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Suomalaifen $irjaKifuuben «Seuran firjapainoäfa,
1893.

SifatityS IjebeltttätoUjefyffett fc^tt^ffccrt «SuomeSfa.
§iebelmämitjetps on jo fauan ollut tunnettu meiltä
S u o m en a , fen tobiötaa fe ltjljt)t film ait») fen voat^eifiin,
jonfa täsfä tulen efittämään. © itä mastoin on oppi puu»
IjebetmiStä eli pom ologia, m iltei tuntematon tiebonfyaava
fuurimmatle ofalle ©uom en fjebelmämiljelijiMStä.
©bellisten muofifatain maltiollinen lemottomuuS ja
©uom en fprjäinen af emä omat näil)in faaffa tehneet mal)»
bottom affi faifen tpön tällä alalla. 3>a fun m ito in f aa»
tiin raufya maahan, oli paljo muuta ja täljbellifempää, jo»
tjon oli rpljbtjttämä, joten ei ljebelmätarf)an ofaffi tullut
tarpeellinen huomio, etenlin fun fe ufeimpain mielestä
oli olemaSfa enemmän burnin fuin f)t)öbpn muoffi. iUhttta
npt, fun utfomaat omat ofoittaneet meille että tämä milje»
tps moi muuttua elinfeinoffi, mieläpä marftn ebultifeffifin,
tulee ©uom en pom ologia mälttämättömän tarpeellifeffi.
3Jfitä pom ologia fitte on?
SBarfinaifeSti fe fäfittelee Ijebelmäin nimet, luonteet,
utfomuobon, fifällifen rafenteen ja ominaifuubet, niiben mä»
rin, niiben mallon eli fifuffen, niiben maun, niiben aifai»
femman ja mpöfjemman fppfpmifett, niiben failpmäifppben
ja mietä fjebelmien, maaitlaabuSta, ilm analasta ja paifalli»
fista fu^teiSta tippumat eline^bot, jota feiffa onfin pian
tärfein meibän pol)joifeSfa maaSfamme; fitä paitft fe tieto»
jen täpbentämifeffi ottaa huomioon puiben fasmamistaman,
lel)bistön, fuffim ifen, ijän, jolloin alfamat teljbä Ijebelmiä,
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niiben^eStämtjhben ja fatoifuuben (elä loputft eri Ijebelmän*
lajien historian ja temiämifen. S a ifis fa fi»iStt)Sm aiSfa
n^ltjjään tiebetään ja tunnustetaan että tättaifet tiebot lje=
betmistä omat tarjjeelltfia ja »ätttäm ättöm iä järjelltfen
t)ebetmämitjelt)ffen harjoittam ista marten.
8oS »crtaam m e maamme ^ebelmärDiljeltjetä maan*
ttjitjelljffeen huomaamme että maanmitjetiä am ntatisjaan
jo on faamuttanut fen päämäärän, johon me hebetmämitje*
Ii)ffen fuhteen pprimme. f)ä it tät)betfifeSti läjittää miten
hhöbhltistä on tuntea fa iffi ne eri m iljatajit ja niiben toi*
finnot, ruoholajit, potaattitajit, juurifasm it h- tn. m itä S u o*
meSfa »itjettään. SBatiteSfaan fasm itajia on hän jo marfiit
itfenäijellä faunatta, tietää m itfä la jit fomettumat hänen
mitjetemäänfä maantaatuun, tuntee fauppa*otot ja mitä hän
paraiten jaa mt)t)bt)ffi ja ajettaa ajiattfa fen mufaan. 3oS
fitmäitemme faSmitartjaa, näemme että fiettäfin on päästi)
niin pitfätte että »itjettää n tunnetuita »a r m o ja ruofafaS*
mia. «Samaten on taita fuffam aitten fuhteen. ^ o fa M a tta
on m ääräät) nimettfä, tiebetään mittoin fe on fptmettämä
ja mittoin fe fu ffii ja fen mufaan järjestetään fuffari)l)m ät.
2 )iitä taas hebetmätarhoitjin tutee, »a ltitfee ufeim m isfa i)t)ä
»ie tä epätuarmuuS ja fefatmtuS. O m ista ja fäpSfetee fuin
muufatainen ainafin omaSfa puutarhasfaan, mutta näi)t*
tääpä fittä fuin atfaifi tämä tietämättöml)t)S »äljitetten fät)bä
rafittam affi.
SBoimmefo fitte toimoa pääfemämme fetmitte puu*
hebetmiemme omaifuuffien ja nimien fuhteen.
SBoimme ft)tlä. S iitä ei epäitemistäfään, etenfin fitit
miehet fcttaifet fuin (Snerott) 9iuotfiSfa, 9ieget V en äjättä ja
Sct)iibeter itiorjaSfa omat faanect nämä tutfim uffet atutte>
ja omat tieteettifeSti fetmitetteet tjebetmätajit näisfä fof*
meSfa pohjoifim m isfa fimiStt)SmaiSfa.
ifJuuhebetmiä on jo ammoin ajoitta »ilje tti). StriStoteteS,
noin 300 ennen t r is t . tefee jo fetmän ja »a n n a n eron » it *
jetthjen puiben ja metfäpuiben »ä tittä . iRoomataifen fei*
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faritunnan aifana, jottoin ruotapöpbän nautintoja pibettiin
fuureSja armoSfa, oti tjebetmärniljelps ppmin fel)ittt)nt)tSeSti*ajatta meni fe taas alaspäin; mäitetäänpä että muofi*
jatojen tutueSja Ijebetmiä otifi mitjettp ainoastaan tuosta*
veisfa ja tunintaiben fetä aateliston tinnoisfa. ÄeStituofatle
ja tanjatte oti tämä miljetpS tpftänään tuntematon. SeSti*
ajan toputtua temifi tjebetmämitjelpS faiffien fanjatuottien
teSfuuteen, niin että 15 ja 16 muofitu’ utla pteifeSti tunnet*
tuina m ainitaan muutamia tjebetmätajia, joita mietä npttin
mitjetlään © atfaS fa, OlanStaSfa ja (gngtannisja.
Sfintta maSta ebettijettä ja marfintin tätiä muofifabatta
on alettu enemmän järjeStpSperöifeSti tpoStennettä pebetmä*
opin atatta. OianSfan, S e lg ia n , © a lfa n , Englannin, £anS*
lan, SBenäjän, Oiorjan, mietäpä llm erifantin pebetmämitje*
liät otiroat tpttästpneet Ijebelmäpuutarpoisjaan mattitfemaan
fefamuuteen. SDJietjiä on fentätjben itmeStpnpt, jotta tulin
omat tehneet jetmän oman maanfa pebetmätajeista, omatpa
mietä tofeneet fuunnitetta niitä r u m iin ja järjestelm iin,
mutta tameammat tertomutfet näistä tuttim ulfista eimät
jomettu tätjän pieneen tirjafeen. £a!jbon main tptjpeSti m ai*
nita että pom otogian atatta on täptettp paljon moimia ja
tutemaijnus maatii mietätin enemmän tpötä, aina jen mu*
taan luit tjebetmätoifintojen tutu tifääntpp. fiijääntpneet
tiebot tjebetmistä, ptjteistpö ja jotam uotifet näpttelpt omat
tuitenfin tehneet tämän tpön mafjbottifetfi ja fjetpommatji.
UttomaataiSten pomotogien efimertti telottaa meitätin otta*
maan ojaa tätjän itjmistunnan miljetpstpöljön ja rptjtpä fet*
mittämään fita pämmintiä, jota näihin jaotta on mattinnut
ufeim m isfa IjebetmätartjoiSfamme, etentin tun meiltä npt
juuri taitisfa fanfaterrotfisfa on Ijerännpt porrastus tä*
tjän afiaan.
ffianfja ennottatuuto ettei muta ©uom en itmanala
jomettuiji torteampaa mitjetpstä merten, on faanut mäistpä
jen totemutfen tiettä, m infä olemme jääneet Otuotfista ja
N orjasta, © am apa ennottotuuto fe mnojijatojen tutueSja
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lDQötuSti taitfea totljeftjStä SRuotjiejafin; oli aifoja jottoin
armettiin ettei D^uotfiefa mufa tptmän itm anatanja |a tarun,
huonon maantaatunja täpben maanmitjetpetään moifi me*
ncetpä ja mielä mäpemmin mcneStpijiroät muut pteifct mit*
jetpetaem it. SDtutta aita ja pptämittainen ebietpg omat
moittaneet ennattotuutot, iotta npt mitjetptfen tieltä pätene*
mat topben p o lo is ta , ja tuutinpa maan fiettäfään enää top*
tämät turm apaitfaa, toeta popjoijim m aefatin 9tuotfiefa np*
fpjään on rppbpttp faemi* ja puntavpatöipin.
©cpubeterin mutaan on Stiorja ppmä pebetmämaa.
Stina £ronbpjem iu asti fppjpmät ©raoenfteinevit ja rait*
tiita, m oim atfaita ja fatoifia pebetmäpuita faabaatt jiettä
.taem am aan, fiitoS ottoon © otfroirran, jonta tam m in mefi
taupbuttaa N orjan ranniton ilm analan. Stina 64° faatfa
pittin rannittoa tppjpmät SBatfojet aetratanit, Sltefjanterin*
ja SOtetoni*omenat p. m. tapfin tepittpneitji. N orjan taat*
jo ieja muorien etelärinteittä, ©ognemuonon ja tparbanger*
muonon taatfoieja lamataan ppmiä pebetmäpuutarpoja, joiöfa
faemaa juuri m äärä m ainioita pebetmätajia.
äftutta D tuotfiatin täptpp tätä nptpä pitää oimatti*
jena pebetmämaana, jittetun O'. (Snerotp pebetmiä mitjete*
mätte pteifötte on tuonut ejiin tobietutfia fiitä. ©tentin
maan etctä*ofiöfa, aina SDtäätarjärmeen faafta, mitjettään np*
tpjään ufeampia 9tanefan ja © elgiait pienoim pia päärpnä*
lajia, «Satjan jaloim pia tirfifoita ja luumuja. SDtutta pebetmä*
mitjetpe ei ote jeijaptunut Sötäätarjärmen tienoille, fe tnttee
mertatteen, mutta m arm aeti topben popjoista. ©ejten tie*
noitta mitjettään ppmältä meneötptfettä muutamia omena*
tajia, fem motjtafin, joiben on tuultu fomettuman main 9tuot*
fin teeti*ojiöja roitjcttämitji. © itä jiinä tpttä. tpiitimen
ja Suutajan tienoilta on faem i* ja pebetmämitjelps ppmin
ebietpnpt; on faatu tobietetuffi että ruotafaem ia, joita
mitjettään etelä* ja feeti*ofaöfa SRuotjia, m pöetin meneetpt*
fettä moi mitjettä maan popjoiö*ojaefa, joöfa moimat antaa
ppmiätin jatoja. SOSunn muaSfa jäätiin SpiitimeSjä m. 1883
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fu rffuja fljfm ättä maatta, haaparannan tienoilta 66° on
jo tauan mitjetty 9tu$feita firjiffoja , jotta mastaamat 2Be=
näjän SQ5tabimirin firjiffoja .
$un tuulemme miten juureSti fjebetmämitjetys miimc
muojifytntnenieit futneöfa on ebiött)nl)t UtuotjiSja, jaamme fiita
tehotusta futtemaan peitän jätisfään. SJTie on meille amau*
tunut ja työ on nietfoifeSti fäynyt yetpommafji, tun jaamme
yymäfjemme täyttää niitä taajoja fofeita, joita 9tuotji$fa on
tctjttj. ättutta ättbön futaan tuutfotaan, ettei täättd ©uom cSfa*
fin otifi mitjetty Ijebeltniä, maitta tämä m itjelys aita aioin met?
tein on rauennut tyhjiin, jof)on on ottut jt>tjnä fefä ne juuret
historialtifet maineet, joibeit ataifena maamme on ottut, että
puuttumat ticbot puutarhamitjetyfjeStä. $ o fatotijuubcn oi*
fatia mitjcttiin. ^ebetmäpuita tuomarein ym päristöttä maan
tounaSofaSja, mutta ylläm ainituista jyistä niiben mitjetys
ci teminnyt juuri fauaS tuoStarimuurien utfopuotette.
aitaamme aifaijim m aSta ^ebetmämitjetpffegtä ei ote
fäitynyt m itään tietoja, ja jamoin on taita 3tuotfiSfa ja
OtorjaSja. 8afi m anioitta ajoitta tobistaa fuitenfin, että
9tuotjiSja jo jittoin aita aioin h a jo tettiin tätä mitjetystä.
IDtuuit muaSja jo SOtauno Öieljaffo ( f 1374) ju listi puutar*
tjat rautjoitetuitji; IjebetmämarfaubeSta oli m äärätty „fotm e
m arttaa ja ffo a ". $ a ©otttaubin tafitin jo m ääräji ratt<
gaistnffen jitte, jota mafjingoitti m etjäsjä faSmamia fjebctmä®
puita. SJluuta puutartjatirjatlifuutta ei otetaan näiltä ajoitta.
Grnfintmäifct S aafa^fu n in faat fofim at ebistää faif=
fea nyljetystä jefä 9tuotjiSja että © uoraeSja; jos ci muu
auttanut, täytettiin m ahtifäsfyä. ÄuStaa S a a ja ei moiitut
jietää että Otuotfin ifim anfjat mi^ottijet Ijanttimat ruofa»
fasm ia hänen mattafuntaanja ja antoi jeutäyben fäsfyn että
maan „jätcrifartaitoit)in " oti taitcttama »y rttita rh o ja ".
$aarte I X feurafi fatnaa perustuumaa. iDfutta 1500
fumutt lopulla ei fuitcnfaan UtuotjiSja, enemmän tuin <Suo=
meSjafaan, ottu tuttu pitemmälle, tuin että toijiin t)crraS=
fortunoihin oti faatu pienet istututjet „fyöffim a u stim ia "
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toarten taf)i muutamia hebetmäpuita. @en aifaanfai tui»
tentin Kustaa SBaaja että OanStataiSten fijaan K atitom aa »
taifet npt nmoroStanja atfoiioat tuoba tRuotjin m erifaupun»
teihin taloattijimpia ruotataSioia, taatia, jiputia, porttanoita,
paStinattoja, p. m. — £ ö tä tuontia jatlettiin imetä 1700
tunnut atfupuotetta.
© eu raji fitten fotm ethm m eniouotisjota, jota fuureöti
ttmifutti fa iffiin oloihin jeta SRuotjiSja että ©uom eSja.
© otafan tarit patajinmt riffaine jotajaatiineen, tinnantapai»
fia afuntoja ratennettiin aatelisten titufjitte, juuremm oijia
puistoja ja puutarhoja laitettiin, ja tasioihuoneitafin ra»
lennettiin, ©tentin Sristina»fu ningattaren aitana ebistpi
hebetmämitjetps fuureSti. äftuun muaSja on fittä ajotta
m uistiinpanoja freiloi P ieta ri 33raf)en rafentamaSta juuresta
hebctmapuutarhaSta SKMjingS’ ön faaretta 3BetteriSjä, joSfa puit»
tarljaSfa oti jatoja omena», päärpnä», tirfitfa» ja tuumupuita.
©uom eSfatin niittä titufjitta, joita ruotfataifet aatelis»
junmt om istiloat, alettiin näihin aitoihin harjoittaa ei ai»
noustaan y r ttita r h o in " maan mpöStin hcbetmäpniben toit»
jelpstä.
gijääntpioän hmrattifuuben oheSja jatfui ebiStpS
tätiä atatta aina K aarle X I rebuftioniin asti. ©enjättecn
jeuraji ta a rte X I I h°ttituSaita, jota m pötänjä toi joban
rajitutjet ja furjuubet ja jaattoi maan perifabon portaalle;
laitti ebistpminen jittoin jeijahtui, huomatuinpa trjiljettjfjen
fuhteen juovaan taantumistatin. Stiutta ei jiina tptlä, muotina
1709 oti tätini jetä 9tnotjiSja että ©uom eSja niin tainatto»
man fotoa, ettei toista jettaista m ainita 9tuotjin mitjethS»
historiasja.
op ettajan i, tohtori O . ®nerott)in huomaututjeSta, otin
9tuotjiSja otteSjani titaijuubeSja nafetnään m uistiinpanoja
