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© f i jm l je *

3titin mitme fpffpätä aSti, atottaeSfani täättä täyttää eräänä 
cpetutfen aineena tieteettifen maamtfjeftySsoptn alfeita omatta tie* 
Mämme, en otiut maifeata faaba opptfaifta muistamaan naita 
perustetta, luin Reittä et ole oflut mitään firjaa, joSta oUftmat 
mälisatfoina itfe faaneet fueSfefla ja muistuteta aftoiben fuun= 
taa. ©enmuofft näptti tarpeettfefft faaba emaife tietette ebeS 
mä^ätfenltn firjatt, joSfa maamifjetyS?oppia tieteetifeSti fetitettäi* 
ftin, marftnftn, foSfa tämä puutos tulee aina tuntumammafft, 
luin on fyanffeiSfa maamiljelpSfouluja jefa maafuntaan. Ĉ ifa 
fe fjaittaift, mailla faifiSfa fanfafouluiSfafin teli pari tuntia mits 
foSfa tucttaifiin maamiijetyS^opin peruStuffta, foSfa maamiljeltyS 
on futtenftn fanfamme pää^elatuSfeino. ^{lemmin faabaffeni 
aftata toimeen, päätin mufaifemata fttomentaa erään 0alfalaifett 
mapaatyerra 8* o* 23afcoit toimittamaa firjaa, jofa on jo to. 1856 
ruotftfft f äännetty. @en teiniin ftiS; mutta tätyttyty muistuttaa, 
että olen marftn toapaaSti tätä tefyntyt, feuraten omaa ajatuSs 
tant, mitoin ttfäten, mitoin pois jättäen ja muuttaen, niin että 
monet patfat otoat täSfä tutCect fofonaan toiftn luin mainituSfa, 
jotyteefft maKttuSfa ItrjaSfa on. £äSfä olen fofenut maan ftl= 
mätiä pitää oman maamme nfyftyiftä ttfaifuuffta ja maatimuffta. 
Äuinfa täSfä olen onnistunut, fen muut, aftata paremmin tun? 
tetoat tuomitfoot ja toifoja fuoftotifeStt ojentafeot.

$uin monet fanat fieleSfämnte etmät ole toielä toafautus 
nect, panen tä^än, montatte täSfä firjaifeSfa fätytettyite fanotte 
ruotfalaifet maStaamat fanat, niille feltttyffefft, jotfa paremmin 
tuntemat nitben merfit^ffen ruotfalaiftna.



©lottinen, organisk.
©loton, oorganisk. 

v©mä$, bas.
§ait)tumaton, icke flygtig. 
•£aif)twoa aine, flygtigt ämne. 
§amtna3fihri, fältspat.
£ape, syre. 
hapettuma, oxid. 
£apettumainen, oxid ui. 
hiertäminen, kretslopp. 
hutiätaa, koneentrera. 

'Saimiätettu, utspädd.
Canta, gödsel.
Öiemiää, fiefyfenee, utvecklas. 
^ufenema, löslig.

SOtut)entäminen, förvittring. 
SOMta, humus. 
SOtuttafjappo, Humussyra. 
^etjfu, strö. 
perata, hackrensa. 
tRiffi, svafvel.
©amitiu^fa, lerskiffer. 
*^efa4anta, kompost. 
Setänne, teg.
£uto, qväfve.
Utonfinri, qvarts.
2Batfin, fosfor. 
Söatfin^appo, fosforsyra. 
2öetp, väte,
SBUne, Sprit.

3 o u f) to ta 2 fa , Soufofuuäfa 1858.
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3 oIj&atu$
SOtifä on maatniljelpffen tarfoituä?

2Baätauä. Sltaamiljelijä faämattaa maiflanfa fa iffia niitä 
aineita, jotta omat tarpeeEifia tymifen elämälle, ruumafft ja 
maatteefjt, joto niitä fitte fetpaa taottaa fetnmoifenaan, eli 
maäta tarjan fautta muutettuna maibofft, Ityafjt, m illafji, n ah* 
fa ffi j. m. f.

Ä. Siitä fäätt) on jiiä mattatunnaäfa tatpcetlifut?
28. 'Diaata mitjelemä fäätt): ftllä joä ei maamiljelijä pi* 

tä ifi huolta raminto* ja merho=aineiben hanffunifeäta, n iin  ei 
moifi mitään feifari, funingaä eli huimin ferjäläinenfään elää, 
foäfa la it t i,  farfeammat fefä hienoimmat ruumanlaitoffet ja 
maatteuffet tarmitfemat paljaaltaan maan näitä enftmäiftä 
aineita, joita maamiehen atjferuuä maaöta tuottaa.

& Suutta onfjan maailmana paiffafuntia, jotäfa maanHljelpätä ei en* 
fxnfään ole, fefä fplmääfä pofjjofeSfa, foäfa ei mifään faätoa, että rnpöd 
fuumi$fa maanofxäfa; {a fxelläfin elää ifjtnifet?

28. ©e on fpllä n iin ; mutta ne ftellä elämät tymifet 
omatfin alimmalla portaalla itjmifellifeäfä ftmiätyffeäfä. £>e 
typtymät ftifjen mitä luonto fuoraätanfa heille tarjoaa. 2Rutta 
parempaan fimiätpffeen etyinpt ihminen ei tppbp femmoifeen 
elatuffeen eitä roerhoon. jäänen täptpp ftiä maan miljelemi* 
fen fautta toimittaa itfellenfä tppbpttämäifempiä tarpeita ja 
tämä huolenpito faömaa famaäfa määrääjä tuin miljelemi* 
nenfin enänee. 2Boimme ftiä fppätä fanoa, että maamiljelijä 
on fuöfafin.fääbpätpneeöfä maltafunnaäfa tarpeeHijin ja lififtn  
tymifppben ololle.

Ä. Jtptfö maata nnimejttiä ajoitta maareitjclpatä on alettu tjarjoit* 
taa, tt>ai }ofo fttä on tnan^empinafin aifoina fätytettty?

28. © illo in  tu in  ainoaöti moniaita tymijiä oli maaäfa, 
oli heille fa iffia  fptlältä. ©  fillo iti fplmettp eitä niitetty, maan

t



I

ne fimiStpmättömät ifnnifet tpptpimät femmoifenaan niih in ai» 
neifiin, joita luonto tjeille tarjoft. akutta ihmisten Xifäpt^eSfa 
ja miljelptfen encteSfä, ei tahtonut enää luonnon tarjoomat 
märät piifata ja ftlloin alettiin teettämään ja elättämään elä» 
mäijiä, niistä faabaffenfa maitoa, mittoja ja liljaa, joita fitä 
ennen ainoaSti mätjän mottiin faaba metfäStämäEä. Sittem* 
min ei tämäfään ollut ulottamainen, ja (tiloin maSta tu ltiin  
ftihen ajatuffeen, että fplmää maa fellaijilla, faSmuiEa joiben 
fomeliaifuuS jo tunnettiin. Dtiinmuoboin elimät ipmifet enftn 
pltäfpEäifppbeSfä, *) ilman omatta amuttanfa. Sitten tulim at 
he, tppbpttääffenfä lifäptpneitä tarpeitanfa, metftStäjiffi, fen 
perästä paimeniffi ja miimein maamiljelij öifft.

& Dlifo maattnljefyä {o alulta t>̂ tä täpbettinen futn npt?
2Ö. (Si. Se oli lauman puonoSfa tilaSfn, ja m iljeltiin 

ainoaSti tarpeeUifimpia. Sittemmin tu li, thmiSfuunan lifäptp» 
eSfä, tarpeetfin t)tjä tunturnimmitji, ja maSta miime»ajoiEa on 
alettu maamiljelpStä paremmin tarfaStaa, jonfa fe tobeEa 
anfaitfee.

SDtinfäpäätfe pitää fti$ maamiehen npfpjääit erittäinfin tasoittaa?
2Ö. £änen täptpp, joS ei fuo maraEifuutenfa mätjene* 

män ja muuten maan tahtoo täpttää pfjä enenemiä tarpei» 
tanfa, tarfoin oppia tuntemaan entisten aitoin fofemuffet fefä 
miime*aifoina nostetut mietteet rnaamiljelpffeSfä; hänen täptpp 
tuttia ja foeteEa, mitfä niistä omat foroeliaita hänen tilaifuuf» 
fiflenfa, ja tu in  löptää joitatuita hänen fohbaEenfa fopimia, 
pitää hänen täyttämän niitä toimeSfanfa.

Ä. SBJitfä omaifuubet omat fits tarpeelUfct maamifjctijätle?
SS. aihteruuS ja tarftuuS toimenfa fäpttämifeSfä, ettei 

hän antaift phtäfään jilmänräpäpStä tulua hpöbpttömäSti.
S. M ä  tä«fä roielä maabitaan?
2Ö. että maamiljelijäEä, joS tänä aitana meneStpä tap» 

too, täptpp oEa paljo enemmän tietoa, tuin mitä ennen tar»

*) SRiinfuin eftm. Raamattu fitmaa enfimäiSten ihmisten elämästä 
1?atabttjl«fä.

2
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mittiin. S illo in  olimat tila t paljoa fuuremmat ja elättimät 
perecnfä (paljoa (petpommin tu in fillä  o lifitt mähemmän maa* 
timuffia ja tarpeita. Hilutta jota ferta tuin tiluffet eli fonnut 
jäämät perittämäf|i, jaetaan ne tamallifeSti ja n iin  tulemat 
plpä pienemmillä ja pienemmillä, lamalla tuin perlpefuntain tar» 
peet ja maatimuffet fttä maataan enänemät. 3oS npt nämä 
lifäptpneet tarpeet pitäift moitaman täpttää pienemmästä ta* 
loSta, n iin  täptpp maan antaa paljoa fuuremman tulon tuin 
ennen; tämä tarmitfee paljoa fuuremman apferuuben ja täp» 
bellifemmän tiebon teinoiSta miten parempi fato faataifiin.

Ä. SMtfä omat ne tiebot, jotta maamiepeUä pitää oleman, että moijt 
oitein hoitaa maatanfa?

25. fpänen pitää enjtn tuntea taittein niiben faSmuin, 
joita miljcllä tahtoo, luonnon ja elatuSaineiben tarpeet, ja toi* 
feffeen, täptpp Ijänen tuntea paraat ja helpoimmat teinot näi* 
ben elatuS*aineiben faamifefft faSmuitle.

^aSttmtn elatuffeäta.
3^3 maan pääUifinpuoIinfin tutfimme faämuja, mitä me niiäfä 

aina fjamaitfemme?
28. Gttä ne ftfältämät monia erinäifiä aineita; ftllämuu* 

ten ei olift toifet faSmut mauttomia, toiftlla tjappama mafu; 
jo tfut eimät näfpijt puun tumalla feifoman, tuin toifet fttä maS* 
taan näyttämät hpmin mctifille; muutamilla ei oleman jotain 
pajua, tu in  toifet taaS lemuamat moncnnioifeSti; eräät ei ole* 
man jauhomaifia, toifet taaS lihantapafia j. n. e.

Suutta fuinfa tapahtuu fe, että fa3mut ottamifellanfa niin monia 
ja erinäiftä aineita faamat muotonfa, märinfä, tjajunfa, mafunfa {. m. f.?

25. Siiman famalla tamalla tuin elämäiftSfäfin, efim. 
leljmäSfä, jota fpöpi niin erillaifia raminto*aineita tuin ruo* 
hoa, naurista, miljaa, mettä ja fuoloja. Hlärnä aineet muut* 
tumat niin, että niistä tulee liha, meri, maito ja luu.

SOtutta ei^än faSttm ota lifma eifä nauriita eli muita feHaifxa?
25. SäSfä ontin juuri eroituS fen taroan mälillä, jolla 

eläimet ja faSmut ottamat elatutfenfa. HJlolemmat antamat 
fetä häteroat famoja alfu*aineita, fellaiftna tuin ne omat luon*



4

noSfa Suojalta määrättynä elämäin olentoin elatuffefjt. ©Jutta 
ilynifet ja eläimet eimät moi ottaa eifä elannoffenfa täyttää 
näitä yffinäijtä pcruStuSmineita, ennenfuin faSmut enftn omat 
ottaneet ja malmiStanect niitä. ÄaSmut taas eimät moi ot» 
taa elämäiftlle fopimia aineita, maan täytyy faiffeitt elolliS» 
ten, uftammista aineilta yljbiSfettyin fapyalten enftn mätäne» 
mifen ja tafmomifen lautta ftajota niih in yfftnäiftin alfu»oftinfa, 
joäta omatfin, ennenfuin uuhestaan felyaamat faSmuille elä» 
tuffefft.

Ä. SDliStä tämä työmaitaan?
28. © iitä fin , ettei ihminen eifä mitään eläin moi faaba 

nälfäänfä fammutetufft mullan fyömifetlä, maitta tämä fuinfa 
faSmattamaifeSta yaifaSta olift. 91 e beibän elatuffeSfanfa tar» 
mittamat alfu»aineet löytymät ftinä fyllä, mutta täytymät en» 
fin tu lla jonfun faSmun aineifft.

fuinfa fe on niibett elävoäiötcn fanSfa, joiben elatulfena omat? 
fin toifet eläimet?

28. 9Jämä fyötämät eläimet omat päteneet elatuffenfa 
faSmuiSta eli toiftSta eläimistä, jotta omat faaneet faSmuiSta 
aineenfa ja fiiS omat airoan ytjbenlaifiSta peruStuS»aineiSta 
tu in  netin. 8if)aa fyöyäin elämäiSten ruumanfulatuS»jäfenet 
omat n iin  laitetut että ne moimat maSta fitte futattua ja f>y» 
mäffenfä ottaa faSmu»aineita, tu in ne enfm on jofu toinen 
eläin ottanut ja muuttanut lifjafft, mereffx j. n. e.

SOiifftfä futfutaan tätä aineiben alinomaista menemistä tylfbeStä 
olennosta toifeen?

23. © itä futfutaan aineiben fiertämifeffi.
R. SSoififo luonto olla ilman tätä fiertämiSta?
23. © , fitlä la it t i elämä tulee tästä erinäisten ainei» 

ben menemifeStä yltbeStä toifeen luotuun olentoon.
it. SBoimmefo feurata jonfun alkuaineen muuttumilta fefä jälleen 

palautumista entifeen tilaanfa?
2B. Äyttä. —  eftm. maaSfa on falffia, niin maaSfa 

taSmamat laihot ottamat fen ynnä moniain muiben aineiben 
fanSfa fiymäffenfä. Säiliön fyöyi nyt jofu eläin ja fama 
fa lffi on taaS eräänä aineena eläimen ruumiiSfa. ,tu in  eläin
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fttte fuolee ja mätänee, tulee fa ifti jätteen maahan ja on ftellä, 
jtfft tuin jofu farm it uuhestaan ottaa fen.

St. Äuin jofu eläin eli faStou mätänee tatji natoa, niin fjätniää fen 
äine maasta, ainoaSti hitunen turtaa jääpi jätette, mutta muuta emme näe 
enää. ®tif)infäS fe joutuu?

28. 3tma ottaa fen fefaanfa.
St. SBoimatfo faifti eläimiSfä ja faSrouiSfa olemat aineet ottaa taa* 

fumuobon?
28. © . — Ufeammat aineet jäämät polttaeSfa tutu* 

matta, ja nämä futfutaan p a la m a tto m if f i eti p a is tu *  
m a t to m if f i ;  toifet fttä maStaan menemät ilmaan, ja nämä 
futfutaan p a la m if f i  eli t ja it j tu m if f i .  —  äJiuuten fopifi fuo* 
menfietettä ebellijiä futfua m u u ttu m a tto m if f i  ja jälfimäi* 
jtä rn u u t tu m if f i;  mutta netin p a la m a tto m a t aineet fpllä 
ppmin moimat muuttua, eftm. fa ifti metallit fu la m a t ja ftiS 
muuttumat fuumuuben maifutuffeSta ju o ffe m a a n  muotoon.

SDUltä puolen fe oliS fjpöbpllinen maamiê eHe, tuntea näitä erilaî  ̂
ten aineiben omaifuuffta?

28. S iinä, että l)än näiben tuntemattomuubeSfanfa fa* 
bottaa ifon joufon näitä paiptumaifta aineita, jotta fonnan 
fopimattomalla fäpttämifellä, futen ufein tapahtuu, pämiämät 
ilmaan, n iin  ettei pänellä itfellänfä ole aamistustafaan tästä 
mapingoSta.

9Hitä tulee niistä ilmaan menneistä ainetSta?
28. Dfa niistä jääpi ilmaan ja fopii eläinten ja faS* 

mujen elatuffeffi, jotta fuoraStaan ottamat näitä aineita, fii» 
pen määrättyinä jäfenillänfä; toifen ofan taaS imee maaSfa 
olema foSteuS fefä fabe, ja tulemat tällä tamalla tafaft maa* 
pan. HJtaaSfa on monia maalaatuja, jotta imemät näitä taa* 
fuja ja pibättämät niitä, ftfjt tuin faSmuin juuret niitä jäi* 
leen ottamat.

St. SDtitä tjaroaitfemtne tästä?
28. (Sttä fe miifaS ja ppmä Suoja on laittanut fa ifti 

niin, ettei niimmitään luonnoSfa päroiä, maan että fa ifti fen 
alinoniaifen fievtämifen alla tulemat aina uuhestaan ppöbpfjt, ja
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että n iillä  on mielä erinäinen Vpöbptpffenfä jofaifeSja ett mu o» 
boSfafin olleSfanfa.

Ä. St itä tästä »ielä feutaa?
S .  (Sttä tuin ne Ijaifjtumattomat aineet moimat maan 

p V be llä  tantalla tulla faSmujen l)t)mäfit, nimittäin juurien 
lautta, moipi tämä IjailjtumaifiSfa tapahtua fa jtb e lla  tamalla, 
nim ittäin enfin faafumuoboSfa ja fitte toifeffeen pljbiätettpnä 
maan foSteuben fanSfa. $äSfä Vantaitaan tapa, joten faSmut 
ottamat elatuffenfa, nim ittä in: enfin ju u r i l la n fa ,  fefä l;aif)5 
tumattomia että ttaiEjtumaifia, jotfa omat maahan joutuneet, jofo 
meben, tatti erinäisten maa=aineiben imemifen fautta, ja toi* 
fefft m a r f i l ta n fa  ja Ic f jb i l lä n fä  ilmasta, fiiVen fefautu* 
neita ^aitttunoia aineita. ftaSmut ftafemat ftiS elatuffenfa ofit* 
tain maasta juurillanfa ja ofittain ilmasta leftbiUnnfä.

5L Dttamatfo faSmut faiffia luonnoSfa Xöptt>tt>iä aineita?
28. ®i, maan ainoaSti fellaifta, joita tarmitfemat ruu* 

miinfa eli martenfa rafennuffefft ja fu fin  faSmutaji ominais* 
ten ofainfa fpnnpttämifefft.

St. Ottamatta ne pfjtäpaljo futafin ainetta?
28. © . —  ?)l)tä ainetta ottamat ne enemmän, toista 

mähemmän, fu fin  faSmu oman erilaatunfa ja tarpeenfa jälfeen.
St. SDtitd tärfeitä pemStuffta oppii maantiet täätä?
28. 6nftn, että Itänen pitää miljelemän futafin faSmua 

fltle fopiroaSfa maalaabuSfa ja maruStaa fe femmoiftlla lan* 
ta*aineilla, joiSfa on niitä fitle faSmulle tarpeellifta raminto* 
aineita, ja toifefjt, että ftän moipi faSmattaa ufeampia faS* 
mulajia pcräffpttäin, ilman uutta lannoitusta panematta, joS 
maan tarffaa miljellä enftn -niitä lajia, jotfa maatimat run* 
faampaa elatusta, ja fitte fellaifta, jotfa tpptpmät mältempään.

Dnfo meillä eftmerffiä tätjän, että fe niin on?
28. Ä a iffi muoromiljclpS peruStaiffeen tämän päätie.
St. 2Kitä täötä feuraa?
28. 6ttä, joS maamieS tahtoo faaba täpben (tttöbtjn 

maaStanfa, täptpp Itänen tarffaan tuntea ne erinäifet pää*ai* 
neet, niin hV^in maaSfanfa fuin niiSfä fa S m u iS fa , joita 
f»än miljelee.
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ÄaSromeldindUe tar^ccUift^ta eri*atnet$ta,
$ SÔ itfa aineet omat tarpeettifxmmat faSmuen fpntpmifeUe ja meneS* 

tpmifefle?
28. Dfitta in p a ip tu m a ife t,  jotfa feeifenänfä tjtjbiStät)* 

mät erinäiftfft elatu§=aineifft, ofittain p a ip tu m a tto m a t, joiä* 
ta muutamat ottamat faafumuobon ppbiStpeSfänfä paiptumaiS* 
ten aineiben fan§fa, toifet taaö omat maaäfa.

A) £>aiptuwaifet aineet.
1. # ape , erä§ faafu, jota löptpp p ii fofo maan, ofit* 

tain faafuna, ofittain ppbiätpffeSfä muiben aincibcn fanöfa. 
© itä on itmaäfafin läpe§ 21 ofaa fabaSfa.

2. Su f o, löptpp mpö§ pii maailman hajotettuna. ©uu* 
rin  ofa ilmaa, läpe§ 79 fabanneäta, on tufoa.

3. 2Betp, fe faafu, joöta, fjapecn fanöfa t)f)bi§tt)C§fätifä, 
meft fpntpp.

4. 2Befi, hameesta ja mebpStä.
5. 2 lm m o n ia ff i,  pptepä mebpstä ja tufoäta, tunnet* 

tama mäfemäätä, pistämästä, pajuStanfa. ©e on faSmuen 
tarpeetlifimpiu elatuS»aineita.

6. © h io t,  evää faafumainen aine, ufeammalta puolen 
papeenlainen. $pbiStpffeSfänfä natronin fanSfa, jofa fitte 
on tamallinen tuofafuolamme, fopii fe faSmuilte taminnoffi.

E) paiptum attom at aineet.
a) ©ellaifet, jotfa ppbiStpffeSfä paiptumaiSten aineiben 

fanSfa faamat faafumuobon:
7. $ i i l i  on pääaine faSmuiSfa. ©e ppbiStpp ^etpoSti 

papeen fanSfa, joten ftitä tulee fe paiptumainen p iil ip a p p o , 
jota löptpp jofa paifaSfa ilmaSfa.

e) ©ellaifet, jotfa aina omat tnaaSfa:
8. Ä iife li* n ta a  ja f i i fe lip a p p o , jotfa aineet tama» 

taan fuurempina eli pienempinä pieta*jpmina. Äiifelipapon eri* 
nainen, papeeton alfu*aine: © il ic iu m  tamataan ufeammiSfa 
fimiSfä ja futfutaan p i i f f i  ja u fon  f im e f f i .

7
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9. Ä a lf f im a a ,  jota moniaat faämut tarmitfemat fuu* 
ret määrät malmiätumifeffenfa.

10. S a lf f i*  cti fa tfc ra m a a , jo fa fp llä , joäfa fitä maan 
hitunen löptpp, fopii faämuille ctatuö-ainccfft, mutta fuurem* 
maäfa määrääjä ollen »aifuttaa malnngollifeäti.

11. © a m im a a , jota ei juuri fuoraan moi pitää tää* 
muen elatuä*aineena; mutta fe ottaa luoffenfa faafmaineita 
ja fäilpttää niitä faämuen tarpeet)!.

12. Otauta.
13. J t t f f i  eli t u l i f im i .
14. Ä a l i ,  pääpaine puumtuf)faäfa.
15. S ö a lfin  eli fo ä fo r i.
16. U ta tron , läf)eä talin lainen aine. ©e on pääpaine 

feitto»fuolaäfamme.
17. f te it to * fu o la ,  jota miljeltämät faämumme maan fm 

tufen tarmitfemat.
Soifet faämut taaä, jotta ftiä tamatlifeäti faämamatfin meren 

rannoilla ja fuola*lät)teiäfä, ottamat fuolaa fuureäfa määrääjä.
Ä. SDtiefä muoboäfa pitää näiben aineiben oleman, että faSmut moi* 

»at niitä ottaa?
20. Ä a iffi mitä faämut ottamat pfjfaifaa ilman fanäfa, 

täptpp olla pbbiätettp meben fanäfa, f. t. f. mcben fulatta-- 
minä, ennentuin faämuen juuret niitä moimat ottaa; faafuja 
imemät faämut femmoijtna tu in ne omatfin.

& 2Winfätäf)ben pitää meben niitä fulattaman?
2Ö. Äoäfa nämä aineet tuimana, mebettömänä, eimät 

moi muuttua, maan moimat maäta meben fomittamifeäta tulla 
ja plöä nouäta, enftn faämuen melmfjt ja jiitä  fitte fen oftfji 
fphäptpmään.

£ a p e .
St. Softn olemma luetelleet ne erkuneet, mutta emme mielä pitem* 

mältä tunne niiben erilaifta omaifuulfta. £utfifaamme ftiä lifemmältä 
näitä ja alottaafamme Ijapeeäta. SDtitlä omaifuubet omat tällä?

