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Johdanto.
£ärfeä oja maamme maanmiljelpffeStä on fuomiljelpS. 

i£äntä tärfepS on etenten fiinä, että fuomaat meillä omat ot= 
teet pää=afialltferta heinämaana maamme maatatoubeSfa ja nii§» 
tä faabuiUa IjeutätuaroiUa on moitu ptläpitää peltomiljelpStä. 
Xä»tä’ outin fpntpnpt fanantaSfu: „niittt) on pellon äiti", toS» 
!a pelto tämän äibin raminnoSta eli ja marttui. äRpöpentmin 
alettiin fäpttää joita mpöS miljan taSmattarnifeen, ja fun miljaa 
oli mielin määrin otettu, jätettiin f e fitte ^einätft. SSiljan tulo 
patfitfi pertfauS» ja tpö=tuStannutfet ja niittp tuli ilmaijelft. 
Dii fiinä tofin „maitea maitoa ja raStaS tpö", mutta etu oli 
mpöStin filrninnähtämä; moitiin näet erilaifempiatirt joita jiten 
fäpttää «niitpn malmiStamifeffi," toSta entifet luonnollijet nii» 
tpt atfoimat peinän tuloa mätjentää. SBiljetpStaman tepittpini» 
nen tähän juuntaan oli äimän johbonmutaiSta.

SJiutta niittp, jota miljan faSmattamijen perältä jäätiin, 
ei ufeinfaan maStannut toimoja heinämaana, ©ett muoffi alet» 
tiin pitää fuomiljelptfeSjä päämjiana miljan jäänti — jopa loppu» 
mattomiin asti. SBiljan tulo onlin ujein ollut marjin tehoitta» 
ma. (£i ole äimän parminaiSta, että tpnnörin fplmöStä on jaa» 
tu faffitpnunentä miiji tpnnöriä; onpa joSfuS jaatu folmefpnt» 
mentä tpnnöriä tpnnörin fplmöStä. StufaS ei tämmöistä etua 
ppmäffeen fäpttäifi! Yllettiin miljetpStä laajentaa, huomaamat» 
ta eritpijiä miljelpSjupteita ja luonnon feiffoja, ainoastaan moit» 
toa jitmäHä pitäen, ©en muoffi löptppfin npt paljo fentmoifia 
joita, jotta miljan alituijeSja faSmattamifeSfa omat menettäneet 
laitti raminto»aineenfa, ja tun eimät ole enää mitään taSma» 
neet, on ne jätettp „omanonnenfa nojaan" armottomana pplfp» 
maana «lepäämään."

Onpa mentp mieläfin fauemmatfi. Ujein on juomaaSta 
polttamalta pämitettp laitti mutta eli muta, jonfa tasmarnifeen 
on maabittu jatoja muofia — tuo muojijatojen tpö on npt pat» 
jaana jamiffona, fimiffona tai litaijena, termepbelle mapingolli» 
lena rapatfona. SSiljetijäHä ei fuitenfaan ole mitään matitta»



mistä, laattaapa mielä olla mieliSfäänfin tt)önfä onniStumifeSta 
ja runfaaSta miljan jaaliiSta, mutta ei juomaa miniä turmion 
Ijän on tehnpt maalle ja fuinta jurfeanhämiön jälfeijiUeen.

Söpthh mpöSfin jemmoijia juomiljelt)tjiä, joita on alettu 
määriin ottamatta juon laatua, jopimaa miljelpStapaa l). m. 
luonnon maatimutjia, jonta muofji tpö ei oietaan onnistunut. 
Saatu tappio tai pello mielä fuurcmmaSta IjämiöStä on paloit» 
tanut miljelijän eroamaan tpöStä ja jättämään maan ja fiipen 
pannun tpönjä tobiSteelji taibottamuubeHcen. Sämäfiit oit to» 
fin patja, mutta jiinä on fuitenfin maa jäänpt turmelematta, 
obottamaan taibollaampia läjiä timppuunja. tämmöisten ma» 
hintein jppnä on tpllä ujeintin Ijalla, mutta mielä ujcammitt 
on je miljelljSfutjteibeu ja luonnon jeilfain mailuttama. 28ir= 
Ijeellinen mitjelpstapa, jolla ei ole perustusta luonnon laiöja, te» 
fee ujein maan IjallaUetin otollijemmalji. Sen mttolji on täS» 
jätin enjin pprittämä luontoa IjaEitjemaan ja Iät)Itämään jitä 
patmelutjeenja, jolloin tulee miljollijeSta pstämä, ppmänteliä, jo» 
ta tulee järellistä, maan laabuit mutaista miljelpStapaa, miniä 
tarloituljena ei ole ainoastaan toota, niin jaitoen, Ijetten moit» 
toa paljaastaan miljan taSmattamijella, maan pitää jilmäUäfo» 
to inaatalouben mauraSturniSta. jäiltä juunta on jnomiljetpf» 
jellc toettuiin antaa niisjä paitoin maaSjanune, miSjä tämä mil» 
jelpS on enemmän teljittpnpt. StRaamuie maatalouteen nojautu» 
ma ja jen maatimutjiin perustettu mitjelpstapa outin ainoa fet» 
no, jolla, fun jitä jeurataatt, moibaait estää ebellä ntainituita 
tjairaljbufjia maSta tapahtumasta ja jaaba runjaat juomme pe» 
belmällijitji miljelpSinatffi.

1 L u k u
Suomaan tjleinen luonne.

äBoibafjeett oiteaa ja marinaa meneStpStä toimoa juomil» 
jelptjeStfiän, tulee tpöpön rppptpiSjään ottaa tarffa määri niiS» 
tä jcifoiSta, mitta jaottamat maifuttaa tuottamijen matjbollijuut» 
ta tai maljbottomuutta. Suomaalla on jamoin tuin muillatin 
maanlaabuilla eritpinen luonteenja, jota maata maanmiehen puo» 
miota. SJtutta ennen tuin tätä jaottaa tarfoitutjen mufaijeSti 
hpöbpfjeen fäpttää, tulee ottaa huomioon jen pleijet ominaijuit» 
bet, jillä ne maifuttamat maamme maanmiljettjfjen tuotantoon 
pleijeSti.

Sluten jotaineu tietää, jputpp juo laatjopaitfoiljirt, joieja
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runfaS laStouIRfuuS jättää maahan paljo leptiä, neulojia p. tn. 
lastoin ojia, fefä lofoitaifia laStoia jäänttölfinä, jotla loStean 
ajentan fefä toailinaifen lämmön ja ilman toaipbon touolfi jää* 
toät turtoe* tai multamaifeen ntäbännpStilaan. HJluöan lifään* 
tp niinen ja laStoiaineiben loloontuminen jullee t)t)ä enemmän 
toeben poiSpääfpä ja tämä mailnttaa fotoin ebuHifeSti juontui* 
lan ja turpeen lijääntpmifeen.

Hliin lauait luin mullaSfa on jolo itfeStään, tai muualta 
tulleita, toeben fanSfa puuptouneita litoennäiS=aineita riittämän* 
ti, ebiStpp laStou ppä jämällä tatoalla. SaStoijäännölfet lifään* 
tptoät ja näin fpntpp „lauptea multa" ja „forpijuo". Suutta 
jo§ loSteuS ppä lifääntpp ja maaSfa ei ole tarpeefji aStitimen* 
ttäiS*aineita, tulee toefi pappoifelft, jota jitte mailnttaa mapin* 
gollifeSti plpäijempien laStoien meneStpmifeen; metijen maan 
taSmii lijääntpmät ja mäpitetten latoaa entinen upea laStouUi* 
juuS; pnut ja paremmat laSmit parmenee ja fijaatr tulee jammal* 
ta. 3oS jitte jammalen laSmit jaa estämättä jatlua, ntuoboS* 
tuu miirnein „raptafuo". SBallea* tai rapfaiammat=tajit pnnä 
muut toefi*laStoit täpttämät tällä tatoalla ujein mataloita jät* 
toiä ja lampia, joisja pienoa faStoimultaa on jefautunut niin 
paljo meteen, että je on tullut ruSleafji, jommoijena je on fant* 
mat*itioin lepittpmifetle jopima. ©ämmät täsmää, titiloe lifään* 
tpp; uufi faStou jaa aina ramintoa ebelliSten, fuolteiben jään* 
nöljiStä. Hläin on lampiiit tai laaljoon tullut miirnein juo.

SEurloe* ja multamaan omaijuuS imeä ja pibättää mettä, 
tetee, että je luonnoIiijeSja tilaSfaan on tnärlää. Hilutta ntär* 
fä maa ppjpp fplmempänä luin tuima. Dnpan armattamaSti 
jolainen pienemmänfin peltotillun miljelijä puomannut, että ntär* 
lä pailla, ejim. jamiittaa on fplmää ja jiinä faStoitlin tuleentu* 
loat mpöpempään luin tuimalla pielfamaaUa. $£äpän on jppnä 
mebett paiptuminen. Sun toebetlä ei ole luonnollista poiSpää* 
fpä eli juoljua, menee je paiptumalla toefipöprpnä ilmaan, fa= 
ntoin luin mettä leittäeSjä meji latoaa pahasta. Hilutta ennen 
tuin toefi moi ottaa faafu* eli pöprpmuobon ja paiptua ilmaan, 
täptpp itmaSfa olla jolu määrä lämpöä, ^a je lämpö, jola tä= 
män pöprpämijen mailutti, ei löpbptään npt enää tuntumana 
ja mailuttamana ilmaSfa. Sämpö ei täSjä ole niin luin tpö* 
mies, jola joulun tpön teptpään aitaa uutta, maan je latoaa eli 
luten luonnon tieteeSfä janotaan: t ä t l e p t p p  ilmaan nouS* 
jeejert mejipiutteejen. Siellä je on IpUä tallella, mutta itään
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luin tepäätoänä, ettei jen teaitutuS tule ilmi ett tuntutoafji, en
nen tuin teefifaafu taas ypbiStyy juuremmifji pijaroifji; fillout 
teejifaaju „f a t e n e e" ja lämpö « i r t a ut uu" ,  tuten purnua* 
taan toarjintin KjäEä ennen uffojeit jabetta. Sima on fiEoin 
paljoa tuumempi, tuin tateaEijeSti. 'Salmella taas lumifateen 
ebeEä «paitanen tauptuu."

SDMräEä maalla toaituttaa meben paistuminen aina fyl* 
mää, ja je fett tefee, että juoltatin tatoaa teejitaajun terättä 
lämpö, joten ilma on fietlä ja jen ympäristöllä tytmempi tuin 
muualta. SoS nyt juo on ajemanja ja muiben etuijuufjienja 
jupteen jemmoitten, että je on moinut taSteaa ytpäijempiä eti ja* 
tompia faSteia, penjaita, puita ja ruopoja, tuten ejitn. forpifuo, 
niin je aina pyjyy talteen tullen niin paljaana lumesta, että paf* 
tajella on tyllin tilaa jäätämään jitä tearjin jyteälle. @i ote 
parteinaiSta, että lumettomana taiteena juo jäätyy jyten fymyy* 
teen, toietäpä joStuS enemmäntin. Sämä rouban paljous par* 
teoin jitte tejätlä jutaa fotonaan, joten tämmöijisjä joisja ujein 
tateataanfin «fafjin* tai totmintertainen routa". 9touban juta= 
mijeen menee taas tearjin paljon lämpöä. SuonnontieteeUijiUä 
toteilla on puomattu, että jos jetoitetaan 1 nauta jutamaijiEaan 
oleteaa jäätä ltteen nautaan 80 asteen lämmintä mettä, niin 
jaabaan 2 nautaa Opasteen lämmintä mettä, j. o. jäätymäijit* 
tään oleteaa mettä. Soijin janoin, julattamaan 1 nautaa 0*aS= 
teista jäätä tarteitaan yptä paljon lämpöä, tuin 1 teejinautan 
tämmittämijeen 0*aSteeSta 80 asteen lämpimäfji. Sään julami* 
jeSja pyjyy teeben lämpö 0*aSteijena jiipen asti tuin teeben je* 
aSja otetea jää on laitti jutauut. ©itte teaSta alfaa je yletä.

StetoääEä, fun tultoateebet omat pois juoSjeet, eitä auriu 
to ote teietä eptinyt lämmittää niinpaljo maan pintaa, että 
jäteilemijeEään teoiji tajoittaa jetteänä fejäfuun yönä roub 
jutamijeSja ja paiptumijeSja teäpennyttä lämpöä, jiEoin tule 
"oras ,  tai p u 11 i p a 11 a".

Stouban julamiSta joisja estää teietä metjä ja muut taS* 
teit, jotta pibättäteät auringon lämmintä ja jabetta jiipen mai* 
tuttamaSta, jefä je että alati jeijotoa litainen teeji ei fefoitu 
toSfaan päältimäifen lämminneen teeben fanSja, toSfa jiipen ei 
tuuli toaifuta, tuten järteisjä- Sämpö teoi tearjin pitaaSti jop= 
tua julattamaan jytoää routaa maaSja. $un taas jyfjyEä ilma 
tytmenee ja teeji aitaa jääptyä pinnaEa, estää Etäisten teejien 
Iita ja muta tateaEiSta teejipiutfeitten teaiptoa. ^uptaisja tee*
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fi§fä näet, ejim. järlDiSfä, fun ilma pimenee, jääptpmät päällim* 
mäifet mejipiutteet, tulemat faniapa pienentmifji ja raäfaamntif* 
ji, painumat popjalle, lämpimämmät, temeämmät noufemat pääl* 
le muoroätaan jääptpmään. 9le antamat fitte lämpöä ilmaan* 
Iin, jonfa muotfi ti järmien rannoilla „[)alla pane", ©itämää* 
taan fuo, Jonia lifaifeäfa mebeäjä tämmöinen maipto ei moi ta* 
paptua, menettää paiptumijeäfa „lai!en lämpönfä", joten tulee 
lpfjpinen „toutopaUa".

3Soä nt)t mielä otetaan luluun foiben paljouä maaäjamme 
niin ei ole tumma, joä meillä paita ujeinfin pamaitaan. Ä. (S. j$. 
3gnatiuä’en ja §aUften’in maantieteen mufaan on railjelemättö» 
rntä joita maaäjamme enemmän tuin '/s oja tuiman maan pin* 
näätä ja noin 1/22 oja, niittpä jaman alan jupteen, eli raatoja 
maan miljelemättömiä joita on runfaaäti tapbetjan tertaa niin 
paljo tuin niittpä.

StfeiUä on paljo taloja ja tilutjia, n. j. artoja paiftoja, joiäja 
patta on pian alituijena mieraana ja pibetään parmiitaifena onnena 
joä perunan marret ja tupatfi jäämät mertitjemättä. ©emmoi3 
jet talot omat joiben, uemain ja muiben mättäin paitfain läpei* 
jppbeäjä tai miereäjä. — SDiiäjä joita on täpbeEifeäti ojitettu ja 
tunnotlijeäti tuimattu ja miljeltp, jieUä on pallafin tamallijen 
pirmunja lahottanut eli ainafin tuntumaäti mäpennpt. jTämmöi* 
jet paitat, juot ja tormet omat fiiä jaatamat tuimatfi ja mitje* 
Iptjeen ei ainoaätaan jen muotji, että niillä roiljelpämaitamme 
lijätään ja jen tuotteita enennetään, maan mpöäfin ilman*alan 
ja tplmän poiätamifetji.

2 Luku.
©Montaan laabnt.

©uomaa on jpntpnpt faämien jäännötjiätä, jotta enem* 
iän tai mäpemrnän mäbäniteenä löptpmät jen turmeterrotjeäja. 

©en mutaan lun paitfa on metinen, on mätäneminenfin joto 
enemmän ebiätpnpt tai mailinainen. Sliuutamiäja joiäja on 
turme niin mätänemätöintä, että taämijäännöfjet moibaan jel* 
määti tuntea miätä taämiäta omat; toijia on puolimäbänneellä 
turmeterrotjella ja jeaäja jontun merran pienoa faämimultaa, 
tnn taaä löptpp jemmoifiafin juomaita, joiäja faämit omat jo 
mullafji muuttuneet, ©en mutaan miten juoterroä on mäbän* 
npttä ja mullatji muuttunutta, on maa puonompaa tai parem* 
paa miljelpärnaatji. SOZutta tämä ei tuitentaan ole mielä riit*
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tcittua tefemään maata £)ebclntä(tifefft, fiUci turme jaottaa fpttä 
olla mäbännpttä, mutta joS jiitä puuttuu mitjetpSfaämiltc tar= 
peetlijia fimemtäig=aineiben tiufoijia ppbiStpfjiä, ei faSmit jiinä 
meneStp SEämmöijiä omat marjiufin ne juot, jotta omat jpntp= 
ueet jammatiSta ja muista mejifaSmiSta. Datori fammal ottaa 
ratointonfa rnätänemäStä atuSferrofjeSta ja mitä fietlä jen pii 
löptpp tiufoijia aineita, ne puuptoumat loeben fanSja pois. ©ett 
iouotji jammalturtoe jättää polttaeSjafin pian fotonaan Iiuotoin= 
ta tuf)faa. paremmitta joitta on tamatlijeSti jemmoinen ajema 
ettei ebettä mainittu aineiben pifuptouminen looi tapahtua. 9Ru= 
ta eti juomatta jijättää täSjä enemmän miljetpSfaSmilte fetmot= 
lijia raminto=aineita pctpoSti tiufenemisfa pptiöiSjä, jottfa täp= 
ben maa on pebelmätliStä ja mitjetpSfaSmit meneStpmät jiinä 
jaugen ppmin niin fauan tuin fimennäiSaineita maa s ja tarpeet* 
ji riittää. — SRäitä jeiffoja jitmätlä pitäen tulee juomatta ar= 
moStelteSja ottaa määriin. I. U t f o n a i j e t t u n t o m e r= 
f i t ,  I I  9R u t a et i  t n r me f e r r o S.

I. Ulfouaivct tuutomerfit.

a.ÄaSmiSto. SfaSmien amutta moibaan jo jonfunmoi* 
ncit armoStetu jaaba maan pebetmätlijppbeStä ja fetpamaijuu* 
beSta mitjelpSmaafji. 3>oS maa fasmaa (eppämetfää, on je fje- 
betmättiStä. ©atamapaju, mirnapaju puna muut pajun tajit 
fasmamat mpöS ppmätlä maalta. SoS puun lajit fasmamat je* 
lajin, niin on maa jen mutaan parempaa tai puonompaa, fun 
jiinä on parempi tai puonompi puulaji moitoHa. iUcitä enempi 
leppiä on feaSja, jitä parempi on maa. Äuufimetfä faSmaa 
mpöS ppmätlä maatta; foimu jitä maataan ei ole tuotettama merf* 
ti, je fun ei pibä mätiä maan laahusta ja faSmaa jiiS jemtnoi* 
jetlafitt maalta, misja mitjetpSfaSmit eimät tn onnistu, petäjä 
fasmaa mpöS puonolta maatta, jopa puouommalta tuin foimu. 
9RiSjä on patjasta petäjäunetjää, jiinä ntaa on täpeS rnätäne* 
mätointä tai puotimäbäuupttä „rapfajammatta." ©itiöin on 
maa jiinä tilaSja puonoa mitjetpSmaaffi. SoS juotta jen Iijäf= 
ji fasmaa jiettä täältä tplp* eti räfäpetäjtä, on je märfää, ja fun 
mätäneminen meben jijäSjä on mailinainen, foSta jiettä ei ote 
tarpeefji aStt ilmaa, niin jammalferroS on jpmään mätäncmä* 
töintä ja jiettä jpntpneet muttapapot tefemät maan pappantefji, 
joSja fittoin ei mitjetpSfaSmit meneStp.

3lufeitta joitta, joiSja ei ole mintäänlaijia puun jajia, on
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tarlaSteltatoa jiittä taStoaloia ruoRoja tai jammalta. ojoit» 
talaat jarnoin luin puutlin tnaatt=lajitt RRiuRRttä. itiinpä o joit* 
taa rantalorte mäbännRttä juota, joSja tttRöS on fimennäiSai= 
neita, joto lueben fulettantia, futen ejint. purojen tuarjilla, tai 
on fiittä jatuU janffo lileM. (BuRtalaStilla ofoittaa mRöS RR- 
mää maata ja ei toarjin jRtuäSjä olemaa famijanltoa; mtrmiroU 
ti ja Raittienpaju taas jRtuempää, RRtoänlaatuiSta, mailla jou
lun mertau Rapauta maanlaatua; uunnilauRa, temeäleRtinen uiit= 
tRmilla pnolelji mäbännRttä ja Rapauta, ufein RielfapoRjaiSta 
juota. Ujeimmat jaralajit tatoallijeSti laSmaiuat Rnonomntilla 
täReS mätänemättömillä tai toäRcmmän mäbäitneiUä joilla. — 
(Sammalista ajoittaa larRunjammal, jos juo on luounoEijeöja 
tilaajaan, loalmistuuutta ja njettt matalaa mutalerroSta, mutta 
joS jitä on ojitettu ja poltettu, ei je pibä juon jRluRRbeStä tu
tua. SBallea ja punaneu tuoRujammal nn Ruotioimman maan 
tuntomertti. UjeaSti on tämmöistä mätäncmätöintä luoRufam* 
malta fplimääriö patjuSti ja aluSturme ei jittclään ote lettu o U 
lista, miljelRljeett matmiStuuutta. SmrRaa on rumeta tämmöis* 
tä maata Reti marjinaijeSti miljetemään. Siirtoa, miniä täSjä 
faattaa teRbä, on ojitus, jotta jaabaan je luimantaan, famma* 
leit laSmu pibätttimään ja mätäitemäätt.

b. (?ri uimitljtjct. StimitRljet, joita juomaiben laStuiS-- 
ton joRboSta on jRntRuRt merlitjemääu eri juon laatuja, on 
jeita. 5£amallifimmat omat: lorpijuo, rämejuo, jaraiuo, raR = 
la juo ja tuallea» jelä puuajammalineit raRlujuo. SDtuutamia 
näistä nimitRlfiStä on ntRöS SI. 2)ta tiilinen läRttänRt lirjafeS= 
jaan: „ipiltu juomiljetiä."

1. Äorpiftto on tiReää, jRntlää inetjää, paraaStaan luu* 
jiftoa jelä parempilaatuijia ruoRofaSluia. Siinä on muron je= 
aSja puiben ja pettjaibeit juuria ja lappateita, tuovia Rttnä muU 
ta maifearnpUtiufoijia ojia. SDtuta eli „muro", luten tanja ji= 
tä nimittää, on RRtoin mäbännRttä, multamaista ja „tnuveata." 
Siinä on litoennäiSaiitcita niin paljo että muttaRapot omat Eri* 
miStuneet ja tulleet toaRingoittamattomifji. Sen luuotji juo 011= 
tiu parempaa ja tuoimalfaampaa. SuolerroS ei täSjä ufein* 
taan ole toarjin jRmä, ja joSpoRjaeli jattllo on jamea tailiin- 
teää Rictlaa, on je toarjin leltuoEiuen miljelRtjeen otettalualji.

