtau
tuu [ama lämuö. ©entäpben meibän ruumiisfamme olema 
me[i ci anna ruumiimme fomimmanfaan fuumnuben ja tpön 
ajalla tulla lämpimämmät[i fuin noin 38°, fun [e run[aams 
man paiptumifen lautta ja ipon pinnalla pifipifaroiffi [ae? 
teSfaan fitoo liian, nlfoa tuobun tai [i[äS[ä fpnttjneen läm̂  
pimän; [amalla tamatla mailuttaa rnpöS fasmisfa olema 
me[i ja pitää ne miiieänä lefäluumalla. Samaa mailuttaa 
me[i maallelin ja foto maalunnalle, jos lähellä on fuuria 
mefifofoulfia eli paljo metjää, jota mailuttaa moimallifena 
foStenben lofoojana ja toi^buttajana.

SBeben maifutuS faSioien elämään on [iis äimän 
monipuolinen, ja tästä monipuolijuubesta [euraa, että [e on

* ) £iifa mefi fyaitytuu lehtien pnnä muiben mifyeriäin ofain 
lautta  ulos ja fen fifältamcit paifytumattomat aineet laSleumat fafeampana 
liuoffena fuoren aluSlerrolfia myöten juuriin tafaifin, tammat m aalta  
tulem an nesteen lansfa ja noufemat tylös uuhestaan.

Suom entaja.
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niille marfitx mälttämätön. @i töt)bt) tuonnoSfa mitään 
elollifuutta, misfä mefi ei olifi elämän mälittäjänä. 3ios 
mettä puuttuu, eimät fasmit jaa ramintoa. 9ie tuotemat. 
©e määrä mettä, jota riittää liuottamaan fasmin raminto* 
aineet ja mie ne määrättjUe paifatleen, on foljtuullinen 
foSteuS. $un foSteuS mäljenee tätä törmistä pienem* 
mäfji, on je liif af uimuub, ja juuremmaffi tuttua tiitä* 
märfyys.  ÄoSfa jefä liifafuimuuS että tiifamärfyys on 
faSmille mafjingotlinen, puputtafoon fummanfin poistami* 
jeSta eriffeen.

1. ?ii!afuimnuö.

SiifafuimuuS tuutuu niihin ajioipin maanmiljelyffeSjä, 
joista janotaan: „je on herran fäbeSfä, ei fiipett moi ipmi* 
nen mitään tepbä". Suutta täytyypä fuitentin myöntää, 
että maanmiljelyfjen ebibtyeSjä omat monet fuimuuben mai* 
tututfet parmenneet ja tulleet mäpemtnän tuntumifji. STiebot 
ja taibot omat maifuttaneet, että ihminen ypä ropfeammin 
on tottunut pettäämättä fatjomaan fuimuubentin maifutut* 
jia filmiin, on tottunut ypä enemmän poistamaan mirljeet 
omasta työstään ja pyöbytjenfä täyttämään luonnon jään* 
töjä, jotta omat pänelle amutfi määrätyt.

SiifafuirouuS on fatunnaiSten tuonnonjeiffain maifut» 
tama epäfoyta maanmitjetytjeSjämme famoin tuin liitä* 
märtyysfin. ©e tulee jofo ilmanalasta, paifallifiSta fei* 
toista tai miljelysjupteista. Sluteitta fijämailla, jotta omat 
taufana meristä ja muista mefistä, on ilma fuimempi tuin 
merien ja järroien rantajeubuilla; fitlä meret ia järmet paip* 
buttamat aina fobteutta ilmaan, joSfa je mcfipöyrynä ja 
taSteena ebistää tasmien fepittymistö. £>ieffaperäifet, au* 
feat mäti* ja fangabmaat omat myös tuimia. Jpieffa itfeS* 
tään on löypä ja yatara; pieffajymäisten mätitfe roaluu
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fabemefi alas ja !un t)ie!fa lämpiää, paisuttaa fe jääneen 
foSteuben Uniaan. Jämä tapahtuu fitä pitemmin mitä 
tarteampaa fjietfa on. ©en tifäffi on (juofoisroetomoima
farfeaSfa t̂efaöfa niin heitto, ett’ei fe moi fymemmäsfä 
mahbollifeSti olemaa foSteuttataan pintaan imeä. ©entäpä 
ben taSmit färfimät hiettamaaSfa fuimuubeSta, ja fitä enem* 
män, mitä tarteampaa fe on. — |)uono miljelys maituttaa 
tnyösfin liifafuimuutta. $oS maa on huonosti mnofattu 
ei ilma pääfe maan aineiben yhteyteen. $lntaSfa olemat 
mefif)iuftafet eimät ftis ppöbptä farmia fiinä määrääjä tuin 
fuohtealla maalla. — 2)iutta enimmän tähän maituttaa 
huono ojitus. $un ei femäällä lumen fnlaeSfa ole mebellä 
ojien tautta poiSpääfyä, jää fe pinnalle feifomaan, eitä 
pääfe pois muuten tuin mähitellen haihtumalla, ©amimaa 
fiHoin liettyy fomatfi tuin „arina" ja ennen tuin fitä fitte 
faa fylmölle pehmitetyffi, tuimaa fe niin ett’ei fiinä enää 
fiemenfään ibä, mavfintin jos femät on tuima, futen fe ufciu 
meillä onfin. ©iinä ei fitte pieni fabefaan paljoa auta, 
ftflä fabe liettää pehmitetyn tuiman famen pinnan niin tii* 
miitfi, etfei mefi pääfe fymemmälle tuin fangen hitaasti, ja 
ennen tuin tämä moi tapahtua, on enin ofa fabemettä hait)5 
tunut ilmaan tai juoSfut mietolla paifalla pintaa myöten 
pois. ©yysmitjan taSmuSfa olleSfa taas femätmeben tiet* 
tämä fami jää femmotfena feifomaan, ja jos oras on „me* 
ben painama", tyitto, tulen fe ufeimmiten outin, niin maa 
jää patjaatfi fuimamaan, jolloin fe metäytyy totoon ja haU 
feilee. ©iitä tiiptyy fuimaminen. ^alteamien laihoista 
lifääntyy ptnta=ala fuureSfa määräsfä ja ebistää meben 
haihtumista, fillä fe âit)tuu nyt fefä maan että halteamieu 
pinnoista, ©ymemmistätin pohjaferrotfista menee fiten foSs 
teuS famen moimattaan huofoiSmetomoiman tautta ilmaan, 
tunneS fe on taiten faSmille tarpeellifen toSteutenfa menet* 
tänyt.

9?äiStä ynnä muista feitoista tulee maanmiehen ottaa
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tarffa määri, niin että t)än fitte moi tarjota faitfia map; 
botlifia ehtoja foSteuteuSmuotojen liitteille, fe on: ebistää 
ja auttaa niiben luonnonlafien maifutuSta, joita mefi eri 
olomuoboisfaan, farmien elämää palmelleSfaan, noubattaa. 
©emmoifia ehtoja on:

a) Saateleminen. Onpan marfin luonnollista, 
että puutarhuri faStelee fasmianfa ja mirfistää niiben tnu 
muubeSta tuntumaa elämää, fatnoin on luonnollista että 
maanmieSfin mebeflä mirfistää peltojanfa ja niittpjänfä. 
Ullomailla, efim. 9JorjaSfa, 33elgiaSfa, (Englannista ja 9lanS= 
faSfa fuljetetaan eritpifillä jô batnffiUa ja foneilla mettä 
miljelpsten faStelemtfeffi. älieibän npfpinen laajaperäinen, 
rnäpän tuottama maanmiljelpffemme ei fuitenfaan tämmöifiä 
laitoffia fannata. ©e faipaa enemmän tpömäfeä, enemmän 
taitoa miljelentifeSfä ja enemmän lantaa. SBaSta fitte, 
fun pienemmältä alatta on opittu faamaan funrempia tu* 
loja, fannattaa meben johtoihin ja meben nostofoneifin fuu 
ria fuStannuffia fäpttää. äJJutta olifipa fuitenfin fuotamaa, 
että meillätin jopbettaifi mettä niittojen faStelemifeffi plei* 
lemmin, fuin fe tamallijesti tapahtuu, ©e ei moneSfafaan 
paifaSfa juuria fuStannuffia maatififaan.

b) SJiaan hoito. 2Dixaan tunnollinen muoffauS ja 
hoito ebistämät mpösfin faSmille tarpeellista foSteutta. 
2J?uofatuSfa, fuotyfeaSfa muaSfa täpttää ilma maan fyuofos 
fet ja mutana tulee finne mpöS mefifaafua, jota ilmaSfa 
aina on fitä fuuremmasfa määräsjä mitä lämpimämpi ilma 
on. Sun fitte maa fpmemmäsjä on ilmaa fplmempi, fa= 
fenee mefifaafu, laSfeutuu ruofamullan aineifin, niin fuin 
faSte fejäifenä pönä faSmille, imeptpp fifälle ja ebiStää 
femiallifia muutoffia faSmien raminto^aineisfa. SJtutta ruo* 
famulta faa tämmoifen mefifaafuja omistaman luonteen 
maSta fitte fun maanlaatujen fefoituSfupbe on oifea. Sun 
maanlaatuja tarpeen mutaan fefoitetaan, tulee ruofamulta

*
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fomeliaammaffi ilmaSfa oleman toSteuben omistamifeen, ja 
on tullut fiis fuimnutta maataan feStämämmäffi.

Sulapa et tietäifi, että pietfamaa on tuima, ja että 
tasmit fiinä furfaStumat pitemmin tuin fami* ja multa* 
maaSfa. ©e on löt)l)ää ja lämmintä, jonfa muoffi ei moi* 
taan pibättää mettä, maan fe menee fopta pieffajpmäisten 
mälitfe maan fifälle ja mitä jää jälelle, paiptuu ilmaan, 
paljas pietfamaa ei fiid moi pibättää juoffemaa mettä eitä 
mpösfään ottaa foSteutta ilmalta. 3JJutta jos fiipen tuo* 
baan famea ja multaa, niin fuimuuS mäpenee. ©amella ja 
mullalla on fuurempi taipumus ottaa ja pibättää fefä juot; 
femaa mettä, että mefifaafua ilmalta; ne omat fiiö foS* 
teuben ferääjinä pieffamaalle.

Säilillä maanlaabuilla, miSfä on toiStenfa fû teen 
riittämä määrä t̂eilaa, famea ja multaa, ja jotta omat 
ppmin lannoitetut ja tarfoitulfen mutaan muofatut on tämä 
omaifnuS. ©enpä muotfi ci multamalla, temeällä famella, 
fun fe on oifein poibettu ja tartoirutfen mutaan muofattu, 
ufein pouta rafitataan farmia.

c) äJZetfänpoito. 3^m '̂en tulee maifuttaa 
foto paitfafunnan ilmanalaan ja totea ebiStää fen luon* 
nonmufaista foSteuSfupbetta. Seinona täpän on metfän* 
poito. On näet huomattu, että miSfä metfä on pämitettp, 
ilma on muuttunut tuimatfi ja epäfäännöllifeffi, ja että fiis 
tarpeellinen määrä metfää autean fupteen, tetee ilman mai* 
peet tafaififfi, maifuttaa fuumuuben ja toSteuben tafaista 
maistelua.

SIrmattamasti jofainen lutija on jonfun terran fuu* 
mana päimänä aufealta metfään piStäptpeSfään puomannut 
ilman metfäsfä paljoa miileämmäffi. Jämä tulee fiitä, 
että metfä ainemuutoffiin fäpttää lämmintä, mutta mielä 
enemmän fiitä, että puista paiptuma mefi tarmitfee pop* 
rpffi eli faamffi muuttnaffeen paljo lämmintä* Jämä läm* 
min fätfeptpt) mefipiuffeefen, fillä fitä ei puomata aistimilla
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cilä lämpömittarilla. ©en muoffi ilma metfäsfä on uni» 
leärnpi. äftutta miileämpi ilma ei moi pitää niin paljoa 
mettä faafun ntuoboSfa, maan faafuljiuffafet yljbistyroät 
ifommiffi raffutoiffi. $lma tulee fiitä Ijarmemmaffi ja 
jamallaj fen ponnistusmoima roäljenee. ©entänen je ei 
moi pitää aufealla olemaa, mefifaafulla täytettyä ilmaa 
tafapainoöfa, jonfa muoffi tämä mirtaa metfätienoille, tjars 
menneen ilman fijaan. SJJutta täällä fun ilma on miile» 
ämpi, yf)bistymät myösfin aufealta tulleet roefiljiuffafet ifotns 
mitfi ralfnloiffi ja fofoontnmat pilmiffi ja (un täällä olema 
parmempi ilma ei moi niitä enää tannattaa, putoamat ne 
jateena alaö maalian. ©anotaan myös että maasfa olema 
fäfjfö maifuttaa puiben latrooista, marfintin mäfimailla, 
pilroisfä olemaan maStafäyföön ja roetää piimiä metfä= 
tienoille.

äRetficn roaifutuffeSta ilman alaan firjoittaa lehtori 
21. 6. |iolmgren firjaSfaan: „9äran om jorbmän ocf) fli= 
mat:" nSDtetfä pitää fitä ympäröimän ilman miileänä ja 
foSteana fetä maifuttaa fabetta. ©iten on metfä tärfeimpiä 
ja pyfymäifempiä lähteitä ilman ja maan foSteubelle. ©e 
roarjoaa maan laifjtuniifeSta, mafuuttaa fateen, lausuttaa 
fefän Reiteen, taimen fylmyyben, pitää yllä lähteet, purot 
ja mirrat, ja faiffialle (eroittää yebelmädijyyttä ja terroettä 
faSroullifuutta.