2B. ^ape on fpp ia mälittäjä läpeä fa iffiin  niihin muu* 
tofftin, jotta fuolleiäfa ja elämiäfä fappaleiäfa tapahtumat, ©e
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ppbiStpb läpeS Jaiffiin fcfä Jaafumuotoftin että Jiintiöipin 
allu*aineipin luonnoSfa ja näin telee paljo ppbiStettpjä fap* 
paleita, joista uftammat eri tilaifuuJftSfa uuhestaan pajoomat, 
faaben n iin  taaS uufta Jappaleita. SäStä moimme fanoa, että 
hape fpöpi faiftia. Oriin rpptpp fe Jomimpaan JimecnJin ja f)a» 
Jee ftinä ne aineet, joiben JanSfa fe helpommin »o ip i ppbiS» 
tpä. .frnpe muuttaa ne fillä tamalla mebeSfä fulamitjt aineifft, 
joita fitte fabe ja JoSteuS lio ttaa  ja fulattaa. Otäiben JooSfa* 
ppfpntö loppuu, n iin  että ne hajoamat jaupolji.

Ä. Ktifftfä futfutaan tämä timien voätjittäin tapahtuma hajoaminen 
ilmaäfa?

23. S Jtupeutum ifeJfi eli murenemifeljt.
A. Kiitä omaifuuffta hapeella mielä on?
23. @e maifuttaa fefä faiffein elollisten fappalein että 

mpöSfin ufeampain JimelliSten aineiben palamifen. ® illä  on 
fuuti taipumus ppbiStpä näihin. Äuin npt muita, fellaifetle 
phbiStpmifelle mpötääroiä tilaifuuJjta tulee, niin tapahtuu tämä 
fuuremmalla eli mäpemmällä pifaifuubella. Otäin palaa puu, 
JoSfa pape ppbiStäitfee puuSfa olemaan hiiteen, famaten fäppi 
rifin , malfimen ja metallienfin JanSfa, JoSJa ne tulemat ta* 
paamaan täpbellifeSti pupbaSta paperia.

R. Syillä tatoatla tootpi ihminen tatfoituffxinfa fäljttää tätä fjapeetx 
omaifuutta?

23. 3oS taptoo faaba oifein tulista ja piJaiSta pata* 
mistä, niin toimittatoon paperia n iin  paljolta Juin mapbol* 
lista on. Sltutta Juin ilmaSfa on ainoaSti joJu ofa papetta, 
n iin  täptpp tätä JoJoon pufertaa ja- fafentaa. Jämä tapap* 
tuu palJeiben Jautta. SoifellaJin lamalla moibaan tuottaa pi* 
Jäistä palamista, nim ittäin mapmalla ilma*mebolla. Uuta 
enemmän ilmampupaEuSta faabaan tulelle, fitä fuurempi on 
fen maiJutuS.

fi. Dnfo fe taroaHinen palaminen ainoa tapa, joten fyape ppbiöttjtj 
muihin aineihin?

23. ®i. —  Äuin joJu metalli tuoStuu, tulee fe ftitä, 
että pape pitaaSti eli mitJaan ppbistpp ftipen. «Samati pp«
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biStyy Ijape Ijiileenfin, toftn hitaammin fu in polttaeSfa, »aan 
fuitenfin tjfjtd ttafaaSti, mätänemifen d i laf»amifcn *) lautta. 
£ätä täytyy jofaifen elotlifen olennon fofea.

Ä. TOfä on pää=eroitu$ patamifen ja Iaf)oamifcn roälillä?
2B. ^alaesfa cbiötää tämpiäminen ja fuumuuS fiilen  

ja  fjapeen yleistym istä, jofa fenmuofft tapahtuu pifaifeSti. 
!®lätänemifeSfä ja laboamifeSfa fitä »ahtaan on foSteuS 
vä littä jänä ytjtymifellä, ja näin tapahtuu fe IjitaaSti ja wä’ 
Uitellen.

Ä. SKintä tnaanriljetpffeSfä tarttrittaroan aineen muuttamifeen erit» 
täinfin on lahoaminen amullinen?

28. Sonnan, jonfa tattallifeSti annetaan »äijän lafjota 
d i «pataa" ennen peltotie ttiemiStä.

Ä. 2Jlita omaifuuffia âpccUa mielevin on?
28. Äuin elättäifet IjengittäeSfänfä »etäifettät ilmaa, 

joSfa tjape on toifena pääpaineena, niin yljbiStyy tämä fjape 
feutjfoiSfa »eteen ja fiinä otettaan fjiifcen ja fittä tatoatta 
yllä pitää elämätä, jota muuten ei fä ttift laatuun. 3^mife§= 
fäfin fiiS tapatjtuu eräs palaminen frnpeen ytjbiStyeSfä tjiiteen 
ja  tästä tulee fe lämmin, jofa on tarpeellinen elämän piti» 
mefft. p iilen, jonfa fanSfa tjape feuljfoiSfa ytjbiStyi, faapi 
ihminen niistä rattintopaineiSta jotta ftfältättät piittä.

& SDUSfä hape tajan jaettuna?
2B. 3tma8fa, joSfa fitä on noin ttiibeS ofa.
Ä. TOStä tulee, että fitä ilmaSfa niin mähä on?
28. ÄoSfa fe, joS fitä fiinä enemmän otifi ja muten otifi 

fefoittumatta, potttaifi fa iffia  tiiafft, fefä elättäiSten otentoin 
feufjfot tu lifttta t fiitä  »oimattomifft täyttämään toimituffi* 
anfa. Ä a iffi eläminen loppuift pian Ijapeen UiallifeSta »ai» 
futuffeSta.

10

*) Q3uun ja muiben faSmu^aineiben mätänemiStä ja lahoamista [ano? 
taanfin ÄatjalaSfa h<tppauetnifeffi. Shutetyttää, tuista ^arjalaifet omat 
ojanneet antaa tälle luonnodifemman nimitt)ffen, fuin muut <5uomalaifet, 
jotfa hcthhunemifeUa eimdt hmmärtä muuta, fuin maifutuffia mete*
Joihin aineihim
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S u f o .
St ®lifä tufo on, ja mitfä omaifuubet (Itiä on?
28. $ufo on eräs faafu»laji, fofonaan toiftBa omaifuuf» 

jtlla f  uin hape. Äuin fmpf phbiätpp ufeimpiin muihin ainei= 
hin, pitäiffee tufo läfjeS fofonaan eriflänfä, ja ainoani mo» 
niaifjin fappaleifhn on ftflä fialu phbiStpä. (Srittäinfin on fe 
fajoamaton fa iffiin , miSfä maan hape maifuttaa, ja tästä fct= 
fenee eteemme, fuinfa nämä molemmat aineet moimat olla 
toiftnenfa UmaSfa fefoitettuna, ilman fumpaifenfaan muuttua 
matta. JlmaSfa fuin on läl;eS neljä miibettä ofaa tufoa, niin  
tämä tufon paljous mälittää eli estää hapeen fuurta phtpmi» 
fen ftalua juuri fiinä määräSfä, fuin tarmitaanfin luonnon 
ppfpmäifppbefjt.

M. SD̂iöfä tufoa?
28. DEen pää=aine ilmaSfa pmpäröittää fe fofo maanpal» 

lon. S itä  menee faSmuifnnfin ja on eräs niitä aineita, jotfa 
omat fofonaan tarpeeUifta faSmattamaan ja pfläpitämään m o» 
niaita jäfeniä eläinten ruumiiSfa. 

fuinfa ottajat faämut tufoa?
28. paljaana tufo»faafuna ne tofin eimät fttä ota; mutta 

tämä menee ptjbiStpffeen mebpn fattSfa, josta tulee am m o» 
n ia f f i ,  jota, fefä hiilihappoa, irtautuu tufoisten aineiben la» 
hoteSfa.

Ä. 2)!itä omaifuuffta tufotla toietä on?
28. £ufo estää faifen pengittämifen, ja joS fe fefoittu» 

matta Ijapeen fanSfa olift maanpaflomme ympärillä, tufah» 
tuift fa iffi. S iitä  fen nim ifin on. ÄaSmutfaan ei ftinä me» 
neStpijt.

SSetp,
& OKitfä otoat mebtytt omaifuubet?
28. Se on eräs faafu»laji, jofa puhtaana on hajuton 

ja mauton. SiEä on fuuri taipumus phbiStpä hapcefen, ja 
fiEoin fe palaa ftnertömäBä liefiEä. SäStä phtcpbeStä tulee 
meft, johon, painon jätfeen luettuna menee % ofa fmpetta 
ja V, ofa m etpä; mutta fofonfa fuftteen on ftinä %  ofa me»
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tpä ja »aan Vs ofa papetta: jtEä mctp on noin 16 fertaa 
femiätnpää fu in pape.

Ä. 2Jiitfä mebpti pbbistpffet muiben aineiben fanäfa omat ©taannut 
jetijälle crittäinfin tärfeat?

28. l : f | i  fe mainittu pptepS papeen fanSfa m ebeffi ja 
2:fft pptepS tufon fanSfa a m m o n ia f if f i .

S S efi.
SJUSfä n>cttä on?

28. SJtcrenä piirittää fe maamme, lä h te in ä  luopuu 
fe jofa paifaSta maatamme ja juoffee j of in  a ja mittoina 
mereen, ©itte p ö p rp n ä  on fttä ilmaSfamme m illo in enem» 
män, milloin mäpemmän pmpäti foto maanpinnan, joSta fttte 
fofoutuu p ilm e t.

Ä. OTtfä omatfuubet voebeUä on?
28. JamaEifeSti on fe ju o ffe m a ta , mutta fplmäSfä 

muuttuu fe fomafft ja futfutaan jä ä f f i .  HomaSfa fuuntuu* 
beSfa muuttuu fe juoffemaSta p ö p rp f f i eli näfpmättömään 
faajmmuotoon ja niin uiffentelee ilmaSfa. tu in  tämä »ejt* 
pöprp fplmenee, putoaa fe jäEeen tnaapan laiteena, fateena, 
rafeina ja lumena. Jämä rneben omaifuuS on taas erinäi
nen pmpärifierto, jonfa lautta rneft mereltä ja järmiStä alin» 
omaa faatetaan maaEe tafafin. EJlereStä ja faifiSta paiton, 
miSfä »aan »että löptpp, noufee aina pöprpjä, jotta tulemat 
fen fplmemmiffi, mitä plemmä pääfemät, foSfa fteEä on fpl* 
mempi. Etäistä tulemat pilmet, jotta pajoamat p ii maan ja toir» 
moittamat fttä fateeEa, n iin  tatuoin moimaSfa pitäen mirtoja, 
jotta »iemät taas meben tafaft mereen, ja n iin  aina pmpäri.

Ä. SJiiten rnoimme fjuofeammin bamaita mebcit f)öt)tt)ämifen?
28. 3oS fatfelemme tiepumata mettä; ufeinpa näemme» 

fin  fpffpEä pöprpjen noufeman maasta.
Ä. QJiitä feutaa tästä meben fiertämifeätä faärou«eIämäHe?
28. ÄaSmut faamat tämän fautta aina foSteutta.
St. fiuinfa tämä tapahtuu?
2B. ©  ole mitään taSmainta, joSfa ei olijt jotafuta 

nestettä, jofa on paraaStaan mettä. Jämä neste miepi ne ftinä
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futcma olemat elatu§»aincet, fitnfin määräpaifoillcnfa. Jätä 
futfumme neSteiben t ie r tä m i(e lf i ,  ja fe on juuri tarpeet» 
(inen, että niiben laSmuen elatuS»aineet, joita ilma ei mie, täp» 
tpp meben ottaa ja  futattaa, moibaffenfa fulfea niiben pie» 
nöisten reifäin eli raffutain lautta, joita faSmut otoat täpnnä. 
SEöeben läSnä»olo maaSfa on mpöS tarpeettinen auttamaan 
eri»aineiben (ulattamaiSta maitutuSta toifitjinfa, fefä tefemään 
niitä (omeliailjt, (ulana otettamiffi laSmuen juuritta.

Ä. SDtiätä tämän fmmaitfemme?
20. 2öeben tjpöbpn tältä puolelta fmmaitfemme erittäin» 

Iin  pitlättifen pouban mailutulfeSta, tu in la (tiloin laSmut li» 
tumat loSteuben puutteelta.

& 28aifuttaafo vocft voa înfoafin?
2B. Äpllä, joS (itä paljo on, ejtm. pitlälli(en (ateen ai» 

loina. © illo in  (ulamat, ohenemat eli metäptpmät nämä ra» 
minto»aineet liia lfi, joten laSmuen ramit(emain aineiben (aa» 
minen mäljenee; fitte mielä majoamat ne (ulaneet raminto»aineet 
pittätlifen (abe»ilman aitana niin fpmälle maahan, ettei laS» 
muen juuret tapaa niitä, (elä (e pifaifeSti juol(ema meft, erit» 
tä in lin  lallelli(e§fa pet!oS(a, pois fmubtelee ne. SltpöS täpt» 
tää ylellinen mefi ne pienet maan rei’ät eli buofofet, jotta 
muuten omat ja pitääfin olla ilm alla täptetpt, ja tautoaa il» 
maSfa oleman läpeen maitutuS, malmiStamaSta maaSfa f)iili» 
happoa taSmulle. 3® »iitnen tetee (e maan tplmälfi, ftinä 
että (e meben työprpäminen mulaanja ottaa liian paljo läm» 
mintä.

Äuinfa maifuttaa maaäfa (cifoma meft?
2B. ©amallaifia malnngollifta (eurautfra, lu in jo on (a» 

nottu liiaäta (abe»mebeStä, joS emme toimita mebelle pois 
pääfpä; muuten tulee maa fjappamalft ja u(ein airoon liebel» 
mättömätfi.

Jt. ficlpaafo meft itfe tattrinnoffi taämmflc?
2Ö. Sffieji on luten monasti on jo (anottu, lapetta ja 

metpä. SOtolemmat nämä omat laSmuille tarpeen, niiben eräiljt 
ainciljt. ©e on niin muoboin (elmä, että taSmuitla on moi»

&
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ma eroittaa mettä jätteen alfu»aineiffenfa ja niin maäta täyt
tää fumpaafiit hpttäffenfä.

S lm m o ttta ffi.
5Ki3tä aineilta ammoniafft on?

2Ö. Söebtjn ja tuton phtepbcätä. Slinoaöti tääfä ph5 
tet)be§fä moipi faämut ottaa infoa.

Ä. Oftitfä omaifuubet ammoniakilla on?
28. 2llfu»aineellifen luontonfa puolelta on fe fmihtu» 

ma, mutta moipi mennä ptjbiStpffiin ^ai^tumattomien ainci» 
ben fanäfa, ja n iin  fabottaa faafu»muotonfa. Söefifin ja 
moniaat maataabut ottamat fmtullifeäti ja pibättämät jttä, 
joten fe ei enää niin femiääti ilmaan fiämiä.

& Sflitä tefee ammoniakki kaduitte?
28. Siiman puhtaana otteen fututtaa ja turmelee fe. 

Senmuofft, joä jttä fonnaäfa eli fufcSfa on Hifa paljo, tatu 
joS auringon»fuume levittää jttä liia fft ferratlanfa, niin pott» 
taa fe faämut. 2Bät)ääfä määrääjä fitä maataan, taf)i tai» 
miätettuna mebettä eli muitta aineitta, on fe erää pääraminto» 
aine niille, jota ilman ne eimät moifi faämaa eli loiätaa. 
©rittäinfin on fe tarpeellinen ftemenen malmiätumifette. 2lm» 
moniaffi on jotenfin phtätäinen tulen fanäfa, jofa maro» 
maäti ja pmmärtämäifeäti fäptcttpnä tefee n iin  paljo t)pmää; 
mutta ferta ir t i päääfeenä turmelee ja tjämittää fa iffi. 

rooimme tuntea ammoniakin?
28. S iitä  pistämästä pajuStanfa, jofa tunnetaan jofa» 

paifaäfa, miSfä jotafin faSmu» tatti eläin»ainetta mätänee, 
ejtm. taltiäfa, läämääfä ja erittäinfin fontatunfioiäfa, fefä 
miäfä paljo fontamettä ja fuäta on. 

kuinka fe näiSfä paitoina tulee?
28. 'DtätäncmifeSfä tapahtumasta eläin» ja faämu»jään» 

nöäten futamifeäta. SJiämä eroamat, n iin fu in tunnettu on, 
tjapeen maifutuffeäta hiileen. £ääfä irtautuu tufofin entiftStä 
phbiätpfftätänfä ja ptityt) tipt, mpöäfin mapaafft pääSneen me» 
bpn fanSfa, jlten fpnnpttäen ammoniafin.
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Ä. 3ääpifö ammoniaffi mäbänt^neiftin eläin» ja taättm»jäänn6fjtin?
28. <$i; fjaitjtuman luontonfa muoffi noufec fe ilmaan 

ja maamies fabottaa tämänfautta- tämän, faSmuillenfa tar» 
peellijtmman Taminto*ainen.

R. ^uinfa moifimme fiini faaba ammoniafin?
28. ©ontaan eli tufcen, miSfä maan ammoniaffia on, 

pitää fetoitettaman fcllaifia aineita, jotta moimat ottaa fefä 
pibättää ammoniafin, n iin fu in  ejtm. fipft, famimaa, muta, 
multa, mefi j. m. f.

HJttllä tamaUa maifuttaa ammoniaffi maaSfa?
28. ?)l)bettä puolen on [e, —  pljbiStettpnä meben fanSfa, — 

oifia faSmuen raminto, ja toifelta puolen auttaa fe ppbiStp* 
tnifellänfä ufeampia aineita, jotta muuten omat mebeSfä fu» 
lomattomia, fulamifft fiinä. Slmmoniaffi on ftiS, futen en* 
nen on jo [anottu, tärteimpiä fonta=aineita, ja maamieS faat* 
taa itfeltenfä fuuten mapingon, tu in antaa ajattelemattomaan 
fen mennä ilmaan.

5L *IRiötä moimtne kamatta, jo f̂o ammoniaffi menee pois fonnaSta?
28. $itäfäämmepä fufella täptetpn lafin eli muun aS* 

tian päällä fuolaljapoSfa *) pistettyä fulfaa, niin faammenäf)* 
bä fiitä  noufeman malfeita pöprpjä, jotta omat fen fjaitjtu* 
man ammoniafin ja pois tmprpämän fuolafjapon ptjbiStpStä.

(S fjlo t .
Ä. SEJlifa cplor on?
28. ©e on eräs omituinen aine, monetta puolelta ptj* 

täläincn fiapeen fanSfa. 2M;taana on fe mifjeriänfettanen 
faafu, ja fillä  on patja fiaju, fefä läfäfjbpttämä mafu. ©e 
tamataanfin luonnoSfa aina maan pljtcpbeSfä jonfun muun 
aineen fanSfa.

SJlitfä omaifuubet on ĉ XoriHa?
28. ©e eStää Ijengittämifen ja taiten faSmamaifuuben, 

tu in jitä  miSfä enemmän on. 2Bäf)emmäSfä määräSfä nä=
*) «Suolahappo, ruotf. faltfpra, on p^biött)  ̂ c^Xori^ta ja mebpStä 

lappeen fanSfa. Sitä nimitetäänfin fiiS femiaSfa ufein chlor*tt>etphas 
poffi, (t. cf)lotmätefpta). Suolahapon nimi on ftXXä ftitä, että ftta 
malmiStetaan feittosfuolaSta.
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fpp fe elätpttämän fasmuja, m intuin elävoiäfin, jonfattjuofft 
monetfin F lorin  pttepbet omat U ttiin  maifuttamaifet fon* 
taita fe!ä tuofa*aineena, m intuin ejtm. fc it to fu o ta ,  jofa on 
Florin ja nation

Ä. ®titä muuta mcrfittämämpää omaifuutta cploritla on?
28. Se poistaa faifct marit ja täytetään fti§ maatteiben 

malfafemifefft, jopa  tuitcnfin on f i in in  tarfaSti marottama, 
ettei palttina tule matingoitetuffi liian paljolla (Povilla.

£ > t t lt  ja  ö iU i l ia p p o .
Ä. SDtinfätainen on piili?
28. 2llfuanfa on fe fiintonai§ta; mutta fitä ei löpbp 

luonnopa m ipään pul)taa(tanfa. fu it i on pääpaineena eläin* 
ten ja faSmuen ruum iipa. —

Ä. Ktisfä tamataan piili jotenfin puhtaana?
28. «Siinä IjiileSfä jofa tulee polttaepa eläinten ja fa§* 

muin fappaleita ftllä tamalla, että ilm apa oleman fjapeen fti* 
ten pääfeminen, niin paljo fuin maljbolliöta, eitetään, niin» 
fu in  eftm. fjiilcn polttaja tefee, peittäen fänfäm iilunfa turpeilla.-

& rotäfjätt feuraift, j[o3 fjän ci peittäfiffäan?
28. 3htian top* ptbiötpift puun hiileen, muuttaen fen 

ilmaan l)ait)tumafft t)iilif;apofjt, n iin fu in  näemme puun, ma* 
paapa ilm apa palaepa, jättämän ainoat ti mätän tuljfaa, 
jofa on niitä ta ipum attom ia aineita, fu in fjiilen ja niiben 
mätäin muiben tn itlubm in  aineiben fanpa olt puupa pt» 
biötcttpnä.

Ä. ©lintämuotji ppbiätpp piili niin petpoäti papeefen?
28. Äuin näillä molemmilla aineilla on, luonnon mu* 

faaäta laitoffeöta, fuuri ta lu  ptbiötpä toifiinfa.
St. SBoipifo tämä ppbiätpä tapahtua muutlatin tamalla, tuin maan 

palamalla?
28. 2Boipi. 2ai)otepa ja mäbätepä tapal)tuu famallai*

nen ptbiötpö, ainoaSti fillä  eroituffella, että fe täpä ci ta» 
pal)bu n iin  pifaifeSti, maan n iin  mäl)itellen. Sama tapat» 
tuu maapafin, fu in fonta eli muut eläinten ja fa§muin jään» 
nöffet lal)oamat. Se lla iftpafin  fäpm ifipä, jo ipa  miinettä
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tulee, niinhän miinan, oluen j. m. f. juotaioain malmista* 
mifeSfa phbiStäiffee ilman t)ape neSteeSfä olemaan pleen, 
fpnnpttäen tjiili^appoa. — ©e oluesta ja muista nesteistä 
fuotjuma maitoinen mal)to on juuri hiilihappoa.

Ä. dtpt on [anottu että IjapeeSta {a IjiileStä pihistettynä tulee piili* 
pappo; mitä on piilipappo?

28. hiilihappo on eräs faafu, jota löptpp pleenfä fefoi» 
lettuna ilmaSfa. ©e on taSfaampi tu in ilma, ja ftiS on fttä 
litempänä maan pintaa enemmän *), jota tefee, että meft fetä 
moniaat maalaabut pbbiStäimät fernaaSti jäljen. UJipöS täpt* 
tää fe faafuna olleSfanfa ne pienet fmofofet eli reijät tu in 
multamuruiSten mälillä on. Jämä fattuu fuitentin enimmin 
jtellä, miSfä mätänemiä faSmuja maaSfa enin on, fttlä että 
ilman Ijape tungeitfen fxnne ja muuttaa hiilen fmltljapoffi.

k. 2J!i3tä tvoimme tuntea fmUf)ap\>oa?
2®. © iitä fin  tuin fe maifuttaa hengen metoon lätäpbpt* 

tämäSti n iin  että, joS jofu ihminen onnettomuubeffenfa tulee 
femmoifeen hnoneefeen, joSfa hiilihappoa paljo on, n iin fu in 
ufein fellareiSfa, joiSfa tappia juomia on, fetä fpmiSfä tai* 
moiSfa ja lauman fuljettuina olleiSfa huoneiSfa, niin fuolee 
hän pian.

*) (Englantilainen ropmeSfori JameS $. 58. 3opn[ton tirjaS[an[a: 
»Chemistry of Common life« (3otapäimäi[en elämän terniä) [anoo foto* 
naan toifm, nimittäin että piilipappoa on ilmaS[a fttä enemmän, tuta plem* 
mä tullaan, eftm. 8 eli 10,000 jalan torteubeda läpeS faptamertaa enem* 
män. Xämän päättää pän tuleman tuulien ja ilmamirtain maitutuffeSta, 
ettei piilipappo, mailla raStaampi tamadiSta ilmaa, moi painua tänne 
maanpintaan liiemmälft; ainoaSti moniaiS[a [pmiS[ä rottuiS[a ja laalfoiöfa, 
[elä tutituiS[a puoneiS[a, joiSfa ilmamirtain maitutuS ei ote pptä mälemä, 
moipi tätä laafua [äityä enemmän, jonlamuolft ilma niiSfä onlin elämälle 
mapingodinen. 3a että muorida on enemmän hiilihappoa luin alempana 
maan ja meren pinnaS[a, [anoo pän tuleman fiitä, että taSmut, maa ja 
meft metämät piilipappoa enemmän tuin plpäältä ehtii alaS majota, jota 
ei moi muorida tapahtua. — &oSta emme tiebä, mistä tämän lujan teliä 
on faanut tämän peruStut[en[a, ja tuin toifelta puolen mainitun rob* 
meS[or 3opnjton’in tietojataan emme tohbi perättöminä pitää, olemina 
tahtoneet tätä näin muistuttaa. Siebemiepet mälittätööt tämän [eitän!