tältä ajalta, jotta erittäin toStiinat hebetmätoitjethStä. 9tämä
muistiinpanot oti tehnpt toattioneutooS freiroi © onbe, juu»
rieit maatitutfien om istaja UJJäätarin tienoilta ja juuri l p
betmäroitjetiä.
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SoSfa nämä muistiinpanot mataifemat mpösfin oloja
©uom eSfa, moiroat ne täsfä faaba paiffanfa:
,,1709 muoben tumattoman fpitnä taimi teli lopun
meltein taifista maan pebetmäpuutarpoiSta, niin että täältä
puutarpaSfa 600 pebetmiä lastuamasta puusta tuSfin enem*
mätt luin 9 jäi faSmamaan toifena fefänä taitista niistä,
joita minun jeuraamana muonna täptpi antaa juuria mpö*
ten palata pois ja pämittää. © ppn ä puiben pteifeen fui*
mumifeen ja luoteinaan muojina 1709 ja 1710 ei ainoaS*
taan~ollut ppfpmäinen ja tamaton tatmipalfanen, maan erit*
täin fe, että taim i atfoi aifajeen, nim ittäin SJtitfelin päi*
mänä, ({olioin puut mietä olimat täpnnä teptiä ja fppfpmättö*
m iä pebetmiä) ja fitte pptämittaifeSti, iim an teubompia il*
moja tapi jniaam iSta feSti puptifuun l:feen päimään, joi*
loin maSta aitoi fataa ja fabetta testi 9 muorotautta, niin
että tervaSfaau futi pii fapben fppnäräit fovtuinen lumi. J ä m ä
pnnä fe feifta ctteimät puut jääneet pubottaa teptiänfä ja ettei
nesteet, tuten muina muofitta, pääsfcet iaStcutumaan juuriin
fäitptettäm äffi, maan {äim ät jäätpmään puipin, jotta fen=
täpben niin turpofimat että juuret puut jpbäntä mpöten
paifeiiim at iatmaSta aina juuren jaotta, ja nuorempien neS*
teet fuim atti ja poltti pois alituinen foma popjoiStuuii.
@ u u ri oja m etfäsjä fasmamia ieptipuita, paapoja, jaarnia,
piplajia ja tamm iatin tuoieutui tääliä plämaaSfa luutta*
maSti famaSta jppstä." — - - - - - 9tauSfaSfa, ^talia sfa , © affaS fa, Gsnglaitnisfa ja £an8*
taSja tefi pattanen jam ana muonna pptä juuria tupoja tuin
DtuotfiSfatin.
Sun mainittu tptmä taimi teti näin juurta pämiötä
SRuotfiSfa, on äimän iuonnotlista että fe meibän m aasfa pe*
räti tefi lopun faifeSta puutarpamiijeipfjeStä. Sfou=2Öif)an
jälteen oli maa niin perin pämibliä ettei ollut aitaa ajatella*
taan pebetmämiljelpstä, jota ajan fatfantotaman mutaan
monen mielestä oli main ptellijppttä. (gttei pebetmämilje*
IpS mietä menneen muofifaban feSfimaipcitla ollut ottein
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pääsjyt tunnon altuunfaan tobistaa Sinneit „2 )ta tta t", joisfa
hän tuo ejiin runjaita tietoja m iljelytjen taloubeSta, mutta
m ainitfee main hytein Ijartooja hebelmälajia. „S tä n e n m at»
taS fa" (1 74 9 ) m ainitaan muutamia hebelmätoijintojen nimiä.
SBuonna 1772 m ainitaan taas että taim i lesti „yh tä»
m ittaa" marvaStuuSta ljuljtifuun puolim äliin. S illo iu tin teli
je juuria tuhoja ^ebelmäpuutar^oisja 9?uotfin leSfiojaSfa.
la i t t i luumupuut luolimat, ja oja jiemenfjebelmäpuista,
etenlin ulfom aalaifet, jotta tietysti olimat arempaa laatua,
tirjilla p u u t olimat ainoat, joita ei paitanen mafyingoittanut.
SöaSta tun oltiin mähän toinnuttu joban ja yllä
mainitun loman taimen jeurautjista, aitoi m iljelys tutoiS=
taa ja tultuneumot järjestettiin niin fään n öllifitfi SRuotjin ja
«Suomen m älillä tun jiit»en aitaan oli m aljbollista. 'Jte
Stuotjin aateliSmiefjet, joilla oli tilu tfia Suom eSfa, mietti»
mät tejänjä täällä ja toiroat mutanaan tasm i» ja hebelmä»
m iljelytjen. Dtuotjalaijia tuli tänne, peruStiroat rautatein
taita ja näiben ym päristölle laitettiin, puistoja ja hebelmä»
puutarhoja, joisja mielä nyttin tapaa mantjoja hebetmäpuita.
O len tamannut muun muaSfa jaban muoben manhan pää»
rynäpuun, jota mielä oli marfin terme ja ycbetmiä tuot»
tama, maitta tojin ycbelmät olimat pieniä.
9täin ebistyi m iljelys tunneS aita tuli, jolloin 97uotjin
ja Suom en toytaloita yljbistämät jiteet tattejimat. 1809
muoben rauhan jälteen toitti Slletjanteri I turm isfa ja juo»
jaSja uuji aita Suom elle, aita täynnä lupautjia ja toimeita.
Sului jotit aita ennentuiu tanja matautui jen merran uu»
besja ajemasfaan että je moi ryhtyä itjettäijeen työhön,
mutta jittem m in on tulettu marmoin astelin eteenpäin jota
alalla. SRaanmitjetys, pää-elinteino maaSfa, on tohonnut
torteam malle tuin rohjettiin toimoataan. Senjälteen ryh=
hyttiin taSmi» ja hebelmäroiljetytjeen, jota jetin miime muo»
jina on nopeasti mennyt eteenpäin. S iit ä tobistaa tyllin ne
näyttelyt, joita miime muofina on maaSjamme toimeen pantu.
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Snnentuin tutiatte alan felitcttä mitä ritfautfia «teittä
utjftjään on ntonisfa maamme ^ebetmäpuutar^oiöfa, en
jaata otta m ainitjem atta m ieltä, jon!a muisto aina tu=
tee {äitym ään Suom en pomotogian t)iStoria§fa. £ än tä
mies oti 9t. Sahlberg, luonnonhistorian ja tatouben pro*
meSjori enfin STuruSja, fitte H eljingiSfä, ja fuuren, $l)t)ä*
järmen tuona oleman m aatilan om istaja, 100 mirstaa polj*
joifeen Suurusta. Siatta metfäifetlä maatitattaan, jota oti
itä n een pitäjäsfä, 150 jatfaa tjti merenpinnan, tutjcSteti
promeSfori Sahlberg ahteraau h^önteistutfimuffiaau mar*
ten. k ä ittä mattoittaan tuli h“ n huomanneetfi että toifet
paifat tilutjetta fortean ja läm pim än afemanja tähden fääS*
tyimät haitoitta aina ntyöfjään
jaotta. S illo in hän
tuli ajatetteetfi että jopifi marjin
taittaa tänne he*
betmäpuutarha, ja tun hän terran täjitti mitä etua jätä
otiji maalle, toti hän taitin moirnin toteuttaa tuumaanfa.
haitta, jota m alittiin, oti järmen rannatta otema torpanpaifta, jolle hän antoi nimetji HumituS; fen raimaanti*
jeett ja matmistamijeen hebetmämitjetystä marten meni 10
muotta. 9)m päri paitan, jota oti taajuubetteen 7 tyn*
nprinataa, ratennettiin 5 typnärän fortuifet hhjijeinät, joi*
beit piti otta fuojana puitte, mutta ntyösfin fopimia tät>*
tettämälji luteena ristitfo* eli jpatieripuita marten (rim i he*
betmäpuita, joiben otjat risteiffoa ntyöten johbetaan pittin
feinaä). SBuonna 1850 jäätiin istututfet m atm iiffi, ja jit*
toin oli istutettu 1,227 omena*, päätynä*, fuumu* ja tirjif*
tapnuta. ^ a itji näitä oti ratennettu tatfi juurta tirfitfa*
huonetta jalom pia lajia marten, joisja tumpajeSjatin oti 18
puuta. SEäSjä fuuritutuifeSja joutoSfa oti päätynäpuita
18, ta itfi eri lajia, luumupuita oti 19 tumutteen ja 14 eri
lajia. SJtunt otimat omenapuita 120 eri lajia, tnotu £u t*
hotmasta, ^tybefistä ja H am purista. Ainoastaan 60 puuta
oti jiemeniStä fasmatettu täältä, ja niitä tihettiin erittäin
hpmitji eitä tuota moi ihmetellä, tun naii utfom aitta tuotet*
tujen lajien luettelon, joSja oli tojotta Satjan m aan ja @ng*
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tonnin jaloim pia „reuettiä", „ta tm iltia " tj. m., jotta ojatji
tietysti eimät fuitenfaan meillä täpfin feljitttjneet, uinuta tuin
ef)tä torfeintaan vuota-omenina tät»tettämiffi. Stalmifjebel»
mät, luumut ja päärynät piimät afetetut taSmamaan riS»
teittoa mtjöten maSten feiniä, jotta pmpäröimät paittaa, jota
paitfi oli 90 niintutfuttua mapaaSti feifomata risteitfoa. i)3uu»
rimien mälitlä m itjeltiin meneStpffellä muutamia miljeltjä
martcn 2ImcritaSta maSta tuotuja {jtjötpm anjittalajia: Qjng*
lijt) Queen, 9Jft)atto Grlija, m aniastaan tuttuja StnanaS»
m anjitoita ja 9iiut| »m a rjo ja ; mattulajia m itjeltiin: Queen
V ictoria , (Soilin punafia ja Slntmerpeuin teltafia fetä, „3 m ei»
maljt tragenbe £)imf>eere“ (lo t jin terroin Ijebelmää faS»
mamia mattuja).
STäStä lertomutjeSta, maitta fe outin marfin m ailli»
nainen, jaa fuitentin täjitptfen jätä että tämä meibäit
maamme oloiöfä fuuremntoinen pritpS oli pantu toimeen
Ijarm inaifella puolella ja pontemuubella ja että fillä oli tor»
ternnpi, tanfaltinentin merfittjS fen lautta että je oli teljot»
tamana efimerttinä muilletiit tetemään fam allatjta tjrittjffia
jam allaifilla m aanpaitoilla täsjä meibän tuljatjärmien maaSfa.
3 a tältä lannatta, jonta peruStajafin luultamaSti mljöS oli
marteen ottanut, on tämän prittjtfcn anjiot marmaantin
tulemaijuubeSfa armosteltamat.
SDiitä pontologillifio tulotjia tuotti tämä juurenmoinen
prittjS? Ofämä tpllä olimat tulotjet marjin mäfjäpätöifiä,
mutta luultamaSti on ftjtjnä fiifjen ollut fe, ettei fiiljen ai»
taan Ijebelmämiljetiöillä © atfaS fa ja pofjjoiSmaiSfa ollut paljo
tcSfinäiStä pljtetjttä. @ atjan juuret puutaimistot olimat
enin tunnettuja; fiettä tilattiin ja jaffalaifet puoleStauja
panimot paraltaan, läljettimat © a lfa n maan arm ottaimpia
ja parhaita Ijebelm älajia, maitta eimät tienneet jos ne tule»
mat jopimaan meibän ilm analaSfa. H aitista ultomaan la»
jista on nptpään jäletlä ainoaltaan 8 oinenalajia, joista 5
ruotfalaista, 1 menälätnen ja 2 fatfalaista ja taitti nämä taS»
mamat pienellä m aapalstalla lähellä afuinratennuSta. S a it»
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tien muibeit lajien pämiämifen teot felittää main fiitä ta*
maila, että p erillifillä promeSfori Saplbergin jälleen ei ollut
afian porrastusta eilä mielestään marojafaan jatfaalfeen
tätä tyritystä, jota ei [illoin mielä ollut moittoa tuottama,
iperitlifet tiellä tarjofim at foto toimen Suom en SJTalou6feit=
ralle, mutta tämä ebufaS tarjoumuS fai fieltätin päin tiet*
tämän maStauffeit, luultamaSti fiitä fppstä että puuttui tp*
tpä täpttää ppmäffeen tulotfia. S u ru m ielin täptpp ajatella
tätä atfutpötä tällä alalla, [uutinta maaSfammc, jota tnS*
tin jätti jältiätään. ^ a tuitentin, tuinfa monta foetta
[ieltä otifi moinut tepbä, joista npt o li[i moitu ppötpä.
Sun fptfpllä 1887 tämin Jpumitutfeöfa [eifoa törötti [ieHä
muutamia fuiptuneita puuruntoja, itääntuin paarnut nten*
neiltä ajoitta, pupuen äänetöntä mutta liituttaroaa fieltänjä.
S am an a fpffpnä tunnettiin paitta pcltomaatfi, joten [ieltä
nptpään tuStin on jältiätään tästä juuresta pritpffeötä.
Sitten jo m ainittiin, feijoi afuinratennufjen läpeifppbeSfä
80 nuorempaa puuta, joista faatiin m itä fauniim pia, täp*
[in tepittpneitä pebetmiä. Oiäiben parmojentin lajien, joita
npfpään mitjetlään ^um itutfeSfa, pitäiji oleman ppmänä
tulolähteenä omistajalleen.
2)ptepbeSfä tämän faitSja on mainittama toinentin puu*
tarpa, paljo mäpempi tofin, mutta jota aitoinaan pibcttiiu
fnureSfa armoSja mainioiben päärpnöittenjä tiipben. S en
perusti tämän mnofijaban toijella tpmmenlu’ ulla entinen
cmerSti iRttotfin palmelutfeSfa ® . Dlpberg SBanpa*tplän tar*
tanoon (Ju u fu lan pitäjäSfä); itfe pän tasmatti jajaloS tu tti
laitti puut tarpaSfanfa. 9toin 20:llä ja 30:llä muofilumulla
[ai monta perpettä §e lfin g is fä [ieltä [etä pöptä* että ruo*
tapebelmät. $ otta pän afiantuntijan tarooin toim i, puo*
maamme juuri fiitä että näin [elmäSti ja marmaSti tep*
tiin ero pebeltnien eritaifen täpttämistaman m älillä. S e tä
pöptä* että ruotapebelmitfi m iljeltiin [ieltä mpöstin 91uot*
[iSfa ppm iffi tunnettuja omena*, päärpnä*, luumu* fetä fir*
[itta*lajia. (Sfimerttinä [iitä että pebelmät lepittpim ät itfe*
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tulin oman erittyjen lajin fa m utaifitfi (tp p p illifitfi) tuotu
m ainita erään omituifen fattuman. 9?ämä tiebot olen jaa*
nut eräältä emerSti iftpbergin mietä eloSja olematta tpttä»
reltä, jota itfe otti ofaa puiben Ijoitoon, niiben puljbista*
mijeeit temäifin, Ijebetmien ottamifeen alas puista ja fäi»
tppnpanemifeen p. m. f. tu n terran puretimme eri pää»
rpnätajeista, otin ejille ©nerotkin pomotogian ja näpttetin
fittä märifumia m ainitfem atta nim iä. ®un fitte fatfeiim m e
SBinbforpäärpnän tumaa, [anoi fjän: „täm ä on iljan ja»
manlainen fun eräs päärpnälaji, jota 2Banf)a=fpläSfä mit»
jettiin ja jota futfuttiin Sfaibenreibetfi (Sungfruffäntan) eli
O outfenfaulafji (© m an ljals) ja josta jäätiin $ elfin g isjä
Ijpmät Ijinnat lotafnun attupuotetla." Sltämä nimet omat
jamoja, joita ©nerotkin pom ologia mainitjee Söinbfor»
päärynän fanjan fäpttäm inä nim inä. £ äm ä pun taria oli
otem asja mietä neljätpmmentumutla, mutta (illoin foma
taimi I)ämitti juurim m an ojan puita, Stiptpinen emäntä on
tjuoleöa hoitanut jälellä olemia puita. — Stämän puutar»
^an maineet omat teljotuffena päärpnämitjelpffeen.

