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0uot t J i l je ! t ) f  feötd.
$1. fnlbenin pitämä efitelmä,

Suomen maa on foita täynnä, ©oita on maaS* 
(amme faiffialla äärettömän paljon, ©uot olimat ennen 
aifaan faniamme pahimpana nnfyoQijena, niistä fun tämän* 
tafaa ncufi bpinen batla, jofa palellutti laihot ja pani 
leipämpQpt pettua määntämään. SJiutta (uot omat aito* 
jen futueöfa muuttuneet ja muuttumat päimäStä päimääu 
pbä enemmän maamme fiunauffeffi, nitöfä fun piilee 
juuri riffauS, jota järjellifellä miljelpffeÖä moibaan (aaba 
nautintoon, ©uomaaSfa on näet erästä, t p p p i-nimiStä 
ainetta, jofa on miljeltämalle maatie mitä tärfeintä, mutta 
(ainaQa tallista banffia. Spppeä faSmit febittpäffcnfä 
mälttämättömäSti faipaamat, ja fitä täptpp pääsafiaHifeSti 
eläinten lannasta peltoon toimittaa, kun (uomaa (en= 
tä̂ ben luonnostaan [itältää tpppeä, tamaQifeSti fiî en 
määrään, fuin faSmit fuinfin moimat p̂mäffenfä fäpttää, 
eifä miljeliän fiiS enfinfääu tarmitfe tätä faDiinta faSmin= 
raminto-ainetta maahan bnnffia, on (elmää, että (oita, 
jotfa tamaQi(eSti faipaamat ainoaltaan fimtfunnaQifta, 
jofa paifaSja run(ain määrin tarjona olemia aineita, bel* 
posti moibaan faaba riffaita (atoja antamaan. SKutta (a* 
maila fuin (oiSta riffaita (atoja forjataan, moibaan for* 
jaa lifätä ja ruoffia paremmin fuin ennen, ja lifätpStä 
ja paremmin ruofituSta farjaSta taaS farttuu paljon far» 
jan-antimia mpptämäffi fcfä enemmän ja parempaa lan* 
taa fomemman maan mäettämifefft. 3a täl)äu tulee mielä, 
että (uomaata (emmoi(enaanfin (uurimmalla ebulla moi*
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haetti täyttää lannan jatfoffi manioilla pelloilla. ©ilmään= 
astumaa dii fentähben, miten fuuri-armoifta juot maan- 
miljeliän taloubelle omat.

©uot omat jääneet alfunja ftQd lamalla, että alan- 
foifiSfa paifoiSja, mistä mefi ei ole päästyt juofjemaati 
pois, tämä on ottanut mäbätäffenfä, maituttaen Ien fautta 
alhaisten mefifaSmien ja janimalten fpnnpttämifetfi. 9li- 
fania clettyänjä mefifaSmit ja fammalet omat tuntuneet 
ja fuolleet, jättäen jälfeenfd pientä jäännöstä, jota on 
laStenut alangon taiffa laaffon pohjaan, mihin filld ta- 
mada on fi)ntyni)t t̂eno marffeentuneitten taSmien terroS. 
Soifeua muonna on taas nouSfut jamanlaifia taSmeja, 
jotta muoroStaan omat fuoOeet, lifdtcn ebellijeStd mue- 
beSta jäännettä, mdtdnemdd maaferroSla. 9tdin on muo- 
beSta muoteen toinen faSmipolmi jeurannut toiStanfa, to* 
hoten ebelliSten muofien jättämästä ferrofjeSta ja nostaen 
tdtd hĥ  lähemmaffi meben pintaa, funneS maaterroS mii- 
mein on pääSjpt jen tajalle ja fitd tylcmmäffifin, milloin 
maaferrotjeSta on rumennut taSmamaau mahmempiafin 
taSmeja, jotta omat tehneet pinnan lujemmaffi ja fitFedm- 
mdtfi. 3a tun mefi ei pddje mallimaan pois, talla la
malla tyntynpt maa on mdrtdd tuin fieni ja ujeaSti niin 
metelääfin, että joS jalta puhfaifee lujemman maanfa- 
märän, ihminen painuu hartioita myöten liejuun. Sdtutta 
niintauman tuin juo on tdpnnd mettä, maa ainoastaan 
maiUinaijeSti mätänee, ftihen tun ei pääje ilma mapaaSti 
maifuttamaan. ©uota miljel̂ ffeen otettaeSja on ientähben 
enfimäijenä työnä maan ojittaminen, niin että mefi jaa- 
baan poiStetuffi, joSta lohta tallomme lameammin puhua.

©oitu motbaan jataa monella tamalla, niintuin efim. 
$>. $)äimärinta tunnetuSfa firjaSfaan on tehnpt. Ääptän- 
nöllijeltä faunalta fatfoeti lienee tnitentin tarpeeefi jataa 
niitä tähteen pää-ejaan, nimittäin:

I. 9Räbäntt)neiftn f oi hi n, (rämetyin, nemoihin, 
rimpiin), jotta jo tätä nptyä felpaamat miljeltämätfi, fefä

II. SKäbäntpmättömiin joihin, (rahtafotyin, 
lemiin), joiSja rahfa ttyä mielä faSmaa.

Soft tyllä on, että rahtaa ufein löptyt) femtnoifiS- 
fafin joiSfa, jotta jo omat niin tnäbäntyneitä, että niitä 
faattaa ottaa miljeltämätfi. 9ftutta rahtaa on tämmöi» 
ftSjä joiSja ainoastaan pinnalla, ja fitä täi) êlpoöti tu-
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Ulla Varoittaminen. SBarfinaifilla râ fafoiUo fitä roaStaan 
tartoitetaan femmoifia foita, joisfa on peräti mätänemä* 
tointa, maitoista taiffa punaista rapfaa roaproemmalta, 
monesti ufeamman fppnäränftn fproältä.

©hnenfuin rapfafoitfen roiljelemiSta fopii ajatella- 
taan, niitä täptpt) ojittamaQa fuiroauttaa ja rapfaa fiten 
fuolettaa ja mäbännpttää. Sialta näet faSroaa, ellet fitd 
taroaQa tai toifeOa fuoleteto. DjitetuSfa fuoSfa rapta 
tofin aitaa rooittaen fuolee itfeölaänfinr maa tun roäpt* 
telien tefeentpp, ruroeten plpäifempiä faSroeja, niintuin 
efim. faraa, fortetta ja muita mopoja faSroamaan. DJJutta 
tämä tämmöinen tnuutcS roaatii paljon aitaa, ja rapian 
faSroamiSta rooibaan tepoffaamminfin feSfepttää, niin että 
maa pitemmin ottaa mopoa faSroaaffenfa. £ämä tapap* 
tuu efim. ftllä taroalla, että roettä falpamalla nostetaan 
fuolle, miSfä fen fitten annetaan jäätpä, joten jää polttaa 
raptan ja painollaan litistää fitä taajempaan. 3oS roefi 
faabaan niin falroatutfi, että fe parin rouobett fulueSfa 
furoet taimet fetfoo luolia, roefi, taimella jäätpeSfään ja 
furoefla mäbäntpeSiään, fuureStt ebiStää raptan päroiä* 
mistä, ©bullista on mpöSfin furoifuiroalla ufeampaan 
fertaan polttaa raptaa tulella. sJiäin rapta fuureSti futis* 
tuu, ja joS fuo on niin pproäSfä ojaSfa, että fe fannaU 
taa peroofta, polttaminen faabaan fitä paremmin meneS* 
tpmään, joS fuota roäpän mätiä äeStetään. 3oS fuoQe 
tämän lifäfft pa{otetaan faroea laitta fantaa, rapta fitä 
pitemmin ottaa teteentpätferfä, niin että fitä roäpiteOen 
faattaa rumeta roarfinaifeSti roiljelemään. Siapfafuo on 
npt muuttunut roiljelpffeen telpaaroatfi eli femmoifefft 
fuotfi, joSin faSroinjäänncffet omat niin mäbäntpneet, että 
fiinä rotiptpp plpäifemmätfin faSroit, ja ettei mullaSfa 
enää moi faSroinjäännöffiä eroittaa. 9Diitä mustempaa 
ja hienompaa multa on, ja mitä moninaifempia puita, 
penfaita ja mopoja fe faSroaa, fitä parempaa fuo onroil* 
jeltäroäffi, erittäinfin joS fe fiaitfee jontun roirran taiffa 
järroen rannaQa tapi läpeifppbeSfä, mipin liiaQiSta roettä 
Topit jopbattaa. l̂eenfä pibetään faroipopjaiSta fuota 
fantapopjaiSta parempana, ja niin roarmaan onfin laitana 
fiinä, miSfä popja on niin läpeOä, että ojista rooibaan 
nostaa faroea faroille, taiffa miSfä popja ainafaan ei ole 
muuta tuin toimen neljän jalan fproällä, niin että faS*
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mien juuret moimat fit̂ eu tuntea. StfJiSfä niultaferroS 
fitä maStaan on niin mapma, että farmien juuret eimät 
moi pohjaan aSti tuntea, ftinä epäilemättä on phbcnlefe* 
mää, outo pohja [omista moi [antaistafo. '̂ )ää=afia on, 
että [amea on läheijppbeStä faatamiS[a, niin että fitä hei* 
posti [opii panttia tuolle lemitettämäffi. 3a onpa mpöŜ  
fin maufälpä-fanta marfin hbmää [uomaan parantamifcffi.

3oS faifenlaiSelle miljelpfjclie on erinomaifen tär- 
teää, että fiitä [aabaan litta märfppS poiStetuffi, tämä 
jofi mahboOiSta on [uonmiljelpf[efle mieläfin tärteämpää, 
foSfa niintauman tuin maa on mefiperäiStä, joS fofyta 
mettä ei pinnalla hu0maafaai1, [e mpöSfin on fplmää 
eitä moi leimallista laihoa faSmaa, maitta [itä muutoin 
tuinfa hbmäSti miljeltäifitnfin. SBefi täpttää maan huo* 
fafet, estäen ilmaa fiihen pääsemästä. Suutta fun ilma 
ei pääfe maahan, fiihen ei paäfe lämminfään, ja tästä 
on [uomaalle fitä Suurempi haitta, toSta [uomaa luon* 
noStaantin on hataraa ja joubuttamatointa, ja alanfoi[et 
paitat muutointin ppfpmät muita fplmempänä ja [entäh* 
ben omat hallalle arcmpiafin.

Sulman-aitana [pffpin fcmäin [aattaa u[eatnmaS[a 
tapaut[eS[a, pintameben luonnollista juofjua tavtaStamalla, 
huomata, mihinfäpäin maa mieltää. SOlutta jcS maa on 
niin talaista, että afiaSta tällä lamalla ei moi mitään 
päättää, on maa foneellifeSti punnittama, jota ilman 
Suurempia fuStannuffia moi tapahtua läänin̂ agronoomin 
amnQa.

SDiaan mieltämppbeStä [elmille pääStpä, toimitetaan 
enfirt malta-o ja eli miemäri maan alhaisimpaan 
puittaan fiihen [uuntaan, mihin maa luonnostaan miet* 
tää. 28alta«oja tehbään niin [pmäffi, että [e tulee taiftia 
muita, maSta toimettomia ojia [pmempi, fetä niin leme* 
ätfi, että [e tulmatuaifona moi niellä taiten fiihen pur* 
taantuman meben, ilman että mefi noufee ojanpartaita 
plemmäffi. Söaltasojan [uuruuben määrää niinmuoboin 
ojitettaman maan amaruuS, mutta [en ol)cS[a mpoSfin 
läheisten paiffain luonto, fiOä joS maata pmpäröitfee 
muoret ja plängöt, fiihen tietpSti lantee paljon enemmän 
mettä, tuin joS fen pmpäriflä on ta[ai[et maat.