^uomeffi toimittajan muistutus.
2
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Ä. Äoäfa Imliliappoa cm niin lannalta ja jofapaifasfa, miijin tel* 
paa fe?

28. Äuin fa iffi elämät olennot faämamifeffenfa ja me* 
neStrtmifcffenfä tarmitfemat tililtä, n iin  on Suoja mtifaube§* 
fanfa pitänet fmoien, että fitä löptpt) fi)(Iältä jofapaifaäfa. 
Auttajana fen lemittämifeen on fe itmagfa jofapaifaöfa lää* 
näolema Itape, jota tefee piilen fopimafjt faömuen ottaa. fötiäfä 
ftpmänfä jofu elollinen aine palaa eli irtautuu mätänemifen 
eli muun fäpmifen lautta, ftellä ottaa ilman tjape piilen ja 
pltbiätpneenä fen fanäfa hajoaa hiilihappona ilmaan. UJtaaäfa 
ottamat la äimien juuret biilifmppoa meben fanäfa, ja ilm a lta  
ottamat letjbet fen Itailttumasfa muoboäfanfa. —  Stiten fe 
faämuiäta jälleen menee eläimiin j. n. e., otemma jo näfmcet 
filloin, lu in  Ipfpmpä oli etatu&aineiben fiertämifeätä.

& Suutta !uin fc npt pl)ä näin fäppt, niin pitäiftfyan toimien faiffi 
l)ape fatoaman maalta fa muuttuman jätftään Ijiilitjapofft, eifä mifään 
elämä olento tooifi filloin hengittää, toaan fuolcma olifi malttamaton?

28. (sttä n iin  ei tapaljbu, on 3 umafo miifaubeöfanfa 
ja fmmppbeäfänfä huolen pitänpt iljmeteltämällä tamatla. ©e 
on jo fanottu, että fa iffi elämäifet olennot fuurintinaffi ofafft 
omat hiiltä, ja että eläimet faamat fen faämuista. (Uiutta 
joä faSmut ottafimat Itiiliftapon, moimatta eroittaa p iiltä  ha= 
pceöta, n iin  ei ne jttte olifi hiiltä, maan fiiliftappoa. -Oilitta 
ettei näin tapalttuift, omat faämut n iin  laitetut, että otta= 
mat hiilihappoa juurillanfa ja letjbillänfä, mutta moimat fi* 
fällänfä eroittaa hiilen tjapeeäta, ja fäpttää fen elatuffeffenfa, 
antaen fjapeen puhtaana ilmalle tafafin. © iiä on fmlelläftn 
alinomainen pmpärifiertönfa. 3o3 fe on jonfun elämän olen* 
non ruumiina, niin menee fe fen fuotttua Itiililtappona ilmaan, 
jifft että jo fu faämu ottaa fen jälleen, niin alfaen taaä fier* 
tämifenfä. 33iutta f)ape annetaan tääfä aina ilmalle, uube§* 
taan toimittamaan palroelluätanfa, eifä mitään jiitä  Itämiä.

DD̂iefä tilaäfa paraiten fäppi fyapeen eroaminen faStouiSta?
28. 28alo3fa ja auringon paiäteeäfa. Sätnä on pää* 

fpp, että faemut felfeällä ilmalla faSmamat pitemmin ja tu* 
lemat ramitfemaifemmiffi fuin pitmifellä.
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Ä. Sföitä tmlipappo voida maif uttaa?
28. ©e fopii miclä, famate fuitt ammoniaffifin, tefemään 

monta paiptumatonta ja muuten fulamatonta ainetta mebeSfä 
fulamifft ja ftiS fomeliaifjt faSmuin juurien ottaa.

Ä. Dnfo (nitibappo joätafin erinomaifcäta armosta-ntaamiepeHe?
28. Dn totifeSti, ja teemme fuuren mapingon, tuin an» 

namme fottnan olla fauman peittämättä; fillä ptilipappo me» 
nee alinomaa ilmaan ja n iin  fatoaa ain’ija fjt, lu in  fe muu» 
ten olift pellolla auttanut faSmuen täpbellifppttä.

Ä iife ltn ta a .
&. 9!pt tulemme baibtumattcmiirt maataatui[)in, jotta aina jäämät 

maahan, ja tääfä eftnnä tiifelimaaljan. SDtinfätaiäta on tämä ja mitä omai» 
fuuffta fiitä on?

28. Äiifelimaa puhtaana on maitoinen märiltänfä, ja 
on muista maalaabuiSta eroama erittäintin ftinä että fe tun» 
tuu tarfeatle ja ratifee pampuin mäliSfä. SRoniSfa timi» ja 
fat!io*lajiSfa onfin tätä enimmäffeen ja on merellinen erin* 
omaifeSta fomuubeStanfa, jota on n iin  fuuri, että ottaa fäte* 
net teräffeStä. 2tiin on eftrn. pupbaS ufonfimi, pii ja ufeam* 
mat fa lliit fimet, m intuin fa iffi a g a t* la jit j. m. f. läpeS to* 
fonaan fiifelimaata. tpienoinfin pelto»fanta, fetä fa iffi mal* 
fonen juoffema pieta, n iin  maalla tuin järmiSfäfin omat met» 
tein fotonaan tätä. Sapfo* eli fteta*fimi tapi fomajtn on ufon» 
fimen muruiftSta, ollen feaSfa-jotain fttomaa eli ppbiStämää 
ainetta, n iin  että fenfin moimme pitää fiifelimaaSta fpntp» 
neenä.

$uin?a bitäiffee fiifcXimaa muihin maalaatuif)in?
28. $uptaana on fe maifein fulamaan; mutta ppbiS» 

tpneenä muiben maalaatujen fanSfa futaa fe paremmin ja pp* 
biStppfin niiben ufeampain fanSfa.

St. TOtfä fiifelimaan omaifuubet omat erittäin maamief)ette tarpeeflifet?
28. (Sbellä fa iffia fen fulamaifuuS mebeSfä, jtttefuin fe 

enjtn on ppbiStpnpt muipin aineipin, efim. Äaliin eli SJtatro* 
niin, joista fe faapi fulamifeffenfa tarpeellifen määrän näitä 
aineita, —  fillä, niinfuin jo fanottiin, puptaana on fe läpeS

i
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fotonaan futamaton. Sanotulla tankalla mebeSfä fulaneena, 
menee fe faSmuipin, jotta tarmitfematfin ppmin paljo tätä 
olemforjten ulfo=fuoren peitteefft. puolimatta fiifelimaan mai* 
feaSta fulamaifuubeSta, faamat faSmut fuitenfin aina fpllä ltä 
fttä maasta, fuin fttä jtellä tamallifeSti on ppmin paljo ja 
n iin  peräti hienona, että näöltänfä äimän mäpäinen ofa tätä 
futatusta fuitenfin täpttää petfifen tarpeen.

& $uin?a fäpttäiffee fiifelimaa heteen ja muihin faSttmen rattrinto* 
aineif)in?

28. Se ottaa ainoaSti ppmin mäpän foStetta ja laSfee 
fen pian pois. paiptumaiSten aineiben fanSfa fe ei menef» 
tään mipinfään ppbiStpfjtin.

St. Kiitä maifuttaa nämä fiifelimaan omaifuubet ftinä maaäfa, josfa 
fttä patio on?

28. Äuin fttä paljo on, tefee fe maan liian lämpimäfft, 
fuimafjt ja pebelmättömäfjt.

Ä a lf f im a a .
ät. Ktitfä omat falfin etuifimmat omaifuubet?
28, 4#uptaana on fe parmajan malfoinen tuifeaSti fpö* 

mpttämä jaupo, fetlaifena fuin fe on maSta fammutettuna 
falffina, jofa onfin pupbaSta falffimaata fefoitettu mebellä. 
$äSfä tilaSfa maifuttaa fe fpömpttämäSti ja fuluttamaSti. 
SOtutta fu in jtUä on mäfemä taipumus ppbiStpä piilipappoon, 
ottaa fe fttä pian ilmasta, tullen ftten piilipappoifefft fa lffi* 
maafft, jona fe tamaEifeSti maaSfa on. Jämä on oiroallinen 
faSmuen raminto=aine, jota faSmut mebeSfä fulaneena ottamat. 
Ufeammat faSmut eimät moi fpntpäfään eli meneStpä ilman 
falffimaata. ERuutamat, eftm. apifaat tarmitfemat fttä paljo.

Ä. Kiistä faamat faSmut tarpeeffenfa falffimaata?
28. piilipappoista fa lffia  löptpp fefoitettuna ja pienona 

läpeS faifiSfa maalaabuiSfa. Sämäfin on miifaimpia luon» 
non laitofjta, fuin fe äibiEifeSti on pitänpt puolen faSmujen 
meneStpffeStä jtinä, että juuri niitä aineita, mitä faSmut enim* 
män tarmitfemat, onfin enin ja pletfemmin jofa paifaSfa. $u8* 
fin  löptpp fttä maalaatua, joSfa ei olift fa lffia , ja miSfä jttä
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ei ole, fe onfin fjebetmätöntä, niinfauman fuin fttä fiifjen 
ei muuatta toimiteta.

Ä. 2Jlifd eroituä on falffimaatla muiäta maalaabuiöta?
28. ©e on lämpimämpi, ottaa Ijelpoäti mettä, mutta an» 

taa fen maan hitaasti poiä fyöprptä. Jäätä fppätä ei falffi» 
maa tuima niin pian fuin muut maalaabut, joä maan ftinä 
ei ole fiifelimaata plön paljo.

Ä. Dnfo falffimaata fimiöfä?
28. Dn. SJtoniäfa paifon löptpp fuuria jouffoja monen» 

laifta falffi»fimiä, jotta ufein omat monia peninfulmia pit» 
fät faiätaleet. SOtoneäfa fim ilajiäfa on fttä enemmän eli mä» 
fjemmän, fefoitettuna muiben aineiben fanäfa.

Ä. Dn!o falttlXa jotafuta muutatin fuin fjiilifjapon ptjbiötpötä, jota 
olijt maamicfteile tarpeellinen?

28. @e on pää»aineena fipftäfäfin, joäfa fe on lififeäti 
pfjbiätpneenä tiffifjapon fanäfa. Jäätä tulee, että fipft maifut» 
taa n iin  Ijpöbpllifeöti femmoiftlla mailla, joiäfa ei ole fa lffia ; 
jtllä lail;ot faamat täätä falftinfa. 3a riffifjappofin moipi 
tääfä antaa ritfin fä  faämuille. —  Joinen famate bpmtn tar» 
peellinen pljtepä talfiäta ja malfinl;apoäta on mpöä, jota an» 
taa faämuiEe, pnnä fatfin fanäfa, fen Reille niin tarpeeflifen 
malfimen.

2Jiif)in maamiefietie tarpeeflifeen pfitepteen tatfti mietä menee?
28. $f)tepteen meben fanäfa, marjtnfin, joä tämä ftfäl» 

tää enemmän tjiilifjappoa, jota fementää näiben pljbiätpmiätä.
St. SOtinfa näön meji täätä faapi?

28. ©e näpttää niin firffaalta ja niin puhtaalta fuin 
puhtain faimomeft; mutta joä faabetaan ftifjen jotafin fem» 
moiäta, jofa poiä ottaa fa lfin, eftm. oyalifjappotäta falia, niin 
tule ftiljen malfoifta, maibonlaifta fjöptpmiä, jotfa laöfeu» 
mat aätian pohjaan.

St. SDtifä croituö on tämän ja fen tatfti meben mätiöä, jota maltat» 
femiftin täytetään?

28. 2Balfaifemifiin fäptettämääfä falffimebeäfä on fa lffi 
fpömpttämänä, ainoaöti fe fo ite ttu  mebeäfä;. mutta tääfä fttä 
maätaan on fa lffi fu laneena ja femiaflifeäti pfjbiätpneenä.
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R. ©titä työtpä rooipi fiiS maamidjelle olla (alffimaaäta?
28. $än »o ip i fävjttää fitä lannoituffeffi, evittäinfin fel» 

laifille paifoille, jotya fitä »aan tytunen on. Äalffimefi on 
»a tfin  f>p»ä niityn faStelemifeffi.

(Sifö ftitä nrietä mitään muuta lyötyä ok?
28. Söielä. 3o3 fitä pannaan työmpttämänä, eli pol» 

tettua falffia, lappamaan maalian, n iin  »etää fe fjappatnuu» 
ben pois maalta, joten maa tulee ufeimmin lty» in  tybel* 
mällifeffi.

& 2)f)bi$tk)t)fö fatffi mutain maalaatuif)in?
28. ©e tjfjbiStyt) niityn erUmääriöfä ja eritattjoilla, ja 

näistä ptyepffiötä tulee ne erilaatuifet f a lt tilitti et ja fa lffi- 
maat, joita luonnotya on.

S a l f f i m a a .
R. SD̂xtfä omat talffimaan etuiftmmat omaifuubet?
28. Jämä maalaatu on jofftfin  paljo talffimaan lainen, 

tuifea ja työttipttämä.
& £arroitfematfo faämut tätä maalaatua?
28. 2ar»itfe»at; mutta ujiammat ottamat jttä »aan 

tytufen. ©e on merfiUiStä, että - »a iffa  monet fa§wut fitä 
n iin  »äijän »aan tar»itfe»at, feifattuu niiben fa§»u fuiten» 
fin, jo§ fitä ei ole. SJioniaat faörout, efim. pelfama, tarmitfee 
enemmän, eitä tneneätyffään l)pwin ilman.

Slflkfä faämun ofaäfa talffimaata enimmän lötytyt)?
28. ©iemeneSfä. O l’e§fa on fitä »aan tytunen. 2a» 

»allifeSti jpmämme ftfältämät enemmän talffimaata, fuin falf» 
f ia ; mutta oliSfa jityen fiaan on enemmän talffimaata. 2alf» 
fintaata fiiS tatmitaan pelto=maa8fa patoaltaan jpmäin tyn» 
ntytätnifeffi.

SDtitä talffimaa muuten maifuttaa peltoöfa?
28. ©e ottaa paljo foSteutta ja pitää fitä fauman. 3°§ 

mS maaSfa on paljo talffia, niin tulee fc märäffi, fplmäffi 
ja tybclmättömäffi. ©e onfin fiiS onnefji, että fitä Jarmoin 
enemmän tamataan, ja että oifeota ta lf f im a a ta  ei ufeasfa 
paifaSfa oleffaan.

22
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k a m iin a a .
2Ki$fä famimaata löytyy?

28. Se on pääpaineena moneSfa fimi= ja muorMajiSfa, 
jotfa omat KSfoiftSfa ferrufftSfa, n iin fu in familiuSfaSfa, pam* 
maS*firneSfä j. m. f. SDtuuten on jttä paljo ja ufeamman» 
laifiSfa pptepfjtSfä läpeS faifiSfa maalaabuiSfamme.

-äJiifä eroituS on f am en ja fan) im aan mälittä?
2B .'  mäntä nimitpffet maistelemat ufein feSfenänfä; etoi» 

tuS on ftinä, että fa m itn a a ff i futfutaan fe pupbaS fefoittu* 
maton fam im aa  joSfa maan on alfu*aine: a la m in iu m  pp* 
biSipneenä papeen fanSfa, 2 paino*ofaa ebelliStä ja 3 paino* 
ofaa papetta; mutta fameffi (anotaan fe jttte lu in  ftipen on 
fefautunut tiifelimaata, eli mitä muita ntaalaatuja.

& Dnfo famimaa oifea etatu^aine f aamuille?
28. (Si; (en pamaitfemme ftitä lu in faSmuiSfa ei ole 

pptäfään pituista famimaata. S,e on fuitenfin leinona faS» 
muen meneStptnifelle (en omaifuutenfa muofjt, että fe paluita 
ottaa mettä, piilipappoa ja ammoniaffia ja pibättää näitä ai* 
neita tpfönänfä, ftfft lu in  faSmut ottamat niitä etatuffeffenfa.

& «Mätä famimaa tunnetaan?
28. S iitä  että fe mebeSfä Koitettuna tulee fitfeäfft nil* 

jaffaafft taptaaffi, jota ppmin moipi fotfea. kuumennettuna 
tomenee fe, n iin fu in näemme famiaStioiSfa ja tiiliSfä, joiSfa 
parastaan onlin famimaata.

@ a w i.
9Kitä ymmärrämme fametta?

28. kuten ebellä nimitettiin, on fami lifinen ppbiStpS, 
eli paremmin feloituS, fami* ja fiifelimaaSta, jotpin moniaita 
muitafin aineita moipi olla fefautunut.

Ä. OJtitä etemiä omaifuuffta fametla on?
28. ku in  fe paraaSta päästä on famimaata, n iin  on 

ftHä famat omaifuubetfin. Se imee palulla mettä itfepenfä 
ja maan mapittäin antaa fitä pois. Se on fiiS faSmuen 
aarreaittana foSteubelle, piilipapolle ja amntoniafille, joita fe 
ilmasta ottaa ja maan fääStämäifeSti pois päästää. Se on
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fppnä mpöS, että fonta maifuttaa paljoa pitempään fami» fuin 
bieta*pellolla. Se on jttfeä ja ftiS maifea miljellä tuoreena, 
ja fuimana on fe taaS liian fotoa.

St, SCRî fä famea Iök)tt)k>?
2S. fiäbeS jofapaifaSfa maaSfa, maiffa erimääräSfä fe» 

foitettuna muiben maalaatuin faneja: jtUä juoffemaSfa Ijieta» 
maaSfafin on fttä aina fufu.

S ta u ta .
.S. SDtiSfä rautaa tör>tt)t)?
S .  Säkeet jofapaifaSfa maan päällä.
Ä. 2Jti3fä titaöfa fe ufeimmiit lamataan luonttoSfa?
28. jpbistettpnä fjapeen fanSfa, joSfa fe pbbiStpt) ufeim» 

rniSfa eri»määriSfä.
•K. Sfflitfä näiltä omat maamiefyeUe tarpeetlifct?
28. Äafft, n im ittä in; ra u ta lta p e ttu m a in e n  ja rau» 

ta lja p e ttu m a . (gbellifeSfä on mäbempi ftapetta fu in jälfi» 
mäifeSfä, eli fabaSfa ofaSfa bapettumaiSta on: 77,77 rautaa 
ja 22,73 Ijapetta, mutta f ja p c ttu m a S fa  on: 69,99 rautaa ja 
30,oi lapetta. S iitä  näiben nimetfin omat joftbetut: ftllä 
ba pe ttu m a in e n  ei ole toielä täpft bape ltum a  eli bopoä, 
maan on b«pettamaijtUanfa. M ö ltän fä  on ra u ta b a p e ttu *  
m a inen  mustaa; mutta ra u ta b a p e ttu m a  punaista, futen 
rauhan ruoste ainafin.

9flitä eroituSta näillä on?
28. Dtautabapettumainen fulaa mebeSfä paremmin, mar» 

jtn fin  boppofefaifeSfa mebeSfä; mutta rautabapettuma ei fula, 
eifä ftiS tee maaSfa paljo mitään muutoffta, fu in ftiben ft* 
aan bapctlumainen fulaneena antaa faSmuille fen bitufen rau» 
taa, mitä ne tarmitfemat. 28aan joS fitä on maaSfa paljo, 
mabingoitta fe faSmamaifuutta, ja fe on juuri fpp, ettei paljo 
rautaftSfa, eli niinfuin niitä tamallifeSti nimitetään: „ruoStei* 
ftSfa" paifoiSfa faSmut meneStp.

& 2öoijtmmefo miten poistaa tätä tautafiapettumaifen tt)at)ing otUSta 
roaifutuäta?

28. 2Boimme fpllä maan fuimaamifetla ja muuten bp5 
mäUä miljelpffellä eli pebmittämifellä.
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St. SRiten fc maan fuutmaminen ja pehmittäminen »op» tääfä auttaa ?
253. Siten, että femmoifen maan fuimattua ja pepmitet* 

tpä ilma pääfee mapaaöti maifuttamaan rautapapettumaifen 
jäälle ja muuttamaan [en oifeafft rautapapettumaffi ja niin 
mebeöfä fulamattomafft, joten fe ei moi maifuttaa mitään pa= 
paa, maan pitemmin ppmää.

SD̂itä fypmää maifuttaa rautafjapettuma?
223. S illä  pibetään oleman famallainen omaifuuö tuin 

famimaatla, että fe imee itfepenfä ammoniaftia ja muita taa» 
fumaifta aineita, joita fitte antaa tarpeen mutaan faömuille.

5L SJUöfä soimme tuntea rautapapettumaifen läsnäolon?
233. Se näpttäiffee erittäintin feifomaöfa mebeöfä, jonfa 

pinnalle tulee ftnertämän, ja mäliötä fellaptaman muSta fuori, 
jota ajanpäälle paffunee ja punastuu punaötumiötanfa, joi* 
loin fttä futfutaan: „ruo8 te=m ebef|i".

3L SQttnfämuofft fe näin muuttuu?
233. lapetta ilm a lta  ppbiötpp ftipen enemmän, joten fe 

tulee oifeafft rautapapettumaffi ja ftiö faapi punaifen näön.
SDtiSta tunnemme rautapapettuman?

223. $uptaana on fe pienoa ruoöteenfarmaiöta jaupoa. 
Samallinen p u n a m u lta  on paraaötaan rautapapettumaa; 
maan että ftinä faattaa ufein olla mielä feaöfa enemmän tapi 
mäpemmän pietamuruja, fami* eli falffi=maata j. m. f. pnnä 
foätetta eli mettä femiallifeöti ppbiötettpnä. —  $una liitu  on 
famimaafefaiöta rautapapettumaa.

& Dnfo tamatttfeSfa rautaruoäteeäfafin muuta !uin rautaa ja papetta?
233. Dn mettä 3 femialliöta mertaa eli paino*ofaa.
SL 5lina!o rautapapettuma on maan punaista märiltänfä?
233. On fe feltaiötafin, n iin fu in ufein rautamuta eli 

malmit omat, pnnä tamallinen fe lta = o fra f in ,  jota on fami* 
fefaiöta rautapapettumaa.

5t SSaifuttaafo fitte rauta mitä maanlaatujen märiin?
2Ö. 2Saituttaa. fta iffi maan fuurempi tapi mäpempi 

punaifuuö, feltaifuuö ja ruöfeuö tulemat ftitä, miten paljo 
ja mintä muiben aineiben fanöfa ppbiötettpnä ftinä on rautaa.
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31 IfEi di £ulifttt>i.
St. SRintä näföiatä tilli on?

28. ©e on fcltancn fotoa fappale; ja t i f f t f u f f a n a  on fe 
hienoa feltaiSta jauhoa.

St. Stiitä oinaifuulfta tilillä on?
28. © itiä on toäfetoä taipumus ptjbiStpä ftapeen fattSfa 

ja  ftiS pataa ItelpoSti.
,ft. 9Ritä tarpeellista pilteittä tältä tatuoin tulee?
28. Otiffifjappoa, jofa laaS pttbiStäiffee muihin aineifun. 

Ofiffi^appo puhtaana on fpömpttämää ja mprfplliStä, mutta 
pfjtepbeSfä moniaiben maalajien fanSfa, eftm. fatffimaan 
fanSfa, fipfinä on fe lauf)feata ja IjdpoSti mebeSfä fulamata, 
toaiffa fe fitd tarmitfee paljo: jtllä 460 ofaa mettä moipi at» 
noaSti fulattaa 1 ojan fipftä*). Äipftfin fomana imee itfe» 
Ijenfä ilmasta l)itlit)appotSta ammoniaffia, joSta fitte fula» 
neena antaa faSmuille riffiä  ja ammoniaffia, fefä hiilihappoa 
ja fa lffia, niille faSmuille, jotfa m itäfin näistä tarmitfemat 
raminnoffenfa.

Ä. Jeteetö rilliftappo iuonnoöfa roaiiingoiiiftafin t)f)tet)lftä?
28. Sefee, efim. r a u ta m ih t r i l l in ,  fe on tamallinen 

mifteriä m ifjtrilli, jofa on pfitepS rauhasta ja riffiljapoSta. 
3oSfa tätä paljo on, jtinä ei mifään faSrnu meneStp.

St. Dnlo mitään leinoa estää tätä mitjttitlin roatnngoUiöta roaitutuäta?
2B. 93taan hämääminen ja parempi ruoffo eli miljelpS, 

ja  marftnfin falhn paneminen tefee ftpmän maifutuffen, ftllä 
fa lff i hajottaa m ifttrillin pfjtepbet ja jtitä riffiftappo pljbiStpp 
Ealffiin, joten fe muuttuu fip jtfft ja rautaljapettumainen muut» 
tuu rautaljapcttumafft, jona fe ei fula mebeSfä, eifä fiiS moi 
enään mafnngoittaa faSmamaifuutta.