Äunfin tienoon yebetmäHifyybetle ja terroeybelle on 
metfä, etenfin mäfimailla marfin tärfeä; fillä fofemuS on 
fyllin tobistanut, että futi metfän Ijaffuulla on mäet mars 
fin paljastettu, niin ilma on tullut fuimemmaffi ja maa on 
laihtunut; mebeStä on tullut puute ja fijaan faatu aita* 
fautifia tuimia, fefä epäebullinen lämpöfuybe, ynnä muitafin, 
cpäfoptia pääsfyt mailalle".

b) ©ometiaS muororoiljelyS.*) 2luf)toljieffaifeSfa

*) Ä'atjo 2t. 'Kanninen, K ietteita  jtatorcuofiäta © ucm eSia.
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maaifa, jota et rnielä maanfefoituffella eli mapmalla fonni? 
tuffella ole faatu mepuufa pitämäffi, on peruitettama fem* 
moinen muoromiljelpi, joifa pelto pääfee malteta nurmet? 
tumaan peinän faimattamifella. heinän juuret fitomat 
maan foô fa ppfpmämmäffi. Soi fitä roielä pibetöön far? 
jän fpötinmaana, tulee maa eläinten tallaamifeita ppä tii? 
miimntäffi, joten fe moi paremmin lentää poutaa. Santana 
fäptetään palanutta farjam tai fefafontaa mäpän terrallaan, 
mutta ufein. ^epfufonta tefee fen mieta fuopfeammaffi ja 
pouballe aremmaffi.

e) Siemenen taiteleminen. Semätroiljan fie? 
menen taiteleminen fontamcbellä on fofemuffeita r.äptppp= 
mäffi fuimuutta maitaan. SBuorofaufi ennen fplmämiitä 
fefoitetaan eläimen fontaa meteen, jota )itte muutama ferta 
mielä pämmennellään, ja fun lanta on laiteunut popjaan, 
faabetaan mefi toifeen äitiään, jopon fiemen pannaan muo? 
rofaubeffi. Saataeifa otetaan päälle jääneet puonot jpmät 
ja ritfaruopon fiemenet poii. ©en mutaan fun jpmät mc? 
tämät mettä fifällenfä, lifätään fitä aina etfei jpmät tule 
tuimille. Soiteltu fiemen itää pitemmin, ja joi maaifa on 
ebei fen merran foiteutta, että fplmö pääfee oitein oraita? 
maan, niin orai marjoitaa maata ja eitää fen fuimamaita.

f) £ouf  os oraan jpräitäminen, fittc fun fe on 
tullut parin tuuman pituifeffi, on mpoi näpttänpt ppö* 
tpnfä poutaa maitaan liian fuopfealla pieffamaalla. @p* 
mään pepmitettppn, mutta ppmin painettuun peltoon pääfee 
ilma pitaifemmin, joten maa moi fiitä ottaa faafumaifet 
ramintoaineet ja foiteuben taimien ppmäffi.

g) O j i t u i .  Suten ebeUä mainittiin, liettää liitä? 
märfppi, marfinfin famimaan tiimiiffi ja femmoifena tuimaa 
pien määrin fomaffi. ©iinä ei moi tapaptua muolfaui 
fäännötlifeiti, joten eitpp mpöi ilman ja foiteuben fään* 
nöllinen maifutui maan ja lannan aineifin. 9?e jäämät
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liis tuotteena tamarana maahan ja lentänen faSmit fuip* 
tumat. — Sun maa tarfoituEfen mutaan ojitetaan, fatoa= 
mat nämä epäfopbat.

2. ?tifamarfpps.

©amotn tuin on tarpeen faifilla mapbollifilla feinoilla 
rajoittaa mettä, ett’ci je „fuimau foptuuttifen foSteuben rajaa 
mäpemmäffi, lamoin tulee fitä mpös fupiStaa, etfei f en 
paljous nou|e lamaa rajaa muremmafft. SuimuuS estää 
taimien laamalta rarointoaineita, foSfa mettä puuttuu, jota 
ne liuottaa ja fulettaa farmin eri o|iin. SiifamärfppS taas 
pajottaa faSminramintoaineet Itiaffi. $8efi täpttää farmin 
elimet fotonaan ja estää piilipapon [aannin ilmalta |efä 
laattaa fasmisfa tapahtumat ainemuutoflet epäiärjeStpffeen. 
Riutta täsfä paljolla mebeSjä on merrattain mäpän ra* 
mintoaineita ja farmit faamat niin fanottua „pienoa ruo* 
taa", fitlä me|i täpttää mpös maan puofo|et, ett’ei ilma 
moi maituttaa maan ainei|in ja malmistaa niitä liufene* 
mit|i ja farmille felmollififfi. ©autoin tuin fuimuus estää 
ramintoaineiben liufenemt|en, foSfa puuttuu tarpeellista foS* 
teutta, lamoin estää liifamärfppSfin niitä liufenemaSta, 
foSfa ei maasfa ole tarpeeffi asti ilmaa. Soptuullinen 
määrä foSteutta ja ilmaa täptpp |iiS mälttämättömäSti olla 
ppbpSmaifutuf|eS|a, jos faSmille tarpeellifet ainemuutoffet 
ruofamutIaS|a tapbotaan fäännöllifeSti maanmiljelpf|en pp* 
mäf|i maifuttamaan. ©entäpben |urfaStumatfin fasmit mä? 
räS|ä maaS|a, tai fepittproät pf|ipuolifeSti; rnnfo tulee 
löppä, mäpän ramitfema ja liemen mäpäpätöinen, fimuliaS, 
tulen näpbään mefitefän faSmiSta.

£ämä on liian meben |uoranainen maifutuS fasmiin 
p(een|ä; mutta läpän tulee mielä lifäffi |ei|oman meben 
tuottama paifallinen epätopta. IgoS maa on ta|amaa ja
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janfo lujaa, meben pitämää, ppjäljtpt) mefi fiitjen, eifä mene 
poi8 muuten fuin mäbiteden t)ait)tumatla. ©aitta on tapaus 
mpöSfin miettäroidä rinnemailla, jo8 lujemman pintaferrof* 
fen alla on läpäifemä maaferroS, jol)on forfeammilta mailta 
on mettä feräptpnpt ja tämä todempi ferroS pedon fot)̂  
bada fattuu maanpintaan. (Siitä amaa mefi tienfä ulo8, 
roaluu alaspäin ja pitää laajalta maata märfänä, ja feljit- 
tää miljelpSfaSmide mat)ingoUi$ten multa^appojen pnnä mui* 
ben ainciben muoboStumiSta, futen efim. nätjbään fjuonoSti 
ojitetuida fuomaida jo$fa fe felmemmin ilmautuu.

Xämmöifedä mefiperäijedä maalla ei fitte ole feroäedä 
ajattclemistafaan muotfauSta ja fplmöä ennen futn mtjo* 
(lemmin fefädä ja fidoin jaottaa jo oda oifea fplmöaifa 
opitfe. paistuminen fc täSfäfin mäntein pelastaa maan
miehen pulalta. 3Jiutta tiebämme jo, että baiptumifeen 
maabitaan paljo lämmintä, ©iitä tulee fitte maa fplmäffi. 
©entä^ben onfin märfä maa aina ft)lmä ja farmit tuleen* 
tumat fiinä Sitaatti. £)ada on aina tarjoda, fun maan 
ilma jäljtpt), mutta etenfin fpffpdä.

SiifamärfppS on fii$ rajoitettama, ja fe tapahtuu oji* 
tuffeda. SDiiten ojitus on tebtämä, että fe poistaa liitän 
märfppben ja famada eötää liifafuimuutta, fiitä tulee npt 
puhe. äJiutta ennen fuin fätjmme fitä tallustamaan, luos 
faamme afian jô boffi IpbSt filmätjö maanlaatuipin.
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fttpfpinen maanpinta on muotoutunut rapautuneista 
Titoilajieta ja fiipen fetauneista mäbänneistä cltmctlifiötä 
aineilta di faSroimultaSta. SBtiSfä määrästä eri fimitajit 
ja clintcflifct aineet, mutta, maaSfa roatlitfemat, fen mutaan 
nimitetään maantaji. Igätätnnm fuitentin niiben tätiä ta* 
matta fpntpneiben monien tajir uutteiben fclitptfen. ^ofa 
niistä taptoo tameita tietoja, tufcfoon prof. 3- 2trrpcniuS’cn 
„fD?aanmitjetysoppi"=nimi8tä firjaa. STäSfä on ftjttätfi, jos 
tarfaStammc maan maantaatuin pää*ofat: piettä,* jami,' 
fattti* ja multamaan. 9?äiben funtin eritainen tuonne on 
ojittaisfa ja ojitutfen faamoititffia tepbeSfä otettaroa tutuun.

1. £)ieffamaa on ujeimmin feoS monien erinäisten 
timitajien Rietasta. Jamatlifcsti on pääaineena ufonfiroi* 
tai ntaafälppäspieffa. tpieffamaa on fpfifattifen eli aine* 
tiittecllijen (uonteenfa futjteen töppä ja moi iangen mäpän 
pibättää toSteutta; mitä farfcampijpmäistä fe on, fitä pi= 
femmin menee mefi fen täpitfc, tai paiptuu ilmaan; jonta 
muotfi fe lämpiää pian, mutta ei ppfp fauan lämpimänä. 
$08 tämmöifesfä maaSfa on janffofitt töppää, täpäifemää 
pietfaa, tiiffuu mefi roapaaSti pieffajpmäistcn mätitte, ja jos 
miettous on tarpcetfi fuuri, faattaa fitä parrooin, ainoaS* 
taan erityisten feilfain maifutuffeSta tiifamärfppS maimata. 
«Siinä ci fiiS täpbctlincn, fäännönmufainen ojitus ole niin 
tärfcä, eitä tee niin juurta ppötpä, tuin tiinteättä, mcben* 
pitämättä maatta. SDJutta jos jantto on famea tai lujaa 
raubanfefaista pietfaa, on ojitus fen mutaan tärfcämpi,
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mitä fiinteämpi ja toeten pitätoämpi jautfo'on, tai jot fiis 
^en itmebtpp lähteitä ja muita „toefifuomia". £ämän jaa 
fpttä huomata letoätaifoina ja muultoinfin runfaamman ja* 
teen perättä, fotfa fiöoin peiton pintaan itmettpp ifompia 
tai pienempiä mävfiä paitoja, maitta muualta on tuima. 
STämmöifet paitat on faifiila maantaabuilia tartoin t)uo» 
mattatoa ojia määritetteSfä, fittä jot oja tulee fitle paitaiie, 
etfei fe fattaife „toefifuonta", ei fe täptä tarfoituttaan. 
Katfo Kutoa 1 ja Kutoa 2 (tämän tirjan atutfa).

2. ©atoimaa. ©atoi on puhtaana malteaa, lii» 
buntoärittä, tuten näfybään posliinitta. ifJuIjbaS eti pottu» 
nifatoi on Ijebetmätöntä, mutta femmoijena fe ei ote pelto* 
maatfa; fen featfa on tarteampaa tai hienompaa fjietfaa 
fcfä rautaa eri IjappeumiSfû teiöfa, joitta faa roärinfä, ja 
taittia, — taiffia niiben tiroitajien ofuutfia, joitta fe on 
murennut.

©atoimaa ottaa paiuttaatti mettä ja päättää fen t)i» 
taatti poit. SOtärfä famimaa on fitfeätä, toitjetpffeen tel» 
paamatonta. hienot fatoijpmäfet painumat taajaan tois 
fiinfa, jättäen toätiinfä aitoon pieniä tjuofofia, joitfa mefi 
ainoattaan totoin Sitaatti faattaa tiitfua. 2öefi fentätjben 
ei pääfe toaipumaan alatpäin ja tjailjtuu ainoattaan mitta!» 
tifetti poit. Sotutta tun fatoimaa tätiä tantalta atati ppfpt) 
märfänä, poitt)ait)tumiSta tettää mettcen taufoamatta, ja 
auringon antama lämpö menee enimmätfeen Ijutfaan". ©en» 
täljben fitte fatoimaa ontin fptmää. — SBarfin tärteä on 
fiit famimaan ojitut, ja ojia pitää otta tyllin taajatfa, 
poittaatfeen liifamärfppttä. Kun toefi matuu atatpäin ojain 
fautta poit, tutee ilma fijaan, täpttää maan tjuofofet ja 
lämmittää fitä.

3. Katft imaa on faltfifitoittä rapautunutta foraa 
tai jauhoa, jota on puolen, tai toietätin fuurempi ofa 
pietän tai famen featfa. SBarfinaiSta tattfimaata ei tiettä*

2
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roästi löpbp Suomena, ©itämästään merfelimaata eli pa» 
remmin raaffumertetiä, joSfa on roäpemmän pienoa fatlfia 
pproin fefamteena jofo Stefan tai faroen fanSfa, löptpp muu» 
tamiöfa paifoisfa. ©itä täytetään paraaStaan rnuiben maan» 
laatujen parannuffetfi. iUtiSfä falffimaata eptä jo tunne» 
taan tai roaSta tötjbetään, on fen f̂ fifaUifen luonteen fup» 
teen »orteen otettaroa, että fe ottaa paljo »että mutta 
päästää fen pian pois ja fui»aa fiiS famaten pian, »aitfet 
fuitenfaan niin pian tuin piettä.

^oS faltfimaa on piefanfefaista, ojitetaan [itä famoin 
luin pieffamaata, niin että ojat tulemat Varmempaan fen 
luonnollista tarroista feuraten. ©aroeda fefoitettuna taas, 
mitä enemmän faroea on, afetetaan ojatfin taajempaan fen 
mutaan niin luin faroella.

4. jututtamaa on jäännös mätänemiStilaSfa ole» 
mistä elimellifiStä aineista paraaStaan faSmiSta. j?iifamär» 
fppS on eStänpt tarpeellista ilman roaifutuSta, joten pappi 
ei ole moinut polttaa faSmin piiltä, futen tamallifesfa pas 
lamifeSfa, ja on fiiS jäänpt mustana tai rusfeana aine» 
joutfona jälelle. Jämä on multa. jututtamaa on puonorn» 
paa fen mutaan mistä tasmista fe on fpntpnpt ja miten 
paljoSfa »ebeSfä mätäneminen on tapaptunut, fetä roielä 
miten liitä mefi on fen ramiutoaineita puupbcllut. Saipempi, 
mäpemman mäbännpt multamaa maatii enemmän ojia ja 
ne pitää laSfemmifen »aralta olla fpmempiä.

