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SUfulaufe.
t o t i n e n  toft on, että tarfo itu fjen  mufainen puutar= 

Ijan Ijoito on tarfeäSti tarpeellinen, joS ftita majjbolli- 
ftmman p a ra l t a  etua Sa tu taan  — olfoon fttte Ijpobpn 
tai (juroin pu o len a .  Sienee fti$ jofainen pritpS ebiö- 
täm ään  täpbettifempää tietoa täSfä aftaSfa ei ainoaSti 
oifea ja  fo^tuuttinen roaan mpöS moneöefin mieluinen, 
ja firjafentefijä toirooo m onm uotife tta  afyferafta foet= 
telemuffetla footun tietonfa, jonfa §än  täSfa tuo ebeS, 
t a i t a j a n  felroata jo^batuffefft faSroitarljau voiljetijöiHe 
ja fu f fa in  rafaStajoiUe.

Sftitä erittäin ruofafa$n)i§ton nnljelemifeen tulee, 
niin on jo onneffemme ru v e t tu  huomaamaan fen fuuri 
tärfe^S ja a m o ,  ei ainoaSti pfftttyifette rcaan fofo 
tet)beHe. (Erittäin on t ir jafentefija p i tän e t  tarpeeHifena 
tarfaS taa  fiementen fa$wattami§ta , ci ainoaSti fääStääf* 
fenfa fo tiin  n iitä  fangen runfa i ta  fummia, jo t ta  tt>uo= 
f t tta in  meneroät ulfomaille, rcaan mpöS p arhaas ta  päästä  
faabaffemme täpftn fjpnnä ftemeniä, jotEa fopiroat meibän 
i lm an a laan, afta jofa ei niin aina meneStp u lfom aa lta  
fu lje te t tu in  fanSfa.



$ijtt)äntat)t0i|cUe fubijaUe!

ÄaSmifunnaSfa 3jumala 011 lahjoittanut ihmifelle ääret* 
tömät nautinnon ja onnen aarteet; mutta ihminen ei tuot 
niiben falliutta armata eitä taitoa niitä ebulla nautita muu= 
toin fuin fiinä ful)tee§fa fuin (jän on ftmiSttyntyt, fe on: 
tullut niin jetfeään järfeenfä ja tytnmärrtyffenfä tietoon ja 
tuntoon, että hän taitaa niitä tytyobtyffenfä fäpttää, ja ftihen 
jäfentenfä tyarjoitufieen, jota faSmien hoiboöfa, miljeltyffegfä 
ja fätytännöSfä tarrattaan. Stämä fin>iSti>ö läjitetään toimetta 
ja afyferuubeUa, ja faiffi onni, etu, meneSh)§ ja nautinto 
on anfaittama ahferuubella, jävjettifettä, taitamatta ahferuu* 
bella. ihminen ttjefin, jota jättää ^«malalta lahjoitetut 
järjen, tymmärrtyffen ja ruumiinfa jäfenet harjoittamatta, jääpi 
järjettömäin eläinten mertaifefjt. Äaiffi jalouS maitetaan 
jalotta harjoitufjella.

Sftitä harjoitus tefee ihmifelle, fen miljeltyS ja taitama 
hoito tetce fasSmettte, niinfuin felmäSti on nähtämä peruniSta 
ja moiliaipta. perunat olimat alfuanfa pienet, lomat ja 
iatferat juurumufulat Shnerifan forfeintmaSfa muoriötoSfa, 
mutta miljelemäUä niistä on faatu htyöttyifä ja maufaS ra* 
mintosaine, jota miljettään faifeSfa fimiSttyneeSfä maailmaSfa. 
•Stoiliaifet faSmamat itfeffenfä Suutlanfin bietafanfailla pie= 
ninä, lomina, pahanntafuiftna juurina, josta ruotfalainen 
nimitin mo*rot, fuomeffi fangaS* eli nummi = ju u r i ,  
mutta miljelemättä fe on tullut herfutttfeffi ruofa=aineefjt. 
©amaten on monen muun htyöbtyUifen faömin fanäfa laita, 
©itä mtyoben fuin miljetyö on, fttä mtyöben on hcbelmäfin.

©uomeSfa näiben ruofafaSmien miljeltyStä on tyleifeSti 
pibettty niin mähäpätöifenä, ettei fen ole armattu maffaman 
maimaa, taiffa on fatfottu »lölliftytybefjt, jota main riffaat 
ja mahtamat ^erfullifeöfa hctumagfa nautitfemat. 5Diutta 
tartemmin ajatelkaa huomaamme huofeaSti niiben ei ole= 
man turhia mafeijta eli maiSfeita, maan htyöbtyttiftä, termeel* 
lijtä ruofa* ja raminto*aineita, erinomattain tarpeellifia niille, 
joiben ttyö ja toimitus maatii alallanfa olemaan, enimmiten 
iStunnoöfa, ja joiben meri ja muut ruumiin nesteet, fefä



mpöS ftjuffet, eli ruuan futattimet niinmuoboin faipaaraat 
jttä vcicrroittiäfa ja feritpStä terraeetlifeen juoffuutt ja liifun* 
toon, jonfa ruumiillifeSja tpöSfä litffuminen mpötänfä tuo. 
©itiä tuoreet faSrainaineet oraat omanja nuorentamaan, uu* 
biStamaan ja ferittämään raertä ja muita ruumiin nesteitä 
rairfeempään ja terraeellifempään juoffuun, pnnä famaSfa rair* 
fiStämääti faiffia elimiä, erinomattain ruuan fulattimia, 
toimitufjianfa täyttämään. Äaifilla faSraafftlla oraat rnpöS 
jofaifella erinäifet omaifuutenfa, joitta jollafin eritaraalta 
raaifuttaraat nauttiraan terraepbeffi.

SBahraaSfa, raafaraaSfa raarjttpöSfä moninaifta ^erfutfifta 
faSraafjta tojtn et tarratta, fitlä harjoitus tpöSfä pitää rae* 
ren ja faiffi ruumiin nesteet ja elimet rairfeäSfä ja ter* 
raeellifeSfä liifunnoSfa ja ftfuffet täpbeSfä toimeSfa, niin että 
uälfä höpStää ruuan ja raaifuttaa fen fulaniifen; mutta np= 
fpinen firaiStpS on croittanut tieto*, toimi* ja raaltamiehet 
ruumiillifen tpön harjoituffeSta, futfein tjeibät tufu* ja fir* 
joituS*huoneiftin, joiSfa, ei ainoaSti tpjn toimeSfa, raaan lepo* 
fyetfinä ja huraituS*aifoinafin, istuen, ruumiin raoimat raelt* 
touturaat ja terraepS raufenee.

£ämän raat)in,ion raälttämifefft oliS tobella toiraottaraa, 
että iStuntotpöläifet alfaiftraat itfe puuhata terraeelliSten faS* 
raafften railjelemifeSfä, jitlä faSraitarhan hoito ja railjelpS 
tulee pian niin huraittaraafji fuin fe on hpöbpltinen ter* 
raepbelle ja raaraEifuubetle.

SKiten fuureSta arraoSta ruofafaSraien railjelpS fuiten* 
fin on Suomen maalle, nöfpnee ftitä rahan patjoubeSta fuin 
phtenä ainoana rauotena, 1871, on mennpt ulfomaille faS* 
raafpta, jotfa ©uomeSfa hP*»>» meneStpraät *). SKennpt 
rahafumma tefee fuujtfataafuujtfpmmentä ja fabbeffantu* 
hatta feitfemänfataafolmefpmmentä ja pt)ben ©uomen marf* 
faa ja i>t>beffän raiibettäfpmmentä penniä (668,731 marf. 49 
penniä) fe on 168,731 marffaa ja 49 penniä pii puolen mil* 
jonaa, jotta rahastolla monta ihmistä toimellifeSfa tpöSfä 
elätettäisiin, monta toimelliSta tpötä, monta faunista faS* 
raiStoa faataifiin aitaan ifänmaamme ebuffi, meneStpffefft ja 
funniafft.

9£äin fuurta rcähäin raaraimme meneffiä tuliS totella 
jofaijen ©uomen fanfalaifen, jonfa fpbämeSfä fipinäfin ifän*

*) Äatfo: ^elftngforS SagBIob 9i:o 142.



ntaan raffautta fytee, fatfella nerotta, fatfeEa innolta, ptyts 
fid sa§tu§tamaan ja ajan eloon soittamaan tyfftmtelifeHd 
afyferuubella alfaen stljelld faSsitarfyoja jofainen sarojanfa 
mtyöben. Slfyferaa auttaa 3 umafa*)*

®njtmmäinen aöfel on arroattarDaött tyfyttyminen 
mielifeen ^5uutart)uri^bttöön, jo!a rocfoift maafuntalaiftin 
Äa3tiutarburM)fniöU)in famaten fuin £alou§feura on tefyntyt 
@itäldl)in on fa§si§tol)otbon opetus tarpeellinen fatftSfa 
opiötotöfa, alfaen iftan Iapft'tarl)aft§ta fanfafouluifyin ja 
maansiljeh)§=opi£toil)in a§tx: eifd fyaittaift fofytuulltnen fa§si= 
t)oibon l)arjoitu3 tieteelliftSfdfddn opiötoiöfa* kuorena täbdn 
busittasaan ljarjottuffeen tottuneena, tutx§ jofainen baluî  
fefft fauniStamaan afuntonfa tympdriStöd busittasalla puus 
tarhalla. — <§arsa on fe talollinen ja tölltldtnenfin jolla 
ei ole tupanfa siere§fd jotafin fapanataa faött>ttarf>afft fopt= 
saa maata, ja aitaa ja saraa fen siljeltyffecn faipaa 
VDtela fyarsempi, jolla sain on t)alu fytyöbtyttäd itfcdnfa ja 
fama£fa ifdnmaata, SKonen on affunan alla fofo paifan 
rumentasa fistffofunnag, jonfa sdbd säfydltd soijt rai= 
sata fisiötd felsollijefjt fassimaafft fauniStamaan fotoanfa 
ja fatfanto alaanfa* SJJitä tuohon istuttaifi, oti§ pian aprt* 
foittu, jollei muuta, niin ftfuria, fipulia, fynftlauffaa, mois 
Itaifta, manfiffoja, fie§tari= ja farsiat§spenfaita, omenaa ja 
ftrftpuita j* n. c.

2Md fetnoin fditotjt janottu rafyan paljous fjuöbtyttd* 
ma§fd fotomaata ja fanfaa, tuottaen sicld toifen runfaan 
tulofeinon mtyötänfä: fetnon, jofa fa§si§tojen ja fufa3tojen 
puutteena aina fituu ja sdbdn fytyöbtyttdd. 23a§ta fa§st^ 
toin ja fuffatarbain fufoiStaeSfa (SuomeSfa soi meftjäiSten= 
fin l)oito tulla oifealle fannattasalle fannalle*

ftt§ on firjanen, jo§fa tarpeellifet Oiuotfin pää* 
faupungiSfa meneSttysaifet ruofafaösit luetellaan ja niiben 
tjoito ja ftementen faaminen tarfoin, firjoittajan omain fofes 
mutten jdlfeen felttctään. Seisoen fentät>ben, niiben @uo= 
me§fafin famallatfella l)oibolla meneätfysdn, annetaan firja= 
nen ntyt fuomenftelifend ulo§.

SBebmaalta £eindfuu§fa s .  1873.
^uomentöja.

*) JZnovda^om agfaet o Osog. Xenophon.

VI



I .  ^ n u ta rf ja .

Stfenut.
@en maafappaleen, jota ruofafaSroien roiljeltyffeen aijo* 

taan, pitää oleman etelän ja faafen puoleen aufealla afemaUa, 
loiroalla roiettäroäUä etelää fofyben, jtUä ftinä mencSttyrcät 
ufeimmat ruofafaSroit ja antamat l)pwän tulon. @i fe faa 
olla roefifituiietta pohjalla. Stafennufjtlla, puiben istuttaa 
mifella tai joltafulla muulla fe on fuojaftarca pobjoijtlta ja 
luoteiplta tuulilta, ftllä nämät teferoät rcahincjottifen njaifu* 
tuffen faSroarcaifuubette. jollei fellaiSta fuojuSta entifeltä 
ole, niin on tarpeellinen fofea faaba fe aifaan ennen puit* 
tarhan perustamista.

SÖtaanlaatu.
SBoimattijtn ja paraS maa on faraimulta t>t)tx>in lannoU 

lettuna. Suutta joS maa on h t̂aa tai mustaa multaa, 
täyttyi) jtihen tuoba faroea, faabafft fttä paremmin fooSfa 
ptyftyTOäfft. ©itfeätte faroette rcebetään fitä rcaStaan bietaa, 
maatuneita lehtiä, maatunutta bercoSfontaa ja fellaifta feroeems 
piä aineita, lähentämään faraen fiintetyttä ja faattamaan fttä 
huofeemmatfi muofata, ja ftten tulemaan foraeliaammafjt 
ftihen aijotuitte faSrceille.

Sato.

StuofafaSroitarha jaetaan arcaruuttanfa nttyöben neljään 
tai fahbeffaan foctteliin. 2lwarammiSfa puutarhoiSfa, joita 
ajan ja rahanfin fääStämifeffl tarvitaan muofata hercojella 
ja hcrooS=afeiHa tätyttyty perustaa fätytärcät niin lerceifjt 
että niittä haittaamatta pääfee hercofttea ja ajofaluilla fulfe* 
maan.



2
aXupffrtaminctt.

SaajentmiSfa puutarljoiSfa on (juofecntpt muofata 
maata auratta, jotta fofo faSmitartjaffi aijottu ata fpnne* 
tään mäfyintänfä 16 peufaloa fymältä, jofa työ on paraiten 
toimitettama fofftyttä. SJuoboturpeet ja muut feltaifet fer* 
feämät jttte maatumaan taimen aitana, ja maa tulee jtten fe* 
määtlä mouljeemmafft (fubljfeemmafft) ja tjuofeemmafft nuto* 
fata. 2ll)taampi alaijtSfa faSmitarfyoiSfa on muoffaamtnen 
tê tän?ä lapiotta jamaan fpmtytyteen fuin ftyntämifeStä janot? 
tiin, fatfoen mifuSti, että ruofyoturpeet, joS niitä on maaSfa, 
fäännetään nurin, *priiSfottaminen tt>ictfa=fefaifeHa meteliä 
joubuttaa ruofyoturpeen maatumista fatnaSfa fuin mirtfan 
ramitfemaifet aineet tulemat maatte ljumäfp.

tfäytämät
Säätämät omat IjuolellifeStt taSfettatoat, ftttä niihin 

pantu futunfi faSmitartjaa peruStaeSfa tulee aina omistajan 
htymäffi mäl)emmällä niiben puhtaana pirämifen fuStannuf; 
fetla. huonosti laSfetut fätytämät maffamat ajan oloon 
enemmän, joS tefo ei ollut atuSia jemmoinen fuin fen piti 
oleman, foSfa ei päästä tuosta aifaa fuluttamaSta fitfe* 
mifeStä, jottei tallota riffaruot)oSton tuleman maltan päätie 
fätytämillä, jotfa femtnoijina eimät tee jitä IjumituSta, fuin 
tornin ruofottu puutarha aina tefee puutarhan tyStämälle.

Äätytämät määrätään ijommiSfa puutarljoiSfa 10:tä tai 
12:ta jalfaa (5:ttä—6:tta ftytynärää) lemeitft, mä^emmiSfä 
main 3 ftynäräijtfjt. Suulta luotaan poiS 8:ffan peufaton 
ftymtytyteen ja ajetaan tulemille ruofafaSmiSto=maille, joSfa fe 
Rajoitetaan tafan tai pannaan etyfä olemain fuopanteiben 
(lanttopaiffain) tätytteefft, niin että forttelit tulemat päältä 
tyljtä tafaijtfft. äRutlan pois mtettyä, ajetaan jtiljen mufulas 
fimeä tai färjetttyjen fimien palafta forttelia paffutta, ja fti= 
l)en päälle peufatoa pafftt ferroS fomeroa tai pieniä ftmiä 
täyttämään faiffi ifompain fimien mätit. @itte fätytämät 
tasoitetaan ja ajetaan famea peufaloa paffutta päälle, jonfa 
päällitfe jtyfeällä rautajunfalta ajetaan. ^Bäättimmäffl pan* 
naan osittainen ferroS foraa eli farfeaa hietaa (fantaa), fu 
juntalla ajetaan timeäfji, ja niin fätytämät omat malmiit. Säilä 
lailta perustettuina ne ptyfymät aina tuimina, lujina, eifa 
ote pifaifet ruo^oittumaan.



5(ttanmmeit eli ©uliettta.

spenfaŜ aibat osat tarfoituffen mufaijtmmat, fauneina 
mat ja fyelpotmmat soimaSfa pitää. }̂ää=a(ta on että pen̂  
}a§saitaan salifoibaan feStäsiä penfaita. *puutarf)an ulfos 
puolelle laimetaan säfyintänfä 5:ttä tai 6:tta jalfaa leseä 
ja famati fysä oja. 3Kaa fiitä luotaan fyarjufft faSsiSton 
puolelle, ja tälle fyarjulle, jofa päältä tulee 2:ta tai 3:mea 
jalfaa (ftyjnärää tai puoltatoista) leseäfft, istutetaan aitâ  
penfaat. ;goS fjarjun multa ei ole tarpeefft ruofamultainen, 
faabaan fe autetufj! maatuneella lannalla tai paremmin 
lifyasalla ruofamuliatla, jota ajetaan päälle ja fairoetaan 
jtfälle pitfin fyarjun feSfeä, ja fttte istuttaminen aljetaan.

^enfaS^aitaan paraiten felpaasaifet penfaat osat feus 
raasaifet: £) rap il) ta ja (Crateegus oxyacantha), joSta 
tulee läpipääStämättömiä penfaS^aitoja; täfyän luetaan neljä 
iStufaSta f^nätää fofytaan; Ä u u fi (Pinus abies) joSta 
tulee fangen fauniita ja laajoja faSsasta aitoja, jotfa fyfs 
fl)in ja fesäinfin osat dösänä juojana; Ä arfia inen  
(Berberis vulgaris), StuotfiSfa portotta faSsasa penfaS, 
on mtyöS omanfa penfaS^aiboifft, ja fangen fauntS fyeleällä 
sifieriäif^bettänfä ja fauniilta marjoittanfa f f̂ft)inä, laufus 
matta fttä juurta lyötyä fuin niistä on taloubcSfa. Äubots 
tuif)in faSsasiin aitojin fopisat SBafytera (Acer plata- 
noides), Dratuom i (Prunus spinosa), S ire e n i (Sy- 
ringa |vulgaris), V iin ip u u  (Tiliä europsea) ja ^atasa  
(Ulmus campestris).

SBiereSfä olesa fusapiirroS ofoittaa uubiS s istutetun 
fubonnaiŜ aiban fappaleen.

$un)a 1.
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Satuttaminen on paraljiten toimitettama feroäällä, mutta 
läty laatuun ftyfftylläfin fuin muofifuntalaifet mefat omat tae; 
peefft mauraStuneet. SEaSfa fuitenfin fuuft tefee eroituffen, 
flllä mtyötyään istutettuna fe enimmiten menee ftuffaan ja on 
fenmuofji iStutettama ©lofuuSfa, niin että fe ferfeaa faS= 
mättämään uufia juuria ftyfftyfjt. ^StufaSten pitää feifotnan 
ftytynärän (2:ben jalan) pääSfä, mifä mtyöS on tarpeellista 
fubonnaiSaitaa iStuttaeSfa. ©tyfftyllä iStuttaeSfa on ufeaStis 
fin taiteleminen tarpeeton, ^jofaiftn jofa aifoo tiettyä fels 
laifeen istuttamiseen, tulee eteliä «valmistaa maa laittamalla 
fen uubeStanfa ftyfftyllä jättäen taimen alle tafoittamatta.

loimettansa oliS että, ainafin maalla, nuot puutarfyain 
ympärillä tamalltfet laipiot ja muut aibat fuin tntyöS fimis 
muurit enemmän ja enemmän fatoaifimat ja antaijtmat (taa 
penfaS=aiboille, jotfa omat fjelpommat, fauniimmat ja pa= 
remmin tytytäpitämäifet tympäri oleman luonnon fanSfa.

ÄaupungeiSfa fttä maStaan lienemät nuot mautyat ta= 
mallifct aibat tarpeen maatimia. StfiiStä moitaan tytytäljtyroin 
fytyöttyäfin jaata istuttamalla niiben miereen fäleriStifolle 
faSmatettamia puita, taiffa niitä taitetaan peittää iStutta= 
maila penfaita, jota fäty tefeminen fangett fääStöifäSti tai 
talon btymäfjt, joS istutetaan main fellaijta, joiben tyetelmät 
felpaamat talon tarpeeffL SoifeSfa paifaSfa nimitetään tä= 
fyän fopimaifimmat penfaSlajit.

lannoitus.

palanut nautain fonta on moimallijtn; fyemofeit ia 
lampaan fonta mätyemmän moimallinen, mutta femeempi ja 
enemmän lämmittämä, funmuofft fe on fopimin fätytettää 
fttfeään famimaatyan, jofa enimmiten pitää itfenfä ftylmänä ja 
nimitettynä fonnalla famaSfa tulee uuuttyeemmafft (fuot)feem= 
mafjt). SJJonellaifta tefoslanta^aineita mtyöS on, mutta foSfa 
niitä et mielä ole tyleifemmin fätytettty puutarhan miljeltyffeen, 
niin täSfä ei ole oifea tila puljuamme niiten omaifuuffiSta.

Sofa neljäntenä muotena on tarpeellinen lannoittaa 
maata puutartyaSfa. §)lncnä muotena lannoitetaan tyfft forte 
teli, feuraaroana lannoitetaan toinen, ja niin ebeSpäin, joten 
fopii muoroitella faSmienfin fanSfa ja rumeta järjeStöllifeen 
miljain muoroittelemifcen. ©roitufjta fiitä tätyttyty fuitenfin 
tet)tä, joS paifallifet fotytat eimät mtyöttytä fen feuraamiSta;
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ftttä mastoinhan faSnjien luontoa eliö istuttaa faSroeja, 
jotfa roaatiroat »ahrcaSti lannoitettua ja foSteata maalaatua, 
niinfuin faaltn laatuifta, fetteriä ja pää*artifoffoja *) y. m. 
fuiroitle ylännespaifoitte, ja ftten niistä tuIiS «äijä faaliS. 
©ellaiftSfa fot)biSfa täytyy pitää foSteaa maata roaatiroaifet 
faSroit määrätyttä paifallanfa ja järjestää lannoittamifen 
fttä myoben.

3Sef?.
puutarhan eti faStriSton peruStamifeSfa on hyroä huoli 

pibettäroä fiitä, että runfaS roeben faaliS on ftinä taiffa fen 
roiereSfä, ftllä f)arn?aSfa paitaSfa lienee lifinen roeben faanti 
tarpeettifempi fun faSn>itarf)aSfa. (Jifä ote yfctäfaiffi mil= 
laista roeft on. Suofferaa jofiroejt on parasta, fttälähin lät)be; 
roefi; huonointa on lammiffo= ja faitrosrceft, jota fuitenfin 
muun puuttceSfa täytyy täyttää. $un mieli faitnovoettä
faaba fopircafft on fe imettimettä nostettansa ammeefeen talli 
juuri fttä rcarten laitettuihin treftfäilpihin, feifomaan wuoro= 
fauben puhaltumaSfa. SBeben täyttäminen niin fylmänä 
fuin fe faircoSta otetaan roahingoittaa faStrcja forcaSti, ftttä 
niin fylmän rceben ja auringon lämmittämän maan eroituS 
on liian ifo, ja niin fylmättä rcebettä faStettuina faSroit 
turmeltuiftrcat, ja feuraufjet fiitä näfyiflroät pian.

karteleminen.