©en jälteen laimetaan n i S f a - o j a t pltä-pmpäri 
foto fuimattaman maan. 5JtiSfa»ojain tartoitufjena on
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maStaan̂ ottaa taiten lähipaifoiSta lähtemän meben ia niin* 
muoboin eStää fitd maalle malumaSta. 9{iSfa*ojaiufin 
tarmitfee fentähben olla ifotnpio, joS läheifphbeSfä on pl* 
d̂ifiä paiffoja, tuin joS tafaifia maita maStaa. SBaiffa 

lähijeubut omatfin tafaifia, juotfee mäliStä femäifin luun- 
nattoman paljon mettä rämeitä ja notfelmia pitfin fau* 
faifemmilta mailta, ja marottama on fentähben täSjäfiu 
tapaufjeSia, ettei niSfa* ja malta=ojia tehbä liian pieniffi. 
3oS niSfâ  ja malta*ojat terran omat funncllifia, on juu* 
rin maStuS fuota miljeltäeSfä maitettu, ja toto tpö on, 
mintuin janotaan, fypmdQä puolella, juonella ojituffella 
fuonmiljelpS fitd maStaan ei tuota mitddn, ja nain me* 
nee tpönmaimatfin tjuffaan.

3oS jofu fohta niSfa*ojaa on notfolla, niin että 
mefi fittä ei pddfe niSfa*ojaa mpöten malta*ojaan juotte* 
maan, jemmoijeSta uotfofehbaSta faimetaan m i e m d r i 
di l a S t u-o j a hoiti maan juorustaan malta*ojaa tot)= 
ben. ©itten laimetaan järjeStpffeSjä palS takojat  
ellet fô ta tahbota maahan tehbä f a r t a • o j i a t i n. 
9)alSta=ojilla jaetaan maa ifompitn taitto mähempiin palŜ  
toikin, âlSta-ojat faimetaan niin, että tutin niistä fopii 
fartasojaffi, tuu maa jaetaan farfoit)in. 3oS fuo on rah* 
faiöta ja maatii enemmän aitaa loistona maatatfenfa, 
niin että rafyfa paremmin matanee, on marfin fopimaa 
jataa maat palstoihin, joita fitten pannaan joroille, f un 
maata rumetaan marfinaijeSti miljelemddu. ©arat teh* 
bddn noin 7:dn jplcn lemeild, ellei maa ole peräti mdr* 
taa, miSjd tapaufjeSja jarat eimat jaa olla muuta tuin 
5:en taitto 6:en fplen lemeild. parempi on näet pleenjä 
tehbä jarat mahan lemedmpid, toSfa niitä ftOd lamalla 
on faitin puolin ebullijempi nauttia. Sehtäföön jen me* 
roSta ojat jpmempiä ja lemedmpid, toSfa hormalufuijent* 
mistä ja bpmiStd ojista on paljon fuurempi hbötp tuin 
huonommista, olioon niitä maitta tuinta taajaSja. Seit* 
jemänjpleinen jarfa on tentin puolesta ebuflinen, että fitd 
fäp mutamaSti fplmäminen. )̂ibettdfoön maan huolta 
fiitä, että feSfijarfa aina ppfpp forfeampana tuin rajat, 
jetd ettei mitddn fuoppapaiffoja jallita, ja fomitettafoon 
fpntö jen jälteen. $)alSta*ojituffeQa moibaan ojiiuStpötä 
toimittaa enemmän mähin erin ja jentdhben helpommalla, 
tuin joS faitfi ojat tehbään phtä hoamua. s3)alStotettuna
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maa näet melfoijcSfa määräSfä fuimuu ja matanee, niin 
että fitten jeuraamaa palStottcmiS* ja foalfomiStpötä on 
helpompi ja fyuofeampi toimittaa. UufiQa ojitta palstat 
pfyä jaetaan pienemmiffi patStoiffi, funneS mitoin tule* 
mat faran juuruififfi, jolloin ojitus on malmiS. $)ibettä= 
fö5n maan alusta alfaen tarffa määri fiitä, että palsta* 
ojat tulemat jenjuuntaififfi ja niin pitfän matfan paahdu 
toifistanja, että faroitteleminen jaottaa taian tapahtua. 
)̂alSta= ja jarfa*ojatfin telaan ijofyfoja, noin 2:en taiffa 

3:en fppnärärt lemeitd juuSta ja l:en taiffa l̂ V.en fpp* 
närän jpmiä. ifaifen fuo*ojitufjen [uuteen fyuomattafoon, 
että mitä mdrempdä maa on, fitd amararnpia tefytäföön 
ojat, foSfa, fun maanfifäinen mefi pääjee ojaan purfaau* 
tumaan, maa, niin pitfdltd tuin oja maifuttaa, juureSti 
laSfee, ja mitä enemmän maa laSfee, fitd mäfyemmiffi 
ojat jupiStumat. gaSfemijen mara on niir.muoboiu fyuo* 
mioon otettama o jäin juuruutta määräteSjq. SoS farat 
tulemat tornin pitfid efim. toista jataa jpltä, ja maa ai* 
noaStaan majailen miettdd, ei mefi pddje tarpeeffi pian 
laSfemaan jarfa=ojia mpöten, maan laattaa imeentpä jar* 
fojen alifiin painin, tefyben niitä meteliffi. SäSjä tapa* 
ufjeSja on jentdfyben tarpeellista fatfaiSta jarfa*ojat 
p o i f f i * o j a 11 a, jofa tel)bddn farfa-ojia mäfyän jpmetn* 
pi, ja josta fitten taaS mäfyän jpmemmäQä, jnrfa-ojäin 
juunnaSja ja paifaSja fulfemalla miemdrilld eli lastu* 
ojalla mefi joljbatetaau malta*ojaan.

5)leijend jd d n tön d  taiten ojitufjen  (uuteen o n ,  että 
oja on tefytämä fuuSta fafyta m ertaa le m e a m m ä ff i  tu in  
jpmppben ja p o h ja n  m it ta  pfyteenfä. S d S t d  jä ä n n ö s t ä  
täptpp fu ite n fin  eri m a a n lo a b u i l la  e n e m m ä n  ta i f fa  mä*  
fyemmän poifeta. i t i i n p ä  efim . juo fjem aSja  jameSja oja  
on tefytämä fuuSta m ie lä f in  lerneäm m äffi.  S u r p eifeS ja  
ju o m a a S ja  o jaa m oib aa u  jpm ppteen m erraten juuSta ju* 
p is tä ä ,  ja fypmin fooSja ppjpm äijeSfä m a a S ja  la ihat jaat*  
la m a t  olla m elfein p p S tp ju o ria f in .

Ojatpötä aljettaeSja ja juunniteltaeSja on aina pi* 
bettämä miefeSjä, että juo on fauttaaltanja fuimattama. 
©iinä ei jentäfyben ole fpllä, että ainoastaan jofu oja 
juosta ojitetaan, taiffa että ojat ainoastaan tefybään puoli* 
eräififfi. 3oS miSjään fyucno ja puolitefoineu tpö täSiä 
juntein on jetenfin mäfya*armoinen. Siiinfaumait f utu
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tl ompi taitto mäpempi oja fuoto on mefiperäinen, niin* 
fnuroan foto fuofiit on pallan=arfa, fplmä, märfä ja map» 
botoin faSmieu malmiötumiöla ebietämään. ©uomaaSja 
on näet foifenmoifta foötneille mapingollifiafin ainetta, 
niintuin efim. maapappoja, rautapapeptumaliumeöta ja 
joefuö alunaafin, jotta niinfaumati futit juo on märfää, 
jucraStaan mprfpttämät faömeja, mutta joita juota f ui* 
maamalla moibaati ofitlain poistaa, ofitlain muuttaa liu- 
Fcnemattomiffi, niin etteimät enää jaata faSmeja mapin» 
gotttaa, nämät fun maasta moimat omistaa ainoaltaan 
roebeöjä Itufenemia aineita, itämät tä m möi jet aineet moi* 
baan maata falfitjerrallafiu pelpoöii tepbä farmeille ma* 
pingoittamattomifji, mutta fun falffia, jota ntuutoinfin 
on rnaanmiljelpfjelle jefä mannparannuS- että lannaitmaU 
miStuS-ninecna perin tärfeä tamara, papaffi onneffi on 
maifea iuuremmiöja määriöjä panffio, taptpp ujeimmit» 
tain pffin-omaan maan futmaamijella foettaa farmeille 
mapingollifiöta aineista päästä, ja täöjä juuri on jpp, 
minfätäpbeti ppmä ojitus on juonmiljelpffen enfimäijenä 
eptena. SBältStä juomaa päällimmäijen ferrofjcn alta 
on niin metelää, että lieju ei tapbo ppjpä lapiolla eifä 
fiipen jentäpben jaa tarpeeffi jpmää ojaa, tämä futt oitis 
menee tuffoon, [itä mpöten tuin fitä faimetaan. £äm* 
möijeSjä maaSja täptpp ojaa mäpiti erin jpmentää jofa 
muoft, [itä mpöten futn maa mapmistuu. Ojia jopii 
tnpöSfin faimaa taimella, fun maa on jäästä. Ojat moi* 
baan [illoin rautafangella pnfata ppminfin jproiffi fiflä 
tamalfa, että maan annetaan mäbän mäliä jäätpä. Äe* 
mätmefi puptoo [itten näin fairoetun ojan puptaaffi lie* 
luSta, fun mebellä maan ou tarpeeffi laSfua, ja ojat moi* 
baan fumifuimaQa lopullijeStt perata ja fiimota.