SJtultamaa ottaa mettä enemmän tuin mitään muu 
maantaji, eli noin 2 fertaa oman painonfa juotfemaa mettä, 
ja ilmasta 3—4 fertaa niin paljo tuin fami, ja päästää 
fen pois pitaammin tuin fami. jututtamaa tuimana lämpiää 
pian, mutta mpöS „jääptpp" pitemmin tuin muut maanta» 
jit. Sun meben paiptuminen fäp pitaaSti, on fe fplmä ja 
fiiS palkinen; ja tun fe famalla on papan, niin miljelpS» 
aSmit eimät fiinä m neStp. jututtamaa on fiiS ennen faif» 
fia faatama „tuimaffi". Ojitus tefee täsfä fuuremman ppö»
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bpn luin miefäätt muuöfa rnaaöfa. „©e tulee tätjbetlifen 
pof)jug= eli faIa*ojituffen lautta marjtn toifen tuontoifeffi.''*) 
©timellifet aineet rnätänemät luu ilman Ijappi faa niihin 
maifuttaa; mutta tulee tauljlealfi, fabottaa maljingollifet 
muttaljapponfa, jos fe maan ei fotonaan puutu fimennäis* 
aineita; mebeöfä olema rautaljapefytuma muuttuu raubans 
ruoSteeffi, jota ei ole maljingoHinen, maan tefee jamen mir* 
laa, pibättää Ijiitiljappoa ja ammoniaffia.

* i  Äatfo: § .  3 .  ® . SI. Sacopptban’irt „9JJaatalouben oppi".
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Saabatfcen maata tätiin tetmollijetji miljetpSfaSmien 
tuottamifeen, on fiitä enfifji poistettama liitamärtpps. £ämä 
tapahtuu funnollijen, tavtoituffen mufaijen ojitufjen tautta.

9Min fauan tuin maa ei ole ojitettu ja jeijomaSta 
mebeStä toapautettu, ei fttnä fitä ennen moi rumeta muihin 
parannustoimiin. 9ie alat, joisja ruofamulta ja janffo 
omat alati tai fauemmin aitaa mettpneinä, moimat tojin taS» 
mattaa eräitä huonompia ja tarfeampia ruohoja, mutta mi» 
tään marjinaiSta pebetmällifppttä ei niisjä ole miljojen ja 
muiben parempain faSmien moralle, Semmoifen maan lan» 
noittaminenfaan ei malja maimaa, fiöä lannoitus maituttaq 
fiinä marjin mäpän tai ei enjinfään. Kun maa on lä= 
peenfä; meben maHaSfa, on fiitä ilma jen lautta pois ful» 
jettu ja moi maituttaa ainoastaan ruotamullan pintaan. 
Sun ilma nain on eStettp maasta, eimät ne muutotjet jaata 
tapahtua, joita taSmin raminnon muoboStuminen maitta» 
mättömäSti maatii. Sarjanjonta ei jcmmoijeSfa maaSja 
moi tarpeen mutaan liueta ja marjinaisten maan aineiben» 
Iin rapautuminen on feifapbuffisfa. £äpän tulee mielä, 
että martä ja puonoSti ojitettu maa aina on fplmää ja jen» 
täpben fopimatonta miljellpiöe lastoillemme; jitlä fiinä olema 
meji ei moi poistua muuten tuin pinnasta paistumalla, 
^aiptumifeen liittpp aina jotu oja maan lämmintä. «Siten

* ,  Säpteenä on fäptettp 3 -  S tn lje m u 8 ’en „3Waantt>iIj. opp i" , 
Jp. 3 -  © .  St. S aco p p ib a n ^ n  „2)?aataIouben oppi" , SI. ® a p ! ’in  ,,'pel»  
to m a a n  o jitu ffe s ta "  p. m .
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maa jääptpp ja jää (itä lämmintä maille, jota on miljeltp* 
jen fasmien tepittpmifelle tarpeen. Sun ilma ei faa mai* 
futtaa rnofamullan alifiin ofiin ja janffoon, niin ftipen to* 
toontuu plemämmitle faktoille mapingoHifia aineita. (Satfo 
ebeöä: giitamärtpps). Ŝ äiben laittein feillain muotfi tjEpteenfä 
on ja ppfpp märtä ia huonosti oiitettu maa pebelmättömänä 
talli lumminlin fopimattomana tamallifille miljelpstasmil* 
lemme.

fDtaan ojitus on fiiS enfimäinen ê to f en oitein mit* 
jamalfi faamifelle; ia mitä muuta teptäneentään, ie äimän 
mäljän ppöbpttää tai ei oöenfaan, ennen luin maa on pp* 
min Ja tartlaan ojitettu. Ojittamifen pitää täpbä ebellä 
ja perustaa taittea muuta parannusta. ©entäpben fillä 
onlin armaamaton armo maanmiljclpffen enemmälle ebiStps 
mifeHe ia maurastumifelle.

SlinoaStaan fitä maata moi fanoa täpbellifeSti 
oittetutfi, jota ei maimaa läpeifiStä plänteistä eitä fas 
teestä tulema mefi, fetä on mapaa taitista hetteistä, pnnä 
muusta „popjamärtppbeStä", jota {ontosta faattaifi nousta 
ruolamultaa mapingoittamaan.

@but, jotta täpbellinen ojitus maituttaa, omat:
1. fDtaa lämpiää ja joubuttaa pitemmin taSs 

mten tuleentumista. Soitti mefi, {ota maahan tulee, 
pääfee ojain lautta ulos, joten paistuminen täpbellifeSti oji* 
tetusfa mainioSfa on paljoa mäpempi, tuin ojittamattomaSfa 
ja paiptumiSlämpö jää ftten maan ppmäffi. ©itämpöten, 
tun mefi painuu alaspäin ojiin, tulee ilma fijaan ja täpt* 
tää maan puotofet. ©iitä lämpiää maa, toSta on par* 
paan tasmun aitana maata lämpimämpi, ©enpä muotfi 
tasmit joutumat pitemmin ojitetuSfa maaSfa.

2. SKaa tulee mitjamammaffi, tun ilma ja mefi 
pääfemät mapaasti ruotamultaan ja janttoon. Sumpitin, 
fetä ilma että mefi antamat ramintoaineita maapan. $1* 
man maifututfeSta mpös rapautumat piettä ja fami; maaSfa
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olemat etimeöifet aineet muuttumat rapautumifesta muo* 
boStnneiben fimennäiSaineiben fanSfa fasminraminnoffi.

3. O jitettu maa ei mety läpimärätfi, eitä ftis 
tule fateeSta niin pian muoftauStyölle fopimattomatfi. Oji* 
tettua maata moibaan fyffyHätin mielä muotata, maitta 
fiitä ojittamattomalla mainiolla jo on täytynyt latata.

4. XäybellifeSti ojitettu maa routaantuu 
mäyemmän ja fulaa femäältä aitaifemmin. SDtaaSfa 
olema toSteuS ja mefi fe on jota jäätyy, ja routaantuu, mutta 
ei maan aineet. Ojitettu maa ei fifäUä niin paljo mettä, 
tuin ojittamaton, eitä fe fiiS moi niin fomaSti routaantua. 
hiinpä toteutus fyllin tobistaa, etfei routa yymin ojitetusta 
maaSfa mene milloinfaan niin fymäHe tuin mefiperäifeSfä 
ja muuten famoisfa fuytcisfa olemasfa ojittamattomasta 
maaSfa, ja että fe myös fen muoffi helpommin ja marems 
min lähtee femäeöä. ©yysmiljan lastuaminen aitaa aifais 
lemmin ja tun muotfausta moi alottaa ennemmin temäellä, 
faabaan myös aifaifempi feroätfylmö, jota fyysyalla ei ta= 
moita. fltäin tulee fefä tasamaita että maan muoftauSaita 
pitemmätfi, jota on erinomaifen tärteä meibän poljjoifeSfa 
maaSfamme, joSfa tefä on niin lyyyt.

5. SJtaan muotfauStyö fäy täybellifemmin 
ja yuoteammin. SäybeHinen ojitus tartoittaa, paitfi 
maan tunnollista fuimauSta, myös faaba ojitus, maata lii* 
atfi löytämättä, niin fomitetuffi, että muoffauSta moibaan 
mapaaSti täybeHifemmitlä maanmiljetysfoneilla toimittaa, 
joten työ fäy joutuifammin ja Ijuoteammin. SötuotfauSta 
yuoistaa myös fetin, että ilma, jolta nyt on mapaa pääfy 
maayan, muyeuttaa fitä ja tetee fen yienontamifen yuo* 
feammafft.

6. tyrnin oj i tetusta maasta on tulo run* 
faampi ja tuotettamampi, fiHä miljetystasmit feyitty* 
mät fiinä täybellifemmin ja färfimät mäyemmän fateeSta, 
toSta mefi yelpoSti menee ojiin, ja tun tasmi fiinä fitte faa
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tarpeellifen ramintonfa, tulee otti mapmempi, ett’ei mene niin 
petpoSti totoon joten fiiS miljafin tuleentuu tafaifeSti. Sitä 
fiinä fuimuustaan rafita, fun ilmaSfa olema mefifaafu maan 
puofofisfa fafcnee mebeffi. 9Jtaa näet fäteitee työttä länt* 
mintä ilmaan ja fiiS jääptpp, joten tulee ototlifeffi mefifaa* 
fun faentajatfi. ©itä irnemät fitte taSmien juuret, SaSmin 
juuret moimat fiinä mpös tunfeutua fproätle maahan pate* 
maan ramintoa fiitä mebeStä, jota puofoismetomoiman lautta 
tulee {autosta.

7. ?aipo tulee tafaifempaa ja f f t»t> aitai* 
f emmin. £äpbeöifeSti ojitetulla maalla jaottaa muofata 
niin että ruofamutta on faittiaHa toto pellon alalta pptä 
paffu, jota tetee, että taSmu on tafaiSta, ©iinä
mpös ilman maitutuS ebistää fasmien aitaifempaa ja ta* 
faista tuleentumista.

S. SBiljafaSmit tulemat termeempiä. Sun 
laitti fasmamifen epbot on faatu mapbotlifen täpbeöifeffi, 
ja fitä maStaan laitti esteet poistetaan, tatoaa tamatlifet 
mitjataubit. ©emmoifia omat mefiperäifeUä maalla ruoste, 
notipäät, mefiruoSte ja pomejaupot.

Ojitus on taljbenlainen: 2lmo*ojituS ja falasojis 
•tus. ©elmppben muotfi fefä molempain tärtepteen tatfoen 
puputtatoon tummaStafin eriffeen.

a . 3 lm o * o j it u s .

@nnen tuin marfinaifeen ojituStpöpön rppbptään, on 
tartastettama:

l:fi 3J?aanlaatu, marfintin janffo, onto fe lujaa ja 
toebenpitämää, jolloin maa fuuremmaSfa määräsfä taipaa 
■ojia;

2:fi Slfema, onto fe tafainen tai epätafainen, mäpän 
«mietto tai jprttä, ftHä ojille on faatama tarpeellinen lastu
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ja fiis tutfittama peiton miettous. £ämän faattaa ufeinfin 
filmätlä huomata; mutta misfä afema on niin tafainen, etfei 
filmä fitä erotta, on fe tutfittama forfomittauSsfoneella eli 
forfopuntariHa. Sun fitte tämän futfinnon jofjbotla on I8p» 
bettp peiton alaifin paitfa, jopon toeft faattaa tofo maan 
alasta fofoontua, määrätään fiiljen m aitako ja.

3:fi ©pntppfö märfppS paifalle tanfeamaSta fabeme» 
beStä, jolla ei ote poiSpääfpä, mai tuofo jolu läpäifemä 
maaferros mettä ulompaa, pellon utfopuolelta. Siäiben feif* 
lain maatimuffeSta määrätään fitte ojain pailta ja paljous, 
tarpeen mufaan tututaan tortopuntaritta funfin ojan paitfa 
ja mertitään ojan fpmtjps numeroilla ojan eri paifalle tpös 
tpiljin paatuisin, ©itiä tumalla tulee funfin ojan poljja 
tafainen ja tarpeeffi mietto, moibaffeen laSfea fiiljen tuleman 
meben ulos. Ojamiefjellefin on paljoa puofeampi näiben 
merffien mufaan faaba tpönfä fetmollifeffi.

(gnfin faimetaan malta*oja; tämä pitää fuunnan puo» 
Iestä olla fuora, jos fe maan on mapboHiSta, mutta jos 
fitä täptptj mutfistaa tefjbään tuimat pporeät, etfei mefi 
futmaSfa fpö ojan fimua. ©uuruus tekään fen mutaan 
fuinfa laajalta alatta fen tulee mefi foota. SJieibän tamats 
tifitla mainioillamme riittää jo femmoinen oja, jofa on 4 
jalfaa fpmä, 1 jalfaa lemeä pohjasta ja 9 jalfaa maanpin* 
nasta, ©uuremmilla aloilta ja fun miettous on mäkinen, 
tefjbään oja lemeämpi. ©pmppttä ei ufein tarmitfe tifätä. 
Saimaminen aletaan ojan alapäästä, että mefi, jos fitä 
ojaan tulee, pääfee malmista ojaa mpöten pois ojamieljen 
tieltä.

Sun maltaoja on faatu malmiiffi, faimetaan nisfa* 
eli pmpärpsojat, jotta estämät pellon ulfopuotella ote» 
miltä ylemmiltä mailta tuleman meben pellolle malumaSta. 
Jämä on tärfeämpi tuin fitä tamatlifeSti otaffutaan; fillä 
ufein näljbään pelto tarfoin faroitettana „miififplifiin" far» 
foiljin, „eifä fittefään Uljbo ppfpä tuimana", fanotaan iV
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metelien, »aitta et niSfa=ojaa ote enfinfään mäftrinteeStä 
tulemaa »että maStaan ottamasfa. Jämä faa »atua enftn 
pellolle ja fiettä fitä maSta farfasojilla toetetaan poistaa; 
jos fen fijaan funnottinen niSfa=oja olifi peiton pläpuoletla, 
pääfifi paljoa »äfjemmiHä farfa=ojilIa. Jäpän fatfoen näpt* 
täifi farfosojia pibettämän enemmän tämän, luin tarpeen 
»aatimana.

9?iSfasojan fuuruuS riippuu fiitä onfo fen tartoituf* 
fena estää ainoastaan pintameben pellolle pääfemistä, »ai 
tapbotaanfo fillä fatfoista mpösfin fifäifiä maanferroffia 
rnpöten'tuleman popja=mettä. GrbellifeSfä tapauffeSfa riittää 
ufeinfin 2 jalan fpmpinen oja, mutta"joS maanala on mefipe* 
räinen, täptpp nisfajojafin joSfuS olla 3 tai 4 jatfaa fpmä. 
©emmoifeSfa maaSfa misfä läpäifemättömän faroen päällä 
on läpäifemä IjiettaferroS, täpttää nisfa^oja paraiten tar* 
toituffenfa, jos fe laimetaan join fortteli lujaan, läpäife* 
mättömään maaferroffeen, fun fe »aan ei ole pien fpmäsfä 
tötjljän maaferroffen alla.