UfeaSti faa fuutta fyfeltärccin, fuinfa ufein ja fuinfa 
paljon tulee faStetta. kastelemista ei pibä tefitämän nfcems 
min fun faSrci ilmoittaa fitä tarrcittaroan, mutta piloin niin 
runfaaSti, että maa faSroien ympärillä tulee t)i)n?in tuetti): 
neefft. Ufein ja trtätjän faSteleminen ei ole miffifään rcarft: 
naifefft hyöbyfft, rcaan päin raastoin pitemmin rcabingofjt, 
ftttä faStelemifeSta fuortuu maanpinta, jofa erittäinfin ftes 
menfpltuoSfä on tjaitafft itämille ftemeniUe ja niiben (oraS; 
tumifelle) eli taimimifette.

parhaiten fopiroa faStelemifen aita on «arkain aamulla, 
ennen fun auringon fäteet omat ferjenneet lämmittämään 
maata, niin myös illalla, ©i fen »uofft ole pitäminen fitä 
luuloa, että joftt faSn>i, otjitfe mentynä tai unhotettuna

5

*) ftertuffaita, patroelfaita (=  fronättäfotfoc).



mainitulla ajalla, oliS jätettäpä t)iufencmaan ja futfaötu= 
maan rceben puutteena; ei, fyeittäfäämme faiffi fellaifet luu* 
lot pois ja fiirefytifäämme antamaan fille reettä minä päi= 
vtän aitana fyyroänfä, fuitenfin pitäen rcaaria ftttä, mitä 
fylmäEä roefcellä faStelemifeSta fanottu on.

6
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käillä ymmärretään femmoifia, jotfa ofittain tebbään 
fyysin särmäin, ofittain tarsitfesat runfaamman paljouben 
lämmittäjiä aineita, soiDaffenfa fylminä talsufuufaufina 
faSsattaa tuoreita faSsaffia, joita emme ilman näitä faifi 
ennen fun fefän aifana. hiillä on fentäfyben fuurempi arso 
finä aifana jolloin faSsaffien tuottamifeen tarsitaan enempi 
taitoa ja huolta ja ne roetäroät enemmän fulunfiafin.

$ol)joifia ja luoteifia tuutia saetaan fuojatulle pais 
falle, mieluiftmmtn juoneen feinä̂ roiereen tai laipion taf)i 
penfaSsaiban viereen ja auringon puolelta aufeatle paifalle 
footaan farjan fontaa, paraiten lämmintä saan ei palas 
nutta, niin paljo fuin tarsitaan niin monelle febätte (ar= 
fulle) ja affunoille fuin aifomuS on panna. Sonta luo= 
baan farfyeefen eli niin pitfään ris iin  fuin tarsitaan enfin 
aijotuille fet)ille. £äSfä on fonnan sara aprifoittasa, ftllä 
ainoaSti yfytä neluaffunaiSta fefyää sarten tarsitaan 10 tai 
12 laillista fuormaa. Äofoon panneSfa on fatfominen että 
lämpimin fonta tulee mafaamaan fartjeen feSfetlä ja pol)s 
jaSfa. Sangen tcirfeä afia on että pot)ja, jolle faSsatin* 
lasa tefybään, ei ole sefifituinen; joS niin utauu, niin 
märfyyS on poiStettasa peitetyllä ojalla, jofa parhain me* 
neStyy fyffyflä ennen. SKyöS on maa ebellifenä fyffynä 
peitettäsä farjan fonnaEa, leteillä j. m. f. ettei fe fylmety 
firreffi, jofa paljon siisyttää tasan teloa, fenfautta, että 
fonnaSfa olesan lämpimen täytyy enfin fulattaa fylmettys 
nyt maa ja saSta fitte fäybä läpi faiffi päättä ntafaas 
sa fonnan paljous, jonfa pitää lämpenemän fontafarfyeen 
lämmöstä ennen fun lasan tefo menestyy.

Äuin fitte fofo farfye on läpeenfä lämmennyt, fefyites 
tään fitä fiitä tasalla, että faffi t̂ enfeä (fumpifin tabifoU



lanfa) alfaraat päästä fehittämciän fontaa niin että faiffi 
fuin ennen oli ftfällä mtf tulee ylimmäffl ja päin raastoin, 
roifuSti fatfoen, että faiffi olfifet ofat parhaiten pudistetaan 
uloS ja pannaan ftfimmäfft. &ätä tefoa tekään fifft fuin 
ferjetään toifeen päähän, ja fitte fe jätetään liifuttamatta 
fifft että uubeSti raarftn iämpenee. 3<>S toraa paffanen tulee, 
niin on paraS neurao peittää farhe raanhoilla laraan luu* 
tuilla, lautoilla tai oljilla, ettei fuinfaan jäf)tyift.

Äuin fitte fontafarfyo on raarjin lämmin, niin alje= 
taan laraan laitoffeen. Garbon pitää oleman tv>äf)intänfä 
fal)ta fyynärää (4:jää jalfaa) leraeemman fuin tehän leraeyS 
eli affunain pituus. Saraan laSfemincn fäy melfein fas 
maila taraalla, fuin fonnan fet)ittäminenfin, fuitenfin ftllä 
eroituffella, että leraeyben ja pituuben määrättyä aljetaan 
laSfeminen ftten, että fonta hyrain teetetään ja laSfetaan 
määrättyyn leroeyteen laSfien lämpimimmän pohjalle ja olfi= 
fet ofat äärille, jotfa jälfimäifet pannaan raarftn pystyyn, 
©onta taputetaan tabifoda hyrain, että pohja tulee jäineäfjt 
eifä laSfeu epätafatfcSti. £ähän päälle pannaan peitteeffl 
luuttuja tai lautoja estämään lämpöä haihtumasta, ja fo= 
raalla paffafella tai tuiSfulla (lumifateella) peräti jäfjtys 
mäStä.

S'oS fe raastoin luuloa tulee fylmäffi, on luonterain 
feino faaba fe uubeSti lämpenemään feuraaraainen: lämmis 
tetään raettä, nostetaan fehät ftattenfa ja affunat pibetään 
raalmiina. Äiefmraa raefi faabetaan muutamiin raejifannui* 
htn, jotfa upotetaan laraan pohjaan ja peitetään fonnatta, 
fun perästä affunat joutuin laSfetaan päälle ja niiben päälle 
niinimattoja ja luutut. Säilä luonteraatta feinolla faa* 
baan jähtynyt laraan pohja tarpeellifen lämpimäfft raebeStä 
nouferaalla höyryttä.

Äuin fehät oraat päälle laSfettuina, affunat päällä ja 
alusta h*>w'n lämmin, pannaan multa päälle, fttte fuin 
alusta on taputtimetta Ijyrain lujafft ja tafaifefft taputettu. 
9J?ullan pitää fyffyllä ennen oleman foottuna läjään ja peu 
tettynä, niin ettei fe ole fylmettynyt. ©itä pannaan raä= 
tyintänfä fortteiia (6 peufaloa) ja forfeintanfa raaaffaa (8:ffaa 
peufaloa) paffulta ja pitää fen oleman raoimattiSta, feraeää ja 
ruofaiSta multaa. Äolmen tai neljän rauorofauben perästä 
fe on, joS muutoin alusta on tarpecfjt lämpöinen, raalniiS 
fäännettäraäfft, jonfa jälfeen fitä hyrain harataan (rautafjaras



salia), ja niin fe on salmiS fylsettäsäffi ftiljen aijotuilla 
ftemeniliä.

^uoltlämptmät lamat
Släiben perustaminen fäy famatla tasalla fuin lämpis 

mistä on fanottu, fuitenfin fiitä eroituffella, että näitjin tars 
sitaan sätjemmän farjan fontaa, jonfa fefaan, joS sara on 
säf)ä, fopii panna lefytiä, sankoja otfia, fammalia sans 
fyoitta ruotjofeboilta, päiStäriä, pienefft t)afattuja fuufen fyas 
suja y. m. y. nu ^tfeStänfä ymmärrettäsä afia on, että ne 
tefybään ja niityin fylsetään myöhemmin fun lämpimiin las 
soifyin.

p iittä* lamat»

Säilä ymmärretään niitä Iasoja, jotfa efcetlifenä suos 
tena osat pibetyt lämpiminä tasoina, joista siimeinen f)es 
belmä on fyffyltä forjattu, ja fitte osat uubeSti fäännetyt 
ja peitetyt etteisät faa fylmettyä* ^etmifuun lopulla tai 
SKaaliSfuun atfupääSfä *) faabaan peite ottaa poiS, fääntää 
maa, barata ja fylmää fellaifia faSseja jotfa faSsamifeffenfa 
tarsitfesat sätjemmän lämmintä»

&adroattttlan>am fjotfcanta.
Stiin pian fuin las at osat fylsetyt, peitetään niin

fyysin lämpimät fuin puotilämpimät lasat ja pibetään peis
tettyinä fifft fuin fiemenet osat itäneet ja alfasat näfyä 
maan päältä. SäStä ajasta täytyy pitää sifu  saari fiitä
ybben päisän taimin lyöminen soi ufeinfin tuottaa fofo
fytsön fyästfin. 9tiin pian fuin fytsö näfyy tulesan 
päälle, otetaan peite pois, joS päisä on firfaS ja auringon 
paiSteinen tai ilma muuten fuopea, ja pannaan taaSjälfeen 
puolen päisän päälle fuojaamaan yöltä niitä hentoja tais 
mia paffafelta, jota ne fuureSti araffusat, niin että fyieno 
utyofin soi fuolettaa ne.

^tma on faSsien elämälle ja meneStyffelte sätttämäts 
tömäSti tarpeellinen, funsuofft fitä pitää päästettämän las 
soihin niin paljo ja ufeaSti fuin fää myöben antaa. &uu= 
lettaminen eli ilmaa päästäminen pitää aina tefytämän tuus

*) 0uome3fa atnafin jotafuta rciiffoa tai fafjta
©uoment. mut§iuiu3.



Ien fuoja=puolelta. 2Barf)aifeEe fytraötte on ilmaa pääStets 
täraä crinomaifen raaroraaSti, ja (joS laraa on hyroi» tänu 
min) öiftnäfin, ofittain paäötääffi laraaSfa umpeen fuljettua 
fonnan höyryä, ofittain efteiraät yentuifet taimet fyöffäljtäift 
forain rajusti ja fitte fuoteutuifi. ©itä myöten fun päi= 
raät pitenevät auringon ylempänä fäymifen rauofft, lifätään 
tuulettamiStafin. SRyöf)emmin fevoäättä annetaan laufaatla 
ja firffaatta päiraän paiSteifella ilmatta runfaaSti ilmaa la= 
raan ftraupuolelta. kastelemista ei faaba unhottaa, fun maa 
auringon paiSteeSfa tuimaa. SBeben pitää oleman jotenfin 
haaleaa, fittä ei mitään raahingoita laraan lämpimeen tottu* 
neita taimia niin pahasti fuin fylmättä raebettä faStaminen.

kylmäin laraain hoito on melfein yhtäläinen fuin länts 
pimäinfin, fuitenfin ftllä eroituffella, että niin pian fuin fyU 
mät lamat oraat lylraetyt ja päiraän paiSteifet päiroät tule= 
raat, niin otetaan peite poiS, fillä auringon paisteen pitää 
näiSfä raaifuttaman itämifen. kylminä öinä ja pilroifinä 
päirainä pibetään peite päällä. 9tämät lamat eiraät myös* 
tään ole niin arat tuulettamifelle, fuin lämpimät oraat.

SäntpMamatn f't)I mäntin en.
häihin fylraetään taraallifeSti fellaifia fteineniä, joista 

toiraotaan raavain faataraan tuoreita faSraaffia: niinfuin 
lehtifraSfia , t i l l iä ,  la ftufaa, lehtiperfiljaa, pi; 
naattia ja fuufaubellifia  rebiifiä. Snftmtnäinen fylraö 
tehbään Sammifuun lopulta; fitte jatfetaan fitä jofa toifena 
raiiffona, että niitä alinomaa otiS raarana tatraen aifana.

Se h tifra S fi (noufufaS *)). Sätä lajia on fähcrä plu- 
mage (töybtönen *)) paraS. kylmetään hyroin taajaan eifä 
peitetä muuta, fuin että ftemenet hyrain tafaifeSti peittyraät. 
SBaatii paljon foSteutta, itää taraallifeSti 5:nä rauorofautena 
ja felpaa fyötäraäfft noin faljben raiifon päästä.

S i l l iä  fylraetään jofo yfftnänfä tahi muiben ruofafaS; 
raien fanSfa. yfftnänfä fylraetään byrain taajaan, muiben 
fanSfa harraaan. Sarraitfee 2 tai 3 raiiffoa itänii=
feffenfä ja tafaiSta foSteutta. kelpaa ruafft 4:n—5:ben 
raiifon päästä.

*) ©utfujen roäliäfa olemat n imi tysten fnomennutfet  
ja nimettömät muistutut f et fitoujen alta on tefintjt firjan oifotufija

3- a®. §.



Saf tufa (rauohenfaali) eräs [ai lehtifalaattia. kyU 
raetään fangen taajaan, fillä fitä nautitaan työtuin hentona. 
SKultapeite oltoon *|4 peufaloa. 2stää taraallifeSti 5:tenä 
6:tena päimänä. 9iautittaraa 2:fcen tai 3:men miifon päästä.

Sehtiperfi l jaa fylraetään fangen taajaan. Äabben 
rauotifet fiemenet itäraät »varhemmin fun raiime=rouotena 
footut. SKafaaraat fuitenfin 2 raiiffoa ennen fun itämät. 
Äelpaa nautittaraafft raasta 5:ben 6:t>en raiifon perästä.

pinaatt ia,  häistä oraat piiffifet ftemenet parhaita 
fylraettäraiä laraaan. kylraetään fangen taajaan. SJJulta* 
peite h^^ää puolta peufaloa. £jtää taraallifeSti 10:nenä 
rauorofautena. kelpaa ruuafft 4:n 5:ben raiifon päästä.

Slebitfiä. SSarhaifimmat ja parhaat oraat puifeat
ruufunpunafiet, puifeat franSfalaifet, ruufunpunaifet raalfoi= 
fet juuripääStä, niin myös ynunyriäifct, lyhytnaattifet
tumman punaifet, ruufunpunaifet ja raalfoifet. ©aabaffemme
ne fauniifft, niin ei pibä niitä fylraetlämän raaan iStutets
taman fitä raarten tetybyn tamman eli l)ammaSpuun mu* 
faan. SBiereSfä oleraaraa piirros (furaa 2) näyttää tä;

män hammmaSpuun 
roa 2> niuobon.  ̂©e tehbään

fuin teliä ftfältä on 
teraeä. Jpampaat leifataan peufaloa pitfiffi ja niin har= 
moifft että niiben mäli terästä terään tefce peufalon. Säntä 
hammaSpuit painetaan ftleäfft harattuun maahan, hammaS= 
ten pituutta fyraää.n ja aina fafjta peufaloa leraeällä viirien 
raälillä. ^ofaifecn hampaan pistämään pannaan ftemen ja 
fitte läraet peitetään inullalla. 5:ben—6:ben rauorofauben 
perästä tulemat taimet päälle. 9?e maatiraat fitte paljon 
ilmaa etteiraät foifahtaift pitfiffi ja raetelöiffi. ©yötäraät 
noin 5:ben raiifon päästä.

fOtyp^emtnin teljfcytttä lamoitta roiljeltäroiä ntofafnstucja.
M illä  raitjetlään ebeftä nimitettyjä ruofafaSmeja ja 

lifäfft fuf fafaal ia,  gurf fuja ja melonia, mataloita 
t u r f i n  papuja, marhaif ia perunia, raarhaifia fo= 
f  e r i  s ja fi lpistyerneitä, moi l iai f ia, falaatt ia, fefs 
ler i i tä y. m.
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Äu f f af a ali. parhaat tasalla sitjeltäsät lajit osa 
Carter’» dwarf mammouth, uufi fefyuttu englanti lainen 
faäpiö *) ja © r f u r t i n  fääpiö *) jota pibetään par* 
fyaana mataloiSta, ifoilla fyetjafesan salfoiftlla lehbillä ja 
lujafupunen. fiasalla siljelleSfä ei tarsita enempää taimia, 
funsuoffi ftinä on fyEä, että enfin tehbytle lasalle fylses 
tään niin paljo ftemeniä fuin taimia tarsitaan.

Äun fuffafaali 5 taimien iStuttamifeffi määrätty lasa 
on salmiS, niin fiihen fylsetään pinaattia. SRiin pian fuin 
pinaatti alfaa tulla päälle, istutetaan fuffafaalin taimet 
5:teen ris iin  fufyunfin fefyään, ja puoli fyynärää jofaifen 
taimen säliä, fiefyän teseyS on arsattu 5:beffi jalaffi (2l\t 
fyynäräffi). 9Kaan pitää oleman fasifefaiSta turse*multaa 
ja tylsin maatunutta nauban fontaa. $ol)ta fuin pinaatti 
on leifattu, on faali salmiS mullattasa; ja tämän tefytyä 
täytetään faiffi tyhjät multafupujen sälit palaneella nauban? 
fonnalla, eitä ole taimin lyöminen faStelemiSta filloin fuin 
fitä tarsitaan. taimet osat istutetut SJiaaliSfuuSfa
niin fuffafaali on salmiS teifattasa Soufofuun alfupääSfä. 
pinaatin äSfen fanotutla fnlsämifetlä lasoihin soitetaan 
fe etu, että faabaan faffi tuloa, ja pinaatti onftn jo tasalla 
feSti patfinnut tasan rafennuffen.

<§ysin sarhaifeffi fuffafaalin faamifeffi, fylsetään fte= 
menet (SyySfuuSfa pudistetulle lasalle. 9liin pian fuin 
taimiSfa näfyy neljäs leljti, istutetaan ne neljää peufaloa 
fysiin fyietafefaifelia ruotyoturpeen mullalla täytettyihin laatii 
foibin eli febifföifyin ja fafybella peufalolla tainten säliä, 
kebiföt fiirretään ilmaifeen lasaan, feifomaan fiffi fuin 
paffanen alfaa hätyyttää, ©itte ne fiirretään silsaffaan 
faSsifyuoneefeen tatyi afuinfyuoneefeen niin lifi affunoita fuin 
matybolliSta. Sämmin ei faa nousta yli 4:n asteen fielfion. 
kasteleminen tefybään sarosaSti, fellaStuneet ja mäbänneet 
letybet nypitään sifuSti potS. ©idä feinolla on aina saf^ 
soja taimia sarana, jotfa eisät ole niin arfoja, fuin läms 
pimätla lasatla faSsatetut, ja jotfa päältifefji tuottasat 
sarhaifemman ja paremman tulon. SoS ne sarhain uloS 
istutetaan, fuittaa niistä tulla fypfiä fiemeniäfin.

*) ttfeoita pienimmän taatuifia faStoeja on nimitetty fääpt*  
ö i f f i  ( =  broerg) fuurimpain famanfufuisten fu^teen, joita fano* 
taan j f t t t i l ä i f i f f i .  D ifolufijan muiötutu§.



1

® u r fu t .  SBarfjaiftmmat ja fatoijtmmat lajit eroat roiljes 
r iäi fet jaroal foi fet letf eroät (flang), feSf ipit fät  roifyes 
riäifet, englantilaifet ja f fo t t la n t i la i fe t  roarhai* 
fct laroagurfut, carliest frame, handglass.

SRyöfjemmät lajit, jotfa eiroät menesty fylmällä eli aroois 
mella maalla, roaan joita täytyy roiljcllä laivalla tullaffenfa 
täyteen fefoonfa, mutta faSroaroatfin puolta ja foto fyynäs 
tää pitfiffi, eiroät ole niin fateifat fuin nuo roäf)emmät lajit, 
mutta forroaaroat fen foollanfa. Suurimpia ja parhaita ye= 
belmiä eroat voifjeriäifet f i inalai fet  letferoät, Roman 
emperor, voif>eriäifet arnftäbter ja roalfoifet am* 
ftäbter, Patrik, Weedon’s long frame, man of Kent, 
Sion-House, Walkes’s travellor, victory of England, 
roalfoifet non plus ultra, preiS »on Syön, gladia- 
tor, Jgtmalayan jä t t i lä i fe t ,  racehorse, victory of 
Bath y. m.

(Murffutainten faSroattamifeen tarroitaan erittäin niin 
futfuttu foju eli roäf)empi yfS’affunaineit fef)ä- kel)än pohja 
teybään pölfyiStä, päällystetään ferroffella fuufen harouja, 
ja niiben päälle fafyan puruja tai nayfurin parffia. ®ur= 
fun ftemenet istutetaan möyheällä liljaroatta mullalla puo* 
lellenfa pantuihin 4=peufaloifiin ruuffuihin. Heljän—5:ben 
rouorofauben päästä eroat ftemenet tulleet terälle. Sitä  
myeben fuin taimet piteneroät, lifätään ruuffuihin multaa 
ftrffalehteen (fybänlehteen) faaffa. Säilä taimet roahroiStu= 
roat roabroaSti ja ajaroat hyroän joufon juuvil)apfta, jotfa 
roetäroät runfaammin rarointoa taimeen, joSta faSroaroaifuuS 
roayroiStuu. Saroa fioitetaan famalla taroalla fuin lämpö= 
larooiSta en felitetty, ja fatfotaan että ympäryŜ palteet ptbe* 
tään yyroin lämpiminä. Stuufut feiforoat faijan puraisin 
tai parffiin fifään fairoettuina. SoS taimille eljfä tulee roila= 
fampi eli lämpö fetyäSfä alenee, jofa ofoittaiffe ftllä että 
tainten lefybet alfaroat fellaStua, niin on toinen lämmin laroa 
roalmiS, johon foju faiffine fifufftnenfa fiirretään. kaSteles 
minen, joS fttä tarroitaan, on tel)täroä erinemaifella roaros 
roaifuubella. kojun lämmön pitää oleman 25 ja 30 Sei* 
ftuSaShen roälillä.

SBarhaifempia ja roähempiä lajia istutetaan folme tainta 
funfin affunan alle; ifompia ainoaStanfa yfft. Saroa on 
roalmiStettaroa famalla lailla fuin lämpelarooiSta on [eli* 
tetty. Auttamista e* ole ennen alfaminen fun J^elmifuun
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lopulla tai SMaaliSfuun alfupääefä, ftllä päisät osat fosin 
l̂ byet, eifä aurtnfo paista tarpeeffi. Saimet fiirretään multa; 
möfyfäleinenfä, febän fe§fetle. äärille istutetaan falaattia, 
satiaista laatua, jofa joutuu ruofasaffi ja otetaan pois 
ennen fun gurffutaimet tarsitfesat foto tilan. felle;
riitä sarl)ain larsitaan, ja on oltu buolelliSna fylsämään 
fitä enfin tehtyyn lasaan, niin fen taimia nyt istutetaan 
fefyän alifeen pääfyän 3 tai 4 peufaloa tainten säliä. ^o3 
lasa liiaffi jäbty», niin ympärySpalieeffi muutetaan pala; 
matonta besoSfontaa. 3o^ ostamista tarsitaan, niin se; 
ben pitää oleman haalean, eifä faat>ettaman aisan taimen 
päälle, saan ympärille. S t̂uttaeSfa »ibetaän saari että 
taimet tulesat ruubun feSfipaifalle, sälttämifeffi tipuntaa, 
jota eisät feStä.