\

Äänitti m uutam ina maamme ljebelmäpuutarI)oi3jit.
£apbon npt fiirttjä fertomaan m itä pebetmätajia meiltä
tätä npfpä on otemaSfa, ja tästä fatfapbuffeSta, maitta fc
tutcefin otemaan marfin maittinainen, on tufia tuitentin puo*
maatua että meittä jotatuintin ^atjo mitjetlään pebetmiä. O len
fäpnpt t)t)tt)infin moneSfa paitaSfa, fem m oifisfa, jotta omat
tunnettuja m aniasta mitjetptfeStään. Smifet paifat, joisfa
en ote fätjntjt ja joista ei ote otemaSja firjattifia m uistiin*
panoja, täptpp minun jättää m ainitfem atta.
g a g e r m i t tuti jo porooni g . $ifinger*m ainajatt ai*
fana tunnetuki mainion ja monipuolifen puntarpamitjetpf*
feitfä täpben. $utfaspstäm ät matfuStimat finne fatfomaatt
taiftea fitä futfain toistoa, jota peitä ilaputti film iä fetä
afuinpuoneisfa ja taSroipuoneiSfa että utfonalin. SOtitä
itään uupa tuttia muuatta otettiin mitjettämiffi, ne tänne*
Iin panfittiin; monta parm inaista tasmia, joita ei ollut
9tuotpn etemimmisfäfään tasmipuoneisfa, tamattiin täättä.
ftagerm ifista monien muoptpmmenien futueSfa (antiin muuat*
letin puutarpuria. SBietäpä fe, jota peitä puutarpurin fai,
oti fiitä marfin ppmittään, fittä (anottiin: „tte ofaaroat lait*
tia töitä fetä puutarpaSfa että tasm ipuoneesfa." §>ebetmä*
tarpa perustettiin miime muofifaban loppupuoletta ja mar*
mana pibetään että ©uom eSfa enfimmäinen SBatfoinen aStra*
tani istutettiin gagerm ifisfä ja (itä paitfi monet muut ppmiffi
tunnetut ruotfataifet la jit; tältä muopfabatta istutettiin finne
muutamia menötäipä lajia ^täm erenmaatunnista. H aitista
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näistä tajeista tjantittiin fofemuSta gagevm iftSfa ja fotJttoitfi
huomattujen lajien mitjetystä jatfettiin. $uutarf)aSfa on
mietäfin faban ttmoben manlja päärynäpuu, jota, [omaten
tuin jo ennen mainittu toinenfin, puu, tobiStaa että pää*
ryuäm itjetys on mahbottinen ainafin maamme etetä*ofaSfa.
^$arooni*mainajan aitana hanfittiin finne foto jouffo ranS*
fataifia ja betgiataifia päärynätajia, tuumuja fefä firfifo ita
ja m itä hienoimpia faffafaifia om enatajia; mutta meibän
fytm ä itmanata hämitti ufeim mat niistä. ffjagermif on
fiten tamattaan ollut pomotoginen foe*afema. 9?yfyifen omis*
tajan nim i on tafeena fiitä että m itjetystyö aina eteenpäin*
tin tufee ebistym ään; fiitä tobistaa hänen m iljelyffenfä
IBröbtorpin tartanoSfa.
Ufein tuulee puhuttaman fuureSta hebetmämiljetyffeStä
Sohjan tienoitia, mutta ei pitäifi mittoinfaan puhua fiitä, ilm an
että famatta m ainitaan S ftu S tio n om istajan paroni Sinberin
nim i, fiitä äänettä on fuuret anfiot mainitun mitjetyffen
fuhteen. §)än oli erään maamme manhimman ja futen
mäitetään, yhteen aitaan ainoan puutaimiston om istaja, josta
hän on temittänyt foto jonfoit hebetmäpuita ei ainoastaan
Sohjait tienoille, maan ym päri toto maan. § e r r a Sinberin
aufiotöiyin tuutuu fefin että hänen fauttanfa Slteffanteri*
omenan mitjetys on teminnyt. ©uom ataifcn pomotogian on
aina fiitottifuubetta muiStettama tämä, fittä 2t(effanteri*omena
on ja tulee tnuttamaSti otemaantin 6tetä*@uom en parhaita
fauppatjebetmiä. p a ro n i 8. on myöSfin fefä 9tuotfiSfa että
SBenäjättä tunnettu ^ebetmämitjetiänä.
^etfin gin täheifyybesfä on § a g a t u u b i n fartano, jonfa
aferna ei ote fuureStifaan ebuttinen — fe on main muuta*
man jalan forfeubetta yti meren pinnan — johon fauppa*
neumoS fp, Sinebrychoff on perustanut pienemmän puutar*
hait. V an h atta tunnetutta fauppahnoneetta <5. SBagneritta
fRiiaSfa tilattiin 30 tai 40 omenapuuta, jotta feljittyim ät no*
peaSti, ja runfaaSti faSmoimat m ainioita hebetmiäm. 1882,
jota oti hh«>ä h^betmämuofi. '.mainittuna muonna fämin
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jieltä ja m inua ihm etytti juureSti tämä tjcbcttnien runjauS,
jonfa alla puiben offat painuiroat foljbett maata; fitä paitji
olimat Ijebelmät niin levittäneitä, että niitä moi »e rra ta
9iuotjin fatfliperäifellä m aalla toiljeftpi^tn. Suutta enin
fjäm m ästyin fun joufoSja tapafin lajin, jota en m illoinlaan
»o in u t luulla näfctoäni täällä Suom eSja, nim ittäin erään
äöyrttem bergiläijen omenalajin, jota fefä utfomuobon että
maun puolelta on täybellifeSti tyypillinen. ®un en rohjennut
m äärätä fen nimeä, lähetin fuuremman »arntuuben muolfi
Vebelmän tohtori H egelille P ieta riin ; I)än IjytoäntaytoifeSti
»a S ta ji fyfym ylfeeni ja fanoi että olin ollut oifeaSja. £ ä tä
lajia oli »a rm a a n meneStyfjeltä »ilje tty itäm eren maa*
funnisja, foSfa fe oli läfietetty tänne SBagtierin puutaimiS*
toSta IRiiaSfa. fm galu nbisja yoibettiin ljebetmäpuita »o r jin
IjuolellijeSti. «Siellä »ilje ttiin 8 »en ä täistä , 4 ruotjalaista
ja 2 jafjalaista lajia. O m ista ja yy»äntat)toijeS ti antoi mi*
mm tarloin tuttia la ilfia fiellä fa S » a » ia fjebetmiä. OäSfä
l)ebetmäpuutarf)aSja tulin »afu u tetu fji jiitä että »e n ä lä ijiä
Ijebetmätajia on ebnHifin railjellä Suom eSja.
S a p i n l a t j b e u jairaalaSja £>elfingin läfjeifyybeSfä on
»anVonpuolinen yymämaineinen Ijebelmäpuutarlja, promeSjori
galanber»w ainajan perustama. SDiutta paiffa on pnutar*
f)afji jopintaton, maa fun on fattiopotyaista ja totoin mär*
fää eli m yriätä, jonfatäyben puut e i»ä t » o i tulla »a n »
Ijoiffi. ®njin ne fyllä fjyötymät t>y»in ja fa S »a w a t oimat*
lifia ycbelmiä, mutta »anfjem pena, fun juuret ulottumat
märfyyteen, a lfa »a t puut fitua ja fuolemat. (Snfimmäijet
puut tilattiin itä m eren m aafuttnista; niitä on nyt » a iit
13 jälellä. 9lyfyinen ylilääfäri, p ro »eS fo ri © aclan, on
m ainituista maifeuffista Ruotimatta, erinom aifella m ie lii»*
lulla tjarraStanut puutarRaRoitoa ja tamattomalla feStämyy*
betla Ranffinut toijia puita fuotleiben fijaan. S ie llä on
nyfyjään ufeampia ruotjalaifia ja »e n ä lä ijiä omenalajia,
jotfa näiRin jaaffa omat feRittyneet RRtoin. S irfifo ita ja
päärynöitä »iljellä ä u menestyfjellä, jamaten muutamia ruot»
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falaifia luuimtlajia. 9Jlerfitlifin puu täöfä puutarpaafa on
erää fiemenpebelmäpuu * ), jonla pebelmä — fefä*omena —
on ulfontuoboltaan ppmin faunia ja maultaan erinomaifcn
pieno, futeit fanotaan, SKJalfoata aatrafaniafin parempi,
ftjään (itä „8apintapbeu omenan" nimeltä lemitctään ^elfin gin
läpeifppbeafä oleman © uom alaifen puutarpa*pptiön puutai*
miaton fautta.
IRouma Ipagelftamin om iatam aafa S B e a te r fu tla u far*
tanoafa, Ipelfingiatä itäänpäin, on ofafft ppminfin manpa
pebetmäpuutarpa, joafa on paljo ruotfalaifia ja moniaita
faffataifia omenalajia ja muutamia päärpnä* ja luumu*
puita, ipuut omat pleefen ppmin poibettuja, pebelmät mai*
niota laatua ja faabaan niiatä marmaanfin ppmät tulot.
3 oa fiirrpm m e mietä enemmän itäänpäin, tapaamme
fP o rm o o n tienoilla monta arroofaata pebetmäpuutarpaa,
jotta ofaffl omat ppminfin tuottamia omiatajilleen. Sltuun
muaafa on < S t o r g ä r b ’ in favtanon om iatajalla, perra
«Straplella, ppmin poibettu puutarpa, joafa laamaa marfitt
m onenlaifia pebelmäpuita.
£uom iorom aati 8inbp*mainajan peritliateu omiata*
maafa S f o n t r o f a n ä a ’ i n taloafa on afemanfa puoleata
eriomainen ja maineeltaan ppmä pebetmäpuutarpa. ©nent*
mätfeen laamaa fiettätin omenapuita, joiben joutoafa tapaa
monta m ainiota ruotfataiata lajia. ^Saljo tpötä ja fuatan*
nutfia on pantu läpän puutarpaan. 2)mpäriHä afumallc
m aafanfalle on fe ollut ppmänä efim erffinä ja on perättä*
npt palua pebelmämiljetpffeen. t o t o trofan äam aatla tapaa
tuafin ainoatafaan taloa, jonfa afuinrafennuffen pm pärillä
ei faam aifi muutamia pebelmäpuita; muun muaafa m iljel*