SBalfttt di ^o6foti.
SSJttfä Ralfin on?

28. (M S  fellafttama, mafftntapainen aine, jolla on niin  
fuuri halu pfjbiStpä Ijapeefeen, että fe mienommaSfafin (44°

*) fatfo: Stöcffjatbt, „Canbbruf3femten" II, fuou 50.
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C ppfälän) lämpimänä alfaa itfeStänfä palamaan, jonfamuofjt 
fttä aina täptpp pitää meben alla. ©e on mprfplliStäfin, n iin  
että on fafftnfertainen fpp maromaSti pibellä tätä ainetta.

St. SERifftfa nimitetään malfimen ia papeen pptepttä?
28. 28alfinpapofjt. Jämä ppbiStpp moniin maalaatui» 

pin ja tältä tantalla maSta antaa faSmuille fen malfimen, jota 
ne tarmitfemat, evtttäinfin ftemenen malmiStumifeen.

St. Sötitä on itiö maamiehen tämän fupteen maariinotettama?
28. (Sttä malfinpappoifta pptepfjiä aina olift rnaaöfa: 

filtä tämän päälle peruStaiffee jtememjpmäiöten täpbellinen 
malmiStuminen.

A. tDtitä femmoipa ppteptjta on pettomaaäfa?
28.- 2Balfinpappoinen fa lfft, fefä ufeampia malfinpap» 

poifia pptepfjtä rauhan ia muiben aineiben fansfa. Dtäitä ei 
faa fuitenfaan olla maaSfa paljoa, jolloin ne maifuttamat 
mapingolttfeStl ifaraiten maifuttaa malfinpappo luujaupona, 
jillä  luuSfa on paljo malfinta. ©onnaSfa ja fufeSfa on mpöS 
etinäijtä malfinpappo^ptepfftä.

Ä a l i  ja Statron .
A. 2Jtifä täti on?
28. ©e on puptaana maitoinen, ppmin fpömpttämä aine, 

jofa menee tjetpo^tt pptepteen piilipapon fanäfa, tepben niin  
erään, faSmuille ppmin tarpeeltifen raminto=aineen.

SL 9JU$ja on tätä ainetta jotenfin puhtaana?
2B. © iinä lipiääfä, jota faabaan tupfaa mebeSfä teit» 

tämällä. fiipiäSfä on ftllo in fe ennen tupfaSfa ollut fa li, ja 
fenmuofft ottaa fe pois lian pettämistä maatteiSta.

St. attiätä tietämme talia faämuisfa niin fuurimmatfi ofatji, elotta» 
main aineiben joutoöfa oleman?

28. ®ttä faSmuen tupfaSfa on fttä niin paljo.
St Stitä pitää maamitjeliän tetemän, faabatfenfa tätä talia fpltäfjt 

faämuittenfa?
28. £änen pitää ebellä faiffia, fofoaman faifen tuplan 

tuli=ftoiItanfa ja miemän fen peltomaalle, eifä tarmittua li» 
piätäfään puttaaman, maan faatavnan la itti fontafefoituffiinfa.
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&. Söoipifo pelto jollain muullafin tamalla faaba talia?
28. 3oS maaSfa on tjammaSfimen muruja, n iin  ne mu* 

IjeutueSfanfa antamat maatie falinfa. SonnaSfafin on paljo 
tätä ainetta, fenmuofft tarffaan marottafoon, ettei fabe mebet 
faa t>ul)toa jitä, fittä fati futaa tjelpoSti mebeSfä ja jitte  juof* 
fee fen fanSfa pois mitättömiin.

SDtttfa omaifuubet fftatronilla on?
228. SätjeS famat tuin fatittatin. ^Huutamat faSmut 

ottamat enemmän, toifet mäfjemmän tätä.

Ä e i t t o f u o l a .
St. *DUtä feitto* eli tahallinen ruofafuolamme on?
2B. Se on pfjbiStpS natroniSta ja tutorista, %  ofaa 

tätä jättimäistä.
SJttäfä määränä ^pöb^ttää feittofuola faShahaifuutta?

20. 2Baiffa faSmut tarmitfemat ainoaSti tjitufen tätä 
ainetta, on fe tuitentin mätttämätön niille, ftuten ennen on 
mainittu, löptpp tuitentin faSmuja, jotta tarmitfemat enem* 
män tätä.

Ä. SDiitci loaifutuöta feittofuolabta toieläfin on faärouiUe?
28. Se tefee laitumet merenrannoitta, joSfa fa itfi faS* 

mut ja ruohot fältämät feittofuolaa enemmän tuin fifemmätlä 
maata, ramitfemaifemmifjt ja termeetlifemmifjt farjatle, ja t)ei» 
bän fontanfa frtte on mpöS moirnaffaampaa.

SOluIta ja SOtultajiappo.
Ä -UUtä multa on?
28. SUuttafjt fanotaan pfjteifellä nimettä, jo jotjontin 

määrään mätäntpneet eläinten ja faSmuin jäännötfet. Se on 
näöltänfä fjienoa, femiätä, mustaa ta lli muStanruSfeata jau* 
tjoa, ja futfutaan muStatfi multafjt ja mäfi=mullafft.

Dnfo multa oifein elatu^aine f asumille?
2B. S i; —  fenmuotfi fitä ei luettufaan niiben muiben 

raminto-aineiben jouffoon. SJtutta ei mene femmoifenaan 
faSmuitiin; mutta täptpp enfin täpbettifeSti futaa tjiUitjapotji, 
jolloin muut ftinä otteet tjaititumaifet ja t»aif»tumattomat ra*
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mintomineet pääfemät mapaaffi ja tulemat, —  mebeSfä fuin-- 
ntcna, —  fomeliaafft faSmuen jumien ottaa taminnoffenfa.

TOä ainetta jtiS muttaSfa on?
IB. Äaiffia ebellä nimitettyjä faSmuen elatuSmineita 

enemmän ja mäftemmän fulaneena, n iin  että fe tamatlanfa 
on tamaraljuone faSmuitle.

& $uinfa tulee multa peltoon?
18. ÄaSmuen fänfien ja jumien fefä fonta* ja muiben 

eläimaineiben mätänemifeStä.
Ä. Ufein puhutaan multatmpoäta; mitä ainetta fe on?
IB. ©e on ttybiStyS mätänemiStä multamineiäta ja Itä* 

peeöta, jofa ei mielä ote ferinnpt muuttua tyiltyapofft.
Ä. JJiitfä omatfuubet on multaijapoUa?
IB. ©e moipi muuttua Itiiliftapofft ja fitte mielä moipi 

fe, ammoniafin lailla, teltbä ufeat aineet mebeSfä fulamiffi, 
jotfa muuten eimät o lijl moitteet auttaa taantuen elatusta. 
SRultaftappo ontin ufein ttybiStetty ammoniafin FanSfa.

ft. SDtiten fäpttäiffee muttatjappo muita fastoum rarointomineita 
toetaan?

IB. © illä  on moirna ottaa ammoniaffia, Ijiiltyappoa ja 
mefifiötttyä ilm a lta  ja, fatoimaan lailla, pibättää fitä.

A. tPiitä maifuttaa mudan muätuuä?
IB. Äuten tunnetaan, lärnpiämät fa iffi mustat fappa» 

leet pifemmin fuin muun näföifet, foSfa ne ftfällenfä ottamat 
fa iffi malofäteet ja Eteibän lämpönfä. «Sillä tamatla tuottaa 
mullan mustuus fuurempaa lämmintä »maltan.

2öieläfö mullalta mitä muuta l)pmää on maalle?
IB. ©e tefee maan fuojtfeafji ja fomeliaaffi ilman ma» 

futufftlle.
SBaloSta ja SMmptmäSttL

Siman ebeUä lueteltuja faSmuen raminto^aineita on mielä fafji 
ajtaa, joita ei moi futfua fappaleifft ja fenmuofft ei taminto^aineifftfaan, 
mutta jotfa fuitenfin omat pptä tarpeellifta faämuen meneStpmifelle fuin 

*nämätfin. TOtfä ne omat?
IB. IBato ja lämmin.
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&. Äuinfa mato voaifuttaa?
28. 28ato f  op ti hajottamaan piilipappoa ja auttaa faS= 

muja' ottamaan tätä ja pois päästämään papeen. 28atoSta 
faapi faSmut mpöS miperiän märinfä. ©enmuofjt ci mitään 
faSmu faSma pimiäSfä; ja joS mitä faSmaafin mäpän, n iin  
fe on fotonaan pento ja äimän malfonen, m intu in eftm. faS* 
mucn juurista näpbään.

Ä. Syillä taialla toaifuttaa lämmin?
28. © itä ei ote mieläfään moitu oifcin felittää. ©c on 

fuitenfin felfeätä, että faSmut mätttämättömäSti tarmitfemat 
jonfun määrän lämmintä etomoimanfa perättämifefji. iOhitta 
tämän lämpimän tarmiS on erifuuri erilaiftSfa faSmuiSfa; 
muuten faSmaijt pptäläijtä faSmuja fuumiSfa, tuin fplmern» 
miSfätin maiSfa. Sämmin näfpp mpöS auttaman faSmu» 
neSteiben opuentamiSta eli metelöittämiStä, jillä  fplmäSfä ei 
meftfään ole niin oputta ja taipumata tuin lämpimäSfä. ÄaS» 
muen pimuS=pienot puofofet eimät ftiS moi ottaa eitä jifäU 
länfä fuljettaa muita, tuin foptuullifen lämpimän pienonta* 
mia nesteitä.

TOen moiftmme lifätä lämmintä \a paraiten fäifyttää fltä maa§fa?
28. (£nfin maan pepinittämifellä, jonta lautta lämmin 

ilma paremmin moipi tunfeutua maapan, ja toifeffi pellon 
fuojelemifella f ilm iltä  tuulilta. Samatlifet taimipenfit omat 
n iin  laitetut, että n iillä  moitetaan molemmat nämä cbut.

.K. ®litä maamiehen on «idä tarlattama faSmujenfa miljelemifeSfä 
lämpimän fupteen?

28. Gttä faSmattaa niitä faSmuja, jotta tarmitfemat enerm 
män lämmintä, lämpimämmiSfä paitoiSfa, ja taaS maStapafaan.

Ä. amttä maat omat tamallifiäfa pefloiSfantme lämpimämmät?
28. £ietafet ja fuopfeat, fefä fa iffi mustat paifat, joS 

maan muuten omat tuimat ja pepmiät.
^P e ltom a as ta *

Ä. £)nfo peltomaasta mitä muuta iipötpä faSmutlle, tuin että fe on 
tamara=aitta fen xaminto»ainciUe?

28. ©e on mpöS afemana, jopon faSmuen juuret moi»* 
mat tiinnittäptpä, mafaaSti feifoaffenfa.
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St. Äuinfa tämä mtibätt miljcltämä maanpintamme an tullut?
28. Dppineiben mielten armeluin mutaan, oli maamme 

ennen maan paljaina muorina, jo ilta  toifet olimat fangen 
!or!eita, ilmaan ulettumia futfuloita ja mälillä fpmiä laaffoja 
ja mievemiä. 2Jiuheutumifen tantta, jota enftn on aitonut 
iltnaäfa oleman fjapeen maifutuffeSta, rapautui mäljttellen nai» 
ben muorien pinta, tullen ajampitfään aina Itienontmafjt ja 
hienotnmafjt, ja miimen femmoifefft tuin fe npt on.

St. SBieläfö nptfin femmoinen murentuminen tapaptuu?
28. 2Bietä fpllä. Stäemmehän mieläfin muoren ja mäen 

rinteitä, joiäfa on pinnalla rapaa tahi hienotnpaafin ftietaa 
ja tuta fpmempään faimamme, fen farfeatnman rämän fiellä 
tapaamme, ftfft, että miimen tulemme fomaan peritä tu8=muo» 
reen. $ämä on paifon fpmemtnääfä, paifon matalammalla, 
miten fe maan on miäfäfin jo ehtinpt umpeutua.

St. SRifä roaifuttaa tuonnosfa tämän mupeutumifen?
58. Äuten jo (anoimme, aitaa fe eniin ftllä, että fjape 

tahtoo halulla tunfeutua tomimmaStafin fimeätä etftmään ja 
phbiätpmään jolmnfin aineefen, ja n iin  hajottaa eli färtee ti» 
mi»aineiben entifen pptepbett, tepben niiätä monet mebeäfä fu» 
lamifft. Dtpt moipi mefi, tplmä ja fuumuuä maifuttaa ppä 
näiben aineiben hienontamista.

Ä. 9Jtipin määrään a«ti tämä umpeutuminen pittittää?
28. Sitonet tim ila jit, erittäintin laitti» ja fami»fimct tu= 

lemat miimen äimän fjicnotfi ja upotit; mutta fiifelimaata ft= 
fältämät timet färfeptpmät mairitellen pienemmifft ja pienan» 
m itji fappaleitfi funneä miitnein ehtii tamallifefjt ^iebafft.

Ä. Sliitafo pieta on maan fiifelimaata?
28. ® i; —  Sltuuttin muori»laabut, ejtm. graniti, tule» 

mat mpöä hiebafft, jota on pammaäfirnen muruifia. ftatffi» 
tim ifin joäfafuäfa tilaifuubeäfa muuttuu maan falffihiebafjt. 
Äuitenfin on näiäfä faifiäfa aina ebeä hitunen ufonfimi» eli 

'  fiifeli»hietaa.
50Utä fti3 liietä on?

28. ifSuolefji hajonneita fimiä, jotta cimät mielä ole ch» 
tineet täpjtn muuttua mulla jt.

A
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fi. HJtitä meillä on »idä tarfatta»aa muf>eutu»iäta »uot isänteistä'
38. (Sttä fabe puptelee ja maluttaa niitä liumenneita 

pienompta multa*ofafta laaffoipin ja notfeimiin. 9täin tulee 
notfeliniSta peltomaat ja ttmoret ppä paljastumat taaS uu* 
ftUe ilman, fateen, j. n. e. maifutuffille. Jäätä feuraa, että 
peltomaalla on äimän famoja aineita fuin fen mierillä feifo* 
miSfa muoriSfafin, ja fuin ufeampilaatujia muoria maan löp* 
tpp miltä tienualla, n iin  famote on peltomaaSfafin fa iffia  ai* 
neita fefaftn ja nämä maat omat faifiSta pebelmälliftmpiä, 
foSfa faSmutfin juuri tarmitfemat n iin  monenlaifia aineita. 
—  Jämmöifen, muorista umpeutuneen ja maluneen tnaarni* 
neen päälle on fitte ftinä faSmaneet faSmut mäpitetlen lapo* 
neet, pfft toifenfa perään, ja n iin  on flipen tu llu t muSta multa, 

tpitfittääfö tätä teloa »aan pf)ä mjttin?
38. $pä maan famalla tamalla. (Srittäinfin taimella 

ebiStpp maa*aineiben mupeutuminen, fu in paffanen jääbpttää 
maaSfa oleman meben jääfft, jofa riffoo maa*ofafta ppä pie* 
nemmifft ja pienemmifjt. ©amati faSmaa ftinä jofa muoft 
uufta faSmuja, jo tfa , joS faamat faatua paifatlanfa lapo* 
maan, lifäämät mustaa multaa ilmasta faabutla piilellänfä, 
jonfa feaSfa omat fa iffi ne famaSta paifaStafin faSmaiSfanfa 
maasta ottamat paiptumattomat aineet.

Ä. 9lina!o fiiä fe musta multa peltomaana lifäptpp?
38. Siina fe fpllä luonnon järjeStpffen jälleen lifäptpijt, 

marjtnfin, joS paiffa on metinen ja fplmä, ettei faSmu*jään* 
nöSten mätäneminen, eli paiptumaiSten aineiben jälleen il* 
maan paiptuminen moi tapaptua n iin  pifaan, fuin fe fuimaUa 
pietamaalla tapaptuu; mutta miljeltämillä mailla, eli oifeilla 
pelloilla ja n iite illä  ei fe n iin  fäp, ftllä mitä ftinä faSmaa, 
fe miebään poiS; maan joS fa iffi fe tuobaan jälleen fontana 
ftipen tafaiftn, niin fitte lifäptpp fe taaS. —  Joitten fuuri 
paitta, jofa eStää tämän lifäptpmifen, ja mieläpä peräti lop* 
puun fuluttaa äfiSti entifenfin mustan mullan, on fe meibän 
©uomalaiSten eft*ifiltämme perimä tapa, että tulella poltetaan 
pois moniaaSfa ftlmän räpäpffeSfä läpeS fa iffi fe muSta multa.

*
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jonfa luonto on jaottanut ftijien moniSfa muoft»tuI)anfiöfa 
tartuttaa.

&. Dnfo tämä tapa fttte roapngotlinen?
928. On totifeSti fuurimpia ma(;infoita tuin ajatella tai» 

betaan, joS nimittäin poltetaan bpmää multaa fpntö»multaa, 
n iin tu in tamallifeSti tapahtuu faSfi» ja fuo-miljclpffeöfämme: 
ftllä näin Jututetaan terralla turhaan foto maanfappaleen f)ait)= 
tumaifet aineet, jotta oliftmat faattaneet järellifeSti fäpttäen an» 
taa elollifia aineita fatamäärillc » iljo ille , maan npt eimät faSma, 
joS pari tolme, —  toftn, ftinä löptpmän tuetan roaifutuffeSta, 
loistamata faSmua; mutta fttte on loppu fen paifan faöma» 
maifuuben fanSfa, funneS luonto muojituljanfien fulueSfa 
faift, — joS jtttefään rauljaöfa, —  toimittaa ftijten uufta faS» 
muin jäännöfftä.

(£ifö$ mitään maata faa polttaa?
928. 2linoaSti ftlloin faapi polttaa, joS maaSfa on jota» 

tuta huonompaa ainetta ja roSfaa päälläpäin; mutta alla on 
parempi maaterta. Sammalta ja muuta lafmomatonta roSfaa 
faapi fptlä polttaa; mutta niin maromaSti, ettei mitään oi» 
teata faSmumultaa menift ilmaan. SJtuita puolimäbänneitä v- 
parempain faSmuin jäännöfjtä on parempi maan muuten aut» 
taa pitemmin mätänemään, tuin fotonaan mitättömiin polttaa.

A. tunnemme iojtn futafin taroadijiäta maalaabuiitamme; 
mutta ei tjaittaijx, joe niitä »idätin pieenfä tatfaätelijt. Äpfptään fus 
fuinfa moneen pää=ofaan »oipi nämä fomat, eli taipumattomat maalaa» 
but luettaa?

928. Äolmeen, nim ittäin: liie tä» , fami» ja f a l f f i -  
m aaban.

,H\ KJtitä tietamaaäfa on merfittämää?
28. Äuten felitettp on, on fe parastaan ufonfimi» eli 

fiifelibietaa; mutta fe fifältää mpöS famimaatafin erimääriSfä.
—  Äuin tiifelimaa moipi ainoaöti maljan ottaa biibbappoa, 
mettä ja ammoniaffia, n iin  onfin näitä ftinä äimän mäbän, 
joSta jppStä fellainen maa fangen pifaifeSti tuimaa, fefä fon» 
nitettuafin antaa baibtumaiöten fonta»aineiben pian pois

3
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mennä, jotja ifaa fabemeft taaS fulattaa ja  pois ^uut»telce ne» 
fin  maaSfa olemat Ijail)tumattomat aineet, kietomaa on ftiS 
bebclmättömimpiä maalaatuja, marftnfin joS fe puuttuu foS» 
tetta, n iin fu in eftm. 2lfrifan ja Staffan l)ieta=aufeilla.

St. TOtä etuja on fttte Iltamaalla, jo$ ftinä on tarpeefft feaSfa 
muita maalaatuja?

28. Se feStää liilaa foSteutta maataan paremmin lu in  
fami» ja falffimaa, ja on helpompaa miljellä. Ototfoina ja 
alamina olleen, on fe ebullifempaa miljellä fuin famimaa.

Ä. SUtitä ymmärretään famimaatta?
28. Sellainen maa, joSfa fami on pääpaineena. Äo» 

m a ff i famefft janotaan fttä fami=maltafena; mutta futa enem» 
män fjietaa on feaSfa, fttä pefjmeämmäfjt fe tulee ja futfu» 
taan fe m e ä ffi fameffi.

St. fUliötä famimaa on tullut?
28. Samimaata ftfältämiStä fimiStä, n iinfuin familiuS» 

faSta, IjammaSfimeStä j. m. f. Ufeimmin on fe fuitentin tul» 
lu t ufeimpain fimilaatujen fefoituffeSta, jofa lamataan mar» 
jtnfin laaffomaiSfa, joihin meft on pmpäriStöllä löptpmiltä 
forfeammilta mailta ajan pitfään tuonut faiffea fjienoa, fi» 
mistä murentunutta ainetta. Senmuofjt omatfin fami»alan» 
got ufeimmin niin tafafta, fuin mejt on ne muoboStanut.

Dnfo famimaa tjebelmäUinen?
28. S illä  on fotonaan toifet omaifuubet fu in lueta» 

maalla. S iinä  on tamallifeSti paljo ^aifjtumaifia fefä bailu 
tumattomia faSmuen raminto»aineita, foSfa fe imee itfelienfä 
ebelliiiä, eitä taaS, tiimeptenfä muofjt, laSfe niitä haihtumat» 
tomiafaan aineita liian fpmälle majoomaan. ÄaifiSfa pai» 
foiSfa, miSfä ei maan famimaan, faSmamaifuubelle h a ita lli»  
f  et omaifuubet estettä pane, moipi ftiS famimaa luettaa t)e- 
belmälliftmpäin maaläatuin jouffoon.

Ä. tutitta omat nämä famimaan trnonot omaifuubet?
28. Äuin fameSfa on maan mäljän hietaa ja muita 

maalaatuja, niin on fe maifeata miljellä, ja joS fttä ruofo» 
taan mätfänä, fulloutuu fe niin lujaan, ettei mitään ilman
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maifutug ftitjen fotot, joten fe tulee fotonaan fjebelmättömäfft. 
huimalla ilmalla tulee fe taag niin fotoafji, ettei aatra faa 
jätä fuobfenemaan. Äogtealla ilmalla pitäiffee fe liian fautoan 
märfänä ja fuin fateellifia ilmoja pitfittää, ci moi femmoinen 
maa tuottaa mitään fagroua. ifSitfällifetlä pouballa ei tooi 
fagrouen juuret tunfeutua femmoifeen lujaan maahan ja pit» 
fällifegfä märfppbegfä latmaroat ne taag.

St. 9ttitä fatffimaa on?
28. ©e on falffi=fitoi=t)fjtet)fjtgtä tullutta, ja mitä enem» 

män ftinä on falffimuata, fttä enemmän fttlä on fa lfin  ornai» 
fuufjia.

50iitä etuja falftimaatla on?
28. Samallifegti on fe lauljfca ja fiebelmäUiuen ja pi» 

tää jotenfin fautoan fogteutta; mutta fa lfin  fpötopttätoän 
omaifuuben touofjt, f)äwiää fonta ftinä pian.

9Jtitä haittaamia omaifuuffia falfiUa on?
28. Äuin fa lffia  äimän paljo on, tulee maa fiitä liian 

lämpimäfft, ja toifeffcen, futen toagta fanottiin, fjämittää fe 
liian  toäleen fa iffi f)aif)tutoaifct fonta=ainect ja antaa niiben, 
erittäinfin fuiroatla ilmalla, poig hajota ilmaan, joten ne f)uf* 
faututoat fagmuilta.

9JUfä maalaatu on tä^e  ̂ falftimaan lainen?
28. 2)tel)umaa, eli mergeli. ©e onfin muuten faiffi» 

maata, maan on, jofo fatoella eli Inebatla, tafji ufein ntolem» 
m itlafin fefoitettu.

St. Oftitä omaifuutta on talffimaalla?
28. ©e on toeben pitämää ja Ijebelmätointä; mutta fttä 

tatoataanfin airoon Ijartooin eritpigtä talffimaata, muuten fuin 
mitä muiben maalaatujen feagfa, jogfa fe on tarpeellinen ja 
fjpöbplltnen puolegtanfa.

Ä. Dnfo näiäfä fotmeäfa nimitetrtöfd maalaabuäfa »idä muitafin 
aineita fcaäfa?

28. Dtiinfuin ebellä on monagti fanottu, on niigfä, migfä 
enemmän migfä toäfjemmän feagfa futafi toijta maalaatuja 
ja muita j>aif) tumattomia fagtouen rarointomineita.

\
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St. äJJifä maatoifjefijälle on fangen tarpeellinen, ilman näittä, lako 
jofaifeäfa mctalaabuefa?