2. Dfämeitlö=juo. 9MmeiI£ö=juo[la lastuaa RarluatjeSja 
litulasmuifia petäjiä, loimuja Rttnä muitatin puita, jelä paljai
ta, toaimaisloitouja ja juopurjuja. ^ääUimmäijenä ott jiinä ta*
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manifesti et attoatt pafju famntalferroS ja fett alla on joffeenfin 
mäbännpttä ntutaa, jota juurimmaffi ofafji on jpntpnpt ebellä 
mainittujen puulajien ja penjaibett jefä jammalien ja alpaifem* 
pien ruopofaSmien jäännöfjiStä. SläSjä ujeinfin ftjtuäSfä muta* 
ferrofjegja ojamieg toifinaan tapaa lantoja folmiferraSfa pääl* 
letpSten. tämmöinen juo on enemmän eli mäpemmän papan, 
jonla muoffi fiitjen tartoitfee faaba fimennäiSaineita, lalffia, ja* 
mea tai tjieffaa, jotla lairnistamat pappoja ja tefemät juontui* 
lan „laupfeafji" jetä auttamat jammalen mätänemistä. Slorpi* 
juon perästä on tämä paras mitjelpfjeen.

3 . ©arajtto. XäSjä on fasmittijuug pääajiallijeSti fara* 
faSmia pnnä mipmilöitä ja fortteita, ja toto turmeferroS onfin 
enimmäfjcen näistä ja niiben juurista jpntpnpt. ©iinä on li* 
mennäiSaineita ufeitt runfaaSti jeaSfa ja on jiis oimallinen mit* 
jelpSmaa, joS maan jaabaan luimalfi ja turme mätänemään eli 
joS jiinä on mataa Riutan polttaa. — SBefijätöt järmien ja jo* 
tien rannoitta tuulumat tapan jouttoon.

4. Iftapfafuo. £äsjä on päällimäijenä taSmama jam* 
malterroS ja fen alla enemmän tai mäpemmän mäbännpttä jam* 
rnalturmetta, jota jpmemmällä on mustempi ja jo enemmän mul* 
latji muuttunut, tttämä juot omat ujeaSti fpntpneet tiini=taSma= 
neiSta järmistä ja lammifoiSta. ttliiben reunat omat melfein ai* 
na puijet ja tanermifot. XamaflijeSti on tämä jitä ntpöten tun 
je on puita ja tanermia taSmamaa, jotentin maatunutta ja muS* 
taa. tämmöinen juo aitjaitjee fpllä ottaa miljelpffeen, joS maan 
lastu on ppmä ja maa*aineita, falftia, jamea ja picffaa p. m. 
on lifettä, että niittä moibaan jen luonnetta parantaa. SEäm* 
möijiä joita omat paraaStaan meibän tamattijet „nemaniitpt".

5. SBalfea* j«t puna*fammalifet rapfajuot. Snonnotti* 
jeSja tilaSjaan ei tämmöinen juo taSma juuri muuta tuin tuo* 
pufammalta ja muutamia jaran lajia ja jiellä täällä joitafuita 
fanermarnättäitä, eptäpä muutama titupetäjän fäffärä lijäfji. 
Jä tä  ei moi miljettä ennen tuin jammal jaabaan mätänemään.

II. 9Rutas eli turtoeferroS.
SlrmoStetteSja juon ppmppttä miljelpSrnaatji, on ebettijen 

mutaan tarfaStettama ne fasmit, joista juo on jpntpnpt ja mie* 
lä jen lijätji itje juon muta=ferroS; jittä je mätänemistila, mi* 
pin tasmijäännötjet jiinä omat joutuneet, miten juon mutater* 
roS on maatunut ja muttatji muuttunut, jefä jen jefoituSjupteet
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tuuiben maoulaatujen EartSfa, määräämät juon pebefmällifppben. 
©en muotfi tutittaan itfe maaterroS maanlaatuita, fatnoin luin 
famimaata armoStelleSfa tarfaStetaan itfeä famea, pieffamaatla 
pietfaa. (Sbelläntaintttujen, mätänemiStilan fefoituSjupteiben mu? 
factn on juomaa eri armoista ja jaotellaan feuraamalla tamal? 
Ia:*)

a. M ultamaan lajit. STäpäit fuulitu laitti ne maan Ia? 
jit, joisfa oit enempi tuin 20 profenttia multaa eli taSmijään? 
rtöffiä niin mäbättneinä ja hajonneina, ettei niitä enää faSmin 
ofitfi tunneta.

1. Sauljfett multamaa, joSfa on jolu määrä enempi 
luin 20 profenttia, aina 90 projcnttiin asti multaa taloallifeS? 
ti laimeasja tilaaja, ©en mu(taf)apot omat nimittäin fplläifi? 
nä laiteta, ammouiafista ja talista p. m. jonla täpben laufj= 
lea multamaa ei maifuta i)appamen tapaan. 5£amatlifeSti on 
fiinä jotentin f o jolta mielä erittpmättömiä taSTOijäännötfiä.

Saupfean multamaan armo riippuu fiutreSfa mitaSfa jen 
multamuubeSta ja muilta jetoituSfuf>teista. Sun jiinä on mul* 
taa mainittuun torfeimpaan määrään asti, on je löpinää. £ii? 
an mutaijeita on fe l u o p u m a a  t a  ja femmoifena fopima? 
tointa ft)t)SmiljaUe, jillä fe fuoputtaa oraan juuret lemäellä plö§. 
©itä mpöten tuin rnuttamuuS on mäpernpi ja maa runfaam* 
rnaSti jameUa tapi piefalta ja tallilla jetoitettu, ott laupleait mul? 
tamaan armo juurempi fetä miljan että peinän faSmattarni* 
jclle.

SöapmaSti ptelanfetäistä taupteaa multamaata janotaan 
ntpöS m u § t a t f i m it 11 a t f i , jota on fangeit pebelmälliS* 
tä ebellä mainituille p. m. fasmeille.

©amella ja itummipietalla jetoitettu multamaa on mi itä? 
ma a t  a, jonta armoon maifuttaa jen ajcma ja je, jaabaanfo 
jitä tarpeen mutaan ojitetuffi.

(ähellä mainitut jefoituSfupteet toisten maanaincibett tänä* 
ja ja ne faSmit mistä je on fpntpnpt, antamat laupfealle nuti? 
tamaalle eri armon mitjelpSmaana ja parannuSaineena muille 
maanlaabuille ja outin jälfimäijeen tarfoitufjeen merrattoman 
armoista, parasta oit l e p p i j u o m u l t a ,  jen jälteen I e p t i?

*) Siatjo prof. 3 . 3tvrpeniu3’en „9RaaMt>UjelpS?oppi." 2ätä anoo? 
faäta firjaa on täSfä ntuutenlin feurattu.

2
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m u l t a  pleifeen, fitte m e t f ä m u l i a  ja puouointa f u o= ja 
n e to a in u l ta .

®un multamaa oit läppää, ettei faSmieit juuret jaa fiittä 
tarpeellista fiiutepttä, Kiitetään jen parantamijeffi merfeliä, ja* 
mea, maafätpäjoraa, ntajuunintuonajaupoa ja aifa*ajoin mä= 
pän lannoitetaan .tallin tai tutkan jefaijclla piilolannalla tai 
palaneella tarjanjonnalla.

2 . $apa»t multamaa, joSja on jofu määrä enempi tuin 
20 profenttia, aina 90 projenttiin asti Rapauta multaa. Jö= 
pän ojaStoon tuutuu j uo*  ja mut  a ntaa, jota on metistä- 
ettei ilma ole moinut jiipen maifuttaa. Se fifältää multapap* 
poja loapaiua jo antaa palaeSja tupfaa, jota fifältää mäpän 
lipeänxäifiä aineita. §apan multa on mäpemmäit mäbännpttä 
tuin laupfea multa.

Rapauta multamaata löptpp monta lajia, joilla on juu* 
rempi tapi märempi armo eri jefoituSjupteiSja fjietatt ja famen 
fanSja fetä erittpmiS*eli mätänemiStilaSta, mieläpä mpöS itiibcn 
faSmienfiit mutaan, joista on jpntpnpt. Jämä tefecfiu eroi* 
tutfen eri multalajien mäliUä, futen ebellä miitattiiu.

Sun papan multamaa ojitetaan ja je meji, joitta mallas* 
ja maa on, poistetaan, niin ilma pääjee mapaaSti tuimaan 
maalian, joSja jen perästä tapaptuu ujeita, tamaUifia aine*muu* 
totfia. piinan maifututjen tantta erittpp multa ofiinja; ilman 
l)appi maifuttaa multamaan fjiiliin ja jpnnpttää fiten piilipap* 
poa; pptaifaa pptpp ilman pappi multamaan tu’on fanSja jät* 
Pietari papapfofji, joSja on tjtfi paino*oja tufoa ja fotme paino- 
ojaa pappia, ja falpietaripappoa, joiSja ppbclle painomjallc 
tufoa on miiji paitio=ojaa pappia. Jämä jättimäinen on toijelta 
nimellä jiemettä, jota muinoin märjäpstä marten löptpi pian 
jota tatoSja SlntaSja olema foStcuS ja maaSja oleman meben 
metp jefä multamaan tufo, f un ne ppbistpmät, tefemät amino* 
niaffia, jota papan pajuijena tuntuu nenään faifiSta mätäne* 
mistä aineista ja lantatunfioSta ilmaan paiptuisjaait. Satpie* 
taripappo ja ammoniaffi tefemät jitte taas uujia ppbistpfjiä Ees* 
tenään jefä tipeämäiSten aiiteiben että faIfin,riffipapon, foSjori* 
papon ja rauhan fanSja muttamaaSja. Jä llä  tamoiit jitte jptt* 
tpp jalpietaripappoiSta ammoniaftia, jalpietaripappoiSta talia, 
jalpietaripappoiSta fatffia, riffipappoiSta ammoniaftia, riffipap* 
poista falffia ja foSforipappoiSta ammoniaftia. joSforipappoiSta 
rautapappeumaa p. m. fuoloja, jotta omat marjin armoffaita 
faSmien raminto*aineita.
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§apanmultamaa — turme ja neloa eli fammalmaa — on 
ilman fitä itfeftn ujeiit jaugeit rifaS tufoijista ainefjista, jotta 
joSfuS noujemat aina 5 ja 8 prosenttiin aSti turtue* ja neloa* 
maan joufoSta; ja Euit tämä tulo maata toiljelleSjä ja rnuofa* 
teSja muuttuu jemmoijefji että farmit moimat fitä ottaa rämiin 
ttofjenja, niin maan miljamuuS fiten paljo enenee, ©en min 
taan fuiit ojitettua maata muofataan, pääfee ilma ebellä ntai* 
nittuja mutttofjia Eiiljbpttämään, joten tämäfin maatilaji tulee 
tebelmäUijemmäfji ja muoboStuu mäljitellen (autjfeatfi multa* 
maaffi, Emt aminoniaffi, EalEEi ja lipeäutäijet aineet omat laimin 
taneet eli EpUäännpttäneet irtaimet, mapaana olemat multana* 
pot. .öpmin moimafaS pappojen loimilta ja eli poistaja on fa!f* 
Ei, je Euit ptbiStpl) mutta^appojeu EattSfa tuimtS* eli mätimaa* 
tappoijeffi falfiffi, jofa on fjpöbpllinen miljelpSEaSmiEe. — 3os 
multamaata poltetaan, niin jaabaan tutfaa, jofa mpöS fifältää 
jonfun määrän falffia ja lipeämäiftä aineita; ja Eun tämä tul)= 
fa utjt jeEoitetaan f)l)mtn maahan, jgnttp) fiellä ebellä mainittu* 
ja juoloja, 'jotta omat tärEeät farmien ramimtofji. — Näljän jaa* 
tetaan mietä panna nterfeliä, jamea ja Ijicffaa, joista maa jaa 
enemmäu EimennäiSaineita ja tulee lujemmaEfi. Siäitt tulee lja= 
pait multamaa marfitt Ijebelmältijeffi, laul)fealfi multamaafji

3 . .^iilimäiuett multamaa, jifältää tyfjtft juuren projent* 
timäärän, fuin ebellijet, tiilimäistä multaa, jol)on ilman tappi 
ei ote moinut maiEuttaa. ©e mätä määrä tappia, jota rnebeit 
jeaSja on, on anastanut juofaSmiSta metpä niin paljo, että on 
ft)utt)ntjnt mettä. ÄaöroiSja olema tiili on jäänpt enemmän tai 
mäpemmän patjaaffi, joten tämmöinen juotimme on mustaa ta* 
ti muStattamaa, tiilimäistä, lämmöistä multamaata on muuta* 
ntiSja joisja ja nemoiSja, joista meben EanSja on EimenttäiSai* 
neet tuuttouneet pois, jonEa tätben fe jättää potttaeSfa tpmitt 
mätän maaleaa tapi mustan=ruSfeaa tutfaa. S£ämä on laitaa 
maanlajia ja jaabaan paremntaEfi runjaaSti fiiten jefoittainal* 
la muita maanlajia, merfetiä, falffia, tutfaa jefä runjaalla lan* 
noituEjella.

ylempänä on nätti), Euinfa juuri maitutuS mullalla on 
maan miljamuuteen jeit fautta, että je antaa Suoranaista rämin* 
toa EaSmitle ja erittpmiStuotteittaan auttaa liufenemaan muita 
faSmien ebistpinijelle tarpeellijia aineita. Suutta jiUä on mpö  ̂
omaijuuS ottaa ilmasta mettä, ammonialfia ja l)iilil)aW°a, je* 
Eä imeä liuenneita EimennäiSaineita, jotta omat tärfeitä faSmien
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raminttoffi. iuinui fiiS lifäii fmtreöfa määrääjä mullan tärfe= 
pttä fasmullifuubelle. — £ämmöifet omat hhmin lutljelltjn laul)= 
!ean multamaan omaifuubet, jonfa muoffi fitä fanotaanfin rif* 
faaffi, ntehuffaaffi, fj eb cl m ä II i f e f fi .

b. Surhiemaanlajit. Näljän fuulumain maan=lajien tun= 
nuSmerffi on, että ne fifältämät juuren joufon (20 profenttia 
ja enemmänftn) lahoamattomia talji ainoastaan mailinaijeSti la
honneita faSmijäännöffiä, itiin että felmäSti moibaan näf)bä 
itiibeu rafennuS ja ufeimmiten fiitä eroittaa, mihin faSmilaji* 
tjin tahi fasmiofiin omat luutuneet. DMntä maanlajit omat e* 
netnmän tai mäljemmän mullan fetaifia ja fentähben erimärifiä, 
multia, muStahtamia, tumman ruSfeita, ruSfean=fellertämiä 
j. n. e.

iEurmemaalajit eimat ole niin mäbäuneet, että ne foljbaS* 
taan felpaifimat pelloffi tai niitt)ffi, futen ebellä mainitut mul* 
tantaanlajit. SOfutta ujeimmat turmernaanlajit moibaan fuiten* 
fin mitjelernällä muuttaa pettomaaffi. ©itä paitfi on maanmie* 
hen jangeit tärfeä tuntea niitä, fun tulee armoStella maanpaif* 
faiit fnurempaa tai mähempää armoa ei ainoastaan miljan ja 
heinän faSmatuSmaaffi, maan mt)ös ntetfän miljelentifeffi, mui* 
beit maanlajien parantamifeffi tai polttolaitteena fäptettämäffi.

1. ipVlttoturmc. Jämä on enintmäffi ofaffi erittpmät* 
törniä faämiaineita, juuria, marfia t). tn. joista jetmäSti moi* 
baan tuntea ne faSmit, mistä turme on tefeptpnpt, ja feaSja oit 
hpmin malmiStunutta faSmimultaa. Die faSmijöännöffet, joita 
polttoturme fifältää, omat enimmiten fara* eli luhta ja miljmi* 
lä*lajia.

ijSolttoturpeeSfa on aina mahmaSti jefoitettnna fiihett tjtttt Ij= 
toontunteita tnaanlajeja, ja on märittään mustaa tai ruSfeata. 
— Äitn afetita on fopima ja fitä moibaan ojittaa, faabaan 
tämmöifeStä juosta htpmi miljelpSinaa, pelto tai niitti); mutta 
muutenfin on maanmiehelle tämä maanlaji armoifata, fe fun on 
hpmää ainetta monen muun maanlajin parannuffeffi, fnim iffeina 
eläinten alla, fefalantana, ja fo’oSfa mäbänneenä fuoraStaanfin 
lantana fäptettämäffi. — SDfetfätt faSmatuS fopii mt)i3S polttotur* 
mefuolle; ja fäptetäänpä fen turmetta poItto=aineeffi puun fijaSta.

2. Santtnalturme on fuurimmaffi ofaffi ja ufeiammin pffin* 
ontaifcSti, muoboStunnt fnohu* tai rahfafammalista (fphagnum) 
ja muista famtnaHajiSta; ttäiben feaSfa on mähän, tai ei enfin* 
fään plemämpiä fasmia. ©ontoin on fiinä £)plt)in mähäit tai
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ei enjintäön tasmimultaa, jo (joit on niutaSti jetoittunut maan= 
lajia, joilla täf)beit je polttaeSjatin antaa monta prosenttia 
mätjemnuin tupaa lun polttoturme. ©ammalturme on myös 
huonosti jyttymää jetä palaa ainoaltaan raufealla liefiUä, ei
tä lämmitä paljo enjinfään. — Santmntturme on ntyöS erilaista 
fammallajten ja muiben faSroien mutaan, joista je on fyntynyt. 
§uonointa on juo, miSjä turme on paljasta tapa* eli fuol)u= 
jammatta marjin paljulta ja mätänemättömänä. parempaa 
taas tuin turme on tcteytynyt helpommin mätäncmistä £arma= 
jammal= eli pjpnum ju’niSta jetä alljaijemmiSta mejitaSmeiSta 
jara, mipoilä» ja juotanermalajista.— SoS jantto oit pyini- 
laatuinen eitä marjin jymäSjä-, ja joS turme on mäbäunptä ja 
je jaabaait tuimatji, on jainmatturmesmaa jen mutaan enemmän 
tai mäprnmän jopimaa pellotji ja niitpfi.

3L u k u
Suomaan miljelystamat.

SBUjelyStyöhön rypyiSjä on eitjin jaatama jelmitle initt= 
fä luontoinen juo on, mimmoinen miljelySmaa jiitä tulee jc= 
fä jaabaanfo je tuimatji; utafjboUijeit tarfoilla tutfinnoilta on 
hanfittamä tieto fuinfa juuria fuStannutfia jen miljelyfjeen mal= 
niistäminen maatii. @itte oit tutlittama, outo tarpeellijia ma= 
roja tl)6n toimeen panemijeen ja riittämiä työmoimia taloSja, 
ettei talon marfinaijet piit tule jen tantta titumaan, jetä mit= 
loin je jaattaiji tobenmutaijeSti antaa tataijin jiihen pantuja 
tnStannutjia. Sulon pitäi ji ainatin oleman niin juuren, että 
je maStaiji työhön pannun pää=oman torfoa. SäSfä tulee ot
taa piomioon myöStin mal)boHijeSti jattumat epöjuotuifat il= 
mat tai muut jeitat, jotta miimptämät ja eStämät työn päät
tymistä, joten fuStantiuSteu tafajin jääminen juiStuu etemmätfi 
tuin aluSja oli armioitu. SöaromattomuS täSjä jaattaa tefjbä 
juuren mapngon muille töille eli Ijämiön toto talolle.

Soijelta puoletta ei jaa myöStään jättää huomaamatta 
jitä hyötyä, miniä juon miljelentineu maStaijunbejSa tuottaa, 
epä jen nytyinen hyöty näyttäijitin epäiltämältä. SoS taloSja 
on ejimertitfi puute paremmista mitjelysmaista ja maroja riit= 
tää, että jotu työhön täytetty pääoma jaa pitemmän ajan obot= 
taa tortoanja, tulee ebellijeStä jäännöstä poifeta ja ryhtyä l)uo= 
nommantin juon limppuun, jittä fyUä je tuonnempana fitte, 
tun turme on ehtinyt mäbätä, funnottijeffi pinämaatji malntis=
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tettiui, talon atlooa jäljen fäptctpu pääoman hierrän foroittaa. 
2ämntöijeSjä miljelpSpritpffeSfä on fuitenfin aina ntuiöteltama, 
ettei jaa „te()bä maalle mäfimaltaa" ja loaatia fiitä tuloja fil= 
loin, tuin jille tuottaminen on maljbotointa. ©ainoin taas jit= 
te, tun je heinämaana ollen jättää heinän faSumn; fifloin on je 
menettänl)t taSloulooimanja ja on jiiS lanuoitettaioa, hiiriäpä 
loiljcltämä tuten muutin pelto ja jämällä hnomattaloa, outo fe= 
foituSjul)bc utuiben manit laatujen faneja oifea.

3soS taas juo on taittein hnonointa ojia, loalfea* tai {110= 
hitfammals juota, jota toaifuttaa hallaa talon tai toto paitfa= 
tuiman miljelhtjillc, tät>tl)t» jeu perffautjeeit rphtpä jen loerran, 
että peittänen pätenee. Slinafiit ou je ntahboUijuuben mutaan 
ojitettama ja fnimattaloa, joten mainittu tartoituS jaaloutetaan 
ja jautmal jaaboait mätänemääti. ©itte jaottaa jiitäfin Unto- 
jieit perästä tulla f)t)lt)ä miljrft)Smaa. 2ämmöifun töihin, mar= 
fintin joS juo on juuri, ei monen pffitpijcu märät riitä. Siu
loin on ojattaiben, eli tenellä fiitä on etua, fäptämä läjin aji= 
aan, tai joS ei jetään auta, pppbettämä paUituEjeu apua tpön 
tefemijeen. (Satjo SijäpS, juomiljelpSphtiöiStä.)

t .  parempien joibcit nitljeUjb ja 
polttaminen.

2 uitua jelmille ebellä mainitusta jeifasta, on tel)tämä oji= 
tutjen määritelmä. 2soS juo oit juurempi ja jotentin ta jäinen, 
on jen lastu hmifea h11 e» ma ta. ©illoin on tortomittarilla eli 
punuituStoneella tuttittama juon tatliStuS ja alaijin paiffa, jo= 
l)on maltamja taimetaan. ©arfaojat ajetetaan tohtijuorin ioal= 
takojaan; mutta joS maan miettouS on marjin mähäinen, pan= 
naait ne miiStoon alaspäin jen loerran että hiebelle tulee tarpeelli= 
uen lastu jarfa=ojiSta maltamjaau.

Söalta=oja taimetaan enfin ja joS maa on hpiuiit loefipê  
räitten, ou je paras taimaa touotta tai paria ennen, tuin fam 
ta^ojaiit tailoamijeen rphbptääii, että je metää enintä mettä pois 
ja juo el)tii laSfehtia jitji tuin loarjinaijeen ojitutjeen ja perfaut= 
jeen fäjitji täpbään. SoS laitti ojat heti laimetaan on ne oteU 
taloa lasfeumifen moralta mähän jprnemmifft ja Inufan le= 
loeämmifji.

2Balta=oja tel)bääti niin juuri, että je f pii tn moi pois toie= 
bä juolta tuleman loeben. ©uureHa, toetijellä juolla tietpsti 
pitää loalta=oja olla juurempi tuin pienellä ja fuitoempi luotitoi= 
jella; joS miettouS ei ole marjin mähäinen ja putous on rutt»
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faS, jofa tuoimallifeSti imee mebeit toalta^ojaSta, moi fe filloin 
olla mtjös pienempi. ShimallifcSti tetjbääu fe puolhmiibettä 
tai miifi jalfaa ftjtoä, feitfemän jäihin lelocä paotta ja neljä tai 
puoli=miibettä jalfaa pohjasta.