9tiinfnin muiSjafiu toisjä felmoUijet tpöfalut juu» 
reSti puojentamat tpötä, niin on laitana juen-ojituStafin 
toimitettaeSja. )̂op jäit maalla, miSiä juonmiljeipötä on 

'manpoiSta ajoista harjoitettu, ojatpön juorittamiiefft fäp* 
tetään muutamia tpöfaluja, joita faiffiada on pamaittu 
trrfoituf[ettmufaififft, ja joita meifläfin ettfi pleijeen fäp* 
täntööu jaatama. itiinpä fi e tl ci efim. fäptetään rauhasta 
fotonaan teptpä o j a p i i I u a, jolla fitfeää maafamaraa, 
ojannoraa mpöten molemmin puolin ojaa jefä lopulta 
ojan feöfifcpbaltafiu, miilletääu, jofa tämmöijellä ajceQa
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tietysti fät) paljot! ûofeammiit tuin lapiolla. SBiilteet 
läbteroät fitlen fyelpeöti lapiolla tniffa fuofalla. £)japii* 
luöta on fuoffieSjafin bproä apu ‘'emmoifiöfa paifoiöja, 
niisiä on paljon puita ja Pantoja, naita fun on mufama 
piilulla Patfaiöta. Ojapiiluöta firjcittaa ty. $)äimäriuta 
joitten ja rämcitteu miljdpstä fcöfciraeta Pirjastaan muun 
muaöja jeuraamaStt: "Sapa eli terä tel)bään folmea Fort*
telia pitfä, luutta tuumaa lemed ja âmaraöla immen 
puolelta lU ojaa tuumaa m ai) ma, mutta tutPaimen puo* 
lelta ohuempi, iiapa tebbään lemeäötä Fangcöta, ja teräs 
pannaan terän puolelle. äBarjt tebbään joutaSta Pangeota 
ja Peitetään fiinui laparautaau. SÖnrfi tet̂ bdäu fppnärää 
pitfä, 11 /s ojaa tuumaa lemed ja 5/s ojaa tuumaa mat)s 
ma. SBarren plipääbän Ipöbään lemed, ol)ufainen loppu 
fdbenftaffi. Seränfuu talittaan obufaijcffi ja bproäfji, ja 
tun piiltt fitte.n (ostetaan terdmdffi, uppoaa je obufaijen ja 
pl)tä faiffi painaman lapanja muofjt Ipöbesjä jpmälle maa* 
ban; fäfimarrenpafjuijet puut mencmdt fiQä poifti tuin 
Fort teet, ja ojapiilu on fiiö merratou aje tuoiimiljelpfteS- 
jä". Siameilla, pafjurabfaifilla joilla, miSfä niinmuoboin 
ei ole juuriafaan, ojapiilun meroSta fäpfetään o j a m i i* 
f a bb et ta, jota tebbddn ntinfuin tamaOinen beittämu* 
fabbefin, mutta maan paljon tufetuampi ja noin 7:aä 
forttelia pitfd, jonfa obesja marrenpuolinen pää pannaan 
fabtia 8:an tuuman pilfiffi baaroitfi, jotta ruumilla fiin» 
uitetaan 5:eu forttelia mittaijeen marteen. Salla aieella 
piirretään ojan [imut ja feöFuötafin jefa pitfin- että pot• 
Finpäin jämälle, lamalla tuin ojapiiluQafin. 3uuretto= 
maSja juosja piirtäminen näet mifabteella Fät; paljon pi» 
fenunin tuin piilulla, jota juurijeSta maaSia on ebulli* 
jempr puuttomasta maaSja on oj af uof f af i n bpmä 
aputalu. Djafuoffn tebbään jeufaSta mitafangeSta. 
Äanfi painetaan fprjittäin renfaan muotoon, molemmat 
päät pihistetään marteen tiinnitettdmdffi, ja renfaan perä 
terästetään ja himotaan. Äuofau feSfcllc tpntpp tällä ta* 
mada reifä, jota tefee, että maafoftaret paremmin ppjp* 
mät fuofaSta, imeentpen fiiben fiinui, fun tamallijeSta, 
reiiättömästä fuofaSta fitä maStaan iefpoSti luiSfabtnmat 
pois. SBeteläSjä maaSja tuotta näet n f e a S t i tefee parem* 
paa palmeluSta tuin lapio.

Suurimpana jppnä fitben, että juonmiljelpS ei aina 
tabbo mcneStpä, on je, että joita fuimataan t;uonoötif
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jo fo  fiflä h m a l l a ,  että tualtn* ja n i$ fa * o ja t  tebbään l i ian  
pien itfi ,  taltta  että a i n o a s t a a n  toinen ota ju o s ta  otetaan  
m il je l tä m ä ff i ,  fun toinen filä m aStaa n  jä tetään  tnäräffi  
ja fp lm ä f f t .  © o i t a  m oibaati fu ite n fin  Utein tebbä bebel* 
m ä t t ö m if f i  li fallifen p o lt ta m ije n f in  fa n tta .  S u l i  on bbtuä 
p a lm elia ,  m u tta  hu o n o  tjerra, ja n o ta a n  fa n a n laS fu S ta ,  ja 
tä m ä  fät) toteen ju o n m ilje lp ffeS jä  joS m is tä ä n ,  j o i t t a »  
m aila  m oibaati fu o lta  p i f a i f im m in  ja h e lp o im m in  p o is ta a  
ra h ta a ,  juu ria  ja r i fu ja ,  jo is ta  on p elto fa luil le  estettä,  
ja [itiä tum alla  m a a n p i n t a a n  tartutetaan  fufyfaa, jo fa  
on oim alliSta ju o m a a n  ^ÖDötettä, je fun  f i jä ltää  fimen*  
n äiS=ain eita ,  joita je m m o in e n  m aa  juu ri p u u t tu u ,  Ä i *  
m e n n ä i S -a in e i t a  ei fu ite n fa a n  jaa tulen am ulla  ^ a n f f ia  
m u u ta  tuin m itjelpfjen  a lu S ja ,  m il lo in  ra h taa ,  ri ju ja  p. 
m . j. on p o lte tta m a n a .  ^Jiiinpian tuin n ä m ä t  tä m m ö ije t  
aineet om at m il je l iän  tieltä  p o iste tu t ,  on polttam ijeSta  
tnpöSfin terraSjaau la fa tta m a .  O n h a n  juoSja m u lta a  
jä a m ä ä n f i n ,  joS [itä forttel in  fabben m a h m a lta  poltetaan*  
f in ,  ni in  m o n i  ajattelee, ja ju o sta  otetaan ientäbben tu*  
hau am u Q a ja lo  toifenja  perä stä ,  n i in fa u m a u  tuin  je m aan  
m ä h ä n fin  faSm aa.  A l u t t a  ennen p it fä ä  juo ei enää faS* 
m a f a a n ,  fitä jam etetaan  ja oj itetaan ja toetaan joS joi*  
tatin tam alla  p a r a n ta a ,  m u tta  n ä is t ä  faif iSta  ei läbbe  
m itä ä n  apu a eitä m oiba p m m ä r t ä ä ,  m itä  hullu jitohon on 
tu l lu t .  Slfian laita  on fu iten fin  je, että tuo npt puut*  
tu u tin  tuota  fa l l i S -a r m o i S ta ,  tärfeää  tpppea, jota o lem m e  
jationcet ju o m a a S ia  rutija in  m ä ä rin  lö ptpm a ff i .  @ u o *  
m a a n  mefiperäifenä ollen i lm a  näet a i n o a s t a a n  m a ifu tta a  
jen p ä ä ll im m ä ije en  ferrofjeen, ja a i n o a s t a a n  te oja juo*  
m u lta a ,  m ih in  i lm a  on jannut m a if u t ta a ,  f i jä ltää  tpps 
peä f iinä m uob oSfa  ja n i in  tefeptpneenä, että je filiä 
h a am a a on fa S m in ra m in n o t f i  fe lp aam a. SJtieletöintä on 
jentähben, f im e n n ä iS -a in e it te n  m o itta m ije f ft  ju o m a a n  lan*  
noitufteffi  m u u t a m a n  m noben a ja f fi ,  tulella h^mittnä jen 
a rm ollif in ta  ainetta ,  m a a n  on tarpeellifia f im ennäiS -ain eita  
tuohon m u u lla  tam alla  b a n f i t t a m a .  S a m a  tapahtuu par* 
baiten ju o n  ja m ettam iie l la .  3 o S  m u lta a  on m aan fahben  
to im en  ja lan  m a h l a l t a  ja ja n ffo n a  jen oheSja on bbtoä 
jam i ta i f fa  a inafit i  m a a jä lp ä j a n t a ,  n a ita  m a a n la je ja  f opit 
o jan p oh jaS ta  no sta a  juolle. U je im m it ta in  pohja fu iten fin  
on niin  jä m ä l lä ,  ettet fithen pääje lapiolla ,  ja f iö o in  on
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fapi muualta pcbettämä. ,£ppä on, joS fapi tdöfä tapa* 
uffeSfa on lä̂ eifppbeöta faatamiSfa, fiUä fapettaminen on 
puimaloista ja tallista tpötä, erittäinftti joS fapi on fau= 
faa tuotettapa, ©apea en näet pantapa jotenfin pap* 
paita, niin että tpnnprin-alalle tulee noin 5—600 fem* 
moiäta fuormaa, misfä on noin 18 fuutiojalfaa jameo, 
taitto tpnnprin-alalle faifftaStaan noin 9—10,000 fuutio* 
jalfaa. SBäpemmäStä määrästä ei olefaan niin fuurta 
bpotpa, fuin fapettamifclla oifeaStaan poibaan faamut* 
tao. ©iQä paitfi [itä, että fapi fifältää niitä faSminra* 
pintapaineita, joita fuomaa puuttuu, niinfuin efim. piitä 
ja faalia, fe moneQa muuOafin tapolla fuomaaSfa pai- 

futtaa paljon fyppää. ©ami mäpentää maan pataruutta 
ja tefee fen famofla Iämpoifemmäffi ja fen Fautta päpem* 
män paQan*araf[ifin. Sapetettu fuomaa ropistun mpoS* 
fin pahemman fepäällä, päipifin fulateStaan ja öifin ;ää= 
tpeSfään, eifä faSpien juuret fentähben femmoifeSfa maaSfa 
niin̂  paljastu ja muljaannu fuin fapettomattomaSfa 
fuoSja. Sitten pasta fuomaa ottaa petnääfin, fun fe 
enfin on ppmästi lopetettu. 3oS fuota fopta fapettarni* 
fen jälleen tahbotaan panna fumilaipoHe, on fapi jo taU 
peliä pebettäeSfä niin tarfaSti fuin mahbolliSta maalle 
hajotettapa. Sunien futattua futpuu iami tapaQifeSti 
muutamaffi pätpäffi, niin että [itä fopii pielä paremmin 
hajottaa ja jpräQä pienentää, pienentäminen mcneStpi) 
[illoin erinomaifen î)U>in, foSfa jäätpnpt maa jpräStäeSfä 
on fopana paStimena, mutta joS tpö Ipfätään tuonnetu* 
maf[i, funneS maa rupee fulamaan, maasta noufepat 
Pefipöprpt pitämät fapen niin märfänä, ettei [itä fät)« 
fään pienentäminen, ennenfuin fe uuhestaan fuimuu, 
joQoin fuomaan touta*oifa ufeaSti jo on ohitfe. 9Jiutta 
fupimtljaa ja peinää |uoSfa juuri olififin piijeltäpä, 
famaQa fuin panpaSfa pelloSfa olifi pii jeltäpä fppSmil* 
jaa, foSfa tämä fuoSfa ufeaSti femääflä fatoo taitto ennen 
fiementpmiStä louffaantuu jollalta, pieläpä tefee pue* 
nomman jpmänfin fuin foma maa.