Söatta^oja ja niSfasoja pihistetään {aSfu*ojil(a, 
jotta miemät meben nisfa»ojasta matta*ojaan. 9lämä tulee 
olla mapbollifuutta rnpöten foptifuoraSfa maltasojaa ja mpöS» 
fin niSfa*ojaa »aStaan, ett’ei pellolle fpntpifi taitoja terämä» 
tuimia, joita on maifea miljelpsfatuilla muotata. tornin 
jprfitlä paitoina täptpp niitä fuitenftn afettaa miistoon, 
joten miettouS tulee mäpemmäffi, ett’ei mefi rpntää liian 
fomaSti ja fpo ojaa riffi, eitä mpöS malta=ojaan puSfe jä* 
rin fomaSti ja tututa maStapäiStä malta=ojan laitaa, !3ioS 
maalla on foptuutlinen miettouS eitä fe muuten ote luon» 
noStaan »efiperäinen, faamat nämä ojat olla noin 400 jät» 
taa toifistaan, jopa enemmäntin. SJfuuten pannaan niitä 
niin tipeään tuin tarmis »aatii ja afetetaan eritpifeSti fii* 
pen paiffaan, joSfa maa on märtää. SaSfusojat laimetaan 
»äpän fpmemmiffi tuin niSfa*oja, että ne fitä paremmin 
ottamat faiffi meben nisfasojaSta, ja mäpän matatammiffi
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tuin matta*oja, joten toefi taas laStu*ojaSta menee {juote* 
ämmin matta*ojaan. 9?e pitää olla 3‘/a tai 4 jaltaa jpmiä 
aina fen mutaan miten nisfa* ja matta ojan fpmpps fetä 
maan luonto maatii.

SJtatta nista* ja malta*ojan mälillä jaa totena jar* 
fena eli palstana olla 400 tai forteintain 600 jaltaa pittä. 
$oS je on pitempi, täptpp palstat fattaiSta poifti*ojilta; 
fitlä fun roefi tullee pitemmän mattan palstaa mpöten, pp* 
fäptpp fitä mattalla palstan atapääpän ja tefee maan fiettä 
roefiperaifeffi. l>Poiffi*ojat luobaan pptä’fuuntaijiffi matta* 
ojan tanSfa, pptäpitfillä mälillä, jos ei peHoSfa olemat not* 
telmat ja mefiperäifppS toifin määrää. — ‘»poittisojat tep* 
Pään mäpän matalampia tuin laSfu»ojat, joten mefi niistä 
paremmin maluu laStu*ojaan.

9täin ojitettuna faabaan pelto fuorafulmaijiin tai fuun* 
nitaan muotoifiin palstoipin (Suma 3), joiSja jaottaa muoftauS 
puoteaSti, aitaa paastoamatta, täpttää ufeampaan fuuntaan 
ja fiten faaba tpö tarfoitufjen mutaifeSti tepbptfi. SDiärfä* 
luontoifetla maalla täpttämät muutamat näillä palstoilla 
mielä pienempiä farfa-ojia ja joroilla mefimafoja, tuntpia* 
tin tarpeen mutaan.

SBarfinainen farfasojituS*järjeStelmä eroaa ebetlifeStä 
fiinä, että ojat ajetetaan mapbotlijuuben mutaan pptäfuun* 
taifitfi, noin 5—7 fpltä ojain mätiä, ‘•pelto on filloin tul* 
tut jaman tempifiin, pptäjuuntaijiin fartoipin, jonfa muotfi 
fanotaantin tätä ojituStapaa farta*ojitufjetfi. Somalla ja* 
mimaalla, martiniin jos fiinä on lastu äimän mäpäinen, 
ontin paras täpttää farta«ojituSta liifamärtppben poiStami* 
jefji, jillä lemeä, tafainen palsta jaottaa femmoifelta maalla 
ppfpä teStettä mejiperäijenä, taSmitle epätermeeltifenä, eitä 
palSta*ojituS jiinä jitloin täplä tasoitustaan.

Ojia määriteöesjä on enfin tartaStettama onto maa 
niin'tujaa, että fiinä ojat feifomat mierimättä. @iinä fitte 
jaottaa tepbä ojat ppstpfimuifemmitji, etfeimät mäpennä niin
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paljo pintasataa peitotta, ja mähän fpmemmitfi, joten jitte 
f arat faattaijx jen mutaan olla mähän temeämpiä. £äsjä 
on fuitenfin tjuomattama, että farta»ojain marjinainen pää* 
määrä on pintameben poistaminen, fittä Jarmoin faatetaan 
niitä ilman juurempia tuStannutfia ja tpBmaimoja niiben 
tunneSfa pitämifeen uhraamatta tetjbä niin fhmifji, että ne 
pohiantärfppttä faattaifimat poistaa.

Ojat afetetaan pittin miettoutta, tai miSfä J)t)tt)in 
mietolta maatta tämmöistä ojitusta täytetään, miistoon etfei 
tuefi liian rajusti juoSteSfaan „jöifi'' ojaa ritfi. ©emmoi* 
filta paitoiHa, miSfä farfa*ojat tutemat olemaan taStu=ojana 
niSfa*ojaSta tuteiuatte mebette, aletaan ne niStâ ojaSta. 
■äJfuiSfa paitoisja aletaan ne noin 4—6 fppnärää päästä 
niSfasojaSta. S£äStä on fitte ilman ojafanfia eli
tumppuja taittamatta tiiftua tpö* ja peltofalujen tanSja 
muotateSfa jetä eton forjuuSfa, fultefin eri faratte.

@arfa*ojituS on meiltä pteifemmin teminnpt ja tun» 
nettu ojituSjärjeStetmä, maitta ei tuitentaan faifin paifoin 
tarfoituffen mufaijimmatta lamatta täptettp. Ufein omat 
f arat, ilman mitään fpptä marfin epäfäännöttifet, ojatmuts 
faifet tai äimän pienet, tpntömaon fattaijet ja temeä nur* 
mipentere molemmin puolin ojan taibaSfa; muuten ei pet* 
toSja ote mitään nisfa» tai pmpärpS^ojaa. 9täin nätee 
ufein ojitettuna tuimia piettä* ja tangaSmaita, joisfa täm* 
moinen ojitus ei fuintaan tuota tartoitettua työtpä. Slfia 
on tärteä huomata fen muotfi, että jos maa ei ote mefipe* 
räinen, ei oja tuo maahan mitään lifäsaineita, uutta laSs 
mumoimaa. 3;oS ei niitä maaSfa ennestään ote, ei niitä 
ojasta tule. Ojitus fiis tuimatta hieffamaatla ja muuSfatin 
maasfa ebettä mainitutta tamatta järjestettynä, on maan 
foriStuffena, muotUafiana ja tuottaa maan juuria tpöroais 
moja niiben tunnoSfa pitämifeSfä ja pouta*aifana juureni* 
paa tuimuutta, (tatfo amo*ojituffen miat). 5£ä$fä fiis jaa* 
tetaan janoa, että on ojitettu tiiafji, maitta muuten tarfoi*
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tuffen mutainen ojitus outin meillä mietä feSfitieSfä. Äpttä 
fe on totta, „ett’ei oja maata pahenna", niin tuin janotaan, 
mutta fuimaSfa paifaSfa on fuitenfin teptp ppöbptöntä tpötä; 
itfe maa ei ote fiitä parannut, on maan näfjtp paljo mai* 
»aa ja faatu maan ilmaStottifet fupteet epäfuotuifemmitfi, 
niin että fuimuuS fiinä fomemmin fosfee. parempi on täm* 
möifen maan ojituSfuStannuffet, fun pmpärpS*ojat, mattaa 
oja ja tarpeeUifet ta8fu*ojat on laimettu, täpttää maan taa* 
tuin fefoituSfupteen parantamifcen fametla ja mullatta p. m. 
ja fitte runsaammin tai ufeammin tannoittamatta fpmem» 
mätiä fpnnötlä ja tarfoituffen mutaifetta muottautfetta te* 
Eittää maan faSmufupteita. Ojitutjettatin ottoon fiis oitea, 
paitan, maantaabun ja ilmastollisten fupteiben määräämä 
rajanja.

Stuten ebettä mainittiin, tepbään ojain fi»ut tuntin 
maan luonnon mutaan niin faltemitfi eti tietoitfi, että pp* 
»in feifomat. £aWatUfin fattiStuS on niittä 45 astetta, eti 
toifin fanoen, ojan fimut omat niin tiefot, että jos ojan 
popja fpmennetään [imujen jopbon mutaan tunneS pptpmät, 
tetemät ne toistanfa maStaan fuoran tutman. ©imujen 
afento tuteetin itäänfuin „itfeStään" fun enfin määrätään 
ojan fpmpps olemaan efim. 4 jatfaa, ja popjan temeps 1 
jatfaa. £>jan temepbetfi maanpinnasta otetaan fitte 2 fer* 
taa ojan fpmpps pnnä tifäffi pohjan lemepS; fiis 2 fertaa 
4 on 8, ja 1 tifää on 9, fiis oja ott fittoin 9 jatfaa temeä 
päättä.

3oS npt lujatta maatta faafin ojan laihat olla täSfä 
mainittua määrää ppstpmmät, täptpp ne täplättä maatta 
ja tuopufametta, marpnfin uubismitjelpffisfä, otta tiefommat. 
©itte fun maa on afettunut ja enemmän miljettp, feifomat 
fiinäfin jprtfätaitaifemmat ojat. Suopufametta fanomat 
muitamat ojain feifoman paremmin, jos ojan popja tepbään 
ppöreä.

^ävjeStetpSfä ojitutfeSfa maabitaan mpöS, että ojat
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tulemat fäännöttifiä. ©entäpben on paras tottumattomain 
taitoajain lätjttää ojamattia (Intoa 4). ©itiä faa ^clpoöti foetet» 
lulfi, että ojalle tulee pitfin pituuttaan famanlainen fäännöt» 
linen muoto. — Ojia luobeöfa peitetään ojamutta noin 2 jollaa 
oian reunatta, fillä multaa poib torjategfa, tun fe on ti* 
lettä ojaa, ei moi estää (itä ojaan mierimägtä. 3og fe toag 
fattuifi fiinä miimäptämään enemmän aitaa, painaifi fe ojan 
iaibat fifätte. — Sun ojamutta on pois mieti), tai lemitettp, 
tuobaan nurmipenteret o jäin laihoitta taiffi pois janlon 
tafatte, että mefi pääfee mapaagti matumaan ojiin, ©itte 
maöta amonaifet ojat täpttämät tarloitutfenfa.

ipatgtoipin ojitettu pelto tpnnetäänfptmöllemalmigtaigfa 
tamattifiin, 5—8 fppnärän temeifiin tpntöfarfoipin, ppmät 
mefimaot fartojen mätitte. Î og Jtjntö täsfä oifein toimite» 
taan, tulemat f arat niin mpfemiä teStettä, että mefi fofjta 
maluu mefimatoon. ©aabaffeen ojain maifutuSta niintäpbet» 
tifelfi tuin mapbottigta, pupbigtetaan fptrnön jälteen taitti 
ojat mierineegtä muKagta ja omataan mefimatojen päät, 
etfei mefi mipintään pibättpifi maata metpttämään.

6. @aIa»ojitu§.

Ditein toimitettuna faattaa amo=ojitug miSfiSfä mää- 
räsfä, mutarnigfa fupteigfa ja fopimatta afematta, äimän 
täpbcQifeSti aitaan faaba maan fuimamifen ja tepbä fen fp» 
tenemäffi tuottamaan tanniita milja» ja ruopofatoja; ja ai» 
nätin riittää fe, ottein järjeStettpnä, päättimäifen eli pinta» 
meben poismiemifeen. 3Jtutta mefiperäifeöä maatta ppfpp 
jantto mietätin, enemmän tai mäpemmän metifenä ja pap» 
pamena. ©aitta pää»ojat omattin fpmiä, eimät ne faata 
teStipatStade aina täpfin maifuttaa ja janftoa tarpeelfi fp» 
mätte tuimata. 9tiin tuin foturipatagfa, jonfa päätä taStc= 
taan meteen, noufee mefi foturipatan ptäpääpän asti, fa»
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ntoin noufee popjamärlpps ja happamuus puotoismetomoirnan 
lautta janfloöfa niin forfeatte, että t)fcttt(t) farmien juuriin 
ja telee enemmän tai mäpemmän paittaa lasmien fê fet)mi= 
fette, fiCfä feifoma meji on hapanta ja jemmoifen on femit* 
jelpStaSmitle mprlfpä. 3oS amosojia pantaifiin taas niin 
tiheään, että ne poistaifimat liitamärtppben jantoStalin, tu* 
lifi maa pien paljo baloiteUulji ja tunnollinen muotfauS 
pian mapbottomalji, jämällä fun pellon ala paljo mäpen* 
tpiji. $outa»aitana näin ojitettu maa luimaifi taas liiatji 
ja paljoin ojain lumtoSja pitäminen tulifi marfin falliiffi. 
Sftutta eipä fiinä mielä Ipllä. Sun ojain penteret ottamat 
mieluijeSti lailentaista ruopoa, lemiää niistä helposti rif* 
laruopott jiementä peltoon. jUämä pengervuopot omat mpöS 
otoöijina pejäpaiffoina mapingotlijille ppönteijiUe ja papoille 
miljataubiHe eli loiSfienettpmille. 2lmo=ojituS ei fiis aina 
failisja tilaifuulfisja täptä tasoitustaan maan luimaami= 
jeSja, tuottamatta jämällä maanmiepelle maileita epäfoptia.

9iämä cpäfopbat moibaan poistaa ja fuitenfin maa 
täpbellijeSti mapauttaa liifamärlppbeStä, fala^ojituffel la 
eli peitetpitlä ojilla. 9liiSfä pannaan ojan popjaHe enfin 
joitafin leStämiä, larfeampia aineita, joiben mälille jää aul* 
loja, mitä mpöten meji fitte tipluu ulos, ja oja peitetään 
ojamullaUa.