$un fuo on laSfenut, laimetaan fitte mela- ja t)inpärt)S= 
ojat, jotfa eStämät ympäriltä olemilta mailta juoffemait mebeit 
fuolle tulemasta. Säpttääljeen tätä tarfoituSta, pitää niibeit 
olla aittafiu 3 jalfaa fpmät ja lemeät, jefä faimettu jonfitn loer= 
van lujaan jaitffoou, että ne epäilemättä moimat mäfimcfieu juof- 
juu fatfaista. SoS niSfa=oja joStafin tapauffeSta faimetaan ftp 
memmälle fuolle, täpttp) feit filloin olla fpmenuu. SJtuuten ci 
ole fuoit tarfoituffen mufaineit fuimantinen marfin manna.

9h)t tulee jarfa=ojain määritteleminen. 3oS olifi ntaljbol» 
lista fomittaa niibeit fuuntaa etelästä pofjjoifcen, niin moifi au* 
tinfo paremmin lämmittää ojan pohjaa ja pitemmin fulattaa 
fiellä oleman roubait. Xätä ei pitäifi unhottaa malta=ojaa mä* 
räteSfä, joS fiiitä malifoimifeti tilaa on. Viina on fuiteufin tar* 
peellineu lastu pibettämä pää=afiana ja fiiljeu fatfoen malta*oja 
afetettaloa.

©arta*ojat faimetaan ptjtäfuuntaififfi, ja niiitfuin ebellä 
miitattiin, foljtifuorin toalta=ojaa maStaan, eli joS lastua enoin 
män tarmitaan, mätjän miistoon loalta*ojan fuuntaa foljti. ©uoit 
luonteen mutaan tulee ne olla 5 eli 6 fplen pääsfä toifistaan, 
ja joS maan laatu fen mpöntää, faimetaan aluffi maan jofa 
toinen tai foltnaS, ettei tule niin paljon ojamultia, jotfa Ijäivit* 
femät fuon perffaamiSta. 0jaiu fuitruuS riippuu nttjöS juon 
fuuruubeSta. SoS ne tulemat pitfiffi, pitää niibeit filloin olla 
fuuretupia, ja joS fuo on (jipoin tafatoaa, liian mäfjätt miet* 
toa, että etpä ataifempiin foljtiin fljntpl) märfiä paiffoja, täpttjtj 
niityin faimaa poiffi*ojia. XamallifeSti tctybään nämä ojat foltne 
tai puolineljättä jalfaa ftyloiä ja puolifolmatta tai folntc jalfaa 
letocitä päältä ja toätyän fapeampia potyjaSta. Cjan fimut fci* 
fomat täSfä ja faatoat fiis olla joteitfin jtyrföt.

SDhtutantiUa on tapana ojittaa fuo ftymmeiteit tai fatyben* 
ftjitttnenen ttynnörin alaifiin, matyboUifuubeit mutaan neliön eli 
fuuttniffaan vnuotoifiin palstoityin, fuurcuttnilla tympörtySojilla 
ja nämä fitte pienemmillä farfa=ojilla ja mefiojilla, mutta pat* 
lumutaiftlla joilla ei tämä ojitustapa ole tätyttäutyt tarvitustaan. 
SJtäretupinä aitoina ptyjtyty palstan fcSfuS liian märtänä, mielä* 
pä tyappamanafin, fillä fuo imee pefufienen tantalla mettä, eitä 
•laSfe fitä fuimempattafaatt aitana tyelpoSti pois.
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Sun fuo ojituffen perältä on niin paljo ajettunut, että 
fannattaa toetäjiä, aletaan jen perffaamiSta. 2JietfäifeUä jitolla 
on paras tepbä perfauStpö fuoffieSfa. Ŝutben juuret paljasten 
taan enfin luolalla ja juuret palataan poilli noin fppnärän 
päästä pmpäri puun. Mäntän teptpä miebäätt fötjfi plöS puu* 
putt, puolimäliin eli fapbenfolmattaojan lorleubelle puun pituu* 
beSta; tästä metäen jelä pitfillä feipäillä tpöittäen muferretaan 
puu tuntoon. 9?äin taatuu puu puofeammaSti tuin lantiosta 
fpitimäUä. fittoffieSja otetaan fitte pienet puut, toefat ja ftjtt= 
tömitllan fpmppbeSjä olemat juuret ja paot pois, pannaan to= 
toipin, leltoollifet puut polttopuuna luebettätoälji totiin ja muut 
pottettaluatfi juolla. Stuoffa pitää olla noin 2 forttelia letoeä 
ja ponji alaspäin täprä; jiitä on fitte pttolea pitää tiini, eitä 
rautene foura, tuten filtoin tuin fe on tatoallifen firtueSponnen 
faltainett. Stuoffiminen aletaan feSfitopballa faran pöäSjä ja 
järjestetään fillä tantalla, että tuotofjen laita on jotentin fuora* 
tuiman muotoinen, tulina aina teSfellä jartaa Ittntireen lamalla 
toijeen pääpän päin tnenoSja. 'Säliä lamalla tulee farfa mä* 
pän mpternäffi, joten mefi maluu pitemmin ojiin ja ne taitoa* 
mattomat ojan paifat, jotta omat maltniiffi toiitottuna, jäämät 
npt paljaaffi. 3oS fuotitaan temäätlä ja tpö loppuu jo aifai* 
jemtnin tejällä ja joS fuo on mäbännpttä, — ei paffuturpeiSta 
tai fantmalittoa — jaottaa fett jo jämättä fefättä matmistaa fpl* 
mölle. SSaStaijeSja tapautjeSja on paras antaa jen „pautua" 
feuraamaan tejään, jolloin je jaabaan puofeammitt malmiste* 
tttffi täpbellijeett tuntoon; fitte jiitä tulotili ott luotettamampi.

©ammaliffo juolla täytetään apuna tulta ja je apu ontin 
ppmä, tun rijuja ja juuritofoja poltettaisja juon päällä, anne* 
taan jen jatnalla temeästi tilmotella toto juon pii. ©aminal* 
ja muu liitä roSta palaa jiten pois ja jättää jäletle tuptaa, 
josta tnaa jaa tärteitä, tarpeellifia fimennäiSaineita, jotta fefoi* 
tettuna paremman maaferrofjen tanSfa rnuoboStamat laupfean 
mullan. Siitit tuli on fantmunut, tootaan jääneet rijut ja juuret 
totoipiit palamattomille tai mäpemtnän palaneille paifoille, tup* 
ta leloitetään entisten fotoin fijoilta tajan jota paiffaatt ja 
jefoitetaan torpilla ppmäSti maapan. ijSaraiten jopii fpnjiäeS, 
jota ajetaan fulinfin jaralla fulmittain ristiin. 9tpt jopii tai* 
maa loput ojat ja ojamuttilla tajoittaa fuopat. Soppuja rifu* 
ja ja juuria polttaisja jopii mpöS polttaa foto juo pleenfä ja 
menetellä muuten jämällä lamalla ufeampia fcrtoja, joS fam*
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nta( näyttää fitä maatiman. ©uutta maromaifuutta on tuiteu- 
tiu noubatettama tulen tanSfa fuoUa liittuiSfa, ettei fitä feit faut= 
ja turmella. Smpfa lemitetään aina t)eti polttamifen peräS= 
tä ja tarpitaan, ettei tuuli jaa fitä pois miebä eli fabe puup= 
toa toteen paiffaait jopoit filloiu tulee liian paljo lipeä=ainet= 
ta, jolloin fe on lastoille tnaljingoUiSta*

©no muolataan ainoastaan torpilla ja tpnft*äfeellä, et= 
tä fen pinta pienontuu ja tuoptenee fppsmiljalla tplmettämätfi. 
SoS täsfä täptettäifi auraa ja fapraa, jotla fpmemmältä maata 
muolfaatoat, tulifi fe Tuof;£eaffi liian fpmältä, ettei lastoin 
juuret faifi fiinä tarpeellista tiintepttä. ©emmoifena ei fe tel» 
paa fitte fppsmiljalle, fillä letoät = routa luovuttaa maata, noS» 
taa juuret plöS ja jättää ne pintaan luitoettumaan. parasta 
on, jos fiipen on mapbollifuutta, lopettaa laitti muoffaaminen 
paria toiilloa ennen fpimöä, että maa el)tii laSfeutua ennen tpl» 
toämiStä. ©iipen {pimetään npt 8—12 lappaa rutiita tpnnp» 
rin alatie, jota on niin taaja luit tottuneen tplmäjän opra» 
tpnnprin tplmö, eli tarlemmin fanoett femmoinen maa, jota 
on 140 tppnärää pitlä ja 100 tppnärää lemeä. — ©ienten mut* 
lataan taruilta, ttiufiin p<räSta jätetään fe tuarfinaifeSti te* 
fanttolfi, jolloin fe tafoitetaan ja tepbään muut loppumalrniS* 
tutfet, faioitetaan, lannoitetaan ja {pimetään taas rutiitfi ja fitte 
peinätfi.

Slutealla tai mäpintmän puifetla fuotla aletaan miljelpS 
muuten fantalla tatoalla, enfin ojittamifella fuon luonteen mu- 
taan, mutta joS fiinä on fammalta tai marfinliit ruopotama* 
raa, jota on fitteätä tuotiin, fopii fe ottaa miljelpffeen fpntä* 
mätiä, ©e tulee paljoa puoEcammatfi, tuin tuotfiminen ja tpö 
malntiStuit pitemmin. Xämä tuottaa juurta etua marfintin fictlä 
ntiSfä fuomitjelpSalat omat juuret ja mäteä niufemmalta. Äptt* 
täeSfä pitää tuitenfin olla liitää mäteä niin paljo, että ne moi* 
mat ottaa tpntäjän tieltä pois laitti pustat tai pienemmät puut, 
fannot ja auraan foStemat juuret ja paot. ftpntö toimitetaan 
fptfpllä, ja mapmeiumilla joilla niin fpmäan, että fitteä ruopo* 
tamara eli fmnmal faabaait polttaeSfa pämiämään. StpntäeSjä 
{äännetään miilatfeet faran feSfelle päin, joten farfa faa jon* 
funmoifen rnpfemppben. 3oS maa on niin mäbännpttä, ettei 
fitä tarmitfe enää „paubuttaa," aletaan miljelpS peti feuraama* 
na tcmännä; tun routa en miilatteeSta futanut pari tai tolrne 
tuumaa, tarpitaan fe ristiin, että fuon pinta tulee pienoffi.

3
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SKpöpemmällä, noin loppupuolella fejäfuuta, futt maa on fu= 
tanut ja tuiloanut, tarvitaan fe taas pploällä pouballa lujasti. 
Äarpitfeminen pitäifi niin ailaifiu alotettaman, että je loppuifi 
jo aamupäiloällä ja fitte tun tuuti on juon pintaa fuimapbutta» 
nut, fptptetään juon pintaturpeejen tuli, jota fitte teloitetaan 
toaStatuuleen päin jiten, että tpteloiStä turpeista ripustellaan 
tulta pmpäri juota. Stuti fantmuit tatoallifeSti ittajelta faStceu 
tuttua tai tummintin pöflä Seuraamana päiloäuä tarvitaan 
juo, että tupla jefautuu maahan ja polttaminen uubistetaan, 
joS je on tarpeellista.

©abetefinä, jolloin juota ei Uioi mainitulla taloalla polt» 
taa, täptpp auran miilut fatfoa, tääntää fprjälleen fuimamaan 
ja polttaa fooSja. SEäSjä ci tarmitjc niin laitan obottaa, että 
turloe on läpeeujä fuima, maan ainoaStuan muutaman tuuman 
pinnasta, fillä luu tuli pääfee turpeen tuimaan pintaan tiini, 
ajaa fe mcben pöprpnä ebetlään pois ja turme palaa, joitta* 
minen tapahtuu niin, että puista ja peitteistä tepbään pieniä 
tajoja, jotta fptptetään palamaan. $un puut omat täpbelleen 
fpttpneet, peitetään ne turpeilla niin, ettei ilmUioatfeata pääfe 
utoS. Stun puut omat näin fpttpneet, ei tuli enää fatnmu, 
maan ajaa turpeeSja oleman foSteuben uloS; puouon tulen ol> 
eSja tneniji je fifäHe=päin ja fostuttaiji puut, joten tuli f am* 
muifi. SIuti muutetaan paitasta paittaan jen mutaan tun tur* 
peet loppumat. ©e on aina parempi, mitä ufeammaSfa pai* 
taSfa turpeita poltetaan, fillä jitä lameamrnalle tulen loaifutuS 
ulottuu ja jitä paremmin jaabaan tupla tajun leloiämään.

£ätä polttamijen feiuoa täptpp fäpttää jabefejänä tuotos* 
juollafin, jo» ei jitä muuten faaba palamaan.

©uon polttaminen tällä taloalla fäp tojiit pitaaSti ja jaat* 
taa feStää ujeita päiioiä, mutta onpan jiitä tuitenfin jc etu, että 
jaabaan poltetufjt ainoastaan turme ja jammat, niinfuin on 
tarfoituslin. huonolla poltolla ei näet tuli tarpeettomasti fu* 
luta parempaa muttalerroSta, jota on jammalen alla. — SoS 
tuli ci iltafella polton perästä ole jammunut, laimetaan pai* 
fualoa pailla lapiolla plös ja tufautetaan polfemalla eli lapion 
Ipömältä.

polttamijen perästä luobaan loput ojat ja ojamullada ta» 
foitetaan pautapailat jefä muotiltaan tarpilta tarpeen mutaan 
jitji että je on jppsfptmölle malmis. Stplloö tepbään famoiit 
tuin ebellä, rufiilla tai joS jamijantto ei ole jpmäSjä, nijitlla.
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9tuiS on fuitenfin enintmiteit luotettavampi. Seuraamana vuon* 
aa pibetään fe fefantona, favitetaan ja lannoitetaan tarpeen 
mutaan niin luin ebettä. iöhitta jos maa on jo niin ntäbän* 
npttä ja muuten tarpeen mutaan perfattu, ettei fe tarvitfe te= 
fannoimiSta, niin valmistetaan fe tauran tplvölle feuraaVana 
tevännä; maa fpnnetään fpfftjlUi rutiin leifattua fa tafoitetaan, 
fetä joS fitä favitetaan, ajetaan fe talvelta eli paremmin totjta 
fptfptlä, pajotetaan ja hienonnetaan peti, ettei tnormain fulami- 
nen ja hajottaminen ole teväcllä esteenä. §eti fun maa fe= 
väellä on fulanut muutamia tuumia, tarhitaan fe ja favi fe* 
toitetaan mullan fanSfa fetä fplvetään tantatta, hauraan tpl- 
vetään heinän fiemen Vähän ennen, tuin taura laiholle tultua 
jyrätään.

Suon polttaminen on aina tehtävä feVätfefäStä, noin 
tefötuuu loppupuoletta tai hetttäfuun alttSfa. 9Jfr)öhemmättä 
faattaa fuo olla jo niin fuiva, että fe palaa liian fpväSti ja 
turmelee foto fuoit. Sabefefänä on taas polttaminen mt) äijättä 
paljoa vaifeantpi tuin aifafeen.

polttaminen juota vitjetteSfä ei fuitenfaan faa olla pää* 
afia, niin luin fattfan feSfuubeSfa ufeintin otaffutaan; fillä ljt}= 
vin ufeiit ainafin luulee janottavan, että „juoviljelijfjeni meni 
Ijuffaan, fnn en faanut fitä palamaan.1' Se on fumminfin e* 
refjbljS. pää=afia juon ViljelemifeSfäfitt on faaba fiitä futntol* 
linen vitjedjSutaa ei ainoastaan muutamia Viljan faaiiita var? 
ten oman tai pojan hinfaton tätjttämifeffi, vaan niin fauvaffi 
tuin viljelpslitt feStää ja fitä pääelinfeinonamme harrastetaan. 
Sitä ei faa imeä ttjhiäffi ja fitte työntää pois tyföään, Vaan 
hoibettafoon niin tuin muutatin peltoa. Suli on apuna auto* 
aStaan viljell)ffen aluSfa fammaten ja turpeen fefä muun roS* 
fan hävittämifeSfä, fun niiben mätäneminen veifi liian paljo ai* 
faa ja tefifi VitjetySfuSfcmnuffet fattiimmaffi, foSfa fiitjen fätj* 
tetty pääoma tulifi olemaan ufeantpia vuofia ilman forotta. 
Ssälelle jääityt fuontulta on niin fattiS tavata maanmiehelle, 
ettei fitä fannata enää tulen avutta tuuleen tuplata ainoastaan 
fen väpäijen tuljan faamifefft, jota poltotta tarfoitetaan. Paitfi 
fitä fe tuljfa, jota alemmista mutaferroffiSta faabaan, ei enää 
ole hhtä rifaS liufoifista fivennäiSaineiSta, tuin enfintmäifen 
fitopolton tupla, mitä faabaan päättpäferroffen faSViSta; fillä 
aluSferroS antaa aina ravintoaineita päättimäifiUe uufitte faS*
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rntUe; ja ftUä tantalta, pnnä meben t)uuE)tomifesta, mäljenee fert 
Xiufoifct fimennäiSainect.

Mutta juomuUan armo ei riiputaan läjiltään niiltä ti» 
mennäiSaineiSta, joita je jijättää, toaan mpöstin jen elimeUijeS* 
tii ojasta ja jl)jifaUijeSta luonteesta, ÄaSmien etimellifet aineet 
I)iili, bajtpi, mett) ja tulo ft)nnt)ttämät faSmitt rungon eli jen 
niin janotun puuaineen. Hun tämä mätänee ja eritti)t), jtjnttjl) 
jiitä m u l t a  eli muufataijella nimellä 1) u m u S. Stältä mul= 
talla eli f)umuS’etla on jemm öinen omaijituS, että je ottaa il* 
maSta mettä, l)iilif)appoa ja ammoniaffia l). m. ljait)tumia ai* 
neita ja pibättää niitä faSmicn raminnoffi. ©itä janotaan tu= 
onnontieteeSjä muufataijella nimellä mullan jt)jifaalijefji otnai= 
juubefji. Sun multa mielä perittt)tp jl)utt)l) jiitä pääajiaEijeSti 
mettä, ^iilitjappoa ja ammoniaffia, jotfa faiffi omat faSmillc 
tärfeät, mutta etenfin Ijiililiappo, jota faSmit tarmitjemat ruu= 
jaaSti, foSfa ne jiitä jaamat (pitelijä, ftuiroa faSmi näet jijä(= 
tää jitä noin 40 projenttia. Mullasta jipttlp) monia muitafin 
aineita, ejim. multa^appoja, jotta jitte fimennäiSaineiben fanS= 
ja jljnnpttämät femiaUijia juoloja 9tämä taaS liufenemat me= 
teen, josta faSmit jitte jaamat juurienja tantta niitä ramittnof» 
jeen.

XäStäfitt jo huomataan muEan armo fasmien fef)ittt)mi= 
jeEe. ©en (jämittämineu on jiis jaman merrait maan moititan 
ja faSmattaman armon alentamista. SBälttääffeen tätä, täi)tl)t) 
muuten l)anffia maaUe fimennäiSaineita, jotfa täl)ttämät tuJjan 
jijan. Sttiitä jaabaait miernäUä juoEe jamea, t)ieftaa, falffia, 
merfeliä, majnunifuonajauhoa jefä marjinaijia feinotefoijia eli te-- 
mialtijia lanta=aineita. ©euraamaSja otetaan jiis fl)jhmt)fjeen

2 . parempien foibett miljclps polttamatta.
(äbellä on jelitettt), fuinfa jammalijett juon miljelpstä cu= 

jialuSja tulen amuUa joubutetaan, jotta tarfoitufjen periEe pi= 
femtnin päästään, mutta että tulen fälittäminen jittemmin ja 
tjleijeSti mäbänneetlä juolla, joSja ei jammalta ote, on julaa 
hämiötä. &'un fimennäijaineita tuobaan muuala, niin jääste= 
tään polttamijeSta jlpittpuä mullan hämiö ja malmistetaan miU 
jelt)Smaa, jonfa armo mähitellen tulee tamaUijen peUon mertai= 
jefji.

3oS juo on jo ojitettu ja aufea, että jiitä moibaait fpn- 
tää, on je ti)nnettämä ji)fjl)llä noin 5 tuumaa jpmään ja puut,
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mitta Xötjbetääu ja auraan foSfemat, otetaan laitti pois. $e* 
mäeltä, tun routa ott fulanut auran miilusta noin 3 eli 5 tuu= 
maa jämään, tarvitaan maa enfin piltin, fitte miistoon fiffi et= 
tä multaa tulee tarpeeffi faurait fptmölle. Splmö tetjbään ai= 
fafin, maitta mielä routaatiin olifi, fiillä faura itää paremmin 
foSteaSfa maaSfa ja efjtii fitte joutua fpffpUä ennen fppspallojtt. 
Äaitran fiementä pimetään noin tpnnöri tpnnörin alalle ja mitl= 
lataan farmilla. jjSaffufamaraifella maalla, joSfa turme fauran 
kitattua on mielä fitteä, eitä muofateSfa oifeitt hajoa, teljbään 
fe uuhestaan fauratfi feuraamana temämtä. ©itä marten mtto* 
talaan maa joto faljralla, t>an£»enjalta=äfeellä eli farmilla, mutta 
niin femeäSti, ettei turpeet plöS fopoa. SJiuottauSta jattetaan 
fitte temäellä fiffi, että multa riittää fauran fptmölle. Äplmö 
tepbään famoin tuin ebellä aifafin. Xoifen fauran perästä on tur* 
me jo niin mäbännpt, ettei fe enää mai’ista fefannoimiSta. @it= 
loin {pimetään maa fpffplla ainafitt noin 7 tuumaa fpmään, 
toi)ta faurait kitattua, ifsuut, jotta fiton laSfeuinifeSta moimat 
tulla auraan foSfemaait, otetaan nptfin pois. ©pffptlä fol)ta 
taimen aluSfa, tun maa on jo routaantunut niin paljo, että fe 
metäjiä fannattaa, ajetaan fpnttöffeEe famea tai farfeaa (peffaa. 
(Seuraamana fetoännä, tun jumi on fulanut ja fami faanut fui= 
mahtaa, hajotetaan fe tafan jofapaiffaan. ©illoin hajoaa fe 
helposti; foSteaita on fe fitämaStaan maifea hienontaa. $ief= 
ta taas hajoaa, tulihan maan on fulanut.

ftttn routa on fulanut, hajotetaan ojamullat, fairoetaan o= 
jät, jos niitä mielä tarmitfee ja fiiofitaan ojan reunat, joihin 
ei auralla pääSfpt. Solloiitfin tuimalla ilmalla farhitaatt juo 
enfin pitfinpäin ja fitte faljbanne päin miistoon ja mahboflifeS5 
ti jääneet famipaafut pienennetään. SoS farjan lantaa riittää 
fuolle, itiin on fe lannoitettaloa femätfefällä mintuin famimaa, 
fopta jätteen «^uhannutien." Santa {pimetään matalaan aurak 
ta eli fahralla; jos fe fitte alfaa muofataan maan
farljilla, hauhenjalfa=äfeetlä eli fahralla. ^litraa ci fätjtetä, ct= 
tei fe tulifi liian fuofjfeaffi, eitä lifellä fptmöä enää enfiitfääit 
muofata. Näljän {pimetään np't ruista, noin 10—15 ,ppaa 
tpnnörin alalle ja niin aifafin, että laiho ehtii fplliffi juurettua 
feStääffeen taimen ja femätnmtain maifutuffia. ©iemen mulla= 
taan farljilla. heinän fknten {pimetään laihoon ja joS ufeita 
fieuteniä on fefoitettuna, paraiten femäillä lohta tuin lumi on 
fulanut ja maa lantaa fplmäjää.
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§ienofamarainen maa et tarmitfe olla tatjta tertaa perä* 
tptfin {aurana ennen tefannoimiSta. £urme ei fiinä maabi niin 
pitfää mätänemifen aitaa, ©aattoapa tapahtua, että fitä moi* 
baan fejannoiba jo feuramana fejänä fppgfpnnön jälteen ilman 
{aurana pitämättä, ja niin tuin ebeUä, maruStaa tarpeen mu* 
taan fimennäiSaineHa, lannoittaa, ttjlmää rufiiffi ja fjeinäffi.