2)f[i faSpinramintosaine, jota fuomaa faipaa, ja 
jota [iihen ei famettamaflafaan faa tarpecllifcen määrään 
Fartutetuffi, on [ o S f o r i h a p p o. ôSforipapolla on 
fuitenfin erinomaifen tärfeä mcrfitpS, ja fiitä on fuo* 
raaaQafin mitä fuuriti bpötp, jofa felmäSti nähbään [iitä,
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että laihot fof)ta paranemat, fun foSforifyappoa maan fäp- 
telaan. Sata puutetta mcibaati formata ftOä lamalla, 
että fuofjon pannaan t u u j a u \) o j a, t u o m a S f u e» 
n aa taiffa ma f ti lan taa. apulantana juotnaalla 
on mpöSfin p u n n t u f a ja l a n t a m e fi erinotnaijen 
armofaöta erittäiufin liitä fppStä, että niiöfä on faali* 
nimiötä fimennäiS-ainetta, gantamettä ja mirtiaa, johon 
pantafoon totfef fi puoleffi mettä, f opit juomaaOe ruiöfut* 
taa tpnnpriStä, jonfa taa asetetaan jonfuulainen fiimilä. 
guujauhoja ja tuomaSfuonaa fplmetään terrallaan t)ffi 
taiffa fafft jäffiä fefä tû faa folme taiffa miifi tpnnpriä 
tynnyrinalalle. s))araS on, että fylmc tapahtuu ttyfjyllä, 
jofo tynnöfielle jumilatyca marten taiffa tjeinänurmelle 
fatoffeffi. Äal f f ta on myoSfin, nitnfuin ennen olem» 
me maininneet, erinomaijen Ijproä panna luomaahan. 
3oS fitä fylmetään 3—5 tynnyriä tannyrinsalalle, fiitä 
jo on Ityroä maifutuS, mutta muutoin juomaa fyllä tallit 
paljon juuremptafin falfin määriä.

©oiöja lamataan fteOä täällä lähteenfilmäifiSjä pai* 
fotSja mähäifia feltamuliafumpuja, joiSfa on erästä maan- 
lajia, jetafjanetaan m i m i a n i i 11 f ft, ja jota ftjältää 
foefotihappoa. Jöimianiitti, jofa lamataan kerrostuneena 
noin toimen forttelin fymällä feltamultaferroffen alla, on 
maaöta otetfaeSja melfeiu malloista, mutta muuttuu, \U 
maöfa jonfun tunnin eltuanja, muStaffi ja muorofaubeit 
fuimuttuanja fintfefft. SBimianiittiferroS on joSfuS 10:en 
tuuman, mutta tamallijesti ainoastaan jonfun tuuman 
mahma, ja puhtautenjafin puolesta mimianiitti fuureSti 
maihettelee. sJMutta mähemmän puhtaanafin mimianiitti 
tumminkin fäfittää feu merran foSfortyappoo, että mimtö* 
niittiä, miSjä fitä löytyy, on ebulliSta täyttää lonnoituf* 
jefft, joS fofyta je ei aina pibempää fuljetuSta fannattai* 
fifaan. SBimianiitiSta on ©atafunnan maanmiljelpSfeura 
painattamaSja "lentolchbeSjään" antanut lähempiä tietoja. 
£ätä maanlajia janotaan tamatuffi ufeammiSja paifoiSja 
Äanfaanpään pitäjäsjä, mutta erittäinfin Siiinijalon jfon* 
tin niitnSjä, niini uin myöSfin ÄyläfarmiaQa, marftnfin 
Äirfonfylän Vähätalon maalla, etäistä manrin-otta* 
maila feltamultafumpujcn fifältö ja alusta faiffialla olifi 
tarfoin tutfittama, ja joS niisjä mimianiittia löytyy, tä« 
md fäytettämä juomaan, jopa manhan peQonfin lannoi* 
tuffeffi, jofa epäilemättä fannattaifi marfin
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paljon on meillä m ie la fytyroiafin joita miljelpfjeen 
ottamalta, ©en meroSta että npt uieaSti pannaan f»iu* 
ria fuötaunuffia tarpeettoman laajoihin rafennufftitif joi* 
ta faifin lamoin liitoa ja fijältd foriStetaan, taiffa että 
paljon tpota uhrataan tornien maitten julattamijeen, ilman 
että aina on tietoa, moibaanfo niitä entisten miljelpSten 
mahingetta oitein muofata ja lannoittaa, on jentähbett 
jt)ptd rphtyä tefeentpneitä joita l)einamaatfi muuttamaan, 
joten lijdantpnciöta farjantuotteiSta lähtee junremmat 
tulot ja pellot jen oheSja lijaantpneitten ja parempani 
lantamarojen amulla [naftaan paljon faämamammiffi, ja 
onpa mpööfin jpptd [itä mpöten tuin aita ja märät mi) o* 
ien antamat, fdpba mielä matanemattömiätin joita mal= 
ta*, niSfa* ja palstakaan panemalla matdnemifen oltuun 
jaottamaan. Raastamme fiirtpl) muofittain Atlantin 
meren toijelle puolelle foto jouffo votemia ja termeitä 
miehiä, jotta airtafin miemät muaSjaan jen merran rahaa 
tuin perille pauätäfjenjä tarmitjemat. 3oS tpmmcnfunta 
tämmöistä miestä, pannen matfarahanja t)hteen, cStaifU 
mat taiffa muofraifimat joutuu ĥ û u juon, faimaifimat 
fiihen malta- ja niSfa*ojat, palStottaifimat jen teSfenään, 
ja fitten tutin funnoUiieSti miljelifi palStaanfa, mähitelkn 
hanttien itjellenjä huoneet ia riutat, fiitä marmaar.fin 
olifi paljon juurempi ĥ ötp jefä miehille itjellc, että foto 
maallefin, tuin foSfa npt epätietoijen tulemaijuuben tah* 
ben lähbetäan micraille maille rädffdäntpmddn.

9h)htt)fäämme jentähben uutterasti töitämme milje» 
lemaati, noubattaen mitä järfi ja fotemuS täsjä taljan- 
noSja opettaa, ©en fautta maanmiljelptjemme tai) mar* 
memmatfi ja tuottamammaffi. ©en fautta rehumarann 
me faSmamat, farjantuotteemme ja lanlamaramme enene* 
mät ja peltomme antamat riffaampia jatoja. Ojittâ  
faamme phteifin moimin fpläfunnittain ijommäl jucm* 
metin, niin että ndmätfin, fofonaijuubeSfaan fuimattuna, 
muuttumat toiljamaiffi, eitä enää niinfuiu tähän aSti 
turhanpäiten toifia paiffoja radpitd, jämällä tuin toijet 
mielä omat meben mallaSja. 9iain humiää hämiämiStään 
fejahallatfin, jotta mielä tändpäuä omot maanmiljeliälle 
alituijena uhtana.



I I .

otift parein m a» finni;
laitumen lianffimifefft elnfoiKe?

21. fnlbentn pitämä ejitelmä.

*|ppmä, moimallineu (aibun on fanuattaroan farjan* 
hoibott ja maitotaleuben enfimäiftä ehtoja. Sammot» 
ieQä laitumella maamies lumella ifäänfuin ilmaifefft jaa 
farjaStaan tuloja, joita tyäuen taimella täptpt) tariffia 
melfoifilla fuStannuffilln elufoita boitaeöfa ja ruoffieSja. 
9liinfuin tiebetään, olot miime aitoihin, fittenfuin farja 
ori fäpnpt maamiehen parfyaaffi tulonlähteeffi, omat niin 
muuttuneet, että farjantuotteet talmiS»aifana omat paljon 
paremmaöfa t>fnnoöfa tuin jumella. 3oS fentaljben far* 
jaöta tahdotaan mitä fuurinta tuloa, lehmiä täptpt) jaaha 
poifimcian jpfjpllä ja fiitä rumeten fitten parhaalla tas 
maila ruoffta ja hoitaa. Ecutta näin lehmät femäällä 
uloSpantaesja jo omat enimmän maitotila Ippjäneet, 
niin ettei niistä enää upeallahan laitumella peräti 
paljon maitoa heru- Saattaa fenlähben ajatella, 
ettei fumilaitumen htWpbeflä olififaait peräti juurta 
painoa, futt elufat maan pii jumen ppjpmät hcn3̂ jä. 
sJtiin ei fuitenfaan ole laitana. Jppmä lehmä antaa fai» 
hSia tapaufjeSja, maiffa fe efim. on jppSfuulla poifinut 
ja taaS tulee jamaan aifaan poifimaan, ainaftn fejä» ja 
heinäkuun ajalla, jopa mielä elofuun aluStafin, fofo jou» 
fon maitoa,je fun maan pibetään felmoflijella laitumella, ja 
jcS lehmä jumella ehtppfin, on fuitenfin elufan ruumiin̂
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moimain ja niistä riippuman IppfämiStypn läilpttämi* 
fefft ja enentamifeffi tutti tarpeellista, että IpffpUä poi* 
fima lehmäfin, maitta f e lumella olififin ehtpnpt taiffa 
mäbaSfä maiboSfa, jaa riittämää ja moimalliSta taibunta. 
sJKutta l)pmäa laibunta tarmitfee nuori farjafin. *f)icho 
ei moi ruumiStanfa täannötlifeSti tchittää, faatiffa tii- 
tiepbeu aitana mafiffaa faSmattaa, ellei fitle anneta tät)ttä 
ramintoa, taimella nametoSfa ja lumella laitumella. 3a 
lamalla tumalla tarmitfee fyeroonenfin, jota metban aitaan 
täytetään t)l)a raSfaampaan tpöbön, mälttamättomäSti 
hpmää ja runfaSta laibunta.

3oS npfpifia oloja mätyänfiu tarfaStaa, huomaa hel
posti, että faiftialla ja laibunmaa toifenfa perästä
tehbäati pelleffi, josta fitten otetaan miljaa, niinfauman 
tuin fiita mitään lähtee, ilman että tällä lamalla ft)ntp= 
liptta laitumen majautta millään tumalla törmätään. 
SpuonoSti faSmamaa ĥ âa laattaa tpllä olla ft)V)tä ottaa 
miljelpfieen, mutta fc on täSfä tapauFfeSfa olettama fierto* 
mitjelpffeeu ja jofu muu maStaama maa n f apua te aina 
muoroStaan muotta päälle pantama laitumetfi. gaitu* 
mcffi puutaloon fplmcheinämaa miirmifenä muotena etu 
n e n ritfomiSta. s)JitSfä laibun miljetemifen tantta on 
fäptujt tornin miihiin, faöttaa olla fpptä pitää fplmöhei* 
itämaata laitumena faffiftn muotta eunett ritfomiSta, niin 
että pelto, heinälle paut‘una, enfirt niitetään toimena taitfa 
neljänä muotenn ja fitten tähtenä muotena iljetetään. 
Semmoinen jarjeötpS fopii erittainfin hieffaifella maalla, 
jota itfeStaan ufeaSti on liian auhtoa, fe fun eluffain 
fotfemifeSta fap fiinteammaffi. Suonnon laitumet, ha’at, 
roefijättomaat, luobot p. m. f. omat fuitenftn (aabultaan 
mahä-armeifempia, ja joS niitten faSmamaifuutta muu
toin moibaait pllapitäa, niitä älföön otettafo miljeltä= 
mäffi, fummiufaan joS omat fimifia, maan ptbettäfeön 
ftnanjä ja toetettafoon femmoifenaan parantaa, jota moi 
tapahtua monella lamalla, parhaana feinona on täSfä 
tatfannoSia äfeellä irroittao fammalet, marjanmarret ja 
muut ropjafaSmit, haraweito ne fotoon poltettamaffi fefä 
fitten pujottaa luhta ja paljaifin paiffoiljin fplmaa moni= 
muotiSten, laibunruô offi fopimain faSmien fiemetiia, joita 
toetettafoon jaaha maahan pcitetpffi efim. faSfiharalla. 
JDiutta eipä täSfä fpQä. SDcaa taipua mielä lannoitusta,
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•ja taljan tarpeeton foptt parhaiten fäpttää tupfaa, tuo* 
masfuonajaupoja, faalifuoloja, maffilantaa taiffa mullalta, 
lepbiStä, cläinlannaSta, tupasta, falfiSta p. m. f. teotpa ja 
lantavebellä foStutettua, ppvin palanutta fefalontaa, 
jopa vebellä laimennettua virtfavettäfin, jolla fpotin= 
maata faSteQaan. Sannoituffen tarvitfee tapahtua fpf* 
fpllä niin aifatfin, että fppSmärfppS imelä ennättää faS* 
vinravinto-aineita liuvottaa ja faSvteti ppvätfi maa* 
pan upottaa. Samanlaista menefpStapaa fpfptään fui» 
tentin monivuotisten fplvöpetnämaittenfin voimistutta* 
mifefft, ja tnaanviljelpStä harjoitetaan meillä pleenfä 
vielä niin la a ja maisella tavalla, että laitumien paranta* 
mifeen ei fäp niin juurta puolta ja fuStannuSta pane* 
minen, vaan täptpp viimemainituefa fupteeSta tpptpä 
tjfftnfertaifempiin toimenpiteifin ja fiipen ppötppn, jota 
tämmöisten avulla voibaan faavuttaa.