©urfut meneStysät parhain fasen;fefaifeSfa ruobotur; 
peen mullaSfa, ja saiffa fiinä sielä oli§ mätänemättömiä 
turpeen palafta, niin ei fe mitään baittaifi. ©emmotfeSfa 
tnaaSfa ne eisät faSsa niin pulSfeaSti sarretlenfa ja lei); 
bellenfä, mutta antasat fitä enemmän bebelmää, jofa luon; 
notttfeSti onfin pää=afia. SasoiSfa tasallifeSti pibetty multa, 
jota lasamullaffi futfutaanfin, ei fosi gurfttille ollenfaan. 
9te faSsasat fiinä fyllä loiStasaSti, mutta tefesät säbem; 
män bebelmää, jofa eniten tulee pilfullifefft ofittain maaSfa 
olesaSta patjoubeSta palanutta fyesosfontaa, ofittain fiinä 
olesaSta paljosta falpietariSta, joSta pilfut tulesat.

SBarbaifimmiSta fyebelmiStä jätetään ifoimmat ja fau; 
niimmat. Stämät faasat jdäbä olemaan lasaSfa niin fau; 
san fuin inafybolliSta. Äypfinä ne osat tumman feltaifet. 
3oS ufeempia lajia gurffuja faSsatetaan niin on sälttä; 
mättömäSti tarpeellista firjoittaa laji;nimet faiffein taimien 
päälle, jotfa fiemen;gurfuiffi aijotaan. ©aina on tefytäsä 
fitte fuin ne osat fypfyneet ja ylös leifatut, ftUä lajit [uit; 
tasat pian utauta saifyetuffeen. 9ie osat leifattaroat niin 
sarbain ettei s ilt i niitä louffaa. ©itte ne fäilytetään s i ;  
lua saStaan saruStetuSfa l)uoneeSfa fiiben aSti fuin ruoS= 
teifet pilfut näfysät, jolloin fiemeninen jtfuSmäifyä leifataan 
uloS ja puferretaan sefiaStiaan ja liifutetaan bysin fefa; 
fin, joten mäil)ä ja felsottomat ftemenet noufesat päälle ja 
taitetaan taataa scben fanSfa poiS. ©iutta felsoUifet fie; 
menet uppoasat pohjaan. 9?e sirutetaan yhteen menoon 
puhtaalla sebellä, ftffi että pubbiStusat faifeSta tartunnat;

13

2 *



feöta Hitasta, jenfa tetjtyd meft mifuSti faafcctaait pois ja fte= 
menet fjajottetaan fuiroumaan, fatfoen mifuSti etteimät faa 
homehtua. t̂yrnin {uimina ne pannaan puSfufoiljin lajin nimi 
ja muoftlufu firjoitettuna päälle. $fot lamagurfut antamat 
fangen fääStöfäSti ftemeniä. 9te ppfijmät itäminä 6 muutta. 
2Banl)at ftemenet omat aina pibettämät parempina fun miu 
meifenä muotena footut, ftttä ne tefemät aina runfaamnttn 
hebetmiä.

SK el uun i t  (Cucumis Melo). 3?ämät jafaumat uur= 
to i f i i n  ja cantaloupiin, joiben Î ebelmtSfä omat joten= 
fin ffymät fotot eli urat, ja merffosmeluuneihin, joiben 
fuori on hltänänfä fubottu merffomaifilla juonitta. Äoroi= 
ftSta omat parhaat feuraamaifet: marhaifet f 1 or, roat= 
haifet preScott, k tiS  t i in a, parifer=glocfeit; myöhäis 
fempiä: amer if faiai fet  fofer ifet  ja aSt rafanit .  3Serf= 
fomeluunoiSta omat feuraamat parhaita: marhaifet: mai=, 
i fot marfyaifet 9ieapeliSta, marh aifet perfi alaifet, Buch-wood; m'.H'1'ätjct: ifo  chito (herffuinen), Jenny 
Lind, foifea pietari lainen (omal fran @:t ŜeterSs 
burg), ifo hmmhrtäinen merffoinen ja jä t t i lä inen  
metffoinen (fuurtn faifiSta ennättämä 18 tai 20 naulan 
painoon), ananas, erfur ter  preiS, f i l  e ä fareptalainen.

•Kehumin taimia faSmatetaan famalla tamalla fuin 
gutfun taimista on [anottu, maiffa ne maatimat mielä enem= 
män lämmintä.

SJleluunit tarmitfemat melfein famaa hoitoa ja famaa 
maalaatua fuin gurfut, fuitenfin ftttä eroituffella, että me; 
lunnia täytyi) leifata faabaffenfa f>ebelmää, jota gurfuille 
ci tarmita.

■Jliin pian fuin taimet omat tarpeeffi faSmaneet, letfa= 
taan ne poiffi neljännen folmun miereStä. Sälillä olemista 
folmuiSta lähtee fitte uufta marfta (fösnnöffiä) faSmamaan; 
nämät fatfaiStaan taaS neljännen folmun päältä, ja niistä 
marfiSta jotfa fitte tulemat, leifataan fjeifoimmat pois ja 
mahmimmat fääStetään. SeiffaamiSta pitfitetään i)t)te= 
nänfä. @i ole luulemista että leiffaaminen tefee niille pa= 
âa, päin mastoin fe ebiStää hebelmän faSmattamiSta. 5Wes 

luunin ftemeniä toetaan famalla tamalla fuin gurffuin fte= 
meniäfin. 9?e phfhmät fauman itäminä; manljat omat etut= 
femmat äSfen faatuja, ftttä ne tuottamat enemmän hebelntiä. 
9iiin pian fuin ktelmän alfu en joutunut fanan munan
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fofoifeffi leifataan hebelmäroarff f ah ta fotmua latroempaa 
poitfi, ja famaSfa faitti fyeifot s>X6Hifet lonferot. @aabaf= 
femtne tähftfaSrouifta hebelmiä, ci ole pitämistä ufeempaa 
fuin 5 tai 6 funfin affunan alla. kaiffi tarpeettomat, lon= 
ferot leifataan teiffaamiStanfa pois, että faiffi taimen ra- 
minto tuliS h^lmän f)i)t»äfft. 3ofaifen hebeltnän alle pan= 
naan laftliuSfa, ettei fe pahentuift tarttumifeSta maahan. 
@e jouduttaa mi)8S typfhmiStä. ilmoittautuu
meluunan mieluifetta hajulla ja fyetteällä lä t̂emifellä roar= 
reSta. 3°$ fe jätetään fauroemmafft olemaan, niin fe ufeinu 
min ottaa remetäffenfä. meluunia martain istutetaan, 
niin fuittaa jo ÄefäfuuSfa olla fijpftä hebelmiä. SlinoaSti
i)fft taimi istutetaan funfin affunan alle.

S u t f i n  parout, matalat*) eli penfaffaat. Samatta 
faSroatettaroaffi fopiroat lajit omat feuraamaifet: roarhaifet 
hollant i laiset  mieffaifet lamapamut (tibiga hol= 
länbffa froärbS bänfhönor) fieltämättä meifäläiftlle oloille 
fopimimmat; roarhaifet pit fät feltaifet SBi l lmot in;  
roarhaifet fääpiöpamut; Sionhouse; fuuS roi i f foifet  
(early six vecks); roarhaifet englantilaifet malto* 
fuorifet. Äaiffi nämät omat roarhaifttutenfa muoffi fan= 
gen fopiroatfet lamalta faSroatettaroiffi.

3lrmeluSfa, fumpifa on etuifempi, jofo istuttaa parout 
fuoraan niille määrättyyn lamaan, tal)i fiitjen istuttaa ebellä 
fättä faSmatettuja taimia, on etu annettama tainten faS= 
mattamifelle, jofa tai) jtten, että pamut istutetaan peufalo 
aina mätiä fojuun, famaten fuin gurfttn taimista on fa= 
nottu. 9ie tulemat päälle 6:ben tai 7:n päimän aitana. 
3ioS main mä()ä mara taimia tarmitaan, niin ne istutetaan 
roähäifeen matalaan puulaatiffoon, jofa pibetään lämpimäSfä 
afuutyuoneeSfa taf>t faSmil)uoneeSfa, tulen pefän lifettä. 'JJiin 
pian fuin ne omat lemittäneet faffi lehteä, niin ne omat 
malmiit iStutettamifft. Sämmin lama pibetään malmiina ja 
fiifjen paronit taimet istutetaan 5:teen riroitn puoli fi)i)närää 
iStufaSten mäliä jofaifeen fehääu, ja faStetaan haalealla roe= 
bellä. 3ie painetaan niin tyroään fuin firffalet)tiä ntyö= 
ten, ja fttte nämät nppitään pois niin pian fuin Ijelteeroät, 
ftttä ne rupeeroat taroan lämmöSfä pian homehtumaan ja 
mätänemään, joSta fofo taimi fuittaa mennä fjuffaatt. Sain*
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tcn vrälipaiffoi£)in istutetaan roarhaiSta falaattia, tahi fyl= 
roetään haroin harroaaan tilliä, rebiiftä taltta pinaattia.

©itä myöten tuin parout faSroaroat, täytyy fefjtä for; 
teentaa, etteiroät taimet lyttää ylös lafta roaStaan, joöfa ne 
pian fuittaroat jofo paleltua tai auringon fyelteeSfä tärroentyä. 
Äun papujen roälttn istutetut faSroaffet oroat pois forja= 
tut, mullataan parout ja roirfiStetään roebeEä fuiroana aitana. 
3tuuafft telpaaroia papuja faabaan 8:ffan tai 9:ffän roiiton 
tututtua. g)hfcen tai ufeemman affunan aluSta pibetään fte= 
menpapuin faamifefft. 9ie pyfyroät itäroinä 5 rouotta.

perunat. SBarljaiftmmat ja fatoiftmmat lajit oroat: 
ymmyriäifiStä lajista: fuuSroi i f foi fet ,  roarhaiftmmat fat= 
fiSta; bisquit (tafjfeat), fangen fatoifat, erinomaifet, pöys 
täperunat (taffelpotatiS); fefäfuul l inen roarhainen, 
jauhoinen englanti lainen; ja Handworth’a early. 
Eittää lajia pit fät laroaperunat ja tul j f  alehtifet.

3oS perunat pannaan lämpimään naroettoon tai läm= 
pimään afuinhuoneefeen niin ne pian alfaroat itää, ja fun 
ibut tulemat 2 tahi 3:mea peufaloa pitfiffi, istutetaan ne. 
23?yöS foptt laroan alifeen ääreen panna moniaita laatiffoja. 
5oS halutaan faaba hyroin roarhain, taibetaan istuttaa jofu 
jouffo 5 peufaloiftin ruuffuihin, jotfa pibetään lämpimäSfä 
huoneeSfa tai !aSroi4)uoneeSfa, ja fitte fuin ne oroat faS= 
roaneet niin ifoifft etteiroät faa tilaa ruufuiSfa, niin ne iS= 
tutetaan laroaan tai 8:ffan=peufaloiftin ruuffuihin, joiSfa faa= 
roat olla ftfft fuin antaroat hebelmän. SBiljeltyinä roitmefft 
fanotulla taroalla fopti niitä istuttaa jo Soulufuun lopulla. 
.§elmtfuun lopulla faabaan fttte fyöbä uutis tuoreita peru= 
nia, ja roaiffa faaliS tänä aitana on roähä, niin fe fuiteit; 
fin on harroinaiSta herfuEifeEa pöybällä.

@nnen fun perunat istutetaan, fopii laroaan fylroää 
pinaattia, portlaffaa tai muita fellaifta. perunat istutetaan 
roiiteen rtroiin lamalla puolen fyynärän roälillä riroiSfänfä. 
9Kaan pitää oleman faSroaroan, feroeän ja tenun hietafefaifen. 
9?iin pian fuin roäliin fylroetyt faSroaffet oroat ylös otetut, 
fitfetään ja mullataan perunat, famaSfa faStellaan fttSfa 
tarroitaan. SRaata feritellään ufeaSti, jofa paljon joubut= 
taa faSroamiSta. Stoin 8:ffan roiifon päästä oroat perunat 
taroaEifeSti ruofaifet. ©iEoin niitä ei fairoeta ylös, roaan 
(flonitaan f. t. f.) roalifoitaan ifoimmat näin: maa otetaan 
roaroroaSti päältä pois, ifoimmat ja ruofaiftmmat otetaan
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tylöS, maa tapetaan taaS ftallenfa ja faStetaan felsollifeSti. 
Mun fe fttte faa jonfun ajan olla liifuttamatta, faa fttä 
taaö uubeSti flonia, famalla tasalla. Sätä tefoa teinään 
fiit>en aSti fuin uutifia perunia faabaan fyltnäStä maasta, 
jolloin siimetfet tyffänänfä otetaan ylös ja tasa täytetään 
muuhun tarpeefeen.

©oferiherneet. SBartyaifuubellanfa ja matalalla faS; 
sannoltanfa kisatta faSsatettasifft fopisaifet osat: b n p  
bomS (de grace) forttelia pitfdt; sarfyaifimmat ma; 
taiat fääpiöt, puolta fyynärää pitfdt; ja s a r  hai f et 
luifotyernect *) 3 forttelin pituifet. Dldmdt lajit faSsat; 
tasat pieniä palfoja, mutta osat jotenfin fatoifta. fiasoi; 
hin fylsetään enfin pinaattia, fitte istutetaan herneet peu; 
faloa fysään, folme peufaloa risien salilla, ja folme peu; 
faloa jofaifen herneen sdlid tisiSfä. 3iitn pian fuin pi; 
naatti on salmiS, otetaan fe poiS: maata footaan het; 
neen juuritie ja tytyysid sarpuja pystytetään pitämään her; 
neitä pyStySfä. Ät)lmään tasaan fopii istuttaa englan; 
t i ta i f ia  sartyaif ia fapeli^erneitä, joita hoibetaan 
famalla tasalla fuin matatoiSta herneistä on fanottu. 9iä; 
mät faSsasat fytlän pituififft ja tarsitfesat fentähben pit; 
fid tufesimpia sarpuja. äBarhaifimmat enfin luetellut osat 
salmiit JpubtifuuSfa, jdlfimäifct Soufo; ja ÄefäfuuSfa.

© i l  po herne et. SBarhaifta ja mataloita osat: sa r ;  
baifimmat touf o kääpiöt ; bishop’s, jalfaa pitfät; 
Daniel 0 ’Rourke, fyyndrdd tai 11|2:öta pitfät; empe- 
ror, fyynäräifft; prince Albert, fyynärää tai l 1̂  pit= 
fät; de grace, forttelin pituifet. 9?dmdt tarsitfesat famaa 
fyoitoa fuin foferifjerneetfin.

SJtoiliaifet. StäiStä osat full)o ;motl iatS **) nimi; 
fet ja ndiben joufoSta 2)ansi fer  parhaita ja sarhaiftmpia. 
jloSfa niitä tasallifimmin fäytetdän hywin sarhain, fopii 
niitä fytsäd taajaan. Siementen itämifen joubuttamifefft 
fdy laatuun fefoittaa niitä hietaan, pitää lämpimäSfä pai; 
faSfa ja aina tafaifeStt foSteoina ja liifuttaa fefaiftn ferran 
jofaifena päisänä. 9iiin pian fuin itu alfaa näfyä, pibe; 
tään tasa salmiina, johon ftemenet fylsetään ja peitetään 
puolta peufaloa pafjulta mullalla. 9te pibetään hy^in puh
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taina riffaruofyoiSta ja faStellaan runfaaSti päimän paiSteis 
ftna päiminä. Äplmälle lamalle fopii fplmää puolipitfiä fyor; 
nalaifia (fjornffa) moiliaifta, mutta nämät fplmetään mä* 
bcmmin taajaan, ftttä ne faSmamat ifommifft ja ottamat enem= 
män tilaa, »̂oibetaan muutoin niin tuin eSetlä on Janottu.

Salaatt i *) .  SBarhaiftmmat lajit oroat: fettainen 
S teinfopf ;  fjeleäit feltainen mpfpinen, erinomaifen 
tjpreä ia marljainen laji, lujilla fofytuullifen ifoilla fumuilla; 
feltainen bruine geef, feltainen fefjtuebenfopf (foferis 
falaatti); uufi feltainen parif i lainen.

Saabafft magmoja taimia {pimetään falaattia l)pmin 
fjarmaan, foSfa foettelemuS on ofoittanut, että taajaSfa fets 
fomaifet taimet pitemmin Ipffäämät ftemenfantoja eifä tee 
niin felmollifia lujia fupuja. Sama on feiffa, joS ne plöllU 
feStä lämpimästä tai tuulettamifen puutoffeSta tulemat fpöfs 
fäl)täneiffi tai fyentofaSmuiftfft. 9?e pitää mpöS iStufettaman 
uloS, ennen fun faSmamat ifoifft, ftllä tämäfin tefee paljon 
tulemain fupujen faSmamifeen. jfiitä fopii istuttaa jofo 
eriipifeen fel)ääu, tatji gurffu4amain äärelle, turfin papu= 
jen mälimait)in, taiffa ptefyenfä jofaifeen joutamaan paiffaan. 
^ofa toifena miiffona fplmetään mäl)ä falaatin=ftemeniä, 
niin että aina on taimia marana.

©el le r i i  ei toftn mälttämättömäSti tarmitfe lamalle iS= 
tuttamiSta, mutta joSfa faSmiStoSfa mabmaa fauppaa pibe= 
tään, on ufeaSti täfybellinen afta että martain faabaan fel= 
leriitä, olletifin fuin fe fplmälle maalle istutettuna miippp 
fauman fefän päälle, ennen fun joutuu rttofaroafft. £a= 
malle iStutettamafft paraS laji on m ärkäinen Setpjiger  
©elleri i .  fiämpölamain enftmmäifeSfä fplmöSfä fplmetään 
mäfyä felleriitäfin jonfun laman ääreen. 9!iut pian fuin 
taimet omat jotenfin mafymiStuneet, fiirretään ne maras 
ftalle toifeen lamaan, folmea peufaloa juurella tainten roä= 
Iillä. Sellerii maatii paljon märfppttä, ja fentäfjben, et 
pibä faStamiSta fääStettämän. Äutn taimet omat niin faS: 
maneet että niitä taibetaan nautita, niin otetaan E)armeu= 
taen jofa toinen, joten jääneet faamat enemmän tilaa ja 
faSmamat ifommifft. SKpöfyempi ftjiroö fplmälle lamalle tai= 
betaan mpöSfin tet>bä ja joutuu ainafin martyemnttn fun 
fplmään maalait fplmettp.
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laimifitionin ft)l»onmincit ja ftoito.

Saimilaroat oroat, niin fanoaffemme, faSroiSton emä, 
fiitä fiitä täfyteroät faSroiSton iStuttamifeen tarpecllifet tai* 
met, jotfa paitjt taimilarooja eiroät rooift tarpeeffi roauraStua 
täfäläiftnä muutamille lajille liifa h)f)tyroinä feftnä. SäSfä an= 
namme h^fäifen tiebon fiitä, minä aitana fufin niitä eris 
laifta ftemeniä on fplroettäroä, ollaffenfa roalmitt oifcana ai* 
fana iStutettaroifjt.

c§elmifuun lopulla fopii ftylroää Satroa* (eli nuppu;) 
art i fof foja ja felleviitä.

aftaaliSfuun alfupääSfä ftylroetään nttyöS latroa= artis 
foffoja ja fel ler i i tä, bragoonia, ja timiaania 
(thymian). Äuun loputta ftylroetään roarfjaiSta f uf f a faa; 
l ia, fcrocfolia, foferinoppofaalia, punaista fupu*  
(eli ferä=)faalia, ja roalfoiSta faatia, farooijafaalia 
ja brfySfelfaalta, »armaista fi)Sfäfaalia (fälrabbi), 
pur ju lauf faa ja meiramia.

,§ut)tifuun alfupääSfä fplroetään pttnaifia f) o 11 a nti* 
laifia ja mabeiralaifia jät t i lä is  f ipul ia, falaattia, 
farboonia. Suun loputta fylroetään m työläät f empiä 
fuf fataal ia, juuristojaroarfjaifentmaffiiStutuffefft,ruo* 
farabarberia, parfafyeinää (fparriS), falaatt ia j. n.e.

SoufofuuSfa fylroetään falaattia, ml)öl)äif empiä 
f t t f fafaalia ja juur i s to ja,  lel jt i faalia, nU)öf)äifetn= 
piä f i )Sfäfaal ia, g u r f fu ja  iStutettaroiffi maiben reu; 
noille, tybinpullia ja roaaleaa fel ler i i tä.

9£uppu = arti fofat. Siemenet ftylroetään lämpölaroalle 
riroeibin puolta peufaloa ftjroään fafjt peufaloa ftementen 
roäliä. 9ie roiiptyroät fafft roiiffoa ennen fun tuleroat päälle. 
3>oS eroat istutetut ^elmifuun lopulla oroat ne jtirrettäroät 
roaraftalle 9JtaaliSfuun loputta. Saimet otetaan roaroroaSti 
l>löS ja istutetaan 4=pcufatotfiin ruuffuihin, jotfa fitte ftou 
tetaan puolilämpimään laroaan. 9tiin pian fuin ne oroat 
juurtuneet, fu näfi)i) fiitä, että rupearoat faSroamaan, tuu* 
letetaan niitä runfaaSti. ^otafuta ennen fiirtämiStä fpl; 
mään maahan otetaan affunat pois päiroällä enft=aluffi, fit; 
temmin laroat faaroat olla peittämättä einäfin, että taimet 
ennen istuttamista totturoat ulfosilmaan. Sämä foSfee faif* 
fiin iStuffaifyin. p̂art)aat nuppiuartifoffalajit oroat: ifot 
punafinerroät ja bretagne.



(Selleri t tä fplroetään puolilämpimään laroaan fcproin 
taajaan, peitetään puolta peufaloa paffulta ja roaatii paU 
jon märfppttä. Siemenet tovroitfenjat noin 3 «uittoa itä= 
mifeffenfä. Sainten roaraftirräntä (ffolning) toimitetaan niin 
pian fuin omat niin paljon faSroaneet ettei fen feStäroät, ja 
roaraftirto onfin fangen tärfiä ftlle, jofa tafytoo ifoa felleriitä. 
taimet jtirretään puolilämpimään laroaan peufalon roer; 
ralla jofaifen taimen roäliEä, eifä istuteta liian fproään, ja 
tuuletetaan runfaaSti, niin pian fuin juurtuneet oroat. *$at= 
I>aatlajit oroat: leipjiger, er furter, berliner ja fyant; 
burger=juuri.

2)ragooni. ÄoSfa ifon joufon bragoonin ftemeniä fpl= 
irämifeStä ei taita puhetta olla, niiben olleSfa jotenfin faU 
litta, eifä niitä taimia tarroita ifommalla roaralla, ne pie* 
net ftemenet fplroetään ruuffuun tai ftemensaStiaan ja ftoi= 
tetaan jofo gttrffu=laroaan tai muusan fellaifeen ja pibetään 
tafaifeSfa foSteubeSfa. Siiin pian fuin taimet oroat joutu= 
neet peufaloa pitfiffi, niin ne istutetaan 4=peufaloiftin ruufs 
fuif>in ja uloS fplmään maaftan fofonaifeEa multamöl)fä= 
leellä fepeään f)ieta=fefaifeen multaan. Siemenet itäroät noin 
parin roitfon päästä.