3>oS tämmoifeSfä IjienoEantaraijeSja maaSfa ei ole ojitta* 
mistä, eitä juuria ja fjafoja pertattamana, fetä maa hpmänlaa* 
tuista ja mäbännpttä, niin ei je tarmitfe tefannoimiSta enfin* 
tään, maan jaottaa jen jo feuraamana femännä plöSottamijen 
jälteen tplmää tauratji ja peinäfji. SoS jitä famitetaan, niin on 
tartta määri pibettämä, ettei famen hajottaminen ja muotfauS 
mpöfjäStptä tauran fplmöä. E£äSfä on tärfeämpi tuin muuten, 
että fami ajetaan jptjpUä, fot)ta tuin maa routaantuu, jefä Ie* 
mitetään ja hienonnetaan famaSfa, ettei ole temäellä tuormat eS* 
teenä rouban fulamijeUe ja muottaamijelle oitealla ajaEa. äftil* 
loin taaS jotu poistamatoin ftpj fattuifi estämään jamen hojot= 
tornista aitanaan ja mhöhäStpttäifi tauran ftjlmön, ettei fiitä 
enää moiji toimoa tuleentunutta miljaa, niin jefoitetaan tauran 
jetann mirttaa tai herneitä ja niitetään jitte mihantarehufji. S£äS* 
jä ei tojin jaaba maasta paljo miljaa, mutta muistettama on 
että mitä pitemmin maa jaabaan heinän taSmuun, fitä parein* 
pi. Sirut maata miljan tasmulla ei ole mäfijtettp, antaa je pa= 
rempia heinän tuloja: ja heinä on „talon paras tamora" ja 
«lanta maamiehen tulta."

3 . Saraoja fammalfotbeu miljelps.
©ara*ja jammaljoiben miljeltjS on paljoa maiteampi, tuin 

muiben parempilaatuisten juomaiben. DciiSfä on faraturme ja 
jantmal niin mätänemätöntä, että je maatii ujeita muojia, ennen 
tuin je mullatji tefetjttjl). (Snfimäiuen tpö jiiS näiben miljele* 
mifeSfä on jaaba ne mätänemään. ^tjmälaatuinen jarafuo tui* 
tentin pifenumn muuttuu mullatji, tun je maan jaabaan tuimat* 
ji, jäljen muualta meben mutana tulleet muut maanlaabut e* 
bistämät turpeeu mätänemiStä ja ilman maitutuSta, jos maa 
on oitetn ojitettu.

©ammalfoiben miljelernijeSjä oit armiolaStu heti altaeSja 
teljtäirä ufeitji muofitfi. On näet maruStettama jemmoinett pää* 
oma, jota jaottaa jeifoa ufeantpia muojia torfoa obottamaSja, 
foSta niisjä olema fuohujammal on hibaS mätänemään, ja jitä
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erntett on niiben ioitieleminen turpaa työtä. ©en muotfi niiben 
mitjelernifetlä outin pääaftallifeSti tarfoitettu metjän faSmatta» 
mistä tai teetättämällä faaba niiltä jontummoifia,, nemaniittyjä,,

Äun jammalfuo ojitetaan ja tuimataan feit merran, että 
jamrnal fabottaa luontaifen tuoreutenja, aitaa fe mäbätä ja 
muuttua mullaffi. ©illoin ntyöSfin puun fiemenet, joita tuuli 
tai ipmistäfi jaolle tylmää, allatoat itää, taimia ja puittfi pui» 
listua. ©itte ei fiinä ote enää enempää työtä tuin tatoallijen 
tomanmaan metjän poiboSfa, joS ei juo tule uuhestaan niin 
loetijefji, ettei puulajit fiinä menesty, jolloin jamrnal taas ottaa 
tooiton.

Ultomailla, miSfä metjät omat päroinneet eli mäpenneet, on 
fara=ja fammalturtoctta tai rapaa rumettu fuureSfa määrääjä 
täyttämään poltto aineetta puoneiäfa, ntafuuneiSfa jopa rauta» 
teillätin. Suoturpeesta muoboStetaan jilioin tulmiffaita palit» 
foita, jotta omat noin 3 tuumaa patfuja tultatin jimulta ja 10 
tuumaa pittiä, tutt nämät tuimamat, on poltto aine malmiS. 
©ammalturrne ei fuitenfaan ole niin pyroä polttoaineena, tuin 
jaraturme, je tun ei niin ppmin pala eitä malaife, tuin jälfimäi» 
nett, mutta StuotfiSfa on fetfittp fette, jolla fuorapfa muoboä» 
tetaait tormirnaijitji tötteröitji, jotta fitte palamat marjin py= 
min.— Siteillä ei tuitentaan ole täybellifiä totemufjia juoturpecn 
ebuista ja tdyttämijeätä polttoaineena.

Stäyttäifipä tuitenfin meillä oleman ebuUifempaa järjestää 
faiffien foibemme miljelystä jille fannalle, että niistä mapbolli» 
jttuben mutaan tuliji mäntein peltoa ja niittyä, tuin täyttää nii» 
tä metjän miljelytjeen tai polttoaiiteeffi. ©illä jemntoinen joi» 
ben paljous tuin ©uouteSja on, maituttaa melfoifeSfa määrääjä 
ilman alaan. Ujeiinmat paHat etempänä meren rannalta, tule» 
mat joista. Äemäellä, tun femätmebet omat poistuneet, maatii 
rouban julaminen joista paljo lämpöä ja joS jilioin on tuuli 
ollut poyjaijeSja tai ibäSjä ja ilma jelteänä olleSja tyyntyy, 
niin maanntieS tuo puoletlifia jilinäytjiä juollepäitt; jilioin tu» 
lee femätpalta. ©amoin täy myös fytfytlä. Ätttt aurinfo ale» 
nee, eitä ettää lämmitä maan pintaa niin paljo tuin fejällä, ei 
lämmön fäteileminen maan pinnasta ole enää niin runfaS, että 
moifi tajoittaa joista „poptamaa fylmää," jilioin tulee fyyspal» 
la. (Siatjo enfimäinen lutu.)

2ätä maamme anfarinta mipollista on poiStettama joiben' 
ojituffella ja miljelytjellä. fiuimalla juolla ei meben paiptumi»
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nen jääpbtjtä ilmaa, auringon fäteet lämmittärnät maata ja fu* 
lattamat rouban; palla pätenee.

SJtetfänä olleSfa et fitä maataan ole juo niin tuima, että 
fe luonnettaan muuttaifi, paffanett moi rnetfän fuojaSfa jäätää 
maan fpmään. Äemäellä estää taas inetjä auringon maapan 
maifuttarnaSta ja paffanett on fiellä tuten ainatin fotonaan.

Si ole feitfa paljoa parempi jos foitamme täytetään ja 
poibetaait polttoaineen malmistamiSta marten. juojin filtoin* 
fin täytetään ojitusta ja juota fuimataau, mutta joS fitä t)l)ä 
täytetään jamaan tarfoitufjeen, ei je jaa tulla niin tuimatfi, ettei 
jammal enää faStuaifi. ftofetnuS on fuitenfin näpttänpt, että 
mäpätt fuimattu tai mieläpä puolifuimafin juo antaa enemmän 
palloa tuin luonnollifeSfa tilaSfa eli ojittamattomana olleSjaatt. 
Jämä outin marfin luonnollista, jillä ojittamattomana on juo 
niin metinen, että jcit maifutuS ilman alaan on joSfafin ntää* 
räsjä järmen luontoinen. iDlutta mäpän ojitettuna fatoaa tämä 
otnaijuuS; juo muuttuu fplmäffi, „paffafen pefätji", jota mielä 
jcn lijätji pöprpää epätermeellijiä faajuja ilmaan.

£)n mielä puomattatoa fefiit, että meillä on fuurimmalla 
ojalla maatamme tpllä tantalta, timifoita ja timiffomäfiä, mitfä 
omat marjin maifeat tai mapbottomat oifeaait peltomiljelptjeeu 
ottaa, mutta jotta tuitentin noin 30 eli 40 muobeSja faSmatoat 
tamallista palfometjää. 9iämä otijimat mielestämme luonteam* 
mat metjätt tasmuutt ja polttoaineen tuottamijeen tuin juot, 
joista jitä maStaan jaabaan oima pelto, joSja moibaan täpttää 
faitenlaijia rnaanmiljelpSfaluja ja foneita.

©beltifiä jpitä olemme taptoueet ainoastaan jopbattaa 
maamieStemme puomioon, että tilaijuuben ilmeStpeSjä totijimat 
mapbollijuuben mutaan tarfaStaa, millä tamatla miSjnfin pai* 
faSja nteibän runjaat juomme moifimat paraan ppöbpn ei ai* 
noaStaan omistajalleen maan foto maallemme antaa. Statjoen 
mpoS jiipen, että meillä on ufeisfa paitoiit jomeliaita miljelpS* 
aloja merrattain mäpän, otettafoon täSjä jelitettämätji millä ta* 
maila fammaljoita moibaan miljellä.

On ebellä mainittu, että niisjä on enfimäincn teptämä jaa* 
ba jammal mätänemään. Häntä jaatlaa tapaptua puofeimmin 
juon tulmittamijella eli nostamalla jen päälle mettä. SoS 
juolla on ppmä lastu, mettä runfaaSti jäätämättä ja jitä 
moibaan mielin määrin nostaa ja taas taSfea pois, noS* 
tetaan juolle jpfjpllä mäpintäfin puoli jalfaa mettä, täSjä je jaa
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taimella jäätyä pohjaa myöten. £ämä toaptoa jää lumen ja 
ylänteen lanoja painaa löppän fammalen lujempaan. Sefällä 
noin peinäfuun loppupuolella, !un mefi alfaa muuttua fameaffi 
ja mutaijeffi, laitetaan fe pois toäljitellen, että lietemuta jää 
jälelle. ©ppSpuoleEa nostetaan mefi taas. £ämä tefo uubiS» 
tetaan ujeampitta muofina perättäin. lujempaan julloutunut ja 
ilmasta fulettu fantmal feSfeptpp faSmuSfaan ja alfaa mäbätä, 
jolloin fiipen f oi) ta alfaa peinän piiffiä ilmeStpä ja juo muut» 
tuu toäljitellen tamallifeffi „nemaniitpffi." ©itte jaattaa fitä 
mpöS täpbeUijeSti ojitettuna ja fuitoattuna miljellä, fatoittaa ja 
lannoittaa, futen muutafirt miljelpSniittpä eli juopeltoa.

9tuotfin popjoifiSfa maafunniSfa on fäptettp „tulmittami* 
fen" fanSja toeben „tt)aluttamiSta." ijSrof. 3- 9lrrpeniuS janoo 
ebellä mainituSja firjaSjaan, että „fillä tooibaan niitpffi muut» 
taa muuten feltoottomia rapf ajoita. Sljatelfaamme eftm. ijon 
juon lämitje, joSja on muuttumatonta rapfafammalta monen 
jalan paljulta, mättäitä ja jieHä täällä fitufaStouijia mäntppui» 
ta, fuifee ijopfo mefimäplä, josta moi jaaba tarpeetji mettä ja 
jolla on täpbeUijen ppmä putous, ©uurimmaffi fuStannufjefji 
ja tpöffi tulee npt luobe eli noSto»ojan faimaminen, niin juu» 
ren, että antaa runfaaSti mettä; ja fofcmufjeSta on näptp, että 
8—10 jalan lemeps 1—2 jalan jpmpps omat tarpeen 150—200 
tpnnörin alan juuruijelle juotte, 3oS ala on amarampi, pitää 
ojan lemepttä, mutta, ei jpmppttä enennettämän. ftaitou toi» 
mitetaan ebelläpäin tepbpn maafitufjen mutaan, ja meji jop» 
batetaan niin forfealle, tuin paifait ajema mpöittää. £un 
tämä tpö on teptpnä, päästetään päätie niin paljo mettä, 
fuin noStooja moi tuoba ja jota jaa ojan alipuolifeSta reunaS» 
ta mirrata juolle jefä jitte joptua pois ennestään oleman meji» 
mäplän lautta, jota täsjä jiiS on miernärinä. SoS jitämaStoin 
mettä jopbetaan etäämmällä olemasta joesta tapi purosta, jota 
ei juofje juon lämitje, pitää enjin fatjoa, että on laSfupaiffaa, 
ja jitte juon alimpaan puoleen faimaa miemäri»oja ennen tuin 
nosto» eli luobe»oja tepbään. »tätä mapmaa pliroalutuSta jaa 
laffaamatta feStää pari folme touotta ja fen maifutufjet muut» 
tamat juon fotonaan toifefji. ^affajeit tultua fäp jää ppä jät» 
tuman mebett malumijen rnuoffi paljoa pafjumntaffi fuin muu» 
toin, ja jen jefä päälle jataman lumen painosta juo fulloutuu 
ja tajaantuu, jonfa opeSja päällimäinen jammalferroS jiitä 
jitte tuleman jääpotton lautta rupeaa mätänemään. ©e janan

4
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parji, että „ruopo tulee juoffetoaSta, mutta ei jeijomaSta mc* 
beStä," toteutuu täSjätin, fiEä tun juomaa parin muoben tolaa 
on fiinteämpää ja pintaferroS alfaa mätänemijeStä mustua f elä 
jarapeinäin lotjia fiellä täällä ilmestyä, — niin on aita petetä 
täpän aSti pitfitettjStä mejitpfieStä ja fäpbä jäännöllifeen niitpn 
mefitpSlaitotjeen, jota tamallisten oJjjeiben mutaan järjestetään 
ja toimeen pannaan fetä jonta maitutuS npt ruopoa taSmattaa.

SoS on tilaijuulta tämmöifeen juo=alain plimalututjeen, 
Iät) miljelpS paremmin ja joutuifammin, tuin joS je tepbään 
toeben falpaamijella ja jäätämifellä. (Sopimalla paifalla ja tun 
rapfajammatferroS ei ole pien pafju, muuttuu juo pian niitpfji, 
jota mäpittäin tulee aina paremman laatuifetfi, niin että jiitä 
aitaa tnpöten muoboStuu luja nurminiittp."

SalpauStapaa on jo ennenfin fäptettp maaSjamme. So* 
piji jiiS jiipen liittää mainittu malutuSfeino. %ämän toimeen 
panemijeen moibaait pelpoSti jaaba apua agronomeilta eli maan* 
miljelpSneumojilta.

StulmittamifeSta ja maluttamijeSta on roielä jetin etn, 
että juo ei moi tuottaa palloa, tun on mebellä ppmin peitettp, 
jillä jemmoifena je on enemmän järmen luontoinen. 3a tun 
jamrnal on jaatu mätänemään, moibaatt raptajuota miljellä niin 
tuin muutatin juota.

Selmää on, että tulmoituS ja malutuSteinolla rapfajoiben 
mäbättämincn jaottaa tapaptua ainoastaan jemmoijitta paifoil* 
la, misjä mettä fpUin määrin täpän tarfoitutjeen faabaan. 9J?iS* 
jä tätä tilaijuutta ei ole, jiellä täptpp jamrnal* eli rapfajoita 
ojittaa ja jos niin tarpcellijeffi itäfpp, mpöS polttaa. ijSaraS aita 
täSjä on fäpttää tulta ojitufjen jälteen muoben tai parin pe* 
räStä. 3oS jiUoin ppmätlä torpilla pöppötellään pirttajammal 
irti, ja tun je on fuimaptanut, poltetaan, niin jiitä tullut titp* 
ta maan pintaan jefoitettuna, joubnttaa jammalen mätäiumiS* 
tä. 3D?aa malmistuu fitte IppemmäSjä ajaSja marjinaijeeit mil- 
jelpfjeen felmoEijetji. SitämaStaan jen polttaminen miljeUeSjä 
jaottaa pian tulla mapingollijetji. SläSjä on näet puomatta* 
ma, että jamntaljuo on raataa, mäpemmän mäbännpttä ujeinfin 
läpcS popjia mpöten. Suit je ojitetaan, aitaa mätänemiuen 
juon pinnasta, jen mutaan tuin ilma moi jiipen maituttaa. 
3oS tämmöinen juo on jitji malmiStunut, että jamrnal on jo 
pinnaSja mullatji muuttunut ja jitä tapbotaan polttaa, niin on 
je teptämä jangen maromaSti, mietopa maromantmin tuin pa*
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rempilaatuijilla, jpmemtniUä joilla, jillä tuli fiinä pian jpö foto 
f en m at Alistuneen pintaferroffen ja jälelle jää jitte taas raafa 
jammal. 'Parempi on jen jijaan täyttää runjaaSti muita maan* 
laatuja, jaluea, tpetlaa ja marjinfin falffia. 9lämä painamat 
jammnlen timiimpään, tajoittamat lämpöä ja foSteutta jetä mai* 
futtamat jpömpttämääti fammateen, joten fe pitemmin muuttuu 
mullaffi. Sitte Iät) miljelpä jamaan tapaan tuin ntuillafin, pa= 
remmillä joilla.

4 . äöiljelltju niityn eli fuopeöott ()oito.
Sun juota on mitjetty ja muotattu niin paljo, että je on 

tuEut jileäffi ja tajaijefji, on je pellon luontoinen ja miljellään* 
Iin niin luin pelto: j. o pibetään fjuoli maautajien fefotufjeSta, 
lannotttamijesta ja tarfoitufjen mufaifeSta muoffaamiteSta. iparaS 
on niitä järjestää muoromitjelptjeen, että jofu oja ttmobeSfa on te= 
jantoua, muutama tai pari jamanlaista ojaa mtljanfasmitsja 
ja muu ala heinänä. JämmöijiSjä muoromiljetytjisfä on aina 
loetettama jaaba maa, niin pian tuin tnahboliista, heinän taS= 
muun; jillä joS ei maata ole lannoitettu eli joS lannoitus on ollut 
heitto, ei ole hhöbtjllistä loitontaa maata miljatt faStoattamijeUa 
ja jättää jitte maSta laihtuneena l)einän faSmuun. Suopellon, ja* 
ntoin tuin muuntui pellon IjoiboSja, pit ä paittanja je totuus, että 
maa moi ramita ja fasmattaa fasmia jen mutaan, tun jiinä on ra* 
mintoaiiteita. Siis ainoaltaan moimataS maa moi antaa run= 
jäitä tuloja. SBiljelhS on ajetettama jille taitnalle, että maa moi* 
baan pitää ItymäSjä faSlmtmoimaSja.

28uoromiljelt)Stä järjeStäiSjä jaetaan maa jotenfin t)ljtä= 
juuriin palstoihin ja funtin palstan miljelpS alfaa jt)t)sEt)itnöllä. 
3oS fainara on hieno ja maan luonto jen muuten jallii, fefan* 
noibaan je fol)ta jeuraamana fejänä jtp)SEt)nuöti perästä 
Sami tai hiettä ajetaan taimella ja femäetlä jen lemitettyä far* 
hitaan maa lujasti, futen tamalliSta, ja femätpuotella, femättöU 
ben tehtyä puhbiStetaan ojat, footaait haitallijet puut ja juuret 
pois jefä lannoitetaan tamallijella palaneella farjan lannalla, 
hhmin tattia tai taljan jefaijella piilolannalla eli tallin ja tuljan 
jefaijella tateella, (fompoStilla), mihin milläfin on matoja ja 
tilaijuutta. Salffi ja tuljfa omat ilman lantaan jefoittamatta* 
fin marjin tärfeät aineet juo* ja multamaalle. (Satjo neljäs lu* 
fu). SannoituS ja muoffauS tapahtuu muuten jämällä lamalla 
tuin folmaitnesja lu’uSja on jelitettp.
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Soi tefantoon {pimetään ruil ja tuliin laihoon fjeinait 
fiemen felä pibetään heinänä 5 eli 6 Untotta, niin faabaan fitte 
7 tai 8 jafoinen muoromiljelpl. itu n lamata on palfu, jola 
toaatii pitempää aitaa mäbätäffeen, täptpp maa fidoin pitää muo* 
ben tai pari lautana, ionia perältä »alta lefannoibaan. ©il* 
loin tulee lierto touotta tai paria pitempi, joi ei f)einätouofia 
mäpennetä. SRuuten riippuu tjeinän talmu=ajan pituul maan 
tooimalta ja luonteelta, fillä efint. huonolaatuinen, laiha maa 
ei moi laimaa rnarfin monta muotta heinää ilman lannoitta* 
matta ja tefannoimatta.

SBuoroitul efim. fproäntultaifella multa* eli fuontaatta, 
jolfa on palfu lamata eli fammal: Sttiuita maanlaatuja, li* 
mennäilaineita f elä lantaa on lp Uin faatatoana ja fiil muoroi* 
tul fopifi olla 9 tai 10 jaloinen fen mutaan luittla pttlän a* 
jän maa näpttäifi laimaman heinää. Staimijärjeltpl olifi: 1 
fppllpnnön perältä lauta, 2 farnoin lauta, 3 tefanto fattntulfen 
ja lannoituffen tanlfa, 4 ruil, ja 5 eli 6 touotta heinänä. Sul* 
talin palltalla aitaa tpö fiten että maa lennetään ftjlftjltä nut* 
meitä noin 4 eli 5 tuumaa fpmäätt. Äetoäeltä muolataan f e 
lohta, luin routa on muutamia tuumia futanut, tarhilla pittin 
ja riltiin fitfi että multaa tulee tarpeetfi lautalle. Splmö teh* 
bään aifafin. ©plfpttä lauratt lorjattua muolataan maa taal 
fal)talla, Imnljenjalla* äteellä tai h^toällä tarhilla, mutta niin, et* 
tei turpeita paljo tohoaifi. kenellä on tilavuutta laitin faan* 
tiin, on rnarfin hhmä, joi fitä npt ennen miimeiltä tarhitfemil* 
ta fp Imetään maalle. ftemäettä uubiltetaan muoffaul jämällä 
lamalla, fitfi että maa tulee hh^äUe mullofjelle töiltä lautan 
tptrnöä marten. lEämän jäitli Ipnnetään fitte fplfpttä lefantotpn* 
tööu, jota pitää tapahtua ainatin 7 tuumaa fprnään, että maa* 
hän tulee täpfi Ihntömullan fpmppl. ©amearninen ja tpetoitu! 
tehbään ebellä mainitulla tamalla fplfpttä tai taimetta, famoin mpöl 
muoftaul ja tannoitul tefällä. 9tuil {pimetään ailafin, noin 10—18 
tappaa tpnnörin alatte ja mullataan tamattifetta tarhilla, joi ei 
ole muttaullarhia eli Iplrnö* ja maltaulfonetta. §einätt fiemen 
{pimetään joto fptfpUä tai temäettä, noin 8 naulaa alfite 
apilalta, 5 naulaa malleaa apilalta, 20 naulaa nurmitäp* 
liöä, ja joi maa on runfaalti famitettu 7 naulaa nurmi* 
apilaa tai metfäapilaa. (tatfo enemmän miibenneltä tu’ulta) 
Soi npt maa on niin malmiltettu ja moimalal, ettei nurmi* 
apila „tabota oraitaan", niin faabaan fiitä hh*®ä •ulo jo enfi*
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rouotena raitin perältä. Uiurmiapilan faStou on joutuifa, mut* 
ta ci fe§tä fitte Ian’an. lainan fijaart tulee fitte alfife* ja «at* 
fea* apila ja töninein nurmitäpfiö; mutta faStoatoat mieluifella pai* 
Iällä ja fuotuifina lefinä toarfin repeloäSti ppbeSfäfin ja filloin= 
pa faabaanfin maasta toaSta täpfi tulo. (®atfo toiibeS lulu).