Sillä tavalla että fplvöpeinämaa ppbeffi taiffa 
fabbeffi vuobeffi ennen riffomista jätetään taitumeffi 
taiffa että, futen fanotaan, laibunvuobetfin otetaan frer* 
tovitjelpffen jaffpon, voibaan afianmufattella tavalla 
laitumen puutetta forvato. huomattava on vaan, että 
maa on fpötettävä, ennenfuin rnepo fäu niin fovaffi 
ja farfeaffi, että elufat eivät enää tapbo fitä fpöbä, niin- 
tuin mpöSfin, että laibun on pannalla aiballa jaettava 
ufeampaan fappaleefen, joita fpötetään vuorotellen, niin 
että ruopo jaa raupaSfa faSvaa toifeSfa foppolecSfa, fillä 
välin fuin toista fpötetään. 9täin estetään mpöSfin, 
että elufat liiallifella fotfemifolla faavat laibunta pilata. 
Jfuten tiettp, on varfinfin nauta-eluffain tapana fulfea 
laibun päästä pääpän, etfiäffenfä ppä parempaa ruofaa, 
ja mitä avarampi laibun fentäpben on, fitä enemmän 
ruopo tällä tavalla tulee taflatuffi. 3oS laibunpalStan 
eli fplväpeinälopvon vierestä taiffa läpcifppbeSfä on pafa* 
maa, onpa erinomaifen fepivaa, että elufat päivänpel* 
teellä pibetään amrjoifemmaSfa paaSfa ja pöfft päästetään 
fplvöpetnämaaQe, milloin viileämmäDä ilmalla jaffavat 
paremmin fpöbä eivätfä niin paljon tallaa ruopoa fuin 
päivällä finne tänne fiilteSfään. Sietpsti raifaSta vettä 
alati täptpp olla laitumella eluffain juoba, jonfatäpben 
onfin erinomaifen ppvä, joS fpötinmaa fattuu olemaan 
järven taiffa joen rannalla. 3oS fpötinmaa on faufana

2
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ta(o§ta, typjcimiötd toimitcttafoon itje laitumella ja motto 
fuljetettafoon t̂ emofella fotia. 3o8 lehmä ajetaan fotia 
pibennndn matfan pddSta, filtd fuluu meimia ja mpöS* 
fin aifaa, jota eluffa tarmitjee huomatafjenfa, mdrehtidf* 
fen.fd ja jpcbdfjenjd, ja td̂ dn tulee mield, että pingoitte 
neet utaret fdmelleöjä maimaamat eluffaa, jefd että perffd» 
IppjpifiSta lehmistä maito Uiureffi ojaffi ju of tee pitftn 
tietä buffaan. 3oö leimat typietddn laitumella, finne 
toimitettafoon Ipptytarh*», joS mahboliiSta pplmäille no* 
jäämällä fatofjella, niin että elufoilla on fuojaa ranfoilla 
ilmoilla. Saraan pohjalle ajetaan taimella mahtua multa* 
ferroö, johon tarpeen mufaan lomitetaan toimitteita, h«*■ 
foja. lehtiä, rohfofammalta p. m. j. 3idin jaobaan oi* 
mallista felalantua, ilman että multa e n fi n ajetaan totia 
ja fieltä fitten taas pellolle.

(gnfitndijen muoben fplmöhetndnurmea ei jaa työt* 
taa, maan on obelma, jota jppepuoleen on maifea heinifft 
fuitoata, niitcttdmd ja fdptettdmd pörehuifft, jona fiitd 
ott ĥ iudd laitumen apua. Stoori nurmi fdrfii näet juu* 
reöti eluffain fotfeinijeStn, marftnfin joS maa on hallaa 
ja ilma tuoretta, ja on fplmöheindtturmi femmoifiUa 
oloiQa mield toifenafin muotena fernaammin niitettdmd 
tuin jpötettdma. dfolmantena ja feuraamitia muofina fäi> 
obelmaa rnarfin hatuin jpöttdminen, tdmd fun maan ei 
tapahbn multa* ja hieffamaaQa, fun fe on fotoin mdrfad, 
cifd plecnjdfddn peräti mpöhdan fpffpUd; filtd joS fohta 
onfin tarpeetointa jättää hprnd obelma taimen alle md* 
tdnemädu, onpa toisaalta erinomaijen tdrfedd, että hotnä* 
nurmi ennen jddtpmiStdufd jaa uuhestaan craStua, foSfa 
ie talla tamaQa femädQa pddjee paljon pifaijempaan ja 
parempaan faömamijen oltuun. Scania on jeiffa, joSta 
olifi maarin=otettama faiffialla, ntiöjd elufoita loitumefla 
taotetaan, muun oheSja niin muoboin bafamaillaftn. 3& 
jämällä lamalla olifi faiffialla eluffain jättämä lanta 
huoleflijeSti hojotettama, joS mahbolliSta fohta langettu* 
anja, mutta ainafin ennen marftnaifia fppsfateita. £)a* 
jotettuna lanta näet juureSti ebiStad ruohcnfaSmua, fun 
fiitd, lajiin jääneenä, ainoastaan on mahtnfoa, je fun etu 
fin polttaa pois faifen ruohon ja fittemmin faSmattaa 
niin mdfemdd ruohoa, että je ei elufoiUe maita. 2Bil» 
jeltpd työtinmaata jaabaan mpöSfin faumemman aifaa
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feStdmään filld lamalla, että elufat liemotetaan, joten 
fotfemiSta miten mafyboUiöta maltetaan. Siemottaminen 
tapahtuu niin, että paalut, joihin liefaföpbet fiinnitetään 
ppöräQä, oletetaan jofo poifin farfoja fuoraan linjaan, 
niin että pffi eluffa tulee jota farfaan, taiffa farfoja pit* 
fin tarpeeffi faumaö toifistanfa, joten mettä elufoille mie- 
täeöfä ei tartuitte ajaa ojain plitfe, maan fopii fulfea 
farjoja pitfin. ©bellifeSfä tapauffeöfa paaluja ei panna 
feöfelle farfaa, maan fprjempdän, niin että elufat ma* 
paaöti pääfemät liiffumaan ojan plitfe. giefaföpttä et 
laa tefybd niin pitfäffi, että elufat moimat toinen toi» 
feenfa feota. Äöpben toinen pdd puetetaan fuotion pm» 
pari afetetun maulan Idpitfe, miebään fitten nisfan plitfe 
farmien tafaa fefd fiinnitetään toifella puolen fuonoa 
maulaan. Sdöfdfin pääSfä tarmitfee olla ppörä, niin 
että föpfi ei pddfe fiertpmään. giefapaaluja fiirretddn 
eteenpäin, niinpian tuin eluffa on etunfa pudistanut, 
mutta ainoastaan mapän matfaa terrastaan (noin fplen 
merta, ien mutaan fuinfa ppmää fpötinmaa on), niin 
että fotfemiSta miten mapbolliSta maltetaan. Siemotta» 
minen anfaitftfifin päästä pleifenipään fdptdntoön. ©iitä 
ei olefaan niin fuurta maimaa, tuin enfi fatfannoSfa luu» 
lift, ja fen fautta moibaan tulla toimeen paljon mäpem» 
miUd aiboiQafin. 3pan turhaa on efim. pienellä tilalla 
panna jofaineit pelto eri aitaan. fPibettäföön fiat farfi» 
naSfa ja lampaat taaja*uitaifeSfa pa’aSfa, niin lehmiä ja 
pemofta liemottamaOa fpnto= ja fdnfipeQot moibaan fpöt» 
taa aitaamattafin, eifd muutfaan miljelpffet faipaa muuta 
tuin orfi*attoja, ja nain fääStpt) muofittain paljon metfdd 
ja famaQa mpöSfin paljon aitaa, jota npt fuotta fulute» 
taan aita»aineita panffieSfa.

3oS jofu ofa fpotinmaaSta ftmätfumeSta faSmaa 
liiaffi, ennenfuin fitd on mnoro fpöttää, tämä tammoin 
nen ofa niitetään ja ruohot fuimataan feeiniffi taiffa 
fpötetään tnoreeltanfa öifin ja ruofatunneifla lai» 
tumen amuffi. SBartamoSten fplmetään mpöSfin efim. 
mifferiä ja fauroja fefaifin mipantarepuiffi femmoifina 
aitoina, milloin laitumeSta on puute. Söifferifaura on 
aina teptämä fuffieSfaan, ja fitä fplmetään fentäpben mä» 
pitellcn toufo-aifana, niin että fuffimaa mifferifauraa 
piifaa faifen fnmea tarpeen mutaan. $ieffamaaSfa moi»
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baan mihantarehujen mtfefft miljeOä peltô atiffaa- 
fin ja multamaaSja »alfoista finappia, ja onpa mpöSfin 
puna» eli nurmi*apila oimalliSta clufanruofaa, mutta 
ilta jpötcttäeSjä roihantarehuina niinfuin faSmamaltanja» 
fin täptpp tarfoin mavoa, ettei elufat tule äffptautiin, 
johon helposti moimat fuollafiu. SäSfä fatjannoSja eln» 
foita mähitellen totutetaan apiloita tuoreeltauja jpömään 
eifä niitä tnillointaan jaa elufoille antaafmärfänä, ennen» 
luin jateen taiffa faSteen jälteen omat fuimahtaneet. SRuo» 
hoja elufoiDe ei liioin jaa antaa l)ärmäijenä, foSfa fiitä» 
fin moiroat fääntpä tautiin taiffa ainafin fäpbä pahâ  
moipaffi.

