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Äätytännoöfä jofapäimä havaitaan, että joa fa* 
maa viljaa faövatetaan famaöfa paifaöfa faffi fer* 
taa eli fafctena Vuotena peräffyttäin, niin fe jäl?i=* 
mainen tuloö on jo paljoa huonompi, vatffa muu* 
ten famanlaiftlla omat oUeet, £ämä tulee fiitä, et* 
td faöttrn enfimäifena vuotena faapi fiinä fpUäffen? 
fä ia lumonneina niitä fille tarpeellifia ravinto-ai* 
netta, luin fitävaötaan toifena vuotena ei fiinä enää 
olefaan näitä tarpeeffi aöti. SKäin on jo faövuilla 
fuurempi työ lö t̂äeSfä elatuStanfa, jota neufeintoi= 
fena vuotena eimät enää enfinMän faa.

£äötä tulee maamte&en havaita, ettei milloin* 
faan faövata famaöfa maaSfa eli famaöfa #at* 
laöfa famaa eli famanlaifiafaan faövuja fatyta fer* 
taa peräffyttäin. SRutta eri-ilmapiirien ja ertlais* 
ten maalaatujen mufaan, on havaittu farmitta* 
van feurata ertlaifta faövu-vuorotuffiafin. $>ää- 
c ĵeena täöfä ovat:

ltfft* S l̂iinfuin tunnemme, tasataan maaöfa 
faiKia fasvuen ravinto-aineita enimmän ja fopivim* 
min liuvonneina fofcta lannoittamifen perästä,
Vin järjeötettySfä vuorovtljefyffedfä pitää fiiö lan* 
noittamifen jälfeen enfinnä !aövatettaman niitä faö* 
ttuja, jotfa tarvitferoat enimmän ravinto-aineita ja 
ovat muuten lientyi- ja JMenomjn-juurifia, etvätfä 
fiiö Voi |>afea ravintoanfa etempää. tämmöisten 
faövuen meneöt^mifeffi tarvitaan runfaöta ravinto
aineiden varaa ja fe niin lifeellä fuin madollista.



Muuten eimät Eaamut faa niitä tarpeeEfenfa aött* 
Suutta Euin jtymä-miljat maljman lannoittamifen pe* 
räötä tahtomat ufein mennä laEoon, joEa on liian 
paljon ammoniakin fpty, niin on fopiminta lannottuE* 
fen peräatä enfinnä Eaamattaa perattamta Eaamuja, 
efirn. potaattia, nauriita j. n» e», joita aatroilla pe* 
rateöfa lanta aina enemmän fefoittuu mullan Eana* 
fa ja fe liiEa ammontaEEi paremmin ^biattyty maa- 
aineiben Eanafa ja maifuttaa ftellä tyail)tumattomain* 
fin aineiben liuEenemiata. £ämän peräatä faapi fitte 
feurata olEi-miljoja, joille fopimaafa tilaafa faa* 
muen raminto-aineet n^t omat. Säafafin olEimil* 
jäin enfiEfi malitfemifeafa on tarfattama, ettd Eaa* 
mätetään aina enfinnä enimmän ramintoa Eatyaamia 
ja fcienompi-juurifia Eaamuja.

2:Efi. (Snfimäifen Eaamun peräatä pimetään 
tafyi iatutetaan toiata milja-laatua, joEa, joEo tar* 
mitfee toifia raminto-atneita Euin fe ebeUinen paraa* 
taan otti, eli jotaEin femmoiata, jolla on fuuremmat 
ja moimaEEaammat juuret ottamaan famojaEin ai* 
neita Euin fe ebeUinen, maan joita fen IjeiEommat 
juuret eimät moineet mielä faaba ^mäEfenfä; ja

3:ffi. .föatyben jtymämiljan mäliUä pitää aina pi* 
bettämän erää juuriEaamu elt fcerne, miEEeri tafyi fceinä.