SR̂ t faa fe lastuaa 5 rouotta peinää joS lierto on mää* 
rättp 9 touotifeffi, tai 6 touotta fen olleSfa 10—ttmotinen. ftiet* 
to on mpöS famaSfa ajaSfa toaltniS, jos pffi palsta touobeSfa 
otetaan plöS, ja fitte alfaa fe taas alusta uuhestaan entifeen 
tapaan. SBuotuifeSti tulee npt olemaan tpösfennettömänä 3 palS* 
toa. SpffpHä fpnnetään plös l:fi nurmipatSta, 2:fi enfintät= 
fen lautan fänfi ja 3:fi toifen lautan fänfi fefantoa toarten. 
5RäiStä fitte fetoäellä tepbään laffi fcuralfi ja foIinaS lefantona muo= 
lataan. Sfäiben töiben telemifeeu pitä talon tpömoimat ptettpä.

SBäpemmän mäbänneeUä fuoQa, jota fatoen fijaSta on 
piefoitettu, ei nutmiapila meneStp; fen fijaan fopii ottaa muita 
ruopolajia, mefipeinää ja laupaa. ©iemenfefoituS rooifi olla 
efim. 10 nautaa nurmitäpfiöä, 15 nautaa nurmilaupaa, 10 lap
paa mefipeinää, 4 naulaa toalfea* apilaa ja 6 naulaa puttertoo* 
apilaa. SoS maa ei ole laipa, faattaa tämmöinen feoS antaa 
ppioiä peinän tuloja 8 tai 10 touotta ja fopii fiiS fieUä tniSfä 
touotoituS ei ote taitoin jäijeStettp määrä* touofitta topaptu* 
toaffi. Sait;etomalla maalla faattaa faStou ennen tätä aitaa 
toäfäptpä ja on filloin tattolannalla toirfistettätoä.

SBanpomfa loitjelpraiitpiSfä faabaatt peinän faStou taas 
uubiStumaan fanteamifeUa ilman muuta miljelpStä. SJiatalam* 
maila fuolla, joSfa ei ole fammalta ja joSfa fatoi plettpp ojan 
popjaan, nostetaan fitä fieltä ojia pupbiStaeSfa ja tentitetään 
tafan fuon pinnalle, ©ptoemmöllä fuolla, miSfä faloea ei ojaS* 
ta faaba, on fitä tuotaroa muuatta.—Äetoäellä, fun fotot on 
leraitettp ja pienonnettu, farpitaan juota pptoällä rautatarpillä, 
maan tuoreena otleSfa ristiin rastiin fiffi että pinta färfpp ja 
pienonee. SabaEa ja luolalla pienoitnetaatt fami toielä uubeS* 
taan ja jprällä painetaan pinta fiteäffi ja tafaifeff».

Äun maa on liian fauan peinän faStouSfa fatoaa fiitä 
ufeimmat tpltoöpeinät toäpiteHen folottaan pois ja fijaan ilrneS* 
tpp laupaa p. m, mutta faStttn on fiitäfin peitto ja ofottaa fiiS, 
että maa on toäfpnpt peinän faStouuit. kaupan juuret omat fuiten* 
Iin jälellä, ja fun maa faa fatoen fanSfa titoennäiSaineita ja pai* 
nuu lujempaan, toirfiStpp fen faStou itfeStään, niin että jo famana
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tefänä,fuin maa [omitettiin, faSrnaa parloapfoa, mirfeän näföiStä 
lauhaa. $araS on npt antaa tämän taimiin tuleentua ja jättää jin= 
ne maata jiemeutämään. SCoifen ttmobcu faSmu on jo tamatlijeSti 
„umpiluofoa". £iett)Sti on parempi jo* fiipen jpräStämifeji ebellä 
täytetään fattolannoitulfia ja {pimetään muita armoffaatnpia pet= 
nän fiemeniä. Rehuin tulo ja niiben ramintoarloo on fitte famaSfa 
jupteeSja juurempi. — $ällä tamalla jaottaa mpös muoromiljelpfs* 
jeSjä oleman niitin muojipalStait malrnistaa uuhelle tasmutaubelle, 
jos ei maaSja ole ojittamista ja muuta perffaamista, jotta fejannoi* 
mistä maatimat.

5 . SttomtoEifet uiitt)t.

©emmoijet niitit, joita ei marfinaifen mitjelpfjen tai L>ei= 
näit fplroön lautta ote malmistettu, janotaan luomtottijiffi. 9ie 
omat purojen marjia, matalampia lorpimaita, nolloja p.ui. mär= 
liä maita, joista, marjinlin miimemainituiSta ujein oit multa jo 
loppuun tutunut ja maa muuttunut loman maan luontoijetji. 
SRiitä on teptp jiten, että metjä, fannot ja puut ott „raimattu" 
pois joto terraSjaan tai mäpitetlen, fitä mpöten tun fannot omat 
lapoitneet. Samara on jätettp foStematta, jemmoijenaan pei= 
nää faSmamaan. Äun maa on ppmälaatutnen, fasmaa rai= 
mioniittl) ujeita muojia ppmää fjeiitää ja omistaja jaa iloita pp= 
mästä niitistä ja runjaaSta heinän tulosta; mutta luonnollinen 
mäjpmpS jeuraa muutamien muojien tuluttua. ©illoin on maan 
entinen moima loppuun fulunut; paremmat peinätajit parmenemat 
ja jijaan tulee partaljeinää tai jammalta. ^oiffeufjen tästä tefee 
atnoaStaan jemmoijet jofien ja purojen marjiniitpt, joihin tul= 
mameji topoaa ja tuo mutanaan uujia raminto^aineita.

Stamallinen mitä paremmiEafin luonnoEijitla niitpiHä on 
liita=märtppS ja jammat. ©anotaan niiben mäpentämän eli £a= 
bottaman peinäu faSmurtja, joS ne ojitetaan. 5a tobella niin 
täplin, jitlä märän maan peiliä latoaa ojitetusta maasta, eitä 
enjimuojina oiituljen perästä jaabalaait paljo mitään tuloa, mut= 
ta jitte aitaa tulla jijaan tuiman maan ruopoja; ja maitta niitä 
tulijifin totonja jupteen mäpeminäit, on niiben armo fuitentin 
eläinten ruotana juurempi tuin ennen jaatuin mejifasmien. @n= 
jimäinen tpö näitä parantaiSja on jiiS ojitus. SJiutta ei niitä 
mielä jittetään jomi peittää luonnon rnaraan ja ottaa ainoaS= 
taan mitä jaa. 9lijtä täptpp mielä parantaa.
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li. i!uouuollisten uiittpirt parantaminen.
a, Äattolannoitnffella. Su rt maa on enfin ojitettu ja 

liifamärfppbeStä mapautettu, tafoitetaan je, pcnjaat ja faunat 
raitoataan pois. SDlättäät (ettätaan pienemmällä alalla tamal= 
lifella rautalapiolla, fuuremmatla mainiolla mätäSreettä, eli jen 
puutteeSja pannaan mapma rautafanfi, jofa on toifeSta fprjäS= 
tä teroitettu, lujasti liini tattmtlifen tpöreett jalaffiin. Säilä 
reellä ajetaan fitte pittin niittpä mättäiben plitfe, jolloin laitti 
leilfaa mättäät tajaifelfi. ©en perästä farpttaan niittt) terämäpii* 
jellä rautafarpilta että farnmal ppmitt irtautuu, ©antmat paramou 
baan fotoon ja poltetaan joSjafin maarattomalla paifaUa ja tut)= 
ta letoitetään niitplle. Säpän täytetään npt fattolannoituSta, jo- 
to muita maanlaatuja, femiallifia eli feinotefoifia lannoituSainci= 
ta, tai palanutta farjan=lantaa, miten miUäfiit ort moraa ja tilai= 
juntta, jefä tun je on letoitettp, farpitaan jonfutt terran ja, pei= 
ttän fiemenen tplmettpä, joS fitä o;t tarpeellista fäpttää, tafoi= 
tetaan maa jprätlä. lljein on niitptlä mäpempiä jammaltuneita 
aloja tai lämpäreitä. 9?äiStä fopii rautapiijellä paramallafiu 
raapia farnmal irti, foota je pois mietämäffi ja fplmää peinäit 
jiemenillä jefä muuten menetellä ebetlä mainitulla tumalla. (Stat- 
totannoitufjista fatjo neljäs lufu).

Säitä lamalla jaotetaan parantaa mpöS foman=ntaan niit= 
tpjä, mutta niitä on fnitenfin ujeimmin paras mitjeUä futen 
muutatin peltoa. ®uimatuontoifena tämmöinen niittp taptoo 
ottaa fotoon maan fammalta ja jilloin on ppmä farpita fitä( 
että farnmal irtautuu. SoS ei maan laatu ole laipaa, paran* 
tuu feit taSmumoima fiitä fangen paljo, tun ilma pääjee mat- 
futtamaau maan aineijiin, joten muuttumat felmollifefji faSmien 
raminnoffi. ©iipen fplmetään fitte jopimia peirtän fietneitiä 
ja jprätään.

b. DSiljelentijellä, SBiljeletnällä on parannettama jent* 
ntoifia luonttollifia uiittpjä, joiSja perffauS ja tajoituS maatii, 
juurempaa maan murtamista, tai joisfa farnmal on niin palju 
ettei päältälannoituS moi jiinä mitään maifuttaa ennen f am* 
malen mätänemistä. ©amoiu mpöS fuimaluoutoifet loman maan 
niitpt, jotta roaatimat fejaituoimista ja lannoittamista faijan 
lannalla.

(Jnfimäijeffi on miljelpfjcen olettama je oja niitpStä, jofa 
antaa mäpitntnäit tuloa. sD?utta jos parempi niittp olifi ejim. 
alapuolella ja eStäiji perffauStpötä ptempänä olemalla puonrno*
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maila niityllä, ei filloin fotot parempaa fääStää, fun toaan toa* 
rotaait, ettei toiljetyStä aleta fillä tatoaUa, että ttytäffiä faitfi 
Ijeinäpaitat fjätoitetäätt, ennen luin uufia fijaan faabaan. — 
fttyllä fe jaottaa olla tobeUatin fäälittätoää tämmöifeSfä tapaus 
feSfa riffoa "forte*,, ja „faraniittynfä", fiUä ne faattatoat olla 
talon „paraS pala"' Suutta on fuitenlin ljuomattatoa, että niiS* 
tä faabulla toetifen ntaan heinällä on toätjäinen ratointoartoo 
ja „ufeat fortelajit oraat toaljingollifia eläimille". 28 iljettynä 
fitätoaStaan faabaan fiitä arraotfaampia Reiniä ja paljoa run* 
faammin, {omalla fun faabaan tilaifuutta faiffien Ijeinäntaiben 
parantamifeen.

Suonnollisten niittiin toiljeleminen fäp famalla tatoaUa 
luin parempien foiben railjetys ilman polttamatta. SoS fe taas 
on fotoon maan luontoinen, muofataan fe niin tuin tatoallinen 
fotoan*maan pelto, fonfa fefannoimiSta ja lannoitusta ei faa 
unhottaa. $un enin märfttyS on jo ennen poistettu, tetjbääu 
lopullinen ojitus ntyöS fefannoibeSfa.

Semmoifia niittejä joiben toiljeleminen ei Ityöbpttäifi, o* 
raat titoifet notfoniityt, fittä niiSfä on railjeleminen »arfin ra ai* 
tea. SoS firaiä ei tooitaifi totonaan pois pertata, niin paljaS- 
tuifiraat ne raaan toiljelleSfä fuuretfi eSteetfi heinän niittämifet= 
le, 3oS niitä ei fattolannoituffella tooi parantaa, niin on pa= 
raS jättää ne totonaan laitumetfi eli metfän faSrauun

c.  Äattamisfeinolla. (Srääsfä aitatauStirjaSfa nimettä 
Bie.t n:o 5, rauobetta 1881. efitetään raattyait niityn parannus* 
teino, jota oiteaStaan on fantaa, tuin tattolannoituStapa, mut* 
ta on fuitenfin tjiutan eroama ebellä mainituista tatoattifiSta 
tattolannoituSten fäpttämifen taraoiSta. Sttä fe paremmin tu* 
tiatte ftytyifi, otamme jen täljätt eriffeen nimeEä 
Se on feuraatoa:

Siiitty rairaataan ja ojitetaan tyftyllä 5 ftjltä letoeifiin 
farfotyin, toäljintäftn 7 torttelia letoetUä ja 3 torttelia 3 tuu* 
maa tyrnillä ojilla. ftotjta tun tetoäellä maa on fulanut, lei* 
lataan niittjUä olemat mättäät irti ja hienonnetaan ojatnrpeiben 
fanSfa. Äaitfi nämä fetä ojamulta letoitetään tafan foto farat* 
le ja pitäifi fitä tulla noin puolitoista tuumaa paffu. Näljän 
tylraetään joto tauraa fiementymiStä toarten, eli toatfeain rae» 
Hätäisten Ijerneiben ja toirnain tanSfa fetafin, folmaS ofa tuta* 
tin, ratyeriäreljuffi, Siemen peitetään npt tuuman paffuifella Iän* 
taferrotfella, joto paljaastaan farjanlannalla eli tooimattaalla
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fetajonnalla eli tateella, jota tallella ifompiin turtlioitjin nti* 
tt)llä valmistetaan. Sevitetpn lannan päälle f pimetään fetajin 
ujeampia lajia maalle jopivia peinän jiemeniä, jonfa jälfeen 
maa jprätään ja jitte on viljelps valmis.

9^äin jaabaan enjivuonna ppvä fauran tulo eli tunjaS 
taSVu viperiärepuSta ja jeuraavana Vuonna varfin ppvä pei* 
nän jaalis.

SoS tpö tepbään tunnollijeSti ja lannoitus ei ole varjin 
peilfo, jaabaan tällä tavalla pptä ppvä ja teStäVä niittp luin 
taVaEijella tavalla viljelemällä; jillä peinäii jiernen itää täsjä pian 
ja fen peitot juuret jaavat lannasta IpUifji ravintoa, joten laSVu 
peti aluSja ppvitt ebistpp. Sun jitte juuret eptivät läpi tan» 
nan ja tnopfean ojamullan, löptävät ne taas uutta ravintoa 
mäbänneeStä ruopofamaraSta.

iEällä tavalla jaabaan niittp pian, Väpillä Voimilla ja 
luStannufjiHa, foSta ei tarvitje talliita auroja ja tarpia eitä 
rasiasta Ipntöä ja muuta muottaamista Varten pintavia veto» 
eläimiä taloSja." 9täin S5iet. Söiipurin läänin maanviljetps» 
toloutjeSja V. 1881 lijättiin Vielä tästä teinoSta että „je on 
varjin jopiva etentin väpempi=varaifiUe, ja on täpän asti tep» 
tpjen totemuSten mutaan näpttänpt erittäin ebullijelta."

illäiSjä ejittelpiSjä ei tojin mainita miniä laijella maalla 
tätä teinoa on täptettp; mutta lienee tuitenfin puomattava, että 
un niittpä täsjä efitetpllä tavalla parannetaan jpvämutaijeUa 

juontaalla, j. o vapvaöa multamaalla, on jitpen ojamullan 
tanSja jaataVa javea tai piettaa muualta, jitä tun ei ojista 
täSjä jaa; jillä paitfi jitä että javi tai piellä lifää lannan Voi* 
maa, painavat ne töppän mullan tiiviimmätji, että taSvin juu» 
ret jaavat jiinä tarpeellista lutea, jota tämmöinen maa tavat» 
IijcSti puuttuu.

4. Luku.
Suontaan paramtuSsfefä lauta=aineista.

Äun juomaa on jpntpnpt erilaisten lasvien jäännöljiStä, 
niin on juomulta pääajiatlijeSti piili»ainetta. ©en Vuolji ji= 
jättää je muita maanlaatuja, je on livilunnaHijia aineita ver» 
rattain väpän ©uita on tojin, joipin tulvavebet ja tuulet 
ovat mutanaan tuoneet mäfimailta irtauneita ja puuptouneita 
tivennäiSaineita, joten ne ovatlin parempia, futen ejim. laup» 
tea multamaa, mutta enempi on jemmoijia joita, joille ei luon»

5
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to ole fallinut tätä etua. ©enpä muoffi niiSjä et miljelpStaS* 
toit mene§t .̂ 3Hutta etpä Iauf)fea multataan moi tuottaa tuin 
aluSja muutamia tätjbeUifiä tuloja. ft'un fimifunnallijet aineet 
loppumat, taitaa f*SmuUifuuS mtjöStin. Jämä majauS on mut» 
tamaalta poiStettama muualta tuobuilla timennäiSaineitla. 3a 
mitä tartemmin tuobut aineet jijältämät taittia niitä aineita, 
joita faSmit tarmitjemat, fitä täljbellijemmin tarfoituS moite* 
taan.

9J?utta tarfoituS aineiben tuomifelta ei oietaan ainoaltaan 
faaba maahan niitä fimennäiSaineita, mitä taSmit maatimat e* 
iinrafennutjenja muoboStumijeen, maan rntjöS fe, että ne tetemät 
jämällä fuomullan lujemmafji ja tiimiimmätji, että taimien juu* 
ret jaamat fiinä tarpeellista tiintepttä, jetä tafoittamat ilman, 
lämmön ja foSteuben mälijiä fut)teitä. Jämiin lifäffi niiten fii* 
liottama omaifuuS jpömpttää tai erittää multamaan fasmillifia 
aineita. ÄaSmien ratennuS Ijajoaa ja nämä hajonneet aineet 
ptjbiStpmät timennäiSaitieiben tanSfa uujitfi liufoijifji aineitfi, 
jotta omat mitjelpsfasmille tärfeät. ©ainoin tetemät ne juo* 
mullas ja ennestään olemat liuottomat timennäiSaineet liutoijitji 
ja taSmille telmoHijifjt.

ÄimennäiSaineita, joita taljan tartoitutjeen täytetään, on: 
I u o n t o i j i a, tamallifet timennäiSmaantaabut, pnnä muut 
timitunnan aineet, ja t e i n o t e t o i j i a ,  temiatieteen amulla 
tätä tartoituSta marten malmiStettuja. ©bellisten ajian mu* 
täinen täyttäminen on pohjana foto paremman rnaanmiljelytjen 
tel)ittpmifelle; jillä jemmoinett maa, joSja fimennäiSmaanlaabut, 
jami, piettä ja laitti omat jopimaSfa jufjtceSfa mullan tanSja fe= 
foitettuna, on IjebelmäUijin. tämmöinen maa moi jitte parein* 
min maStuStaa myös ilmastollijia epajuljteita, joS maan on oi* 
tein muotattu ja lannoitettu. ©uomiljelyffeSjäfin on jiiS tä* 
f)än täybellifyyteen pyrittämä maanlaatujen jetoittamijella, tei= 
notetoiSten lanta=aineiben t). m. lannan fäyttämifellä. Slfiatt 
juuren tärfeyben muofji otamme taljan pienen jelitytjen luntin 
aineen fäyttämijeStä erifjeen.

1. ©ami on juomaalle marjin armollista jetä parannuSainee* 
na että niiben raminto=aineiben jufjteen, joita je jijältää. ©e 
tetee löyljän mullan tiimiimmätji, imee itjecnjä maaSja jetä me* 
beSjä olemia liuenneita fimennäiSaineita, tali*,natri*,talttoja am* 
moniatfi*juoloja, ynnä Ijiilifjappoa, joSforiyappoa, ritti*ja juo* 
taljappoa. ©ami jijältää myös itfetin tasmien raminto=aineita,
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marfinfin taita, «atria ja taltfia. SJtitä enemmän farni fifät= 
tää falftia, fitä armoffaainpaa fe on fuomaalle. ©uomeSfa et 
tiettämästi lötjht) jemmoilta famimaata, jota runjaatmitaSfa 
määräSfä fifältää falftia; mutta faifeSfa peltofameSfa on fitä 
fnitenfin hitunen. Mäntän t)nnä muiben ebellä mainittuin ai= 
tteibeit futjteen on fatoi eri armoilta. Ipuonointa on pintafami 
ja marfinfin n. f. „fuohufami", jonta feaSfa on enemmän tuin 
puolen fjienoa, laihaa fangaS* eli tul)faf)ieffaa, jota tefee famett* 
fin latyaffi. ©amittaisfa fuota tai muuta niittyä on fiis pa= 
rentpi ottaa fitä roähän tyrnemmäStä.

Stiinfuin ennen on mainittu, ajetaan fatoi taimella -eli mie* 
lä paremmin tyffpllä, fol)ta futt fuo alfaa fantaa metäjiä. 3ty° 
föp fiUoin joutuifammin, fnitt ei ote lumi eitä fova esteenä, 
eifäf)än fiUoin moi loielä muitafaait tatmitöitä tefjbä.

StemäeUä l)ajotetaan ja hienonnetaan fami ennen femätfa* 
teitä. Äun taimella paffanen on faanut fitä „purra", Itajoaa 
fe helposti ja on fitte farmille felmollifernpaa. So3 maa feu= 
vaarnana femännä aiotaan fauraffi ja hrinäffi, on paras ajaa 
fami fhftyUä, fohta futt maa fannattaa, ja hajottaa famalla, et* 
tei routa fuorman fijatla estä maan fulamiSta, ja fillä tamaHa 
ntyöhäStytä muoffauSta ja fauran tylmöä.

Äattofamituffena fäptetään famea manhoille fuoniityillc, 
joista heinän faStou on fabonnut. ©ami ajetaan tamallifuuben 
mufaan taimella, ja femäellä letoitetään nurmelle, Siitit maan 
pinta on hiufan fulanut, farhitaan fitä, että fantmal irtautuu ja 
fami fefautuu fuomultaan. SpräUä painetaan miimein pinta fi= 
leäffi.