*) ©ietnenfjebelmäpuilfi fanotaan niitä, jotta omat fiemenistä
taSmatetuita, eitä pmpätpitä. 9te eroamat ufein fetä maun että
utfomuobon puolesta fiemenpuusta ja niistä moi fpntpä uufia pe*
betmätajien toifintoja, jotta paremmin fomelturoat ilmanalaan tuin
pmpätpt ultomaalaifet lajit. SBtiltei taitti taupaSfa täpmät pebelmä»
puiben taimet omat pmpättpjä.
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tään fictlft tapta ppmää tatmipebetmätajia, jotta roarmaan»
fin tulemat olemaan fuurimmaSta armosta «Suomen po»
motogiatte.
kunnioitettu rnnoifiam m e, promeSfori 3 - »Topelius,
jofa om istaa fauniin k o im u n ie m e n , on mpöSfin puo»
testaan cbistänpt pebetmämitjetpstä maaSfantme. h aitan
aferna fattioifetla, m etfäifeltä nicmeffeettä on ppmä, pebetmä»
puutarha on läheltä afitinrafennuSta etelän ja lännen puoti»
fetta rinteettä. äftaapcrä on fomaa famea. kun promeSfori
JopetiuS tuli paifan om istajaffi, huomattiin — itämä fptlä
— että m pfrä (pettom pprä) oti taimetta pämittänpt fa iffi he»
betmäpuut. Sentäpben annettiin minutte tcptämäffi mieleni
mutaan istuttaa toifia puita pämitettpjen Sijaan, turnattiin
m pöstin että faifin panttia finne fcttaifiafin tajia, joita ei en»
nen ote Suom eSfa foetettu mitjettä, jotta fiten epfä faataifiin
muutamia uufia lajia mitjettämäffi maaSfamme. S ite n on
tämä paiffa, joSfa on 40 hebetmäpuuta, oifeaStaan foepuu»
tarha, jos pienifin. S ie ltä mitjettään 8 ruotsalaista, 6 me»
nätäistä ja 3 fuom ataista omenatajia. @räS menätäinett
tuumutaji, m aiffa outin istutettu mähin ebuttifctte paifatte
foto koimnnicmettä, fppfpp fiettä 8 päimää aifaijentm in tuin
tuumut Su om ataifen puutarpa»phtiön puutarhaSfa ^ctfin »
gisfä, maitta puut miimemainituSfa puutarhaSfa faSmamat
aufeatta, päimäpaisteifetta ja Suojatutta paifotta. SJtonta
ppmää foetta on teptp täsfä puutarhaSfa. £utoS olifi moi»
nut otta mietäfin parempi, mutta — itämä fpttä — f aa»
tiin eräästä ruotfataifcSta fauppapuutarpaSta ufeampia puita
määrättä nimettä; fun puihin tuli pebetmiä huomattiin nämä
fam oiffi tuin ennen täältä tunnetut ppmät la jit ja niin mä»
pentpimät foetuStajit.
Pernajan pitäjä on tunnettu hebetmämitjetpffeStään,
jofa marmaattfin on leminnpt manpoista herrasfartanoista,
joita on täsfä ja naapuripitäjissä. S ie ltä ferrotaan patjo
hpmää, muun oheSfa cfittetijäfihteeri Segerfträhten om ista»
maSta, manhaSta S ä r m i f a t o n fartanoSta, jonfa puutar»
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p s fa muun muaSfa on 100 raitista, moimalaSta päärynä*
puuta — tamattoman fuuri määrä Suom en p u u ta rp sfa
— fetä fatoifa lirfiltam etfä. S it ä paitfi taaiennetaan
tätä puutarhaa t ) p {a jota rouofi istutetaan uufia omenaa
puita ja marjapenfaita. SEäntä laitti antaa p m iä tulemai*
fuuben toimetta ja tobistaa fam alla että om istaja on oi»
mattanut pbelm äm iljelplfen tä rlep en ja etteimät tutolfet
fiitä ole pettäneet p n e n toimeitanfa.
SUrtjärmen lappetisfa S a t u la n fartanosfa, jonla
om istaja on maltioneumos 0. (gtter, on perin mäntiä ja p =
mäSfä maineeSfa olema fjebelm äpuutarp. fftpfpinen om istaja,
Ireiminna o. ©tter, on m elfoifeSti parantanut ja laajentaa
nut fitä. S ie llä m iljellään enemmäffeen menäläifiä lajia,
jotta leljtttpmät tä p ellifeS ti. S it ä paitfi lasmaa fietlä muu»
tam ia lauan jättämiä fiem enpbelm iä, jotta omat m aini»
oita taloirSpbetm iä. 9toubatettamana ejiinerttinä on rnai»
nittama fe erittäin liitosta anjaitfema feilla, että om istaja
on moinut fäilpttää pbetm äpuiben marmat nimet. £ ä stä
p n fa iliu Uubenmaan ja jä n teen läänien pbelm änäptte»
IpSfä 1891 9J?aanm iljelpfeuran pienemmän ppeam etalin.
Sävellä m ainittua tilusta on Ä i n t t u l a n lartano,
jonla om istaa m aisteri ©uncler. p u u ta rp s fa fiellä mit»
jelläätt monta p ro ä ä fjebelmälajia ja päättäen n ä p ttelp n
tuobuista p b elm istä, on puilla p m ä p it o . (Snemmälfeen
lasmaa fiellä ruotfalaifia lajia, muun ntuaSfa eräs, jota
SeSli»9tuotfiSfalin on p rm in ain en juuren arluutenfa talia,
mutta — tumma tptlä — oli fe jotenfalin p m in le ljittp
npt fitfi, että laSmaa niin paljon itäänpäin fttn Sin ttula on.
SHainioita ruotammenoita fiellä faabaan, p t ä p m iä lun
monet, joita muta pöptäpbelm ien nimellä laupitellaan.
Spm ijoen toifella puolella on S i p p o l a n lartano,
jonla om istaja, rnaaroiljelpsnettmoS o. ® a e p , on tullut
maaSfamnte pleifeSti tunnetutfi oimallifena m aanm iljeliänä,
mutta jota fen o p S fa on ebistänpt Su om en pom ologiaa
tilutfiCtaan oleman fuuren p b elm äp n u tarp n lautta. £)me=
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nat, joita fieltä olen faatuit näpbätfeni, omat menätäistä
la jia ja erittäin lir o in levittäneitä; niitä näpbeSfä tuli
Veti puomanneetfi että ne otiroat erinomaifetta Vuoteita ote»
tut ata8 puista. £ äm ä puutarVa tuutuutin oternan eternin
foto SBiipurin täänisfä.
R äm inän läpeifppbeSfä on 28 i t n i e m e n fartano,
joitta npfpinen om istaja on promeSfori Eteme. (gbettifen
omistajan, emerSti U M a rtin ajoitta on fiettä taSmi» ja Ve=
betmäpuutavVa. Kun tefättä 1891 tämin fieltä ja näin m i»
ten toto pu u tapa maataabuttcen on VieKaperäiStä, täptpi
iVmetettä fitä miestä, jota on ottnt niin roVfea ja feStämä,
että tustannutfista Vuotimatta on rumennut tetemään puu»
tarVaa tättaifeen paittaan. SJtuiStiinpanojen mutaan on
tänne tilattu 9tuotfiSta m itä jaloim pia Vcbetmätajia, mutta
maantaabun fopimattomuuben täVben tuoteutuiroat ufeimmat,
paitfi 5 omenatajia, niibeit joutoSfa eräs 9tuotfin jaloim pia
ja arim pia lajia, fetä 1 menätäinen ja 1 fatfatainen
laji. Sun fämin paifatta, oti ufeim ntisfa puiSfa Vcbetmiä,
ja maitta niisfä oti matoja, otimat uttomuobotteen marfin
Vpmin levittäneet; termciben Vebetmien rnatu oti marfin tt)V«
pittinen. tttäitä Vebetinätajia, jotta meneStptfettä omat ot»
taneet taSmatfeen tättaifeSfatin maataabuSfa, moi Vuotcti
ottaa mitjettämätfi toto etetäifeSfä ja itäifeSfä ©uom eSfa.
SB iip u rin tienoitia on m u u tam ia Vebetm äpuutarVoja,
jo is fa p ffin on taan mitjettään m enätäifiä la jia , jotta feVittp»
m ät m arfin Vpttrin.
© ä ä r e t a n tartanoSfa SBiipuriit täVeifppbeSfä perus»
tettiin 80 tumutta fuurenmoinen puutarVa, joSfa oti noin
600 puuta, joista 22 menätäiStä, 12 ruotfataiSta ja 2 eng»
tautitaista omenatajia, 3 tirfiffa» ja 8 tuumutajia. SBiifi
touotta oteStetin fieltä tämän puutahan perustam ista ja
Ijoitoa rnarten, ja fen ajan tutueSfa ennätin näVbä maSta»
istutettujen puibcn taittaman ^ebelmiö. SBenätäifet lajit
teVittpimät erittäin Vpmin ja näpttää että ne fa itista foe»
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tetuista lajista parhaiten fomclturoat ^tä^<Snome§fa voit*
jcttävoäffi.
SUuuteit faiit fjebelmiä 3:Sta ruotfalaifeSta ja l:Stä
englantitaifeSta om enalajista felä l:S tä eSpanjalaifeSta fir*
fitfalajista, jota fefjittpi tjpmin ftjllä, luaiffa faSrnoi näin
taulana itäänpäin ja lifä fft mietä epä*cbuflifisfa fnijteiSfa
ilmanlaatuun ttäyben. SBuomta 1889 {ontui S a a rela toti*.
furSfi tilaan ; ja foStä yebelmäpuutarlja miime aitoina on
jäänyt tjoibotto omat puut fuurintm atfi ofatfi tuofeutuneet.
2B a i am o n luostaria SabogaSfa tustin tuntemat muut
tuin m atfailijat, jotta ylistelem ät fen afemaa, fen fuloista
ilm aa ja reljemätä faSm ullifuutta; multa fiellä olemasta
yymästä yebelmätarljaSta ei ole tuultu yeibän puhuman
muuta tun että juuria, yym iä m arjoja tarjotaan ruofa=aifoina.
3 a tuitentin on om enam iljelys fiellä marfiu yymällä fan»
nalla. © n ole mielä pääSfyt fäym ään fiellä, mutta fuoS»
torin priori»m ainajalta olen firjem ailjbon fautta faanut marfin
tarffoja tietoja fitäläifeStä ycbelmämiljelyffeStä. S ie llä miljet»
läätt ainoastaan omenoita, joita on 12 lajia tefä», 10 fptfpja 6 talmitjebelmiä ja päättäen niistä tieboiSta m itä olen
faanut I)cbelntäin painosta, m akaam at tasmaa tamattoman
fuuritfi. J ä m ä tjebclinäin oimallifuuS ei moi rippua yf=
fistään ilm analasta, maan maifirttaa fiitjen tuultamaSti m yös»
tin fe feitfa, että luoStarimeljet pitämät fetä fasm i» että
ljebelmäpuutarf)aanfa niin mainioSfa IjoiboSfa. SBarmaanfin
olifi meillä täsfä fnljteeSfa paljo opittamaa SBalamon luoS»
tariroeljiltä.
Sun tuulee ttiiben, jotta fasm ituttim utfia marten omat
olestelleet S lljm e n a n m a a t l a ylistclem än rifaSta ja refie*
mätä faSmullifuutta fiellä, ei moi epäilläfääit että fjebelmä*
m iljelys tulifi m ainiosti menestymään täsfä lauljteaSfa faari*
ilm analaSfa. 3)tetfiSfä fiellä faSmaa toto joutfo jaloja puu»
. lajia, joita ci mantereella tapaa, © rittäin olen tuullut 3 o »
malan pappilan yebelmäpuutarfiaa tiitettämän m ainioffi,
mutta en tiebä m itä lajia fiellä m iljellään ; luultamaSti fui»
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tentin ruotfataifia lajia, Jutljolm an puutaimiStoiSta tuo*
tuja. S ljfä maSta olen tilaifuubeSfa fertontaan enemmän
hebelmämiljelt)ffestä Slfjmenanmaatla.
£ u r u n lääniöfä tapaa mpöstin riffa a t Ijebelmäpuu*
aarteet, maitta en intetä ole p ä ä s e t niitä tutfim aan; päät*
täen nitben Jarmojen lajien mutaan, mitä fieltä olen jaa*
nut näljbä, tefjittpmät ^ebelmät fietlä parhaiten toto <Suo*
meSfa, luultamaSti fiitä ft)t)Stä että ilm anala täöfä ofaSfa
maatamme on ebnllifin. kertom usten mutaan miljcllään
fieltä enemmätfeen 9tuotfalaifia {jebelntälajia.
R ä m e e n läänisfä on monta m aniaa, marfin armo*
faSta Ijebelmäpuutar^aa; moneSfa puutarljaSfa tapaa fiellä
m pöstin paljo fiemenhebelmiä, futen ejim. ku rjalan tarta*
noSfa Sammin p itäjän ä.
S B a a fa S ta on t)erra Unggren, jota taitan fyumiffeett
on harrastanut I)ebelntämiljeIt)Stä, toimittanut minulle nät)*
tämätfi fatfi hpmätfi tunnettua ontenalajia, jotta fefä ulfo*
muobon että maun puolesta olimat t)^tä f»^miä tuin maamme
etelä*ofisfa tasmamat.
^ohjotfin paifta, joSfa tietääffeni miljelläätt ^ebettniä,
oit U u f i* k a a r le p t ) t ) . kaupungin lät>eift)t)beSfä on puu*
tarha, tutlipäältitfö Stnbbomin perustama, joSfa jo monta
touotta on tasmanut h ^ elm iä „hhmiä jo m auttaita", futen
ferrotaan.

9iämä hebefniäpuutarhat, joista täsfä on Ip h h ^ ti fer*
rottu, ofoittamat että maasfamnte npt jo on juuri ritfauS
hebelmälajia ja tobistamat että moneSfa ojaSfa maatamme
moi miljellä Ijebetmiä ja että maamme etelä*ofa on oifeiit mai*
itiön fopima h e lin ä in , ei ainoastaan omenain maan mtjöS*
fin päärynäin, tirjiffojen ja luumujen miljelpffeen.
(SräS ifänmaallinen pritps, jota tjleifö — mieläpä foto
maa — fuureSti harrastaa, ja jonfa fautta tietoja fasmi* ja
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hebetmämitjetpffeStä tulee temiämään ©uom en fa iffiin fan*
fanferroffiin, oit © uom alainen $uutavl)a*t)t)btgtl)8, jota pe*
ruStettiin ^etfingiSfä 1881. © e fpntpi fiten että fauppaneu*
moS .29orgftröm»mainaja tähän tarfoituffeen au liisti tai)*
joitti pää*oman ja muutaman ttynnprimatan maata §>et*
fittgin faupungin täheifppbeSfä, jotta maan*atatta npfpään
on tuo m atfaitijoiben fuofim a ja ptistäm ä Sltppita. ^o^*
tofunta afetettiin matmomaan p^bistpfjen tpötä fiten, että
fe pitää fofouffia, ufeaSti fäp itfe paifatta, on faapumitta
tutfinnoisfa p. m. f. ^Puheenjohtajana mainituSfa johto*
funnaSfa on fenraati af Sinbfors, tunnofaS ja taitama
m ies, jota maroja fäästäm ättä on fofenut tepbä pljbis*
tpffeStä fitä, m iffi fe on aiottu: ppmäffi oppitaitoffeffi,
joSfa faSmatetaan funnottifia puutarhuria foto maata mar*
ten. ipuutarl)a*phbistpffen on ntpösfin onnistunut faaba
taitamia ja afiaa h a a s ta m ia miehiä joh ta jiffi; enfim*
mäinen johtaja oti SBattmarf, jofa pani taitoffen atfuun
ja npfpinett on ^ättertbf, jofa fefä taiboffaaSti että ponte*
maSti oit jatfanut atfuunpantua tpötä. SJiitä hebetmämit*
jetpffeen tulee, on fefin pantu atfuun. © iettä on noin 50
hebetmiä faSmamaa puuta, joita fäptetään emäpuina jalostut*
tornista marten. Sltäiben joufoSfa on 25 menätäistä omena*
puuta, fenraati af 8tnbforS’ in tuottamia SJfoSfomaSta m.
1882 ja phbiStpffette lahjoittam ia. Seuraam at menätäifet
lajit omat jo ufeampina muofina antaneet hebetmiä, nint.
Slntonoffa, fauniita ja pljtä hhmiä fuin SBenäjättä tuobut;
3 tp o rt*), fuuri, forea ja hh^m fchitttjntjt, S erefin ffoje,
forfea, fuuri ja faunis famoin fuin © oro m in fa ; SBalfoinen
fttatif, oimattinen ja paljo parempi fuin SBiipurin tienoitia
faSmama; Saritfchnemoje, erittäin ht)mä ja utfomuobotteen
fauniS; faritfchnem oje ananaSnoje, utfomuobotteen täpfin fe*
fjittpnpt, mutta m aatifi tuuttamasti femeämpää maaperää faa*