& imi aa n i. Siiitä pieniä jtemeniä fplroetään fangen 
taajaan puolilämpimälle| laroalle, ja peitetään l |8:neSta peu; 
faloa paffulta mullalla. 9le tarroitferoat noin 3 roiiffoa 
xtääffenfä ja faSroaroat fangen l)itaaSti.

Su  f f af aa li. ^uolilämpitnälle laroalle fplroetään et; 
fu r t i la i S ta  fääpiötä, ifoa roarfyaSta er fur t i la iS ta,  
roarfyaiSta aafialaista, roarfyaiSto englanti laista,  
ja Carter’s dwarf mammouth-fuffafaa lia. SplmäEe 
laroaEe fplroetään mpöfyemmin a af talaista ja englanti; 
la ista,  2Balcfyer’n ja stadtholdel, mpöS uubempia lajia 
Salomon’s pariser, ponce, Lenormand, algier ja § ra n f ;  
f u r t i n  j ä t t i l ä i s t ä .  Siemenet fplroetään fyproin fyarroaan, 
tat)i istutetaan famalla lailla fuin rebiijtt. SJfaapeite melfein 
peufaloa paffu. 3°^ tila mpöten antaa jtirtää niitä roara; 
ftalle, niin muofataan multaa juurille fttfla; tai fpbänlefj; 
tiin faaffa. 9liitä roarotaan roifuSti fateelta ja roat>roalta 
faStelemifelta, jofa pian rooi tuottaa fofo fplroön bäroiöti, 
niin tarooin että niihin plöllifeStä märfppbeStä tulee mustia 
juuria, futen fanotaan.

SBroefoli, foferinoppofaali, punainen ferä;
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fani t ,  roalfofaali, faro oi jafaali ,  bt^Sfelsfaal i  ja 
ftySfäfaali fplroetään ja hoibetaan famaten fuin fuffafaali.

23rocf oli. Seuraamia neljää lajia pibetään (SnglanniSfa 
fuurimmaSfa arrooSfa: ifo fc i far i l l incn talrocllinen, 
G-range’n voarf)«ifet roalfoi fe t, roarhain en ci>pri täi= 
nen, roalfoiuen feroätnen. SBrorfolia täytetään meillä 
fangen roähän, joä foptnce fanoa ollenfaan. @ifä tämä laji 
taalta anfaitfefaan erinomaista huomiota.

©ofetinoppofaali  eli buippupäinen fupufaati. &ätä 
lajia oroat parhaimmat feuraavoatfet: f i lber, ainoa laji taa; 
lia jofa menesty forfealla paifalla; roathainen foferi  = 
eli toufosl)uippu, Johann e8 ja emperor. Äaifti roar= 
tjaifia lajia. 3)h)öf)äifcmpt on yorker, ifo, roähemmin lu= 
jalla furoulla.

*Punafupttf aali. Sätä on parhaat feuraaroaifet: » e = 
r ipuitainen roathainen erfurtet,  ifo roeripunainen 
ulmer, ifo roeripunainen hol lant i lainen jaroähcmpi 
mustan punainen hollanti lainen.

355alfofuputaal i .  Seuraaroaifet lajit oroat fuurimpia 
ja parhaita ja anfaitferoat tyleifeSti roiljeltää. SBathaifia 
lajia: roathainen er fur ter  ja roathainen hollanti» 
lainen; mijöbäifempiälajia:ulmercentner, f re i f fa lai*  
nen centner, braunfchrociger ifo tafapäinen, magbe = 
hurget, fchroeinfurtcr. Stämän ja bctqSheinfelberin 
roäliUä ci ole mitään eroituSta, maan ne omat i)htä ja fa= 
maa lajia, maitta fe faupaSfa fäty faljbella erinimellä. 3BaU 
toinen roenälätnen jät t i lä inen, Saratoroan läänistä, 
drumhead, ifo englantilainen tafapäinen laji.

@amoija=faali. 9?äiStä oroat feuraamaifet funrint= 
mat ja parhaimmat: roarhaifet lajit: feltaifet blumentha = 
ler, ulmer, SBienin fääptö, fopiroa laroalta faSroatctta= 
roafjt; chou marcelin, roathainen matala, Yhtäläinen fuin 
ebeEinen, fopiroa laroafaSroifft. 3)h)öhäifempiä lajia: ifo et- 
fur ter ,  vertus (fuurin farooija=faaleiSta), drumhead ja Vic
toria. Sätä h^fulliSta lajia faalia ei roiljellä täällä niin 
tyleifeSti fuin hornin fannattaift, crinomattain fuin fe feStää 
fauroan talroeafin.

SStpSfelfaali. SEätä lajia oroat matala broetg ja 
roseberry parhaita.

ÄhSfäfaalt (fältabbi). Sätä oroat roarhaifet roal= 
toinen rotenct ja maitoinen englantilainen parhaat ja



fäyraät laraallafin faSraatettaraina. 50iv>i>t)emmi8tä laista 
oraat ifot raalfoifet ja f ini fet jät t i lai fet parhaita. £ämä 
laji ennättää fofo 6:ben naulan painoon. ÄySfäfaalia tr>il= 
jeUään täällä peräti raähä ja fannattaifi fuitenfin yleifem; 
min railjeltää. 3̂yfyy l)i)U'änä fauraan feraään päälle, on 
erinomainen hyroä ja rnaufaS haukottuna fuffafaalin ta= 
«alla. Äaiffein faali=lajien fiemenet tulemat päälle noin 
raiifon päästä.

*Purjulauffa. Sätä oraat feuraaraaifet lajit parhaita: 
fefäpurju franSfalainen, täällä yleifeSti railjelty; edin- 
burger english flag; Ayton castle; Henry’s price, fafft 
uutta fel)uttua lajia; talrai=pur jtt, taraallinen, bra; 
banter, muSfelburger, von Rouen ja feltainen poitou. 
Siemen mafaa maaSfa noin 10 tai 12 rauorofautta ennen 
fun itää.

SReirami fylraetään ja hoibetaan famaten fuin ti; 
miaani. ©iemen mafaa noin fafft rotiffoa ennen fun itää.

punainen hol lant i lainen ja HRabeiran järti= 
läiS f ipul i .  Ŝ äitä ftpulu lajia fopii fylraää fylmälle la» 
raalle. Snnen fylmämiStä fefoitetaan ftemeniin raähä jau= 
l)ettua liitua ja pubiStetaan fefaiftn, että liitu tarttuu ftc= 
meuiin, niin näf)bään paremmin miten fylraetään. @ieme= 
net fylraetään fangen taajaan. |)löUifeltä märfyybeltä on 
ftpulia raaromtnen, erinomattain taajaan fylraettynä, ftllä 
muutoin menee paljo taimia fjuffaan. ©iemen raetää itämi= 
feffenfä faman raerran aifaa fuin punajtpuliSta on fanottu.

Garbooni a fylraetään ja hoibetaan famaten fuin nup= 
puartifoffoja, ainoaSti ftllä eroituffella, ettei niitä tarralta 
raara=iStuttaa (fblaS) ruuffuihin. Siemen tulee päälle ta* 
raallifeSti noin fal)ben raiifon päästä.

3 iuuriSfat . kylmälle laraalle fopii fylraää jotafin 
ftemeniä, fitä myöben fuin taimia tarraltaan raarhaifeen iS; 
tutlamifeen. 9fe fylraetään fangen harraaan ja peitetään 
noin puolta peufaloa paffulta. 3Jiyöhempään iStuttamifeen 
fylraetään juuriSfan ftemeniä ebulliftmmin puoliraarjoifelle 
paifalle fylmään maahan, ja taimet tuleraat päälle 6:ben 
tai 8 rauorofauben päästä. P̂araS ja mauffain laji on f e 1= 
täinen ruotfalainen.

9iuofa = tabar beri. Siemenet fylraetään fylmälle la= 
raalle fangen harraaan ja peitetään noin puolta peufaloa 
paffulta. Stabarberi tarraitfee feraeätä l)ietafefaiSta maata.
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Sopii fylroää fyltnäänfin maahan. Siemenet roetäroät fat)= 
ben roiifon paifoin aifaa ennen fun tuleroat päälle. SBaf); 
roimpia roarfta faSmamat feuraaroaifet lait: queen Victo
ria, Linnseus (Myatt), prince Albert (Mitchell), Mar- 
chall’s early scarlet ja Treeton’s scarlet. Släiben fat)ben 
rotimeifen runfaS^tyifet lehtiruoteet pyfyroät feitettyinäfin pu= 
naifina. Sätä faSroia pitäijt yleifeSti miljeltämän jofaifeSfa 
faSroitarljaSfa eifä puuttuman miltään pöybältä, fatfoen fen 
buofeaa hoitoa, moninaista typötyä taloubeSfa ja niitä to; 
bella mauffaita ruofia fuin fiitä mättäitä fuStanuuffella tai; 
betaan roalmiStaa. 9iabarberin nimi on fuitenfin luulta; 
maSti fe fuin peljättää ja estää tnonenfin tcfemäStä tutta; 
muutta tämän oimallifen ruofafaSmin fanSfa, jönfa lehti; 
ruoteiSta taibetaan malmiStaa erinomatfen hymää hilloa, jofa 
mafunfa puolesta ei anna perään farmiffaille. Sitä fopii 
fäyttää torttujenfin täytteefft ja muufft fellaifefjt alfufefän 
aitana, jolloin on farmiffain ja omenain puutos. SBielä 
lienee lifättämä, että cbellä nimitetyt paremmat rabarberi; 
lajit eimät oifein menesty jtemeniStä, maan niitä faSmate; 
taan juurten jafamifella. Suotettaminta fentähben on hanf; 
fia itfellenfä fellaifta juuria, foSfa ftementaimet ufeimmi; 
teit antamat niin laatunfa fuin fofonfa puolesta tybyttä; 
mättömän faaliin.

^arfaheinä (fparriS) on fylmettämä niin hymin 
fylmään lamaan fuin amonaifeen fylmään maahan. Sitä 
fylmetään 6:teen rimiin 7:tfentä forttetia leroeälle fttfamalle, 
peufaloa fymään, hymin lannoitettuun, hietafefaifeen maahan 
ja hoibetaan hymin perfaamalla ja faStelemalla. Sämä on 
fofo hoito enfimmäifenä fefänä. Syffyllä lifätään fitfaman 
päälle peufaloa paffulta hyroin palanutta lantaa. Samaa 
hoitoa tarroitaan feuraaroanafin rouotena. Siemen roctciä 3 
tai 4 roiiffoa itämifen aifaa. Sfoimtnat ja parhaimmat lajit 
oroat: Grayson’s englanti laifet jätt i läiS; ,  er fu r tet ;  
ja queblinburger jät t i läiS;par fa.

Sei) ti faali. Siemen fylroetään puoliroarjoifella afe; 
maila olemalle fttfamalle ja peitetään Ijyroää puolta peufa; 
loa paffulla mullalla. Salmet tulemat päälle roiiffofauben 
päästä. Säällä fe fäy ftnifaalin nimellä, fuin täällä yfftn= 
omaifeSti roiljellään tuota matalaa t>icnofähäräiStä tumman; 
ruSfcata lajiS, roaiffa fe matala t)ieno;fäl)ärä roiheriätnen on 
etuifempi. juurtuneet turhat luulot ja roanha totuttu tapa
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oroat pettäneet tätä lajia, roaiffa roityeriäiiten on ebulli= 
fentpi. Äoetelfoon jofainen molempia lajia, niin roityeriäis 
nen laji on tnleroa taroallifemmafft. ^araS roityeriäinen on 
tyienefätyerä ebinburger.

g)tybinpultit. SRäiben taimia faSroatetaan ja tyoibe= 
taan famalla taroalla fuin gurfun taimista on fanottu, roain 
ftllä erotuffella että näitä ei tarroita lufuanfa monta. 9le 
istutetaan puolta peufaloa fyroään. Droat päällä 5:tenä 
tai 6:tena rouorofautena. 3̂araS laji on fieltämättä eng= 
lant i lainen rooipull i  ja yb inpu l l i  (vegetable mar- 
row), puhtaalla roalfoifella fuorella ja pitfällä nuijamaifella 
tyebelmällä. ©euraaroaifet lajit oroat myös fyötäroät ja erin* 
omaifen tyyroät: ifo feltainen jätt i läinen eli melon- 
centner, fuurin faifiSta, ennättää lämpiminä fefinä ufein 
fatyben centnerin (200:ban naulan) painoon; ifo tyopean  ̂
tyatmaa; valparaiso; uufi englanti lainen custard 
marrow; fel tainen ja roit)eriäinen mantelismefis 
p u l l i  (courge gaufree) uujt, ennättää 14 tai 18 ttau= 
lan painoon, famaSfa pulSfein faifiSta. $yfyy fauroan 
tyyroänä.

SBaalea -fellerii. äöaalean felleriin ftemenet fyl= 
roetään ja taimet koitetaan famaten fuin juurifelleriiStä 
on fanottu, roaiffa tyoito fylmällä maalla on erilainen, 
joSta erittäin mainitaan ruofafaSroien tyoibannoSfa fylmällä 
maalla.

Saimilaioain fnottriniiimt enftnttnätfett taannut 
fnntun.

Saimitaroain tefeminen roetää paljon fnlutuSta ja työtä, 
funrouoffi niitä ei taiteta fyllin toimellifeSti tyyöbyfjt fäyte 
tää. SaroallifeSti ne tuleroat joutilaiffi feSfifefän aifana, 
jolloin tärfein istuttaminen on päätetty, ©illoin ne fään= 
netään ja niityin istutetaan gutffuja, falaattia y. m. fuin 
niityin myös istutetaan mataloita turfin papuja, olletifin 
fuin nämät fylmällä maalla näinä roiimeifinä rouojtna oroat 
antaneet fangen tyuonon fabon, ja famaSfa rooitetaan fe etu 
että faabaan tuleentuneita fiemeniä. liityin fopii myös fylroää 
tilliä, olemaan aina tyyroää tuoretta tilliä roarana. ®yys= 
fuun aluSfa joutilaille larooillc istutetaan feltaiSta talroi= 
falaattia, oiroalliSta ja feStäroää lajia, jofa feStää ttfecm=



man aSteen paffafen turmeltumatta, kuoretta ja faunista 
falaattia faabaan leifata jouluun ja uuteen rouoteen faaffa, joS 
lama main paffafen tulleSfa peitetään. Äirjantefijällä on tämä 
laji myöhemmin fylroettynä peitteellä f estänyt ylt taimen. 
9iämät taimet istutettiin roartyaifelle prffulamalle ja faS= 
mattireat tahattoman fuuria ja lujia päitä. Satmi-endi- 
via fopii lamaan aifaan iStutettaa. Sätä on paraSfelta: 
fäljerä, ja uuji fammalmainen fyienosfäberä franS^  
falainen.
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l i i .  ftu o lia fia sn m n  ro itjd g s .

SRaan muoffaaminen femäällä toimitetaan fuurentmiSfa 
puutartyoiSfa eli faSmiStoiSfa tyeroofella ja auralla. SRaa 
fynnetään fjyn>in taajaan: 5 tai 6 nxifoa fullefin äfeen alalle, 
joSfa tarpeeffi työroäfeä pibetään, että työ joutuu ilman ajan 
fjufatta. SleStämifen perästä fynnetään maa. Äun forts 
teli on fynnetty ja äeStetty ja partaat fttootut ja ojenne* 
tut, fu paraiten fäy nuoralla, niin reebetään nuoralla rat= 
toja ftityen »aSta ftlitettyyn maahan. Sotinen fttfain tef)= 
bään fal)ta fyynärää leroeäffi ja fäytäroä puolta fyynärää. 
©enjälfeen jafaillaan jttfaimet nuoralla niin monen rirciin, 
fuin funfin erinäifen faSroin tilarouuS «aatii. Ääytäroitn 
fttfainten roäliltä fylttctään pinaattia tai rebiiftä. @itte 
roefcetään roafoja, matalempia tai fyrocmpiä fitä myöten 
fuin erilaifet ftemenet tanritferoat ohuempaa tai paffumpaa 
maapeitettä. SBätyemmiSfä faStuiStoiSfa muofataan maa la= 
piolla; muutoin niisfä tetybään famalla tarralla fuin fuu= 
remmistä on fanottu.

2Raan möyhentäminen on tärfeempi afta fuin moni: 
faan luulee. 3liitä on, jotfa luu tetrat maan tnöytyentämis 
fellä pitemmin fuiwuwan ja niinmuoboin faSroien buffaa= 
roan tarpeellifen foSteuben. Slftan laita on fofonanfa tois 
ftn. SJtöyyentämäUä maa pibetään aina fyuofoifena, joSta 
feuraa, että fe liuofeemmin troi roetää puoleenfa ilmaSfa 
oleman foSteuben. SKöytyentäminen toimitetaan paraiten 
juuri (Itä roarten tefybyillä fuofilla, niin pitfärcartifilla että 
työn tefijä faa olla fuorana. ®ri4eweitä fuoffia pitää ole=



tnan. laajempaan f yllettyjä lajia, niinfuin efimcffi moiti: 
aifta roarten faa fuofat olla 3:mca tai 4:jää peufaloa le: 
roeitä- SJJitä täöfä on fanottu maan möyfyentämifeStä, fe 
fopii faiffiin ruofafaSrocityin, jotfa omat ftylroettyt tai istu: 
tetut niin fauroaS toiftötanfa että niiben roälillä on rnöty: 
fycntämifen tilaa. go§ aifa mtyöben antaa, niin tulee möi): 
fyentää roäfcintänfä jofa fafybcn roiifon päästä. p̂aitft fitä fts>e: 
ti)ä fuin fiitä on faSroeille, rooitetaan möytyentämifellä myös 
että nsfyijtn nouSneet riffaruobot fyäroiäroät ja paljo aifaa 
fääötpt), jofa fuluift tuotyon itämään fitfemifeen.

^Suutartjaan enfin ftylroettäroät ruofafaSroit omat pi: 
naatit ja rebiifit. pinaattia faa fylroää ennen fun firjt 
on lähtenyt maasta ja fe roaatii äSfen lannoitettua maata.
©itä roarten aiottu maasfapyale äeötetään ja fenjälfeen 
fylroetään auran tyatroaan. Säl)än oroat ymmöriäifet pi: 
naatin ftemenet fopiroimpia. 9Jiin pian fuin ftemenet oroat 
fylroetöt, äeStetään ne, maaljan, tai joS fylroetty paiffa on 
»äkäinen, Ravataan ne maatjan rautaljararoalla. «Samalla 
taroalla teljbään rebiiftn fylroö.

^inan tti j fnsiuc jn .
Saroalltnen pinaatti (Spinacia oleracea), leroeä: 

ja paffu:lel)tinen ymmyriäipllä fiemenillä; pitfä:fuippo:lel): 
tinen piiffifilla fiemenillä, feötäroämpi ebelliStä; iforoaalean 
feltaijtlla letybillä ©roeit f iStä; ©arooijasletytinen, 
erinomatfen ifoilla ja paffttilla (elibillä, melfein fuin @a= 
rooijafaalin letybet, öiroallinen laji; de Gaudry, oiroan ifo: 
lehtinen laji; falaatti letytinen esquermes fotoinen 
mi)öSfin ifoletytinen öiroallinen laji; f ranSfalainen roaa: 
lealel)tinen, tyyroä laji. *

9iämät roiift jälfimäiStä lajia oroat erinomaifia fylroet: 
täroifft fefän päälle ja fyyspuolecn. Siina oleroafjt roarafft 
on fylroäminen jofaifena roiiffona, jofyon fäytäroät muiben 
ruofafaSroumatben roälillä taibetaan fäyttää, niin fuin 
m'.)ö§ maa, josfa on faSroanut roarfyaifta tyerneitä, ftpulia 
i). m. fopii tät)än fäytettää. pinaatti tarroitfee tafaiSta foS: 
tcutta, jonfa puutteeSfa fe ajaa ftemenfaSroeja ja iefybet jää: 
roät roäfyäijtfft ja buonoiffi. (siemenet mullataan peufalon 
fyroyyteen. DJfaEaa 8 tai 10 rouorofautta ennen fun itää.

(gnftn ftylroettyStä pinaatista pibetään foSfematta niin
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ifo pala maata fuin fatfotaan tarroittahan ftemenen {aarni: 
feffi. Siinä fen annetaan feifoa fifft fuin alimmaifet ftes 
menet raarrella tuleroat raaalean ruSfeifft, ja fitloin on aifa 
ottaa ne plöS. nc enemmän aifaa faaroat feifoa, niin 
roarifec paljo fiemeniä. 9)lpöS on raifuSti fatfominen perään 
että ftemeniä eiroät rpöStä linnut, joiben fyimoruofaa ne oroat. 
§)löS otettuina ne ripustetaan fillumaan fuiraalle ilntaifelle 

l̂ifelle fttiroumaan ja täpfin tuleentumaan. Salroen aitana 
ne pudistetaan ja fäilptetään fuiroaSfa paifaSfa. *Ppfpraät 
itäroinä 3 rouotta.

UuSfeelanti lainen pinaatt i (Tetragonia ex- 
pansa). Siemenet fylraetään laroalle ja taimet istutetaan 
ftttc fppnärän päähän toijiStanfa. Säilä pinaatilla on fe 
etu, että fe fuumina poutafefinä, jolloin taroallinen pinaatti 
ei fyproin meneStp, faSroaa fypraiä mefyeraiä lestejä ja antaa 
l)prain runfaan faaliin. SäStä lajista nppitääit roain lebbct 
ja jätetään roarret feifomaan foSfematta, ftllä ne faSraatta= 
roat alinomaa uufta kittejä. Siemenet fypfpraät roain läm= 
piminä fejtnä ja ppfpraät itäroinä 3 tai 4 rouotta. Sat-; 
lmtfee lifimain fuufnuben itämifen aifaa.

3ääfaSroi (Mesembryanthemum crystallinum). 
SäStä paffu: ja mel)eroä4et)tife3tä faSroiSta felpaa feittää 
fterfitlliSta pinaattia. Siemenet fylroetääit ruuffuun tai 
laroaan ja istutetaan uleS feroeään fyietafefaifeen maalian, 
puolifypnäräifellä roälimaalla. SBavftn erinomainen faSroi 
täpnnä friStallifirffäita fyerneffeitä, jopa fangen fauniS pies 
nillä farmojiinipunaiftlla fuffaftllanfa. Siemen roalmiStuu 
fangen fyuofeaSti lämpiminä fejtnä ja ppfyp itäroänä 2 
rauotta.

*|Bortlaffa (Portulaca oleracea). -Jiäitä on feltais 
fta, roitjeriäifiä ja fullanfeltaifta ifolefytijtä. (Srinomattain 
maffan firouiSfa terroeellinen pinaatti. Sopii fylroää niin 
Iiroin laroaan fuin fylmään maahan. Äplroäptpp ufein itfef= 
fenfä roariferoilla fiemenillä. Se antaa runfaaSti ftemeniä, 
jotfa fylroetään fyproin fyarroaan, puolen peufalon maapeits 
teellä. Sppfproät itäroinä 3 rouotta.