28. Alutta. S itä  on mpöS paifoirt n iin fin  paljon farttu» 
nut, että tefee oifein erinäifen maalaabun, nim ittä in: muS» 
ta n  m u lla n  eli fuo», turm e*, ja m u tam aan .

&. TOitfä omaifuubet tällä multamaalla on?
28. Se on jtenen tapainen eli reitänen, fuopfea ja ufein 

jaul)omainen fuin ttuuSfa, fefä nuuSfan näföinenfin mäliStä. 
Sefoittamattomana muiben maalaatuin fanSfa imee fe main» 
pun tamalla foSteutta. —  Sellainen maa pfftnänfä on pe» 
belmätöntä, foSfa ftllä erittäinfin on puutos fiifelimaaäta. 
UfeaSti on fe niin läppä ja patara, ettei faömut moi fiinnit» 
tää juurianfa fiipen.

keinoista, mitta maamies moipi auttaa Fa$= 
mueu menestystä.

5. 3otS ttjfjpfäifeäti fotoon metäjimme ebeHä fetitetpt afiat, niin 
mitä fe jtiä on, fuin faämut meneättjmifeffenfä tarmitfemat?

28. l: f f t  erinäiftä raminto=aineita ilmasta ja maasta, 
2:fjt maloa ja lämmintä, 3:fft fopimaa faSmupaiffaa ja 4 :fjt 
foljtuulUSta foSteutta.

6. ffioipifo maamies minfä näistä toimittamifefjt itfe taiboflanfa 
ja afjfetuubeUanfa mitä amittaa?

28. ÄaSmupaifan ja raminnon toimittamifefjt moipi pän 
mafuubella fpllä tetjbä; mutta malon ja lämpimän, fefä fa= 
teen ja pouban p ii ei ipntifellä ole rooimaa.

&. Sifö ftiö mitään rootba tefjtää fateen ja pouban fufjteen?
28. pellon fomeliaalla miljelemifellä moibaan fuiten* 

fin  joponfin määrään n iin  laittaa, ettei ne fuureöti tottele, ei 
poutaa, eifä fabetta ; mutta itfe ilmoille ei tobella mitään moi.

Ä. SOtitä pitää maamiehen fti$ näiben fufjteen tefemän?
28. jpänen pitää toimittaman fullefin faSmulajillenfa 

fopima paiffa ja raminto.
Ä. fKiten fe rcoiji tapahtua?
23. (Snfin, poiStamifella fa iffi maaSfanfa olemat, faS- 

mamaifuubelle mapingollifet feifat, ja toifefji, toimittamalla
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ftrtKn tarpeellifta ravin to  aineita, jofa tapahtuu la n n o itta »  
m ife n  ja m aan m u o ffa a m ife n  eli peljmittämifen fautta.

fBlaatt parantamifeSfa.
Jt. ©liätä tulee faärouen (mono menetti)* ta3m u»paittanfa (uuteen ?
28. ©e on jofo pellon afennolfa, liia lfa  märfppbelfä 

eli ftinä, m ilfä  määrälfä ftinä on m italin perultul-aineita.
Ä. Söoibaanfo aina poistaa pellosta nämä tämmöifet puutotfet?
28. 28oibaan fpllä ufein t>elpo§tifin, tuin maan on tai* 

toa; mutta ufein tulee fe paljo maffamaan, ja toifmanfa on 
melfein maf)botointafin foto parannuffet. 2Barjintin meren 
ja järvien rannoilla on niin a lavia  peltomaita, ettei mifään 
ojittaminen faa Ijeitä fu iva ffi, ja ufein on taa l fova=favi» 
pofijafta maita ja patamia, jo ilta  ei faa vettä po il mitenfään. 
äJloniailfa maamme paiffafunnilfa  on taa! n iin  peräti f iv i*  
fet maat, että on maljbotoin niitä faaba livettöm ifft. Dn 
mpöl t)ieta*maitafin fetnmoifta auljtoja, jo ilta  ei tal)bo fuu* 
rillafaan fultannufjiUa faaba fe lvo llife lti meljunfa pitävää 
maata, eifä ole taa l m onalti fitä fefoituffefjt ta rv ittavaa ai* 
netta !ofo tilamailla tienoilla. 2Biljelpl*maan paremmafft 
faam ilta m pöl fa lliltaa  ufein fen faufa ifuul afuma»paifalta, 
j. m. f.

St. ®titen on paras miljellä taufana olemia maita?
28. $anna niitpfft, l;einää falvam aan.
Ä. 3os peltomaa ei ole tornin atama, maan meben pitämä foma 

famipopja on fppnä ftinä feifomaan meteen, tainta tätä on pataS auttaa?
2Ö. 3o^ vaa  on vietto tafji tafanen, niin on paral 

tetjbä ftiben f a la * o j a t ;  mutta fuoppafelfa pellolfa, ja lu in  
nämä fuopat ovat niin fuuret, ettei niitä muuten v o i tafoit* 
taa, pitää pataman felfelle eli alaijtmpaan loiltaan taivetta* 
map re i tä ,  jo lta  vefi pääfee fen loman, veben pitävän maa* 
terran läpi, fen alla matibotlifelti löptpvään pefmteämpään 
maatertaan, jota ufein ei oietaan a ivan fvjvällä.

Ä. Sliten (alaojat tebbään?
28. kaivetaan noin 7 eli 8 forttelia fpvät ojat ja ne 

täytetään pohjalta f iv i l lä  eli tiili»torvifla, rifu illa, puilla tabi
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millä hpmättfä; ne peitetään fammaleilla eli turpeilla ja mii» 
men muHalla, n iin  että jttä paiffaa moipi miljellä pl)täl)p» 
mäSti fu in  muualtalin. Äuitenfin pitää näille (alaojille tai* 
tettaman amonainen meto»oja alapäähän, jofa pitää taimetta» 
man mäf)än fpmempi fuin ne ftihen tulemat falaojan filmät 
omat, ettei täSfä ojaSfa juoffema meft estä falaojain mettä 
jiifjen mafumaSta. iDtpöS pitää falaojain alapäähän fimiStä, 
lauhoista eli reifä»ftfufjtfeSta l)inen pölfpStä lentämän amo» 
nainen „jilm ä ", noin 3 eli 4 fppnärää pitfältä. 3a joS pel» 
lon ympärillä eli yläpuolella on forfeampia maita n iin  pitää 
faimettaman f)pmä niSfa»oja, entämään mieraita meftä main» 
maSta- pellon päälle.

St. ^uinfa faunmS toiftätanfa (alaojat tetjbään?
28. Äomaperäfeen ja muuten mefuitfufeen paiffaan pi» 

tää laitettaman falaojat tiheämpään ejtm. 4 eli 5 fylen pää» 
hän toiftStanfa; mutta fmUentmäSfä ja fuimemmaSfa tttaaSfa 
faamat ne olla l)armemma§fa efim. 7— 8 fylen pääSfä, mi» 
ten maan maan epätafaifuuS j. m. f. aftanhaarat maalimat. 
SJipoSfin faamat ne olla fitä harmemmaSfa, mitä fpmempiä 
omat.

2ttitä fuuntaa fo^ti ne laitettafoot?
28. iparaS on näitä ojia afettaa mpötämäfeen, joS maan 

maa ei ole marjin jyrffä, jolloin on paras panna miiStoon: 
ftllä ei falaojat faa olla niin laSfemat, että niiSfä mefl rpn» 
tä ä m ä llä  juoffee, maan ainoani m a lu m a lla .

Dnfo falaojat pelloilla paremmat fuin amonaifet?
28. Dn tulemattoman monista fyiStä. ©ala»ojitettua 

peltoa on parempi miljellä fuin jtinä ei ole ojat eStämäSfä 
fen mapaata ris tiin  rastiin fyntelemiStä ja farl)itfemiSta. <5e 
fulaa femäitlä paljoa pitemmin: ftllä ilma ja lämmin pääfee 
ftinä maifuttamaan fefä alta, että päältä, eitä fe routaunnu» 
taan n iin  fymältä fuin muut maat; ftllä fe fyffyllä altapäin 
tuimaa meben pois, fttämpöten fuin pinnasta enftn jäätyy. 
SäStä fyyStä ei falaojitetuSfa pelloSfa laihottaan mätäne, fuin 
ei jää mitään meben fofouffia ja lammifoita hnutapaifoiSfa
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maata hautomaan, ©ateenfin aitana ppfpp falaojitettu pelto 
fuimempana ja mataptaa äimän fateen jätteen: fttlä meft pää» 
fee alapuolen fautta pois matumaan, peiton pinta fuimaptaa 
ja ifma, fetä [en feuraöfa lämmin, pääfee famaSfa maifutta» 
maan faömuen juuritte, jota ei tapapbu ftinä pettoefa, miöfä me» 
ben täptpp pinnatta afua ja pintaa mpöten juonta ojiin, jo» 
ten maa fateenfin perästä ppfpp tauman fpUäifenä mebeötä 
ja muuten fptmänä, niin ettei täSfä faömuen juuret faa mi» 
tään ramintoa. — tpäällifefjt maituttamat fataojat tatmetlatin, 
metäen pois läpteenftlmistä itfemää mettä, tuin ftipen ftaan 
amonaisten ojain maifutuö taufoaa famaöfa pellon pinta»fa= 
märän ja ojan reunoin jääbpttpä.

Ä. SD̂iten niitä meft̂ reifiä peltoon laitetaan?
28. ©itte tuin femmoinen faimo eli reitä on laimettu, 

tuin aftantjaarat maatimat, ja tuin fe on tamannut petjmeäm» 
pään t)ieta»tat)i rapa»tertaan, täptetään fe pienittä fimittä ja, 
joö patama eli nottetma on lameampi, niin pitää, jofo fala» 
eli amonaifet ojat faimettaman, jomottamaan mettä pmpäriö» 
töitä ftipen. Jämän reijän päätlpö peitetään fttte [ammatitta 
ja mullatta, fuin muutin fata»oja. —  Jäitä tamatta on ufein 
paria eli toimea fppnärää fpmän tallionfin läpitfe porattu 
reitiä ja [teitä töpbettp äimän petjmeä maafertu, jota on fttte 
metänpt ppä, fuin furimuö, pois taiten meben, mitä maan 
on tullut.

*  '

St tämä tulee?
2B. ©e tulee fiitä, että foto tämän maaferämme fuori 

paraaötaan on fiSfoifia ferrofjta, joista pfft on tiim i, ettei laSfe 
mettä täpitfenfä, m intuin efim. mielä mupeutumattomat taltiot, 
famet, j. n. e., toifet taa§ omat pataroita, että lasfemat meben 
fuin feuta. Äuin npt put)faifen tämän foman maaferran, niin  
pääfee mefi fmne pataraan ferroffeen ja [itä mpöten maluu 
fe jotjonfin ataifempaan paiffaan, miimen itmeötpen maan» 
päätie lähteenä jonfun mäen rinnaöfa, jota faattaa olla ufein 
peninfutmainfin pääSfä tä^töpaifaSta.
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St. 2ftutta jo$ maalaatuin epätafanen fefoituä on fppnä tamamat* 
tomuuteen, miten fttä moibaan auttaa?

23. bu ua tta  metämällä ftifjert fttä puuttumata »taalaa* 
tua, iota ufein faattaa olla äimän pellon micrellä ja monasti 
on fttä tarroittamaa macilaatua famaSfa paifaSfa fpmemmällä, 
fpntömullan alla. © illo in  ci muuta tarmita tuin fpmemmällä 
fpnnöllä ja erinäifeEä ftipen tarpeefeen fomeliaalla pohjan 
pepmitps=auralla pehmittää ja plemmä fpntömullan fefaan 
toimittaa fen.

SKitfä maalaabut paratte fopiroat täfyän tarfoituffeen?
23. ÄemiäSfä muStaSfa multamaaSfa, jota ufein on 

alama ja märfä, maifuttaa pieban paneminen, ufein parem* 
min, tuin malmin fonnittaminen farjan fonnalla. Äomalla 
famimaalla maifuttaa mebettp fuomuta, pieta, eli famimulta 
fefä falffimaa ppöbpUifeSti. Äemiälle tuimalle pieballe pitää 
taas mietämän fuomutaa ja famimaata.

St. OTitä pitää erittäinfin tarfattaman miebeäfä famea IpetamaaUe?
23. -§»ieta pitää ennen famen miemiStä niin fpmältä tu in 

mapbolliSta fpnnettämän ja pcpmitettämän, aina puolen fpp* 
närän fppmppteen asti, jtUä laipa, pieno pieta on ufein n iin  
fomaan paffaunut, ettei mitään juuri moi tunteita ftipen, eitä 
ilma ja foöteuS maifuttamaan ftellä. —  Soinen tartattama 
fopta on, että pitää aina pantaman fuomutaafin, eli muuta 
multaa multaa, mapmaSti fefaan fillo in tuin fameafin: jtllä  
fami ja pieta ei tapbo ilman ppmin fefautua ja joS fefautui* 
ftfin, niin tulee fe niin fomaffi tuin muuri=fami, jota oliS mai* 
fia miljellä eitä jtinä ole mieiä fa iffia raminto=aineitafaan, eli 
ne jtinä järjeStpffeSfä, että faSmuen fopift niitä ottaa; mutta 
mustan mullan ja tnuban pano poistaa nämä molemmat miat.

St. fjictaspclloäfa on fora* eli tapapaiffoja, miten niitä moijt 
parantaa?

33. 3oS eimät ole marftn fuuria ja laajoja, moibaan tai» 
maa pois foto fora ja täpttää pauta jälleen ppmällä mullalla. 
'Dtutta joS ei jaffettaijt popjaa rnpöten faimaa pois rapaa, 
niin faimetaan fuitenfin noin 1 1/2 eli 2 fppnärää fpmältä,
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ju pannaan tonnia famimaata 2 eli 3 fovttclia paffulta, mät» 
fitään fe lujaan ja fitte täytetään tyntö»muUaUa.

SD̂itä fuoppaifefle peltomaalle pitää lentämän?
933. S uitti fuopantcct ja pienemmät notfelmat pitää ta» 

foitettaman jofo muualta tuotmlla mullalla ta lli laman pelto» 
maan tovteammilta paifoilta pitää fitämarten laitetulla mul» 
ta»re’cllä faatettaman multa bautapaiffoibin: fillä pelto pitää 
oleman tafanen ettei märfyyä faift afua jtinä. tututta ennen» 
tu in fiautapaifat täytetään, pitää näätä lähtein laitettaman 
fala»ojat, metämään poiä feifomaa mettä, ftllä mitäpä fe aut» 
tafi paljo toto Ijaubantaan mullalla täyttäminen, joä ftellä 
fuitenfin alla afuift meft ja ftitä feuraama tiappamuS.

SannoittamifcSta.
SDtttä lannoittaminen on?

938. ©e on maan m o im iä ta m in e n  yleenfä, tapailtu» 
foon fe jttte e lä im i f i l lä ,  t a ä m u l l i f i l la  eli f im e l l i f i l l ä  
lanta»aineilla.

Suutta tätä fanaa ei Suomeäfa jofapaifaäfa ymmärretä, maan fa* 
notaan ufeimmaSfa maanrooimiätamiäta fonnittamifefft; mifä fti ên on 
fppnä?

993. ©e että ta r ja n fo n ta  on ennen ollut Iieillä mel» 
lein ainoana maan mäetpä aineena, n iin  ei fille ole tarmittu 
muuta eroittamaa nimeätään tjanffia ; mutta lu in  nyt jo ale» 
taan täyttää taämullifta ja timellijiäfin, eli fa iffia näitä ai» 
neita fefaijtn, n iin  täytyy faaba yleenfä tutufjt tämä nimityä, 
jolla ymmärretään maan maan moimiätamiäta, tapabtufoon 
fe millä aineella liymänfä. ©onnittamifella ymmärrämme nyt 
paljailla eläinten jäännöffillä maata mäettämiätä.

S. ®titä fc navetoistamme ja talliltamme faataroa fonta on?
23. I :fft eläinten läpifäyneitä jäännöffiä, ja 2:fft peli» 

luja, jotta irnemät itfebenfä bailitumaifet ofat eläinten jään» 
nötftätä, ja niiben tanäfa mätänemät nämä.

Jt. ®titä aineita on jiiS fatjan fonnaäfa?
933. Äaiftia niitä aineita, jotta menemät faämuen ra» 

minnofft.
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SL SDRxstä »voimme tämän päättää?
28. S iitä  että eläimet faamattin elatuffenfa faSmu*ai* 

neiSta, joita peljfutfin omat, ja ne la it t i plibeSfä mätänemät.
Ojitta fypötyä tuottaa mätäneminen?

28. HMtänemifen fautta irtautumat fa ifti fonnaSfa löp* 
tpmät aineet ja tulemat mebeSfä jielpoSti fulamifft, joten ne 
moimat uuhestaan ramita faSmuja.

Ä. ®)itcn tämä fulamincn tapahtuu, ja mitä jitä auttaa?
28. tpllä fulattaa maaSfa julamattomana töptri*

miä aineita, mutta tämä fulaminen täppi ufein fanien I)i= 
taaSti, fttä mpöten miten nämä aineet omat maaSfa fefoitet* 
tuna. S itä  maStaan fäppi farjanfonnan mätäneminen pi* 
faifemmin. Se muuttuu miimen mullafji ja tämätin mielä 
muuttuu jiiilifjapofft ja ammoniafifjt. SKutta juuri tämän 
atinomaifen tnätänemifen ja lapoomifen lautta faamat faSmut 
ei ainoaSti ramintonfa itfeStä fonna?ta, maan mpöS ne liailj* 
tumaifet aineet, jotta ftitä liemiää, auttamat mpöSfin erinäiS» 
ten tarpeellisten maa--ainciben fulamiSta ja malmiStamiSta 
faSmuen raminnofft.

Ä. Äuinfa »vaifuttaa faijan fonta paraaätaan?
28. l. f f t  antaa fe ufeiminaUe faSmutle fopimaifimmat 

raminto--ainecnfa, ja ne mielä femmoifina, joina faSrout pa» 
raitcn moimat niitä ottaa. Senmuoffi moipifin moni maa* 
laatu, farjan fontaa maljmaSti pantua, tuottaa femmoifta faS» 
muja, jotta eimät muuten jlinä meneStpift, ja 2:tfi malmiStaa 
fe muita tnaaSfa löptpmiä aineita fomeliaafft faSmuen ra» 
minnofft.

Stöitä etuja on mielä lannoitiamifeStammc fatjafonnafla?
23. Se tefee maan fuofjfeaffi ja auttaa ilman ja lämpi* 

män maStaan ottamista fefä faSmun juurien tunfeutumiSta 
maaSfa, niin että juuret moimat IjelpoSti faimautua ja Ijajot» 
tautua maalian. Sitte metää fe farjafonnaSta tu llut multa 
foSteutta ja muita liait)tumia aineita ilmasta itfefienfä ja fi= 
too ne, ftffifu in faSmut niitä jälleen ottamat.
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St, 28oipifo farjafontaa, näiben fatyben cnfitt mainitun maifutuffenfa 
(uuteen, roaätata mtfään muu lannoitu$sctine?

28. © , ftllä et mifään luujauho, ei tubfa, et fa lffi eifä 
muu eläimellinen, faämullinen tat)i fimellinen lanta=aine »a i* 
!uta tältä puolen niitä etuja, fuin farjafonnalla pfftnänfä on.

& SJlitä ja rniäfä ne muut aineet fitte maifuttamat?
28. 2te ftjllä tefemät Itpmän nmifutuffen ftinä paifaSfa, 

miäfä ei ole fttä ainetta; mutta joä näitä pannaan femmoi* 
feen maahan, rntäfä famaa ainetta jo ennestään fpllä löptpp, 
n iin  ei fe tee mitään jonottamaa maifutuäta.

TOfä on fppttä täf)än?
28. ©e että fonnaäfa on f a i f f ia  faämuille tarpeellijta 

raminto-aineita, ja näitä juuri Ijcitlc fopimaäfa fufjteeöfa; 
mutta muiäfa Ianta*aineiäfa on maan eli toiöta ja jitä  
fitte fuuremmaäfa määrääjä. Äarjanfonta moipi ftiä pibettää 
femmoifena lannoitu§=aincena, jota moipi fäpttää faifiäfa ti= 
laifuuffiäfa, fuin fiiljen {taan niitä muita fopii panna maan 
(tiloin fuin maaäfa on puutoä joätafin erinäifeätä aineelta, 
jota faämut fuitenfin mälttamättömääti maatimat.

$atjanfomuut
97ti3tä pitää maamiehen fonnan fäpttämifefft erittäinfin afjfetoiman?

28. 6 ttä n iin  paljon ja tarfoin, fuin mabbolliäta, fofee 
pitää eli fäilpttää niitä jtinä löptpmiä raminto--aineita, niin 
ettei fen l)aif)tun3aifet ofat, fonnan liiemmaifella bappanemi* 
fella poiä bäroiäift, jonfa tapabbuttua fonnituä ei maifuttaift 
paljo mitään maaäfa.

St. Äuinfa tämä fäitpttäminen faabaan aitaan?
28. © illä  tumalla, ettei fontatunfion anneta äimän paljo 

lämmitä, ja mpöä että e i te tään  fiitä liemiämät baibtumai* 
fet aineet ilmaan Imtupcimägtä fefä fateen fjuufjtelemifeäta.

St. SDtiten tätä moipi tef»bä?
28. $proäin tunfioin laittamifella.
Ä. Äuinfa ne pitää taitettaman?
28. Uliin, ettei fabe eli mifä muu juoffema mefi moi: 

ttubuttaa ja poiä miebä fonnan lifoamia eli tiufenemia aineita.
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(Sen pitää fiiS oleman laitettu tafaifeen eli paremmin mäljän 
liautamaifeen paitfaan, jonfa ympärillä on jofu oja tatji feinä 
eStätnäSfä mettä muualta {tilien tulemasta. Sen mierellä pi* 
tää oleman tarfaSti meben pitämä Ijaitta. joSfa fontamettä 
faapi fo’ota ja, jofo malella jälleen tunfion päätie, ta lli me* 
Peliä lifättpnä fäpttää fuoraStaan maan fdStelemifeffi. (Si mil* 
lointaan pibä fontameben annettaman malua pois, joS ei maan 
fe muuten fattuift malttinaan jonfun mierellä oleman pellon 
ta lli niityn plitfe, niin fopien fen lannoituffefjt. — 2luringon= 
fin  polttamifeSta pitää fontatunfio niin paljo fu in mafibol* 
lista fuojeltaman. 3oS tätä ei muutenfaan faift aifotyin, n iin  
pitää iStuteltaman puita tunfio-paifan ympärille tuottamaan 
marjoa. SKuuten pitää tunfio=paifan polija oleman meben pi» 
tämä, jo fjt fe faabaan paffulla, mätfityllä fami-ferroffella, talli 
fimellä, n iin  ettei fontameji faa majota maan ftfään.

SlJlitä rooimme ajatella femmoifeäta maamiel)e$tä, jofa huonosti 
laittaa fonta*tunfionfa?

2S. 6ttä f)än ei Ijpmin pmmärrä tointanfa, eli että Ijän 
ei oifealla tjalulla ja mirepbellä fäptä ammattianfa. huonosti 
laitettu tunfio«paiffa ja paljasti fjoibettu tunfio ofoittamat 
aina fmolimattomuutta ja laiSfuutta.

Ä. Dnfo tojiaan tjaifjtMMiäten aineiben poisfjajoamineri merfittämä 
»atjinto?

28. Se on totifeSti fuuri maljinfo, m aiffei {itä fjamai* 
talaan, fuin fttä ei film illä  moi nälibä.

2Jtitä feinoja tneiM olift fitoaffemme näitä aineita ja niin eä* 
täätfemme niiben Ijämiämiätä?

28. Junfio pitää peitettämän pleenfä mullalla, paraaStaan 
fuomuballa, jofa itfeljenfä ottamalla estää fa iffi [jailjturoaifet, 
fonnaSta mäbäteSfä irtautumaifet aineet ilmaan noufemaSta, 
tullen niin itfe multafi faSmuja ramitferoaifefft lanriafft. fnjmä 
on nujöS fcrrofftttain panna mutaa ja muutafin törtyä farjan* 
fonnan fefaan tunfiota laittaeSfa. — kostuttaminen eli ma* 
ielcminen fontamebetlä, ta lli tämän puutoffcSfa maan pal* 
jaallafin ja paremmin mielä mtytrillHoebeilä, eStää mpöS
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paiptumaiSten ainciben pämiätniStä, fatnati' fipfnjaupon pa* 
jottaminen tunfion peitteeffi.

URitert nämä moimat eätää fontcuctinciben paistumista?
28. 'Diuita, muta, m iptrilli, mefi, tipit ja muu femntoi* 

nen törfp imee itfef>enfä fa itfi fonnan mäfipöprpt, etteimät 
ne pääfe ilmaan hajoamaan.

Ä. ®titä työtpä on jiitä toeteubeeta, jota faabaan tuntiota faS* 
telemaita?