guonnon laitumet, l)a\it, luobot, mcfijSttömoat p. 
m. f. omat mälttämättömäöti perättömät, niin että liiaOi- 
fet puut ja peujaat jaabaan poiötetuffi. gaibunta ei f ui- 
tenfaan jaa peräti paljastaa, maan ijompia ja parhaita 
lehtipuita jätettäföön harmafjedenja, mutta fuitenfin niin 
taajaan, että, maata marjoStaen, eStämät fitä plenmäärin 
fuimumaSta, jämällä fuin mpöSfin tarjoomat clufoiQe 
luojaa päimänpaiStetta maStaon. ©eijomaan jätetpt lehti* 
puut lihoittamat mpöSfin jota muofi marijemiHa lehbiUään 
maata aifa tamaSta. âmupuita fitä maStaan ei jaa 
pafamaiSja färfiä, ci fumminfaan fuufia, jotta piltin 
maapintaa fulfemilla juurillaan iuureöti laihbuttamat 
maata. êrfauStpötä otifi epäilemättä paras toimittaa 
luotalla, mutta tpö tulee tällä lamalla maimaQoijeffi 
ja faOiiffi. Slfianmufaifinta lienee fentähben perfaufjeen 
läpttää juurifirmeölä, mejuria ja penjaSfafjeja, joista mar* 
ftnfiit miimemainittu fulu on tähän toimeen erittäin 
otnianja. Sämtnöijellä perfauffella lehtipuunmejat tojtn 
ennen pitfaa taaS merjomat, mutta jofu muofi menee ai» 
nätin, ennenfuin fäpmät ruoholle marfinaijeffi eSteeffi, 
ja fiUoitt niistä lehben aitana farfittaeSja jaa oimalliSta 
lantâ ainetta fefä hproiä fuimiffeita elutfain alle. ©pö» 
tinmaat jaettafoon maan 5:teen ojaan, joista pffi aina 
muotia pääQe perataan, phtä jäännollijeSti fuin jota muofi 
«fim. meutiään heinään. Säilä lamalla tarttuu taloon 
foto jouffo lannan lijää, jämällä fuin fpötinmaat ppjp» 
mät puhtaana. SoOei faiffia rijuja tule lannaffi teotpa, 
loput moibaan läjätä amonaifiin paiffoihin, miSjä ne fit» 
teii jeuraamana lemäänä poltetaan, tnnenfuiit maa on



pddöipt fu la m a a n  ja tuli  m oi ottaa m u lta a  hänrittddfs  
jenfd . © a m m a l t u n e c t  pa i fa t  deSteltdföön n i in i fd d n  firreti 
a i ta n a ,  m il lo in  ru o h o n ju u re t  eimdt jaata  lo u f f a a n t u c  
ja  irroitetut  f a m m a l e t  p c lte tta fo o n  fo fo o n tu n eitten  rifu*  
jen oheöfa, jo n fa  jdlteeu tuh fa  (p jo te t ta fo o n  ja paljöifiti  
p a i f f o i h iu  fp lm ettd fö ön  fopim ia  la ib u n r u o h o n  fiem en id ,  
efim . n u r m i n a t a a ,  o u n tarip ad td ,  a p i la a ,  n u r m i f f a a ,  for*  
t i f fa a  j. n. e. © p ö t i n m a i t t e n  perfaa m ijeen  fu u lu u  lo» 
puffi  m p ö S f in  jem m o iSten  m dhem pien  tim ien p o i s ta m in e n ,  
jotta om at m a a n p i n n a n a ,  ja jo ita  pfft tahi a in a f in  tatfi  
mieStd m oi  n o sta a .  Ä a i f f i  td m m ö ije t  timet n o u fi t ta *  
te o n  tppSfaSti p o is  ja ta fa tta fo o n  i jo m p ie n  timien pddde  
ja p m p d ri .  ^ )i f tu f im et ,  miSfd niitä  on p a l jo n ,  m araSta*  
m at näet foto  jo u te n  m a a ta  jota niitten p o is te ttu a  ot» 
taa hornaa ru o h o a ,  jppSta että fem m o ije t  paitat  a i ta iu  
fulueSfa tim ien  r a p a a n t u m i ie n  fa u tta  om at e n e m m ä n  
Uhonneet tu in  m u u t  p a i fa t .

g o p u f f i  lienee tarpeellista  m a in i ta ,  että erinlaifia  
e lä im iä ,  hemefia ja n a u ta * e lu fo i ta ,  pitdifi m uorotellen  
fdpttdd fa m o iO a  la itu m il la ,  ni in  että toifet jpo m dt,  m itä  
toifet jä ttäm ät
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912iten otoat farjafcuoncet tar f oi t« f f ee n f a 
traötataffenfa tafennettatoat ja 

ftfu^tettaroat?
Slgtonootni Jv 3t)mätaf)bcn pitämä efitetmä.

O n  ollut a ita , m illo in  tarjanh oitoa pcm -afialltfe^ti I)av= 
joitettiin [an n a n  h a n tfim ije ffi eitä nm rjinaiSten  tarjam an ^  
tim ien tähben, jo ita  fentäl)ben a in o a sta a n  fa g o ttiin  jo n fu m  
la iftfn  tar jan h oib on  jim utuotteiffi. k a r ja n h o ito o n  ei fiöoiit 
tietysti ju u rta  arm oa pan tu , k a r ja n h o ito a  pibettiin päin=  
ra astoin  m ittei utaatatouben ra jitu fjen a , jo s ta  mietettään  
otiji tat)bottu p ä ä ltä . Sm Stä hatm etjituSta t i la s ta  fa r ja n -  
hoito tu itenfin  m ähitetten ja  erittäinfin  m iim e rDitojitptnme^ 
itinä m aanm itjelp ffen  a latta  tapahtuneitten ju u rien  muu= 
totjien m a ifu tu fjeS ta  on fohonnut i)hä etem äm pään ajem aatt, 
niin  että jitte tätä  n p fp ä  jo o m iste ta a n  etujia m aatatouben  
eri haarojen feSfen. S u u tta  m a itta  fa rja n h o ito a  niinm uo=  
boin  m pön n etään fin  m aam m e tärfe im m ätji etinteinotji, je fci 
ta ite iltaan  m ietä titim a in fa a n  ole^ m oinu t p ä ä stä  a jan  m aa=  
tim u fjia  m aStaam atte la n n alle . ^ p p t  fiihen, öitä tä llä , niin  
tu in  m onetta m uuttafitt alatta , a in o a sta a n  on h ita a sti ebiS= 
tpttp, om at epäilem ättä m on en la ijia . k a r ja a  on eitnen= 
fa if f ia  ruofittu  h u o n osti, m u tta  p aljon  on m pöStin  m ai- 
tu tta n u t huonot ja  epäterm eellifet farjahuoneet, jittä fa r ja -  
huoneitten lu o n n o sta  riippuu etu ffain  hpm inm ointi ja  farjan=  
tuotteitten la a tu  p a ljo n  ju u rem m a S ja  m ä ä rä S jä , tuin m oni 
m ieS ja a tta a  a a m iS taafaa it § p r a ä  ja  tarfo itu tjen m n tain en  
ru o fin ta  on foti eläinten e lin e h to ja , m u tta  niihin fu u lu u

III.



m p ö S fin  ra it is  ilm a , ri)a£o pufjtauS. l a i n a t  feifat oraat 
näet eiatmiUe iljan pljtä tärfeät ja  tarpeellifet tu in  v u ota ' 
f in , m a itta  taljan fuu lu raia  afianfjaaroja eläinten lu o jia  r a '  
ien n ettaeS fa  ufeaSti m etfein fo to n a a n  jätetään huom ioon  
o tta m a tta , fppStä ettei niitten arm oa oifein fäfitetä. Ä ar=  
j u o n e e t  om at fentäfjben m ielä m oneSfa p a ifa S fa  m itä fur= 
jin ta  la a tu a , n iiS fä  futt efint. a ffu n a in  'ja  fjenfitäppäin mc= 
ro S ta  ufeaSti ou a in o a sta a n  pari pientä re ifä ä  feinäSfä , 
jo s ta  ilm a a  ja  m atoa a in o a sta a n  nim efft pääfee fifälle . 
9 lä i t ä  p ien en p ien iä  m a to ' ja ilntareifiä  täptpp fp lm än ä  
m u oben=aifan a tietpSti —  tarpeellifen lä n tp im äm n ää rän  
fä ilp ttä m ife ffi —  pitää peräti tu foS fa , joten ljuone fäp m a r ' 
fin  p im eäffi ja  u m p in aifeffi. 3 a  fun täm m öifeSfä  m alotto*  
m a S fa  ja  Ijengettöm äSfä ljuoneeSfa fitten pibetään paljon  
erin laifta  e läim iä , Ijem ofia, lehm iä, la m p a ita , fifo ja  p. m . 
ja  fen lifä ffi m ielä fn im iffe ita  eläinten a lla  fäptetään  n im  
fa S ti, eipä m oi täpbeH ifem pää faaStaifuuben  pefää ajatella^  
ta a n , tu in  m itä  tä llä  la m a lla  fpntpp. gu o n n o lliS ta  ou fen= 
täljben, että elufat täm m ö ifiS fä  fu ojiS fa  p arh aalla  ruotine  
n o lla ta a n  eim ät m oi fjpm äSti m iiljtpä ja  m eneStpä. 2 a r ^  
fo itu ffen i ei fu iten fa an  ote a in o a sta a n  puljua fiitä , m in i' 
m oifia  farjaljuoneet m eillä  m ielä nfeaSti om at, t a c o n p a  
m pöSfin  puljua fiitä, m intm oifia niitten tu lifi o lla  ja  fäpn  
fentäljben enfiffi ta r fa S ta m a a n , m itä  fe iffo ja  f o p i m a a  ja 
t a  v i o i t u t  f e n  m u t a i s t a  n a m e t t o a  rafennettaeSfa ou  
h u o m ioon  olettam a.

R a i la n , m ifjin nam etto vioitetaan, tulee o lla  tafainen , 
fu im a  ja  lu ja  fefä m afym em m ilta tu u lilta  fuojattu . sJta= 
m eltoa  aitoon  m illä än  m uotoa rafenn ettafo m ä rfä ä n  ja  
epätafaifeen p a ifta a n , foS ta  p m päriStön  puhtaana pito fetn- 
m oifeSfa p a ifa S fa  fäp peräti m aljbottom affi ja nam eton fe in ä ' 
m ille m äfifin fin  fpntpp m irtfa^ ja lo fa lan u n ifo ita , jotta  faaS= 
U ittam at ilm a n , © a n g e n  tärfeä tä  on m p öS fin , että na^ 
m elto , joS fiiljen m aan  tila ifu u tta  löptpp, fioitetaau fyproätt 
m eb en faa n tip a ifan  täfjeifppteen, fo S ta , joS tästä ei a itan a an  
pibetä fjuolta, eläinten jnom am ebeffi täptpp fäpttää  epä= 
puljbaSta m että, jota a itaa  m oittaen faatta a  niitten terrae= 
pttä m aljingoittaa .