SÄe näemme, joEapäimä, joa maan tarEaatamme, 
tobiatuEfia fti&en, että toinen mitja-laji tarmitfee toi* 
fenlaifia aineita enemmän Euin toinen ja jättää toifia 
taaa i&an ottamatta, loinen ja toifenlaatunen mil* 
ja Eaamaa aina erittäin loiatofaati fiinä miafä joEtt 
famanlainen milja ei enää olia EaamanutEaan. SÄiin 
efim. l)erne meneatpty fctymin ruEiin ja o^ra potaatin 
peräatä j. n. e.

herättämän Eaamun pitämifeatä olEimiljain mä* 
Iillä on fe etu, että l:Eft tyämiää riEEa-ruo$o, niin 
ettei fiitä ole maatuata eli ^aittaa jälEimäifette mtl* 
jalle ja 2;Efi ebiat^ perEaamifen fautta maan mu*



fyeutuminen ]a ravinto-atneiben liukeneminen niin pal
lo, että fe jättimäinen Vilja faapi fiitä jälleen fen* 
Verran palkintoa, minkä ebeUinen kasvu pois otti*

SavaUifimmat vilja-kasvumme jaetaan kolmeen 
luokkaan, nimittäin: l:kfi jt>vä- eli o l i i v i k a a n ,  
2:kft p a lfo - faS v u fjin  ja 3:kfi jttu r i- faS vu ljin »

3 t> v ä- vH ja ffi luetaan: nie^ndt eli itifttf, 
ruis, o^ra ja faura.

9$a lko -faS vu l)in : pavut, Ijcrneet, vikferif 
eli Ijiircnljernect, apila, tattari j. n. e.

3u u ri-ka$vu l)tn : potaatit, nauriit, juuri= 
fat eli lantut, faalit, tupakit j. n. e.

kaikki tyfyteen luokkaan luetut faätvut ovat jo* 
tenkin toifienfa laatufet fekä ulko-rakennukfeltanfa, että 
kaSVamifeöfanfa ja istuttamifenfa tavoiSfa.

Sftäitä >̂leifiä peruStukfia feuraten faapi kukin 
maamies itfe miettiä, minkämoifet vuororriljetykfet 
ovat l)änen pelloillanfa paraat. £äSfä on vaariin otet* 
tava maanlaatu, peltomaiben paljous ja fen kasvu
voima, fekä toifelta puolen, minkämoifia viljoja miö= 
fakin paikkakunnat ebullifimmin voipi ja tarvitfee 
kasvattaa, parainta voittoa faabakfenfa.

Söaikka fiiS täöfä aftaSfa ei Voi mitään pleistä, 
jokapaikaSfa muka feurattavaa kaavaa efitellä, niin 
kuitenkin alkamiUe joljbatukfekfi panemme täfyän luet* 
teloita ufeammanlaifiöta puoroviljeltykfistä. Sftutta 
enfin mainitfemme maaSfamme van&uubeStäan ta» 
vaUifiöta viljelt>S-ja’oiSta*

paikoittain etelä-©uomeSfa ja «£)ämeeSfä on ta* 
vallifena fakft- jafonert Viljelys, SEäSfä on puoli 
peltoa aina kejantönä ja toinen puoli kasvaa ft>ps- 
v iljaa, nim. Vehnää ja ruista. £äm ä viljelys-tapa 
on fuurinta tuhlausta kuin olla taitaa pelto-nnljeltyk* 
feSfä. ©iUä puoli peltoa feifoo aina mitättömästi 
kefäntönä ja fe vetää paljo lanta-ainetta, jeS fitä
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pyybetään yleenfä lannoitetuEfi, ja Jarvoinpa fitä 
faabaanEaan täybellifeSti fonnitetuEfi joEa Eerta. Csi 
myös ole tämmöifeSfä pelto-viljelyS-jaoSfa tilai* 
[uutta EaSvattaa EaiEEia viljalaatuja, mitä maa* 
mieS tarvitfee, vaan niille muille miljalaabuille pi* 
taa olla erinäifet pelto-tilEut ja muut "EuoEEa-maat." 
£ämä viljelystapa tofin ei riEo fitä yleistä vuoro* 
viljelyEfen laEia vastaan, joEa fanoo, että Ea&ta jy* 
väviljaa ei faa perättiin EaSroattaa famaSfa pai* 
EaSfa, fillä täSfä on aina Eefäntö Välillä 5 mutta fitä 
vastaan ei tämä ole väfjääEään fen yleifen maan» 
viljelijän peruStuS-tarEoituEfen muEaiSta, joEa fanoo, 
että maamiehen pitää asevoiman faaba maaStan= 
fa mitä fuurcmpt Ijyöty menetettyä työtä ja fuS= 
tannuffia fuljtcen, jo&on fuuluu feEin, että niin vä* 
tyän fuin mafcbolliSta, pitää pettoanfa joutilaana 
Eefäntönä, ja fitl)en fiaan foveliaalla EaöVuen Vuo* 
rottelemifella fcaEeaa voittaa fama tarfoituS: maan 
(epääminen* (Semmoista "lepoa", jonfa Eefäntö maal* 
le luullaan antavan, on havaittu pellon ei Eai= 
paavan. Sföutta [illoin fuin pelloSfa vielä on jo* 
tafin perustus- eli pol)ja-työtä, efim, ojittamiS* 
ta, fimeämistä eli muuta raivaamista, tafoitta* 
miSta ja pohjan pehmittämistä, on fefännöittämi* 
nen tarpeellinen. Söalmiin pellon fefäntö-vuotenafin 
Voipi fiinä faSmattaa farjan ruofaa, efim. hiiren* 
hernettä eli ViEEeriä.