^arempilaatuifelte maalle, joSfa multa on enemmän mä* 
bännpttä, on fitä pantama noin 13 htyoää fuormaa tapan alat* 
Ie; — fuormaan on fiUoin luettu fuutiotyhnärä famea, f. o. 
femmoinen fofo, jota faabaan fuopaSta, mitä on tytytärää pit* 
fä, lemea ja fortea; fiitä tulee fiUoin mäl)än enemmän tuin puol 
tuumaa paffnSti fapan=maan pinnalle jota paiffaan. j£ämä on 
jo ferraffeen jotenfin riittämä, maitta parempi on, joS faabaan 
heti tuumaa paffuun, joUoin menee noin 20 fuutiotyhnärää fa* 
pan aUaUe; päästään fitte pitempi aifa ttybeUä fameamifeUa.

fEurme* ja fammalfuoUe on ferraUa aina pantama enem* 
män, fuiit paremntaUe maalle, ennen tuin toimottua maifutuSta 
moibaan obottaa. ©uurempi jouffo painaa fammalen lujem* 
paan ja joubuttaa paremmin fen mätänemistä.
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^oS on tilavuutta fanien polttamifecn, niin faabaan fiitä 
paremoi tjijött). polttaminen pitää olla jotenfin taimea, että 
jätöt toaan tuumenee. ©illoin muuttumat fameit liuottomat aineet 
liufoifitfi; mutta joS poltetaan liiaffi, tetemät liuenneet aineet 
uuhestaan tiuottomia tjljtiöitä, niin tuin efim. tjtjmin poltetuin* 
fa tiilifiroisfä, jommoijena fe ei enää tetpaa maan parannus* 
aineeffi.

SBanfjat muurifatoet, jolta muuria pnrettaiSfa faabaan 
tntitertaa ulompaa, otoat fiiS fjtjmät tätjttää multamaan paran* 
nutfetfi, ja pitää fitä toarten torjuufen otettaman.

2♦  piettä, marfinfin farteantainen maafätpäfjiefta on 
mtjöS anootaSta juomaan parantamijefji tätjttää. SJtaa tulee 
fiitä lujemmatji ja lämpimömmäffi, ja tun piettä mäfjitellen il* 
man ja pattafcn ioaifututfeSla murenee, jaa maa jiinä liuenneita 
taStoien ralointo=aineita talia, natria, piitä ja foSforitjappoa 
t). m. kangas* eli taljfamainen, pöltjljtelfa ei täljän telpaa. Sli* 
tojen tulueSja on pattanen ja ilma jen mäfjitellen murentaneet, 
mutta jämällä on fiitä liuenneet aineet mebert tanSja pois l)uul)= 
touneet. piettä on fitS fitä lailjentpaa, mitä hienompaa fe on.

Ipieffaa pitää panna turme ja fammalfuolle runfaaSti, 
noin 2 tai 3 tuumaa patfuun terraSfaan. ©e mebetään taimel
la ja lemitetään lotjia, joten ilma ja paitanen moi fiitjen parein* 
min maituttaa. Äemäellä fetoitetaan Ijietta tartjilla fuoit pin* 
taan; lentämällä menifi f e tjeti liian ftjmälle maaljan. pietän 
päälle {pimetään taura ja fen mullattua heinän fiemen, fopimia 
jiemenlajia fetafin.

©aattoa Ijiefotetun maan mtjöS tefannoiba ja lannoittaa, 
fantoin tuin famitetun juon fefannoimifeSta on mainittu, mutta 
on maan muotateSfa marottama ettei Ijietta lotjta mene ftjmälle 
maatjan.

Siiitttjä ja Ijeittäffi Itjlmetttjä juota moibaan mtjöS Vietot* 
taa Ijeinän taSmmt mirtistämifetfi. piettä ajetaan, joS malj* 
hollista, ftjfftjUä roätjätt lumen aitaan ja lemitetään famaUa. 
Palfutt lumen aitana on fitä maitearnpi faaba tafan lemitettjt* 
fi. — yiiittjllä painuu Ijietta nurmen famara*ferroffeeu ja maata 
tjlöSftjntäeSfä tulee taas päälle ja fetautuu tarpeeffi maan fanSfa.

3. Stalffi, femmoifena tuin fe luoitnoSfa lamataan, on 
tjljbiStljneenä taafumaifen aineen, tjiililjapon fanSfa ja fanotaatt 
tjiililjappoifetfi taltitfi. lämmöistä IjiililjappoiSta talttia on 
talttimuoret ja liitu, ©etumoifena löljtljlj fitä hitunen taitiSfa



37

maanlaabuiSja. Sun Ealffi-Eimeä poltetaan, menee l)iitil)appo 
pois ja jäi ette jää „fammuttamaton" falEEi, jo!a tiimin f)aittf= 
EaaSti ottaa mettä ja EomaSti Euumentuen menee IjienoEfi ja u- 
poEfi- ©e on fitte „fammutettua" EalEta, jota maiEuttaa mä= 
pemntän fpömpttämäSti, tuin fammuttamaton. ©emmoijena on 
fitä puotea täyttää. Si tarmitje muuta Eutn Eplmää mainiolle.

SalEEi on marfin tärEeä aine et ainoastaan fen muoEfi, 
että EaSmit jäämät jiitä Eattfia, mutta enemmän mielä fentätjbeu 
että fe poistaa pappoja maasta ja fiipottaa EaSmiaineiben mä* 
tänerniStä ja EimennäiSaineiben erittymistä, jotta ne moirnat Ihu 
eta ja muuttua EaSmitle EetmoUijeEfi

Suomaitta, joiSfa on paEjuSti mätänemätöntä tunnetta tai 
fanunatta, maiEuttaa EatEEi marfitt tepoEfaaSti jamtttaleit mätä= 
nemistä ja EiuEenemiSta. Sun EatEEi pian lämpiää ja ppfpp Eau= 
an lämpimänä, antaa fe ntpös juotteEitt lämmintä ja fiten estää 
Rallaa.

Sun maan luonnetta aiotaan parantaa ja jammatta jaaba 
pitaifeSti mätänemääu, pitää EatfEia Eäpttää runfaaSti, noin 100 
tpnnöriä tpnnörin alalle. fiauptea multamaa ei tarmitje niin 
paljo; EoSfa jiinä maan tasoitetaan raminto^aineibcn tiufene- 
mistä, täytetään titaifuuben muEaan noin 10—30 tpnnöriä tpn= 
nörin alatte.

SoS Eejantoa ruiSEplmötle EalEitaait, on je teptämä Eemät* 
EefäStä, Eemätmiljatte taas ebettijenä fpffpnä. • SalEEi miebään 
juolle tyynettä, tuimatta ilmalla ja lapiotta peitetään EuormaSta 
tajan Ealtittaman maan pinnalle; yeti jeEoitetaan je taruitta pp= 
mäSti maalian. 3oS maa tarmitfee EpntämiStä EalEitjemifen pe= 
räStä, on je teptämä piimin matalaan, ettei EatEEi tuliji liian fp= 
mäUe maapan. — SBäpämultaifetta maalla, jota on jo luon= 
teenja muuttanut, ei EalEitfemiSta uubisteta tuin noin 9 tai 10 
muoben perästä ettei multa ja EimennäiSaineet liian paljo jyö= 
ppifi.

4 . ®lerfeli eli mepuntaa on jameit tai pietän jeEaiSta falf= 
timaata, joSfa on EeSEimääritt noin 30 projentia fjienoa EatE= 
Eia liymitt jefautuneena maan aiiteijiin. SBarfinaista merfe* 
limaata ei ole ©uomeSja tiettämäSti Iöybetty, mutta it. f. raat= 
tumerteliä, on muutamiSja paiEoin huomattu (Jteläjuomen ran= 
tamailla. ©e on jyntyuyt merielämäin EaltfiSuoriSta, joita 
aallot omat hienontaneet. SiaaEfumeSeli, on armottaampaa fil* 
lä jiinä, jäännötjinä meri elämistä, on foSforipappoa, taita p, m.
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s$ää* afialXifeöti on merfelin maifutuS jama luin falfitt 
— Se miebään maalle fuin fami, ja hm pahanen on fitä „pur= 
vut", lemitctään ja, ppmästi l)ienonnettuna, feloitetaan maa* 
pan.

5 . Änonamulta. jSiun rautateptaiSfa n. f. majuunisja 
rauta^aineita po!tetaan,raubaSta erilleen, Mätetään Ealffia erit* 
timenä uuttiSfa, ja fun rauta on erinnyt, jää laitti ja muut 
aineet fnonatta jälelle. «Siinä on noin 30 procenttia falffia 
piipapon pptepbeSjä, pnnä fami* ja tafffimaata. Sen maifutuS 
onfin taltin luontoinen, f. o. tefee läppä rt fuomullan fiinteäm* 
mäfji ja poistaa pappoja. Sluonamulta furmotaan pienoffi, et» 
tä parttorauta fiitä criää ja täytetään fitte noin 300—400 tl) tr* 
närin alalla. Se miebään juotte taimelta eli femäeltä ennen fun 
fitä tefantona oUeSfa aletaan muofata.

6. a. 9te aineet, mitfä jäämät, fun fasmi poltetaan, 
omat faSmiu hmennäiSaineet eli tupfa. 3oS tupfa niistä faSmiS* 
ta, mitä maa on tuottanut, miebään finne tafafin, jaa maa jäi* 
teen ne hmennäiSaineet, mitfä faSmit jiitä ottimat. Sen muofji 
tupfa onfin äimän tärfeä moimiStuSainc marjinfinjnomaaUe, 
jota on fimennäiSaineiben puutteeSfa. 5£upfa fijältää liufoijeS* 
ja muoboSfa tärfeimpiä faSmien fimeitnäiSaineita, falia ja nat* 
via ppbiStpfjcSfä forSfori*- ja piipapon p. un fanSfa juoloifji; 
maifealiufoijena on jiinä mieto ujeita falffifuoloja.

j£upfa on fuitenfin eri armoista eritaifista faSmiSta. ^uun, 
etenfin leptipuiben tupfa on parasta, puonompaa on turpeen 
marfinfin jammalturpeen tupfa. SQfeillä jaabaan tulijioiSta muo* 
ben pitfään paljo parasta lajia tuplaa, foSfa polttoaineena läp* 
tetään puita ja je jiiS on tarfoin talteen otettama ja fäilptettä* 
mä fuimaSja paifaSja. Samoin on mpösfin otettama forjuujen 
„lipeän perät" eli je tupfa, josta Upeätä on malmiStettu. Se 
tojin oit jo juurimmafji ojatji lahottanut paraat tiufoijet ai* 
neenja fali*juotat, mutta on jiinä mieläfin jemmoifia aineita, 
jotta ebistämät faSmillijuutta, maiffa peifommaSti. Se maifut* 
taa fatfin tapaan, foSfa fijältää piilipappoiSta ja riffipappoiSta 
fatffia.

turpeen tupfa on paremmin lipeän perän armoista, foSfa 
fiitäfin turpeen mäbäteSjä omat liufoifet aineet pois puuptou* 
neet. turpeen tupfaa jaabaan polttamalla juoturpeita fo’oSja 
tai jos on tilaijuutta, jemmoista juon kappaletta, jota ei mo*
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miljellä. tämmöinen paiffa on ojitettuina tjmpävi, ettei tuli 
pääfe laajemmalle, eli metfään fulomalfeana riehumaan.

Iut)fa on marfin oimattiöta niittiin ja nurmien päältä» 
lannoittamifeffi, ja maifuttaa että fantmal tjnnä muut huonom» 
mat ruohot fatoamat ja fijaan tulee armoffaarnpia ruoholajia 
ja fafeampi fasmu. huonommille fammaltuneille niiteille fät)* 
tettäisfä on t)pmä fefoittaa tuetaan falffia tai merfeliä, joten 
maifutuS tulee tuntumamrnaffi.

hpmää tiefitutjfaa, jota ei ole lipeän teoSfa liotettu, an» 
taa jo tjploän maifutuffen, joS fitä pannaan 4 tai 5 tpnnöriä 
tpnnörtn alalle, lipeän periä ja turpeen tut)faa tarmitjec ot» 
taa enempi, fen mutaan fun tupfaioaroja riittää, täytetään fitä 
noin 100, aina 150 tpnnöriin asti tpnnörin alalle.

7. Uunjauljot eläinten luilta oloat marfin armottaat 
niittiin ja multamaiben lannoittamifetfi. SRe fifältämät Ijiili» 
happoista ja fogfori^appoiSta talttia fefä rusto ainetta ja raS» 
maa. jCärleiit aine luiSfa on foSforihappo, mutta fen pt>bi§= 
tps taltin fanSfa on maifealiuföinen ja fii§ foöforifjappo irtau» 
tuu marfin mitfalUfeSti. Siufenentinen tapahtuu fuitenfiit pi» 
lemmin, joS luut jauhetaan ^pmiit fjienoffi ja fopimat femmoi» 
fina moimaUifelle multamaalle, jota {pimetään monirnuotifetfi 
nurmeffi. SRiitä faabaan fuitentin l)elppoliutoifentmitfi ja fiiS 
pitemmin maifuttamatfi ufeammalla eri tamalla. Silta tuitta to on 
ne täsfä, että tutin faa malita niistä femmoifeit, mitä l)äitelle 
on Ijuofein ja fopimin.

Äun luita ()5l)rl)(tä teitetään, lähtee niistä raSma pois ja 
tulemat fjauraiffi fefä omat fitte tjuofeat hienontaa. Xärnmöi» 
fet luu=jaut)Ot liuteneloat maasfa t)uofeammin, tuin raStoaifiSta 
{eittämättömistä luista jauhetut. Sten fiiö on tilaifitubeSfa lui» 
ta l)öl)rt)Uä {eittämään, faa niistä pitemmin l)V)ött)ä.

9ftiffil)apoUa malmiStetut luujauhot omat tjuotealiufoifet. 
Siihen tarmitaan 100 naulalle luujauhoja noin puolitoista tan» 
nua riftifjappoa ja jota pari tuormaa tumallista polttomuttaa 
eli feulottua, tuimaa fuomultaa. SRullaSta teljbään ppöreä toto, 
jonfa teStelle taimetaan fnoppa, että luujauhot fopimat fiiljen. 
kuoppa ja laihat tallataan lujaan ja tafaifeffi. 3oS luujauhot 
omat eri»hienoja, otetaan tarfeammat enfin tähän tuoppaan, 
faStellaan ruiSfufannulla, hhlu'n fetoiteQen, että tulemat joten» 
fin foSteiffi. SRpt maletaan mä()itellen puoli riffil)apoSta ja fe» 
foitellaan luujauhoja, että riffihappo fefautuu tafaifeSti luujau»



40

Ijojeit fangfa. 2ägfä annetaan nitoen olla noin touorofaufi, 
jolloit lifätään loppu riffipappoa, famoin nptfin pätnmennellen 
luujaupoja.Stpt taag touorofauben oltua fefoitetaan fiipen hienot 
luujaupot ja toto multafepä ppttin fefafin luujaupojeu taitoja. Sog 
tämä on npt liian fogteaa fplttettättäffi, fefoitetaan fiipen loielä 
multaa, että fe ppttin pajoaa fpltoäegfä.

©ammuttamattomalla lalfiUa ttalrntotetaan luita feuraa* 
ttalla ta m alla:

Suut rouhitaan fappaleiffi ja teitetään pabagfa ja ragtta 
otetaan päättä poig. 9?pt tepbään pappamagta fuomullagta fe* 
pä, että fen fifug on läpimitaten noin 5 jalfaa $äpän pan 
naan popjaUe 4 tuumaa paffu ferrog noin nptfin fofoifia, fant* 
mnttamattomia falfin palajia ja jeit päälle fantallainen ferrog 
luupalafta, fitte falffia ja luita ppä ttuorotellen, että foto näpt* 
tää laafamaifelta aumalta, ©en fegfelle on pantatta parin 
uuman taajuinen peltitortti, jota plettpp puipugta noin puo* 

lentotota forttelin pääpän popjagta. ifofo pitää olla niin tai* 
tettu, ettei luita pmpärittä enjinfään näp ja jitte peitetään noin 
jalfaa paffulla fuomultafevrofjella. 9fpt faabetaan tortteen jo* 
fa toinen tunti 10 fattnuua ttettä, jifji että jofa fitutiojalaUe 
tulee 5 fannua. il un falffi jinne faabetugta ttebeStä „fatnmuu", 
ottaa }e filloin fottagti fuumuutta ja piillpttää luut, jommoijena 
ne ottat ttarjin peipot jaupaa.

©ammuttatofa on faiffi patfeamat falffimiilun pinnalla 
taputettatta tuffoon ja ttalettatta mettä, että ppfpp fogteana.— 
SSiifon fuluttua attataan miilu, luut pienonnetaan ja fplttetään 
fumpifin, jefä falffi että luujaupot, muofattattaUe fuolle. 3)iul* 
tapeitog felpaa mpög pellon lannoittimeffi.

gettojen lannagfa liuotetaan farfeaffi roupittuja lunjaupoja 
jillä tattalla että otetaan ferrog pienoa mutaa, jen päälle taag 
ferrog pettogfontaa, mutaa ja n. e. että luujaupot tuletoat fap* 
beit ;pettogfontaferroffen ttäliin. Suujaupot liufenettat joutui* 
jammin, jog ne ennen tabefajaan panemigta fogtutetaan ttirt* 
falla, ja jog mutaan fefoitetaan falffia, ottaa fe lannan tufoai* 
neen ja tefeptpp falpietaria, jogta tateen lanta*artto lifääntpp.— 
Stabefafa peitetään ppttin mullalla ja jog palfeamia täpän ilmeg* 
tpp, taputetaan ne tuffoon ja lifätään multaa.

Viettämään taitoja on fopitta liuottaa pienompia luu* 
jaupoja, joita fäptetään fuomaaQe. V 'ê amaata otetaan foton 
fupleeit puolta enempi fuiit luujaupoja, niin että ppbeHe tuutio*
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jalalle luujauhoja tulee fafji fuutiojaltaa thetfamaata. ftuit je* 
fä luujauhot että ijietfa jo etinen omat totutetut toirtjalla, tef»= 
bään tabc ferrotfittain, muorotellen Ejieffaa ja luujauhoja ja pei= 
tetään jamoitt luin ebeHätin. SoS thö on ottein tehty, ottaa ta* 
be fuumuutta ja liuottaa luujauhot, että noin parin ioiiton pe* 
tästä oioat malmiit fäptettämäffi. 5oS tabetta ei tohta lätjtetä, 
on je marjeltama fabemeben huufjtomijeSta.

Sun luujauhoja tai luujauhotabetta fähtetääu, jetoitetaan 
niihin tuimaa multaa, leffaa, tai jahajautjoja jen merran, että 
fetoituS, fitä täbeUä tylmäeSjä, hajoaa tajaifeSti pii mainion.

£uujaut)oja fetä raatona että liuotettuna täytetään niittiin 
ja heinätttaiben fattolannoitutfetfi eli juomaata fejattnoibeSja. 
Äattolannoituffeua on niitä paras tplmää jpffpUä. Äattolan* 
uoituffeSta on fuitentin huomattama, että jen maitutuS tuimina 
tefinä on enemmän eli mähemntän mailinainett. Sannan moi* 
ma ei ole tuitenfaan fillä menetetty, maan ott tallella jeuraa* 
mille lastoille. •

^emätmiljatle fät)tetääu luujauhot ebellijettä jptjpnä ja jppS* 
miljalle tefantona olleSja eitttett jppStoiljan tplmöä, noin 20 -60 
leimisfään tpnnörin alalle ja jetoitetaan tarulla, jahralla tai 
hanhenjalfa=ä£eellä pptoästi maahan.

8. $eittotefoifet tanta=aincet. Äemia*tieteen ebistpminen 
on jaottanut maanmiljelpstätin pittän aSteleen eteenpäin, ©e 
on tehnpt mahbollijetfi että tnaaitmieS jaattaa lannoittaa tnaam 
ja paremmin tuin ennen; mutta ei ainoastaan paremmin, mie* 
läpä malitjernaan juuri jitä tai niitä eritpijiä taSloien ratointo* 
aineita, niittä miSjäfin ntaaSja tullefin eri taSmille omat tar* 
pcellijet. ©emmoijia aineita omat temiStien perusteella ja 
amttUa matmiStetut liutoijet juolat ja tutjutaan tciuotefoijitji 
eli femiaUijifji lannoituS*aineitji. ftuit näitä fpttoetään maa* 
hau, liuottaa foSteuS ne heti, ja tulemat jiis jantaUa jetnmoifit* 
fi, että fasmien juuret iooimat niitä ottaa raminnotjenja.

$ää=ajiaUijeSti niitä malmiStaiSja pibetään jiltnällä tufo=foS= 
fori- ja tali=aineen paljous, jitlä ne omat tärleimmät, enimmän 
tulutetut taSmien raminto=aineet; näiben aineiben eri armon mu
taan on lanta=aineille mpöS määrätty tauppahintatin. Äun teinial* 
tijia eli feinotefoijia lanta=aineita jaattaa ottaa tnpöS eritjeen 
futatut jen mutaan tuin tarmiS maatii eri raminto=aineita maat* 
le hanttimaan, joto je jitte ott tutoa, joSjoria tai talia, omat 
itämät laitta*aineet marjin jomeliaat juomaan lannoittamijetji,

6
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fittä fiinä on maaUlaatujen fefoituSfuEjbe enemmän eli mäpern* 
män tjffipuolinen fuomulta ja fiiS maa mpöglin limennäigaineri 
ben puutteegfa; ja toifelta puoletta taag leinoteloifet lanta»aineet 
tuottamat täpben ppöbpn rnultamagfa maagfa. Sog fiig fuopet=- 
to, fuomulta et ole polttamalta pilattu, maan on fitä muuten 
fagmatettu tai limennäigmaanlaatujen amulta moimagfa pibettp, 
niin on fiinä multa fuitenfin pääaineena ja fen f ui) teen ntaagfa 
löptpmien fimennäigaineiben mailutug peifompi. ©uomullagfa 
löptpmä tulo on rnpög femmoifigfa tjfjtiöigfä, ettei lagmien juu= 
ret moi fitä ottaa raminnolfeen. ftun tämmöigtä maata lan= 
noitetaan feinoteloifilla lanta=aineiUa, jaottamat ne mullan aine* 
ppbigtplfet eriämään ja erinnpt tulo t)f)bigtt)t) ttpt limennäiglan= 
nagfa löptpmien aineibeit laitgfa liuloififfi ppbigtplfilfi, fefä tiu 
koittamat maagfa olemat liuottomat limennäigaineet maifutuffeen. 
Multamaalle ei fiig etnpäägfä tarmitfe ogtaa tuloa fifältämiä lait* 
ta=aineita. Muut, helpommat aineet telemät fantatt afian.

Anniin eri aineen felitpg ei ole tägfä tarpeelligta. ftun 
niitä aiotaan läpttää, ei tarmitfe muuta tuin ppptää itfe eli jon= 
lun muun tunnetun Ejenlilön lautta teptaagta eli joltatin tep= 
taan afiamiepeltä pintaluetteloa, jogfa luetellaan laitti eri lan= 
noitugaineet ja luntin aine=armo eli taattu procentti. Suetteloa 
feuraa fitte mpög ohjeita fiinä nimitettiin Ianta=aiueiben läpttä* 
mifeen.

Xoimottama maan olifi, että tantateptaan omigtajat lait= 
taifimat afiamiepiä ufeampiin paitlafuntiin, joiben lautta lait* 
falletin olifi puoleampi tntugtua afiaan ja faaba tilaulfenfa 
lunnollifegti toimeen.