©ala=ojat poistamat liitamärtppben felä ruolamullaSta 
että janfoSta, ne mailuttamat aina jen ett’ei mebenpinnan 
tafatorleuS maaSja nouje ojanpopjaa plemmälfi. 9läin jaa* 
mat lasmien juuret enemmän tilaa ja moimat fiis ottaa ra* 
mintoa jpmältä jantoStalin, futen efim. miljatasmit, joiben 
juuria Oilein ojitetuSja maaSja on tamattu 3—4 jalan jp* 
mppbeSfä. Sun liila meji poistuu, tulee ilma fijaan ja me* 
ben ja ilman teStinäinen maitutuS maan aineijiin fpmem* 
mäHä maaSja täpbeUijelfi, joten taSmimraminnollijet aineet 
maaSja tijääntpmät. ©entäpben fanotaanlin, että „jatas 
ojitus on leino tai epto lolo maaperän parantamifeen".
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2J?utta parantaminen on täpbellinen maSta filloin, tuin maa 
on ppmin lannoitettu, niin että fimennäis* ja multa* ai* 
neiben juljbe on taSroien raminto*aineiben muoboStumifelle 
foroeliaS. @ala*ojituS et tuo maapau uufia aineita. 9li* 
noabtaan entisten ainciben muutoffet tulemat milffaampaan 
toimintaan, fun ilman Ijappi, piilipapon ja amntoniafitt 
tanSfa, faamat enemmän tilaa loaifuttaaffeen maan aineifiin. 
Sun multa*aineita on tarpeellinen määrä rnaaSfa, tapahtuu 
niisfä ainemuutolfia. (Sntifet ppbistptfet pajoamat ja ja* 
maila fpntpt) uufia, jotta omat lastoille jo!o femmoifenaan 
felmollifet, tai ppbistpmät rapautumifeSfa fpntpneiben pnttä 
faStoiSta erinneiben timennäiSaineiben tanSfa fatfinlertaifilfi 
ppbiSlptfitfi eli fnoloilfi, jotta pelpoSti linfenemet meteen. 
£)iilipappo, ammoniafli pnnä ufeat mutta* eli pumuSpa* 
pot, jotta mätänemifeSfä fpntpmät, ppbistpmät talin, na* 
trin, tallin, ritin ja fosfori Ijapon pnnä muiben aineiben 
tanSfa ja fpnnpttämät ebellä mainittuja, taffinfertaifia pl 
bistptfiä, joita fuola*omaifuuifienfa muotfi janotaan luon* 
nontieteesfä tcmiallififfi fuoloitfi. Sallin ja talin roaitu* 
tuffeSta ppbistpp mätäneraifeSfä eriämä tpppifin papin tanSfa 
tpppipappotfi ja famalla ebellä mainittuin timennäiSaineiben 
tanSfa fatpietaritfi. itiöin faabaan tpppi jota on tasmien 
tärteimpiä ramintoaineita, maanmitjelptfen ppmätfi, maitta 
fe muutoin on pibaS ppbistpmään, jonfa muotfi faSmitle 
telmoöifia tpppippbistptfiä ei oietaan monta. @iis femmoi* 
nen maa, joSfa elimellisten ja timennäiSaineiben teStinäinen 
fupbe on tafapainoSfa, maStaa fala=ojitutfeen pantuja tus* 
tannutfia ja toimoja.

Saipa maa fitämaStaan puuttuu tämmöifiä mullan 
fpnnpttämiä ainemuutolfia; eientin puuttuu fiitä tufoifet 
ppbistptfet. ©alasojitettuua faattaa tofin fiipen ilma mai* 
tuttaa fpmempään tuin ojittamattomana ja fiiS fuurempaan 
ainejouftoon, mutta fe maitutuS toStee ptfipuolifeSti tiroen* 
näiSaineita, toSta ei maaSfa ole multaa. SJiutta tun maa
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puuttuu multaa, puuttuu fe famatta mullan fpnnpttämiä, 
tiipottamia ainetta, joten rnpöS ilman maifutuS maan limen* 
näiSaineifiin on paljoa peitompi ja parannus ei fenmuotji 
läpeStään maStaa toirooja maan taSmumoiman lifääntpmi: 
jcSfä.

(Si fiis „laipa" maa tule fata^ojitutfelta „lipamatfi"; 
päinmaStoin jaottaa je tulla mielä laipcmmatfi, elTei fitä 
jämällä runfaaSti lannoiteta, ©ala^ojituffen arnulla ote: 
taan fiitä nelin aineet, joita ei ennen jaatu, [itiä rneji juo= 
jeli niitä ilman murentamasta maifutuffeSta. 9tpt on fiis 
tämä poistettu. SRutta aarre, josta aina otetaan, eitä 
loSfaan tafaifin micbä, tulee miimcin tppjälfi. @i ole rnpöS: 
tään maa, mailla fe fala*ojitetaanlin, tppjentämätön aarre 
lasmien ramitfemifelle. ©entäpben juuri tulo, runjaS taS» 
mullijuuS ci riipu ptfinään jala*ojitufjeSta. Ainoastaan 
ppmin lannoitettu, mointalaS maa lannattaa jata:ojituSfuS: 
tannufjia ja tuottaa ne IppemmäSfä ajaSja talajin. Sai= 
paSja maaSja faamat ojituSluStannulfet jeifoa ufeita muofia 
lorloa taSmamana pääuomana, lunncS runjäillä lannoitul* 
fitla ja tunnoUifcUa muoffautjella on maa jaatu rnoimiS* 
tumaan ja jiten lahottanut raa’an luontecnfa. Jämä latona 
maSta fiUoin tuin taSmi* eli multa: aineiben mätäneminen 
ja limennäiSaineiben rapautuminen on määrätpSfä, taSmille 
otollijimmasja fuptceSfa teStenään.

Senellä taas on maroja jotta joutamat muutamia 
muojia lorfoanja obottamaan ja taptoo niitä täpttää laipan 
maan ojituljeen, jopimain maan jetoituStcn ja runfaamman 
lannoituffen panltimijeen Ipllä fe talonja mastoista armoa 
ja tuotantoa parantaa; mutta jama pää-oma ejim. niitpn 
miljelptfeen täptettpnä jaottaa pitemmin päämaaliin tun 
niitpStä faabut peinät lantana läptetään laipan pellon pöpS= 
tötfi ja pelto maSta moimistuneena fala=ojitetaan.

Saipa maa on paras ojittaa amonaifitla ojilla tarpeen 
mutaan, famoin tuin uubismiljelptjet, joisfa ontin maitea
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fala^ojituSta järjestää, ennen fuin „maa afettuu''* 2lmo* 
naifet ojat fen fijaan teptäföön tarpeeffx tyrniä ja afetetta* 
foon niin, että ne aitaa ntyöten fopit muuttaa falasojiffi.

SDipöSfin fe tartfuuS, jota faIa=oiituffen toimeenpa* 
noSfa tulee noubattaa, maatii maromaifuutta täpbetli t̂ä fas 
la*ojituSjärjeSte(mää laajalle pellolleen määräteSfä. 
maa on äimän tafainen tai marfin epätafainen, niin fum* 
maSfafin tapauffeSfa on ojain tafainen miete maitea puo* 
mata. ^ienifin erê bpö moi tuottaa paljo epätosia ojain 
maifutuffelte ja pilata foto ojituffen. $araS on tytyä tot* 
tuneen agronomin neumoa täpbellistä fala*ojituSta järjeSs 
täisfä mainioilleen.

SToifelta puoletta taas löptpp ©amoSfa jaSarjalaSfa 
paljo mätipeltoja ja rinnemaita tai mätien mälptfiä, joisfa 
forteammat paifat omat tuimia tai ainafin mäpemmän oji* 
tuffen tarpeena, fun [itämaataan alemmat ofat eli jotfut 
eritpifet paitat omat mefiperäifiä. 9liiSfä löppemmät maa* 
ferroffet eli „mefifuonet" fattumat maanpintaan ja tuomat 
toifilta, torteammilta maitta mettä ja fpnnpttämät eritpifiä 
märtiä paitfoja. 9?ätSfä täptpp olla mälttämättömästi jotu 
oja, ja jos amonainen oja tefifi miljelptfen pantalatfi tai 
fen tarfoitutfen mutainen tunnolla pitäminen tulifi maifes 
atfi, on niipin teptämä falasojia, ja [tiloin ei mälttämättö* 
rnäSti tarmitfe täpbellistä fala^ojituffen järjestelmää feurata, 
eitä marfinaifia faamoitutfia fitämarten monistaa. Säptäns 
nööinen maatimuS on täsfä tptlin riittämä ojitutfen mää* 
rääjä. Sun ainoastaan mefiperäifet paitat tai alemmat 
ojat ojitetaan, jäästetään [itiä mpöS ojituSfuStannuffia, 
foSta ojia tepbään ainoastaan fiipen, miSfä niitä tobella 
tarmitaan. Sufin oja on maan fijoitettama märän paitan 
plälaitaan eli mäpän pfemmäffi, niin että ojan popja tulee mä* 
pan faimetuffi löppän terrotfen alla olemaan lujaan maas 
fcrrotfcen. SBeben tuttu fiten tääntpp totonaan ojaan, eitä 
tule enää peltoa metpttämään.

3
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£ofin on ©amoSfa ja SarjalaSfa paifoin jo manpaSs 
taan fäptettp fata^ojia mäfivinteiötä ja notfoista liitämän 
fppttä poistamaan, mutta ne on teptp liian matafoita ja 
täptettp juuritta fimiltä jofo fotonaan aina maan tafattc cti 
fuitcnfin janfon tafalte ja peitettp paljaatta maatta. Sum* 
maSfafin tapauffeSfa täpttää mierimä mutta ja piettä fimien 
fotot päältäpatn ja routa turmelee ojan popjan, etfei mes 
bette jää enfinfään tutun titaa. tämmöinen oja on fitte 
maan paljaana papennuffena mebert tututte, ja auraan piet* 
tpmät fimet muoffaamifette. Uuft oja on mpös tämmöifecn 
puittaan työläämpi faaba.

©ata^ojat pitää olla niin jpmät, ett?ei routa ojanpop* 
jatte papimpanafaan routamuonna ulotu; ne färfpmät fiitä 
fotonaan, eti anotin omat jäätpmifen aitana maifuttamats 
tomat. 3>a foSfa routa ufeina muofina menee pii 3 jät* 
taa jpmätte, ei jaata täpbeOä luottamuffetta ojan fpmpps 
olla 4 jatfaa märempi, ©en tifäffi määrää niiben jpmppttä 
mietä maantaatu ja miten pitfätte matfatte niitä tapbotaan 
maifuttamaan. ©äännöttijeSjä jalasojituffeSja tutee ojat 
olla fitä fpmcmpiä, mitä fiinteämpää maa on ja mitä fau* 
emmaffi toifiStaan niitä tapbotaan ajettaa.

£amattijetta jamimuttatta on ufcin tapana faimaa ja* 
tu ojat 4 jaljaa fpmiffi ja 24 fppnärää tointaan, gujem? 
malta maatta tepbään ojat 18 fppnärän pääpän toifistaan, 
tai jos tapbotaan että mätit omat 24 fppnärää, tcpbään 
ojat 5 jatfaa fpmiffi* SlinoaStaan marfin fomaSja maaSja 
näin fpmät ojat tarmitfee afertaa 18 fppnärän pääpän tou 
jistaan. SttpaijeSja maaSfa, joSfa taSfu ei mpönnä jpmäin 
ojain faimamista, tepbään ne matatammiffi, mutta jamaSfa 
fupteeSfa taajempaan. SBetinen ja papan juomaa maatii 
niinifään mitfatlijen täpäijemäifpptenfa muoffi taajempaa 
jata^ojituSta, tuin tamaUitten peltomaa. STafaifetta maatta 
jaattaa tepbä mätit jamaSja määräsfä ijommiffi, tuin jps 
mppttä tifätään.



O j i t u S * 35

kuinfa fauaS tointaan fata^ojat futlafin maalla ort 
teptämä, faabaan tietää fiCtä tamalla, että enfin tekään 
fata-oja niin ftjtoö, tuin ojille on aifomuS antaa, ja fitte 
laimetaan faman ft)rot)ifiä tuoppia tai maafairan reifiä ppä 
pitemmän ja pitemmän matfan päähän jalavasta. 28es 
bcn majoaminen fuopisfa tai fairanrePiSfä fateen perästä 
näpttää, miten pitfäfle matfalle falasoja maifuttaa. 
toefi ranfemman fateen perästä majoaa 2 jatfaa muorotau* 
besfa, eti 3 jatfaa 2 muorofaubeSfa maan pinnan alapuo* 
leHe, niin fala^oja maifuttaa tarpeeffi niin pitfälle matfalle, 
tuin fuoppa on fata^ojaSta. tämä mäti on efim. 12 
närää, faattaa toijen ojan tepbä tjptä fauatfx fuopan toifelle 
puotette, fxis 24 fppnärän pääpän toifiStaan.

kunnollinen fata^ojitufjen järjestäminen maatii, että 
maa enfin fartoitetaan, ja jos fe on marfin tafainen tai 
liian epätafainen, että on maifea tarpeen mutaista, tafaista 
mietettä ojalle faaba, on forfopuntaritla määrättämä funfin 
ojan fpmpps ja miettouS, futen amosojitutfeSta on mainittu, 
ja ojat merfittämä tartalle. Siitä on fitte fe etu, että jos 
oja fattuu jotlafin tamalla tulemaan epäjärjeStpffeen, moi* 
baan fartan mutaan tarfemtnin löptää mifainen oja; tai jos 
jofu lihoja olifi tarpeen, niin löptää fartan mutaan fille 
oifean pptpmäpaifan entifeen ojaan.

Säpbellifeen fata^ojituffen järjestelmään fuuluu tnu 
tentin mälttämättömäSti amonaifiafin ojia. Slinafin täptpp 
olla malta^oja, jopon faiffi maasta tulemat mebet fofoontu* 
mat, ja fitte nisfa^oja, famoin tuin amo*ojituffeSfafin, eS= 
tämäSfä etfei pellon ulfopuolelta mettä pellolle pääfe; mutta 
joS maaSja on fuurempia notfelmia, joipin lumen fulaeSja 
tai ranfemmalla fateeHa fofoontuu enemmän mettä, on näi* 
pin notfelmiin teptämä laSfmojia, mipin mefi faa fofoontua 
pois iuoStafjeen. Muuten metpttää je tornin ruotamutlan, 
ja famimaa tulee „lifilaSfuifeffi", tai juofjuttaa mietolla 
paifalla ruotamutlan totonaan pois pellotta. Simolojani
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tanSfa tjljbigtetttyä fala*ojitu8ta janotaan bleifemmäSfämers 
titptfeSfä täpbellif etfi ojituffeffi, foSta fen lautta faa= 
baan maa faifisfa eri tilaifuutfisfa fiiben tuntoon, että fe 
täyttää roiljelpstasroien tebittbmifen ebbot ja tetee maan 
muoffaamifen paljoa buoteammatfi ja foroeliaammaffi.