Saveammalta ja fiiS yleifempänä on ©uomeS* 
fa fuitenfin fo lm e-jafo inen viljelys, niin että 
pelto on enftvuonna fefäntönä, toifena vuonna fyys* 
viljana ja folmantena vuonna EevättouEona. &ämä 
Viljelys-tapa on fuoraStaan maan lailjbutuSfcino. 
£äsfä tulee EaEfi jyväviljaa peräffyttäin, joEa Ey* 
fyy maalta voimia, £äötä feuraa, että tämmöinen 
Viljelystapa vaatii paljo fontavaroja, ennenfuin fe 
oiEein menestyy. ©iifjen fiaan voift aivan vähällä 
ViljelyEfenfä muuttamifella, niinEuin Eo&ta tulemma
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näyttämään, faaba lä^cö toista toertaa fuuremman 
tooiton ainoan famoifla fonta-roarotHcu

SKtyt läfybemme ttJuoronrilietyö-faatooja fatfele* 
ntaon*

1. ^eUaöfd j(t’oöfrt.
Intä tmtonna: ^efäntö, eli hernettä ja ttnfferiä far* 

jän ruuiDöfft.

2:na tmtonna: kuista.
3:na vuonna: potaattia jo nauriita, fefä hernettä 

ja tmfferiä fienteneffu 

4:nä muotina: h&raa ja f auraa*

S0tui8tetfatt>aa: ÄefännöSfä olema (jerne ja rcifferi 
tilitetään fufaSfanfa ja jätetään pitfä fänfi, jofa fama6fa 
lennetään alaspäin. &ämä ruoljolannoituö rcaStaa lä» 
fyeö puolen muuta fonnituSta. ©enrouofft onfin paralta 
täSfä rcuororoiljelpffegfä panna juuri-faSrcujen alle n>afy= 
roa, täpbeHinen fonnituS. £äntä rouororciljelpsS epäilemät» 
tä fannattaa fyproin itfe itfenfä, jo§ roaan faiffi fen fag» 
rcamat, heinät, olet fefä jproät j. n. e. tuobaan ftlle tafa» 
fin fontana. — @but täötä oroat pienemmille maanroilje» 
Iijoille fuurimmaöti arrcoifat:

l:fft. Äaiffi l)änen peltonfa on faSrcamaSfa ja futä 
neljäs ofa, jofa muuten mafaift fefäntönä, faSrcaatyproäa 
ja mointafaöfa fatjan ruofaa.

2:fft. ©e afyfera ja aina muiben fiireiben aifana fat» 
turoa fefännön muoffuu jääpi pois ilman pellon faSroa» 
n)aifuutta laittamatta: jtHä jotenfin tiheään fptoettp l)cr« 
ne ja »ifferi pitää aina pellon foSteana, fyeinättomänä ja 
fuof)feana, ja

@ttä tämä roiljetyS itfe tuottaa ftemenet tule» 
wan rouoben fefäntö-FaSrouiHe, herneelle ja nrifferiHe, jo* 
f a on fuuriarrooinen etu fiKe maamiefyelle, jolla on n>ä» 
Remmin »aroja ftementen ostoon, $>äällifetfi, fäppi tämä 
roiljetyS faifenmoifiUa maalaabuitla. tämmöinen n>ilje=» 

on SKaaSFolan mallitilalla lähellä SBiipuria, fen pelto-



tMiiefyfjtSfä 9?:o 3, eli iofa on v»aWa—
maantien roamHa ja jtiö Faiffcin niatFuStaroatn näfytärcäna.