9. Äarjaulanta. SMptännölUnen lolemitg ja tieteellinen 
tuttimug on näpttänpt, että larjanlanta on tärlein laitta=aine 
jolla rnaanmiljelpgtämme t)llä pibetään.

©e fifättääfin laitti ne raminto=aineet, mitä tagmit tar= 
mitfemat.

©en mnolfi ntaanntiepen pääpuolena tulee olla tarjanlan* 
nait lifääminen ei ainoagtaan paljouben, maan rnpög moirnan 
ja armon puolegta; fillä mitä enemmän lantaa, fitä enemmän 
tuotteita, miljaa, maitoa ja moita.

£)n luitenfin tultu fiipeit puomioon, ettei larjanlanta tap= 
bo riittää täpttämään laajeneman miljetplfen ja lifääutpmieit 
tarpeiben maatimulfia. 3>og laitti mietäifi maalle tafafin lan= 
tana, mitä fiitä on otettu, fe Ipllä olifi mapbolligta; mutta lun
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paljo huijaa ja farjantuotteita, jotta omat maatVioiljeltjEfert pbin* 
aineet, miebään maasta pois, tokenee famaSfa määräSfä maan 
tooima uufien tulojen antamifeen. “Jätä mäpennpStä on toettu 
poistaa paremmalla maan muolfaamifella, joten maan aineiben 
rapautuminen ebiStetään, ja laajemmalla repumiljelpffellä, joSja 
ei maata niin paljo rafiteta, tuin miljait faSmattarnifeUa — ja 
faabaanpan fiinä repuin tanSfa paljo ilmaStafin otettuja ratoin* 
tositteita lifäffi. Sei tobeHafin on tällä pantteelta paljo moi* 
tettu. SJfutta täpbeltifin mapboHifuuS mäpennpffen palfitfemi* 
feett fuitenfin on teptp feinotefoiSten lanta*aineiben feffinnöllä. 
Kun näitä täytetään ppbeSjä farjattlannan fan S ja, ei tartvitfe 
ostaa niitä aineita, joita farjanlannaSfa ja maaSja on entifel* 
tään fpllältä, maan ainoastaan mitä jiinä puuttuu, j. o. palli* 
taan maan pois mietpjä aineita; tällä toaSta on tarfoituS täti* 
fin moitettu. Siitä jeuraa raminto=aineitle femmoinett tafa*ar= 
mo, että ne ebistämät toinen toijenja täpbellijempää maifutuS* 
ta. tpelto moibaan lannoittaa rnäpemmällä tarjanlannan mää* 
räöä, mattia maan tuotantomoima lifääntpp, fun jaabaan fupbe 
eri raminto=aineiben mäliUä luonnon mufaifefjt. Uämä taas 
tetee mapboHifeffi, että moibaan lannoittaa laajempia aloja: f. o. 
pitää pelto täpbeSfä moimaSja ja fäpttää farjanlantaa mpös 
niittiin ja juomaiben moimistarnijeffi; fillä onpan jo aita ppl* 
jätä tuo tornin manpentunut ajatustapa, että niittpin ja tait* 
tien peinämaiben pitäiji iäti tasmaa ilman moimistarnatta ja 
lannoittamatta.

Karjanlantaa täptetään fattolantana niiteille, ja fuontaille 
niitä fejannoibeSfa. KummaSfafin tapantjeSfa pitää lanta olla 
palanutta. — Kuutminfin pibetään ebullifempana täpttää tar* 
janlantaa fejannoUe, tnaapan tpnnettämätji, tuin fattolantana.

Kattolannoitufjeen täptetään farjanlantaa jiten, että maa 
jpfjpQä tarpitaan, joten jammal irtautuu. Kun tämä on para* 
maila otettu pois, lemitetään palanut lanta ppmin tajaijeSti ja 
foffareet pienonnetaan. SoS femäellä näpttäiji nurmifolla ole* 
maa paitallifia jäännötfiä eli roSfia, paramoibaan ne pois, fpt* 
metään peinäit jiemen ja jprätään. SoS lanta on ppmin pie* 
noa, ettei je jätä roStaa, jota maatii femäellä paramoimista, niin 
moibaan fplmää peinän jiemen jpfjptläfin.

Kefannoöe miebään lanta temätfejästä, jamoin tuin jami* 
maalle ja fpnnetään matalaan joto auralla tai fapralla. Suo*
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maalle ei tartutti e lantaa lerraSjaan niin paljo, luin jamimaaHe, 
jtllä tarjanlannan aineet herättämät fuontuHaSfa olemat ai* 
neet maifututjeeu ja jeit lautta raminto=aineet lifääntpmät.10. tpiilolanta, eli if>mi§ten jätteet moibaan mpöS fäl)t= 
tää juomaiben lannoittamijeen, jos piilohuone on ratennettu 
niin, että lanta moibaan päimittäin jetoittaa talfin tai tuljan 
tanSja. S e o s  on nl)t jauhomaista ja janotaantin lantajau* 
holfi eli pubretiffi. Uätä läjitetään joto lattolannalfi nurmille 
tai femätmiljalle, jos fiihett jo heinän fiemen pannaan, eli le= 
fannolla ruliille, lun maa jett perästä ml) öS jätetään Ijeinäffi

11. SSirtfft ja latttamehu, jota tuoreesta lannasta on malu* 
nut on marfin hptoä niittiin ja heinämaiben lamtoittimefji, eli taS* 
telemifelfi. Sumpaafaan näitä ei jaa paljaaltaan täpttää, fillä 
ne omat liian jhömpttämiä, maan pannaan mettä noin puolelfi 
jefaan. SBirtja pannaan ejim. tamallijeen tyhjään termatpnnö* 
riin, jonfa uurretapin reilään laitetaan join ruislulannun tor= 
mi, jota mainiolla ttjnnörin laitSfa ajelleSja lemittää mirtjan; 
tai jos ei fitälään oliji, naulataan joponlin lemeäätt lautaan 
eli manhaatt omeen pieniä pienoja fäteentäifeSti, niin ett i fätei= 
fön napa on jotenlin lauhan laibaSfa. Sauta ajetetaau tpnnö* 
riit uurteen alle, että fäteilön napa tulee tili ttjnnörin tapin 
reilää. Suu thnnöri pannaan tärrppu ja ajetaan pitfin mai* 
niota, niin mirtfa lemiää lauhan jäbepienoja mpöten tajan teholle.

5 Luku.28Ujel>)3*ruot)ot.
(gbeltä on miitattu, että juomiljelhtjeSjä tulee olla pää* 

ojia heinän laSmattarninen- Suon luonto ja ufeinlin etäinen 
ajema tetee ne jiipen jomeliaatji. heinän miljelpfjellä moibaan 
mpöS mälttää tuota entistä hämittämää jtjluämiljeXtjStä, jolla 
maasta otetaan laitti „moima" mitä jiinä juintin on faatamana 
ja jitte jätetään je „oman onnenja nojaan".

SOcutta eipä juo mpöStään heinämaana moi laSmaa iäti 
täpfiä tuloja ilman muolfauSta ja lannoitusta. Se täpthh ai= 
na muutamien muofien perästä ottaa uuhestaan läjiin heinän 
taSmun uubiStamijetji DJaitta joS miljelpS teptäiji toto alalla 
phtaifaa, tuliji juurten juopeltoin muotfauS ja malmiStuS toi- 
jin muojin pien raStaatji. SEajoittaafjeen tuStaunuljia ph ta 
juuritji tuUellin muobeGe, on niihin ajetettama jopima muoro* 
miljelpS. 91äin tulee ainoastaan jotu oja muojittain malrniS*
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tettatoatfi tulemalle faSloufaubelte ja fe moibaan fitte jaaba 
maljbotlijen runfaita tuloja antaiuaan fititä loiljeltämistä faS= 
loista. SRäin ajettumalla on aina lifjtä juuri oja Reinon faS= 
muSfa, joten looitetaan loielä jefin etu, että reljun faatiS on 
jota louoji jotenfin tjljtä tafainen. SBuorotuiljeltjS täsfä on 
loielä niin ajetcttatoa, että tutin palsta eli oja mitä pitemmin 
jää fjeiitäffi, joten maan taintuminen loältetään ja että fe fa= 
maila jo enjimäijenä 4>eutätmiotena antaa mafjbollifen juuren 
tulon. Siämän loiimeijen tarfoitufjen faaiouttamifeffi f pimetään 
fiifjett jopiioien, pian juurtumien fjetrtälajien jiemeniä, eitä obo= 
teta jifji tuin luonto jen ef>tii fiementää, niin tuin ftjllä ufein= 
tin tetjbään. SRäin menee ujeita louojia ennen tuin maasta 
jaabaan mitään tuloa, ja, mitä loielä on paljutta, luonto tljt* 
mää femmoifia jiemeniä, mitä on lähinnä, jonfamuoffi faSlou= 
tin on faitenmoiSta ritfaruotjoa ja fjarroaffeSfa jitäfin. Sirut 
fitte paremmat faSlout eimät tätjtä maata, ottaa fantmal mafian 
ja faiffi muu taSlou tatoaa. ©enpä muotfi juoroiljeltjfjet oloat= 
tin enimmäfjeen jammalifoita.

Sun maa jitämaStaan fijlmetään parempien ruofjolajiett 
jiemettillä, jaabaan jiitä jo jeuraamana loitonna läfjeS tätjji tu= 
lo ja fun je mielä poijun etempänä ja juuret täijttämät maan, 
ei oietaan enää tilaa riffaruofjoille ja jamntalilte.

Suomaata eli multamaata fjeinäfft ftjlloaeSfä elfööit ftt= 
taan itjeänjä jlllä etftjttäfö, että tttnfa tämmöinen maa ei pi- 
täiji mitään eroituSta fjeinän jiementen loätillä, tafji että faif'= 
ti juomaat maatijimat aina jantaa Ijljtätäijtjtjttä Jiementen toa= 
litfemifeSja. Sbetlä on ojoitettu että joitatin oit jetä mullan, 
että jantott futjteen „parentpia" ja „fjuonompia", joiSja ci eroi= 
tutjetta moi taiffia taSmia miljellä, ja että fjeirtämiljeltjffeSfäfin 
tulee pitää fitmällä eri ntaanlaatujen fetoituSfuljbetta: ottfo 
maaSja tarpeellinen määrä faloea, Ijieffaa ja talftia. Shjltoö 
on teljtämä jen mutaan niintä merran nämä aineet joto eritjeeit 
tai tjfjteifeSti omat juomullan marfinaista luonnetta muuttaneet. 
£>iefatt, jatoen ja talfiit paljous loaituttaa mtjöS famaEa mapaam= 
paa jiementen malifoimiSta juomaata fjeinäfft ttjlmäeSjä. 6biS= 
tääfjemme ajiatt mutaista malifoimiSta miljcltjSruofjojett mälil= 
lä, otamme täljäti tarpeellijimmat jelittjffet tärteintpäin ntof)0 = 
lajien fätjttämijeStä.

1. Hhtrmtsapila. SuultaloaSti jotainen tuntee nurnti=api= 
Iän, jtUä ortfjan fentieS jotainen" nuorena jen folmijatoijiSta letj«
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bt §tä potenut pntijafoifia omten lehtiä ja mieläfin tfjaitee fen 
punaista f)t)ixmnt)ajuxsta fuffampferöä.

iöiieluijin maataatu nurmi»apilatte on jpmärnultainen ja 
mointafaS, talfinjefainen jamimaa, mutta meneStpt) mtyös tnuit» 
tatin maantaabuiUa, jos jantfo on jopima ja maa oifein mal= 
miStettu, jefä niin ojitettu, ettei fitä liifamärfppS maitoaa. 2Bar= 
tintin pof)jat)appantuuS tefee fitte ufein paljo ^aittaa, fittä jen 
juuret Ijafemat jpmältä jantoStatin ramintoa. ©uomaa täpttjp 
jiiS nurmi=apilatte otta matatamutainen ja jantfo Ijpmää ja» 
mea, jota on mpöS fefoitettu ruotamuttaan. ©pmämutainen 
juo ei fitä toaStaan ote otollinen nurmi» apilalle, ellei je ole 
runjaaSti jumitettu. ftuit nunniapila ottaa jantoStatin rämin» 
toa, jopa enemmän tuin ruotamuttaSta ja jättää paljo juuria 
maalait mätänemäätt, on je marfin ebullinett niille miljelpS» 
faSmitte, jotta jen perästä tulemat, ©itä maStaan ei jitä itjeä 
jaa ftjlmää jamaan paiffaatt ennen tuin noin 8 tai 10 muoben 
perästä. — iparaS on fplmää nunniapila moimatfaajen, maSta 
jamitettunu ja mielä parempi, lannoitettuun maahan. §uo= 
nolaatuijella maatta, tai jota ennen apilan fplmämiStä on mil» 
jafaSmilla taivutettu, menee je mitättömiin.

Runni» apila fptmetään aifajiit temäellä jofo rutiiit tai» 
Ijooit, jolloin je ei tarmitje mitään multaamiSta, tai femätmil» 
jaan jiemenen mullattua. Sprättä painetaan fiUoin apilan jie» 
men multaan. Suomaalla, joSja ruohon fasmu=aifa on moni* 
muotinen, tptmetään je muiben ruo^olajieit jeaSfa ja otetaan 
jilloin fiementä, jen mutaan miten maa on apilalle fopimaa, 
moimafaSta ja jamitettua, noin 8 — 12 naulaa tpnnörin alalle. 
SRitä mäljemmän juotuijia omat maanlaatujen je£oituSjuf)teet, 
jitä marornammin ja mäpemmin täytetään fiitjeu nurmi» apilaa 
ja jen jijaan muita ruo^olajia otetaan enempi, huonommatta 
maatta jaottamat epäjuotuijat ilmat, femäijet ftjlmät tuulet li» 
jäfji maifuttaa apilan meneptpmistä, mutta muojitulo ei mene 
fotonaan mitättömiin, foSta fuitentin jaabaan toijista tuot) o» 
lajista jontunmoinen tulo. SoS taas nurmi» apila futafuiufin 
meneStpp, jaa heinät favjanretjutta paljoa juuremman armon, 
ja ppmin luonnistuneena jaabaan jiitä täpji tulo jo enjimäijenä 
l)einä»muoteua, jolloin muut miljelpSruopot eimät mielä ole te» 
rinueet juurtua, että moijimat paljo mitään tuloa antaa.

heinäfji niitetään nurmi=apita paraaSja fufaSjaan ja an» 
taa noin 250 — 300 leimiStää, jopa enentmänfin ttjnnörin alalta.
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2 . 3Refftt*apilft on melfein famanlainen, luin iturmi*api= 
Ia, mutta fillä on punaijemmat fufat ja laihemmat teljbet. Jä *  
mä ei ote niin tarffa maanlaabntle, fuin nurmi=apila ja ttjtjttjp 
laifjempaanfin maaljan, mutta ei anna niin juurta tuloa, luin 
ebeUinen, maan on feätämärnpi ja parempi muiben ruofjolajiett 
jeagja rnonimnotifiin fjeiuämailjin, marfinlin joS niitä jtjötetään, 
fillä metfä=apitan pitfät juifertamat juuret noufemat mälirniten 
tjlöS ja tefemät uitjia taimia, joista oraat lijäänttjmät niiben 
fijaart, jotta fatoamat. Stjlmö ja torjuu on jama fuin ttur* 
mi=apilan.

3. fputtertoö* eli 2Uftfe*apila on parempi pofjjoiSmai* 
beit faSrni, fuin nurmi*apila, je fiut teStää, patjoin nuurumatta, 
meibän ilman maineitamme. ©en fjtjmän*ljajuitten fufaSto on 
atuSja maatea, maan muuttuu jittemmin maatean punermaffi.

i($unermo*apilan mieluijin maanlaatit on ataijempi nter* 
fetijami, mutta ei tjleijeSti ote marjtn tartfa maantaabulte ja 
meueSttjtj jiiS mtjöSfin ojitetuisja juomaiSja jefä jentmoijiSja 
paifoiSja, mitfä mätimiten omat roeben alla. i}Sunermo*apila 
on monimuotinen faSmi; je ei anna enfimuoitua paljo tuloa, 
joitta muoffi onfin marfin jopima fätjttää nurmi=apilan ja muiben 
ruotjotajieu jeaSja rnonimuotijiitt nurmiin nttjöSfin juomaaSja, jo* 
ten jaabaan jota muoji täpji tulo; nurmi*apita, näet on enji* 
muottna jo tätjbeSjä faSitmSja, mutta alfaa toijena muonna jo 
mäfjctä ja jättää tilaa punermo=apitatle, jota jitte feStää ujeita 
muojia. Sun jen jiemenet omat pienempiä fuin ebelliStett, ote* 
taan niitä jefoitufjeen mäfjemnuin; tamallijeSti noin 6 — 8 nau* 
laa ttjnnörin alalle, on riittämä rnonimuotijeen nurmeen. 28ä* 
tjän enemmän jopii ottaa jemmoijella maalla miSjä ei nurmi* 
apila meneSttj ja punermo=apilaa jen jijaan täytetään. Stjlmö 
ja forjuu=aifa jama fuin ebellisten, ja antaa tuloa muiben ruo* 
fjolajien jeaSja 300 — 400 teimiefää tuimia Ijeiniä ttjnnörin alalta.

4 . äöalfea apita miljetlään mtjöS muiben ruofjolajiett 
jeaSja ja meneSttjtj faifenlaijetla maalla, ©itiä on fuifertama 
marji, fuffaperät pitfät ja fufat malfeat tai punertamat. Jämä 
ei ote Ijeinän jäätiin muofji marjiit armofaS miljellä, mutta 
muiben jeaSja tätjbentää je faSmun tiljetjttä juurelta ja estää 
niiton jätteen maata fuimamaSta, joten jänfi pitemmin äpäröi* 
ttjtj, jefä jos maata laitumeffi fätjtetään, on armofaSta jtjöttee* 
ttä. Sun roalfea*apilait juuret ottamat ramintonja paraaStaan 
faSmimullasta eimätfä mene jpmälle janffoon, futen efint. nur*
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ntiapilan juuret, niin fitä jaottaa ujeammin, nmpemntillä mä* 
Pajoilta tptmää jamaUe paifalle.

28alfea*apila fplmetään muiben apitain ja ruohoin taus* 
ja pptaifaa ja otetaan jen jiemeniä toaan noin 4 nautaa tpn* 
nörin alatte.

5 . 9tnrwitäf)fiö eli timotei tuutuu niihin faSmiin, jois
ta faSmiopiSja marfinaijeStx p e i n ä f a S m i t f i  nimitetään 
@e on tärfein täpän joutfoott luutumista mitjetpSruopoiStamme, 
ja meneStpp taifenloifetta moirnaffaaUa maatta, jota ei ote lii* 
an ntärfä tai fjapan. (£i je tuitenfaan luonnistu fpmämuttai* 
jeSja juoSfa, jos je puuttuu fimennäiSaineita; mutta fun tämä 
puute poistetaan jametta tai ppmäflä piefalla jetä tatfitta, on 
je fpttin tpptpmäinen.

Slurmitäpfiö on rnonimuotiuen fasmi, mutta ei feStä fui= 
tenfaan marjin fauan. Xoijena muonna fptmön jätteen on je 
jo täpbeSjä taStouSja ja antaa jitte miibenteen tai fuubenteen 
muoteen asti fannattamia tuloja.

9iurmitäpfiöä miljettään parmoin ptjinään, maan muiben 
ruopolajien, apiloin ja tjeinätaSmien jeaSja ja otetaan jiementä 
jen mutaan enemmän tai mäpentmän, tuin faSmu=aifa on pi= 
tempi tai tppempi. Sttonimuotifeen nurmeen matatamutaijelta, 
jamipopjaijelta ja muuten jamitetulla juomaalla, jota ei mitjan faS* 
muSja ole uumutettu, otetaan ejim. 20—25 naulaa nurmitäptiön, 
8 nautaa nurmiapitan, 5 nautaa punermo* ja 4 nautaa mattoa» 
apilan jiemeniä tp nuorin otatte, (iästä enemmän etempänä.)

£>einäfji niitetään nurmitäpfiö fuffimijen atuSja. 3tifaijem= 
min niitettyä mäpenee je liian paljo ja manpempana tulee puu* 
tamatfi jetä tabottaa Difeait raminto=armonja. <Sc antaa tu= 
toa fcSfimäärin 200 leimiStää, ja apitain jeaSja ujein t)(i 400 
teimiSfää tpnnöriit alatta.

StotUetäimiUe, etentin pemojitle ja lampaille, on nurmi* 
täpliä marjin mieluinen ruota, mutta taibunjpötteenä eliöön täp* 
fiömaata täptettöfö ennen tuin tasmuajan lopulta, fun je jo ri= 
tolaan; jiltä on näet mututamainen juurijiputi, josta täptee jen 
peitot juuret maapan. ©entäpben nämä juurimufutat npptäp* 
tpmät petpoSti jpöttäeSjä ptöS ja faSmu fatoaa.

O» jftttm ipm ttatpää on täpeS nurmitäptiön näföinen 
peinäfaSmi. Säpfä on jitlä jiteä, pepmeä»pöpteä, ei farfea, 
tulen nurmitäptiön. 9iaminto=armoSja ei tämä maStaa nurmi* 
täptiöä, mutta fun täpfiö ei luonnistu atpaijitla, foSteitta jami*

I
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mailla pnnä femntoifilla paifoilla, niittä aifa=ajotn omat m 
bett alla, täpttää nurmipuntarpää ftinä tärteän fijan. 2  e tulee 
toiin tähteen faSmuun magia folntantena eli neljäntenä rouonna 
fplroön perästä, mutta feStää fiipen fijaan lanan, ja tuleentuu 
aifaifeen, että fiitä jaaöaau fefäSfä lalfi niitosta, eli ainafin 
£)t)mä fpöttömaa fpffpfft.

3oS efim. fplmöffeen otetaan 20 — 25 naulaa nurmipun» 
torpään, 10 naulaa punermo=ja 3 eli 4 naulaa malfea*apilan 
fiemeniä, niin faabaait armoffaampi ja runfaampi repun faatis 
tjeinitfi ja marfiit mieluinen äpäre fppsfpötöffi. ^einiffi on nur» 
mipuntarpää niitettämä fopta luffimifett alugfa; manpempana 
tulee je fanfeaffi, lahottaa tamiuto-aimonja, eitä eläimellään 
tapbo fiitä enää fitte puolia. SBanpeutuneena ne omat tusEin 
olfienfaan mertaifet.

Nurmipuntarpään fietnettet eiroät pibä tauan itoanfa, jon» 
ta muolfi niitä on paras fplmää famana fpfjptiä luin fiemen 
tootaan. Niitä fopii tamallifet tarpeat foota läjin riipimällä; 
fitte luimataan ne miileäSfä paitaSfa ja foupotetaan, etteimät 
lämpene. Niitä ei moi pu (pistää af aitoista ja jen muolfi omat 
fplmettämät läfitt. ftplmö tepbääu fppSmiljaan, rufiin mullat» 
tua ja fiemen painetaan jprällä fiini maapuu. Ipuofeammin 
Iät) iplmäntinen, joS fiemeniin fefoitetaan jolu määrä Riutan 
fosteata pieflaa. Siemen lemiää tafaifenunin ntpös piefan lait»» 
fa fplmäesjä.