Suolafe, talroipinaatti (Rumex patientia), jota mpöS 
futfutaan patientiafft. Sftonirouctincn ruofafaSroi. ?|Sar= 
fjaimmat lajit oraat: ifolefytinen Bellevilleläinen, ja pitfä* 
lehtinen fervent, mpöS fuuriletjtinen jättiläiSfuolafe (Rumex 
maximus). 9?ämät folme lajia oraat erincmaifen fyproftn
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tnafuifia ja antamat runfaan faaliin. &i)lroetään niin l)i)= 
roin ftyffyllä fuin feroäälläfin ja taibetaan fuojaetla pitäen 
feroäällä latvan fet>iä affunoinenfa fitfainten päältä. Se on 
monhmtotinen ja runfaSftemcninen. Ätylroetään f uuteen rU 
miin taroallifelle faSroiSton jttfaimelle. SRaapeite runfaan 
V2 peufaloa. Siemen pt)f'.)s.) itäroänä 2 tai 3 »vuotta.

S a r Ijamaltfa, faroif e (Atriplex hortensis). Sätä 
on feltaifia, »vil)criäiftä ja punaifta turffilaifta, ja feltainen 
pibetään parhaana. £)n fangen îjroää pinaatin »verosta ja 
antaa runfaaSti lehtiä. Ätylroetään niin fjtyivin fyfftyllä fuin 
feroäälläfin. Ät)l»t'äi)i) ufein itfeffenfä ja tulee jtten liaitafjt 
muille faStneille. Se antaa runfaaSti ftemeniä jotfa ptyfys 
n>ät itäroinä 2 »vuotta. SBaatii maapeitettä t)t>roän puolen 
peufaloa.

iVauö! eli tttafu* ja le^tt«fa6weja.
S i l l i  (Anethum graveolens). Sätä fopii ftyhvää 

niin turoin f^ffijtlä fuin feroäälläfiit. Sanvitfee alinomaista 
foSteutta itämifeffenfä. Siina olemifefjt tuoretta tilliä »va= 
raita, on fttä ftylroäminen jofa toifena roiiffona, tefyben fttä 
tefoa elofuun alfuun faaffa, jolloin fttä fylroetään joutilaan 
fen laroaan, että faabaan Railan tuUeSfa peittää affunalla. 
S illi antaa runfaaSti ftemeniä, jotfa pitää foottaman fttä 
ini)öben fuin roalmiSturoat, ftllä muutoin ne roariferoat pian. 
jtfeffenfä fe ufein fplroätyty niin paljon että tulee l)aittaa= 
maan muita fylroettyjä faSroafjta. SSetää faljben roiifon 
paifau itämifen aifaa. SRaapeitettä ‘/a peufaloa paffulta. 
Siemen pitää itäroäifyptenfä 3 rouotta.

Äirroel i  (Scandix cerefolium). Siemenet fylives 
tään riroittäin ja peitetään peufaloa paffulta mullalla. Sln= 
taa jofa rouofi runfaaSti ftemeniä, jotfa pitä»vät ituroois 
manfa 2 tai 3 rouotta. (@i ole roailjbettaroa eli fefoitettaroa 
firtveli=nauriin ftemenen fanSfa, jofa ei pibä iturooimaanfa 
f»)ff»Stä feroääfen, roaan on ftylroettäroä fofyta fuin roal= 
miStuu).

3Jfeirami (Majorana hortensis). Suttu mafufaSroi. 
Sen fylroö ja l)oito laivalla on ennen fanottu. Se »vaatii 
äSfcn lannoitettua, feroeää ja lipuvaa maata, istutetaan 
fuuteen riroiin tatvallifella fttfamalla, 8 peufaloa jofa tai= 
men »väliä. 9iiin pian fuin fe alfaa fuffia, leifataan fe
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ylös ja ripustetaan fuisaan, sarjoifeen ja ilmatfcen paif; 
taan tuumimaan. @i ole pibettäsä ulfona feifomaSfa fifft 
fuin Railat tulesat, joista fe pian turmeltuu. ®i tee taalla 
tuleentuneita, itäsiä ftemeniä, saan niitä tuokaan eteläin 
feStä grranSfan maaSta. spyfysät itäsinä 3 suotta.

S t  m ia ani (Thymus vulgaris) tarsitfe famaa fyoitoa 
fuin meirami.

Sefytiperf i l ja (Petroselinum sativum). (Sileä lei); 
tifet lajit osat: tasa l l inen lefytip., fi leälefytinen 
jätt i läinen. Ääfyerä lefytifiä lajia l)ienofät)erä plumage, 
f olmenfertaifeSti  fäfyerä jätt i läinen, © m i to in  
uuf i  fäberälel)tinen, fyiSpaniatainen bienofäberä 
fääpiö, Enfields matchless, ja Mitchel’s matchless, 
myöS Myatt’s new garnishing. 9iämä neljä siimeffi 
nimitettyä osat erinomaifen btenofäberöitä, melfein fammalien 
näföifiä. 9iiitä fopii fylsää niin bystn fyffyllä fuin fe= 
säällä 6 risiä  fuitenfin fttfamalle. fylsetään fyysin fyar; 
saan. SBaatii nyft)ifin lannoitettua fasifefaiSta maata ja 
peufaloa paffua peitettä.

©iteälefytifet feStäsät tasallifeSti yli täisen fylmällä 
maalta, fuitenfin fattuu ufciinmin sät)ätumifina eli filotal; 
sinä tai pot)jafyapon foittaeSfa, että juuret joutusat mätäne; 
mään, funsuofft on paraS, fyffyllä faisaa niitä jofu ofa ytöS 
ja panna juuret purnuun tat)i faisaa ne fuisaan paiffaan 
maahan, joSfa niitä fosalla paffafella fopii peittää lepillä, 
eläinten fonnatta j. n. e. estämään maata fylmettymäStä. 

' ©ama on fanottasa fäfyerälefytifeStä perjtljaSta, jofa enfin 
arempi. Äesäätlä niin pian fuin maan siljeleminen fäy 
laatuun, istutetaan juuret maahan; ne antasat fefäUä run; 
faaSti ftemeniä, jotfa tyelpoSti fr)tsäysäf itfeffenfä. ©iemenet 
ripustetaan futsamaan, tesittäen lafanaa tai jotafin fettaiSta 
alle, fofoamaan sarifesia ftemeniä. SJSiräsät itusoimanfa 
4 suotta. Uutifet fiemenet mafaasat ufeaSti foto 6 siiffoa en= 
nen fun itäsät, sanl)emmat ftemenet itäsät fafytena siiffona.

9iuofar  abarbert (Rheum hybridum). äöaatii äS; 
fen lannoitettua fysää ja fyietafefaiSta maata. istutetaan 
fyynärän pääfyän toifiStanfa. Snfisuotena fiitä ei faaba 
mitään faaliSta. SJiiin pian fuin paffanen tulee fyffyltä pei= 
tetään fe joitlafin leteillä ta£)i olfifetla fonnatta, jofa otetaan 
poiS niin pian fuin fosimmat yöfylmät fesäällä laffaasat.
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Slntaa runfaaSti ftemeniä toifena muotena. B̂itää iturooU 
manfa 2 rouotta.

Säällä on enimmiten tapa, antaa rabarbertn roarften 
faSroaa etybollanfa ja roasta faSroaneina leifata niistä ruuafft. 
Sämä ei ole fuitenfaan oifea feino. 9te oroat roaalennettas 
roat, joten ne tuleroat mötMteämmiffi ja mauffaammiffi. 2öaa= 
lentäminen fät) ftllä tatuoin, että neliffoja tai roafuja (toreja) 
täytetään pahnoilla (peluilla) tai fuiroilla le^billä ja pan= 
naan alaSfuin tainten päälle. «Siinä ne fitte faaroat faSroaa 
ilman ja auringon puutteeSfa. 9ie roaaleneroat ftten ja tuleroat 
erinomaifen ntttyfyeiffi ja mauffaiffi. 9tc eiroät anna faaliSta 
pibemmälle fun fefäfuun Je8fi=aifoif)in faaffa, jolloin peite 
otetaan pois, että taaS faaroat tointua, ©tyffyllä tuobaan 
jotafin palanutta lantaa, fairoetaan roaroroaSti tainten roäliin 
maai)an, ja fitte ne taaS peitetään talroefff, tuleroana feroänä 
fyoibettaroiffi famaten fuin ennenfin.

Sluofarabarberia taibetaan talroen i>li faSroattaa ftfällä 
ttuoneiSfa, joS fyffyllä istutetaan roatytuoja taimia fylmäStä 
maasta ruuffuihin tai lettiin, ja foroemman fylrnän tulleSfa 
fiirretään roilroaffaan Ijuoneefen tai fellariin, joSfa ei fylmeti). 
Säältä fitten ftirretään lämpimään afuinltuonecfeu tai faSroi= 
fyuoneefeen tyfft tai ufeetnpi taimi, jotfa peitetään famalla 
taroalla fuin niistä fylmällä maalla on fanottu. Sämäulai= 
fella tyoibolla taibetaan fofo talroifautena faaba nautintoa 
tästä mauffaaSta faSroaffeSta. Seilattuina ne taaS ftirretään 
roilroaffaan fyuoneefeen, olemaan fiitjen aSti, fuin ne feroäällä 
muutetaan fylmään maahan. Säällä ne faaroat olla rouo= 
ben louffaamatta, tointumaSfa, ftfällä faSroattamifen pe= 
räStä.

®ragooni,  esdragon (Artemisiadracunculus). Sämä 
firpeän mafunfa rouoffi l^roäilfy faSroi, jota täytetään faS= 
timiSfa ja rol)to=etifan tefemifeSfä, ei ole täällä paljo roil= 
jelfy, roaiffa fen roiljefys liroin maffaa roairoan ja hoit» 
on fangen ttuofea.

@c ftfiää ei ainoaSti ftemeniStä, roaan mtyöS juurten 
jafailemifeSta ja iStufaS=of|tSta. juuria  jafatllaan feroäällä. 
9iiin pian fuin faSroi alfaa näfyä maan päällä, jafatllaan 
jofainen juuriffo niin monefft taimefft fuin niihin felroollu 
fta juuria faabaan. £5ffa=iStuffaifft otetaan parin peufalou 
pituifia roefoja, jotfa istutetaan lämpölaroaan, joSfa ne ta= 
roallifeSti faaroat juurta 3:men roiifon aitana, jonfa perästä
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ne istutetaan maahan puolella fyynärällä jofaifen iStuffaan 
säliä. 9?e saatisat tytysin lannoitettua tyieta;fefaiSta maata 
ja feseää peitettä yli täisen. (Siemenestä faSsatetut tai; 
met osat fuitenfin feStäsimmät.

35ragoonia fäy faSsattatninen ftfällä täisen aifana ftllä 
tasalla, että saksoja ja soimaffaita taimia otetaan \v)U 
fytlä ylös ja istutetaan ruuffuityin. 9ie pannaan s itsa f; 
faan tyttoneefeen tai fetlariin, joSta yfjt tai ufeempi ftirre; 
tään lämpimään tyuoneefeen tai faSsi;huoneefeen niin lift 
affunaa fuin matybotliSta. Säällä feinolla felpaa faaba bra= 
goonia fofo suoftfauben. Siemen et fypfy täällä.

3nbtan fraSfe (Tropacolum maius). £ämä faSsi 
fopii fuffatartyaanfin luettasafft, mutta foSfa fttä ruofa; 
nafin nautitaan, niin otamme fen ruofafaSsien jouffoon. 
Scbbet fopisat terseeöifefft falaatiffi. Äypfymättömiä fte; 
tneniä fäytetään fapriiftn tasalla.

Siemenet fopii ioufofuun loputta istuttaa fylmään 
maatyan ftityen paiffaan fuSfa ne tulesat olemaan, taiffa 
faSsatetaan taimia lasalla ja istutetaan fitte uloS. 9?ämät 
fufoiStasat sartyemmin ja runfaammin fun fotybaStanfa maa; 
ban istutetut ftemenet. 3?uuafft fäytettäsät ftemenet nypi; 
tään pois ennen fun sarifesat. SRuutamiin taimiin fopii 
jättää enftmmäifen ftemenen salmiStumaan. 9le pyfysät 
itäsinä 2 suotta. ÄraSfea taibetaan ebutla täyttää f is i ;  
muurien ja fellaiSten peittämifefft, fuin fttä istutetaan muu; 
rin päätie lifi reunaa ja annetaan sarften roiffua alaS pit; 
fin muuria, jofa on fauniS nätybä niiben fufotStaeSfa. 2Baa; 
tii lämmintä ja auringon paisteista paiffaa ja pehmeää t)ieta- 
fefaiSta maata, tainten sä li iStuttaeSfa folme forttelia.

Äarbooni (cardon d’Espagne) istutetaan uloS tyy; 
s in  lannoitettuun tyietafefaifeen maahan, puolentoista fyy; 
närän päätyän toiftStanfa. SyySpuoleen ftbotaan tel)bet yty; 
teen ja fofo faSsi fapaloitaan otjitta saaleentumaan. 9Je 
otetaan ylös ennen fylmän tuloa ja istutetaan fetlariin. 
Sirte fatfotaan sifuSti perään etteisät mätäne, fun suofft 
faiffi turmeltuneet ja mätänemään rusenneet letybet leifa
taan poiS. Siemen ei fypfy täältä.
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Sfhtofrtfagroejct, jotfceit fuffanuppujct tai Ijefcelmiä

9iuppu?artif off a (Cynara scolymus). Stiitä istu* 
tetaan maatuneetta nauban fonnatta sabsaSti lannoitettuun 
maahan, puolentoista fyynärää tainten säliä, ja fofonaifetta 
muttamöfyfäleellä juuriSfa, faStetaan myös runfaaSti. Stiin 
pian fuin osat juurtuneet annetaan jofatfena siiffona fel? 
sollinen lantafaSte, jofa fuureSti ebiStää niiben soimattiSta 
faSsua. ^ofa baluaa ifoja ja mujeita t)ebelmiä, bän faa 
niitä tasattoman ifoja ja mauffaita, feuraasalla feinotta: 
mustasta tabtiSta tai fyarsifoSta (serffofilfiStä, fyarfoSta 
[flor]) tebbään pääaine, jofa sebetään êbelmän ympäri ja 
furenuoralta föytetään fiinni sarteen. Sämä muSta serboi? 
tuS faattaa bebelmät paifumaan fummattoman fuurifft ja 
mubeifft, fensuofft että aurinfo saifuttaa ftiben mustaan 
serboituffeen ja bebelmä niinmuoboin pifemmin salmiStuu.

9Juppu? eli latsa?artifoffoja faabaan feStämään yli 
täisen feuraasalla tasalla: joS paiffa, joSfa ne feifosat 
on sapaa pohjan seftfituifuubeSta, niin leifataan fyffyllä 
faiffi ifommat lef>bet pois ja ainoaSti fybän4cfybet jätetään, 
©itte, joS ftiben saraa on, peitetään taimet fyftmurSfaUa 
tai fuftjatSpefättä, ei fuitenfaan peittäen fybänlefytejä. &ämän 
tehtyä afetetaan fafft fattotiiltä fattellenfa toinen totfenfa 
nojaan fabben puolen tainta. £ämän ympäri peitetään lei)? 
bittä puolta fyynärää paffulta, niin peittäen fofo fttfaimen. 
9tiin pian fuin fosimmat yöfylmät fesäättä laffaasat, ote? 
taan peite pois ja palanutta lantaa luobaan btufan päälle 
tainten säliin ja maa fäännetään, fitte niitä boibetaan niin 
fuin ebellifenäfin fefänä. 9te tuosat nyt sarfyaifemman fye? 
belmän, jofa ei fuitenfaan joubu fiifyen fuuruuteen fuin enfi? 
suotiSten ftementainten bebelmät.

SKutta joS fttä saStaan maa, jobon osat istutetut, 
on seftfituinen, ja ftitä fyystä peljätään tainten menesän 
buffaan, niin ne otetaan ylös multa?möbfäleenenfä ja pan? 
naan feifomaan jollefin fuisatte paifatte maan päällä. 
SKullalla täytetään faiffi tainten sälit, ja fitte ne peitetään 
fyftmurSfaUa tai fuftjaiSpefäUä, sielä fen päälle fuufen 
basuferroffetta. 9te istutetaan taaS fesäättä uloS ybtä 
parsaan ja annetaan fama boito fuin ennenfin. SBaiffa 
tämä täSfä neusottu sarosaifuuSfin pibetään, fattuu fui?
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tentin, että ne meneroät huffaan. SRitben pitäminen telia: 
riSfa i)Ii talroen fäp mtyöS laatuun, ©itä roarten ne fairoe: 
taan tylöS fofo möbfäleenenfä ja pannaan maahan. Salroen 
aitana pibetään roaaria eitä faiffi fuin rooift tuottaa mä: 
tänemiStä roifuSti otetaan pois, ja laitbfean ilman olleSfa 
}jubbaSta ilmaa päästetään ftfälle fellariin. oroen tai henfirei: 
täin aroaamalla. UloS istuttaminen ja boito yhtäläinen fuin 
eteliä (anottu on.

joS tabbotaan faSroattaa nuppusartifoffia laroalla, faa: 
fraffenfa roarbaifemmin hebelmää, niin tebbään laroa famalla 
taroalla fuin lämpoUarooiSta on fanottu, ja ftiben päälle 
pannaan roäbintänfä puoltatoista f^närää forfea fehä eli 
foju. SJiaan pitää oleman libaroaa ja rooimalliSta ia puolta 
fpönärää ftyroän. Säbän istutetaan talroen yli pibettyt tai= 
met, jotfa tähän faabaan istuttaa jotafin taajempaan fun 
fplmälle maalle. ^ tuffam*neu fäi) laatuun SJJaaliSfuun 
alfupääSfä, joSfa tapauffeSfa faabaan leifata ruofaroia befcel: 
miä &oufo: ja ÄefäsfuuSfa. kastelemista ja tuulettamista 
ei Ityöbä laimin. 9tuppu:artifofat eiroät anna roalmiita fie: 
meniä täällä.

Semmen omenat, tomatas, pomme d’amour (So- 
lariunT lycopersicum). 9JäiStä oroat ifo lättyffä*, puna: 
ja fetta=ljebetmäinen fefä uuft, tige raide de Laye (Gren- 
nier), parhaita ja ifoimpia. SBiimein nimitetty on ptySttys 
■roartinen. 9le fplroetään puolilämpimään laroaan Jg>itt>tis 
fuun lopulla, istutetaan 5=pettfaloijtin ruuffuihin ja totu: 
tetaan roäbitellen ulfoilmaan. Soufofuun lopulla tai Äefä: 
fuun alfupääSfä ne istutetaan uloS möbfäleenenfä.

SRaan pitää oleman libaroaa ja bietafefaiSta. 3?e pitää 
iStutettaman päiroän rinteifelle, lämpö:afemaifelle palstalle 
iai fttfaimelle feinäroiereSfä tai lauta:aiban fuojuffeSfa. gS: 
tuttamifen ebellä rafennetaan l)Upfca=tefoinen liiStariStiffo 
eli fäleiStö; maahan ppStfytetään muutamia roabrooja fei: 
päitä 3:men, 4:jän fpDnärän päähän teiftStanfa, ja näihin 
naulataan puufäleitä eli liiStoja taf)r roenptetään rautalan: 
toja ja naulataan fiinni. Sämän riStifon eli fäleiStön roie: 
reen istutetaan taimet fppnärän päähän toifiStanfa. ©itä 
mpöten fuin ne faSroaroat, leroitetään haarat fäleiStöä mtyö: 
ten ja jtbotaan fiinni. ĝebelmä feitetttynä roiin’:etifaSfa ja 
foferiöfa on mauffaimpia falaatteja lihan fanSfa ja aroulli: 
nen faStimiSfafin. Säbän täytetään ftypfpmättömiä hebelmiä.
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jtaaliaSfa fttä nautitaan melfein jofaifeSfa pötybäSfä. ©e 
antaa runfaaSti jiemeniä, joS fyebelmän annetaan olla fiinni 
fifft fuin fypftyty, jotloin fe otetaan pois, ja pannaan lampi: 
mään huoneefeen, tät)fin h)pfi)tnään. Sun ijebelmiin alfaa 
tulla mätän'ilffuja, puferretaan ne liiroaffi meftsaStiaan, joSta 
fe niemeä liitua fqabetaan pois, tefyben fttä fifft fuin fteme* 
net pullistumat, jolloin ne hajotetaan fuimumaan. 
pitämät iturooimanfa 3 muotta.

SJittnafaSmi (Solanum melongena) on franSfalaiS* 
ten ja italialaisten himorttofa. ©itä on ufeemman laifta 
toiftntoja, niinfuin pitfä maitoinen, pitfä f inipunets  
ma, »tnmtyriäinen maitoinen, pmmpriäinen fin is 
punevma, mttöS tultpunaf)ebelmäincn, juomifaSäl)e* 
belmäinen, nigra (pekinense nigrum), f i inalatnen  
(fran (Sljina), tumattoman fuurilla l)eMmillä, jät t i lä i
nen, ®uat>eloupe:faarelta roatfin juurilla juomiffailla bebel* 
millä, fefä jätt i läinen, tumattoman fuurilla malteilla 
Ijebelmiltä.

Sämä faSroi tarmitfee fangen paljon lämmintä faSroa* 
mifeffenfa. ©iemenet pimetään läntpölaroaan. Ättn tai* 
met omat ennättäneet parin peufalon pituuteen, istutetaan 
ne ruuffuihin, jotfa afetetaan lämpölamaan. ©itte ne (SUu 
tetaan uubeSti ifompiin ruuffuihin, taiffa amonatfeen maâ  
tjan lämpölaroaSfa. Jgebelmät forjataan ennen fun tulemat 
tätyfifypfifft, ja niiSfä on runfaaSti jiemeniä, jotfa ruofos 
taan famalla tamalla fuin lemmen omenainfin. pitämät itus 
rooimanfa ufeempia rouofta.

Suunfttötoeja.

9Koi l iai fet (Daucus carota). ^arljaat faSrcitarfyaan 
ftylroettäroät lajit omat: f inipunerroat  moi l ia ifet  (Vio- 
la carota) fangen ifojuurifet, erinomaifet fyaubotteefft
(tuumingiffi); p i t fät  punaifet braunfctimeigiläifet; 
pit fät  punaifet surrey; hienot aiman malfotfet, 
erinomaifet fyaubotteefjt; p i t fät  aamutuSfon farroats 
fet Achicourtista etinomaifen f r̂oä ja fatotfa laji; f r  an f* 
fu t te r ,  puolUpitfät huipuffaat; puol ipi t fät  punaifet 
fyornalaifet, ja p i t fä t  punaifet AltringhamiSta, eri* 
nomaifen maufaS ja fatoifa laji. SaSroaa Emällä maalla
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2;ben tai 3:men naulan painoifefft. 9iämät fafft noiimefft 
nimitettyä lajia aroat täällä taroalliftmmin roiljellyt.