£dmmöiöfa 4-jaEoiöta ttuljefyata tasataan jo 
<2 atoonEin maaöfa moneöfa paiEaöfa ja ftelld täällä 
muuaUaEin ©uomeöfa. SEämä onEin jo ^tt)a alEu 
parempaan touorottuljeltyEfeen päin ja ufeaöfa pai* 
EaSfa, efim. ©aroon ja karjalan EiroiEEo-pettoiHa 
melEein ainoa rouororoiljefys, jofcon rooipi 2- ja 3-ja* 
Eoifiöta roiljelljEfiötä muuttaa, ©itiä laroiampiin rouo* 
toroiljeltyEfiin menemifelle on täällä eöteenä: ltEfi pel= 
tornaan ftim f^S, ettei faa tyeinää, joö fitd Ea$roa* 
tettaifiin, poiö niitettyEfi, eiEä rooi Eätyttää parem= 
pia ja etuifimpia roiljeltyö-Eoneita, jotfa oroat mel* 
Eein roälttämättömät lanriamntiöfa rouotoroiljelpEftöfä, 
ja 2:Efi peltomaan roäl^tjS, ettei liiEene peltoja pan* 
na f>einän Eaörouun, roaiEEa fe tofin etufampaa olift, 
ivaan tdtytl^ fii^cn fiaan foista faaba niittoja ja 
pellot pitää paraaötaan ihmisten eineen fasroatta* 
mifeöfa.

SDhmffamtncit EolmejaEoifeöta roiljefyEfeötä nel= 
jäjaEoifeen Eätypi niin, ettd EeneUä on f)uonoöti fyoi= 
betut pellot ja roäl)ä lantaroaroja, fen on paraö ja* 
faa ne entifet Eolme peltoanfa neljäEfi, ettd tulifiroat 
pienemmäEft ja fiten paremmin roiljeltyiEfi feEä rooi* 
miStetuiEfi. SftuuSfa tapauEfeöfa ja EeneKä fii&en 4iat* 
fuutta on, on paraö raa’aöta maasta pehmittää lifäEft 
neljännen pellon, jonEa panee rouorottelemaan niiben 
entisten peitoin EanSfa. £ämä tulee lannoitetuEfi ai* 
roan famoilla, famanroertaifilla fontaroaroillaEuin en* 
nenEin. ©roituö on roaan fiinä, ettd täöfä Eaöroaa 
neljd rouotta ähellä lannoittamifella entifen Eolmen 
fiaan. $>ul)ba§ n>oitto on EuitenEin roä&innäEin %  
ofaa entifeöta. £ämän parempi Eaöroaroaifuud ja et* 
td fe pitemmän ajan Eeötää tulee juuri fiitd Eaörou* 
jen foroeliaaöta rouorottelemifeöta, Euin ne EuEin ot* 
taa maaöta eri-aineita ja erimddraöfa. — kenellä 
on roarfin au&to-fcietapelto, joEa aitran roäleen laö*



fee pois luotanfa EaiEEi ilmaan tyai&tufoaifet, ja fa* 
be-meben EanSfa fyträän hajottaa mebeSfa liufene* 
n>aifct lanta-aineet, fen on paras panna mield tyet* 
neen eli tt>i£fecin fdngelle UfäEfi ohuEaifen lannoituE* 
fen. (SU joS taas on pibettty amoinafena Eefäntönd ja 
filloin annettu maalle tdpbellinen fonnituS, niin fitte 
fopii taas juuriEaSiDujen alle panna fen ohuEaifen 
lannoituEfen, efim. potaatin maEoon, joEa on jo hty» 
min tavallista. 2Cuhtoa hietapeltoa pitää lannoittaa 
enemmin mutta ufein.