28. ©onnaSfa fiel)fenee aina lämmintä, jota auttaa paip* 
tumaiSten aineiben pois pöprpätniStä. kasteleminen estää 
liialtifcn lämpiämifen, fiitä luonnolltfeSta fppStä, jota ennen 
on fpllä felitettp. —  ©  ftiS pibä mitloinfaan heitettämän 
tuntioa pitämästä aina mäpän foStcana, jillä  fuimaneclla fon* 
natla ci ole puolta fitä armoa, tuin ppmin poibetulla. SDiitä 
tuoreempi fonta on, fitä enemmän fiinä on miclä mäfi=pöprpjä.

Ä. Sötintämoifena fontaa on pataa nriebä pellolle?
28. ©e fäppi erUtilaifuuffien ja maalaabutt päälle.
Ä. Stinfä moifena on fonta roietämä foroaöe faioimantte?
28. Suoreena ja palamattomana, ftdä famimaa ottaa 

itfepcnfä pöprp*aineet famaSfa tuin ne fonnan papateSfa lie* 
miäroät, ja muuten auttaa tuoreS fonta famen fuoptcnemiS* 
tatin, jota fe ppmin tarmitfee, että ilma ja lämmin moifimat 
ftipen tunfeutua.

Ä. Äumpaiätafo näistä fontalaabuiSta näöltänfä enemmän pitää 
maatie »ietämän?

28. JuoreSta, fillä  fe ei ole niin tomaan fulloutunutta 
tuin palanut ja fiinä on mielä paljo raatoja aineita, jotta 
ottamat fuuremman tilan.

Ä. Dnfo fe totta, tuin ufein fanotaan, että tuoreS fonta ei »ai* 
tuta niin t)p»ä3ti tuin palanut?

28. © ;  maan fpp tätjän luuloon on ainoaSti fiinä, että 
palaneeSfa fonnaSfa on enemmän paiptumattomia aineita, 
jotta omat tähän phä futiStuneet paiptumaiSten pois mentpä; 
mutta juuri paiptumaiSten pois meno ontin fonnan moiman 
ja maifutuffen faman merran mäpentänpt.
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St. ädinfäinoifefla fonnafla pietamaata on paras lannoittaa?
28. palaneella, ftllä futa hatarampi ja t)ietafempi maa 

on, {itä molemmin moipi fe itfeftenfä ottaa fonnan fmprnjä, 
joten ne faamat, jofo f)ai|)tua ilmaan, eli ottaa niitä faSmut 
liian  paljo.

SD̂ita ftitä feuraa, jo3 faSmut faamat ottaa liian paljo am*
moniaffia?

28. 9?e fuiroamat pian, ja maamies fanoo tamallifeSti, 
että fonta on ne polttanut.

& ihiinfa tätä moipi eätää?
28. Ääpttämifellä palanutta fontaa, joSta on jo pois 

fjäminnpt ammoniaffia fiffi, ettei fe enää mabingoita. Se olifi 
fuitenfin, n iin fu in monasti näptettp on, liian fuuri maljinfo, 
antaa fonnan „palaa" turhaan; mutta fe pitää fefoitettaman 
mutamaalla, mullalla eli, miSfä tilaifuutta on, fipftllä, jotfa 
aineet ottamat tuotfenfa ne tjaipturoaifet aineet ja ammonia* 
fin, ja tätä fefalantaa on paras panna fjictamaalle.

^utnfa paljo pitää Iltamaalle mietämän fontaa?
28. Palanutta fontaa tarmitaan ftifjen tofin fooltanfa 

mäfiemmän, tu in tuoreSta, foSfa fiinä on Ijai^tumattomat au 
neet enemmän tulistuneena. Parasta onfin, ettei fomin f>a= 
toralle frietamaalle panna fcrratlanfa marfin magmaa lannou 
tuSta, foSfa fe ei moi fuitenfaan ottaa cifä fäilpttää mäti* 
fiöprpjä itfcSfänfä; maan fitä lannoitettafoon mäljemmän, 
mutta fiilten ftaan ufein.

Ä. SMifloin eli tnisfd tilaäfa »idätin on pataS fäpttää tuoreita 
fontaa lannoitutfcna?

28. SppSfplmöille ja muille pitempään faSmamitle faS» 
uruille, tu in fttä maStaan palanut fonta, joSfa mäfuaineet 
omat jo fulamina, paremmin fopii mäleen faSmamitle faS= 
uruille, n iin fu in ohralle ja juurifaSmuille.

St. SJtiten pitää lannan fansfa pedolla menetettämän?
28. Se pitää famaSfa finne mietpä lemitcltämän ja mul» 

•taan fpnnettämän, ettei ilma faa pois miebä fen t>aif)tumai» 
{ia ojia. S itä  ei pibä fuitenfaan marjin fpmään fpnnettämän.
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&. 2Jlitä tääfä fpmppben määtääfä on »aariin otcttamaa?
9®. (Että fomalla ja marftnfin famimaalla faapt mub 

lata fonnan fpmempään tuin fuobfcalla eli hietamaalla, foäta 
tääfä miimefft mainituäfa fa iffi liufenemat aineet äimän pian 
maipuumat liian fnmään, ettei faämuen juuret enää tapaa 
niitä. UJlpöäfin fäppi fe fen päälle, minfämoifta fa$muja 
maaäfa on aifomu§ faämattaa. ÄaSmuille, joiben juuret me= 
nemät fpmään, [aapi fonnanfin fpntää fpmempään, ja taaS 
ma8taf>afaan.

6aapifo lantaa fefoittaa fttloin fuin maa on mätfanä?
9®. (Ei, ftllä fe on fotonaan fopimatonta. Ulinoaäti fem* 

moifella maalla, jofa ei tule foöteubeSta limaifefft, niinfuin 
efim. femiällä Ijietamaalla, ei tarra itfe olla niin maroma tä
män futjteen.

SDtiötä fppStä on fonnan fef eittäminen favoifcöfa maaSfa mä* 
tällä ilmalla fopimaton?

9®. Äuin ilman pääfeminen eätpp maan fomaan fullou* 
tumifes ta, ja fonnan liufeneminen ei moi fti$, futen pitäijt, 
tapahtua.

Ä. 2Mä teoriatta »oifimme lannoittamifeda »idä parantaa crinäi» 
|tä tnaalaatujafin?

9®. ©efoittamifella fontaan femmoifta maalaatuja, jotta 
omat futlefin maatie parannuffefft. Uliin efitn. tjietamaata 
lannoittaeSfa fefoitettafoon fontaan famea ja fuomutaa. Äoroaa 
famimaata lannoittaeöfa pantafoon fontaan multaa ja hietaa. 
URutta hietaa ei faa pfjtnänfä, eitä milloinfaan paljoa panna 
lanta=tunfioon: ftllä tuin hieta ei itfehenfä ime niitä fonna8ta 
höprpäroiä l>aif)turaaifta aineita, niin pääfemät ne fmffaan.

5L ^uinfa paljo fontaan faapi fefoittaa muita maanneita?
9®. SUligfä tilaifuu§ fen mpöbpttää, on para§ panna 

tarjan fontaan muita aineita niin paljo, että ne moipi itfe= 
henfä imeä fefä taiten foöteuben, ja fen fanöfa fa iffi roeben 
liumottamat fuolat, että rnpöb fa iffi mäfihöprpt eli haihtua 
roaifet aineet. Suraalliftmpana määränä on pibettp, että fe= 
foittaa mähinnäfin 2 tuormaa mutaa jofaiäta fonta fuormaa
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fofjben. Riutta tämä tulee paljo fenfin päälle, niinfämoifctlc 
maalaabulle fotita on fäptettämä.

2Jtui$ta, lannoituffecn fdötcttdttnStd aineista.
(SbeUifeöfd fappaleeSfa oCi ivaan pataakaan puhetta eläimien jät* 

teistä ja oliSta tulleesta naroctta=fonnaSta. IDUtä muita lanta^aineita mielä 
litytyp?

28. l : f j t  £amu» ja lcbti»fonta, 2:t'fi ibmifen fonta, 3:ffi 
fu jt ja fonta»meft, 4 :fji nurmi-turpeet, multa»maa, fuomuta, 
fammal ja muut fellaifet aineet, 5:fjt fefa»lanta ja 6:ffr fa iffi 
roSfat fpöfistä, luut, juopa, lipiä, pefumebet, feinä» ja muuri- 
farnet, raabot, tarinat j. m. f.

8. 28aStaafo mi!ä muu aine farjan alufena eli peftfuna olfia?
28. ®i. — Olet omat paraita pcbuifft fonnanfin faa» 

liin  fubteen. ©enmuofft tulee fuuri mabinfo oltien mt)ömi» 
feStä: ftllä ne lannafft fäptettpnä paltitjiftroat toista mertaa 
paremmin fen Ijintanfa tu in niistä mpömällä faabaan.

St. 9Jtitä maifuttaa ibmifen fonta lantana?
28. ©e on paraita lanta»aineita. fiu in  ibmifen rämin» 

to»aineet omat paljoa moimaffaampia tu in eläinten, on ftinä» 
fin  jäännöffeSfä paljoa enemmin faSmun raminto»ainetta tuin 
famaSfa merraSfa farjan fontaa.

A. ©titä fcutaa tästä tarfattavoafft?
28. (Sttä tätä tarmitaan maan mahan tuottamaan fa» 

maa fjpötpä tuin mabma farjanfonta»lannoituS.
A. ©titen ori mafiamme foinctiaimmin afctettolua?
28. Oliin että ibmifen fonta fobbaStaan fefoittuu lää» 

mäfonnan tanSfa, eli joS ei tämä fäp laatuun, niin pitää laitet» 
tämän niin, että ibmifenfonta helposti faabaan pois miebpfji. 
IJJaraS on laittaa lauhoista tiu riit laatifot, noin 2 '/2 eli 3 
fppnärää pitfät, 3 eli 4 forttelia lemiät ja faman fpmpifettin, 
maruStettu motemmiSfa päiSfä fuuritla rauta»rcnfaitla, joihin 
fopii panna meto-foufun fumpaan päähän bpmänfä, fuin ai» 
foo fttä pois miebä. Jätä moipi npt n iin  täpftnenfä mebät» 
tää bcmoifella, fuin refeä, m iljin bb^änfä. Jpb icnnett9& 0,1
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fen laiteille fefä pohjaan pantatta t;iili=jauI)oa pari tuumaa 
paffulta, jota imee itfefjenfä »äfi*ttebet ja fmprpt, fefä aut* 
taa fontaa paremmin eroamaan pois faataeSfa.

SJttten vooipt iljmifen fontaa Idättää muuten, fuin panna muun 
fonnan fefoitufftin?

28. © itä moibaan fulattaa ttebellä, jota mettä fitte faapi 
fäpttää peitoin, ja »a rjin tin  n iit t i in  faStelemifefjt.

St Sitten moift maftuonetta put)bi$tae3fa eötää fttä innoittamaa 
tmjua, mi!ä ftina tamallifeäti on?

28. Suorin feino on, että fefoittaa fu ittaa fuomutaa 
terroittain, aina parin päittän tafaa fen päälle, ©a ma te fo* 
p ii fttä taitetta »ebellä, joSfa on lämpimänä oltesfa fulatettu 
jofu naula ttiljtr iltiä . tu im afin  ttil)tritli=jauf)0 fefä fipfi, fuin 
näitä mäliStä itjmifen jätteiben päälle ripustellaan, fttoo am* 
moniaffia, ei lastien fttä ilmaan eifä jteramiin noufemaan.

Ä. ipitääfö tujitin talteen otettaman?
28. ta ite lla  muotoa: ftllä täSfä, ttarftnfin fonta*ttetenä, 

fu in ftifjen on fonnaSta lifäfft fulanut fuola=aineita, on ttoi* 
maa paljoa enemmän fuin fomaSfa fonnaSfa, jonfarouofjt tu* 
lee arttaamaton tta^info, joS tämän annetaan bpöbpttämättä 
pois juosta.

ajtitä etuja on fufefla4annoittamifeäta?
28. päältäpäin f  astelemalla ofoittaa fuft paraan ttai* 

futuffen. tu itenfaan et tämän maifutuS ole pitfällinen, foSfa 
fen IjelpoSti fulattaifet aineet fulumat loppuun paljoa pifem* 
min fuin ne foman fonnan maifeammaSti fulamaifet. 9Wnu* 
ten on ttaariinotettatoa, ettei tällä lannoiteta fu itta lla  ilmalla, 
foSfa fe ftUoin ttaifuttaa faSrouiSfa fpömpttättäifeSti. 2äStä 
fppStä fe onfin aina fefoitettatta mebellä. —  tufeUa ei mpöS 
ole fttä fiinteän fonnan omaifuutta, että telfbä maata fuol)* 
feammaffi. temiälle lueta* ja fiifeli*maaKe, jofa ei tarttitfc 
petunennöStä, on fuft*IannoituS parempi fuin fottan fonnan. 
9täl)tättäSti fjpttä on fen »aifutuS fateifella ilmalla, jo maljän 
ennen faSmaneiUe taimille, erittäinfin tupafin, ttaIfo*juuriSfan, 
faalin j. m. f. 3^tuttaeSfa moibaan tnpöS ebullifeSti taataa 
ttäl;än fuSta —  mebellä fefoitettuna —  pano*fuopanteefen.

4
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& OJtiten on fufen fanSfct menetettämä, fo3 fitä aimotaan fäpttää 
fuoraStaan lannoituffefft?

2S. Sen pitää annettaman fefäGä noin 4— 6 miiffoa 
ja taimetta puolta enemmän aitaa papata eli „fäpbä" joSfa* 
fin  fomeliaaSfa paifaSfa, ja ennen maapan panemista fefoit* 
taa, mäpinnäfin fafjt fen mertaa mettä.

& aflinfä eläimen fonnan maifutuS on enimmittätn pl)tätainen 
fufen fanäfa?

2S. Sampaan fonnan, jofa fuitenfin on moimaffaam* 
paa ja pitempään (noin 2 muotta) feStämää, fuin fe ei ote 
niin pelpoSti liufenemaiSta.

SD̂itä maifuttaa turpeilla ja muilla multa^aineiHa lannoittamia 
nen läämäfonnan (uuteen?

28. ®i ppbeSfäfään muuSfa lanta=aineeSfa ole n iin  mo= 
nia raminto*aineita ppbiStettynä, fuin faijan fonnaSfa, ja ftiS 
eimät moi maStata fitä.

& hilloin on fuitenfin näillä lannoittaminen fuureSti fjpöbpttinen?
28. S illo in  fuin itfe maalaatu nättiä parantuu.
Ä SCtiitä pmmättämme fefatannatta, ja fuinfa nämä fontasfefoituf» 

fet omat laitettavat?
28. Sefalanta on fefoituS faifiSta ennen nimitetyistä 

fonta»aineiSta, jopon mielä fufella faSteleminenfin fuutuu. 
SantafefoituSta laittaeSfa, afetetaan fe joponfin pautamaifeen 
paiffaan, ppmin lifelle fontametypautaa, —  miSfä nimittäin 
femmoifeen titaifuutta on. Siipen tyte pannaan muoroteHcn 
pfft ferroS fontaa, toinen multaa eli turpeita ja fotmaS pa= 
muja, eli mitä muita riffoja, aina ftffi funneS faabaan tum» 
fioUe aimottu forfeuS. Se pitää fitte ufein foStuteltaman fu
fella ja fefoiteltaman eli fäänneltämän lapiolla plöS=alaiftn. 
Sitte fu in tämä näin on faanut papata jonfun ajan, on fe 
malmiS pellolle mietämäfty

Ä. tututta jo§ ei olift tilaifuuttaa famaöfa hajottaa ja multaan fe* 
Soittaa fontaa, maan fuitenfin täptpiji fe tunfiospaifalta pois miebä, mi» 
ten fen fanSfa fitloin on meneteltämä?

28. Se on pantama lä jiin  ja ne peitettämä muEalta, 
ettei paiptumaifet aineet pois päätyi.
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Ä. SOlitä muuta etua on »idä femmoifeäta peittäämifeätä?
2ö. ©e peitteenä olema multa eli fuomuta imee itfe* 

henfä fa itti fonnaSta irtautuneet böprnt, n iin  muuttuen o im at* 
lifetft lannafft. ©enmuoffi ei pibä mitään toSfaa eitä riffoja, 
ro8ta*mefiä, taian fuoSfuja, oluen tnäSfiä j. m. f. pantaman 
huffaan, maan fa itti mitä maan on fimeä pehmeämpää, pi* 
tää mietämän lantafefoituffiin.

Ä. SOlittä omat ne lanta*aineet, joita toimitaan panna fitloin tuin 
joätafuäta maalta puuttuu feHaiätä?

2B. lt f j t  Äalffi ja fa itti fa lfin  pbtepbet, 2:tfi puun ja 
tnuibenfin fa8mu*aineiben tulita, 3:fft feittofuola, 4:fft luu* 
jauho, 5:fft tinnunfonta, ja 6:fjt monet muut lannoitu8*fuolat.

Ä. SDtiSfä on falffUlannoituS ppöbpHiitn?
2S. ©ami* ja multa*maalla, mavjtnfin joS ei niiSfä en* 

neStään ole fa lffia, famati fuo*maatla ja hiebaSfafin, joS ei 
fc maan ole liian tuima ja lämmin.

&. SOlitcn rnoimme toetdla, joofo maaäfa on talttia di ei?
2Ö. SEBähän maata fuimataan ja pannaan juomalafiin. 

©itte faabetaan fiihen päälle mäfemää etiffata, tahi metelää 
fuotabappoa, eli maitta fte*mettäfin tahi mitä muuta happoa. 
3o8 tämä fibifee ja nostaa tuplia mullan pinnalle, niin on 
jtinä fa lffia. 2Baan joS ei tuplia noufe, niin ei jtinä ntaaäfa 
ole fa lffia , ja fiihen joS pannaan fammuttamatonta falffia, 
n iin  maifuttaa fe erinotnaifen hpmäSti.

Ä. tUtiStä fppätä fatffifefainen maa fipifee, tuin (tilien faabetaan jo* 
tatin fiappoa?

28. © iitä  että fa itti luonnoäfa on aina phbiätettp h»* 
lihapon fanäfa; mutta t)iilif)appo on fteifoitr faifiäta lja* 
poista, fenmuofft ajaa jofu muu h<*Pim fen pois, josta fe 
mahtoama tuhina tulee.

Ä. fiuinfa paljo poltettua talttia toimitaan tpnnpiinmaan lannoit* 
tamifefjt?

2B. 3oS lannoitamme jofa 20:ntenä muotena, niin on 
40 tpnnpriä tpnnprin maalle fohtuullinen. Äuitenfi rnoimme 
jafaa tämän lannoittamifen n iin , että jofa 3:ntena eli 4:n* 
tenä muotena panemtna 6 eli 8 tpnnpriä.
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R. SCRitcn fatffiiamuntuä paraiten toimitetaan?
28. Äutn pamä onfin aina fäpttää tähän aftaan maäta 

poltettua, fammuttamatonta fatffia, niin pantafoon fe pellolle 
p iffu ifiin  lä jiin  ja peitettäföön mullalla. 3 lman maifutuf* 
feäta hajoaa fa ltfi tääfä mantelien htenoffi jautjofft, jota fitte, 
n iin  tafafeäti tuin matjbotlinen on, [eritellään pellolle.

Ä. Äuin fatffia ei faa panna fonta=tunfioon, foata ft ajaifi pois 
ammoniafin, faapifo fitä fitte panna roa3ta*fonnitetuUe peUottefaan?

28. 6 i fuinfaan, fitlä poiä fe ajaifi ammoniafin pct= 
loätafin. ijSaraä on nmoroteUa faiffi» ja fonta-lannoituffen 
fanäfa maan toifin ja folmanfin muoftn.

R. SOtitia muulla lamalla mpöä jaamme pellolle fatffia?
28. liehumaan ja fipftn panemifella.

R. Siitä mefmmaa on?
28. ©e on fefoituä falffimaaäta ja fameäta fefä fn ^  

baäta, joäfa fefoituffeäfa fatffia on fuitenfin enemmän, 2Jte» 
Ijumaa eli mergeli jtfältää ufein mielä muitafin lannoittamat* 
fta ramintomineita, efim. malfinhappoa.

Sitten tunnetaan mefmmaa?
28. © itä on fefä maana että fimenä, ja tunnetaan, fu* 

ten fa lffi ainafin, fuhifemifeäta, fuin tulee jotafin fjappoa fti» 
tien panemifesta. Äimenä oleman mergelin tunnemma fiitä* 
fin , että fe taimen paffafiäta mufjeutuu ja hajoaa.

R. Sftiten mefmmaatfa lannoittaminen toimitetaan?
28. ©e pitää mcbettämän pettolle taimella, että paffa» 

nen faapi fitä „p u r t a "  niinfuin tamallifeäti fanotaan. ©itte 
fe hajoaa femäillä hienoffi jauhofft ja pitää tuimalla ilmalla 
hajoteltaman tafafeäti jofapaiffaan.

& Soille maalaabuiöe mefmmaa paraiten fopii?
28. ©amimehumaa fopii paraiten femcätle fjictamaalle 

ja hietamehumaa taaä fomallc famimaalle ja foille.
R. tpitääfö maamiehen joa fuinfin maljbolliata maan on, Pantti* 

man mehumaata peltoinfa parannutfefft?
28. Äaifenmofomin; fillä tämä on faiffein hapoin i a 

fomeliain maan parannuämine. 2Jtoni talo on tullut mehu* 
maan fäpttämifen fautta toiätameitaa parempaan armoon.
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St $H3tä on fuitenfin faatu fe fanataSfu, että metyumaan lätyttä* 
minen faattaa riffaat toantyemmat, mutta fötytyät lapfet?

28. Se on tu llu t mepumaan entifeätä ajattelematta» 
maäta fäpttämifeätä. kuultiin ftlloin mepumaata täpbellifefft 
•lanta»aineefft, ja maan ei enää tarmitfemanfaan farjanfontaa. 
Säätä feuraft, että tuin entifet farjanfonta»aineet rnaaäta top» 
puimat, n iin  mepumaa pffutänfä ei moinut näpttää mitään 
maifutuäta. töiepumaa on maan oimaliiftn maan parannut» 
aine; mutta tarmitfee fuitenfin lifäfft farjanfonta»aineita, maiffa 
tofin paljoa mäpemtnääfä määrääjä fuin muut maalaabut, 
joiäfa ei ote mepumaata.

Ä. fiopptppfö ©uomeäfa mclmmaata ?
28. ®i fttä mietä ote paljo löpbettp, tjSaraiäten pitä» 

jääfä, (äf)että Surtua on fttä löpbettp ja mäpän fen fufuiäta 
moniaiäfa muiäfafin paifoiäfa; mutta fuinfa paljo me fuo» 
mataifet tunnemme mietä maanpinnan aluäta: mädänpä tun» 
nemme päälpätäfinj •öafefamme ja fofefammc fttä ftiä. Dn» 
pan meillä ufeaäfa paifaäfa fa lffifim iä  ja muoria. 2Barftn» 
fin  näiben tienuilta fopii pafea mepumaata.

Ä. tötilloin tipfiä on fomeliain fdpttää?
28. Sarnallifimmaäti fäptetään fitä apila»maalte; mutta 

on mpöä ppmin fopima monille muillefin faämuille antamaan 
fa lffia  ja riffipappoa, jota ufealle faämuEe on fotonaan tar» 
peellinen.

-SL SJUfä aine fe on puun tutyfaSfa, jofa tefee fenfin lannoitu&aineefft?
28. Äali, fefä moniaita muita, ftittä maan piufan löp» 

tpnriä aineita.
& Dnfo fali tarpeellinen faSttmitte rattrinnofft?
28. Hte tarmitfemat fttä paljo, niin että muuten ppmä 

maa, joä maan ftinä ei ole falia on airoan pebelmätön.
& $uinfa paljo tutyfaa on ebuttiftn fätyttää lamtoituffefft?
28. Hioin 30— 60 leimiäfää tpnnprin alalle.

SDiiSfä on tutyMannoituS tytyöbtyllifln?
28. Hliitpiäfä, erittäinfin joä omat maimattu pappamuu» 

bella, ftllä tuplalla on, fantati fuin fa lfilla fin , omaifuuä, tcpbä 
pappamuutta mapingoittamattomaffi.
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Ä. SJtinfä tämän pitää maamiehen jti8 tästä oppiman?
28. (3ttä ttymin talteen ottaa faifen tuetan, mitä ta* 

Ioäfa tarttuu ja täyttää fen päältyälannoituffeffi nutuille ja 
pelloille, foäfa fe näin meneteltynä, antaa näbtämän moiton.