'Dfuutamia päiroiä ennen fylroämiStä hierotaan ftemes 
niä fätten roäliSfä, etteiroät fylroettäeSfä rippuifi t>̂ beöfä. 
Sitte ne fefoitetaan hietaan ja pibetään tafaifeSti foSteoina. 
Siifutetaan jofa päiroä fefaiftn. 9iäin pibettynä fiemen itää 
pitemmin.

jofaifeen fttfaimeen roebetään 6 roafoa eli uraa; näu 
hin jlemenet fylroetään hymtn hakaan, ja fitte fuljetaan 
urat ftllä mullalla, jofa niistä oli nostettuna. Siemenet 
roaatiroat puolen peufaton paifoiit maapeitettä. 3Jloiliaifet 
faSroaroat paraiten rouotta ennen lannoitetuSfa maaefa. SJiaan 
pitää mieluiftmmin oleman faroimultaa, mutta l)ietafefaifeS= 
fafin ne faSroaroat fangen hpmin. *perfaaminen fäy rirocin 
roäliöfä paraiten ruohon raStimella (gängffyffel), tal)i ri« 
roeiSfä fäfin fitfemällä, ottaen roaarin että famaSfa harroen= 
netaan, joS taimet oroat foroin taajaSfa. Salroen roarafft 
aiotut fttfaimet pitää pibettämän foSfematta, ftllä joS niistä 
fefällä joitafuita reroitään, niin jääneet nuurrroat fttä liU 
futtamiSta, funrouofft muutamat fttfaimet erittäin fylroetään 
fefän roarafft erilaiftlla jtemenlajilla, jotfa fopiroat h<*ubots 
teefft ja muihin tarfoitufjtin. 3°^ jiemeniä on ibätetty, niin 
ne tuleroat terälle muutamina päiroinä; mutta joS ne fui= 
roina fylroetään, rooi roetää 2—3 rotiffoa itämifen aifaa, 
aina ilmoja myöten.

Siemenen faamifefjt yli talroen pibetyiStä moiliaiftSta, 
istutetaan ne niin roarhain fuin maata feroäällä taibetaan 
muofata, hietafefaifeen haroin lannoitettuun maahan, fyynäs 
rällä juurten roälillä, että jofainen juuri faa neliö;fyynärän 
alan maata. 9ie upotetaan niin fyroään, että juuren niSfa 
tulee täyftn peitetyfft, ja pibetään fttte ahferaSti puhtaina 
riffaruohoiSta. SRiin pian fuin roarret oroat putfahtaneet 
ylös ja alfaroat fulfia, pystytetään muutamia feipäitä fttfas 
men ympäri ja näihin fiinnitetään falfoja pitfin jttfaman 
äärtä, tufemaan roarfta, etteiroät faa faatua ja murtua riffi 
fateella tai tuulella. Äuin fiemenet oroat fypfet, leifataan 
ne poiffi ja hai»itetaan fuiroaan, fitte puhbiStetaa» talroen 
aifana fäilytettäroifjt. Siemenet pyfyroät itäroinä 3 rouotta.

^SalSternafat (Pastinaca sativa). ŜaraS laji on 
fe ifo fomafaSrouinen Yersey-palSternaffa, jota pitäijt 
yleifeStt roiljeltämän. Seuraamia lajia roiljeHään myös ulfo*
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maalla ebulla ja htymäffytäänfin yleifeSti, nimittäin: hol- 
low crowned, paffuilla, melfein ymmyriäijtllä juurilla; 
student, »fehuttu laji SnglanniSfa, jofa fuitenfin Stuotpja 
011 ofoittanut tuleroanfa mitä huonoiinmafjt; lel)män=nauriin 
(turnipjtn) mufaifet tahi fo fe r ipa lS te rnafo i f f i  nimi* 
tetyt.

Äylroö ja hoito on yhtäläinen fuin moiliaijtSta on fas 
nottu. sjBalSternaffoja fylroetään hyroin harroaan faabaffenfa 
ifoja juuria. 9tiitä fopii fylroää fyffylläfin, roähää ennen 
maan fylmettymiStä, jolloin ne taroallifeSti tuleroat päälle 
feroäällä firren lähtiessä. SJämät tuleroat aina roarhaifems 
mifft ja ennen ruofaroifft fun feroäällä fplroetyt.

Salroen aifana nautittaroifft aiottuja palSternaffoja 
fäilytetään famalla taroalla fuin moiliaiftafin. 9le, joita 
aiotaan nauttia feroäällä ja alfufefällä, faaroat yli talroen 
olla ntaaSfa, joöta niitä tarroetta mpöten otetaan.

©aabaffenfa ftemeniä palSternafoiSta, otetaan niitä fyfs 
fyltä ylös ja fäilytetään famaten fuin moiliaifta, fttte ne 
istutetaan uloS ja hoibetaan niin fuin niitäfin. Suonteroin 
feino fuitenfin on fettraaroa: talroen alle jätetyistä fttfa= 
miSta fairoetaan ylös jofa toinen riroi. ©etfomaan jääneis  
ben rtroien rotereStä fuopitaan multa yhbeltä puolelta pois, 
niin että faabaan näl)bä mitfä juuret oroat ifoja ja fauniita; 
toifet nyfitään pois, niin että jofaifen juuren roäliä tulee 
noin folme forttelia. Syittä tuetaan ftrouilta famaten fuin 
moiliaijtafin. Siemeniä täytyy foota fttä myöben fuin roal= 
miSturoat, muuten ne pian roarijtjtroat tai feroeytenfä rouofft 
lentelifiroät tuulella ympäri, parhaita fiemeniä faabaan 
lafmaSta, firoubaarat antaroat aina huonompia fiemeniä. 
■ftäinät pitäroät iturootmanfa 3 rouotta.

Suu r ip ev f t l ja  (Petroselinum sativum). Sylroes 
tään ja hoibetaan famaten fuin palSternaffojafin. parhaat 
lajit oroat pit fät f i leät barboroifer, ja roarhaifet Iphents 
mät f of eri juu r i .  SläiStä on pitfä barboroifer etuifempi, 
joS juuret istutetaan talroen aifana ftfällä pibettäroifft tuos 
teen perftljan faamifeffl.

Sllinomaifefft tuoreen perftljan roaraffl yli talroen, fais 
tuetaan Sofafuun alfu*aifana perftljan juuria, nyfitään ifoim= 
mat lebbet poiS juuren niSfaa myöten ja fiirootaan faiffi 
haarajuuret pois, fttte ne istutetaan faSroihuoneefeeit erittäin 
fitä roarten laitettuihin tarroihin, joiSfa on roabroaSti hie*
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balla fefoitettua multaa, ja iStutetaanfin fabben peufaton 
välimaalla fuSfafin risiSfä. SJfyoS fopii niitä istuttaa 
irtanaifltn säbempiin !et)iin eli laatiffoil)in ja pitää täisen 
tylt fyuoneeSfa jota ei fosin lämmitetä, £tybjennetfyil)in la? 
soibin niitä mtyöS fopii istuttaa famalla tasalla fuin faS? 
sint)uoneefeen fiirtämifeStä on fanottu. 9?e saruStetaan 
affunoitta ja luutuitta ja alustetaan tympärinfä fytysin leb? 
boiUä tai pabnaifclla farjan fonnalla, fttte fuin maa biu? 
fan on faanut enftn fylmetfyä juurten tympäri- 9?äin juu? 
ret paremmin ptyfysät terseinä ja hiiret eisät pääfe työ? 
mään niitä täisellä, kauniin leutofään tutteSfa ja päisän 
paiSte^päisinä otetaan luutut pois ja puf)baSta ilmaa pääS? 
tetään fifälle, jolloin fopii m)btää perftljaa ja ottaa poiS 
faiffi turmeltuneet lefybet ja juuret.

£>fa juuria taitaan panna farboon eli purmuun niin- 
fuin muitafin juurisiljoja, että fttte, fuSfa enemmän per? 
filjaa tarsitaan, faabaan istuttaa fesäättä laitettuihin la? 
soihin, joSfa ne pian antasat runfaaSti siberiäiftä lestejä. 
Sftiten perftljan ftemeniä footaan, on ennen fanottu perfil? 
jän siljelemifeStä tasalla.

$ u n a ju u r t fa t  (Beta vulgaris). SnimmäSti sitjel? 
lv>t lajit osat: p i t fät  tumman punaifet hollanti lain 
f et, p i t fät tumman punaifet li)btytna a ttifet, puoltt? 
tain maan päällä fa S sa sa i fe t  englant i lai fet , ja 
beleän punaifet, sa i to t fen  s i i s a i f e t  SaSfanoSta,  
erinomaifen maufaS laji, jota tuliS tyleifemmin sitjettä, niin 
btysin btysän mafunfa fuin pifaifen faSsantonfa suoffi, 
ftllä fe tarsitfee tuSftn fotmea fuufautta faSsamifeffenfa. 
Uubempia lajia osat febutut, mutta ei täällä fuureSti sil? 
jetfyt: 'Whyle’s, fuuret paffut tumman punaifet; 
castle Naudry, mafiat muStan punaifet; Henderson’s pine 
apple, erinomaifen oisattinen ja maufaS laji; Nutting’s 
selected dwarf, tumman punatnen, febutaan pubtaafft mut? 
Iän mausta, jofa muuten tasattifeSti tahtoo feurata puna? 
juurtffoja; crapaudine febutaan mtyöSfin erinomaifen tylsän 
mafuifefft.

spunajuuriffoja fylsetään feuraasalla tasalla: fiemenfo? 
telot, joita tasattifeSti punajuurifan fiemenifft futfutaan, 
pannaan neljään ris iin  tasaltifette faSsiSton fttfamalle 
forttelilta jofaifen säliä risiSfä. S ^ â fê ta fotetoSfa on 
ufeempi fiemen, niin että tybbeStä ftiben uloS pannusta fte?
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meneStä tulet päälle ufeempia taimia. 9iätötä pibetään roain 
roal)roimmat faSroamaSfa; muut fitfetään perateSfa pois, ja 
famaten faiffi, joiben lebbet ei ole tumman punaifet, joäta 
näfee juurenfin tuleroan roaaleafft. 9ie ylös otetut Iiifa= 
määräifet taimet fopii istuttaa ftiben fuSta huonompia on 
pois perattu, taiffa fuSfa fylroö ei ole tullut päälle, ettei 
mitään tyhjiä paiffoja jäift fitfatnille. *]Sunajuurifan lef>bet 
fopiroat nautittaroifjt pinaatin taroalla ja oroatfin t>yn?än 
ntafuijta, famaten fuin ruoteet teilattuina ja täytettyinä tur: 
fin papujen roeroSta oroat fangen hyroiä.

^unajuuriffoja fopii fäilyttää talroen yli fätfettyinä 
hietaan fellariSfa tahi pantuina farboon famaien fuin moi* 
liaifet. Salroella faSroaroaifet lehbyfät taibetaan täyttää 
falaattina, ja mpöS fauniin farroanfa rouoffi muiben ruos 
fain reunuStuffefft.

(Siemeniä faSroattamaan aiotut punajuurifat iStute: 
taan feroäällä uloS ja hoibetaan famaten fuin moiliaiftSta 
on fanottu, fuitenfin jtllä eroituffclla, ettei ftemeniä tarroita 
leifata fitä myöten fuin roalmiSturoat. SBalmiStuminen il: 
moittaiffe ftemenfotelojen ruSfettumifella, jolloin fofo faS= 
roi otetaan ylös ja ripustetaan fuiroaan ilmaifeen paiffaan 
fillumaan tuleentumaan. Siemen pitää iturooimanfa 3 
rouotta.

Seminen lehti  (9ftangolb, Beta cicla). SäStä juu: 
riffalajiSta ei nautitafaan juuria, roaan lehtiä, joista faa: 
baan erinomaifen bymää falaattia. Äylroö ja hoito yhtä: 
Iäinen fuin punajuurifan. Saroallifet lajit oroat: puna= 
juoroalehtifet, roiheriälehtifet ja bopeanbobtojuo: 
roaifet fäljerälebtifct. juuret otetaan ylös fyffyUä ja 
istutetaan ftfälle fellariin tai faSroinhuoneen tafapuolille. 
Sehbyfät poimitaan fitä myöten fuin faSroaroat. SBiljellään 
roabroaSti franSfan maalla ja hh^äffytään jtellä erinomai: 
feSti. SehtiruoteiSta roalmiStetaan jtellä yleifeSti mieluista 
herffua, nimellä poir6e ä carde blanche. Sifälle iStutet: 
tutna ruuffuihin oroat ne fauniSten lehteinfä rouofjt fomat 
fauniStufjtfjt faSroihuoneiSfa ja afuinhuoneiSfa talroella. 
Siemeniä footaan famaten fuin punajuurifanfin ja pitä= 
roät itäroäifyytenfä yhtä fauroan.

SJJuSta juu r i  (Scorzonera hispanica). Sätä roiU 
jellään roain fahta lajia, taroalliSta yhteistä ja uutta 
roenäIäistä. Sämä jälfimäinen on ebullifetnpi fen*
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rouoffi, että fe jo enjirouotena antaa täybellenfä niin ifoja 
juuria fuin taroatlinen toifena rouonna, funrouofft jttä pi= 
täiö yleifetnmin roiljeltämän täällä fun nyt tehbään. Se 
fäy meiltä taroallifeSti yleifeSfä faupaSfa foferijuurten ni= 
meitä.

SKuStaa juurta fylroetään ja hoibetaan famalla taroatta 
fuin palSternaffaa, ja feStää famaten fuin tämä, talroen ylt 
maaSfa. Salroella fäytettäroaffi aiottu roara otetaan ylös 
ja fäilytetään maaSfa ulfona. Äcroäällä ja alfufejänä fäy; 
tettäroät faaroat feifoa fiinä paifaSfa fuljun oroat fylroetyt, 
ja otetaan fiitä ylös tarroetta myöben. SJtuStaUa juurella on 
fuuri etu muiben juurifaSroien fut)teen, fiinä että jtemenpe= 
riäfin lyfättyänfä, pitää itfenfä mubeana ja mauffaana.

Siemeniä footaan ebellifenä fefänä fäilytetyiStä juurista 
ja oroatfin otettaroat fitä myöten fuin roalmiSturoat, jtllä muu; 
toin ne pian roariferoat I)uffaan. 9ie pitäroät itäroäifyytenfä 
2 rouotta.

S i f u r i  (Cichorium intybus). Saroalliftmmin roiU 
jellyt lajit oroat p i t fä t  magbeburger, ja pi t fät  paf= 
fu t  braunfcfyroeiger.

Siemenet fylroetään ja hoibetaan famaten fuin ebelti= 
fet juurifaSroit. 3 uuret paabbettuina ja jauhettuina fäy= 
roät faupaSfa fifurifahroina.

Otettuina ylös ja istutettuina fifälle, antaroat lehbet 
talroen aifana erinomaifen terroeeUiStä falaattia. juuret 
otetaan ylös ja istutetaan fifälle famaten fuin perftlja=juu= 
ret, fehiin tai larooihin, faSroin= tai afuin«huoneefen. SoSfa 
ne tarroitferoat enemmän lämmintä faSroamtfeffenfa pitää 
niitä pibettämän aina lämpöifemmäSfä paifaSfa, famaten fuin 
eteen ripustetuilla matoilla eli peitteillä marjotaan päiroän 
roalolta, niin että roaaleneroat ja muheneroat mauffaifjt. 
SoSfa enjin fifätte istutetut juuret eiroät riitä pitfin fofo 
talroea antamaan tarpeeffi lehtiä, pitää aina oleman juu= 
ria roarana iStutettaroiffi fifälle tarroittaeSfa. Säilytetään 
maaSfa niinfitin muutfin juuribebelmät.

g)li talroen fäilytettyjä, ei jifällä faSroatettuja, juurta 
istutetaan feroäällä niin monta fuin fuin jlemenen faarni: 
feffi tallotaan. Sopii fyllä myös jättää juuret talroefft 
fylmään maahan faSroattamaan ftemeniä feuraaroana fefänä. 
3?e antaroat jotenfin runfaaSti ftemeniä, joiben itäroäifyys 
feStää 3 rouotta.
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j u u r i f e l l e r i i  (Apium graveolens). P̂arhaimmat 
lajit tätä oroat jo ennen luetellut felleriin fylroöSfä laroalle.

@ellerii roaatit rooimaEiSta nyfyiftn lannoitettua maata 
foSteatta afemafla, ja on iStutettaroa uloS SoufofuuSfa en= 
nättääffenfä tarpeeEifeen (uutuuteen fyffyyn asti. 9Jeljä 
riroiä istutetaan taroallifelle faSroiSton fitfamalle, puolen 
heitätän roälimaatta taimesta taimeen riroiSfä. jStuttaeSfa 
pibetään roifu roaari ettei niitä istuteta liian fyroään, että 
iStuffaat faStettaeSfa joutuiftroat multa=tulroan alle ja niin 
menifiroät tjuffaan. ÄaStelemifeSta on roifu roaari pibettäroä 
fiiben aSti että taimet tuleroat roabroaan faSroantoon.

SBarbaiSta Seipjigin felleriitä fopii istuttaa yhben tai 
fafft fitfainta 6:teen riroiin fitfaimelle forttelitta tainten roä= 
liä riroiSfä. Stfäitä istutetaan tarfoituffella faaba roarhai= 
fempaa felleriitä, ja niitä olemaan roarana foSfematta tal= 
roen roaraffi aiottuihin. £)ttaeSfa DlöS pibetään roaaria että 
jofa toinen otetaan pois, niin että feifomaan jääneet faaroat 
tarpeeffi tilaa, eifä tarroita turhaan panna maata fiini fe= 
fällä tarroittaroaan feEeriibin.

SerliiniSfä, jonfa ubfa*ifoa ja ftlfo=jileätä feEeriitä on 
febuttu, roiljeEään fitä feuraaroalla taroaEa: niin pian fuin 
maa on roalmiS, näpätään fe nuoraEa taroaEifeEa taroatta. 
joS iStuffaat oroat otetut ylös ja jotafin leseistä ja juuren 
huipusta leifattu pois, jofa aina on tehtäroä ennen iStutta; 
miSta, aljetaan fe feuraaroalla taroaEa: yffi työn tefijä joEa 
on tölffi, jommoiSta fabun laSfijat pitäroät ja jotenfin pyö= 
ristetty alifeSta päästä, fäy ebellä ja pistää maahan läroen 
jofaifeEe i t̂uffaaEe. jStuttaja feuraa peräSfä ja panee iS= 
tuffaan jofaifeen läpeen, niin että roain puoli juurta tulee 
maan jifään ja fybänleh&et oroat maan tafaEa, ja fitte faSs 
tetaan runfaaSti. Siina fiiä myöben fuin ne faSroaroat li= 
(ennetään multa juuriEe ja pibetään fuoffimaEa fuohfeana. 
©itte fuin feEerii on joutunut roähää enemmän fuin puoli* 
faSrouifefji, eroitetaan multa juurten ympäriltä ja faiffi t)aa« 
rat eli firoujuuret leifataan teräroäEä roeitfeEä pois emä= 
juurta myöten, fun perästä maa taaS lifennetään. Säten 
hoidettuina ne faSroaroat taroattoman fuuriffi ja jileiffi.

©elleriitä fäy fäilyttäminen yli talroen ufeemmalla 
taroaEa, jofo pantuna maahan famaten fuin muita juurta, 
joEoin fe fiirootaan fiten, että piftmmät juurihaarat leifataan 
poiS emäjuurta louffaamatta ja naatit baltistaan juuren
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niSfaa myöten, niin että roain lel)titupfu jää feöCctte, taiffa 
ne faabetaan tytyjäfji luotuun fylmään laroaan, jättäen nii= 
fyin niin paljon roit>eriäiötä fuin mahbolliSta, fun perästä 
laroa fylntän tulleSfa peitetään affunoilta ja luutuilla fuin 
myöä laroaan faatamifen perästä laroa fateifella jäällä pt= 
betään peitettynä fäilyttääfji felleriitä niin fuiroaSfa fuin 
mahbolliSta. Sätä felleriitä pibetään hh>väSfä anvoSfa taU 
roen aifana ja erinomaifen haluttuna faupaSfa paljon roi= 
yeriäifen lehbeStönfä rouoffi. Soroin paffua peitettä fitte ei pitoä 
panna eifä haittaa joS fylmä roähän tunfeuu fifälle, joten fe 
pyfyy raiffaatnpana; ei fuitenfaan faa päästää foroaa fyU 
mää ftfälle, fillä fiitä fe fuittaa pian paleltua felroottomafft.

Sellerittä fopii myös panna fellariin tai faSroinhuos 
neen tafapuolelle, mutta ei pyfy niiSfä niin hyvänä fuin 
fylmäöfä laroaSfa. 3)iaaläjäSfä eli purmuSfa fäilytettpnä 
fopii fitä feroäällä panna fylmään laroaan, joSfa fe pian 
alfaa »viheriöitä ja tulee micluifetnmafji faupaSfa.

(Siemenen faaniifeffi felleriiStä, »valitaan fyffyllä ylös 
ottaeSfa fuurimmat, fileimmät ja fauniimmat juuret, jotfa 
yli talroen fäilytetään purnutpa tai farhoSfa. 9iiin pian 
fuin enfimmäifet fylmät laroat feroäällä oroat »valmiit, ote* 
taan ylös niin monta fuin fiemeniä faSroatnaan on aiottu, 
istutetaan laroaan ja tuuletetaan runfaaSti. Suin fää myös 
ten antaa, niin affunat otetaan pciS niin että ne jääroät 
arooimen ilman »valtaan. Slinoa tehtäroä on että ne tue* 
taan ääriltä ja lämpimällä poutafäällä faStetaan runfaaSti. 
Suin fiemen on fypfynyt, otetaan fe ylös, ripustetaan fuiroaan 
ja fitte pudistetaan. 5|Byfyy itäroäifenä 4 »vuotta.

£ e h t i f e 11 e r i i, tvaaleafelleri (Apium graveo
lens). gnglanniSfa tätä »viljellään airoan fofolta ja fäy fan* 
gen roahroaSti faupaSfa. Siellä enimmän »viljellyt ja mie* 
luiftmmat lajit oroat jo laroalle fylroöSfä ennen ilmoitetut. 
Sehtiruoteet fäyroät erinomaifen mauffaana ja tenveellifenä 
falaattina, jota »valmistetaan jiten, että lehtiruoteet roirute= 
taan hy»vin puhtaiffi pufytaaSfa roebeSfä ja priiSfoitetaan pie= 
nennetyllä fuolatta, joten ruofa on »valmis. SnglanniSfa 
»viljellään roaalea=felleriitä ftten, että maa luobaan felfämitn 
ftihen laatuun fuin gurffu=penfit, puolentoista fyynärän 
roälimaatta. Stäiben felfämäin »välimaihin istutetaan felle= 
riin taimet yhteen rhviin roaaffan päähän toiftStanfa, ja 
faStellaan runfaaSti ftiben aSti, että tuleroat roah»vaan faS=
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roantoon. 9ltin pian fuin faSroaroat forttelin pituififfi, ftir= 
retään felfäraiStä multaa juurille niin että roain 4 peufas 
toa lehtiä jää maan päälle. Sätä tefoa tehbään fofo fefä= 
fauft. ©nnen fyffyä on faiffi felfämiin ajettu multa fäy= 
tettv> taimien juurille. SJfaan niiöfä fäytäroiöfä, joihin taimet 
istutetaan, pitää oleman ronbroaSti lannoitetun, niin fuin 
juurifelleriillefin. ©yffyllä yiöScttaeSfa, luotaan maa roa= 
roroaSti poiS ja taimet otetaan fofo juurinenfa ylös ja ft= 
botaan yhteen, etteiroät murru. 9iiitä täytyy ylöSottaeSfa 
pibellä erinomaifen roaroroaSti, ftllä ne oroat fangen hape= 
rat. astuttaminen ei ole teytäroä ennen fnn feSfifefän 
aifana.