©alaojat omat tarfoituffenfa ja fofonja fufjteen falj* 
bentaifia: imufe=ojia ja roiemärUojia.

^mufesojat  omat pienempiä fala-ojia ja afetetaan 
farfa=ojain fijaan, ja jotta ifäänfuin imemät meben maasta; 
fiitä niiben nimitin on tullut.

Jjofaifen fala*ojan juutjun, rnisfä je päättpp aroonai* 
feen ojaan, pitää tefjbä „f ilma" (tatfo tuonempaa), jota estää 
pattafen ojaa turmelemasta. SDiutta taajalla mainiolla tu* 
lifi filmän tefeminen jotaifen imufesojan juufjun maiteaffi 
ja falliiffi; ja jarfasojan fitmät tarmitfemät alituista perään 
tatjomista. ©entäfjben foroitetaan ufeampia imufe*ojia päät= 
tpmään pljteifeen fuurempaan fala*ojaan, jota janotaan roie* 
märitfi, ja johon tulee faifitte t)̂ tcincn filmä.

3Biemäri»oja afetetaan bbtäfauntaifeffi roaftâ ojan 
fanSfa, jonfun mattan päähän fiitä, johon fitte imufe*ojat 
päättproät eimätfä filloin tarroitfe filmää; ufeimmin ofete= 
taan roiemäri fuitenfin minoon, että alapää tulee titemmätfi 
ja mebetle parempi tultu roaltasojaan. SJBälistä tehbäön 
miemäri mpöS pienempiin notfetmiin, misfä amonaista 
ojaa ei tarroitfe ja imufe=ojat nottelman maStapäifiltä fi= 
muilta laStemat metenfä tähän. SBiemäri mie fitte imufes 
ojain meben malta«ojaan ja npt tehbään filmä anoaStaan 
miemäriit fuuhun, josta fe taSfee metenfä roaltasojaan. SBies 
märi pitää olla fitä fuurempi mitä lameampi on ojitettu 
ala ja mitä ufeampi imute=oja fiihen mettä tuo, fetä mitä 
mähempi miete fiQä on.

äJiiSfä toto mainio täpbellifeSti fala»ojitetaan, afete* 
taan imufesojat bbtäfuuntaififfi, tuten amonaifet farfa<ojat, 
mutta alaspäin miiStoifeSti roiemäriä eli malta«ojaa roaS*
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taon. (Siten fääntyy mefi mäljemmälläfin mietteellä E»ctpom̂ 
niin toifeöfa ojaSfa alaspäin ilman pibättelemättä, eifä taas 
jyrfätläfään paifalla [yBmytä miemärin tai maltasojan taitaa.

3oS imufe-ojia tefjbään faljben puolen miemäriä eli 
malta^ojaa, nätein mettä laSfemaan, afetetaan ne niin, ett= 
eimät fatu famalla fofjballa, maan muorottain pää=ojaan; 
fitte ei tule runfaamman meben täfjben mitään pibätyffiä ia 
epätafaifuutta ojan maifutuffelle. — Salaojat omat niiben 
täyte*aineiben fu£)tcen, joita niihin täytetään: fimisojia, rifu* 
ojia, riufu»ojia, turmê ojia ja tiilitormijojia.

1. Simi ojat.

Simi=ojiS[a täytetään täyteaineina fimiä. 9?ämä 
omatfin fen ful)teen marjin ebutlijia fata<ojan täytteenä, ett= 
eimät foSfaan matane, ja täyttämät fyllä yymin tarfoitufjen, 
joS maan ojat tepbään oifein fäännöHifeSti ja yuoleffaaSti.

SOiiSfä jiiS fopimia felmollifia fimiä on täljef)tällä, tu« 
lee niitä aina jaloko jän täytteeffi täyttää; mutta marfinfin 
on je fitloin ebullista, fun fimiä jaabaan pellolta. Siitä 
tulee [illoin faljbentainen etu: pelto tulee ojitetuffi ja ti» 
metyffi.

Ojain [uutuus määrätään niiben fimien mutaan, joita 
fiiljen täytetään. Suurten ojain fairoaminen tulee fatliiffi; 
niitä fiis tulee tarttaa, paitfi tuin pellon fimeämiStä tarfoi* 
telaan. Ojat faimetaan tamallifeSti 4—6 tuumaa lemeäffi 
pohjasta, 18 tuumaa päältä, ja 4 jatfaa [ymiffi tafan roiettä» 
millä [imuilla (tuma 5); [iinä on [itte ojamieyen mäljempi työS* 
fennellä. Syö aletaan [itiä lamalla, että enfin tuobaan ruo* 
amulta ojan paifalta toi[elle puolelle ja faimaisja raota maa 

toifelle puolelle ojaa. Sun oja on malmiiffi faimettu, tar* 
faStetaan mietä ennen tuin fiiljen fimiä pannaan, että ojan 
pofjja on tafan roiettämä ja puljbaS irtanaifeSta mullasta.
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£)jan täyttäminen aletaan ojan yläpäästä; fillä joö fe ale» 
taan alapäästä ja työn aitana fattuifi ranffafabe, mcifi mefi 
maata timien fotoihin ja tuffeaifi ojan ennen tuin fe mal* 
mistään olifi. ^oyjatle pannaan enfin pieniä fimiä eli fem: 
moifia, että mäyintäfin 3 fimeä mafjtuu rinnattain, noin 
5 — 6 tuumaa paffuun ja yafataan ojapetfeleeUä eli juntalla 
lujaan. SLämä on tarpeellinen marfintin löyyällä maalla, 
etfei oja »almiina laSfeubu tai muuten turmellu, Sitte 
pannaan ifompia fimiä ja miimein taas tafoitetaan pienillä, 
niin että firoeys on ytfi tai torteintain 2 jaltaa paffu. Si= 
roien päälle pannaan peite, jota laSfenneena on 3 tuumaa 
patfu ja moi fitte fuojella, ett’ci multa ja Ijieffa pääfe juot* 
femaan timien mäliin.

heittolaitteina täytetään paryaiten tarfeata foraa taifen 
puutteeSfa taryunfammalta, tai muutatin fuofammalta, fei: 
näfammalta, nurmiturpeita, jotta leifataan yiutfafen ojaa 
lemeämmiffi ja pannaan ojaan nurmipuoti alaspäin jatfof: 
fen to^bat mäyän lomalle, tai oltia, tuufen ja tatajan !ja» 
tnuja. laitti peitto=aineet tallataan ja furrootaan lujaan. 
Stäyän ajetaan nyt multaa, enfin raata ojamulta ja fen 
päälle ruotamulta, niin että paitfa tulee mät)än forfeam: 
maffi laSteumifen moralta. htultauS on täsfä nyt mäyin* 
tätin 21 tuumaa patfu.

tyrnin tärfeää on ett’ei fimet tule ojaSfa tortealle, 
marfintin yymin mietolla maalla, joSfa multa taytoo matua 
alaspäin ja mäyentää fala*ojan multauSta, tämän maralta 
on fimeys teytämä matalampi, että faaöaan multanS 2 jal= 
taa paffu. (Siinä on fitte enemmän yimumifen moraa.

Sun oja on malmiS noin 3—4 fyynärää lifelle mal* 
tasojan fyrjää, teybään täyän „filmä" (tuma 6), ett’ei routa yn= 
nämuut mammat faata meben lastua epäjärjeStyffeen. Silmä 
teybään oytaifista Uutta: eli paafifimistä. h°W°öe pan: 
naan enfin ojanlaajuifia timiä fillä lamalla, että timien 
yläpinta tulee muun ojanpoyjan tafafle. Sliäiben päätie
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pannaan fitte faljbenpuolen ojan laitaa 4—5 tuumaa for* 
feita feinäfiroiä ja näiben mäti täytetään nyrfin fofoifitta 
liroilta ja päälle pannaan fattofiroet. ©ilma on täytettäroä 
pienillä liroitlä fentäfjben, etfei feinä ja fattofiroet fortuifi 
maan painosta ftfälle ja filmä fiten menifi umpeen. Oja 
on fairoettaroa jilmän fo^baöa fuuremmaffi, että jilmän fis 
fuS tulee jotenfin ojan laajuinen. Ojan filmä on fiib 3—4 
fyynärää pitfä firoinen uitti, josta oja „itfee" ulos faiffi 
maasta fiiljen tuleman roeben.

3oS imufê ojat laSferoat roetenfä peitettyyn roiemäviin, 
ei niihin ftlloin. tarroitfe tefjbä fitmää. UBiemäri tefjbään 
fitte f un imufe»ojat omat roalmiit. ©e pitää olla 2—3 
tuumaa fyroempi fuin imufe*ojat ja 10—12 tuumaa teroeä 
pohjasta, että fe paremmin ef)tii roiebä imufe»ojiSta tuleman 
roeben. 2Jiitä roäljempi roiete on roiemärillä, fttä leroeämpi 
tulee fen olla. SGBiemärt täytetään ja peitetään famoin fnin 
imufesojat.

2. fJitfu ojat.

jRifuojiSfa on täyteaineena rifuja, offia ja toarpuja 
^oraita niistä ottat:

Katajan of f at. @nftn fairoetaan 12 tai 18 tuu* 
maa leroeä ja 3 jalfaa fyroä oja. Jämän feSfelle fairoe* 
taan fitte fapeammalla lapiolla noin 1 jalfaa fyroä tuurna 
jota on 3 — 4 tuumaa leroeä pohjasta ja 5—6 tuumaa 
päältä. Kun tuurna on tarfoin pudistettu ja tafoitettu, 
pannaan fiiljen fatajansoffat. ©aabaffeen niitä fopiroam» 
malfi täfjän tarfoituffeen, fatfotaan offat noin IV2—2 jal* 
faa pitfiffi ja tyroeStä farfitaan jonfun mattaa, mutta lats 
»at annetaan olla farfimatta neutafineen. Offat  pannaan 
ojaan fiten, että ne, ojan yläpäästä altain, afetetaan 45 
asteen fallistuffeen, farfitut tyroet alaspäin ja latteat ylös*
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päin. ®un offat omat Ijproin fuUotut, jo parafjifji töt)ttä=» 
mät tuuman, peitetään ie intetä roafuubetfi fammalitta tai 
nurin fäännetpillä turpeitta. 2llapäät)än tekään fitmä jota 
fimistä, läroistetpstä pötfpstä tai !at)ben tuuman lauhoilta, 
tox'ir>effi naulattuna. Oja täytetään muttatta niintuin en* 
nen on mainittu, tämmöinen oja feStää noin 10 inuotta. 
ftatajain puutteelta täytetään falasojan tätjtteetji

8et)tipuiben marpuja. SBarmut jibotaan 3—4 
tuumaa pafiuifjin raiptoipin. Oja taimetaan taian mie* 
töillä firnuitta niin temeäffi, että mipot niihin maatuu. 28i* 
Ijot pannaan ojaan iamaan tapaan tuin fatajan otfat, mutta 
tninompaan, että täpttämät ojan noin l1/®—■2 jättää tor* 
featle. £ämä peitetään jitte fammatitta ja muttatta, tuten 
tataja*oja. iltämä feStämät noin 6 muotta. $un riju*ojain 
malmiStuS Janotaan tuleman pptä tattiitfi, jopa fattiimmaffi 
tuin tiilitormUojat, niin omat ne pibettämät pätämara:ojina, 
eitä fiis iuurempain alain ojittaminen ri)'u=ojitta faata tulla 
fpjpmptfeen.

3. IRiufioojat.

9tiufu*ojiin täytetään riufuja tai aibatfia fittä tamatta, 
ätet niiben mätitte tai atte jää autfo meben tututte. Oja 
taimetaan tafan miettämitlä limuitta noin jattaa temeätfi 
pohjasta. Ojaan tpöbään jitte 4 tai 5 jalan pääpäit toi* 
listaan tatfi IV2 jaltaa pitfää, mieluimmin tatajaista tep* 
piä, jotta afetetaan niin, että atapäät feifomat ojanpopjan 
tummaSfafin fulmasfa, pläpäät nojaamat maStaifia ojan 
taitoja raostaan, joten fegfitopballe tetemät ristin. £äpän 
ristiptjeen pannaan riutu tai aibaS tumpaantin jirau*auf* 
foon ja pfji leppien päällpsfulmaan. Dtiutujen päätie pan* 
naan patfu terroS tatajan tai tuufen kamuja ja niiben 
päätie turpeita alaspäin, jonta perästä oja täytetään mul* 
latla ja marustetaan fitmällä.
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fRiufusojat omat foojclioita raljfafoiöfa jo rämeiSfä, joiSs 
latuja pohja on tornin ft)tt)äsfä, ett’ei moiba täyttää rastaita 
täyteaineita.

Soinen täytännöttifempi riuhuojan laji on feuraama:*)
Ojat laimetaan futen muutfin falasojat tafan miettä» 

millä fimuifla ja pohjan lemeys lomitetaan niiben riufujen 
fuuruuben mutaan, joita ojaan ai’otaan täyttää, niin että 2 
riutua rinnattain pantuina täyttämät ojan pohjan (tuma 7). *
Sun riuFuja fitte jattetaan, marotaan ett’ei jatfoffet tule famalle 
toybaHe. fftäin pantua ojaan pof)jariu’ut, afetetaan niiben 
päätie poittipäin noin tuuman paffuja Feppiä joötafin teS» 
tämästä puuaita fat jaeta, tammesta, tai haamaSta, fyy= 
närän päähän toifistaan. 9te pitää olla niin pitfiä, että 
päät tarttumat painettaiSfa tiini ojan taitoihin ja pyfymät 
fiinä mafamaSti. Seppien päätie pannaan fitte taas pitfin 
ojaa 3 riutua rinnattain, jonta perästä nämä peitetään fam» 
matilla eti nurinfäännetyillä turpeilla ja ojat täytetään 
mullatta.