N am etto  m oib aan  tetjbä jofo p u u sta , fim iStä , t iilistä  
ta lt ta  fam eSta ja fan erm iS ta , fen m u taan  m itä n ä is tä  a i ' 
neiSta  tu lloS tifin  fa tfo ta a n  fja lm im m affi ja  fom eliaim m affi.
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'{Suunaraetoita fcljutaan gteenfä terraeellijemmiffi tuin mutta,. 
jppStä että oraat raähemmän foSteita, mutta fun puuitarae- 
tot, ollen raähemmän feStäraiä, taraantafaa faipaaraat for= 
jauSta |a fentähben ajan pitfään täpraät fallitffi, marfinfin 
jetnmoijiSfa paifoiöfa, miSfä metiäntuotteet oraat forfeatm 
maSfa hinuaSfa, tieneepä tiilistä muuratut naraetot eteraäm- 
piä, ne fun oraat puunaraetoita monta raertaa feStäraämmät 
oaroeSta ja fauerraiSta naraettorafennuS faabaan raerrat- 
tain peipolla, mutta fun tämmöisten naraettojen feStärapp= 
beStä maaSfamme raielä on raarfin raähän fofemuSta, en 
täSfä rupea niistä mitään raarmaa päättämään, raaan 
tâ bon ainoastaan firauttamatla mainita, että jaracSta ja 
fanerraiSta tehty rafennuS raaatii erittäin lujaa perustusta 
fefä faifitt puolin huolellista työtä, jonfa tähben femmoi- 
n en ratennuS on uSfottaraa ainoastaan afiaatt täpbellifeSti 
perehtyneen miehen tehtäraäffi. Äirainaraetot oraat meillä 
jotenfin pleifiä, ja miSfä hpraiä firaiä on läheltä faatâ  
raiSfa, tämntöifet naraetot juureen feStärappteenjä nähben 
eiraät tule niintään falliiffi, tuin taraallifeSti luullaan, 
töirainaraettoa rateunettaeSfa on fuitenfin raaarinmtettaraa, 
ettei täytetä niin juuria firaiä, että ulottumat foto feinän 
läpitfe, foSfa naraetto ftflä taraalla täy tylmätfi ja foSteaffi.

'OJtitä uaraettorafennuffen muotoon tulee, on pleenjä 
phbenteteraää, tel)bäänfö fe enemmän neliöntapaifeffi raai 
pytfytdifefftfö, fun fumpaifeSfafaan tapatit) eSf a ei tnen= 
nä liitoihin. Ohimennen tahbon raaan mainita, että 
mitä enemmän rafeunuffen pohjafumio lähenee neliön muo
toa, fitä enemmän tilaa fyntyy lamalla feinäniitalla. s$ää- 
ajia on fuitenfin, että naraettoa raoibaait tarfoituffenmufai- 
feSti fifuStaa, fefä että fe tulee niin raatoifaffi ja tilaraaffi, 
tuin fiihen fioitettaraain eluffain paljous raaatii. 'JtytauS 
ei ole hproö, mutta ei liitä araaruuSfaan, foSfa häneen 
tulee pyfyd tarpeellifen lämpimänä fen lämpimänmäärän 
tantta, jota lähtee eluffain ruumiista. 3°S naraetto jen= 
täl)ben tehbään ifontmaffi tuin tarraiS raaatii, fillä taraalla 
raaan luotta lifätään rafennuSfuStannufjia.

9iiittäroä forfeuS feSfifofoifeSfa nqraetoSfa on 12 
jalfaa, mutta ujein jaattaa olla raiifainta raähentää for- 
feutta ja fen raeroSta panttia etufoille juurempaa per- 
mantô alaa. 'Jtäin fyntyy tarpeellifen ifo ilmantila, la
malla tuin jofainen eluffa jaa fyöiffi araaran ja mufaraan



25

o lo p a ifa u , Uutan että ra fen m tS fu S tau n u fjet fctt p u o lesta  
nouferoat. SUlautoin on itjeStään  (elroää, että m itä  tujein- 
m a ffi ja  tiiroiin im äfji uaioctto roaruStetaan, fitä a m a ra m p i  
jen (opii o lla , ilm a n  että fe fen p u o lesta  Iät) fp tm ä f(i.

fiaipio eli m ä lifa tto  teljtäföön IjuolellifeSti ja l i r o i n  
ta a ja fji  (m u n a tu ista  la u h o ista , © a u m a n ia tto m iS ta  la u h o ista  
teljtppn fattoo n  (pntpp ennem m in ta iffa  m pöljem m in va lo ja , 
jo tta  roaifcuttaroat natoeton läm pim än ä^pitoa  ja (en ofjeSja  
pääStäroät lautal)öprpjä tun tem aan plijille, m istä  (iellä (äi= 
iptctpt rcljum arat tu rm eltu m at ja  fäproät elufoille maSten=  
m ieli(if(i. J ä m ä n  li(ä f(i roarifee ratojen fau tta  p lijiltä  
fyeinänruupuja p. m . törfp ä  elu tfa in  päälle , joten n iitä  on  
tpölääm pi p itää  puhtaana. J täiStä  (p istä  n iin tu in  ntpöS; 
fin  roehou eli m iintait roälttäm i(ef(i roälitattoon ei tetjhä 
ujeantpia o n tto ja  tu in  rehujen puhottam iSta roarten m ä ittä ; 
m ättöm äS ti tarroitaan , ja au tot roaruStetaan lu u tu lla , niin  
että n iitä  tjeti rehujen puhotettua m oihaan (u lfea .

p e r m a n to ja  naroetoiSja fäptetään m on en lai(ia . p ä ä =  
eljtona, {olion ttametoti perm annon tulee roaStata, on , että 
f e tarjoo  elufoille m u fa m a a  ja  pu&haSta lepofiaa, ollen (a= 
m aila  feStäroäinen, (efä  että (en a m u lla  la n ta , n iin  roetelä 
tu in  fiin teäfin , m oihaan  tarfo in  fo r ja ta . p a r h a a n a  pihe; 
tä ä n  pteeniä foroaf(i p o ltetu ista  tiilis tä  teljtp perm anto , (e 
futt ei lä p äife  ro irtjaa  ja  (en m u of(i helposti m oihaan  p itää  
puh taan a . J än in töin en  perm anto fäp fu iten fin  m evrattain  
fa ltiiffi, jo n fa  täljhen roäljäroaraijem m at Ijarrooin rooim at 
rpljtpä m o ista  perm antoa N auttim aan, m a itta  (e feStäropp; 
hellään  fp llä  p a lfit(i(i fn Stan n u f(et, n iin  ettei (en jo ta  na= 
m ettoonja  terran  on (aan u t tiiliperntan non, tarroinnefaait 
fa u p p a a n ia  fatu a . äöäljem m äii otollinen on m u fu tatim iS tä  
(ostettu  perm anto , (ppStä että (e enfifiifiti tarjoo elufoille  
epätafa ifcn  m afu u jian  ja  toijefji läpäisee roivtjaa, jo ta , a lati 
m ähäteS(ään , nam ettoon (pnnpttää paljon  e lu tfa in  term ep; 
helle roal)iupolli(ia höprpjä. un la illa  fu im iffe illa  täm inöU
neniin  perm anto fu iten fin  m oi o lla  jotenfin  au ttam a, 
© a tn a n la ife t  {»aitat (eu raa m a t pleenjä p u u perm an toafin , 
jo ta  (itä  p aitfi on liu faS  ja  roäfjeinmän feStäm pptenjä rouotji 
roaatii a litu is ta  fo rja u S ta  ja  uuh iStuSta, fäphen (itiä ta - 
roalla pitem m än a jan  fu tu eS ja  ehellijiä m iltei fa lliim m a tji. 
p e r m a n n o lla  m o n is te ttu ja  naroettoja täptpp p u o lu sta a  (ii= 
tätin  (ppStä, että n iis tä , ottoon p a perm anto n iin tä ;
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täinen Jjgmänfä, on paffo pari fertaa päimäänfä forjata 
pois lanta, joten ilma tämmöifiSfä nametoiSfa aina on 
jonfun merran puhtaampaa hiin |emmoifiS|a, misfä elur= 
tain laffaamatta täptpp feifoa uloSteittenfä päällä ja ääreSjä, 
jota ei fuinfaan moi olla luonnonmufaiSta.

SBähäifemmiSfä nametoiSfa faattaa fuitenfin tulla 
jotenfin hptoäSti toimeen pennannottafin, fun maan on 
runfaaSti ja felmollifia htimiffeita fäptettämiSfä. Jennan- 
ilottomat uametot omattin meillä mielä pleifirnpiä, ja niit
ten puoluShtffefjt mainittafoon, että niiltä faabaan enenin 
män ja parempaa lantaa hiin permannolla maruStetuiSta. 
(Suurimpana mastuffena permannottomiSfa nametoiSfa on 
fe, että eluffain fiinnittimiä ja fehniä täptpp afettaa niin, 
että niitä lannan faSmaeSfa moibaan tarpeen mutaan nos
taa, joten phä nienemät rifh ja maatimat forjauSta, fefä 
että tämmöistä nametoiSfa hip tornin maifeaffi ppfpttää 
ilmaa tafaifeSfa lämpimänmääräSfä. Sannan fasmaeSfa faS' 
maa tämminfin, ja lantaa ulnSraietäesfä huone taas laattaa 
fäpbä fplmäffi, foSfa tämmöisten namettorafennuSten tar= 
mitiee olla merrattain torfeita, joten tutafin elutfaa tohti 
löptpmä ilmanmitta fuureSti maiftettelee.

©nimmin puutteemalaifia farjahuoneet meillä taiten' 
tin omat fiinä juhtein, että ne tamallifeSti omat metfein 
totonaan pimeitä, fefä että niisfä ainoastaan nimeffi on 
minfäänlaiSta ilmanmaihetuSlaitoSta. ^a phtä faifh raitis 
ilma faifille elämille olennoille on niin tuifi tarpeellinen, 
etteimät |eu puutteella moi|i montataan filmönräpäpStä 
pp|pä hcugiSfä. ÄarjahuoneiSja pilaantuu ilma |angen 
pian |efä eluffain heugitpffeStä että palamaata lannasta 
nousemista höprpistä, ja laattaapa ujein fäpbä niinfin mpr= 
fplli|ef|i, että elufat, fitä jonfun aitaa hengitettpänfä, fäpmät 
marfin fipeäf|i, jopa joSfuS fuolematfin. ÄaihSfa eläinten 
|uojiS|a on |entähben mälttämättömäSti pibettämä huolta 
liitä, että ilma alitui|eSti uubiStuu ja pibetään puhtaana. 
3>lma laabaan parhaiten uubiStetut|i |iftä tamalla, että mä= 
häiftä reifiä tehbään naraeton feinään, toi|et lähelle laipiota, 
toifet permannon rajaan, ©bellisten lautta pääjee pahem 
tanut ilma pois, jälfimmäisfen tantta taas mirtaa uutta, 
raitista ilmaa fifälle. -äJtiltei lamaan tapaan maifuttamat 
ilmatormet, jotta, alfaen laipiosta, famupiipun tamoin me= 
nemät ulisten läpitfe, ulottuen mejtfaton harjaa mähän pierua
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mdffi. 3>lmatorroet tefjbään neljästä, (i:eu tuuman lempi- 
feStä, fileäffi IjöplätpStä lauhasta, jotta naulataan r)fc 
teen neliShtlmaifefjt torraeffi, jota ofjuf ai jermuilla mälilam 
botlla jaetaan fulmittain ueljäffi mäljemmäffi tormeffi. Za& 
tä on je Ijpötp, että ilma pääfee tvapaammin fulfemaan 
uloS ja fifälle, foSfa faffi maStaffaiSta tovmea aina maU 
futtamat fillä lamalla, että toista myöten pilaantunut ja 
lämmin ilma menee uloS, lamalla tuin toifen fautta fplmää 
ja raitista ilmaa taaS mirtaa fifälle. Suinfa monta täm
möistä ilmatovmea tarvitaan, riippuu tietpSti nameton fum 
ruuhesta. 28äf)emmiSfä nametoiSfa lienee fuitenfin pari 
lemmoista fpllifSi pitämään ilmaa puhtaana. 3fmanrt)ail)l0; 
laitoffia toimitettaessa, ottootpa minfälaifia taf)anfa, on 
aina muiStettama, että niitä on afetettama niin, ettei ilma- 
mirrat Suorastaan foljtaa etufoita, niinfuin mpöSfin, että 
niihin on Ijanfittama fulfuneumot, joilla laitoffia moibaan 
tarmetta mpöten julfea ja amata.