Sohta ylös otettua, istutetaan ne fylmältä taatun 
fellarin hietaan, ja jitte fatfotaan roifuSti etteiroät rupea 
mätänemään. joS hometta tai mätää joSfafin tuliS näfy= 
mään, niin fe on fohta poiSotettaroa.

jofainen huomainnee että englantilaifella roiljelySta: 
roalla paljo maata tulee olemaan joutilaana ainoaSti näiben 
tainten roarana; mutta niistä maffetaan hintaafin famaSfa 
fuhteeSfa. NiiSfä harrooiSfa patfoiSfa fuin fitä täällä on 
roiljelty, on englantilaista tapaa feurattu. SaSroiSton hoi* 
tajalle, jofa niitä roiljelee omaa pöytäänfä roarten tahi roals 
loillenfa (ifäntä=roäellenfä), niin muoboin roähäSfä mitaSfa, 
ei tuo maan menetys juuria tee. SRutta faSroiSton h*>ita= 
jalle faupungiSfa, joSfa maa on rouofralla ja fangen 
falliS, on tarpeellinen pitää fttä h h'® in  t a r f a S t i ,  
joSta fyystä efitellään feuraaroaiSta rotljelemifen tapaa: fe 
maafappale fuin on aiottu roaaleain feöerien roiljeiyffeen, 
fairoetaan ylös ja multa fuoritaan puolta fpnärää paffulta 
pois ja footaan läjään niin lifi fuin mahbolliSta, olemaan 
tarpeen aifana IjuofeaSti faataroana. ©itte ajetaan hyroin 
palanutta lantaa päälle ja maa fairoetaan uubeSti, jitte iS* 
tutetaan taimet yhtäläifiltä roälillä fuin juurifelleriifin. Suin 
taimet oroat faSroaneet niin paljon että mullan lifäämiStä 
tarroitaan, niin fitä fannetaan päälle tainten roäliin ja 
fofo tnaafappale tafoitetaan. Sätä tehbään fofo fefäfau; 
tena. Säilä roiljellystaroalla fääStyy paljo maata ja tai* 
millä on fuitenfin yltäfyllin tilaa. |)löS ottamifeSfa, fuin 
aljetaan yhbeltä äärettä, luobaan multa pois riroin äärtä 
myöben ja faiffi taimet riroiSfä fairoetaan ylös. Sätä tefoa 
tehbään riroiriroiltä, ftffi fuin faiffi on ylöSfairoettu.

42



9Jetifat (Raphanus sativus major). ÄefäretifoiSta 
oroat feuraaroaifet parhaita yleifeen roiljelyffeen: feltaifetyms 
myriä i fct ro iener toufo fu i fct ;muS ta tymmyriäi fe t  
ja mustat p11fätroarljaifet; pi t fät  harmaafuori fet;  
ta l r o i re t i fa t jp i t fä t  musta t e r f u r t e r  ja pi t fät  hars 
maat j ä t t i lä i fe t .  ©roituS fefä= ja talrouretiffaiit roäs 
liitä ei ole tefianfa rnifään; fiitä fylroettyinä feroäällä tulee 
niistä fefäretiffoja, ja myöhemmin fefän päälle fylroettyinä 
tuleroat talroiretifoifji. Seltaijen ymmyriäijen roarfyaifen 
roiener retifan on roiljelleSfä huomattu olcroan rebiftlajia.

9ietifat tarroitferoatfsroää, ebellifenä rouotena lannoitettua 
maata. Sefäretiffoja istutetaan fuuji riroiä taroallifelle faSs 
roiston jitfamalle fatybeffan peufalon jtemen roälillä riroiSfä. 
Siemenet painetaan puolta peufaloa fyroään. 9le istutetaan 
niin roarl)ain fuin ilma feroäällä myönnyttää maata muofaU 
taroan. Salroiretifoifjt futfuttuja ei istuteta ennenfun fybän* 
fejän aifana. Diiitä istutetaan 4 riroiä taroallifelle faSroiSton 
jitfamalle puoli fyynärää jofaifen fiemenen roälillä riroiSfä. 
■Kiitä fopii myös istuttaa ruofafaSroiStoforttelien äärille.

3ietiffoja fäilytetään yli talroen famalla taroalla fuin 
muitafin juurifaSroeja, jofo pantuina tyictaan fellariSfa, tahi 
maaSfa ulfona, ja pyfyroätfin fyllä yyroänä yli talroen, fumpats 
fella taroalla tafytonfa fäilytetään.

Saamifefft ftemeniä retifoiSta roalitaan fuurimmat ja 
fileimmät juuret, niin monta futafin lajia fuin fuStafin ftes 
meniä tahbotaan. 9Jämät istutetaan fuojaifelle paifalle niin 
roarhain fuin fää antaa myöten ja roaruStetaan pystytetyillä 
feipäillä, joihin fiemenroarret ftbotaan fiinni fttä myöten fuin 
faSroaroat. ÄypfyyS ilmoittaiffe litujen eli palfoin fellaStu; 
mifella. 9te otetaan ylös ja ripustetaan fuiroumaan ja täy* 
jin fypfymään. Siemen pitää itäroäifyytenfä 4 rouotta.

Diebii f i t  (Raphanus sativus). parhaat ja enimmän 
pibetyt lajit oroat: ymmyriäifet roalfoifet; ymmyriäu 
f e t tu l ipunaifet ;ymmyriäi fet ruufunpunaifet, joita 
fuufautififfi futfutaan, öljymarjan mufaifet ruu fu r i ;  
punaifet jpuol ip i t fät  ruufunpunai fet  f ranSfalai fet  
roalfoifella juuren puolella, ^itfiä rebiifiä roiljellään täällä 
fangen roäfyä, roaiffa ne moneSfa fofybaSfa, niin hyroin mas 
funfa, mefyeroyytenfä fuin fauroan feStäroäifyytenfä puolesta 
oroat etuifemmat ymmyriäifiä ja pitäifi roiljeltämän yleifenu 
min fun nyt.
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9tebiiflä fopii fylroää roarbaifeSta feroäällä aina SyyS* 

fuul)un faaffa. 91 iitä fylroetään batroaan ja fefoitetaan 
maahan rautabararoalla tafji istutetaan riroittäin niin fuin 
fttfamalle. Silitä fäy myös istuttaminen riroittäin muiben 
iStutettuin ruofafaSroien roäliin, tal)i niiben roälifäytäroille. 
©urffubarjujen partailla fopii istuttaa pari riroiä iStutettuin 
gurfunfiementen roiereen. ®ttä raiffaita ja fyyroiä rebiifiä 
aina oliS olemaan, tarroitaan jofa roiiffo fylroää jotafin 
näitä jiemeniä. S illä  feinon taibetaan alinomaa pitää roa* 
rana näitä byroiä ja terroeelliftä ntofafaSroia, mutta ne 
oroatfin nautittaroat oifealla ajalla, ftllä joS ne tuleroat feis 
fomaan liian fauroau, niin ne nabiSturoat ja niin buononeroat.

Sfebiijin fiemenen fofoaminen fäy famaten fuin retifans 
fin, fuitenfin fiitä eroituffella ettei rebiifiä tarroita pitää yli 
talroen *). Seroäällä roalitaan fauniimmat ja luonniffaims 
mat rebiifit, fufin laatu erillenfä. 9te istutetaan fttte puo* 
Ien fyynärän päähän toijtStanfa. SJe pitää iStutettaman 
fauroaS retifoiSta, ftllä joS molempain lajien jiitepöly fefaan* 
tuijt, niin tuliS äpäröitä, jotfa eiroät oliS rebiifiä eifä re= 
tiffoja roaan molempain roälifföjä. Siitä näfyy fuinfa tät)s 
bellistä on istuttaa ne ertnäijtin paiffoil)tn. Sämä on myös 
faalilajien laita, jotfa l)uofeaöti tuleroat fefafufuififfi feSfe* 
nänfä. Siemen pitää itäroäifyytenfä 3 rouotta.

j u u r i S f a t ,  f i n i f a t ,  lan tu t ,  j u n t i t  (Brassica 
Napus rapifera). 5{}araS laji on fileä feltainen ruot* 
fatainen roibertäi fel lä tyroi= eli niSfapuolel la.  
Saintet istutetaan 4:jään riroiin taroallifelle faSroiSton ftt= 
famalle puolen fyynärää tainten roälillä riroiSfä. $a* 
raS maa on ebellifenä rouotena byroin lannoitettu faroi* 
multa. Jjoito on fjuofea, ainoaSti perfaaminen ja maan 
(erittäminen. Salroen tarpeeffi ei ole istuttamista ennen 
fun juuri juljannuffen ebellä. SSSielä roiifon päitviä jäl= 
feenfin fopii niitä istuttaa, ei fuitenfaan myöhemmin joS 
niistä toirootaan ifoja fyffyfjt. juuriSfain istuttaminen 
roarfyain feroäällä tebbään ainoaSti fefä̂ tarpeen roarafft, 
mutta roarbaineit istuttaminen on fopimaton joS ainoaSti 
talroen roaraa tarfoitctaan, ftllä ennen fyffyä ne lyffääroät

*) @i fuitenfaan niitä fiemeniä ole ftjtroaminen, fuin itfeffenfä 
fiemenöitfenriSta tulee, fitlä niistä ei tule ottenfaan juurta.
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ftemcu roarfta ja tuleroat fuin janotaan puiftfft ja fiitä fyyStä 
felrocttomifft.

3uuriSfat fäilytetään talmn ylt famalla tarralla fuin 
muutfin juurifaSroit nimittäin maaSfa, joSfa pyfyroät raif= 
faimpana. 9Jiitä taibetaan myös pitää fellariSfa, mutta 
fiinä ne pitemmin rupeamat mätänemään.

©aabaffenfa juitriSfan ftemeniä otetaan fyffyllä ifoja 
ftleitä ia fauniita juuria, joista ainoaSti ifommat naatit ote? 
taan pois, ne roäl)emmät eli fybänlebbifft futfutut faaroat 
jääbä ftallenfa ja juuri pibetään fttrooamatta femmoifena fuin 
fe maasta otettiin. Stiin pian fuin fää feroäällä antaa 
myöben, istutetaan ne fuojatulle paifaEe, et fuitenfaan lifi 
muita faali?lajia. SoS pouta ilmoja fattuu, erinomattain 
fuffimifen aifana, niin pibetään huoli etteiroät färft ntär? 
fytjben puutetta faStelemifen laimin lyömifellä. ©itä myöben 
fuin ne faSroaroat ptbemmifjt, ftbotaan ne fiinni pyStytettyi? 
tyin feipäiftin, etteiroät murru tuulesta ja fateeSta. ÄypfyyS 
ofottaa itfenfä famalla taroalla fuin retifoiSta fanottiin. 
Äypfinä ne otetaan ylös ja ripustetaan fuiroumaan. ©ie? 
menet pitäroät iturooiman 5 rouotta.

k a u r i i t  (Brassica rapa). SBarf;ai(tSta oroat parhaat 
ymmyriäifet: hol lant i la i fe t  roalfoifet ja feltai fet  
toi t fofui fet, roalfoifet lumipallot ,  feltaifet mal? 
tibefer, fu l ta ? p a l l i t ;  myityäifempiä oroat: ymmyriat? 
fet m är f f i lä i fe t ; roilbelmSburgilatfet jafuomalai? 
fet, faiffi feltafuorifta; pitfiä oroat: fel tai fet  bottfelbi? 
iäi fet, pitfät roalfoifet jy f fy i fe t  ja punertaroat 
TreneuseStä.

kauriita fylroetään fyyroin barroaan, 6 riroiä taroalli? 
felle faSroiSton fttfamalle. SBar^aifempia lajia fylroetään 
fofyta fuin maata feroäällä fäy muoffaaminen. 9täitä nau? 
titaan fefän aifana. 9Jtyöf)äifemptä lajia ei fylroetä ennen 
fun ^ubannuffen jälfeen. Mäntät otetaan ylös ja fäily? 
tetään talroella nautittaroiffi. 9ie fäilytetään famalla taroalla 
fuin muutfin juurifaSroit.

kauriit antaroat ftemeniä joS ne istutetaan puolifyynärää 
jofaifen roäliä ja hoibetaan famalla taroalla fuin juuriSfat.

antaroat runfaaSti ftemeniä, jotfa pitäroät iturooiman 4 
rouotta.

Äir roeltnauri i t  (Chaerophyllum bulbosum). 9iäitä 
on roain fat)ta lajia, taroallinen ja f iperialainen Chae-

4*
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rophyllum bulbosum prescotei. (Sen pienet nauriin moi; 
fet noin 4:jän peufalon pituifet juuret omat erinomaifen 
mciuffaita. -Jiiitä roiljellään täältä airoan roäljä, mutta yleis 
fempi roiljeminen fannattaift.

Sirroelinauriita fylroetään fyffyltä ja roaatiroat fyyroää 
ebellifenä rouotena lannoitettua maata. Siperialaista arroels 
laan jopiroan fylroää feroäälläfin. jpeinäfuuefa oroat fyffyllä 
fylroetyt jo roalmiit ja taibetaan ftlloin ottaa ylös, mutta 
parempi on antaa niiben olla maaSfa ja ottaa ylös fttä 
myöten fuin tarroitaan. SeStää talroen fylmällä maalla. Sie= 
menet itäroät fangen roitfaan. kauriit fäilytetään pantuina 
petaan fellariSfa yli talroen.

DttaeSfa fyffyllä ylös jätetään maahan feifomaan tal= 
roeffi niin monta fuin tallotaan ftemeniä faSroamaan. 9ie 
antaroat runfaaSti fiemeniä. Siemenet oroat fylroettäroät 
famana fyffynä fuin oroat fypfyneet, ftllä feuraaroana feroäänä 
ne jo oroat itämättömät.

Suvnterotn ja paras juunljetdmänt fmlythimtfcit fctito 
ylt taimen.

Suin juuret oroat otetut ylös ja puftbiStetut, niin roa= 
lifoitaan fuurimmat, fileimmät ja luonteroimmat ftemenen faS« 
roattamifeffi. 9iäitä ylös ottaeSfa pibetään roaari lehtiä 
leifateSfa, ettei niitä leifata airoan juuren niSfaa myöten ja 
että fybän let)bet aina jätetään ftallenfa. SuiroaSta paifaSta 
faSroiStoSfa fairoetaan maa ylös faf)ta fyynärää leroeältä ja 
niin pitfältä fuin fäilytettäroälle juuri=roaralle tarroitaan. 
juuria lahotaan ferroS niin lifitySten että melfein oroat fiinni 
toipfanfa. Sitte otetaan maata labottuin juurten roies 
reStä ja pannaan ttäiben päälle, niin paljo että ohuelta peite 
tyroät. 3läin lahotaan ferroS ferroffen päälle, pitäen fui= 
tenfin roaaria että jofainen ferroS roäfyän faroennetaan eli 
foufennetaan, niin että fart)o päältä fouffenee gtirffitt>arjtijcn 
mufaifefft. (fnemmäfft fun 3 jalfaa, fe on puoltatoista fyy= 
närää forfeafft roalmiina ei pibä tarjoa tefytämän. Sitte 
ajetaan maata peitteeffi päälle forttelia paffulta. ĵSaffafen 
tulleSfa pibetään f a tl) o peittämättä, ftffi fuin päälle pantu 
Imuta fyimettyy 3:mea peufaloa puffutta, ja fitte peitetään 
leljbiEä tai pafynaifella farjan fonnalla lifimain fafjta forts 
telia paffulta. @i ole paneminen fitä niin paffulta päälle
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että fe lämpenee, ftllä ftitä fuittaa pian tapahtua että fät= 
fetty roara lämpimästä rupeaa mätänemään; roähemmtn «as 
bingoEiSta on, joS fylmä roähän pääfee ftfäEe. SäEä taroaEa 
fäitytettyinä juurifaSroit pyfyroät paljoa raiffaampina ja pa= 
rempina fun fellariSfa. £)ttaafft juuria farfyoSta, aroataan 
fe lauhfeaEa fäällä toifeSta päästä, joSta niin paljo otetaan 
uloS fuin taitaa riittää fuufauben ajan tarpeeffi, ja fen 
perästä aroettu pää tufitaan famaEa tarralla fuin ennenfin. 
©iemenifft aiotut juuret pannaan eriEenfä ftifjen päähän 
fuin rciimeifeffi ylös otetaan, joSfa ne feroääEä löyfcetään 
yhtä raiffaitta, fuin fyffyEäfin oliroat maahan pantaeSfa.

©oferifjerneet (Pisum sativum). p̂arhaimmat ja 
enimmän täytetyt lait omat: de grace eli buxboms, main 
forttelin pituifet, eiroätfä erinomaifen fatoifat, mutta omat 
erinomaifen pienoja ja mauffaita; roarljaifimmat matalat 
fääpiöt, fal)ta forttelia pitfät runfaS fatoifet; roarhaifet 
matalat, folmen forttelin pituifet; roarhaifet fapeli fot, 
fyltää pitfät. Diatta lajia fäy istuttaminen niin harmain 
fuin maata feroäällä taibetaan muofata. SJiyöhäifempiä lajia 
oroat: bol lant i lai fet roalfoifet fapelifot, fyltääpitfät, 
jättiläiSsfoferifyerneet, fyltää pitfät forttelin pititiftEa 
libuiEa. Sypftnä herneet tuleroat harmaifft. 9iämät lajit 
istutetaan myöhemmin aina Subannuffeen asti, joten rooi= 
baan faaba faunitta herneen lituja (paitoja) myöf)äifeen fyf= 
fyyn asti.

©oferiberneet istutetaan neljään riroiin fuEefin fitfa; 
malfe, 4 peufaloa jofaifen herneen roäliEä riroiSfä, maaEe 
joSfa ebellifenä fefänä on faSroanut juurifaSroeja. *perfaa; 
miSta ei faa lyöbä laimin eifä unhottaa niuEan fofoamista 
herne=riroien juureEe. sJiiin pian fuin faSroaroat forttelin 
pituiftfft, oroat ne parhaaEanfa roarroutettaroat. herneen 
roarpuja on pibettäroä roarana yhtä pitfiä fuin herneetfin 
tai jotafin pibempiä. Äuuftfet oroat parhaita, ftEä ne feS= 
täroät enimmän aifaa. ^»ätätilaSfa fäyroät lehtipuun offat 
laatuun, eiroät fuitenfaan felpaa fauroan, erinomattain niini; 
puu ja leppä, jofa perStaantuu rouobeSfa felroottomafft. 
j£>erne;roarrout oroat 1'afnttaroat ja teroitettavat talroeEa 
olemaan roalmiit tarroittaeSfa. SEBarrouttaminen fäy ftllä ta= 
roaEa, että feSfeEe pistetään riroi lyhempiä offta, ja ääri; 
maisten bernc=nrcien roäliin fummaEafin puolella pyStyte; 
tään roarrout feifomaan pitfin fitfainta, latroat yhbiStettyinä

47



feSfifofyballa. SBarvut pistetään maahan niin tufevaSti ettei 
tuuli niitä faaba *). Ääytävät t)crne?fit!ainten salilla tel)? 
bään folme a forttelia leveiffi, että potmieSfa on tarpeeffi 
tilaa liiffua. «gerneet mafaavat maaSfa pari viiffoa ennen 
fun tulemat päälle **).

3 ofa varfyaijta foferiljerneitä tahtoo, faa niitä feuraa? 
vatia feinotta: ^ul)tifuun alfaeSfa istutetaan fyerneet fylmään 
lavaan, niin taajaan että melfein foSfevat toifiinfa. 9iiin 
pian fuin tuleroat terälle, tuuletetaan niitä runfaaSti, ja fuin 
fää myöten antaa, otetaan affunat pois, että lujcnevat feS? 
tämään ilmaa. £oufofuun alfupääSfä ne istutetaan fuugalle 
afemalle fuojaifeen patffaan, famanlaifilla välyfftftä fuin 
fylmälle maalle iStuttamifeSta fanottiin. dläin poikettuina 
ne antajat tuloa läfyeS fal)ta viiffoa varhemmin, fun fofybaS? 
tanfa istutettuina fiifyen, fuSfa niiben tuloafin antaman pitää.

gnfitnmäffi valmistuneita herneen palfoja pibetään riit? 
tätr>ä jouffo fiemenen faamifefft, tal)i jätetään jofu fitfain 
fiementä varten. &äSfä on otettapa vaari, että ne istute? 
taan niin fauaS erille fitpofyerneiStä, etteiroät fifi=fefaannuf- 
fella lajia pafjentaifi. £50$ foferi herneet feiforoat lifi fitpo? 
herneitä, fuittaa pian tulla fififefoja, jotfa olifivat fumpais 
fenfin lajin roälifföjä. Siemeniä faSvattaeSfa on väittä? 
mättömäSti tarpeellista fatfoa perään, ettei linnut faa fyöbä 
herneitä, jotfa ovat niiben t)imoruofa* 9tiin pian fuin t)er? 
neet ovat valmiit, poimitaan ftemenifft aiotut ylös ja ya? 
jotetaan fuivamaan.

3 oS fofo fitfain on fttä varten jätetty, otetaan varret 
ylös palfoinenfa päivinenfä ja ripustetaan fuivamaan. 9te 
pitävät ituvoiman 5 vuotta.

@tlpol)erneet (Pisum  sativum). ©ilpofyerneiben lufu 
on fangen fuuri. 9Ze eroavat fangen paljon niin byvin 
mafunfa fuin fatonfa puolesta, fuin myös varfyaifuutenfa ja 
lyfyemmän tai pitemmän faSvautonfa puolesta. SBarbai?
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*) Sepittäen fu  to mai la raot Ijernemaata faaba fauniöte* 
tuffifin, jofa tapahtuu ftten, että toarpujen annetaan langeta toi* 
noon faljtiapäin fttfamain reunottta ja pujoitellaan ne fubonnai* 
feöti ristiin, jofa nmrnmöioa toafjtoiStaa paremmin tuuliafin fe3* 
täntään.

**) 3o§ ftemenfyerneitä lijotetaan toebe§fä fifft, että itu on 
pufjfeamatlanfa, niin ne tuleroat pifemmin päälle.

©uont. muiät.



ftmmiSta oroat feuraavoatfet enimmän fyyroäffytyt: Bishop’s 
puottafyynärää pitfät; prince Albert, fyynärää tai puolta? 
toista pitfät; roarfyaifimmat toufofi t i fet,  folmea fortte? 
lia pitfät; emperor, fyynärää pitfät; de grace, forttelin pitui
fet, fopiroaifet laroaSfa tai fyuoneeSfa; Beck’s price taker 
puoltatoista tai fafyta fyynärää pitfät; Dickson’s favorite, 
fyynärää tai puoltatoista pitfät; Dickson’s first early, fytys 
närää tai puoltatoista pitfät; Carter’s first crop, fyynärää 
pitfät; Ishervood’s railvay, puoltatoista fyynärää pitfät; 
Mr Lean’s little gem, puolta fyynärää pitfät. $DJyöbäifempiä 
lajia oroat jeuraaroaifct enimmän fyyroäffytyt: Hair’s defi- 
anse wrinkled marrow, fal)ta tai puoltafolmatta fyynärää 
pitfät; knight’s marrow fääpiö roalfoifta ja roifyeriätftä 
puolen ja puolentoista fyynäräiftä; knighfs marrow j ät = 
t i  Iäinen, voalfoifta ja roifyertäiftä, puolenfolmatta ja fot? 
menfyynäräiftä ryppyifittä litistyneillä herneillä, yleifeSti ar? 
rooSfa pibetyt imelyytenfä ja byroän mafunfa rouofft; C ham 
pion of England, puolta folmatta fyynärää p i t f ä t ^ h a m -  
pion of Scotland, 2 V2 fyynärää pitfät; dwarf green 
mammouth marrow, puolentoista fyynäräiftä, erinomaifen 
t)ienomafuifta; Jenny Lind, l l/2 tai 2 fyynärää pitfät; 
Laxtons prolific early longpod, l x|2 tai 2 fyynärää pitfät, 
fatoifimmat faifiSta englantilaifiSta herneistä, fufin palfo 
10:neflä tai 12:ta herneettä; Payn’s conqueror, 5:ttä—6:tta 
jalfaa pitfät; Veitch perfection, 3 jalfaa pitfät; Honig’s 
2 fyynäräifet, turoin mafetta; f uita? tai ro al)a?t)erneet, 
5:ttä—6:tta jalfaa pitfät, fullan feltaifet ja mefyeroät eli 
ybelmäifet fuiroina feitettyinä oiroattiftmmat faifiSta fyerne? 
lajista; fefä fapufi ini t ,  5:ttä—6:tta jalfaa pitfät, roant)a 
fyyroänä pibetty laji. Ufeimmat tjernetajit jol)battaroat at? 
funfa SnglanniSta, joSfa näitä nyt nimitettyjä lajia ylei? 
feSti roiljeltään ja arrooSfa pibetään.