Sepit pitämät atimaifet ja pääflimäifet puut erittään 
toifistaan, joten fyntyy autfoja, mistä mefi helposti moi 
pois juosta, ja tun tepit omat fyynärän pääsfä toifistaan, 
ei maan paino riufujen päättä moi niitä yyteen fupistaa. 
tämmöinen oja ei tarmitfe erityistä utoStuSfilmää amonai* 
feen ojaan tutteSfa, maan riufujen päät fahataan yljtä ta» 
faifeffi amonaifen ojan fimun fanSfa.

§oS riufusojia taijbotaan täyttää fatamiemärinä, tef)= 
bään ne famatta tamatta, ainoastaan muutamaa tuumaa 
fymemmäffi ja niin lemeätfi, että 3 riutua fopii rinnattain 
ojan pohjalle. @itte pannaan poiffifepit ja niiben päälle 
4 riutua, jotfa peitetään fammalitta tai turpeilla tuten en» 
nen on mainittu, ja oja täytetään mullatta.

9?iu’ut faattamat olla pyöreitä tai halaistuja ja mei*

' )  ® .  SB. 3 e tte r fte c t’in  m u ta a n .
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bän puulajiltamme on paapa para§, feu perältä feppä ja 
niiben puutteeöfa moi fäpttää mautpa ja tuulta.

9?iufu'0jat fopimat faifenlaifelle maanlaabutle, mutta 
paraiten fuitenfin fopimat ue nema* ja mutamaafle. @uo* 
maan falasojituffeen ei toti rpppbpttätö ennen tuin maa on 
lagfeptinut. 2linafin on paras tepbä fata^ojat juomaapa 
mäpän fpmemmiffi tuin muuten, etfci fpmempi muotfauS 

* rito ojan peittoa manpempana.

4. Snrme^ojat
Sturme-oja täytetään turpeilla [itiä tumalla että im * 

peiben alle jää avonainen uitti meben tutulle. Stämmöifet 
ojat omat fomeliaat juomaapa. 5tie laimetaan niin fpnriffi 
tuin maa näpttää maatiman ja noin tuumaa lemeäffi pop* 
jaSta, plöspäin laajenemilla fimuilla, niin että jattaa for* 
teaUa ojan popjaSta on 3 tuumaa temeä. Stäpän fullotaan 
npt 2 jalan pituififfi teilattuja, tuimattuja turpeita noin 1 
aitaa fortealle ojan popjaSta. huimatut turpeet turpomat 
fiinä ja tarttumat paifalleen fiini. 2Befi juoffee nätben alle 
jäänpttä nittia mpöten ulos. Oja maruStetaan filmällä 
niinfuin muutfin fata-ojat.

5. Slilitormi ojat
Startein feffinto fata-ojttuffen alalla on tiilitormi*ojat. 

9?ämä tepbään fitä marten malmistetuista, ppmaSti polte* 
tuilta tiilitormista, jotta muoboStamat pporeän putten pit* 
Iin ojan popjaa meben tuluHe. Stormet omat 12 tuumaa 
pitfiä ja tamallifemmin IV2—3 tuumaa paffulla autolla eli 
reiällä.

Ojitutfen aate tiilitormilla on marfin pffinfertainen. 
@i tarmitfe muuta tuin taimaa femmoinen oja, jopon tormi 
maptuu pitfinpäin, ja latoa fitten maan torroet päätptfin



fuoraan riimin pitfin ojan pohjaa ja peittää tormet, eli 
täyttää oja taas fiitä tupbutta mullalla; fitte on faijoja 
malmia, ^äytännösfä ilmestyy fuitenfin monta feiffao 
jotta tefemät tormisojituffen maifeammatfi, fuin fe atuSfa 
näyttää. £iilitormet fuitenfin tefemät mat)boltifeffi f ala? 
ojituffen niisfäfin paifoin, miSfä muita täyteaineita ei 
lö y b y . Jarmoin lieneefin fuurten tilusten taajoitta moi* 
nioitta mafjboltista faaba toimeen täybeltistä jala*ojituffen 
järjestelmää muitta täyteaineitta fuin tiititormittu. 9?iiSfä 
on muiben täyte-aineiben jäänti jofo mâ botoin tai niin 
fattiS etfei moi falâ ojituffeen ryhtyä.

£iititormi*ojituSta toimeen panneSfa tulee määriin ot* 
taa jenraamat fäytännöttijet maatimuffet.

a) . £arfaStetaau onfo maa jiinä moimaSfa, niin 
lannoitettu, että je ojituSfuStannuffet lyljemmäsjä ajaSfa 
moi antaa tafajin, tai moibaanfo niitä muutamia muojia 
obottaa.

b) . äJtaa fartoitetaan ja ojain jymyyn ja niiben mäs 
limatta määrätään (tuma 8 ja 9) maan tuonnon mutaan fefä 
miettouS tutfitaan forfopuntarilta. Siititormitte on mietä tärfe* 
ämpi fuin muille täyteaineille, että miete tafaifeSti fattistuu, 
fiitä tarfimmattafaan juotetta ei moi törmiä faaba ojaan niin 
afetetnffi, että aina pyfyifimät „putfifuorana". 3Kaan paino 
tefee fen, että ne fimuitle tai alaspäin jonfun merran tai» 
liStumat ja pienentämät meben juoffemistitaa tormtSfa. 3>o$ 
ojaSfa mietä fen tifäffi on yautapäitä, estyy meben tuttu, 
marfinfin mätjän mietteifisfä ojisfa. piettä ja familiete pis 
bättyy yautapääfjän ja tuffeaa meben tutun fotonaan. SBiete 
pitää fiis otta fitä tafaifempi, mitä pienempi fe on. S5?äbin 
miete, mitä funfin fuuruifilte törmille on mälttämätön, on 
feuraama:

1 tuuman törmiltä 8 tuumaa 100 fyynärälte.
2 .. a 3V3 it v  n

3 .. M 2 „ „ „

43O j i t u s .
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 ̂ n  Il IV. I ’ tl n

5 1
(Suurempi miete on aina parempi ja tormet moimat fiinä 
myös olla pienempiä.

c). STäytyy olla totu tormitepbaS tienoolla, josta moi 
pelpoSti jaaba tormi tarpeenja ja taloSfa läjillä liifepääoma, 
jofa riittää näihin fuStannufjiin. SDloni malmistaa itjelin 
tormitarpeenfa, ja je fätj fyllä laatuun, Ien niitä juureni* 
pia määriä tarroitfee, ja pyroä jami on fätemällä, telmotli* 
nen fone jefä taitamat työmiepet toptuuHifella pallolla jaa* 
tamana. pienemmät tormitarpeet on paras ostaa, eU’ei ote 
tilaifuutta toisten lanSja perustaa yptiötä, joten foneen ja 
työmiesten fuStannulfet mäpentymät ja ujeammalle tajau* 
tumat.

b). .Ojat tepbään niin jyroät, ett’ei routa tapaa tor* 
roia. ^jäätyisfä ne palfeamat, määntyilemät pois fijaltaan 
tai tulemat ainalitt pallojen aifana maifuttamattomifji. Suo* 
tettamin jymyys tämän juyteen meibän pô jaifeSfa maaS* 
jamme on 4 jollaa.

e) , Satjotaan että tormet omat pymin poltetulta ja 
juoria, ilman palfeamia ja pylälöitä. SlinoaStaan epjät tor* 
met omat lestämiä ja niin jäännötlijiä että päät jopimat 
tiimiisti maStattain. $oS jaumoipin jää fofoja, menee multa 
ja piellä törmiin ja tufleaa meben tutun. — Saimaminen ale* 
taan alapäästä, mipin jilmä tulee ja jatletaan ylöspäin en* 
jin miemärin ja jitte imuteojain paitfaa myöten.

f) . Somemmalla maalla laimetaan joStuS enjin 3 
jollaa jymä oja, jofa on maan pinnasta 18 tuumaa ja 
popjaSta 10—12 tuumaa. Stämän popjatle luobaan jitte 
fapealla lapiolla jalfaa jymä tuurna, jopon parapifji tormi 
maptuu (tuma 10). Ojaan jätetyillä penferiUä eli olfapäillä on 
jopima tiitfua ojan roalmiStuStöiSfä. SSamaHijeSti tuitenfin tai* 
metaan ojan fimut popjaan asti tajan miettämifji, ja jitloin 
tepbään ne maan jalfaa lemeäfji päältä (tuma 11). Dioin 5 tyy *
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närän päätyön niSfa»ojaSta (opetetaan fairoamincn. Utista* ja 
imufesojat »aifuttaroat tätyän tarpeeffi. ©ama onmtyösfin tyuos 
mattaroa femmoijen töprtyn felällä, joetta roeji taöfee fatytaades 
päin. @t jiinäfään tarroitfe fit»u=ojat jetäöä tytyteen tytetttyä.

g). (Sunen tuin torroet fijoitetaan ojaan, putybiStes 
taan fe ojatourutfa (turoa 12 ja 13) airoon putytaaffi ja 
tutittaan ojan potyja efim. ijoda folmifufman muotoon tety= 
btydä (uotilaubada eli roatupaSfida, jonfa jalfa=orteen mer* 
fitään asteet, mistä (uotirityman arouda nätybään, onfo ojaSfa 
tyautapäitä, fun fitä fufetetaan pitfin ojaa.

Djamulta pannaan niin fauaffi ojan partaasta etfei 
irtonaista multaa ojaan roieri, fun fiinä (iiffuu. £)jamul= 
fan pääde ajetetaan torroet ojan roajemmade faibade, tyU 
tyäältä alaspäin, niin että jofaijen torroen afapää on roätyän 
roinoSja ojaanpäin. 2JtieS, jota ttyötä toimittaa, feifoo ojan 
oifeada laibada, tai jalfa fummadafin ojan (aibada feffä 
ojan tyläpäätyän päin ja pistää torroifoufun (turoa 14) torroen 
alapäätyän ja laSfee fen ojaan, altain tyltyäältä alaspäin. $0* 
täistä torroea foettelee ja ptyörittää työn fitfi että päät jo* 
piroat tytyroin roaStattain ja toiimein napauttaa torroifou» 
tuda torroen päätyäm, että fauma päiben roälidä tulee tiroiS.

Sun oja on torroitettu, nätybään onto torroet roafa* 
roaSti ojaSja, jos toetetaan jotafuta torroea nostaa, jodoin 
ufeampia totyoaa mutana, jos tpö on oitein tetytty. 3)li» 
mäijen torroen pää tufitaan (atuStafiroedä ja jammalida. 
Sötytyädä maada peitetään mtyoS tutin torroijatfoS pienellä 
jammaltufoda. $ieno tyieffa ja muta jaottaa muuten mennä 
toeben mutana törmiin ja tätyttää ne. Siintcädä maada ei 
tarroitfe törmien faumat sammalpeittoa, roaan rapistellaan 
ojan laihasta foSteata jaroea tyiufan jatfoSten pääde ja roic* 
ritedään tyienoa multaa ojaan niin paljo, että torroien firout 
tulemat tätyteen ja jitte raataa ajomultaa lijäfji fetä tada* 
taan lujaan. Siinteädä maada tulee oja rouotaroammaffi, 
joS torroien pääde tuurnan tätytteeffi pannaan tarteata tyiet=



faa tai foraa. ©iipett menee noin 2 tai 4, tpnnprin fuu* 
ruista forafuormaa 18—24 fptette ojaa.

i). SBicmäri toalmiStetaan toiimeifeffi ia tekään 3—4 
tuumaa fptoemmäfft fuin imufê ojat. ©iipen pannaan fuus 
rempia törmiä fuin imufe*ojtin ja fitä fuurempia, mitä ufê  
ampia imufê ojia fiifjen pptpp. 3 ^ ufe20ian t)̂ tt)iöfä toicmäriin 
afetetaan imufe=ojan toiimeinen tortoi toiemäruojan tormen 
päätie ja funtpaijeenfin palataan reifä, josta imutehojen 
toefi pääfee toiemärisojan tortoeen. $mufe*tortoen atapään 
eteen afetetaan litteä fitoi famoin fuin ptäpääpänfin. ^aiffa 
peitetään jammalitta tai fatoetta, etfei toefi toie mutaa ja 
pieffaa miemäriin eifä Uittaa maata pptpmäpaifalla.

©iipen misfä toiemäri laSfee toetenfä atoonaifeen ô  
jaan, tepbään noiu 3 fppnärää pitfä fttmä, jofo fiinistä, 
ppteen naulatuista lantuista tai juuretta roääntiältä lätois* 
tetpstä pölfpstä. 3̂ää afetetaan muutamia tuumia ulos 
ojan fpleötä, ja toinen pää fiten että toietnärin toiimeinen 
tortoi tn tee filmän fifälle, ja jatfoS tufetaan fammalilla ja 
fametta. approin toietosfa ojaSfa on paras afettaa filmä 
toaafafuoraan, joten toebenlaSfu pillittpp, etfei fe uurtete 
tietä itfelleen fitmän utfopuotetta. — ©ilmän fuuputt on 
teptätoä mcSfinfilangotSta toerffo, eli puutortoeen tpöbään 
ristiin rautanauloja, etfei piiret ja fammafot pääfe tortoeen.

f). SBiemäri peitetään farnoin fuin imufê ojat ja 
taltataan enfimmäinen peitto lujaan. Djain toiimeifen täpt* 
tämifen faattaa fifte tottumattomampifin toäeStö toimittaa. 
9JiiS[ä maa on niin tooimafaS ja janffo pptoänlaatuista, 
ett’ei tartoitfe raataa ojamuttaa pelätä fotoin paljo tuletoan 
ruofamuttan fefaan, täptetään ojat fpntämältä. STatoallis 
feen fääntö*auraan tepbään toaan niin pitfä jufopuu, että 
toetäjät fäptoät fapben puolen ojaa. DJfuttaa fäännetään 
ojaanpätn fummattafin ojan fitoutta ufeita toiitaffeita ja 
uubistetaan niin monta fertaa, altain ojan laihatta, että 
oja täpttpp ja pelto tutee tafaifeffi.