St. 2Kitfä muut tuf)falaabut anfaitfemat tarfaStamiäta?
28. fiipiä* ja faippuanteoä* fetä turpeentufjfat.
Ä. SDiitä aineita on faippuamteoätupfaäfa?
28. Äalffimaata, malfinbappoa ja talia, fetä toiftnanfa 

moniaita Ityamia aineita.
£. Äuinfa paljo tätä tarrattaan tpnnprttt maan tannoittamifefji?
28. 10 eli 15 leimiäfää.
St. SffitUe maalaabuile tämä on fopiminta?
28. £ieta* ja famimaatle, joäfa ei ole falftimaata eitä 

malfinbappoa.
St. SJtitä moimrne fanoa turpeen tupfaäta?
28. ©e jtfältää n iin  monia eri=aineita, ettemme moi 

määrätä mitään marmaa jofjtoa, m illo in fttä ainoani pitäijt 
fäpttää. SDtilloin maan fopii, on ftymä fefoittaa farjanfon* 
taa turpeen tityfan fanäfa, fiUä fe auttaa htyfaäfa olemain 
aineiben liufenemiäta ja lifää fen lannoitu3*moimaa.

St. Äuinfa feittofuotaa täptetään lannoituffefjt?
28. Slinoaäti ttybiätyffesfä muiben aineiben fanäfa ja 

äimän mäpääfä määrääjä. SJtuiätettama on että fuolaa ra* 
minnoäfanfa runfaaäti faaneiben eläinten fonnaäfa aina on 
faämuen tarpeeffl aäti feitto*fuolaa.

St. 5Witä aineita luulannoituä antaa maalle?
28. ©e antaa fa lffia  ja malfinbappoa, jota erittäinfin 

tarmitaan jpmän malmiätumifefjt.
St. SOtiätä pamaitfemme, että maaäfa ei ole malftttpappoa?

• 28. © iitä  että jpmät tulemat pieniä ja huonoja.
St. Äuinfa paljo luujaupoa tarmitaan fellaifclle maalle, josfa en* 

neätään ei ole falffia eitä roalfinpappoa?
28. ©e fäppi fenpäätle, fuinfa pienoja luujauhot omat. 

ftarfeampina, noin herneen fofoiftna tarmitaan niitä, fttäntyö* 
ten tuin maa on autyo, noin 100— 150 leimiäfään tynnyrin



55

maalle; mutta latteina maifuttamat ne taa§ pitempään noin 
tpmmenfunta muotta. EtiffipapoEa {»ajatetut luut omat* moi* 
maffaimpia, ja tu in omat äimän tjienoffi jaupofft mupeutu* 
neet riffipapon maifutuffeSta, niin ei niitä tarmita tuetin toi* 
matta ofaa äSfen [anotulta määrästä; mutta niiben maifu* 
tuS loppuu jo patin muoben perästä.

,ft. Miten »almistetaan luu, että fe felpaa lannafjt?
2B. ©e pitää jaupettaman, eli oifean luu*mpEpn puut* 

teeSfa, furmottaman pienefjt ja fttte fefoitettaman mätemällä 
mullalla ja pantaman puippupäifeen läjään, joSfa ne faStel* 
laan fufella tapi fontamebeEä, eli mielä parempi joS riffipa* 
polla, jota panneSfa läjää enftn foStutetaan mebeEä fefä rit* 
fipapon pantua fefoitellaan apferaSti ja peitetään taaS ntul* 
lalla. Söuorofaubcn perästä tepbään uuhestaan fe fama, 
nim. lifätään mettä ja riffipappoa, fefoitellaan j. n. e. Otoin 
8— 10 päimän perästä omat ne jo malmiit pellolle fäptettä* 
mäfft. > S  fillo in omat-mielä tuoreita fplmää pellolle; fefoi* 
tetaan nupin enemmän tuimaa multaa. —  fiu in  fontamettä 
fäptetään luiben papattamifeffi, niin faattaa tapahtua ufein, 
marfmfin joS manpoja luita maan on papatettamana, ettei ne 
mielä puoleentoista miiffoon ole eptineet täpfin papata ja mu* 
peutua; niin fillo in faapi läjän mielä uuhestaan faStelia, 
peittää ja antaa ebelleen papata, ftfftfuin tulemat ppmiffi. 
SUtuuten on muiStettama, että mereffet luut paremmin mai* 
futtamat.

SQUnfätaifetle maalle luulannoituS on [opittuni 
28. #ietamaaEe ja mieläpä falffifefaifellefin, fefä ppmin 

ojitetulle turmemaaEe. ÄomaSfa fameSfa, fefä faifeSfa mä* 
räSfä ja fplmäSfä rnaaSfa ei fe maifuta n iin  mitään. 2Bar* 
fin femiäSfä pietamaaSfafaan fen maifutuS ei täpbeUifeSti 
tunnu, ftllä täSfä ei ole fitäfään foStetta, mitä luujaupo tar* 
mitftfi liufemifeffenfa. fipm in multamiin rnaipin on luujau* 
poa paraS fäpttää fontamebellä ja fonnan fanSfa papatettuna; 
ftllä riffipappoa ei ole ppmä panna ennestään pappamiEe 
maiEe, foSfa fe mapaafft pääSnpt pappo fpömpttää.
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St. 9Jhtä linnunfonta eli guano on ja mistä jttä faabaan?
2Ö. ©e on monia nmoftfatoja fttte fofoutunutta meri* 

lintujen fontaa, jota ei ole pääSfyt mätänemään, foSteuben 
puutteesta ilmaSfa, jitlä niiSfä tnaampaifoiSfa, crittäintin $e* 
run maltafunnaSfa, etelä*9lmerifaSfa, joiSfa parasta linnun* 
fontaa faabaanfin, ei faba mettä ollenfaan. © iitiä  on paljo 
ammoniaffia. perusta tuobaan paraS linnunfonta. SJiuuten 
on fitä 2lprifan ja itä*3nbian luoboillafin. © itä on paifot* 
tain foto monta peninfulmaa lameat faarcnnot täynnä ja 
aina 10:fin fyynärää paffulta. ©abottain, jopa tupanfittain* 
fin  laimalaStia tuobaan jttä muoftttain ©uropaan. ©uomeen 
fitä ei mielä täpän aSti ole ifoiSfa määrisfä tuotu, joS jot» 
fut maan mäpän fofeefjt. DtuotjiSfa, joSfa linnunfontaa jo 
paljo on rumettu täyttämään, maffaa fe tätä nytpä noin 90 
top. leimiSfä. ©affanmaalla luetaan noin 18— 20 leimiSfää 
tynnyrin alalle täybellifefjt fonnitutfefji.

Ä. SJiitâ  ne lannoituS*fuotat omat?
28. SannoituSfuoloiffi futfutuan fapben eli ufeamman 

aineen femiatliSta yhteyttä. 9täitä on monia jo malmiina 
luonnoSfa; mutta niitä ufeimpia myös malmiStetaan teptaiSfa 
faupafjtfin. Jämmöifiä omat ta itfi a m n io n ia ft i*  ja fa lp ie * 
ta rp a p p o * fu o la t, fe taptoo fanoa: tuin ammoniatfi tapi 
falpietart)appo on yle istynyt jonfun metnllifen tapi muun 
emäffen fanSfa.

St. 9Jtttfä omat ammoniaf f luotoja?
28. ©nimtnän tunnettuja niitä omat: fu o la p a p p o i*  

nen a m m o n ia tf i ett fa lm iaffi, r i f f ip a p p o in e n  ammo* 
n ia f f i  fetä fa lp ie ta rp a p p o in e n , m u lta p a p p o in e n  ja pii* 
lipappoinen ammoniatfi.

Ä. faIpietart)appo*fuoloi$ta o»at mainittattrimpia?
2B. . ta l i fa lp ie ta r  ja n a tro n fa lp ie ta r ,  jota myös 

Ä i i l in fa lp ie t a r i f f i  ntmitetään, tuin jttä faabaan Ä tilin  
(C hili) maltafunnaSta etelä*2lmerifaSta, fetä fa l f f i fa lp ie *  
ta r i.
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ffi. Sffiteläfö on muitafin tonnoitu&fuoloja tuin nämä mainitut?
28. Dn niitä. 2annoituS*fuolojat)an ne omat: l : f f t f ip f i ,  

rittipapon ja ta llin  t)^biStt)§, 2:!ft papan m a lfin p a p p o i*  
nen f a l f f i ,  jota tulee luiben papattamifeSta ritfipapoBa: 
fitlä luuSfa on paljo malfinpappoa, ja 3:fft tatoaUinen teit* 
tofuola.

Ä. SSJtitä on muuten fanottamaa tannoitu&fuoloiäta?
28. (Sitä ne, —  maiffeimät maStaa läämäfontaa, foSfa 

niiSfä on ainoaSti jotafuta faSmuen rarointo=ainetta, —  fui* 
tenti eräigfä tapautftSfa omat fuureSti ppöbpflifet.

SöetyttämifeStä.
SDtitä roetyttäminen on?

' 28. Äuin mejt jofo fa lp a a m a lla  tapi to a lu tta m a lla  
annetaan toaifuttaa niitpn päälle.

£. SKitä roeft täefä maifuttaa?
28. l : f j t  ne mebeSfä mapboflifeSti löptpmät taminto»ai= 

neet joutumat näin lannoituffefjt maanpinnalle, 2:fft antaa 
maalle tarpeellifen toSteutenfa, jota fulattaa eli liumottaa ne 
maaSfa itfeSfään löptpmät raminto--aineet femmoifeffi, jona 
faSmut näitä moimat ottaa, ja 3:!fi estää temäiUä apaman 
fefä pöpaEain turmelemifen, ja taas fefällä pelteen ja pouban 
fuimaamifen.

Ä. SJtitä täöfä niityn metyttämifeäfä on roaaiiinotettamaa?
28. (Sttä jomeliaiEa ojilla, u ittilo illa  ja fuluitla faabaan 

mejt milloin noStetutji, miEoin hiljalleen malutetutft, miEoin 
taaS tentonanfa juotfutettamatfi, miten maan tapbotaan ja 
tarmitaan. —  Säpbeflifet felitpffet niitpn metpttämifeStä eimät 
fäp laatuun näin mäpäifeSfä tirjaifeSfa. IJlaraS felitpS, mitä 
tietäätfemme tätä npfpä mielä on fuomenfieleflä täSfä ajtaSfa, 
tamataan „8 u te m if ie n  2> taam iep ille " m. 1849, jtmu 
53— 63. Steflä jtiS neumomme paluEifen fttä lufemaan; mutta 
täSfä tapbohnme ftitä maan mainita ppbeSfä jaffoSfa muiben 
maan lannoitus» ja parannu8»aineiben tanSfa.
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9htoI)o=Ittnttotttamtfe3ta>
St. SBietäfö npt mitä muuta tannoituäfänoa, tuin nämä tätjätt asti 

felitellpt läntit)?
28. 2Bielä r u o f jo la n n o i t u S ,  f. t. f. lannoittaminen 

tuoreiben, faSmamain faSmujen multaan fääntämifellä.
Ä. SDtitcn tämä tekään?
28. Äplmetään faSmuin ftemeniä jiiljen tällä tamalla 

lannoittaa aimottamaan paiffaan ja Ennetään ne mullan fe» 
faan fitte tuin omat ehtineet tammaa foljtuullifeen määräänfä.

Ä. SDtitä faamuja tämmöifeen lannoittamifccn pataiten täytetään?
28. hernettä, mitferiä eli hiiren fjevnettä; tattaria, ruista, 

apilasta j. n. e. Säpän tannoituS»laatuun on mpöS luettama 
manaan ruopofamaran eli nurmiturpeen alaspäin fpntäminen.

Ä. 2Jiitä on määriin otettamaa roaliteäfa näitä taämuja?
28. tparaS on malita täpän afiaan faSmuja, jotta mä» 

pimmäStä fiemeneStä antamat enimmän marjta, haaroja ja 
lehtiä, ©emmoifia omatfin perneet ja crittäintin tattari. Sat» 
tarilta ruopolannoittaminen tulee faifiSta pelpommafjt, jtllä  
fen faapi tplmää ppmin harmaa, ja fe fuitenfin tetee paljo 
paaroja ja penfaita; mutta herneen maifutuS on fuitenfin pal» 
joa parempi.

&. iDtî in aitaan muobeäta näitä tutatin pitää fplmettämän?
28. 2liman famate tutatin tu in tamallifeSti, nim. ruista 

fpffpllä ja muita taSmuja femäillä; ja fitte multaan tpnne» 
tään fe moniaita päimiä ennen fppSfplmöä ja mälttämättö» 
mäSti ennen tuin fe faSmu on eptinpt jpmää tefemään: jtEä 
fitte fe puonontaifi jo maan moimia; mutta ennen jpmän te» 
ternistä faapi faSmut enimmän ramintonfa ilmasta. — 2tpi» 
laaSta on paras ottaa enfin femät*fefäStä ppben niitöffen fui» 
» ia  Reiniä ja fitte antaa fen faSmaa uuhestaan, minfä fer» 
tiää ennen fppSfplmöä.

St. xuofyolannoituSta ainoani Mätetään?
28. ÄpUä fitä faapi täpttää juuritaSmuille ja muitlefin; 

mutta jiUoin on fiitä paras ottaa enjin femät puolella ppben 
niitöffen Reiniä ja fitte fängeStä faapi faSmattaa ruopolan»
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noituffefp tarmittaman faSmun; ja fcmmoijla faöhjulajia, jotfa 
eimät enää fängeStä faäma, pitää uuheltaan fplmettämän en» 
ftmäifen niitöffen fängelle. ©itte fpffpllä ennen pöpallain ma» 
pingoittamiSta fpnetään fa§mu lumoon ja jätetään niin tu» 
(emään lemääfeen, tamallifella tamaUa femät»miljalla tapi juu» 
tifaömuilla fpimettämäfp.

&. SSJJttä »aituttaa tuopotannoituS?
38. #pmääti fe maifuttaa, jofa tulee jtitä, että fe lan» 

noituffefjt fäptettämä fa§mu on ottanut enimmät aineenfa, 
piilipapon ja ammoniafin, ilm alta, ja tämä tulee npt maan 
ppmäfp. ©e ottaa mpö3 muita paiptumattomia maa»aineita 
ja tefee ne fomeliaaffi tulemille, pinä faSmatettamille faSmuille. 
33tt)ö8 fuopfenee täötä maa. SBanpan apilamurmen fääntä» 
mifeötä on mieläfin fuurempi maifutuö, fenmuofp, että tämän 
juuret ottamat maalta fpmään majonneita raminto»aineita, 
jotfa npt tulemat fäännetpfp pintaan.

Ä. SLÖatfuttaafo ruotjolannoitus pptä ppmääti tuin läätt)äfonta?
38. &i tällä fuitenfaan ole farjanfonnan armoa: pila 

maiffa täöfä uufta pöprpaineita tulee maapan, niin ei ftifjert 
fuitenfaan lifäpnnp mitään paiptumattomia aineita.

Ä, ‘DtiHoin eli miäfä tapauffeäfa ftiä pitää ruo()o4annoitu«ta läp» 
tcttämän?

38. © illo in  tuin on puutos, eli ei ulottumaan aSti far» 
janfontaa, n iin  fopii tällä auttaa maan fagmamaifuutta, ebe§ 
fenmerran fu in fe puoleötanfa moipi.

SJJlaatt pefjmiftämifeStä.
OTfä tarfoituä maan muoffaamifella on?

38. Dpttain maan f uopf entäminen, että ilma pääfee 
peliä paremmin maifuttamaan, opttain mapingolliäten riffa» 
mopoin lim ittäm inen.

St. Dnfo fylläfft täf)än tarfoituffeen maan erään terran muof* 
!aa maan?

38. (£i, maan ptä pitää fäännöllifeöti ja tarfaSti aina 
uubiötettaman.
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Ä. SUUtä työ^afeita täfiän fäptetän?
9®. 2latraa ett auraa, farmia, jt»rää eli mietua, lapiota, 

Juottaa j. m. f.
£. 2JWa Entäminen toimittaa?
9®. SäSfä fääntpp maan pinta nutin ja n iin  faabaan 

fe entinen fpmäSfä ollut popjamulta pintaan, afetetutfi ilman 
maifututfille. 9Jh)öS pehmenee täSfä maa ja riffa*ruopot pä* 
miämät fen fautta, että ne fpntö*turpeen fanSfa tääntpmät 
alaS*fuin ja tufaptumat. paremmilla auroilla, efim. Sfottan* 
tilaifella, joita jo aitaa olla joitafuita pmpäri Suomenmaan, 
faabaan märfä ja paljasti ojitettu maa fpnnetpffi torteipin ja 
fapeipin felänteipin, fpmillä meftma’oilla mäliSfä, joten mefi 
pääfee paremmin pois juoffemaan.

£  SUlittä omaifuubet tjpmäHä auratta pitää oleman?
9®. Sen pitää täpmän femiäSti ja mafamaSti maaSfa 

ja fe pitää faataman afetetutfi ottamaan fpmempää eli ma* 
talampaa matoa, temeämpiä eli fapeampia miilaftcita, ja muu* 
ten oUa mapma, ei tuitenfaan fönfelä.

& 9ftitä on fyntämifeäfä maoriin otettavaa?
9®. l: f f t  IDtaata ei pibä mielellänfä fpnnettämän mär* 

tänä, erittäintin lomaa maata. 9Jtaan märtppS fptfpllä fpn* 
täeSfä ei tuitenfaan ole niin mapingollinen, foSfa taimella 
paffanen „puree" eli pehmittää fttä pptäppmin. 3o§ on täp* 
tpminen fpntää jotatuta peltoa märfppbenfin aitana, n iin  ma* 
littafoon, miSfä fiipen tilaifuutta on, maan pictamaata, jolle 
ufein on ebufftfin fpntää mäpän foSteampana, toSfa fe ftl* 
loin on paremmin fooSfa=ppfpmää. 2:tft ÄpntäeSfä pitää 
miilaffeiHe annettaman marma patfuuS lemepttä fupteen 
3oS omat efim. 10 tuumaa lemeitä, n iin  pitää ne oleman 7 
tuumaa paffuja, foSfa fitte faatumat parapiffi lumoon. 3°$ 
ne tepbään minfämertan tästä määrästä fapeampia tapi le* 
meämpiä, faamat ne olla taaS famaSfa määräSfä opumem* 
pia tapi paffumpia, ja 3:fft Äpntämifen fpmppbeSfä on fat* 
fottama, fpmääntö, maito matalaan juurenfa piStämiä faS* 
muja fiinä on aifomuS faSmattaa.
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Ä. 9Jlit)in aitaan muobeäta pitää fpmään tpnncttämän?
28. SpffpUä, foSfa fc pintaan faatu raafa maa on tai* 

mctla paffafen porotettamana, joten fe paljo parantuu. 2Ritä 
fptoempi fppSfpntö on, fitä parempi.

& 9Jtitcn femäittä pitää fpnnettämän?
28. Jotenfin matalaan, ettei ne taimella umpeutuneet 

maa*aineet tu lift liian fpmään, miSfä maan ei fpmäjuurijten 
faSmujen ftipen tplmäminen eli istuttaminen tee fpmää fpn* 
töä paremmin tarpeellifetft.

St $uinfa fpmään lanta on fpnnettämä?
28. S itä  ei pibä fpnnettämän lomin fpmään, että fe ei 

tule etäälle ilman maifutuffeSta. Soinen fpntö läpföön fttte 
mäpän fpmemmältä; foSfa, joS fpnnettäiftin maan pptä ma* 
talaan, lanta fääntpift jälleen päällimäifefft, ftipen jtaan lu in  
fe npt fpmemmältä fpntäeSfä faapi multalerroffen pääUenfä. 
Äuta moimallifemmaSti lannoitamme, fttä fpmempään faamme 
fen Ipntää; mutta opufainen lannoitus fpnnettäföön opuelta.

fi. .Ruinfa pitää pproin femiätä ja hataraa maata fpnnettämän?
28. SäSfä ei ole fpmä fpntö niin tarpeellinen, lu in raS* 

laatia, lomalla maalla, toSla maa ennestään on jo luopfea 
ja fpmältä tätä fpntäeSfä painuifimat ne pinnaSfa olemat ra* 
minto*aineet liian pian ja pelpoSti fpmätle, joSta niitä ei laS* 
muen juuret enää tapaift.

&. Äuinfa pitää fomaa famimaata fpnnettämän? •
28. Sätä emme moi miUoinlaan Ipntää liian fpmään. 

fiannanfin faapi famimaaSfa Ipntää mäpä fpmempään, luinpan 
maan ilman mailuttaminen lantaan ei tule fotonaan eStetpfji.

Ä. 3oä f)p»än fpntömuUan alla olijt fjuono pohjamaita, fuinfa fit* 
loin on fpnnettämä?

28. «Silloin pitää marottaman tuottamasta fttä maan 
pintaan. 3oS popja ei ole puonoa, niin moibaan mäpitellen 
apaptumalla fpmemmällä Ipntämifellä fpmentää fpntömultaa, 
ofa on fangen tarpeellinen, joS pellon pitää antaman ppmiä 
fatoja; fuitenlaan ei faa tätä raataa popjamaata äimän paljo 
lerraSfaan pintaan ottaa, foSta maa ftitä tu lift pebelmättömälji.
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Ääppifö fc laatuun, että fymentää eli pehmittää poljjamultaa 
ilman jttä pintaan ottamatta?

9B. Ääypi fyllä, mutta ftinä tatmitaan erinäinen, fttä 
afiaa marten fomitettu aura, jota p o h ja n  p e r m i t t ä j d f f i  
(ruotftfft: alfluckrare) nimitetään, ©e pehmittää pohjan, mutta 
ei tuo jttä pintaan. Säilä feinotta pitää tmonoperäifiä maita 
fuitenfin pefjmitettämän ja fymennettämärt, että ilma ja fa§= 
muen juuret pääfemät fymemmälle.

S. ajlitä tefee tamaUinen ©amoäfa ja ÄatjalaSfa yleenfä täytettäpä 
aattomme maatie?

933. ©e toftn pehmittää maata ja fen fä rfi pehmittää 
mietä potjjaafin; mutta fe ei fääunä multaa nurinpäin eli 
ylö&alaiitn ftnnepäinfään niin Ijymäöti futn Surun puolella 
fäytettämä aura ja marjinfin fe uubempi ©fotlantilainen aura, 
jota nyt on alettu ©uomcSfafin täyttämään. lötultan fefoit* 
tamifeöfa ©amon aatra fyllä tefee työnfä fu tafu infin ; mutta 
nurmen fääntämifeöfä on fe äimän felpaamaton. ©enmuofft on 
jofaifen maamiehen fuitenfin nurmifyntöä marten fjanfittama 
femmoinen aura, joä muuten ei mielä taljtoijt rumetafaan fai» 
fiöfa fynnöiöfänfä täyttämään tätä raöfaampaa ja 2 teemoista 
maatimaa, maiffa f yllä fttä paremman työn tefemää falua.

SL «ftuinfa maifuttaa far^i?
933. l : f j t  tulee maa farfntfemifeöta t)ienommafjt f)ajo= 

tetufji ja tafoitetufjt, niin että faömut faamat ftinä fomeli* 
aöta ftaa juurtuaffenfa, ja perattamia faömuja miljelleöfä 
tulee maa mieläfin fielpommafft fuoffia. 2:ffi tulee riffaruo* 
I>ot fjämitetyffi, tu in tartu repii ne ir t i ja felmittää päällimäi* 
fefjt, joöfa ne fuimamat.

S. JBtittoin pitää taipittaman?
933. huimalla ilmalla, että maa oifein ftajoaift.
S. Suin !ati)itfcmifc(!a aimo taan poiä nyhtää tif tatuoi; oja, fuinfa 

pitää fe ebettä tapahtuma tpntäminen toimitettaman?
933. ©en pitää fäymän ainoaöti n iin  fymältä fu in fat= 

fiin  p iifit ulottumat, n iin  että ne tapaamat ja ylö§ metämät 
fa iffi auratr ir ti leiffaamat riffaruofmn juuret.
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S.. SBoibaanfo tiiaffifin tarvita *
28. 2Boibaan, joS nimittäin, marjtnfin famifen maan 

pinta tulee liian t îenoffx ja fulloutuu fomaan, joten fiitjen 
mahman fateen perästä tulee äimän foma tuon, ettei ilma 
pääfe fen läpitfe.

ffi. 2Jtifä taito itu# dtt jpfäötämifcttä?
2B. Säästäminen fopii painamaan maata fomempaan 

ftemenen multaamifen perästä, fefä pfftnänfäfin multaan pat= 
namaan pienempiä fiemenlaatuja, n iin fu in apilaan, timotein 
j. m. f. tjeinän fiemeniä, joten niiben itäminen helpotetaan. 
SJipöS on t)pn?ä femäillä ajaa jprällä ruis» ja nifu*(ail)on 
plitfe, marftnfin fuomaiSfa, niin että ne rouban ja firren ir> 
roittamat juuret pääfifimät jälleen maahan f iin i ja maa 
muuten tu lifi mähän lujemmafft ja mehunfa paremmin pi* 
tämäfft. 3prää täytetään mpöS muuten paaffujen pienen* 
tämifefft.

St Onfo ärähtäminen ftih tarpeellinen ia ebuUinen?
2B. Dn tobella, fuin fe maan oifein fäptetään. Sjtm. 

fe mainittu femäillä jpräStäminen maifuttaa erinomaifen paljo 
hpmää.