@but neljdjaEoifeSta miljeltyEfeStd EolmefaEoiSta 
fuhteen nahbään felEedmmin feuraaroaifesta laöEen* 
nosta:

6 mtffa-fynttyritt maa 3-jaBoifeSfa 
ttnljcfyffeSfä:

2 ttymt.-alaa Eefdntöna. . . . . . .  — —

2 „  „  cuEiina, joEa antaa 12
tnria ruEiita, 5 r. tnri. 60: — 

1 „  „  o^cana, joEa antaa 8
tnrid ohria, 4 r. tnri . 32: —

1 „ „ Eaurana, joEa antaa 10
tnrid Eauroja, 3 r. tnri 30: —

i h j p l T ^  7,' 1^2: -

6 mitta-tynnyrin maa 4-iafotfe§fa 
HnljetyffeSfä:

IV . ttynn.-alaa Eefantöna . . . . .  —  —

i y 2 „  „  ruEiina, joEa antaa
9 tnrid ruEiita, 5 r. 
tnri . . . . . . . .  45: —

1V2 „ „  potaattina, jjoEa an*
taa 90 tnrid potaat* 
tia, 1 r .50Ep. tnri 135: —



\  ttynn.-alaa ostona, jofa antaa 
6 tnriä of>ria, 4 r. 
tnn ♦♦. . ♦♦♦♦ 24:

%  „ „  faurana, jofa antaa
V k  tnriä f auroja,
3 r. tnrt ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 22: 50.

ilTteen 6 ~ ~  2267 50.
SEäötä futn poiöroebetään 3-jaEotfen tulo ♦ ♦ 122

niin nctybäan, että koitto on. . . . . .  . 104: 50.

£äöfä merfitään, ettd potaatti on fe jofa antaa 
paraan soiton. Saöfefaamme fiitä n?telä erittäin:

potaatin panoSfa täsfa 1% tnrin maaöfa 
menee 7 ifymiö- ja 1 fcerooiapäiroä, 
teen 8 päiträä, 26 fop. jätteen teEee . . 2: 8.

2-fertaa mafoaminen fefällä, joSfa menee
teenfä 1 miehen ja l)ett>oifen päiroä . . — 52. 

SBarfien leiffaamifeöfa föffyllä 4 tr»aimo&en*
Qen patroaa ♦♦♦♦♦♦. ♦♦♦♦♦♦♦♦ 1: 4.

2Jloö-ottamifeöfa ja fellariin tmemifeöfä tyf)* 
teenfä i^mie- ja fcerooiö-päitinä 26 fop. 
jälfeen tefee . . . . . . . . . . . . . . .  11: 70.

maffaa fiiö pfcteenfa 15: 34. 

©iemenefft 12 tnriä potaattia maffaa . . .  18: —

sateen 33: 34.
potaatti antaa . . . . . . . . . . . . . .  135: —

Äulunfi on ainoaöti. . . . . . . . . . . .  33: 34.

^u^baöta soittoa fiiö on 101: 66.

£äöfä emme ole roielä lufuun ottaneet fefäntö 
faötouja.

Suutta joö muuttaegfa ttnljeltyötänfä 3-jafoifeös 
ta 4-jafoifeffi ttnelä te^bään lifäffi raa’aöta maaöta



fc neljää pelto, Euten ebeHä efittelimme, niin on rooit* 
to roielä fuurempu

Sleljä-jaEofen roiljeltyEfen toimittaminen tuottaa 
taloon rooittoa roielä monella muullafin taroaUa. 9J?ai» 
nitfaamme niiltä täöfä eräästä ja fuurimmaöta.

$uin potaattia ja naurista on tä&än aöti ta* 
roallifeöti roaan roiljelty pieniöfä erittyifiöfä potaatti* 
pelloiöfa eli joöpa ruEiin fängeöfäEin, niin fitä on 
titytyn^t roiljellä niin peräti roäfyän, ettei fitä ole piifan* 
nut tuöEin talroen ajalla perheen ruoEalaitoEfeen. i5ap* 
fet ja muu nuori-roäfi, jotEa taroallifeöti fcproin ^alulla 
foifiroät potaattia, ja josta olifiEin melEiä apu lei= 
roän fääötölle feEä färpimeHeEin, eiroät faa fitä mie* 
liänfä myöten, ©illoinpa Earjalle antamifeSta ei ole 
pufyettaEaam SRutta roiljelpEfen muutettua 4-jaEoi* 
feEfi roiljellä juuriEaSrouja, Euin on EoEonai*
nen pelto filtä roaralta. ©illoin faabaan juurifaö* 
rouja ja herneitä, että niitä on Etyllitellen ifymifil* 
le feEä talroella että Eefällo, Euin roaan on Ijproä Eel* 
lari miöfä eiroät potaatit ibä. kauriista ei ole fääö* 
tettäroäEft enemmäEfi Euin EeöEi-talroeen. SEämä on 
emännille fuureEfi ijelpotuEfeEfi ruuroan laittamifeöfa, 
Eo6Ea potaattöta faapi niin monenlaifen ruuroan ja 
färpimän. ©e mpöö fääötä paljo Eoroaa roiljaa ruo* 
Ea-laitoEfeöta. — SRiitä liiEenee mtyöö antaa Earjalle, 
joten Earjanfyoito paranee ja Earja tuottaa fitte pu^ 
baöta ra&aUiöta rooittoa.