46 peltomaan OjttuS.
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©ata*ojituS fiis amonaisten ojain fanSfa Oilein järjeSs 
tettpnä on tät}bctXinen ojitus, fitlä fe poistaa fcfä pintameben 
että popjamärlppben, eitä tee itmâ toQifia maifutuffia epä* 
fuotuifemmiffi. ©en tifäffi tuottaa jata*ojituS monta etua 
amo-ojituffen fupteen maanrnitjelemifeSfä ja muolfauffeSfa, 
mattia fe maSta täpbeltifeSti tannoitetuSfa, tarloitulfen mu* 
taan muofatuSfa ja muitta maantaabuitta fefoitetuSfa maaSfa 
moi täpben maifutulfen näyttää ja marman ppöbpn tuottaa.

©emmoifetta maatta, misfä ojat feifomat, moibaan 
fpllä amonaifiltafin ojitta popjamärfpps poistaa, mutta ne 
tuottamat fen opeSfa monta epäfoptaa: maauatau mäpens 
nplfen, tpöfuStannuSten, itmanmaifutuffen p. m. fupteen
— itma näet moi fuoranaifeSti amonaisten ojain tantta 
maifuttaa fpmälle maapau ja ottaa fieltci tiian paljo 
lastoille tarpeellista foStcutta. SJuopumaatta taas et tapbo 
matatampitaau oja ppfpä auti. ©entäpben amô ojan moi* 
futuS pteenfä rajoittuutin pääafiatlifeSti ptnta*meben poista  ̂
mifeen. DJtutta femmoifenafin — laitti epäfoljbat tutuun 
otettuna — on amô ojituS ainoa mapbollinen teiuo, jota 
uuhetta, laipatta maatta moi ebutta Iiila*märfppben poista* 
mifeen fäpttää, — teptäföön ne maan mälimatfan ja fp* 
mppben fuptcen fometiaalfi ja tutafin maan laatua maStaas 
maffi. ©itte luu maa on ajettunut, moibaan niitä mäpän 
fpmentääfin, ja miimein maan moimaan faatua, fala*ojittaa.
— SaifeSfa ojituffeSja lumminfin pibcttäföön tarfoitufjena 
ei ainoastaan liifamärfppben poistaminen, maan mpös liila* 
fuimuuben estäminen, fnten ebettä on mainittu, mutta fas 
matta otettafoon mpös tarffa maori muistafin pteifistä 
luonnon fäännöistä, afetettaloon tpö niin, että nämä fään* 
nöt tulemat mpötämaifutuffeen ojituffen ja rnaanmitjelpffen 
tarfoitutfen fanSfa. ©itiä tamaltapan fitte ilman maipeiben 
ja foSteuben fupteita tafoitetaan, faSmifunuatte ja maan* 
mitjetpffette otottifemmaffi faatetaan.
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S i i t e .
2llla olemien taulujen amulla moibaan aina määrätä 

fuinta juurta törmiä tarmitaan täyttää fala-ojien mieinä* 
reisjä. ^e omat tepbpt (SBincentin mutaan) fillä perustui 
fetla, että foto fe mejimäärä, jota t}f)beöfä fuufaubesja ja
taa, eptiji puoleSja fuufaubesja juonta törmien fautta pois, 
eliffä, foöfa fuufautinen jateenmäärä Jarmoin noujee plitfe 
4 tuumaa, että meben pinta maaSfa ppbeSjä päimäSjä ale* 
uiji 7* tuumaa. (Sfimevlft fäpttämifeen: ;s°$ p̂ teijeeu mie* 
märiin lasfee mettä 20 imufe*ojaa, 15fppnärän mälillä toijiSs 
tauja, feSfimäärin 300 fppnärää pitfiä, niin je ala, josta 
ne johtamat mettä, on 20.. 15.. 300=90,000 nelöfppnärää 
eli 6,4 tpnnprinalaa. £aulu 21. näpttää jiipen alaan maSs 
laaman mejimäärän: 0,09i5 fuutiojalfaa. £aulu S. näpt* 
tää, että jos miemärtn miete on ainoastaan 1 tai 2 tuu= 
maa 100 jalan mailalla, tarmitaan jitä mejimäärää pois 
johtamaan (lifellä filmää) 5 tuumainen tormi; jos miete 
on 3:n ja 8:n tuuman mälillä jämällä mailalla, tarmitaan
4 tuumainen tormi, mutta jos je ofiji 9:ää tuumaa juu= 
rempi, riittätfi 3 tuumainen tormi. Dtaffutaan jeu oleman
5 tuumaa, fiis 4 tuumainen tormi filmästä plöspäin, mutta 
npt fpfptään, luinla pitfäde täptpp 4 tuumaijen tormeu u* 
tottua, mistä riittää 3 tuumainen? £aulu 33. näpttää, että 
5 tuuman mietolla miepi 3 tuumainen tormi 0/0623 fuutiô  
jallaa mettä, jonfa £autu 21. tietää tuleman 4,4 tpnnprins 
alan pinnasta, eli 61,eoo neliö fppnäräStä Sun imufe* 
ojien mäti oli 15 Ippnärää ja pituus 300 Ippuärää (15. 
300=4500) niin jaabaan tietää moneStafo imufesojaSta 3 
tuumainen tormi miemäri=ojaSja moi joptaa meben, lastulla 
61,6oq: 4560, jota antaa 13. ©iis on 14:nneStä ojasta 
allaen alaspäin 4 tuumaijia törmiä fäptettämä, plöspäin 3 
tuumaijia. ©amallainen lastu näpttää, että miemärin plä- 
pääsjä, 4:n enjimmäijen imufesojan topbaUa riittää 2 tuû  
maijet tormet, joten 3 luumaisten tarmitfee aitaa maSta 
5:nneStä imufê ojaSta.



Taulu 21
ofoittaa pbbeöfä fefuiutigfa pois iuoffemaa roeftmääräfi, fun 
roebeuptnta pfjbegfä päimäbfä alenee 1U tuumaa.

^ in ta =
a la .

28eft*
m ä ä rä .

| R iitta*  
a la .

ffieft-
m äärä .

^ tu ta *
a la .

1 S e f i*  I 
m äärä .

p ii ltä *  | 
a la .  1

SSeft*
m äärä-

£ t;n n .
a la a .

ftu u tio *  j 
ta lla a . |

1 £ tyu n . 
a la a .

i Ä uutio^  
j ja lfa a .

£ t ) u u .
a la a .

k u u t i o ^ 1 
1 ia lfa a .

£ ty u u .
a la a .

k u u t io ^
ta lla a .

0 , ! 0 ,0014 2,1 0 ,0299  1 4 , i 0 ,0585 6 , i 0 ,0870
0 ,2 0 /0023 2 ,2 0 ,0313  1 4 ,2 0 ,0599 6 ,2 0 ,0884

0 ,3 0 /0048 2 ,3 0 ,0328 4 ,3 0 ,0614 6 ,3 0 ,o900

0 ,4 0 ,0057 2 ,4 0 , 0342 4 ,4 0 ,0628 6 ,4 0 , 0915
0 ,5 0 ,0071 ' 2 ,5 0 ;0356 ! 4 ,5 0 ,0642 6 ,5 0 , 0927

0 , 6 0 ,0085 2 ,6 o , 0 3 7 0 4 ,6 0 ,0656 6 ,6 0 ,o941

o „ 0 ,o io o ! 2 ,7 0 ,0385 4 ,7 0 ,0671 6 ,7 0 , 0956

0 ,3 0 ,0114 ' 2 ,8 0 ,0399  1 4 , 8 i 0 ,0685 ob 0 ,o97o

o , » 0 ,0128  !1 2 ,9 O o 4* CC 4 , 9 0 ,0699 6 ,9 0 ,0984
1 ,0 0 ,0143 3 ,0 0 ,0428  1i 5 ,o 0 ,0715 7 , o 0 ,0999

1,4 0 ,0157 3 , !  I 0 ,0442 5 , ! 0 ,0729 8 ,0 0 ,1142

1,3 0 ,0171 3,2 0 ,0456 3 ,2 0 ,0743 9 ,0 0 ,1284

1,3 0 ,0 1 8 6 3 ,3 0 ,0471

CO 0 ,0758

oO

0 ,1427  !
1 ,4 0 /0 2 0 0  1! 3 ,4 1 0 ,o485 5 ,4 0 ,0772 H , o 0 ,1569

1 ,5 0 ,0 2 1 4  ! 3 ,5 0 ,o499 5 ,5 0 ,0786 1 2 , o 0 ,1712

1 , 6 0 ,0228 3,6 i 0 ,0513 5 ,6 0 ,0800  i oCO

0,1.855 1
1,7 0 ,0243  ii 3 ,7 0 ,0528 5 ,7 0 ,0815 1 4 ,0 0 ,1998

1 , 6 0 ,0257  !1 3 ,8 0 ,0542 i 5 ,8  ! 0 ,0829 1 5 ,o 0 ,2141

1,3 0 ,0471 3 ,9 0 ,0556  1 5 ,9 0 ,0843 1 6 ,o 0 ,2283
2 ,o 0 ,0285  11 4:,0 | 0 ,0571  !l 6 ,o 0 ,0856 17,0 ; 0 ,2427



J o u l u  33

osoittaa montafo fuutioialfaa mettä t)f)be8fä fefunni f̂a juoh 
fce erifuuruifiSta tortuilta eri rotetoöa.

S ö ie tto

1 0 0 :0 a

ja la O a .

S o r m i e n  l ä p i m i t t a .

I V 2 tu u m . ; 2 tu u m . 3  tu u m , | 4  tu u m .  j 5 tu u m ,. 6  tu u m .

1 t u u m . 0/OO4O 0 ,oo87 0 ,q254 1 ^ ,0543  ^ '0 9 6 8 j J,lÖ Ö 9

2  t u u m . 0 ,oo6o 0 , 0130 0,0400 | 0 ,0 8 4 0  0 , i 5 00 0 ,2 4 5 0

3  t u u m . 0>O08O i 0 , o i74. 0 ,0509 0  1085 0 ,1935 0 ,3118

4  t u u m . 0/OO89 0 , 0 l9 4 0^0570 0 ,1213  0 , 2 i 64 0 ,8486
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Uutta arvokasta kirjallisuutta!
K ä y tä n n ö l l is iä  n e u v o ja  so it te n  j a  r ä m e tte n  v i l je le 

m ise e n . Kirjoitti P. Päivärinta. Hinta sid. 1 m. 25 p.
„— Annettuaan ensiksi yleiskuvan suomaiden ulkomuo

dosta ja laadusta, kustakin erikseen, alkaa hän kädestäpitäin 
neuvoa lukijaansa kunkin eri suolajin viljelemiseen, tehden 
sen sitte niin tarkkaan ja asteettain loppuun asti, että täy
t y y  olla koko pölkkypään, jos ei saa käsitystä asiasta.------

Emme moneen aikaan ole lukeneet niin hauskaa kirjaa 
maatalouden alalta kuin tämä nyt ilmoittamamme, ja tuskin 
kohta tulemrriekaan lukemaan. — — (Uusi Suometar.)

S u u re t k e k s in n ö t,  Kirjoitti L. Thomas. Suomeksi sovit- 
teli ja mukaili K. Suomalainen. Teoksen kaunistuksena ja 
esityksen valaistuksena on 277 kuvaa. Hinta: 6 m. 80 p., 
sid. 7 m. 50 p., koruk. 8 m. 25 p.

Kansantajuisessa ja erittäin miellyttävässä muodossa esi
tetään sekä entisen että nykyisen ajan keksinnöitä. Kek
sintöjen kautta on yhteiskunnallinen elämä kehittynyt, nii
den kautta on sivistys kasvanut, siis lienee jokainen sivis
tystä etsivä nuorukainen halullinen sekä velvollinen oppi
maan tuntemaan, mitä nämä ihmisjärjen voitot ovat ja mi
tenkä ne on saatu.

T ie teen  S a tu m a a ilm a . Kirjoitti A; Buckley. Suomentanut 
Alli Nissinen. Teosta kaunistaa 70 kuvaa. 6 vihkoa k  65 p., 
korukansissa 5 m.

Suurta mieltymystä on tämä teos saavuttanut, sitä todis
taa ei ainoastaan se seikka, että se jo on ehtinyt levitä 
1500 kappaleessa, vaan myöskin sanomalehtemme lausunnot, 
näistä seuraa tässä ote;

— — Teos perustuu kauttaaltansa luonnon ilmiöiden 
tieteellisiin tutkimuksiin, joiden tuloksia se tuo ilmi mitä 
opettavimmalla ja miellyttävimmällä tavalla, vieden lukijan
sa sadun maailmasta tieteen ihmeellisillä ilmiöillä täytetyille 
aloille. Kirja on hauska lukeneestakin miehestä, joka tässä 
tulee havaitsemaan ja jälleen mieleensä johdattamaan juuri 
noita tieteen tuloksia, joita hän ennen sai niin kuivasti ja 
yksitoikkoisesti esitettyinä itsellensä omistaa. Vaan vielä 
vähemmin sen pitäisi puuttua niiden pöydältä, jotka eivät 
ole saaneet varsinaisella opin tiellä tulla osallisiksi tieteen 
aarteista ja jotka kuitenkin haluaisivat itseoppimisella tieto- 
varojansa kartuttaa. Näilleon kirja siitäkin syystä mitä soveli
ain, että esitystapa siinä on selvä ja elävä sekä kansantajuinen. 
Suomennoksen kieli on myöskin sujuvata ja hyvää. Olem
me vaakuutetut siitä, että tämäkin teos tulee löytämään 
tiensä monen perhekunnan kirjavarastoon, jota se todella 
varsin hyvin ansaitseekin. (Tampereen Sanomat.)

S u o m en  n u o r is o n  k ir ja h y l ly l lä ,  I. II. III. IV. Tämän 
kirjasarjan toimittamisella tarkoitetaan kirjasien levittämis
tä, jotka helppotajuisessa ja miellyttävässä muodossa he
rättävät halua ja kartuttavat tietoja niiden isänmaalliseen 
sivistykseen kuuluvain aineiden alalla, joita jokaisen kansa
laisen tulee tuntea. —

1 vihkossa (60 sivua) on katsahdus kansallisepokseemme 
Kalevalaan, 2 vihkossa (76 sivua) valikoima Suomen kansan 
lauluja, 3 vihkossa (48 sivua) kerrottu kirjallisuutemme vai
heet, 4 vihkossa (57 sivua) valikoima alkuperäistä suoma
laista runoutta.

Vihkojen hinta vaan 50 p., kaikki korukansissa 2 m. 75 p.