*) ©auta, jota ylempänä, fit». 14, SUeffanterUomenaffi fut»
futtiin. 3Ufuaait fe on tuenalainen laji, mutta tämän touofifaban
aluSfa alettiin fitä miljellä ©atfaSfatin „Äaifet 2Uetfanterin" nimellä.
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baffeen fert mäfemän mauStepiffaan pajun jota on tälle ta*
jitte omituinen. ©frooSnoj 9tatif, fefä ulfomuobolleen että,
maulleen tä^bcltifc^ti tt)t)pillinen; © ap arn ij 2)?iron, ppmin
fe^itttjn^t, fppfpp meillä (Stofuun miim eifinä päiminä.
© itä paitfi ruotfataifet la jit: ffiatfonen ja Munanen aStra*
fani, SJSirginilainen ruufu»omena (oltuaan faffatainen fa ji),
Stofenpäger, SLatinipoftof pnnä ufeita muita. S irfifo ita
fiettä on SBlabim irin, fftuSfeita, DfuSfeita 4ört)@fetin, 2lifai*
nen (Sngtannin m otelli, (SlaSfirfcpen ja SDftpeimer SiSeicp*
fel, jota on perättänpt erityistä puom iota; fitä paitfi on
toielä muutamia ruotjalaifia päärynää ja tuumutajia. Suten
näftjtj on ppbistpffeöä nijt jo marfin monta eri pebelmäfa*
jia , joita fiellä ympätään ja mppbään, mutta ainoaltaan
fellaifia lajia lemitetään, joista marinaan tiebetään että
ne fppfpmät maamme etelä=ofaSfa; fuotamaa o lifi että pp*
biStpS maStafin noubattaifi tätä ppmää periaatetta. UfeiSta
pebelm älajista on tumat fefä eritpifet felitpffet, jopon fuu*
luu pebetmälajin p isto rifi, fett fuurempi tai mäpetnpi ar*
fuuS, pebetmällifppS ja fäilpm äifppS; näitä oppilaat pebet*
m iä tutfieSfaan faamat fäpttää. ^o8 oppilaalla on ebeS
jotenfin tarfat fitm ät puomaamaan, pitäift panen ppbistpf*
feStä läptieSfään marmaSti tuntea muutamia pebefmälajia,
niin että pän moi tuttia ja tuntea niitä fiinä puutarpaSfa,
joSfa pän maStaifuubeSfa tulee liiftum aan.
äJiaamme popjoiS»ofien fupteen on mielä tutfittama
m ittä lajit fomeltuifimat fiellä m iljettäm iffi; fofemuffeSta
fptlä tiebetään että fieflätin moi miljellä fefä omenoita että
firfifoita, mutta ei tiebetä mitä lajia. STämän afian fel»
m ittäm ifeffi on i|$uutarpa*ppbiStpS rpptpnpt tarpeetlifiin toi*
m iin — jopon muofifaufia olen fitä fepottanut — ja on
perustanut pomofogifet afemat ^pm äsfplän ja Uuben*
Saartepppn fem ittareipin; täten pitäifi tultaman ppmiin
foppupäätoffiitt, fillä m ainituisfa fem inareisfa on npfpjään
puutarpurit, joilta moi maatia, että ofaamat istuttaa finne
läpetetpt puut, fefä, jos tarmitaan, moimat pmpätä ja poitaa

24
foepuuta. 2)iainitjem iSta anjaitfee fefin fiitettäiuä päätös,
jonfa © u om alaijen puutarf>a*t)l)bistpfjen joljtofunta teli te*
ttjäättä 1891; päätettiin nim ittäin lähettää jouffo puita fan=
jafouluitle. Säpän m äärättiin fäptettäroäffi 200 omena*
puuta, fplm ppttä feStämiä lajia, 500 marjapenfaSta, 1,000
m anfiffatainta fuurifjebelmäista lajia, 1,000 fiemen omena*
puuta, 500 puiötopenfaSta, 500 monimuotiSta futfafaöm ia,
Itäm ällä maalla fagroamaa. $ o fa foutuun päätettiin lähettää
4 tai 5 omenapuuta, joten tällä tertaa 40 tai 50 foulna
tuli ofallifeffi laajasta; muut faöm it jaettiin fampjen pe*
ruöteiben mutaan. S ä ilä fertaa annettin faSmitafjjat maan
eteläifen ojan fanf af Ouluille, etenfin fellaifiiu paiffafuntiin,
joisfa IjebelmämiljelpS on erittäin puollolla fanualla.
9te puut, jotta annettiin jeminareipin otimat emä*
pu ifji aiotut ja fentäpben tietpsti enin faraistu ja lajia. Slie
omat istutettamat ja f)oibettamat niin ppmin, että felpaa*
mat efim erfiffi foto tienoolle.

4

$ebefatäta»Ujefyffen ypöttj. ^outupuutadjat.
(gbettifeSfä on jo puyuttu fiitä, tuinla yebetmämiljetys
ultomaiHa on tuottama elinteino ja luinta nteibänlin on
tösfä fuyteeSfa päättäm ä jämälle lannalle.
2JloneSja maamme yerraStartanoSja on tultu puo»
maastaan, m itä etua on yebelmäpuiben järjellijeStä yoiboSta,
mutta tieto tästä on faatama lemiämään tanfantin teStuu»
teen, jotta pienimpientin m aatilain om istajat, mieläpä torp*
parit ja m ätitupalaijetfin moifimat m öllinjä ebuStalle faaba
pari puuta ja jonfun lymmenlunnan m arjapenfasta. Suten
jofainen tietää, eimät nämä puut toaabi juurtalaan titaa,
mutta ne moimat omistajalleen tuottaa ypmät tulot, jos
niitä main yoibetaan funnollijeSti. Suutta muutamia poil*
feuffia lufuun ottamatta ei meibän fanfallam me mietä ote
mitään läjitystä yebelrnämiljetylfen rayallijeSta ebuSta ja
mielä mäpemmän yebelmäpuiben istuttamisesta ja ^oiboSta.
IRuotjiSja on !anfa jo paiffapaifoin ebistynyt yyroin»
fin tällä alalla. 9läin fietlä m öfliläifen , jolla oli noin tyn»
nyrin»ala maata, josta puolet täytettiin perunamaana ja
ruolalaSm im aana, ja toifeöe puolislolle oli istutettu omena»
ja firjiffapuita, manyempia ja nuorempia ja eräänä rouonna,
jolloin felä omenoita että tirjiloita laSmoi runjaaSti, fai
f)än yebelmistä tuloja noin 600 m!. O lioon pa niiniin ettei
yän jota muofi faannt yytä juuria tuloja niistä, mutta
aina niistä o li jotu lifätuto, fillä yuonona yebelmämuotena
omat yebelmät torleam m asja yinnasfa. Oäm än puutarpan
2
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fjoito oli raaimon teljtäraänä; Ijän fiten ei tarroinnut Ijafea
ttjbtä itfeöeen fobin utfopuotctta — jofa ofiq taas oli top=
fille fuurefji ebutji; mies fitä raastoin färai jofa päiraä
tpbsfä lähellä oleroaSfa IjerraSfartanoSja, paitfi fiiljen ai*
taan feroäijin, jolloin oma maa oli taitettaraa tuntoon ja
famaten ntpbS fjebelmäin forjuroaifana, jolloin foto perlje
oli mutana forjuutbisfä. 3 jä ja äiti pffiufertaisten afeiben
annilla ottiroat tjebelmät puista, roanljemmat lapfet jairoat
tifapuita täyttämättä mpöSfin poim ia puista Ijebelmiä, jotta
fittc erittäin maromaSti pantiin toreihin; pienimmät lapfet
istuim at tätjeifyybcSfä ja tenttim ät m afm aistiaan. © itä
main tuulin raalitettaraan, että puuttui lannoituS^aineita
puita raarten, mutta feffittiin jeniin Ijanffimifeen feino,
raiefäpä raarfin pffinfertainen ja fäptännbllinen; puljbistet*
tiin, näet, jofa päiraä je maantienfuifafe, jota fu lfi motin
ol)i ja lantaan, jota fieltö jäätiin, jefoitettiin lastuja, tulj*
taa ja fatftia. Sltofin mäti oli raavjin IjproiSfä raaroisfa,
jen aitaan jairoat luuttafjeni juurim m affi ojafji fjebefmäpuut
ja m arjapenjaat. 3JtieS oli tanjafoutusja oppinut pmppää*
määit ja Soitantaan puita ja jatfoi tätä tointa jittemmin
omin päinfä.
© om alle faunalle täytyy meibänfitt päästä ja tie jinne
menee — IjitaaSti tofin, mutta toarmaSti — jem inarien ja
fanfafoulujen fautta.
Nojautuen jefä fofem uffiin om asfa maaSfa että 9fuot*
jiSja tefem iini Ijaroaantoifjin folmerauotifen oppilaitani tulu*
eSfa tohtori ©nerot^raainajan tuona, olen ajatellut että
tämä päämäärä otifi jaaroutettaroa feuraatoaan tapaan:
StoiroottaroaSti eiraät fem inarit tyyby niihin foepuiljin,
joita jinne on lähetetty, raaan tianffiroat puita ti jää jitä
mtjöten tuin on jaatu felraille m itfä puut menestproät näillä
tienoin, © em inarilaisten tulee ottaa ojaa puiben hoitoon, op»
pia puiben nimet jefä forjuu=aifana tarfaStaa ja tuttia Ijebel*
miä. © itä paitfi o liji puutarhan oljeSja perustettansa ntel*
foijen juuri puutaimisto, jotta jem inarilaifet jaijiroat oppia
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hebelntäpuiben fasvattam ista fiemenistä, fiementaimien hoi*
toa, niiben ym ppääm istä, istuttam ista ia juojelem ista. S ai*
ten tämän ennättävät fem inarilaifet va rjin ^ to in oppia
muiben aineiben oljesja m äärättyjen oppivuojien tutueSja.
Sun näin jem inareisja on päästy felville foetajien
fuyteen, on niitä le v ite ttä v ä fanfafouluitjin niiltä feubuin,
fiten — jos maljboHiSta — että fouluiljin lähetetään ferni*
närin* puutaim istoista fieöä jiemenestä taSvatettuja puita,
fillä ne omat enemmän taraistuja luin @tetä*Suomen puu*
taim istoisfa lasmatetut jaman tajifet. IJota tanjatoutuun
olifi jitte Ijantittava vähintäin 5 tai 6 puuta, 4 omena*
ja 2 firfiffapuuta fefä muutamia m arjapenfaita. Sittern*
min v o iv a t fanfafoulut itje faSVattaa fiemenpuita, joiben
jatoStuttam ijeffi v o i jaaba ym ppi*oljia, aluffi fem inarien
hebelmäpuista, jittem m in foulun om ista puista. Stiille
fanfafoutun oppilaille, jotta ofo itta vat halua ja taipumusta
puiben hoitamifeen, annetaan pari jiemenpuuta, joita opet*
tajan johbolla ja a v a t ympätä. D p p ilaat ja a v a t pitää puut
nim iffopuinaan ja opettajan ohiauffen mutaan itje hoitua
niitä. D ppitu rjin läpifäytyään o v a t oppilaat jitä paitfi
oifeutetut muuttamaan nämä puut fotiinfa, joSja fitteit v o i*
v a t järjellijeSti hoitaa niitä, jotta ne fa s v a ifiv a t hebelmiä.
Sänji 2öingäter’ in !anja!oulu=puutarhaSfa SttuotfiSfa
oli jitä paitji pieni ruotatasvitarha tyttö*oppilaita varten .
3>ofa tyttö jä i pienen puutarljapentin, 3 metrin pituijen
ja 1 m etrin levyijett. «Siihen mietiääu myöten jo iv a t itje
ty lv ä ä ja istuttaa mitä h a tu jiva t; enemntäfjeen pantiin tyvi
neitä, porffauoita tai lanttuja ja nämä tavaöifeS ti jyfjylutu*
fauben alettua jyötiin jiltänfä, jotta varjin aijen torjuu*ajan
tultua tuSfin v a in oli jälellä yfjifään lanttu tahi porttona
»v ie tä v ä ffi totiin äibiöe." Sejän aitana tu liv a t lapjet
m ääräp äivin ä toululle opettajan johbolla hoitamaan: pojat puitaan, tytöt taSvipenttiään.
J ä m ä on tetemäni ehbotus lyljim m ittäin; jen toteut*
taminen p itä iji täybä mayboHifetji ilm an että va ltio ta jen*
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tähben tarmitjiji rafittaa fuuremntitta apurahoilla. I^oS
taas pienempi fannatus olift tarpeellinen, ei lienee liian
roljteata toimoa että malistunut huöitutfemme täsfä niin*
luin niin moneSja muitsjatin to^ben, on tietämä malmoa
maamme tobetlista parasta.
UjeimmiSfa toljbin maaSfanttne olen tullut natemään,
että tanfamme tunnetulla fuomalaifella teStämhpbellään on
rphtynpt tähän työhön. $oS mietä faabaan fuomalaifen
pontologian fäfifirja — jota jonlun muoben fuluttua toi*
mottamaSti matmistunee — moi jolainen hebelmämiljeliä olla
oma pomologinfa ja menetin mutaan järjestää afianfa.
©illoin h?belmämiljetyS on mitä fen tulee olla: tu ottam a
elin te in o .

IRuotfiSfa on jo aitoja fitten huomattu että mietti)*
mpS puutarhamiljelhffeen on jo lapfuuben päiroinä lje*ötet*
tämä ja fehitettämä. ©entäljben omat fanfan opettajat ja
muuttin ftytoää i<* hhöbpllistä harr°8tamat miehet miime
aitoina nähneet paljo maimaa ja tehneet juuria uhrauffia
jaabatfeen puutarhoja perustetutfi fanfatoulujeu hhtcpteen.
Sun npt ei moi antaa m äärättyjä ohjeita, jotta moi*
fimat fomeltua taifitle erilaifille puutarhoille, maan tietysti
eri p aifoisja aina taptyt) järjestää afiat paiftatnnnalliSten
olojen mutaan, taljbon täsfä ©neroihin mutaan fertoo eräästä
tanfatoulupuutarhaSta, jota on m itä manljimpia SJtuotfiSfa
perustettuja ja järjestettyjä. £ätnä puutarha perustettiin
temäällä 1858 SlaeStorpin jäteri*tilan * ) om istajan, treimi
© . ält. Semenpauptin toim esta, hänen lahjoittam allaan m aalla,
jönta hän jo ebettätäfin oli antanut m iljellä ja matmistaa.
©nfim m äifinä muojina annettiin mainitusta fäteritartanoSta
jetä työmiehiä että meto*etämiä raStaim pia temät* ja fpffp*