Soiroofimme niitä ei enää lötyt^roän maaöfam* 
me, jotEa fanooroat ei raatfiroanfa tefcbä peltoonfa 
paljo potaattia,. joEa fitte ottaifi pois fiaa oljran ja 
Eauran Etylroöltä! lämmöistä Euulimme, fuureEfi Eum= 
maötumifeEfemme roielä joEu rouofi fitte laufuttaroan. 
SJJutta tämä tulee fiitä Euin ei mietitä eiEä laö* 
Eeta pfctään luEua, miten miEin roilja antaa ttynnty* 
rin alalta. @i|>än miEään roilja famalta maa-alalta 
anna niin paljoa Euin potaatti* CriEä fe mtyöö ole



maalaabunfaan fanöfa niin perin tarffa fuin nauris
ja o|>ra. 2linoaSti vetifeSfä ja faviKo-maaSfa fe ei
letoin loista.

2 . 0Je ljtä S fil j « ’e *frt.
l:na vuonna: SuunfaSVuja, fonnittaen.

2:na vuonna: £>hraa ja f auraa.

3:na Vuonna: 2fpUaSta ja hernettä.

4:nä Vuonna: kuista ja fauraa.

SJJuiötetttttoaa: tämmöinen jafo ja nriljelpS on foroe» 
liaö epäfafaftHa maalaabuiHa ja pedotta jogfa on pieniä 
ntäen fpnnäreifä ja notfelmia fefaijin. Soifcna rouonna 
ft>In>etft)pn ohran oraafeen fopii fpfoää apilaan ja folman» 
tena rcuonna herneitä fauran fänfeen, fefä neljäntenä rouon* 
na faapi fa&oaa apilaan paifafla ruista ja fauraa herneen 
perästä.

3 . Sö iifceSfä  jrt’oo fa .
l:nä Vuonna: Eefäntö, fonnittaen.

2:na vuonna: kuista.

3:na vuonna: potaattia ja nauriita.

4:nä vuonna: £>hraa ja fauraa.

5:na vuonna: herneitä ja vifferiä farjan-ruuvaffi.

SJtuiStettattMrt: Äefännön pitää faaman täpben fon» 
nituffen, ja fitte on faiffi muu fonnittaminen liiaHif>ta, 
jos ei muuten erittäin runfaita fontaroaroja löptpifi, ja 
joö ei ole roarftn auhto fanta-maa.

a . SBiifceSfä ja ’o0frt.

l:nä v:na: SuurifaSvuja, fonnittaen.

2:na v:na: £>hraa, johon apilasta ja muita laibuin- 
faSvuja ftylvetään.

3:na v:na: heinää, lammaS-laitumeffi.

4:na V’.na: fantaa.

5:nä v:na: kuista tahi fevät-viljaa.



tämmöinen hriljefyS on &tyU>in îetafiUa fan3a§- 
pelloilla fopima: fillä Hietanen au&to-maa tarnntfee 
la§Eettaa roäliötä nurmettumaan, että fe fitteparemmin 
mefyunfa pitäifu £>n mtyöö roarfin fopima lammaö- 
lattumena ja lampaiben fiinä färcelemifeötä ja papu* 
jenfa Ei?ltt>elemife§tä maa faapi rooimaa. Stämmöi* 
fen ttnljefyHa’on olemma nähneet S^uotfitt maatril* 
jefyö-opiötoöfa Ultunaöfa, fen foietamaa-peltoloilla. 
SKäimmepä fiinä niittetäroänfin fitä ofaa apilaapa, 
jota lampaat eiroät olleet" jaffaneet fyöbä,

5. SÖiifceSfä ia ’©8fa»

l:nä t»:na: fefäntö, ilman fonnata.

2:na tt>:na: Auteta.
3ma ttnna: potaattia ja muita juurifaStouja, fon* 

nittaem

4:nä t»:na: £)fcraa eli muuta fetoät-miljaa.