7 , Nurutifattpfttt fufaSto on röpppSfä, ei täplänä, futen 
ebclliSten, ja röppp on meltto ja lemeä, pienillä falmolaitaifilla 
täpfplöillä. Sopii erittäin ppmin paffumutaifitle joille, jotta 
omat pappaniia ja mäpemmän mäbänneitä. Satu tobistaa f e» 
fin, että je on niin pteinen pian faifiUa luonnollifilla niitpiUä. 
SRiSjä nurmilaupa fuoniitpUä latona, mirfiStpp je taas, jos 
fiipen ajetaan famea ja femädlä roielä rouban maaSja oUesfa, 
fun juon pinta on jo muutaman tuuman fulanut, farpitaan fitä 
että fatnmal irtautuu ja fomi jefoittuu juon pintaan.

Äuit nurmilaupaa juomaipin fplmctään, on fplmö teptämä 
tipeää, 20 — *5 naulaa tpnuöriu alalle, joten fe estetään tu» 
paStamasta eli tefemästä niitplle mätäöturpeita. ^pimetään 
jofo fpps» tai femätmiljaan ja fiemen mullataan opueen torpilta, 
hintaa tuloa noin 150 — 200 leimiSfää tpnnörin alalta.

Nurmilaupa n raminto=armo ei ole nurmitäpfiön mertai» 
nen, mutta joS fe niitetään aitojin, ennen luin eptii fomettua,

7
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ftjötnät eläimet* fitä mielellään. Stplmettpnä punermo* ia matfea* 
apilan fefä muiben ruopolajiett fanSfa, tulee fe toielä armo!* 
faammatfi.

8 . 9tiittt)mmniffa löt»tt)t) luonnoSfa pian aina nurmi* 
laudan feuralaifena ja on läpeS fen näföinentin, jonla muotfi 
fanfa nimittää lemmoista peittää, miSfä nämä lajit otoat jefa* 
fin, nurmipeinätfi. atiittpnurmiffaan fuffaröppt) on tanfeampi 
tuin ebellifen ja täpfplöisfä on monta fuffaa palmifott muotoi- 
feSti rinnatusten.

atiittpnurmiffa on piettoa Ejeiitää ja mieluista ruotaa far* 
ja Ile, ja täytetään nurmimaiSja mät i  f) e i n ä n ä, f. o. joSfpl* 
raetään efim. malfeaa apilaa, tcfee fe peinätt fafeaffi juuresta, 
mutta niittonurmitta tikittää nurmen plempää, puenrmo*apila, 
täpfiö p. m. ruohot latmaSta. Otuopotajia futfutaanfin feu 
muotfi miufä fijan ne nurmeSfa täpttämät: p o l) j a* eli juu* 
r i r u o t) o, m ä l i r u o O o ja l a t m a r u o t) o. 9iiittpHurinif* 
ta on fiis mäliruoljo, fe tun tctee letjtiä plemmä, teSfimarrelle.

9. $eittäfattran futaSto on röpppsfä niin tuin nurmi* 
fan. §einäfaura antaa ppmiä tuloja rnultamalla famirnaalla 
ja ojitetuilla, famitetuilla joilla, jos eimät ole happamia; maif* 
ta fe taaS toifclta puolelta feStää l)ieffantaan fuimuuttafin pa= 
remmin tuin muut miljelpSruopot. Sierran oltuun pääsfeenä 
faSmaa fitte 6 tai 7 touotta ja fopii fiis marfin ppmin miljeltpipin 
niittpipin joita niitetään ja jpötetään. ®i fe fuitenfaautee pffittään 
tarpeeffi täpteläiStä faSmua, jonfa muotfi fplmetään nurmitäpfiön 
ja muutamien apilalajiext fanSfa fefafin. (Silloin ott juomat* 
tama mitä ebeUä janottiin nurmitäpfiön fpöttämifeStä.

Sun peinäfauran fiemenet eimät foStaan ibä taitti, on 
niitä fplmettämä ppmin tiheään, noin 40- 50 nautaa tpnnörin 
alalle; fiemen mullataan femeällä taruilla.—

10» JÖtefipeittä. SufaStoröppp on tipeä ja pepmeä fefä 
tamallifeSti punertama. i|3araS maanlaji on filte ojitettu juo, 
marfinfin polttamifen perästä ja on fiina repemätnpää tuin u= 
feat muut ruopolajit. SBoibaan mpöS miljellä laipemmatta piet* 
famaalla, misfä paremmat ruopolajit eimät meneStp; mutta fi* 
tämaStaan famirnaalla ei mefipeinä luonnistu. Siemenet fplme* 
tään atanoineen 20—24 tappaa tpnnörin alalle, jofo fpps* eli 
temätmiljaan ja mullataan feioeäHä äfeellä.

aKefipeinä on niitettämä fuftimifen aluSfa, muuten tulee 
liian tarteita ja mauttomia peiniä. atfuiben fopimain ruopo*
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jett, ejttn. nurmilauhan, valfea=apilan t). m. fefaan tt)lvettt)nä 
tulee meftfjeinä mieluummafjt eläimille.

11* ÄairottMtoJjfltt tutfaröphh on t)()täälle patit varteS» 
ja, tä^lplät Iphh^fä perisfä rl)hntäsfä. On raVinto=arVogfa 
läf»«S nutmttäl)fiön kertainen ja meneStpp faifenlaifella maalla, 
luu fe toaan et ole vefiperäinen.

Siemenet tuleentuvat epätafaijeSti ja on fentäfjben ttjk 
toettava 35—40 naulaa tpnnöriit alalle, 'Jämätin on aifajin 
niitettävä, tosia tuleentuneena antaa huonoja tarteita heiniä. £ulo 
ott noin 150—200 kivistää tpitnörin alalta. StjöttäeSjä nt)h= 
täptpp toivanruopo t)(ös, famoiit tuin nurmitäljtiö. ©bullijinta 
on tämäntin viljelty täljfiön, apilan ja muiben ruof) otas vien 
fattsfa fefafin.

Sontunmoifetfi johboffi panemme tähän muutamia tu= 
tuimpia jiemenen jefoitutfia, joita looibaan eri tilaifuufjiSfa 
joto jemmoifena eli muoboStetemalla läjittää eri luontoifitla 
juoViljetpffiUä.

1. Nlatatamutaijella fuomaaHa, josja on jantto t)pvää 
javea ja mutta javen fetainen eli favettu:

Nurmitähfiöä.....................16 naulaa.
tpeimifauraa.........................10 „
Nurmkapitaa.......................... 8 „
i($unerVo*apilaa . . . .  5 „
3Salfea=apilaa . . . .  3 „

Summa 42 naulaa.
2. Spvempkmutaijelta, faVitetuUa juomaalla:

9turmitäl)fiöä . . . .  12 naulaa.
Nurmilauhaa.........................12 „
Niitthnurmittaa . . . .  6 „
9)ietjä=apilaa...........................8 „
iJ$unervo=apilaa . . . .  6 „
2Baltea*apilaa . . . .  4 „

Summa 48 naulaa.
3 Spvämutaijella fuolla, jota on Riutan poltettu ja run= 

faaSti Ijietotettu fefä lannoitettu talftkpubretiUa eli lantajauljoOa* 
Nurmilauhaa . . . .  15 naulaa.
Ntefiljeinää.................... 10 „
Soiranruohoa . . . .  6 „



9?iittt)nurmiffnci . . . .  4 „
SRurmitäpfiöä . . .  8 „
$uttermo=apilaa . . .  5 „
28alfea=apilaa . . . .  3 „

@umma 51 naulaa.
4. SBäpemmän mäbänneeHä fuolla, jota on runfaaStt 

jarrutettu ja falEittu:
^turmilaufjaa . . . .  20 naulaa. 
lUliittpnurmiffaa . . .  3 „
SKefipeinää......................... 10 „
Slurmitätjliöä . . . .  8 „
Ipeinälauraa . . . .  5 „
^$unermo=apilaa . . .  3 „
2öalfea=apilaa . . . .  3 „

Summa 52 naulaa.
5. Semmoisella maalla, jota mätiin on meben alla:

ifturmi $PuntarpäStä . 16 naulaa.
Uhtrmilaupaa . . , . 16 „
^unermo^apilaa . . .  8 „

Summa 40 naulaa.
t p e i n ä n l p l m ö S j ä  Dit mpöS pibettämä filmällä 

Sitä, ettei fplmöS tule parttma. parempi on että fplmöS 
on liian tiheää luin liian fjarmaa; Sillä tif)eäStä fplmöStä tulee ti= 
peäruopo jota tät)ttää maan, ettei Siinä ole tilaa tiflaruoloille ja 
Sammalille, Sefä estää maan tuhoamasta. £>einä tulee mpöS l)ie= 
nompaa ja eläimille mietuumpaa. SleSfimääränä jentäpben pi= 
betään 40 naulaa tpnnörin alalle, fuitenfin Seuraten Sitä fäätt* 
töä, että mitä mäpernmän feolSeSfa on eri Siemenlaatuja, Sitä 
märempi tulee olla niiben ppteinen painoSumma; ja päinmaStoin 
mitä uSeampia lajia täytetään, Sitä enemmän ne ppteijeSti painamat.

Äplmö on paras teljbä femäetlä jofo St)t)S= tai femätmiljaan. 
@belliSe£Sä tapaufScSfa fplmetään Sienen rufiin laipoon, topta 
fun maa Iplloäjää lannattaa, jolloin ei tarmitje mitään mul= 
taamiSta, ja jällimäiSeSjä tapaulfeSfa Suomaalle fptmetpn fauran 
oraan jpräStämijen ebellä. 2>oS peinätt Siemenen multaamijeen 
farpia täytetään, pitää Se olla äimän femeä, jitlä pienimmät jie= 
menet eimät jiebä tuslin neljättä ojaa tuumaa multaa; mäpän 
fprcenrpään mullattuna eimät jttte enää jafja itää ja oraStua. Sa=

52
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itotacm fuitenfin femätmiljan oraaSfa peinän {iemeneit, fjiitfou 
mullattua, tuimana fefänci paremmin onnistuman.

§einän liemen fplmetään ntpöSftn ufein {pffpUä rufiin 
fplmöffetle, marfintin jos fiemenet omat piiraastaan peinälajien 
{iemeniä, ne tun filloin jaamat paremmin foSteutta itääfjeen; mut* 
ta fuomaatla ei fuimuuS oietaan femätfplmölle niin tuntuma 
tuin jametla tai pietamaalla. SToifelta puolelta ei {pffpllä moi 
fplmää faittia apilalajia, fillä ne jofo menel)tl)mät, tai jos maa 
on moimafas ja ilmat {uotuifat, fasmaa marfintin nurmi*apila 
niin moimaffaaSti, että tutauttaa rufiin faSmua.— SoS routa 
femäellä maata luovuttaa, turmeltuu tamallifeSti foto {pf{pinen 
heinän fplmö. ©entmoifella maalta, jamoiu tuin aiitafin löp* 
piillä multamaalla on jtjrää' apferaöti fäptettämä painamaan 
maata lujempaan ja oraan juuria fiini multaan.

< S p ö t t ä m i { e S { ä  tulee tnpös olla maroma. (£i ole 
ppmä IttSfea eläimiä nurmelle ennen tuin parin miifon peräs
tä peinän teon jälteen niiSjäfäätt niaisfa, joiSja ei ole nurmi* 
täpfiöä ja foiranruopoa, paitji fitte tuin je jo aiotaan nubeS* 
taan miijelpffeen. Stiitpn märfänä olleSfa, famoin tuin aifcrfin 
femäellä ja mpöpäätt {pffpllä potfee eläimet peinätt juuret riffi, 
faSmu parmenee ja fijaan tulee {ämmältä ja laupa alfaa tupas* 
tua. Sftättäitä alfaa tulla mpöS fiitäfin fxtn me{i eläinten pol* 
femisja reijisjä jäätpp ja {illoin {uureteS{aan fopottaa reunoja 
ppä plemmäffi. Söetijeuä tallautumat ojatfin umpeen joten eS= 
tpp meben pois maluntinen ja elöimetfin omat maarasfa niipin 
uppoutua. ©pffpUä on {pettäminen lopetettama niin aifa{in, 
että nurmen {ättfi eptii mäpän fasmettua. äNuuten menee me{i 
juuri{änfiin ja futt {e {iellä jäätpp, repeemät juurifilmifot riffi 
ja „peinä mätänee".

SMomiljelpSspptiöt.
©bellä on puputtu ©uomitjelpffen ppöbpstä ja miljetps* 

feinoiSta tarfoituffen perille pää{emi{ef{i. SJfutta paljaat neu* 
mot fuomiljelpffen ppöbpstä eimät fuitenfaan {aata jofaista täp* 
{in tppbpttää, niin että aiottu aifomuS tulifi faamntetuffi. SJtei* 
bän „föppäsfä ©uomeSfamme", joS{a marallifuuS*{eifat omat, 
mielä niin epämafai{et, ei liene moni titai{uubeS{a rpptpä foi= 
tan{a roiljetemään, maitta pänellä ppminfin {efä oli{i taitoa että pa* 
tua {iipen. epäilemättä on jofainen puomannut miten tallista
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ja maatimaa työtä juomiljelys on. Sten tuntee hmranfa litan 
mähifji tallista ttjötä toimeen faamaan, jen täytyy luopua yri* 
ttjffeStä; näin jää moni yymä ja harras aifomuS täyttämättä, 
tetemättä työ, josta hänelle, jopa fofo paiffafunnalle olifi ollut 
juuri yyöty.

t̂ämmöisten tapausten matalta tuliji perustaa © u o m i l je= 
l y § y y t i ö i t ä. 9täitä jopiji perustaa jemmoijiSja paifoiSfa, miS= 
jä ijontmaSfa jitoSfa on ojaa ujeammilla, joten miljetys ei moi* 
fi Ijaitatta menehtyä toiStenfin ojaffaiben työhön ryhtymättä 
tai misfä eri juot maifuttamat ujeammille taloille eli foto !yläl= 
le ejtm. hallaa. itämmöijiä yhtiöitä eliöön luitculaan peru»tet= 
talo paljaana fauppa=afiaua, joSfa maybottijen juuri moitto on 
tarEoituljenai ja je jo ebeltäpäin numeroitta näytetty ja luluun 
otettu; ja luit jitte numerot jollalin tamatta „felaantumat", ejim. 
epäjuotuifiSta ilmoista ja hallasta, niin taatun toto yytiötin.

©uomiljelysyytiö tarfoittafoon maan hallan poistamista 
ja talon heinämarain ja marjinaijen mitjelysmaan tijäämistä- 
©anotaan, ettei maa miyaa pibä. ©e jiis antaa aarteenja yh= 
tiöUetin, fun je jitä ottein, oifeatta tamatta pyytää, ©eit touot* 
ji tämmöijet yhtiöt peruStettafoon maan itiin fauatji tuin juo 
on peitattu malmiitji miljelysntaaffi eli tufatieS mielä parent* 
pi, ainoastaan jitji fun juoljon on jaatu malta*oja, niSfa*ojat, 
ynnä tarpeellinen määrä poiffi-ojia meben pois johbattamijefji. 
jljytiö ei jiiS tule eroamaan rifaStuneena, täybettä tuffarotta, maan 
jaa jofainen, täytettyään yljteijiä moimia jiihen, miSjä yffityijen 
moimat eimät oliji riittäneet, hänelle tuleman ojan fuStannuf jiSta 
mafjaafjeen tai maStatafjeen. SBoittona on ainoastaan talon Ii= 
jääntynyt armo, jota hallan mähentymijeStä ja miljelysmaiben je* 
fä heinämarain tijääntymijeStä on fullefin ojafji tullut.

SljatuS ©uomiljelysyhtiöin peruStamijeSta ei oietaan ntaaS= 
jamme uuji; jo aitoja jitte on niitä ollut perustettuna ainafin 
Duinu ja Söaajan lääniSjä. (Sjint. SimingaSja, ebettä mainita 
tna lääniä, on jo folmatta tymmentä muotta ollut olemaSja 
©uomiljetysjeura, eli mielä tarfentinin: §irmijuon jeura, peru S= 
tettu ojaffeille. Syö tehbään yyteijittä maroilla ja tulot pannaan 
yhtiön faSjaan. SJfjityiSten tietojen mutaan on §irmifuon feu* 
ra etenfin miime muojina jaanut tappiota, itämä ojoittaa että 
©eura on perustettu paljaana tauppa*ajiana, joSja fauppamoi* 
toSta tilmoitettaan. itoifelta puolelta taas että mainittu ©eura 
oliji etenfin miime muojina jaanut tappioa, näyttäiji tobistaman
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määrää menettelyä miljelygtamägfa. Dntjtm 'näet* felhtää,-'että • ' 
tun maata yyä fagmatetaan, niin je iaifjtuu ja tulo mäyenee 
jog fitä ei ntaanlajien feföittamifella ja lannoittamifella pibetä 
tarpeeHifegfa tagmumoirnagfa. 5£ältä tumalla yytiö jiig fyö it= 
jeänjä, ja yymäfin tarfoituS menee jitloin yutfaan. jjirroijuoit* 
feura näyttäifi jiig tuntuman niil)in yytiöiyin, joista janotaan 
että jiinä ei muut Ejyöby tuin yfjtiön afiamietjet.

jj)limiegfan jeuratunnagfa, mybgfin Dutun löänigjä, on ta= 
famuojina ollut jentmoiiten Suomiljelygjeura, että „juomi!jelyg= 
tä yarragtamat maanmietjet liittyimät Seuraan ja toalitfimat 
joutogtaan efimieyeit, jonta fägtygtä fitte tefäöä totoonnuttiin 
jemmoijena aitana, jolloin fuomiljetyfjet tarjojimat parasta 
näytämää. Sitte täytettiin tarfagtamaan funftu jäjenen mii* 
me muotena tehtyjä fuomiljelyffiä. Äun näin oli faifigfa fäy= 
ty, mentiin jonfin jäjenen totiin fegfugtelemaan niigtä yuorni* 
oigta, miyin tutin mitjetygtoimigjaan otx tullut, ^araat niig* 
tä teroitettiin mieleen ja yuonot hyljättiin. 9täintin ytjinfer* 
taifena maitutti je paljo yymää", mafuutti tertoja; eitä jiinä 
otetaan mitään epäilemigtä, tun maan mitjetyffiin tarpeellinen 
marallijuug ja ajian yarragtug omat jeit tuteena.

SuomiljelyfjeSjä tarmittamat märät, neyän ne juuri on* 
tin maifeinna ajiana pibettämä Suomitjelygjeuran jamoin tuin 
yfjityijenfin juomitjelijän toimelle. Siiljen täytetty pää-oma jaa 
jeijoa ufeampia muojia ilman forfoa. Sog jitte enfimäijenä 
fagmumuotena, jolloin jen toimotaan torfoa fuittaaman, tulee 
yalla tai muuten tatomuoji, niin pää=oma maan juurenee. Sen 
muotji täyän täytetyt märät pitäiji olla jaatamana niin yuo* 
teillä el)boilta tuin maybolligta. Mutta tun tämmöigtä mal)= 
bollijuutta eimät moi juoba mitfään yfjityijet rayamieyet eitä 
erityijet panttilaitofjetfaan, niin oliji toimottama, että armot* 
linen ipaEitutfemme ottaiji tämän ajian ijällijeen yuoleenja 
ja antaiji lainoja juomiljelygtä morien, jofo muutamitji muo* 
jitji ilman forotta tai yuofealla forolla, fitfi tun miljelygmaa 
on tullut jiiyen tuntoon, että je alfaa itjeänjä yllä pitää. 2lä* 
män lijäffi oliji toimottama, ettei näiben lainoin yafemuffet o* 
tiji marjin mouimuttaijet, maifeat ja falliit.

huonommat juot, ejim. jammat eli raytajuot taag jaat* 
tamat yarmoin yfjityijen moimilla tulla miljetyfjeen otetuffi; 
näigjä täytyy ujeinfin lamea ja maifea ojitus jättää ujeiffi rauo*
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\  f i f ö b l ) { ' t ö i f m q T < r r t t i ä %\j«niStär eli «matti fe tummin* 
fin muita- macitttriatufa ja laittaa niin runjaaSti, ettei tt)ö ote 
t)fjttt)ifen marallijuubelle mapboöiSta. 9Zäif)tn pitäiji tunnan 
tafuitlla ppptää §allitufjelta laittaa, tai, toietä parempi, että 
$allituffen toimesta ja matoilla faimettaifi malta*oja, prnpä* 
rpSojat pnnä poiffi= ojia niin paljo, että juo fuittmiji jen roer* 
ratt fnn on tarpeellista famntallett mätänemijeen. SOJäärättpin 
muojien fuhittua, fun fammal on mäbäitnpt, että jitä moi* 
baatt miljelpfjeett ottaa, annettaisi juo tunnille tai pfjitpijille 
jitlä cpbolla, että ne jiitä «jäljitellen roalinistaifimat tamallijeit 
miljelpSmaan, miljelpSniitpt. — 3Baiffa tämä näin „maal)an tai* 
toettu teimisfä" näpttäijifin ()uffaan menneeltä, on jillä ainatin 
tooitettu je, että paita jenbnlta mäpeuee, fun juo on jaatu liti
um f fi. (Äatfo jammaljoibcn miljelps).

Jlrmoltijcn tpallitufjemnie toimesta oitfitt maamme pop* 
joijiSja iääniSjä ollut pleijiStä matoista annettuja juomiljelpS* 
rapoja fumernöriett fäptettämänä, joita lainattiin mäpeutpima* 
raijiUe toimeffaitle talotlijille. SBapinfo maan, että nämä ma* 
rat Äiertofirjecllä 1873 laffautettiin. (Silloinen runjaS rapalii* 
fe ei liene ollut juomiljelpfjelle ebullinen, eitä jiis näitä maroja 
fentieS tarfoitufjen mufaijeStt fäptettp. SJJutta tämä ei fuiteit* 
taan jaottane olla mitään ratfaijema fofemuS ttäiben rapojen 
ppöbpStä. Dlipan jilloin rapaa jofaijella ja fpllä tarjona tpö* 
tä, josta rapaa tuli itään tuin itjeStään. (Siljait tpijfanjan 
tarmiunut pprfiä niin palpaatt tpöpön, tuin juotoiljelljS on ja - 
talon miepet, joS oli paluafiu, eimät jiipen f erinneet. Samoili* 
jina, ja eteufin föppinä aitoina on ttäiben rapojen ppötp fpllä 
tunnustettu. Dtfiiben fauttapan föppät jaimat tpötä, joten titoit* 
ta puutetta ja ttälfää poistettiin.

9?äiStä matoista on ujeiSfa funniSja, miSfä mainituita 
rapoja fäptettiin, itään tuin muistona, niiben ÄorforapaSto, 
jota on jätettp tuntien ontaffi ja moibaatt fäpttää jamoipin tar* 
foitufjiitt. Soimellijella poibolla tulee näistä, ajianntufaijella to* 
tolia ulos lainattuna, oimallinett apufaSja pienempien tilojen toit* 
jelpSpritpfjiin. 3Boijimatpan tunnot jopitoiSja tilaijuufjiSja ttäi* 
tä maroja mielä lijäiflä, joten je tuottaiji enemmän ppötpä; jillä 
mitä pitemmin juomme toiljellään, ja funnoUijifji peinämaifjt 
malmistetaan, jitä enemmän on toimo jaaba farfoitetufji maani* 
me papin mipollmen p a l l o  ja jitte n ä i t ä .
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