*) Ijjtä SBirtgaferUrt pitäjäsfä ©trengrtäSin pippahtnnaSfa
(©öbermanlanb; fe§li=ofa§fa Jtuotfta.
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töitä marten, jota paitfi fartatton puutarpuri tuon tuosta*
fin tämi tatfomaSfa tpön järjestäm istä ja menoa. Sun
fitte puutarha oli faatu tuntoon, otti funta toim ittaaffenfa
raSfaamm at fppS* ja temättpöt, mutta taiten muun puu*
tarpatpön faimat oppilaat opettajan jopbolla fuorittaa.
© antoipin aitoihin fun foutu perustettiin attoi puu*
tarpatpotin toutotuuSfa m. 1858. Sun maata jo fitä en*
nen oli muutamien muofien tutueSfa muotattu ja potaatti*
maana töptettp, m oitiin peti rumeta istuttamaan puita ja
penfaita ja farnana muonita fplm ettiin mpBStin papuja, per*
neitä, taatia ja muitatin ruofafasm ia. Soutu*aifana omat
taiffi tapfet aina temääStä mpöpäifeen fptfppn asti jota
päimä (5 päimää m iifoSfa) ppben tunnin puutarpatpösjä,
matoijampana aitana (toutotuuSta— etotuupun) ft. 4 — 5 ilt.
p. ja muina aitoina 3 — 4, joS maan pproitt fopim aton ilm a
ei ote esteenä. © en mutaan tun tpöt maatimat tppennetään
tapi pitennetään määrättp puutarpa*tpötunti, jota aina
feuraa peti toututöiben loputtua tuotfapuoneisja. äöaSta
fitte tun ruotatasmimaa temäättä on muotattu ja parattu,
alfaa lasten marfinainen tpö; maa jaetaan penfteipin ja
mäpitelten pannaan eli tplmetään ruotatasmia ja tuftä*
rppmä*maat pannaan tuntoon, ©enjätfeen jaetaan puu*
tarpa numerot, niin että jofainett faa oman penttinfä ja
futfarppmänfä poibettamaffeen, taStettamatfeen, tittettämäf*
feen, pnpbiStettamatfeen, mnotattamatfeen p. m. © am aten
jaetaan marjapenfaattin niin, että jofainen faa omat poibet*
tamatfenfa. 9tuotafaSmimaan fopii efim erfiffi jataa 50:neen * )
120 fentim. tempifiin pentfeipin, joiben mäli on 60 feit*
tim . SJtarjapenfaita on istutettu 5 0 farmiaiSmarjapen*
faSta, 50 toiinim arjapenfaSta ja 100 matutfa*(maarain)*pen*
faSta, feuraamaan järjeStptfeen: 1 tarm iaism ., 1 matutfa,
1 m iinim arja, 1 matufta ja fitten taas 1 tarm iaism . j. n.
e. 3 o fa numeroon fnuluu fiiS neljä perättäin olemaa pen*
faSta. (Snfimmäinen n:o annetaan fitte, jota pitemmän ai*
*
)o$f«

tapahtuu tietysti lasten tunnin mutaan.
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taa on ottanut ofaa ttjötjön, f. o. jota pitemmän aitaa
on ollut foutun tirjo isfa }. n. e. fiten että miitneffi tulleet,
famaten tuin netin oppilaat, jotta ft)£fä omat olleet toulun
tirjo isfa tauantin, mutta jotta tautien täljöen omat olleet
poiö foutuSta Iphhemmät talji pitemmät ajat, faamat tuii=
meifiä numeroita.
3oS foututaSten tutu ei noufe 50, jaetaan jätettä ole»
»oat numerot enfimmäifitte, tunnet niitä tarmitaan uufitte
tulottaitte. 3oS taas tapfia on enemmän tuin 50, täptph
miimeisten jäätä ilm an puutarljanumeroa, funneS eteliä
olemia fiirtph pois ja he fiten pääfeemät »ylenem ään" fiinä
järjeStptfeSfä, joöfa omat tulleet foutuun. ttJJutta eimät
nämätään tarmitfe feifoa jouten. © fa ffi faamat oppia tois»
ten tpöstä, ofatfi faamat mpöstin auttaa fifartaan, metje»
ään tat)i pStämätään, jotta jo on puutarljanumero, taf)i
faamat teljtä fem m oifia pteifiä töitä, jotta eimät ote tenen»
tään ofalle pantu. Saatelle enin tuotettamatle tapfette an»
netaan tnnniam iratfi toim i antaa toifitte lapfiUe tt)ö»afeet
ja taas ttjön päätpttpä ottaa ne maStaan fäitppn pantamaffi.
Sun fitte jofainen on faattut oman maapalafenfa tel)»
tään tpötä reippaasti taiten fefää. <Si futaan ta^to olla
toista huonompi, maan jofainen foettaa pitää ofanfa fa if»
tein puhtaimpana. © iiljen aitaan fefästä fnn foututta oit
tupa fofooutumat tapfet toulun puutarhaan jota lauantaina
iltapäimättä fitfem ään m aitaan, luomaan fäptämiä puljtaiffi
t). m.; poutan aitana tulemat fitä paitft miifoSfa terran
tai pari faStetemaan faSmiaan. SDtarjain fppfpm iSaifana
faamat tapfet itfe forjata m arjat ja fäpttää niitä mielenfä
mutaan. 3oS jofu täSfä toeten huomataan epärehettifeffi,
fatottaa hän numeroufa ja muutetaan maSta tutteiben jouf»
foon enfiferratta; jos hän mietä toifen tai ufeantpiafin fer»
toja huomataan fhpttifeffi farfoitetaan h«n puutarhasta jofo
thhhemmäffi tai pitem m äffi aitaa.
Sun fpffh ja forjuu»aifa tulee, ferätään fa iffi numero»
pulitat pois ja tpö muuttuu taas hhteH ^tt i a tarfem man
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matmonnon alaifeffi. Snnenfun tämä ppteinen tt)ö alfaa,
pibetään „fp p n i", jonfa mutaan määrätään futfa lapfista
parhaiten omat poitaneet ofuuttaan; ,,ft)t)ntmief»iffi'/ m äärä»
tään taitamim mat lapfet. Stäiben tcfcmien m uistiinpano»
jen nojalla, joita merrataan foulun päim ätirjan m uistiin»
panojen fanSfa, määrätään fitte ne palfinnot, jotta jaetaan
tontun tuttinnoSfa joulufuusfa.
©nfiinm äifenä muonna jäätiin mppbpistä ruSteiSta
pamuista, faalista, lantuista, porffanoista p. m. ruofafaS»
meistä 40 m f., jotta jaettiin niille lapfille, jotta otimat oi»
teet tpösfä. (Seuraamana muonna tuotti mppitti 60 m ff,
maitta ilm a oli ollut pprnin epäfuotuifa; ofa näistä rapoista
annettiin lapfille patfintoina, ja oja tallennettiin fattumia
tarpeita marten. 'ftpfpjään faa jota lapji itje forjata m itä
pänen ojuubetlaan on taSmanut ja fäptää jabon m ieliään
mpöten.
(£ttä lapfet faifim at totea miten jiemeneStä fopiman
poibon lautta moi fasm attaa puita, alettiin 60 lu’ utla pen»
teitji laitettuun muotattuun maapan fptmää omenan, pää»
rpnän p. m. puiben jiemeniä. Saifen tämän tpön faimat
lapfet tepbä. fltumerojärjeStptjenfä mutaan ja jitä mpötcn
tun taimet matmistumat prnpättämätfi jaamat lapfet puu»
taim istosta omat omena», päärpnä», tirfifta ja luumupnunfa.
Sun fitte lapfet omat pmpänneet puunfa, omat ne
matm iit poiSmuutettamitfi ja lapfet faamat fitte m ieliään
mpöten jofo mppbä ne tapi muuttaa ne fotiinfa. SietpSti
jättim äinen ufeimmiten tulee fpfpmpffeen ja ebellinen ai»
noaStaan’ m illoin oppilas muuttaa toifeeit feurafuntaan.
5Riin ppmin pebelmäpuipin tuin taittiin tuttiin ja penfai»
fiin pannaan pulitat, joipin firjotetaan faSroin fetä latina»
lainen että ruotfalainen nimi. jo tte i lasten m uisti tä»
män fautta tulifi rafitetutfi, otetaan aluffi m itjeltäm äffi main
tam allifim pia taSmia eitä niitätään äimän monta eri lajia,
mutta fitä mpöten fitn olot fallim at panfitaan fittemmiti
uufia,
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S oiStafin m itjelpspaaraa, nim ittäin ftemcntt>itjett)Stä,
ott 6 0 4 u ’ulla alettu parjottaa fanfafouluisfa niisfä oftöfa
9?uotfia, joisfa ilm a n a la on taljan fo p im a ta *).
eitettiin enfin miljetlä tamatlisten ruofafasm ien fie»
mentä. S a ta tarfoitusta toarten omat foutulapfet jota muofi
panneet porffanoiben, paStinaffojen, punajuuri;», malfojuu*
riffain , lanttujen ja nauriiben fiemeniStutfaita, joista fitten
fpffptlä omat foonneet fiem eniä; nämä on fitte mpptp ofaffi
paiffafunnalla, ofaffi Sufpotm an fiemenfauppiaille. iftpfp*
jään faSmatetaan fiemeniä mpöSfin turnipfinauriista ja
repuporffanoista, jotta näiben etäinret)uffi fopimien faSmien
mitjelpS tu lifi pleifem m in tunnetuffi.
S oifella fin tamafla on foetettu faaba foufutfe ppötpä
tästä toim esta, nim ittäin fiten että lapfet pitämät fiitä
firjaa. £)n panfittu päim äfirja, jopon m erfitään minä päi*
mänä m ifin tpö puutarpaSfa teptiin; fitä paitfi on laSfu*
firja , jopon firjotetaan feuraamat t ifit : l:o puibett istutta*
rniS* ja m ppntititit, joSfa tulopuolelle pannaan fuinfa
monta omenan, päärpnän p. m. taim ia on nouSfut fplroe*
tpistä ficmenistä ja m enopuolelle, fuinfa monta tainta on
mpptp tapi muuten mietp puutarpaSta; 2:o fiementen faS*
m attam istifit, joisfa tulopuolelle firjotetaan fuinfa monta
fiememiStufaSta futafin fiem enfajia on pantu faSmamaan
ja m enopuolelle patjofo niistä on faatu fiem eniä; 3 :o faSfä*
tilit, joSfa tu lopuolelle merfitään rnppbpistä fiemenistä
faabut rapat ja m enopuolelle tili menoista ja näiben ra*
pojen fäpttämifeStä pleenfä. Söanpimmat ja taitamim mat
oppilaat faamat poitaa näitä tiliä, ja foSfa tämän fautta
foetetaan opettaa peitä pitämään tiliä omaSfa taloubeSfaan,
on tämä firjanpito afetettu m itä pffinfertaifim m affi, jotta fe
pelpommin peipin ppstpifi.

*) JJteibcinftn maamme eteläsofaSfa pitäifi tämmöifen roitje*
tglfen menestyä.

Äoe^nt^äätnifeatä ja fiemetttyfaiögtä.
äBarmuubelta raot otatfua että !un harrastus Ijebetmä*
nutjetptfen futjteen lifääntpt), monitin t)ebetmätmtjetiä tju*
mitfeen panee toimeen toe*t)mppäämi$tä, ofaffi ffantfiatfeen fen
tantta uufia hebelmätafia puutarfjaanfa, ofaffi m pöstin op=
piatfeen tuntemaan uufia lajia. £af)bon fentäf)ben täöfä
Ip h h ^ti tertoa fiitä fuurcSta toe=t)mppifotoetma$ta, joöfa
tohtori (Snerottjin johtamana tpösfentetin fotme touotta.
CSIjtä tietänee jotu että ©nerottjitla 9tuotfin eri ofiöfa
oli 4 fuurta foe*pmppitotoetmaa. ipol)joifin niistä oti nti*
nntte — fuomataifelte — enin tärteä. © e oli ©öberman*.
tanbisfa SBibphotman fartanosfa, jonfa om isti muuan Otuot*
fin fuuriinm ista titantjaltioista, treitoi S£rotte S8onbe*wai*
noja, jota fuuremmoifetta antiubetla antoi tjebelmäpuutartjat
taifitta tituffiltaan ©nerotkin fäptettäloätfi pom otogifia tutti*
m uffiaan toarten.
SSBibp^otmaöfa o li 43 toepuuta. © u u tin m äärä prnp*
piä, m itä jamaan puudun oti pantu, oti 48, toäljin m äärä 1.
15 omenapuuhun oti pantu 300 eri omenatoifintoa.
© a tfa n fuurim m atta pomotogitta, SDberbicfitta Vannotte*
risfa oti pantitta 112 prnppiä, ©cjjmibtMltä, mpöstin © a t*
faSta 2 4; — SlmeritaSta 1 7; — $ o rt. © oäetp tta Lontoosta
7 8; — K on stasta 12; — N orjan pom otogitta ©diube*
termittä 4 ; — fefä 70 pmppia @tetä*9iuotfi6ta.
4:Sfä päärpnäpuusfa oti 46 fatfataista, 5 englanti*
täistä ja 15 etetä*ruötfalaista tymppiä.