5:na trnna: «hernettä eli nrifferiä, jofo farjan tuutoaffi 
eli ftemenefft. 

tämmöinen ttnljetyö on SRaaöfolan malli-tilalla, 
pelto 91:o 1.

6* ftuufrcsfa

l:na tp:na: Äefäntönä, fonnittamatta.
2:na ttnna: Stuiöta.
3:na ttnna: potaattia ia nauriita, joille fonnitetaan 

ttafcmaöti.

4:na n>:na: £>fyraa.

5:nä ttnna: SSSiEEeri-fauraa farjanruufoaffi, jofyon fa* 
maöfa alaspäin ftynnetttyä pimetään ruiö* 

6:na n>:na: S^uiöta.

£ämmöife$fä n>uorot»iljelljffeafä on SRuStialaöfa 
pelto B .

7» Äluu&cöfa i<t’o§fa* 

l;nä ro:na: fefäntö, tt>al)tt>an fonnittamifen fanSfa*
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2:na itnna: kuista, jon!a otaafeen timoteH>einää 
pimetään.

3:na to:na: £imotei-l)etnää.

4:nä loma: famote.

5:nä nnna: famote.

6:na t»:na: Äaucaa.

tämmöinen tmljeltyö on SJJuSftalan C-£ellc>lla. — 
Äutn timotei-tyeinä faötoaa f)tyroäöfä tooimaffaaöfa 
fattn-mullaöfa noin G touotta ja Ijietafemmaöfafm 
tnaaöfa fefä fuomaaöfa 4 touotta, niin tootpi attoel* 
ta, ettd täöfä toiimeffi nätytettySfä Mustialan peHoö» 
fa tulee timotein faötoaminen feöfen aifojaan te$tety* 
tet^Efi, josta feutaa, että tämmöinen touorotuö pt* 
täifi oifeaötaan olemaan 7- eli 8-jafonen, niin että 
timotei faifi EaStoaa 4 eli 5 touotta.

S. @citfemä$fa jrt’©sfa»
l:nä t»:na: Äefäntö, fonnittaen.
2:na to:na: S^uista.

3:na to:na: potaattia fefa muita iuurifaStouja ja 
herneitä, feEä triffeciä fiemeneffi.

4:nä toma: hfctaa.
5:nä trtna: «herneitä eli trifEeciä Eatjan tuutoaEft,

jonfa fängelle pannaan fontaa iafamaöfa
lennetään.

6:na toma: kuista.

?:nä ttJina: kauraa.

tämmöinen touorotoiljeltyS on SOlaaSEolaSfa ptU 
lolla 9i:o 4, ©uopää-pelto.

S9?ui§tett(»Wtta: SSäSfa tulee tojtn 6:na ja 7:narouo= 
tena faffi itytvä-rciljaa peräfftjftäin, mutta faura fuin tu» 
lee lopettaman »tuoron, jonfa perältä feuraa fcfäntö täi)» 
beöä fonmtuffetla, @efä Sjjaet että eroat fir*



iotSfanfa mtyöb̂ ftänect tämmöifen poiffeamifctt rouoronnf* 
icfyffen mrftnaifeSta pcru6tu6-ot)icc6ta,.

9» ÄaljfceffaSfa

l:na to:na: ©onnitettu Eefäntö,

2:na ttnna: 9?uiö*
3:na nnna: 2Cpila.

4:nä ttnna: £>&raa*

5:na tr:na: Eefäntö, ilman fonnata,
6:na »ma: SSe^nä*

7:nä n?:na: Siuo&o-tmEEeri ja fcerne,

8:na tt>:na: ©eEali ja fauca,

tämmöinen on Stuotfin Ultunaöfa mergeli-fes 
faifella fatmmaalla* £äöfä et ole fuuri fonnan me* 
neEEu

10, &We?ffäfä ja’osfcn
(SRuStiafaSfa A-peflotta.)

l:na tt>:na: Eefäntö, jolloin toa&toaStt fonnitetaan* 
S^ilaifuutta myöten rntyoö nnEEerinä pibe* 
tään ja fen alle fonnitetaan.