St. SÖUntämoifeHa ilmatta lapiota, tuottaa ja muita peifau#*fatuja 
pitää fäptcttämän?

28. SRiin tuimalla ilmalla fuin mahbolliSta, mieläpä fuu» 
rimmalia pouballafin. <5e on fotonaan määrin, fuin moni ei 
tahbo pouban olleSfa perata eifä fuohfentaa maatanfa, luul* 
Ien fen fttte Uiaffi fuimaman; ftllä nämä tpöt omatfin ftlloin 
juuri fuurimmaSti tarpeellifet, niin että maa moipi paremmin 
imeä ilman foSteutta, jota jtinä aina on.

£. SJtifä on erittäinfin perfauätöiben tartoituS?
28. l: f f t  SRiffaruohon hämittäminen, 2:ffi maanpinnan 

pehmittäminen, että ilma ja fen foSteuS pääftft ftihen maifut* 
tamaan, ja 3:fft niiben maanpinnaSfa plimpänä olemain, il» 
nian fulattamain aineiben lifentäminen faSmujen juurille, 
joille ne omat lannoituffefjt.
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&. Dnfo riftaruohotn hävittäminen niin välttäm ätön afia?
28. On f at f ett: ftitä maan faämumoimaa meniji muu» 

ten paljo puffaan tiffatuopoja faäraaeäfa, joten ne tufapbut» 
tamat f  en miljeltämän faämun. SBarfinfin juurifaämut omat 
arfoja riffaruopolle.

9DWen ufein pitää pelaaminen toimitettaman?
23. 93titä ufeimmin, fen parempi, ja parempi on erää 

fertaa liiafft, fu in erää ferta majaalle.
&  Sttitä faämulajia pitää perattaman?
23. Äaiffia, pfftn apilaitafin, maitta fe tu lijt fomin fal» 

liifft. <Sppä»miljat tätä ppmin ppmäätpmät; mutta erittäin» 
fin  juurifaämuille on fe mälttämätöntä.

SL 9ttiten tätä perfaarniota on paras toimittaa?
23. ftu in  fäftn fitfeminen, fefä fuofallafin ja muulla 

lapiolla faimaminen on marftn hitaista ja ftiä tu lift fa lliifft, 
on paraä fplmää ja istuttaa peruttaa aimottamat faämut ri» 
mittäin ja jättää ma’on lemepbeltä tppjää maata mälille, jonfa 
jttte faapi ajaa perfaimella (ruqtjifjt hästhacka) ja parja»au» 
ralla (r. drillplog') niin ufein fuin taptoo. potaatille on fpllä 
jo tätä feinoa Suomeäfafin aitaa fitte fäptettp: mutta nau» 
riin  ja fa itfi muutfin perattaa aimottamat faämut fopii lait» 
taa famatla tamalla.

i i \

$aSwu=iätje$tyffe$tcu
2ftitä tääfä aftaSfa on fjamaittu?

23. (Sttä joä famaa miljaa faämatctaan fa ffi fertaa pe» 
räffpttäin famaäfa maaäfa, niin fe jättimäinen tuloä on jo 
paljoa puoti ompi, maitta muuten famanlaiftlla tila ifuufjtlla  
omat olleet.

Ä. 2Jti«tä fe tulee?
23. (Sttä faämu enftmäifenä muotena faapi ftinä fplläf» 

fenfä ja liumonneina niitä fitle tarpeellifia raminto=aineita, 
fu in  fitä maätaan toifena muotena ei ftinä enää otetaan näitä 
tarpeefji aäti, niin että faämuitlu on fuurempi maima löptä»
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eSfä elatuStanfa, jota ne ufein toifena Vuotena civoät enää 
enftnfään faa.

Ä. Siitä1 otetta’on maamiehen tää ta »aariinotcttaloa?
2Ö. (Ettei milloinfaan faSmata famaSfa paifaSfa famaa 

ett famanlaijtafaan faSmuja fafjta fertaa peräffpttäin.
St. Dttfo fe jo faatu toatmafft, miöfä jdrjeötpffeofä crinäifct faS» 

»ulajit pitää feutata toifianfa?
2Ö. D tt; mutta erilaisten ilmapiirien ja erilaisten maa* 

laatujen mutaan on fiamaittu tamrittaman feurata erilaifta 
faSmu*muorojaf\n.

St. Stitfä pää*ot)jeet täöfd omat?
l: t f i .  IRiinfuin tunnettu on, tamataan ta iftia  faSmuen 

raminto*aineita enimmän ja fopitoiminin liuroonneina fofita 
lannoittamifen perästä. £pmin järjeötetpSfä muoromiljelpf* 
feSfä pitää jtiS lannoittamifen jälteen enftnnä faSmatettaman 
niitä faSniuja, jotta ptibeltäpuolcn tarmitfemat enimmän ra* 
minto*aineita ja toifelta puolen omat Ipfjcmpi* ja liienompi* 
juurina, ja eimät fenmuofft moi fjafea ramintoanfa etempää. 
tämmöisten faSmuen meneStpmifefft tarmitaan fefä runfaSta 
raminto*aineiben maraa, että tnpöS fe n iin  lifeflä tuin malj* 
hollista, ftllä muuten ci faSmut faa niitä tarpeetfenfa aSti. 
IDtutta tuin jpmämiljat mafiman lannoitutfen perästä tafito* 
mat ufein mennä latoon, jota on liian paljon ammoniafin 
fpt>, niin on fopiminta lannoitutfen perästä enjtnnä faSmat* 
taa perattamia faSrauja, eftm. potaattia, nauriita j. n. e., joita 
perateSfa lanta aina enemmän ja enemmän fefoittuu mullan 
fanSfa ja fe liitä  ammoniafti paremmin pljbiStäiffee maa*ai* 
neiftin ja maifuttaa fiellä tiaibtumattomaintin aineiben liute* 
nemiSta. Jämän perästä faapi fitte feurata oltim iljoja, joille 
fopimaSfa tilaSfa faSmuen raminto*aineet npt omat. JäSfä* 
fin  on määriin otettama, että faSmatetaan enfin enimmän ra* 
mintoa faipaamia ja f)ienompi*juurifta faSrouja. —  2:fjt. (riifi* 
mäifen faSmun perästä fplmetään talli istutetaan toista mil* 
jalaatua, jota, jofo tarmitfee toipa raminto*aineita tu in fe 
cbellinen paraaStaan otti, eli jotafin femmoiSta, jolla on fuu*

5
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remmat, moimalfaammat juuret ottamaan famojafin ai* 
neita tu in  fe ebeEinen, maan joita [en tjeifommat juuret et* 
mät moineet mielet faaba fipmätfenfä. —  3:lft. Äaliben jpmä* 
miljan mälitlä pitää aina pibettämän erää juuritaSmu eli 
Ijerne, mifferi ta lli tieinä.

Ä. Dnfo meillä mitä ftlmimtäljtämää tohistulta fti^en, että toinen 
miljalaii tarmitfee toifenlaipa aineita enemmän, jet jättää toipa taaö otta
matta?

28. Dn ttjflä jtinä, että toinen ja toifen laatuinen m ilja 
aina taSmaa erittäin lo is to jan i fiinä ntiSfä jofu famantaa* 
tuinen milja ei enää otiS taSmanuttaan. 9tiin eftm. I;erite me* 
nestpp tipmin ru fiin  ja oljra potaatin perästä, j. n. e.

Ä. SJtitä etua ftitä on, että pitää otfUmiljain tuäliUä erään perät» 
tantan f «Sotun?

28. t:ffi. ipertaamifen lautta ebiStpp maan muljeutu* 
minen ja raminto=aineiben liuteneminen niin paljo, että fe jäi* 
fimäinen m ilja faapi jtitä  jäEeen fenmerran palfintoa m iniä 
ebeEinen pois otti, ja 2:lfi, fjämiää rittaruofio, n iin  ettei jtitä  
ote maStuSta jällimäifeEe miljaEe.

Ä. SBoipifo pienemmäntin maan omistaja pitää tämmöistä Otuo* 
romitjelpStä, feuraten touoromiljelpffen faiffta lafta?

28. ftp llä jttä fopii läpttää mailla lu in la  pieneEä alalta; 
mutta tun lin  täptpp, maalaabun, ilman ja muiben tita ifuul* 
ften mutaan, itfe [omittaa ja määrätä muoromitjelplfenfä; jtEä 
piitä ta lia  täSfä aftaSfa ei moi aina feurata futnfian maan 
ne pääjoljteet feurataan. ©u omeniin rantamaitta moipi lätit* 
tää ufeampi jaloifta muoromiljelplfiä ja lieinän laSmatutfen* 
Iin  [omittaa peltomiljelptfeen, tu in [tilien jtaan jtfemmällä 
maata ufeaSfa paitaSfa, mutta erittätnlin ©amoSfa ja Äarja* 
laSfa pettomaiben timifppS ja ufein aulito liietaifuuS ei tnpö» 
bptä heinän taSmattamiSta pettoSfa, eipä juuri aina taittien 
jpmä>miljojentaan.

St. SDUnfämoinen nmorottriljelpS on tpetafette finrilfomaatte paraS?
28. 9teIjä«jatonen, nim ittä in: enjimuonna te fan to ,  joSfa, 

—  joS peEoSfa ei ole limeätniStä, ojittamista talit mitä mat* 
miStamiSta, [aapi taSmattaa liiiren hernettä eli mitferiä
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tal)i tämän puutteena tamalliSta liemettä, fufaSfaan niitettynä 
farjanruumafft, toifena muoniin T u f i ita ,  folmantena muonna 
ju u r i»  jn p a lfo » fa 3 m u ja  (potaattia, nauriita, papua, per» 
nettä j. n. e.) ja neljäntenä muonna o firaa  ja fau raa . —  
SäSfä ei tule lailta jymämiljaa peräffpttäin, n iin fu in näiben 
paiffafuntain taroallifesfa foltnejafotfeSfa miljelyffegfä ja tämä 
antaa jo paljo fuuremman moiton, ynnä maltniStaa tilai* 
fuutta farjanlioibon parantamifeen, jtllä  että täöfä tulee run* 
faaöti juurifaSmuja, jofion ei ole paljo tila ifuutta folmejafo» 
miljelyffeSfä.

& 2Ritert moift muuttaa 34ä?oife§ta miljetyffeStä 44afoifeen?
28. kenellä puonoSti poibetut pellot ja mätiä lantalat* 

netta lienee, on paraS jafaa ne entifet 3 peltoanfa neljäfft, 
että tuliftmat pienemmäfft, ja ftiö paremmin miljellyfft fefä 
moimiStetuffl; mutta rnuuSfa tapauffeSfa ja fenetlä fiilien 
muuten tila ifuutta on, on paraS raaaSta maalta pehmittää 
lifä ffi neljännen pellon, jonfa panee maipettelemaan yljbeSfä 
muoroSfa manfiain peitoin fanSfa. Jämä tulee lannoitetuffi 
äimän famoitla, faman roertaiftlla fontamaroilla tuin ennen» 
f in ; erottui* on fiinä, että täSfä faSmaa 4 muotta ypbellä 
lannoittamifetla, entifen 3:men ftaan. iPut)ba§ moitto on fui» 
tentin mäpimmäffeen %  ojaa entifeStä. —

& ^aSmattaafo maa fttte täöfä tyfjtä ^mä§ti 4 muotta famaHa 
lannoituffefla f uin ennen 3 muotta?

28. Äasmattaa. S iinäpä fe juuri onfin muoromiljetyf» 
fen etu, että fe faSmäa ufeammat muobet famalla lannoi» 
tuffetta.

fi. Slti t̂a fe tulee?
28. Se tulee ftitä, fu in muoroteUaan jymämiljoja, juuri» 

faSmuen ja patfomiljain fanSfa. Dtämä, n iin fu in ennen mo» 
neSti janottu on, ottamat fufin  eri»aineita maalta. — Äenellä 
on marftn Hietanen maa, jota, n iin fu in tunnettu on, äimän 
mäleen laefee poi§ luotanfa fa iffi fiaiptumaifet, fefä fymään 
majottaa liufenemaifet lanta»aineet, fen on paraS panna juu» 
rifaSmujenfin alle oliufaifcn lannoituffen.
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$E(U»aUi$tett faSMMjemme ertfaifuufce$ta ja nitoen 
nuljeiemifeStä.

ät. Elintä fpiben ttmotfi pelto rooipi otta pebelmätön?
2B. l: f f t  3oS ftinä on »äijän eli ei mitään raminto» 

aineita, ja 2:fjt joS miljelemme ftinä femmoifta faS»uja, jotta 
tar» itfe»at enemmän jotatin ra»into=ainetta, jota ftinä ei 
»aan faata olla, »a itta  fe muuten fa itin  puolin oliftfin »oi» 
mafaS ja aineilta rifaS maa, faSmattamaan jotain toista 
taS»ulajia.

Ä. Jefeefö maamies ottein, joä t)än tumpatfeäfatin näiäfä tapan!» 
fiäfa toaan lannoittaa femmoifetla lannalla, mintuin eftm. farjanfonnaHa, 
j,oäfa löptptj taitfia taönmille tarroittaroia erUaineita?

28. 2linoaSti enftmäifeSfä tapauffeSfa on fe oifein; mutta 
jälfimäifeSfä tapauffeSfa olijt fe »aan tuhlausta, foSfa tä» 
tnän maan faift tjp» in  Ijebelmälltfetft ainoaSti fen puuttuman 
aineen ftit>en toimittamalla, ja farjanfonnan faift fäpttää 
muille, täpbelliStä fonnituSta faipaamitle maille.

Ä. SBtittä faätout taroitfettmt aina täpbellifcn fonnitutfen?
28. Ä a itfi olfim iljat, erittäinfin nifut eli »eljnä.
Ä. Elinfämoifct juuret näillä faöTOUttntjoilla on?
28. Srjfjpet ja hienot, ja eiwät ftiS » o i fjafea ra»in» 

toanfa etempää eitä ftjmemmäStä, »aan nämä vawinto»aineet 
pitää oleman foottu lifeEe juuria.

Ä. SDtitä on tuitentin pclättätoää toiljclleäfä näitä maista fonnite» 
tulla pellolla?

28. 2te rncnemät ftinä IjelpoSti latoon ja jtllo in anta» 
» a t ai»an »äijän ja huonoja jtj» iä .

Ä. SOtiten tätä tooijl estää?
28. Gttä pibetään jotu juurifaSmu näiben ebellä, fon» 

nittamifen perästä, ja »aritn tin  fellainen faS»u, jota ei paljo 
ota maasta fen Ijaitjtumia aineita, mutta tetee fen fuoljfeafft 
ja auttaa tomain maa»aineiben liufenemiSta. SRpöS on fieme» 
nen ftjmäätt multaatninen ljt)»ä fcino latoon menemistä cS» 
tämään.

68



69

Ä. SJtifä Ianta*aine on foroeliain näitte?
SS. fjpmä namettafonta, jota ftfältää runfaagti fa iffia  

tarmittatoia ainetta. ©amate olig tinnunfonta eli guano mpög 
fopima.

& 9}Utett linnunfontaa Mätetään tannoituffeffl?
SS. ©e teittään fnenofft jauftofft ja  fefoitetaan roältän 

fogtealla mullalla. SJtuutamia päimiä ennen fplmömaifaa, 
pimetään tämä pellolle ja tarfjilla fefoitetaan multaan.

& 3o3 on jotenfin täytyminen -faSmattaa fafft mefmää ta^i ruista 
yeräftyttäin, fuinfa ftUoin on teltatta?

SS. Sannoitettama fitä maftmemmagti. SSälillä fttlmettp 
luujauho, noin 30 leimigfää tpnnprin=alalle eli 18 leimigfää 
linnunfontaa, palfitfee jälleen maalle, mitä edellinen fagmu 
on ottanut*).

& OJUtä ftHoin on tef)tämä, jo3 metynän latyo fetoäillä näyttää 
karmalle?

SS. ©e olig etinotnaifen ebuEigta ftlloin fplmää jtifjen 
luujauhoa, linnunfontaa, fipftä eli tul;taa, tatti malaa fe me* 
ben fangfa fefoitetulla fufeEa.

St. SOiiUä Vooift auttaa fmonoa rufiin laittoa paremmat ji?
SS. SlplmämifeEä moniaita fpmmeniä leimlgföitä tututta 

tultfaa, fefoitettu ntältän fipjtEä tatti luujauholla, jo§ta laihot 
faamat falia, fa iffia  ja malfinljappoa. Sinnunfontaa mpög 
moipi fäpttää, fefä pfftnään että fefoitettuna muiben lanta* 
aineiben fangfa.

Ä. ©aabaanfo ruista fplmää potaatin perästä?
SS. Siiman Itpmin, jog maan feritään potaattia plög* 

ottaa niin aifafeen, että faapi tu fiin  mielä oifeaEa ajalla fpl* 
metpfft. 2ätä miljelpgtapaa moipi ebulla fäpttää, etenfin fe* 
miämmällä IjietamaaEa.

*) Siitä täSfä, fefä ebeSpäinfin (anotaan näiben Ianta*aineiben mää* 
riStä, otemma panneet ©affanmaan määritysten mutaan. Ci ftiS tyrne, 
joS ne omat meibän mielestä ja tyuonommiHa maalaabuittammc liian mä* 
ttäifiä; mutta joS fenen fopii faiffia näitä aineita fäpttää, niin panfoon 
runfaammaSti.
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St Dnfo ofjrart juutitta (uutta tuoimaa tietämään luolfenfa ta» 
tt)into*aineita?

28. (5i. —  ©en juuret omat pienet ja fjienot, eitä n iiltä  
ole (uutta faSmmmoimaa, jonfa muofft ofjra tartoitfeefin li* 
la ttian ja fuoltfean maan. ©e faSmaa fttS jalosti femmoifetla 
pellolla, jota ebellijenä muotina on faSmanut juurifaSmuja, 
jpiben alle on lannoitettu, eli on (aanut ruopo4annoituffen 
mifferillä eli muilla fellaifitla.

Ä. SKiten tooifhnme mäpätooimafiEalin pelloilla faaba o litan tuloa 
nätitämäSti patetntnafft?

28. ®ttä, ilman maSta mainittua ruof>o4annoitu8ta, te» 
mäillä lannoittaa ohramaata lantafefoituffeUa, joSfa on noin 
10 leimiSfää turtaa, 30 leit», fipjtä ja 10 leit», luujauhoa, 
fetä 1 leim. feittofuolaa tpnnprin alalle.

S. SERinfätouoJfi moibaan tuliin eli jonlun muun oltimiljan perältä 
nrielä faaba lipmct fato lautasta?

28. ©ettmuofft, että faura on faifiäta miljalajiStamme 
moimaffain faSmamaan ja juurillanfa fofoamaan raminto» 
aineita, jonfamuofft fe faStuaa lailiaSfafin maaSfa, joSfa ei 
mitään muu milja meneStpift.

Ä. ©tila lannoitus on lautalle aina ebuEinen fjuonoEatin ntaaEa?
28. 10 leim. puun*tupfaa, 10 naulaa feittofuolaa, 10 

leim. fipjtä ja 5 leim. luujaupoa tp nupiin alalle, jotta mul* 
taan fefoitetaan ppfaifaa ftemenen fanSfa.

ttJUteu loimme ebiStää fa§tt>ua patouiSfa, f)entei3fä,
toifJexiöfä ja tt>alfojuurifoi$fa?

3B. SJtoin 30 leim. fipftn ja 10 leim. Utujani) on pane» 
mifella, jotta fefoitetaan maalian, jofo ppfaifaa jtemenen 
fanSfa, eli jo ennen.

Ä. ©tila on fopitoin lannoitus nauriiEe?
28. ©amaSfa fplmön jälteen moimme malaa eli fa§* 

telia maan lannistetulta fufeUa. fufeen fefoitetaan puun* 
tupfaa, fipftä ja mäpän fuolaa, n iin  on fe toarfui pptuä. 
2Bapma fipjr4annoitu§ on nauriille pptuä.
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St. SJtifä lannoitus on potaatille pataS?
28. ©onnittaminen farjan ja matjtnfin ^etooifett fon» 

nalla. 2Jit)ö3 on fefoituS, noin 20 leit», muuntuvasta, 10 
letto. luujaudoSta ja 1 letto, feittofuolaa, mullattu ennen po
taatin panoa, ftde Itptoä, famate linnunfonta toatftn fopima.

Ä. SOtifä muu lantamme, tuin namettafonta, on pampulle eli lii
nalle fomeliain?

28. pamppu meneStpp erittäinfin Inttoin fipftfeSfä ja 
fuolaifeSfa ntaaSfa. ©enmuofft tarloittaiftin paljo faijan fon» 
taa, täyttämään pampun taitoista mainituilla aineilla, jofa 
olift tudlauSta. 3o8 maan maa muuten oliS dd^äSfä 
mumoimaSfa, n iin  on paraS jo fyffydä panna maahan 40 
leito. fipftä tynnyrin alalle ja fttte femäillä maiffa maan mielä 
roubaäfafin odeSfa malaa fufella. Äemäidä fynnetään maa 
tamadifeSti ja lannoitetaan ennen fylmöä mielä 40 leito. fip» 
ftdä, jojton moibaan fefoittaa mädän puuntudfaa ja feitto» 
fuolaa. Säliä tantalla faabaan ftptoää ftamppua, ilman ettei 
tarmitfe (tuffaan panna fafftnfertaiSta fonnittamiSta Hametta» 
fomtada, jota fe muuten maatift.

Sk. TOutta tuin me täällä SuomeSfa emme moneSfa paifaSfa faiji 
toto näitä taibollifia lanta»aineita, erittäinfin fipftä ja linnunfontaa, ja 
ne tuliftfin tornin falUifft, mitä fiiS meibän on teptämä?

28. ©itte fuin enjin olemme faaneet fomeliailla ja fä» 
ftdä olemilla maanfefoitufftda itfe maanlaabun parannetufft, 
on paraS maan fydäffi fonnittaa farjanfonnada, ynnä fen 
fefoituffeffi fäyttää niitä aineita, mitä funfin paraiten fopii. 
—  ffltaan laain on ufeammaSfa ©uomen paiffafunnaSfa duo» 
noa, mutta ei fuitenfaan n iin  duonoa, ettei fttä fomeliaida fei» 
noida fa iji faSmamaan, fuin maan miljeliädä on ftiden taitoa, 
© o n n a n  ru n fa S  fa a m in e n  on tä r fe in  a fia  m aanm il»  
je l iä l le  ©uonteSfa. Sätä ei moi fydäffi ufetn muistuttaa.

päätös.
& Dtoatfo täSfä efttetfyt ftyfympffet nk)t tulleet faifirt puolin tutli* 

tuilft {a felitetpift?
28. Gi, ftdä fe olift ntadbotonta. Äuitenfin on täSfä 

annettu tuonia jodbatuffta ja muiStutuffta, jotfa oifein fäy»
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tettpinä eimät ole maifuttamatta f)pmää. häistä faapi jofai* 
nen uutaS maamieS ottaa itfetlenfä jofjbatuffta fofeiftinfa. 
(Slföön enää maantiellemme ppfpfö lujapintaifeSti faifiSfa loan* 
ItoiSfa mialliftSfa maamiljelpS» tarooiSfanfa; mutta elfööt 
mpöSfään antafo narrata itftänfä mätjämielijiin, turhiin foe* 
fu fftin, että maan fenfautta fjerättää fummaStelemiSta naa= 
pureiSfanfa. ©enmuofjt tarmitaan tu t t ia  f a i f f ia  ja p itä ä  
fe tu in  para§  on.

Ä. Äuinfa on maamiehen teljtävoä femmoiftäfcrtoljbieifa, tniäfä i)& 
neliä ei ole taittaa tietoa?

23. $änen pitää tutfiman ja tiebuSteteman la it t i aftan* 
haarat ja fp p t, ' fefä mpötäifet että maStaifet, ja fttte maSta 
tetjbä p ie n iä  toetuffta ja joS ne näpttää onnistuman, alfaa 
n iitä  mäf)itellen fu u re n ta a . 3 ° fa ® aan muuten tarffaan 
tuntee ja pmmärtää tämänfin pienofen firjan  ftfällpffen, täSfä 
IpljpfäifeSti felitellpt aineet ja niiben maitututfef faSmuifjin, 
n iin  fe Jarmoin tefee onniStumattomia foetutjia. —  Säitä ta- 
maila moipi maamieS, ilman panematta juuria fuStannuffta, 
pl)ä mennä ctenpäin toimeSfanfa. D p p i, t ie to  ja ta ito ,  
pnnä näiben johteella fäptettämä to im i omat maamiefjeEe 
tarpeetlifet, ja opirtfaantiin alfaa jo ©uomenfin ntaamiebillä 
olla tila ifuutta, tu in maan itfeltänfä ei I ja lu a  puuttuift. 
2Wutta tjatunfin jo toimomme oleman peränneenä. ©e fiiS  
maan eteenfinpäin faSmatoon!
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