äöalo on mpöSfin faifille elämille olennoille tuifi tan 
peellineit. ©itä paitfi ne tolin moimat elää, mutta aino- 
aStaan fitumaa elämää. f\oS efim. fatfelee pimeäSfä telia- 
riSja taSmamia perunantaimia, nämät omat peräti toifen- 
näföifiä, tuin matfeubeSfa faSmaneet. Xämmöifet taimet 
omat näet peittoja, niiltä puuttuu faSmien luonttollinen 
mitjeriä märi, eimätfä ne itinä fefjitp felmotlififfi faSmeiffi, 
maan tuntumat ja fitolemat ennen aitaanfa. $a jama on 
eläinten taita. 9Mään eimät jaata pimeäSfä miitjtpä ja 
merteStpä, maan fitumat ja Ijeifontumat. SBaloifiSfa fuojiSfa 
olemat eläimet, maitta eimät faa parempaa vuotaa ja tjoitoa 
tuin pimeiSfäfään feijotetut, omat pf)tä taiffi paljon milf= 
taampia ja termeentpiä. XäStä on fyelpoSti pmmärrettämä, 
tuinta tarpeellista on, että farjalmoneet monistetaan tav- 
peeffi monitta ja ifoilla affunoilta. Slffuuat tef)bään mie= 
tuffaimniin ratennutfen jtnmfeiniin ja ajetetaan niin tovfe- 
alle, ettei päimänpaiSte Suorastaan lanfee eluffain filmiin, 
maan temiää enemmän feStelle juonetta. $oS atfunoitla 
tafybotaan itmanmaifyetuStafin mälittää, ne teljtaföön mata- 
lammiffi ja lemeimmiffi, tuin muutoin on tamalliSta, fetä ma= 
ruStettafoon pläreunaan tiinnitetpillä Saranoilla. ©itiä ta= 
malta aftunat näet, autitin ollen, fuojaamat fabetta ja 
tuulta maStaan, eimätfä marfin IjetpoSti mene ritti.

ŜJ?itä namettojen fifuStuffeen tulee, tämä aina on
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tefytänui (emnioifetfi, että elutat (aamat mufaroat ntafuujiat, 
ja että ruoffimtnen n. m. aSfareet röoibaatt êtpô ti ja pi= 
faifeSti toimittaa. Ruoffimtnen tapahtuu pleenfa ä̂feî tä, 
feitniStä taiffa refyutarooilta. jättejä et fuitenfaan enää 
ufein uubemmiSfa namettorafenmiffiSfa lamata, ja ne omat= 
fin marfiu luonnottomia ja epämnfanria, foSfa eluffain, 
niiltä fpöbeSfään, täptpp noitaa päänfä liian torfeaHef 
niin että faulalihaffet mäfpmät, jonfa tähbeit alfamat rph' 
tää ruofaattfa permannolle moibaffeen (itä fiitä fitten hel
pommin fpöbä. paljon Reiniä i). m. vuotaa fotfeentnu (en= 
tä̂ ben elnftain alle ja menee (idä lamalla ainoastaan lan= 
nait arrooifeffi. 3a täl)än tulee mielä, että IjäffijärjeSteU 
maa nonbatettaeS(a ruoffiminen mpöSfin täi) mairoaloi(em= 
maffi ja pitfädifemmäffi. Seinään fiinnitetpt feimet omat 
niinikään ntoneSja (ufjteeSfa fopimattomia. Riitä on mai
tta pnljbiötaa, ja ne moimat f̂ elpô ti mennä riffitin. pal
jon ebudiiempia omat ruofalamat, joita tê bään ptanfitiSta 
taifta tiilistä. Re omat pleenfä feStämäntpiä, joitta iät)- 
ben ajan pitfääit tulemat tjetpommitfitin, ja niiltä eluftaiit 
on mufama vnotaanfa ottaa. Rnofalamat moibaan aiettaa 
jofo nameton (einämieriä piltin, joten ainoastaan pffi eluffâ  
vimi tulee (eifomaan lautan laman ääreSfä, taiffa (itiä ta= 
mada, että elutat (eijomat maStaftain, vctjutama mäliS(ä. 
3BiimemaiuituS(a tapauffeSja taaS lamat moibaan aiettaa 
jofo piltin taiffa poifin namettoa. Molemmilla tamoida on 
eri etuja, ja phbentefemää onfiit, fumpaa niistä noubate- 
taan, tun maan muutoin faabaan faifti pipoin ja tarfoi- 
tuffenmitfaijeSti järjeStetpffi. 3oS lamat ajetetaan poifin 
namettoa, etufat tulemat (eifomaan ujeaimniSfa rimeiSfä, 
joten erivotuifet taiffa muutoin erintaifet elutat helpommin 
moibaan erottaa toi(iStan(a ja niitten ruofinta järjestää 
eluffain eri omaiiuuffien ja maatimuSten mutaan. ânta= 
fägtäroät tulemat olemaan maStapäätä omia, joten lannan 
uloSmienti fäp ĉtpommatft j. n. e. îtfinpäin afetetuiSta 
lamoista taaS on (e etu, että elutat faabaan pifaifetnmin 
ja mufamammin ruofituiffi ja niitten muu hoito ja (ilmädä̂  
pilotin helpommin toimitetuffi. 3°^ leiman ääreen a(ete= 
taan ainoastaan pffi riroi elufoita, lama tê bääit ainoaS= 
taan 4:än jalan lemcäffi. Mutta joS faffi riraiä elufoita 
tulee fpömäärt famalta lamalta, tämä teljbään mähintääm 
fin 6:en jalan lemeäffi. haraan forfeuS permannosta ei
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jaa olla 2:ta Jaffaa Juurempi eifä l1 s:ta Jaffaa märempi. 
Soutaman fumpaifeenfin ofyeen teljbään noin 12:ta tum 
maa lemeä Ja 5—6:tta tuumaa Jpraä, mieluimmin ppöreä̂  
pohjainen mefiruufyi planfuiSta taiffa femerttifXd muuratuilta 
tiililtä. (Sttei efufat pääfift laulamalle ttouf emään Ja toi= 
nen toifenfa rehuja anastamaan, lamat maruStetaan piste; 
aibalfa, Jofa tebbään niin, että luntin nauhan fofjballe jä̂  
tetääu ainoastaan niin Juuri auffo, että pää maatuu 
fiitd läpitje.

Äun miefd mainitjeu, että permannolta marnStctta= 
maSja nametoSja on pibettämä puolta fiitäfin, että etuffaiu 
mafuufia, paremmin tuimana ppfpäfjenjä, tef)bääu taappäin 
mä£)än fattemaffi, fuitenfin aumaltaan Jen merran, että tafa= 
puoli on 1—l1/2:ta tuumaa etupuolta matalampi, itiinfuin 
mpöSftn, että jemmoifen nameton pfjtepteen mdlttdmdttö̂  
mäSti on fjanfittama tarfoitufjenmufainen lantajäiliö, jofjon 
lanta mufamaSti moibaan fiirtdd nametoSta, Ja joSfa ftta 
fitten moibaan tarfoin Jäilpttää, Jiffi futn Je on pellolle 
mietämd, luulenpa Ipbpimittäin foSfeneeni faiffiin pääfol)= 
tiin, Joista tarfoitufjenmufaiSta farjafjuonetta rafenuetta= 
■eSfa ja JifuStettaeSja on maarin=otettama.

JloSfa ujeampia, täSjä annetutta ohjeita fytnoäSti Jopii 
noubattaa muittentin eläinten juojia rafennettaeSja ja jifuS= 
tettaeSja, en fatfo tarpeellijefji ottaa niistä erittäin puf)it= 
afjeni, maan taljbon ainoastaan mainita, että efim. f)emoiS= 
tallin ei pleenjd tarmitje olla niin fyuolellijeStimaruStettu tuin 
lefymänametto, foSfa fjemojet — marjoja tufuun ottamatta 
— tulemat olemaan fijdlla oaljon mäljentmän aifaa, ne fun 
pdimifin omat ulfona ajoSja ja ainoastaan ruofa-ajoiffi Ja 
pöfft otetaan talliin. Äun Jen tijäfji muistetaan, että feS= 
tämppS milua ja faifenmoifia pahoja ilmoja maStaan juuri 
on niitä omaijuufjia, joita felmollifelta tuö̂ emojelta maa= 
hitaan, onpa fyclpoSti pmmdrrettdmdd, että pifemmin Jaat= 
taiji olla maljingofft hiin fjpöbpfjt pitää IjemoJia liian ldm= 
pimdSjd talliSja. p̂dd-ajia on, että talliSja mallitiee pulp 
tauS ja raitis ilma, että fjemoSten on mufama Jpöbd Jefd 
että niillä on fuima ja pehmeä mafuufia tpöstd mdfpneitd 
raajojanja lepuuttaafjenja.

UJein fuutee leijuttaman, että Jifa parhaiten miif;tpp
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liaSfa, ja että tämmöinen mietipibe tobettafin mielä on jo= 
tentin «teinen, fiitä on felroänä tobiStuffena fe furja tila, 
miSfä fifaläätit moneSfa paifaSfa roietä omat. Jppmin roiit)= 
tpäffenfä ja meneStpäffenfä fifa fuitenfin, famoin tuin muut= 
fin eläimet, maatii jiirooa ja puhtautta. 0ifa tojin tahrii ja 
faaStuttaa mafunjianja ja tjinpäriStönfä fuuremmaSfa mäa= 
räSjä tuin ujeimmat muut eläimet, mutta tämä on feura= 
uffena niistä metelistä ja helposti eriämiStä ruotumineiSta, 
joilla fifoja ptecnfä ruofitaan, eitä jitä fentäftben millään 
lamalla jaa fatfoa aifjeeffi pitämään fifoja faaStaifuubeSfa, 
maan päinroaStoin fehoituffeffi vptjtpmään faiffiin maljboO 
lifiin feinoitnn faaStaifuuben poiStamifeffi. Sifaläätti on 
fentäl)ben puhtauteen näljben mitä funriminalla huolella roa= 
ruStettama. 0ämän tarfoituSpevän faamuttaminen riippuu 
taaS fuurimmaffi ofaffi permannosta, jofa, joS tilaifuuS 
fuinfin nmötemantaa, on tehtämä fementiStä ja foroitettaroa 
niin, että erinäisten farfinain permannot tulemat jotenfin 
faltemiffi niitten ulfopuoletle fioitettaroaa lofaroiemäriä fof)= 
beit. 0itä paitfi tehbään farfinain peräpuolelle noin 2—3:en 
forttelin forfuifet lamat fioilfe mafuupaifoiffi. 0uurta 
hitolta tulee mpöSfin pitää fiitä, että ilmaa moibaan pitää 
puhtaana, jofa, famoin tuin namettorafennuffiSfafin, par= 
haiten tapahtuu fillä taroalla, että fattoon ja feinään td)- 
bään ufeantpia, fohtuullifen ifoja henOreifiä, joitten fautta 
foSteuS ja paha ilma pääfee pois ja raitista ilmaa fifälle. 
3a muiStettaroa on lopuffi, ettei roaloafaan faa ftfaläätiStä. 
puuttua.
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