2:na n>:na: kuista, jonEa oraafeen apilaa Etylroetääm 

3:na ro:na: 2(pilaa, 2 niitöstä,
4:nä n>:na: apilaa, 1 niitöö ja famaöfa nurmi Etyn* 

netään Ea^beöti ja Edetään vehnällä 
fonnittamatta,

5:nä w:na: Söe^nää eli Stuiöta,

6:na ttnna: potaattia, joiben traEoon pannaan ofyu* 
noelta fontaa»

T:nä itnna: £)fcraa,

8:na hnna: hernettä feEd fiemen-ttnEEert,

9;nä tt>:na: kauraa»
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(2)?aaafola$fa pclloda 9l:o 2.)
l:nd m:na: -Kefdntö, tätybellä fonnittamifella.

2:na m:na: Säiliötä, joljon apila pimetään.

3:na m:na: 2Cpitaa, 2 niitöstä.
4:nä to:na: 2fpilaa, 1 niitös. (Syötetään ennen ftyn* 

tämistä ja Ennettyä pimetään ruEiilla. 
5:nä m:na: kuista.

6:na m:na: Äefäntö, puolella fonnittamifella.

?:nä m:na: kuista, Estetään.

8:na toma: SISiEEeriä, f^Stetään.

9:na n>:na: -Kauraa.

9RuiStettatt>aa: £ä$fä fagrcaa ainoaSti rutata (Vs), 
«pilaa (2/9) ia fauraa (Vö) fefä roifferiä ('/<,); mutta et 
partta eifä mitään juuufaöttntja, joita maamieö fuifenfin 
niin »välttämättömäni tarnritfee. Cri fiiö tämä felpaa ai» 
noafjt pelfo-ia’offt feneMään.
SRuuten pibetään tata muoromiljelbStä fomeltaa* 

na SftaaSEolan filld pelto-Eappaleella, fuin fe on pai* 
Eoittain fatoifeEaiSta multaa ja paiEoin o^ut-mutaiS* 
ta, fatoipo&jaa fuomaata. SSiibennen muoben ruiö 
tulee tofin Eefännöttämättömään ja fonnittamattomaan 
maahan, mutta tiebämmefyän, ettd palEo- ja juuri- 
EaSmut eimät ota maasta niitd aineita mitd jtymä- 
miljat. S^amd aineet fiis omat faaneet lemätä fiind
2 rouotta ja tulleet mafcnriStetuEfi fiitd multafcapoS* 
ta, jota apilaan juuret ja fdnEi omat fii&en runfaaSti 
jättäneet.

12* ia ’o§fa*

ltnd roma: Äefdntönä, fonnittaen.

2:na m:na: kuista, jofyon apila Etylmetään.
3;na finna: apilaa, 2 niitosta.

15

11*



4:na n>:na: Apilaa, 1 niitot5 fyötetään, eli joö l)ty= 
»in faömaa tämäfin toinen ferta, niin 
niitetään fpöttämifen ftaan.

5:nä n>:na: $eft>ät-nnljaa*

6:na t»:na: hernettä eli nnfferiä farjan ruutoaffi.

7:nä ttnna: 9luiöta,

8:na m:na: potaattia, nauriita ja herneitä fiemeneffn
9:nä toma: kauraa.

S0twi6tettaWaa: SoS on talogfa tjtiolenjta fon»
tarcaroja, niin ne roiebään ruofyoljernciben fängeDe. 2:fjt. 
.Äaiffi tilittämättömät pellon ofat pitää aina fpffpllä ft)pS» 
fettämän. Sämä on n?aariin ofettaroa faifiSfa »uororoil» 
jetyffiSfä ja 3:fjt Sipilä on meibäu ilmapiirinämme foroe» 
liain fplroää feroäiUä oraafecn, lumen futattua.

10

£äöfä olemma tyfyteen foonneet fofonaifen tufi* 1 
nait rouorottnljetyffiä,. Stäitä faamoja lötytlpty ftyllä 
fpllä. Äufin maamteS tutfifoon maalaatunfa j. n. e. , 
ja fitte peruStafoon muorottnljetyfjenfä, miten pa* 1 
raaffi löytää, Äofo tämän pienen ftrjaifeni tarfoi* 
tuö ei ole muu fuin faaba armaita talonpoifajta fan* 
falaifiani tarffaamaan parempain ftuoronntjetysten 
etua, nttn että niitä ruftettaifiin toäfyitellen noubat* 
tamaan. £>lifi nnelä puhuttama niittp-ttnljefyffeötä 
fefä \g>t)btötet̂ >ötä niitty- ja peltotoiljetyffeötä; mutta ’ 
fe jääföön toiötafeffi.

<SV. (Pt—n.
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