34
10:Sfä luumupuuSfa oli 60 faffataiöta tjm ppiä; fitä
paitfi oli 16 toepuuta Lontoosta.
h ä is tä ultom ailta tuobuista pntpeistä ja puista me*
neStpiroät tanSfataifet parhaiten, fitte faffataifet, fitte roaSta
engfantitaifet ja am eritalaifet; toifet faSrooiroat hebetmiä io
fotmantena tmtonua pmppäämtfen jätteen, tlfeim m at fas*
rooiroat fittem min Ijebetmiä jota touofi.
©nerot!) 10 rouoben tutueSfa m itä tartim m in tutti
taittia näitä la jia ja tuli feuraaroiin toppupäätötfiin. itiöin
1j i faitista hebelntätajista eiroät mcineet täpbettifeSti te*
hittpä, ja hävitettiin fentäfjben; fitäroaStoin 3/ i fehittpi*
roät täpbellifeSti. SDiutta toSfa otatjuttiin että SBibp*
tjotman m ainio afema ja läm m in falffipotjja fuurim m atfi
ofaffi otiroat aifaanfaaneet nämä f»t)tt)ät tutoffet, otettiin
main taittein parhaimmat la jit rnotfalaifeen pom ologiaan.
©nerothin m ielestä, näet, ei ollut fpptä lemittää taittia
näitä ultom aifia lajia ®eSti*9?uotfiin ja fiten taas hänt*
mentää taitti, jonta hän juurella mairoatta oli onnistunut
jaaba jelm ätji, etentin tun ufeimmat näistä lajeista eiroät ar*
rooit puolesta olleet parempia tuin iRuotjin oniat hienot
pöptä* ja ruofahebelmät. © nfi fija sja teroitettiin fentähben
ruotfalaijia lajia, jotta omat ja tulemat olemaan fopiroim*
pia roiljeltäroätfi Stuotfisfa. ©telä*ruotfalaifet la jit taas
tuliroat erinontaifen tauniifji, ja © n erok in tartoituS oli
roäljitetlen muuttaa niitä, jetä SeSti*fRuotfin hebetmiä, pot)5
joifeeit päin, jotta fillä lailla otifi pohjoijim paantin 9tnotfiin
jaatu hpvtä ia taraistuja hebclmälajia.
kahteen SlStratanipuuhun oli hmpättp ainoastaan me*
näläifiä lajia, toijeSja oli 38 lajia, toijeSfa 48, la itti oli
haalitut SBeitäjän pom otogilta, tohtori 9?egefiltä p e ta ris fa .
©nerot!) fehotti minua ennen taittia tartoin tutti*
maan näitä foelajia, fillä hänestä ne parhaiten foroeltui*
firoat otettaroiffi (Suomen pom ologiaan. DtnaSfa m aasja
olen npt tpöStenneHht 18 rouotta ja fillä ajalla tullut nä*
temään että tohtori ©nerot!) oli oifeasfa, fillä fam oilta pai*
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töittä ja jamoisfa otoiSja omat menätäifet lajit menehtyneet
paljo paremmin luin ruotfalaifct. ^Jäihin fofemuffiin on
tuttu (elä Hubertinaan* että äöiipurin täänisfä.
SBibyljotmaSja tuttiin huomaamaan että lomat taimet
matjingoittimat ymppiä enemmän, jos ne pantiin fyffy* tahi
tatmiyebetmäpuiyin, jota mastoin oli ebuttifempaa täyttää
yntppipuuna © alfoista astrafanipuuta, jonla puu* aines on
pehmeämpää, joten nesteet helpommin pääfcmät noufemaan.
DmppäämiSaitana, jota — tuten jotainen tietää —
on lemäättä, fattuu meiltä ufetn otemaan hymin tuima ja
lämmin; fittoin on rnuistettama että ympätty puu I)eti
ymppäämifen jätteen aljteraSti on faStettama, jotta nesteet
paremmin nonjijimat puuhun ja fenfautta cbistäifimät ym=
pien joutuifata fehitystä.
päärynän ymppiä on myöhiin paras panna fejäpää*
rynäpuiyin.
©neroty fehotti m yöstin taitfia afianljarraStajia [ie*
meniä fytroämättä mitjetemään uujia ruotfataifia fiemenyebet*
mtä. 9tiinä muojina, tun tybStentetiu © ibytjotm aSfa, lät)e*
lettiin hänelle jentähben nähtämätfi monetta huoratta fettaifia,
mätiin fuuriarm oifia ja mätiin taas hymintin mätjä*armoijia.
m u u n muaSja jäi hän 1873 Sparretjotm aSta erään fefä*
omenan, jonfa uttomuoto oli hymin taunis ja mafu tamat*
lom an hieno, mauSteeHinen 2tStrafanin mafu. S e huomat*
tiin m itä parhaimntaffi pöytäyebetntäffi. Stoytori ©neroihin
neumosta m atfustin Sparreljotm aan puuta fatfontaan. S ieltä
jäin hymäntatjtoifeSti puutarhuri tpebtunbitta tietoja mai*
nituSta omenasta.
£ ä n fertoi, että tun hän 1860 tuli toimeenja S p a rre*
hotmaan, oti fietta puutaim istosfa muutamia omenapuun
taim ia, ja niiben joufoSfa muuan tummateytinen ja tamat*
loman reljemäfaSmuinen, jonfa täyben hän päätti jättää fen
jatoStuttamatta, jotta maSt'ebeS faifi näybä, jos je eljfä
moifi tahmaa jotatin jaloa hebetmätajia. Suuben muobeti
päästä tutti puu, mutta matojen täyben tuti main mäljän
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ja juottoja tjebctmiä. ^ a r i touotta fcrtjätfeen faötooi puu
erittäin fauniita pebetmiä; ne f äimät fppfpä puusfa ja tu*
litoat fittoin fuutafoiffi tuin Slstrafanit.
^uutarpuri £>ebtunbin anftotfi on ftiö tuettama että
erää 9?uotfin tauniim pia pebetmätajia pelastui pämiöön
joutumasta.
9tuotfin puutaim istoisfa tepbään ebetteenfin fam attai*
fia puomioita !uin nämä pttämainitut, ja miime louojina
pibetpt pebelmänäpttetpt ofoittitoat että fiten on faatu juuri
joutfo pptoiä fiemenpebetmiä, jotta roaStaifuubeSfa liitetään
ja järjestetään 9fuotfin pomotogiaan.
9?äiben 9tuotfiSfa teptpjen fofeibett jopboSta tcpotait
taiffia, joiben poiboSfa mcibän maaSfammc on puutaim is*
toja, tarttaan pitämään fitmättä, otifito taimien joutosfa,
futen pttämainittufin, erittäin fuuriteptifiä ja rotetoafaStoui=
fia. $ ara8 on jättää fettaifet taimet jatoStuttamatta, mutta
muuten pottaa niitä ppmin. £)ten roarma fiitä että fittä
laitta faatäifiin monta ppraää, atfuperäifcSti fuom ataista
pebetmätajia, jotta fem m oifina paljo paremmin festäifimät
itmanataSfamme tuin SBenäjättä tapi tRuotfiSta tuotetut.
täm m öin en ppmin toimitettu fiementptmö ja toe-pmp=
pääminen tuottaifi ei ainoastaan pumia, maan otifi mar=
maanfin fuureffi ppöbptfi maatiemme.

Jpebelntityutbctt iatuttamifeäta ja IjoiboSta.
S ietoja yebelmäpuiben tasmattamifeSta fefä jatoS»
tuttamijcSta faabaatt erittjifiötä fitä marten firjoitetuista
tirjoista, mutta taybon täsjä antaa muutamia ytjintertai»
fia täytännötlijiä neumoja yebelmäpuiben iStuttamijcSta ja
yoiboöta. (Snjin otan puyuatfeni ficmenycbelmäpuista, omena»
ja päärynäpuista.
S lfem a . SCRitä afemaan tulee, armelen jotaijen yy»
min tietämän että paifan pitää olla päim äpaisteifen; ebuffi
on m yös jos maa fen oljcSfa on eteläänpäin miettämä ja
fuojasfa lylm iä (p oyjois») tuulia maStaan. tu iten faan ci
ote yymä että juojana on äimän lähellä feifom at puut.
SUiaan la a t u . 'Iliaan pitää olla moim afasta, jos
mayboHiSta 45 a 60 jentirn. ( = 1 V 2 tai 2 jalfaa ) fymää.
SBanya, yymin m iljelty ja ojitettu pelto afuinratennuffen lä»
yeijyybeSfä pitäifi olla täyän fopima. ^oS taas paiffa
o lifi yym in laiyaa maata, teybään jo ebeltäläfin fetalanta»
tajoja, joiyin pannaan turmemaata, ojam icristä tayi tai»
bunmaalta otettua, jam im ultaa, teytimaata, fatfinjefaista
m ultam aata, joutaa ja mäyän yieffaa.
taas maa on
lom aa jamea, on fiiyen jetoitettama femeämpää maata, jota
moi tapaytua istuttaisjafin. -3oS maa on tarpeeffi moi»
m alasta, ei istu ttaisfa tarm itje läyttää lantaa, jittä jiitä
moifi olla puulle enemmän mayinloa tuin yyötyä. Ujein
on peltästä yymäntaytoijuubesta pantu puille magmaa mut»
taa ja jen tijä tji mietä lautaa, jontatäyben muojitaSmanteet
omat tasmaneet tiia fji eimätlä ote ennättäneet jy ljy lft tu»
leentua eli tarpeetfi lujintua, maan omat paleltuneet ja jiten
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on puu moiteSfa futjtceöfa tuttut tästä maljingoltc. @n*
jimtnäifenä muonna puun tarmitfee main ppjtjä etoSja eitä
tasmaa.

i S t u t t a m i S a i f a . ÄotentuS on ofoittanut että met=
bän itmanataSja on temät ebutlifin istuttam isaifa.
^uiben mätit pitää oteman mätjintäin 6 talji 7 me*
tviä (1 0 tai 12 tppnärää).
k u o p a t, kuopat istuttam ista marteit tek ä ä n ebetli*
fcnä jtjfjpnä. 9tiiben fuuruuS jaa riippua maantaabuSta.
i o s etomutta on Ijpmää ja jpmää, on fuoppa fpftin juuri,
jos fen taajuus täpimitatcn on 1 1l i metriä ja fpmpps 60
fentiin. io S taas maa on tailjaa ja möpljeätä, teljbään
luopat fpm em m iffi ja pohjalle pannaan puotelfi maatunutta
famimaan turroetta, jofjon on ripotettu mäljäu fattfia. 3oS
maa on tjpmin tjuonoa, tcljbään fuopat 2 metrin 30 fentitn.
taajuififfi ja 1 m etriä jtjm ifji ja temitetään fittoin potjjatte
noin 12 fentim. (muutaman tuuman) pafjuinen terros fatffi=
joraa, jos jitä jattuu otemaan. 3oS on jaatam isfa maa*
tunutta ruotjoturmetta, temitetään jitä poljiaferrotjcn päätie.
<Se maa, jota tuobaan tuopista, pannaan puun miereen, it*
matt ja talmipattafen maitututfen ataifefji; jcuraamana te*
määttä on je tarpeetji möpfjeätä ja paras oja fiitä pannaan
jcn fjpmätt muttan fefaan, jota jittoin pannaan puitte.
i s t u t t a m i n e n . Semäättä, tun fir ji on menntjt
maasta, rumetaan istuttam aan, jotjon tarmitaan fa fji Ijcitti*
töä; toinen niistä pitää ppstpsjä puutainta ja toinen panee
muttaa juurien pmpäritte j. n. e.
istu tta m isp ä im ä fji matitaan tpmen, jos matjbottista,
pitminen ja toStea päimö.
© njin pannaan fuopan fesfelle jeifom aan tufema ja
jiteä tutipuu, jonta jätteen tuoppa ästen mainitutta mut*
tatta täytetään maan tajatte.
ipuu eti taim i ajetetaan tuleen miereen muttan päätie
jitett että tufi tntee olemaan jittä puoletta, josta tom imm at
tuulet fäpm ät; juuret temitetään tjprain, istutetaan läjittä
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puolellifeSti multaan ja Taitellaan mapmasti ufeampaatt
lertaan iitu tta iifa , jonla jälleen maSta miimeinen multa
pannaan päälle. 2>oS multa et ole tarpeelft Viettoa ja möp*
t)eätä on panlittama lemeätnpää multaa juurien ym pärille.
3)?aa puun ym pärillä tulee fiten iitu tta iifa muobostamaatt
muHotjen, jonla leitellä on luppimainen fpmettnps, ja tulee
mullolfcn laajuubelleen olla pptä juuri luin tuoppa ja lor*
leubelleen leileltä 30 tai 40 fentim. (1 tai I V 2 joit.) pii
maan pinnan. Suitenlin on tämä lorleuS ripputoa juu»
rien laahusta tapi fiitä jo i tte omat temiämiä tapi ppmitt
fpmälle menettää; toiime mainituSfa tapaulfeSfa mulloS tietp iti
tulee olemaan lorleam pi luin enjitt mainituSfa tapaulfeSfa.
ju u rien leillaatninen tulee tpfpmptfeen ainoastaan
jiinä tapaulfeSfa, että jotu juuri on mapingoittunut eli paa*
moittunut, jolloin leillauS tepbään juuri ennen istuttam ista.
3oS juuret omat paljo milaantuneita, niin että fuurentpi
poiSleittauS on tarpeellinen, täptpp m pöslin teilata pois mä*
pän olfta, jotta entinen jupbe olfien ja juurien mälillä faa*
baan ppfptetplji, muuten moi tapaptua että puu enfimmäi*
fenä muonita telee niin paljo leptiä ja mejoja, etteimät juu*
ret ja lfa ottaa niille tarpeelfi ramintoa.
S lle n e m is m a r a laitetaan niin ettei puun juuret tule
olemaan liian fpmällä maanpinnasta, mutta cimät rnpös*
tään liian läpellä; 6 fentim. (2 1/2 tuum.) lorluinctt maa*
terroS päällim m äisten juurien pii on riitämä.
(S it o m in e n . TOinitten fibe on paras ja pannaan
ristiin puun ja tuleen mälille. jo tte i puun ruttlo mitään*
tuiji pantaamijeSta, lääritään tuopta jen pm pärille fiteett
topballe, jota paitfi pannaan [am m alia niipin paitloipin,
joSja puu on läpellä feimästä. ^StuttaiSfa fibotaan enjin
marjin löppästi, jotta puu tarpeen mutaan moifi alentua.
SBaSta muutaman miiton päästä tiinnitetään fibe, mutta ei
fittetään niin lomaa, jotta puu luriStUifi.
Ijstuttam ifen jälleen fapataan tuli jopiman p itlälji,
niin että fe tulee olemaan 5 fentim. tpppempi luin puun
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runfo. § a it a lfi on jos fctioäs ulottuu puun latmaan, [itiä
tuuletta moi liian pitlä tuli maljincjoittaa haaroja felä olfia.
SDiuttoS puun pntpävitta on aina pibettämä iljan puh*
taana ritlaruohoiata.
S a a t e le n t in e n . Suim atla ja läm pim ällä ilm atta
on puulle amtcttama mettä jota toinen m iiffo, mutta fittoiit
niin runfaaati että mefi pääfe tuulemaan läpi faifen f en
maan, jofa pm päröi puun juuria. Saatettu maapinta peite*
tään femeäati pahnoitta eli otjitta, jottei meji heti pääfifi
haihtumaan.
Stiinlauan luu puut omat pieniä, eiroät ne tarm itfe
muuta hoitoa, luin että niitä mavjettaan mahingoittumaata
ulfoapäin ja että niitä tarpeen mufaan teilataan; miime
mainitun afian (uuteen o lifi faatama neumoja jolo läänin
puutarhurilta tahi jolta lin toijelta ajiaan perchthncclta hen*
tilöltä, Innnea lanfatoutu*opettajamme lohta Ipflä omat faa*
nect tarpeettiata ohjauata ja tietoa afiaata.
Sun puut 2 tai 3 muobeu päästä omat ennättäneet
oifein juurtua paitatte, tarmitfemat ne enemmän ram intoa,
mutta ei ujeammin luin jola toifena tahi jota lolmantcna
muonna, rippuen puun enemmän tahi mäljcmmän runfaaata
hcbdmänteoeta. @ t)tfh*ailaan, (@ telä*@ uom eafa totaluuaja,
maan poljioiaofaafa fhhatuun loputta) pannaan puun juu*
riin htymää, palannutta lantaa; fitä pannaan noin 60 f en*
tim . lemeä rengaa puun ulompien olfien alle ja mullataan
fe maahan lähelle pintaa hh*»™ maromaati, jottei maan
lapio m ahingoittaifi juuria. SBoibaan toifettatin lamatta
lannoittaa, nim. tähttämättä mebettä miebonnettua lanta*
mettä fiten, että laimetaan 8 tai 10 fentim . fpmä louru
niinilään maahan ulompien olfien tohbatte ja tämä louru
täytetään ufeampaan tertaan lantamebeflä. SBiimemainitutta
tamatta moi m pöalin meneatplfettä lannoittaa manljempia
puita heti lulfim iaajan jätteen eli hebetmäin ainehtimiaai*
lana. $m ben fuojetemiata on aina pibettämä film ättä.
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£>ebetmäpuiben ja puutaimiStojen pahimpia nrif)ollifia
on peltom pfrä, jota tamatlifeSti tefee tuhojaan taimina, joi»
toin futaan maalian on tuttut runfaaSti lunta. Säptetään
ufeantpia lehtoja puibcn fuojetemista marten,
l:o . Äun ntaa alfaa jäätyä (m arraSfuuSfa) fääritään
puun ym pärille t)l)teen fertaan 60 fentim. forfea aSfalti»
paperipalanen ja fibotaan fe maljmaSti fiin n i muutamista
fol)ben; fe pannaan niin alas fuin fuinfin, joS maf)bolliSta
noin tuuman merran maan fifään, jottei m pfrä paperin
alapuoletta pääfifi rungon limppuun. Sem äällä toufofuuSfa
otetaan paperit pois ja moi niitä fäpttää niin fauan fun
niiSfä on asfaltin f)aju, jota m pfrä tuntuu pafeneman.
2:o. $un ei aSfaltipaperia ole faatam isfa, fibotaan
puun runfoon fatajam offia niin tiheään, ettei m pfrä offieit
m älistä paäfe puun tä^eifppteen. ^oS tulee lunta futaan
maalian, on parasta tuoba pois lum i puun m ultoffelta,
jota fitte pibetäan paljaana, funneS fe jäätpt). ättpfriä f)äi»
ritöön fitldfin tamalla että taimella tuon tuoStafin tallataan
lum i fom affi puun ym pärillä.
3:o. SLÖielä on tieboSfa eräs pffinfertainen temppu,
jota on meneStpffelld fäptettt). © pffp ttä täytetään fa iffi
amonaifet ojat puutarljasfa Ijaamau ja pajun offitla ja fil»
loin tapahtuu että m pfrä tt)t|tt)l) niiben nafertamifeen ja
jättää puut rau h aan *).
SBanfjemmat, paffufuorifet puut faamat olla m pfrältä
rauljaSfa.
S a iffi femäätlä puisfa tamattamat leljbet omat Ijt)*
m isfä ajoin noufittamat pois ja Ijämitettämät, filld niiSfä
on ufein matosten fiemeniä. Siaamat ja fammateet omat
foStealla ilm alla Ijarjattamat pois puista pehmeällä harjalla
talji farfealla mitlatapafetta, famaten poistetaan ilm an fu i»
mana olleSfa puista fa iffi fuofeutuneet fuoret. ^Juut tule»

*) ®f)tera (uonnontutfia paroni §iftnger on paljon tpö§*
fennettpt tällä alalta ja tullut Ijpnmn loppupäätöffitn; fatfo „5Eibning
for träbfruttoblare" touobelta 1884.
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mat fenfautta fiistim m än näföififfi, jota paitji fiten f)ärat»
tetään matojen piitopaittoja. $uiben tulee otta paitan fan*
nistuljena ja paras tapa pitää niitä puhtaina ja raittiina
on alusta pitäin matmistaa niille fopim a tasm inpailta, jota
tapahtuu fun äsfen m ainitulla lamalla istuttaa ne lam pi»
mätle, tuimalle fofybatle ja fopimaan afemaan tarpeefji etäätle
tohistaan.
föebctmäpuiben tuntoa fetä offia ei moi ftjllin tar»
faSti hoitaa. 3oS näiben pinta mahingoittuu, fpntpt) jiitä
laam oja, joista puiben meneStpmijetle on juurta haittaa.
§>ebelmiä torjateSfa pitää fentäfyben olla f)pmin marom a;
ei jaa nousta puudun niin maromattomaSti että fuori mi»
taantuu eitä jaa ajettaa titapuitafaan huolettomasti maSten
tuntoa tahi otjia.
£ a u b it . puiben taubit omat m onenlaijia, tuten tau»
tien fhpttin. ^ a ljin tauti on jpöpä. @ etä tuntoon että
otjiin itmestph jhöpähaamoja. SUiin pian tun huomataan
tämmöinen tauti, on tjaama leifattam a putjtaatji, tunneS
ra itis puu tulee efiin, ja puljbistettu paiffa jimutaan jitte
termalla. iDtutta haama ei ote taubin jt)h, maan ainoaS»
taan taubin ilm aus. £aubin parantamifeen maabitaan jhpu
ilm i faaminen.
£au bin jppnä moi otta maantaabun mefiperäijhhS, tahi
liian juuri moimatfuuS, tahi je, että istu ttaisja on pantu
palamatonta lantaa läheifhhtecn tahi eljtä juurien päälle,
tahi on puu istutettu liian jpmälle, tahi jitte on puutie ut»
foapäin tullut maljinfoa jofo Ipömijen tat)i hautaamifeit
lautta, }. n. e. 3j°fa tapauffeSja on foetettaroa poistaa
m pöslin taubin jpp.
SuuhebetmäpuiSja, firfilo is ja ja tuumuisja ilmeStph
jpöpä fum ipihlan juoljuna. © h p t ja parannuSfeinot omat
jämät.
§ > e b e tm ä in to r ju u , fu n otetaan h ^ elm ät alas
puista ei pibä pubistella puuta, jiHä fentautta fe maljin»
goittuu ja hebelmätlin hajautum at ja jitte pilaantumat pi»
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lemmin. S o la pebetmä on criffeen maromasti olettama
puusta, muuten moi petpoSti taittaa pois pebelmä*offan,
jopon ufeana muonna pebetmä muobostuu. £ätnä on feiffa,
jota fietää erittäin tulta puontioon otetuffi.
StinoaStaan fofemuS moi opettaa m ittoin m ifin pe*
betmätaji on otettama puusta. Kefäpebetmät omat forjat*
tamat ennen tuin ennättäroät fppfpä tiiaffi, jota juuri fefä*
pebelmitte ppminfin pian moi tapailtua. V a rm in ta on ot*
taa Ijebetmät puusta [itiöin fun ne IjetpoSti irtautumat of*
fista .' £atmipebetmät forjataan maSta fitte fun fptmä
alfaa upata ja pafottaa ottamaan pois Ijebelmät.
K a iffi pebelmäforjuu toimitetaan fuimatta ilmatta.
© ä i l p t t ä m i n e n . giebetmäin fäittjttäm ifen [uuteen
on tarfoin marteen otettama fa ffi feitfa a : l:o juotteen, josfa
niitä fäitptetään, pitää oleman ipan pimeän, ettei päimän*
mato mäljääfään pääfe finne tunfeutumaan, ja pebelmät
temitetään finne, jos maljbottiSta, ppttpitle. §ebetntiä moi
panna päätlettäin toimeen, forfeintain neljään ferroffeen.
2:o Sämmin täsfä paifaSfa (f)itoneeSfa tai fettarisfa) ei [aa
nousta ptemmäffi tuin 6 tai 8 ppfätään (Setfiuffen lämpö*
m ittarin mutaan. SJJaantnieS, jotta ei ote läm pöm ittaria,
moi foetetta lämpöä fiten, että afettaa puoneefen mefi*aStian,
ja pitää tarffaa maaria fiitä ettei mefi pääfe jäätym ään.
S u u p e b e t m ä p u i s t a . K irfifo ita ja luumuja on paras
istuttaa eritpifeen patffaan. SRe maatimat taipempaa maata.
Kuoppien faimaminen ja putben istuttaminen toim i*
tetaan famatta tamoin tuin fiemenpebetmäpuitafin marten.
K irfiffap u ita marten on paras matita päiroäpaistei*
rien j a „ etenfin tuima, fptm iä tuulta maStaan fuojattu mäti.
KoSteaSfa maaSfa ei firfiffapuu meneStp, fu ffii fpttä, mutta
ei tee pebctntätä eitä tule pitfä=ifäifeffi.
^StuttaiSfa pannaan firftffapuutle pieffam utfaa, jopon
on fefoitettu mäpätt fatffia, jos fitä on faatam iSfa; mutta
on marottama ettei fatffia tule juurien päätie.
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© n huomattu että firjiffapuut ppmin omat ppötpneet
fiitä, että joSfuö, noin jota toinen taf)t fotmaS muoji,' on
maatie puiben ämpärittä pantu oput ferros puotefji maa*
tunutta taStumaata, jonta fefaan on pantu mäpän falffia
ja tämä laimetaan maapan jämättä laitta fun. lanta ficmett*
pebetmäpuiben pmpäri.
Suuntupuut taas maatimat maata, jota on fpmempää
ja moimatfaampaa. @e meneStpp marjin ppmin mpösfin
fcmeämmäSfä jamimaaSja ja fietää foSteuttafin, joS paiffa
muuten on lämmin. Suupebetmäpuita parhaiten moi Iän*
noittaa jefatannatta, fittä moimatfaampi lanta pelpoSti tuot*
taa puitte fumipipfajuofjun.

SJtar ja p en fa a t. ©n jaata olla antamatta täöjä muu*
tamia fäptännöttijiä neumoja mpösfin marjapenfaiben mit*
jetpfjen ja poibon fupteen, fobia tämä pebetmämitjetpfjeu
paara marmaanfin tulee olemaan tutemaijuubeSja ppmittfin
tävfeä ja foSfa maamme marattomimmatfin tämän fautta
moifimat faaba peipon ja ppmän tulolähteen.
S a r m i a i S m a r j a p e n j a S maatii moimaffaan maa*
taabun, lämpimän popjan jefä päimäpaisteifen afeman.
SarmiaiSmarja-penjaita moi istuttaa maitta mittaifeen täm*
pimään maataatnun, tun maan maaperä on tuimaa.
S a iffia m arjapenjaita moi istuttaa jefä femäättä että
jpfjpttä jppsfuun puotim ötisjä; ne istutetaan penffeipin,
jotta omat 45 jentim. ( I V 2 jatfaa) jpmät ja 120 jentint.
(4 jatfaa) femeät ja 180 jentim. (6 jätän) etäijppbette toi*
jistaan. ©ppSaifaan pannaan penjaiben pmpärittc lantaa,
jota femäättä maromasti faimetaan maan jijään. $cnjai*
ben poibon jupteen on puomattama: l:o että muttapenfit
pibetään riffaruopoista m apaina; 2:o että la itti 5 tai 6
muoben manpat offat maata mpöten teifataan pois, fittä
niipin fasmaa jittem m in pieniä ja puonoja pebetmiä; 3:o

45
on ttarottatta etteittät penfaat taStta niin untpinaijifji ja
tipeifji ettei aurinto pääjc ttaituttamaan marjoihin. $un
penjaiben ttoim a on itdänlnin loppunut, jottei niitä teitfaa*
m ijen eitä tannoitufjentaan lautta jaa faSttantaatt Ijpmiä
ja juuria m arjoja, on paras ottaa ne pois ja panna uufia
peitfaita jijaan, lun fitä ennen ttanlja m aa on otettu pois
ja uutta, raitista, tooim atasta maata on tuotu jijaan.
2Wuuan ppänteistoutfa tefee juuria tupoja etentin tar*
m iaiSm arjapenjäitte; jen pättittäm ijetji neumoo Snerotp että
jpfjpttä tapi aitajeen tetoäättä on pantatta raitista tartta*
rinpajua maan päätte penjaiben pmpäritte ja atte. M uuten
fäptpp mpöstin noutfimatta m atofia pois estää niiben li*
jääntpm iStä.
S S Jiin am ar ja p e n ja a t , jofo jitten taSttatoat toalfoijia,
punaijia tapi mustia m arjoja, meneStpttät m pöstin ttarjopai*
foisja, mutta jiinä tapaufjeSfa ttatm istumat m arjat ttaSta
mpöpemmin. 3JluStat toiinam arjat taSttattat parhaiten fos*
teasfa maaSja, meneStpttät mpBStin ppttästi tottaSja jätti*
m aasfa.
J p p ö t p m a n f i t a t . SJTätjbentääffeni näitä neuttoja tap*
bon m pöstin taufua janojen ppötpmanfitfain ttitjelptfeStä.
i|3uutarpamanjitat eli ppötpmanjifat ttaatiroat jpttää, ttoi*
matasta famenjetaista, ttaSta lannoitettua maata ja päittä*
paisteifen afemau. te n tit pibettäfoön rttfaruopoista ttapaina.
S o itti tonterot ottat pois otettattat, jos ei niistä tapbota
jaaba uujia taim ia. Sota fptjp pannaan penfeipin 5 fentim.
patjuinen terröS palanutta lantaa, jota tetoäättä faitoetaan
maahan, mutta ttarottaSti ettei »a a n juuria toapingoiteta.
Su tfim ijen aitaan tastettaan toapttaSti, jos jattuu otemaan
jittoin pouta jää. §ebetm äin aineptimiSaitaan taas on
ttarjin pptoä faStetta lantattebellä, jittä m arjat tutettat jiitä
ifom m ifji; m arjojen puptaanappfpmistä ttarten tetoitetään
tantattebettä faStetemijen jätteen taimien pmpäritte ohuetta
ottia tapi papnoja. jpebelmät eittät jiebä pittää tapi tä*
rppttättää tulettom ista, jonfa täpben tämä »ilje tp s täp fat*
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tiiffi, jos maan et täheifphbeSfä ole ^ w ä ä m hhntipaiffaa,
mutta jos fcmmonen taas on olemaSfa, on tämä m iljelps
hhminfin tuottamaa.
$t)ött)tnanfiffam aa on uubistettama jota rniibes muofi.
U ujia taim ia faabaan lonferoista, jotta läljtemät m anioista
taim ista, ^ o ta tonteroSta otetaan main fe taim i, jota faS=
maa lähinnä emätainta, fittä fe on moimattain. Sstutta*
minen tapahtuu toutofuusfa tai miim eistään elotuuSfa ja
taim et pannaan 60 fentirn. ( = 2 jalan ) etäifhpteen toi=
feSta rimiStä ja toifeSta taimesta.
^IjtepbeSfä tämän tanSfa on mainittam a että mcibätt
oimattifia metfämanfitoitammetin on moncSfa puutarljasfa
foetettu mitjetlä ja huomattu ^pmintin tnottam ifji. J ä m ä
toiljelpS Iät) ebelliStä tjuoteanunalfi, [itiä metfämanftfat tl)h*
tpmät laihempaan maahan. Uuben ^aarlephpn pappitasfa,
näin 40 touotta tataperin fellaifen manattam aan, ja jäätiin
fiitä mielä elotuuSja runfaaSti m arjoja, maitta paifta oli l)t)s
min epä»ebutlinen, fen hm pärillä fun tasmoi jota puoletta
torteita puita. £ ä s tä maasta terrottiin että fe oli „hpmin
m anha".

Soputfi mielä ©neroihin mutaan neuloo miten on
hoibettama hebelmäpuita ja penjaita, jotta pitämmän tutjeluf»
fen tautta omat jääneet färjiä fuumuutta ja tuimuutta ja fen=
tähben perille tuttuaan omat lafaStuneita ja fuimettuneita.
„£ ä s fä tapautjeSfa on paras heti puututun perille
tultua taStaa taimien juuret jafeaan famimeteen, ja foljta fen=
jätteen pistää ne maahan, j. o. fiim espaitfaan laimetaan
tuoppa niin fprnä ja taaja fun fasmien juuret maatimat ja
tähän mullataan juuret ja mätetään ujeampia fertoja me*
bellä; taimet pannaan jeijom aan taitelleen, jotta niiben peit*
teefji moi panna otfia tahi muuta fentattaista".
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STätlä laitta pibetään faSmit 2, fovfeintain 3 p ä i»ä ä ,
ennenfuin niitä » o i istuttaa. Sun ottaa maStaan puita,
jotta o »a t otteet matfatta jofo pitemmän talji tpljentmän
ajan, on aina »a rm in ta E)eti omata tuttu ja »a la a niitä
ruufaaSti »eb eflä, mutta ei ottaa niitä utoS famntatfääreeS*
tään, ja ennen taiffia »a rjetta juuria itman »aifu tu ffetta.
^3uitn foto fefjitpS » o i rippua fen IjoiboSta ennen istuttam ista.
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