0itpot)erneitä fyoibetaan famatta taroatta fuin foferiher? 
neitäfin. ©iemenfyerneiben fofoamiSta toimitetaan famaten 
luin foferifyerneiStä on fanottu. ©ilpofyerneitä fopii fylroää 
fiitä fuin maata feroäällä fäy muoffaaminen aina ^einäfuun 
alfuun asti.

*Papufa3tt>ej<t,
©alfoparout, t u r f in  parout (Phaseolus vulgaris). 

3?iitä jaetaan eri lajihin erinäifen fäytännön fufyteen, fuin
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jofo paitoja leifataan ja fyöbään tuoreina, tai paraut fuis 
roina ftlraottuina nautitaan. ^Saraimmat leifattamat oraat 
pitfät leraeät mieffaifet; feSf ip i t fät  mieffai fet; fo= 
feris eli parfaparaut; ifot raalfofuorifet raahapa= 
ra u t SllgieriSta; ra a b a s m i e f f a i f e t, ifoilta raalfoiftlla pal= 
foftlla; jättitäiS=foferi=murtoifet, runfaS fatoifta, hyraäit mafuis 
fta, feltaspalfoifta. 9lämät oraat ne lajit, joita täytetään oftte 
tain leifattuina ofittain falaattipapuina. ©euraaraia täytetään 
fuiraaSfa tilaöfa: pienet roal fo i fet fyelmi föt  (fma 
hraita perls); pienet r i i f i  =fielmiföt; pienet f i t jas  
raat fofer is eli par faparaut .

9 iämät raihneifet rauobet oraat olleet erinomaifen fuos 
fiottomat tutfin papujen railjelemifelle. 9fiille tarraitaan 
lämmin päiraän paiSteinen, fylmittä tuulilta fuojattu afcma 
ja raaatiraat muljiata t)ietafefai§ta ebellifenä muotena lan= 
noitettua maata. 9ie istutetaan neljään riraitn taroallifelle 
faSraiSton fttfamalle 8 :ffan peufalon raälillä parouSta pa* 
puun riraiSfä. Ŝannit pannaan tjpraää puolta peufaloa fy* 
rcään. ^outa fäällä on maata faStaminen fifft fuin oraat 
päälle tulleet, papuja iStuttaeSfa on huoniattaraa, ettei niitä 
panna rainoriStiin niin fuin retiffoja, punajuuriffoja j. m. 
f. raaau toinen toifenfa fol)fcalle.

papuja fopii myös istuttaa lamalle peufalolla raäliä. 
jStutettaeSfa pibetään raaari että parattu ftlmä fääntyij alaS= 
fäftu. Saimia tuuletetaan runfaaSti eifä niitä faa pitää ta* 
raaSfa pibemmältä, fun fiil)en aSti että ne faaraat leraittäs 
neefjt fafft täybelliStä lehteä, jolloin laraa faStetaan umpU 
märjäfft ja taimet raaroraaSti otetaan ylös ja istutetaan fas 
malta raälillä fuin istuttamasta fylmälle maalle on fanottu. 
©en päätie annetaan raafyraa faSte.

jliitä taibetaan mtyöS faSraattaa tuufuiSfa. jouffo 
5 =peufaloifta ruuffuja täytetään möyheäUä lit)araalla mut; 
laita, jofaifeen ruuffuun pannaan main yfft papu. 9ie 
omat pantamat ruuffuihin Jpuhtifuun feSfiaifoina tai lo= 
puita. ĴaraS afema niille on faSrainhuoneeSfa lifi affus 
naa. 91iin pian fuin tuleraat päälle, päästetään niityin niin 
paljo putybaSta ilmaa fuin mahbolliSta, ja fuin atfaraat fys 
fätä föynncffiä, raaruStetaan ne ruuffuihin pystytetyillä fe= 
peiliä, joita myöben föynnöffet johbatetaan ylös. Niiben 
utoS iStuttamifen ebellä pystytetään paraun föynnöfftlle ai* 
otut falot, ja fttte otetaan paraun taimet fofonaiftne möh=
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fälcenenfä uloS ruutuista ja istutetaan 4 tuutin jalon ynu 
pari. 9le afetetaan fattellenfa, niin että ruuffuityin pyStys 
tetyt tepit omat nojoSfa faltoja foljben, jotain ne ftbotaan 
fiinni ja fttte faStetaan roaljtvaSti. Sttei mitään aivaram: 
paa »viljelystä tällä taivalla tarfoiteta, ymmärtänee jofainen 
l)uofiaSti; mutta fillä »eitetään ainaftn roarl)aifentman tu= 
lon etu, ja joS ilmat ebiStäroät, rooibaan obottaa »valmiita 
ftemenpapujafin. UloS istuttamista ei toimiteta ennen fun 
Äefäfuuti alfuaifoina.

Surfinparoun (alfoina pibetään putjtaaffi fuorittuja 
fuujtfia tai fataroaifia feipäitä 5 :ben tai 6 :ben fyynärän pi: 
tuubeSfa, joiben tyroipäät teroitetaan fitä fyuofeemmin mene= 
mään fifälle maahan. 9Je pystytetään fyynärän päätyän 
toiftStanfa nojoon niin että ylhäältä fäyroät ristiin, fufin 
neljältä paraun taimella ympäritlänfä. ©aiffa pannaan 
fttte ristien päälle ja ftbotaan fiinni, joten faifat tuleivat 
feifomaan lujempana, ettei tuuli niitä faaba. (Sitte ei ole 
muuta tefemiStä, fun atyfera papujen pitäminen puhtaina 
riftaruofjoiSta ja ohjaaminen niitä föynnöffiä ylös, jotfa ei= 
roät mielellänfä tal)bo tarttua (alfoihin.

£y tyyroartifet tutf inparout, joita myös penfaS* 
eli länfä^parouiff i  futfutaan. parhaat leifattaroifft oroat 
feuraatvaifet: roartyaifet hol lant i la i fet  mieffaifet;  
i f o tp i t fä t  leroeät mieffaifet; fe S f ip i t fä t  n i ie f fa i :  
fet; roarfyaifet n jalfofuortfet  pit fäpalfoi fet, pitem: 
mät ebetlifiä. Seuraaroia lajia täytetään fuiroattuina: f e 1= 
taifet foferi fet eli princess-; fel tai fet ja roalfoifet 
par i i f i la i fe t ;  punapil f fui fet fofer i fet ;  punapitfs 
fui fet abler; roarfjaifet feltaifet eli fata ytybeStä; 
roalfoifet eli tufyat yfybeStä; ja myösroartyaifet roaU 
foifet foferifyetmiföt.

Sänfäpapuja tyoibetaan fylmällä maalla famaten fuin 
falfoparouiSta on fanottu. 9le istutetaan neljään riroiin 
fitfamalle puoli fyynärää jofaifen paroun voäliä riroiSfä. 9iä= 
mät eiroät tarroitfe mitään tufea ja otratfin paljoa roartyaU 
femmat falfopapuja.

®nfin tulleita paroun paitoja pibetään riittäroä jouffo 
flemeniffi. Setyfcet nypitään fiemenpapujen ympäriltä pois eS= 
tämäStä auringon täyttä paistetta, jotta ne pitemmin fypfy= 
roät. Sarpeefft tuleentuneina jofa näfyy fiitä että paitojen 
farroa ruSfottuit ja ne tuntuivat fuiroalta, otetaan ne pois
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ennen fun yöljallat tuleroat, ettei ne niistä turmellu, ja ris 
puetetaan fuiroumaan. 5Jte pitäroät iturooimanfa 5 rouotta 
ja tuleroat taroallifeSti päälle roiifon perästä.

©ilroeparout, Ijärfäparout (SBälffa), (Vicia faba). 
DJäitä on monta lajia, jotfa eroaroat ofittain fatoifuutenfa, 
pitemmän tai lyfyemmän roartenfa, ifompain tai roäfjempäin 
papuinfa puolesta j. n. e. Säällä roiljellään fyarrooja lajia 
yleifeSti, roaiffa ufeemmat fyllä fannattaifiroat yleifen roilje= 
lyffen. ©euraaroaifet oroat »arfiaat lajit: i fot roalfoifet 
ja roityeriäifet Windsor; Victoria, erinomainen laji; 
hang down, alaspäin rippuroine paifoinenfa, Johnson^, 
fetyuttu laji; MarshaU’s; mazagan, roif)eriäifiä jafeltaifta; 
Beck’s gem. 9?e neljä miimefft nimitetyt oroat mataloita 
erinomaifen tyyroiä lajia niin tyyroin fatonfa fuin mafttnfa 
puolesta; fopiroia ympäryfftin. Monark, pitfäpalfoinen; 
amerif falai fet punafuffaifet ja roalfofuffaifet; erfurter= 
eli i ta l ia lai fet  ( = . roaiffa) parout. jStutettaeSfa oroat 
parin rouoben roauhat parout etuifemmat, ftllä tulo niistä 
on aina runfaampi fun ebellifenä rouotena faabuiSta.

parout istutetaan neljään riroiin taroallifelle faSroiSton 
fttfamalle 8 :n peufalon roälillä parouSta papuun riroiSfä. 
9le pannaan maahan, jofa ebellifenä rouotena on fantanut 
juutifaSroeja. Sofo tyeito päättyy ftityen, että ne pibetään 
puhtaina riffaruotyoiSta, ja että fttte fuin paroun palfoja 
aifaa ilmaantua, niin latroat fatfaiStaan, joten enempi ra; 
rointoa juoffee papuihin. jofaiSta lajia jätetään niin paljo 
faSroamaan, fuin fuStafin ftemenpapuja tafybotaan. 9Mmät 
pibetään fefäfauS poimimatta. Äun paitojen farroa fyfs 
fyllä mustuu, niin fofo roarret otetaan ylös ja ripustetaan 
fuiroamaan, ja fttte ftlrootaan. 9le pitämät iturooiman 6 
rouotta.

SatarttttfaSmeja.
Äupufa laatt i  (Lactuca sativa capitata). SBarfyais 

fta lajia oroat feuraaroaifet parhaita: ©teinfopf,  feltai= 
nen; hollanti lainen bruine geel, feltainen; montree eli 
munafalaatti ,  feltainen erinomainen laji. 9iämät lajit 
oroat roartyaifuutenfa rouofft enftmmäiftä laroalla roiljeltäroiä, 
mutta muutoin oiroallifta fylmällä maallafin faSroatettaroia. 
©euraaroaifet lajit oroat paraiten omanfa fylmälle maalle: 
aafialainen, ifo feltainen; ber l i in i lä inen,  ifo fullans
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feltainen; Cyrius, ifoitla fettaifitla päittä; breSbeniläi? 
nen, öiroallinen feltainen taji; haarlemer coblenzer, ifo 
fettainen; Mogul, ifo feltainen, eli arabialainen; belle- 
garde, ifo feltainen; schweizer, yleifeSti omistettu oiroat? 
tifeffi lajiffi; perpignaner, ifoimpia ja parhaita fataatti 
lajia; englantilainen drumhead, öiroallinen erinomaifen 
lujapäinen laji, pitää itfenfä fauroan ennen fun leffaa fie? 
menroarfta. $aitft täSfä luetettuja lajia on monta muuta, 
ofittain pumväärifillä tefybitlä, ofittain punaijttla ja muStan 
ruSfeilla tet)bitlä, joista ufeat oroat erinomaifen byroiä. 
Äuitenfin futunee enempi aifaa ennen fun niitä täällä ylei? 
femmin ruroetaan roitjclemään. £Uman fttä on niitä fet? 
taifia niin fyllältä roalifoimifen roaraa, että fe täybeSti täyt? 
tänee tarpeen.

(Salaatti tainten faSroattamifeSta taroalla on ennen pu? 
fyuttu. Äefätlä niitä fopii fylroää fylmään maaban. Sofa 
ioifena roiiffona on fylroettäroä jotafin, olemaan alinomaa 
tarpeen roarana ifoja taimia. 9iiitä fäy istuttaminen ruofa? 
faSroiSton forttelien ympäri ja gurffufyarjujen partaille, fuin 
myös fefäfautena jouttlaiffi tulerottte fitfamille. Sitfamalte 
iStuttaeSfa pannaan 6 riroiä fuitenfin 8  peufalon roälillä 
taimesta taimeen riroiSfä. Siemen tulee päätie 8 :na tai 
1 0 :nenä päiroänä.

äöarpaimmin istutetuista falaattitaimiSta pibetään lu? 
jimmat ja fauniimmat päät jtemenien faamiSta roarten. 9le 
otetaan ylös niin pian fuin ftemenet alfaroat roalmiStua, 
foSfa ne muutoin oroat pifaifet roarifemaan, ja ripustetaan 
fuirottmaan. Siemen pyfyy itäroänä 3 rouotta*

Se f ä ?e n biiroia (Lactuca sativa romana). Ŝartjaat 
lajit oroat: sachsenhauser; feltainen par i i f i ta inen;  
fettainen casseler. Slämät lajit liittyroät yfyteen tarroin 
fematta fitomiSta. Baht cos, fettainen; white cos, iforoal? 
fotnen; green cos, roiberiälefytinen; roomalainen lactuc ro- 
maine, fettainen. 9tämät lajit tarroitferoat fitomiSta roaa? 
liStumifeffenfa.

Äefä?enbiiroiaa fylroetään ja fyoibetaan ytytäläifcSti fuin 
falaatin taimia. Siemenet taibetaan fylroää fylmään maas 
fyan £oufo? ja ÄefäfuuSfa ja istutetaan famalla roälitlä, 
fuin falaatin iStuttamifeSta fanottiin.

jiiin  pian fuin taimet oroat faSroanect niin paljon, 
että ulfomaifet lefybet peittäroät maan, otetaan ne roaro?
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54
roaSti yfyteen ia fibotaan niinillä lehtien päistä fofoon, f ui? 
tenfin niin että albalta oroat roaltoimina, että taimi mafy? 
tuu fifältä faSroantaan. (Sitte pannan tyhjä fuffaruuffu 

hittoa 3. alaSfuuten [en yli, tabi roieläfin paremmin fa? 
roeSta tefyty poltettu fupuffa, joita fäy roaalen? 
tamiSta roarten roalmiina pitäminen. SBiereSfä 
olcroa fitroa 3 ofoittaa femmoifen fupufan muo* 

« B p S bon. ©en alla roaaleneroat taimet täybellifeSti 
ja tuleroat erinomaifen mufyeiffi ja mauffaifft. 

Siemeniä footaan famalla laroalla fuin falaatin fiemeniä, 
fuitenfaan ei pibä roaalennettaman niitä taimia, joista fie? 
meniä tafybotaan. Siemen pyfyy itäroänä 3 rouotta.

&alrot?enbiirota (Cichorium endivia). Varpaat 
tätä lajia oroat: ifo leroeälehtinen feltainen esca- 
riol; ifo roalfoifen feltainen SS a t a ro i cl; luontainen  
fettainen fyienofäheräinen; bienofäfyerä fammal? 
mainen, melfein fyllä fammaleen näföinen.

&alroi?enbiiroia fylroetään ©lofuuSfa niin fuin fal£aatti= 
fin ja istutetaan uloS famalla lailla. Sen fanSja ei ole 
ennen ylöSotantaa mitään muuta roaarin ottamista, fun 
riffaruofyoin perfaaminen, joS niitä efyfä tulee.

£alroi?enbtiroia fäilytetään yli talroen feuraaroalla ta? 
roalla: fyffyllä, ennen foroempia fyalla?öitä fairoetaan fui? 
roana ja firffaana päiroänä taimet ylös ja fibotaan fofoon 
famalla taroalla fuin fefäsenbiiroiaSta fanottiin, fitte ne iStu? 
tetaan fifälle fuiroaan fellariin pieballa täytetylle laroalle, tai 
fen puutteeSfa, tyhjennettyyn faSroin?laroaan, jofa fylmän 
ntlleSfa fyyroin peitetään. SBifuSti fatfotaan perään ettei 
mitään turmeltuneita lestejä jätetä niityin. 9ie antaroat tai? 
roifautena fangen hyroää falaattia, ollenfin finä rouoben 
aifana, jolloin tuoreita faSroaffia on fyarroinaiSta faaba.

SoS fiitä fiementä tafybotaan, niin fitä fylroetään fe? 
roäällä ja fyoibetaan famalla taroalla fuin falaattia.

SuuffafaSroeia.

^Sunaf ipul iel i  punainen hollanti lainen f ipul i  
(Allium cepa). Sätä lajia on roeripunainen paraS ja feS? 
täroin. ^unafipuli roaatii rooimalliSta libaroaa maata ja 
foSteata afcmaa. Sitä fylroetään roälittäin laroaan ja iS? 
tutetaan uloS fafybeffaan riroiin fttfamalle toimen peufalon



Vöälittä taimesta taimeen riroiSfä. ^unaftpulin iStuttami= 
feSfa on tjuomattaroa, että iStuffaat eiroät faa olla laroaSfa 
jtfft, että juuri alfaa paifua eli muoboStaa pieniä ftpu= 
lia, fiitä jtUoin ne oroat felroottomat istuttaa. *$una= 
ftpulia fopii myös fölroää riroeifyin fylmän maan fttfamille, 
famaten fuin muita faSroaffta, tal)i fylroää tafan fofo fttfa» 
man leroeybelle. @nnen fylroämiStä fefoitetaan ftemeniin 
roäfyä jauhettua liitua ja pubiStetaan fefaftn, joten liitu tarte 
tuu ftemeniin, että paremmin näfybään miten taajaan fylroes 
tään. (£i tätä ftementä ole fylroämiStä taajempaan fun että 
noin yfft ftemen tulee fullefin neliöpeufalon alatie. Sipu= 
Iin ftemenet peitetään peufaloa paffulta muf)ialla lityaroalla 
mullalla tai haroin palaneella lannalla, ^ouballa ei lai= 
min lyöbä faStamiSta, fuin myös perfaaminen on toimiteta 
taroa aifananfa ettei niitä l)eiffoja ftpulin taimia reroittatft 
ja fmfattaift. SSalmiStuminen ilmoittaa itfenfä ftten että 
roarret alfaroat fellaStua. Sipulit oroat jtlloin roaliniit otet= 
taroat ylös ja fttte pantaroat fuiroalle ilmaifelle paifalle fui= 
roumaan.

Äuiroina ftpulit fäilytetään parhaiten ftirooamatta ylt 
talroen roilroafaSfä tyuoneeSfa, jota ei lämmitetä ennen fun 
paffanen alfaa tunfeuta fifälle, eifä fittefään muuta fun että 
roain ei palele. Sipulit pudistetaan fitä myöben fuin niitä 
nautitaan, foSfa fofemuS on nähnyt että ftirooamatta fui= 
roin naattinenfa pyfyroät raiffaampina. pitämällä roilroa= 
faSfa f)uoneeSfa, joSfa roain fyätäroarafft lämmitetään, eStes 
tään ne itämästä, jolla feinon ne pyfyroät hyvinä {auroaS 
fefän päätie, pienet, päljfinän fofoifet ja pienemmätfin 
ftpulit roalifoitaan fäytettäroifft feuraaroana feroäänä iStu= 
faSftpulin nimeltä pantaroifft maal)an faabafft niistä tuoreita 
ftpulia ennen fun fylroetyStä tai istutetusta faabaan. 9le 
istutetaan niin roarbain feroäällä fuin maata muofata taitaan 
eifä fyroempään fun että ne pienet ftpulit tuleroat maapeit; 
teefeen. 3?e istutetaan famalla roälillä fuin punajtpulin 
tainten iStuttamifeSta fanottiin.

istutetusta ftpuliSta, jofa aina faSroaa ifommafft fun 
fylroetty, roalifoitaan fuurimmat ja fauniimmat iStutettaroiffi 
ftemeniä faSroamaan. 9Je istutetaan ybt’aifaa iStufaS=ftpu= 
iien fanSfa päiroän paiSteifelle paifalle laipiota, afuintyuo5 
netta, firoifeinää tai jotafuta fellaiSta roaStaan, jofjon au= 
ringon fäteet l)yroin fofoonturoat. 9Je istutetaan 6 :teen ri=
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rotin taroallifelle faSroiSton fttfamalle forttelin roätittä ftpu= 
liöta fipuliin riroiSfä. !Jiiin pian fuin ne istutetut ftpulit 
lyffääroät fiemenroanoja, pystytetään feipäitä eli haaruffoja 
pitfin fitfaman ääriä ja näihin fibotaan toifia falfoja pits 
fin fitfamaa ja fitte pannaan toifia falfoja poifittain yli 
fttfaman fitoaffi niihin fiinni fiemenroanat, jotfa muuten 
oroat fangen hauraat ja pifaifet murtumaan. 3 0 S ennen 
roaliniStumiSta fylmiä ja fateifia fäitä tulee, tehbään ruo= 
teista telineet yli fttfaman, jofa fttte peitetään faSroatin la= 
roatt affunoitta, joten fiemenet pitemmin tuleenturoat ja fäilyroät 
fateelta. Suin fiemen on roalmiS, otetaan ne ylös ja ripnS= 
tetaan fuiroumaan, ja fttte puhbiStetaan. Siemen pyfyy 
itäroänä 3 rouotta.

Äe Itäinen hol lant i lainen f ipul i  hoibetaan airoan 
famalla taroalla fuin punaftpuli niin fylroämifen fuin fte= 
menen faamifen puolesta.

SB al fo ista h o l ian t i  la iS ta f ipu l ia  täytetään enim= 
mäSti feittämifeen (hittos eli) fyltfiftpulin nimeltä, .gopeanhoh5 
taroa hottanbilainen on paraS. SBalfoinen hiSpanialainen on 
fttä roaStaan huonompaa laatua, ftllä fe tulee enimmiten paffiu 
roarti feffi ja ftttä fyystä roähimmin fäytettäroäfft. Sitä fytroe; 
tään ylänföifelte maalle, joSfa ebellifenä rouotena on faSroa= 
nut herneitä tai fellaifta, eitä niinnutoboin ole liharoa, joSta 
fe faSroaift liian fuurefft ja tuliS roähemmin otollifefft. Suin 
maa on ajettu ylös tahi fairoettu, määrätään nuoralla fit: 
famat, fttte tallataan maa fitfamilla lujafft ja harataan 
rautahararoalla niin että fitfamat tuleroat tafaififft. Sitte 
fylroetään fiemenet fangen taajaan, lifimain f«hta roertaa 
niin taajaan fuin punafiputin, ftttefuin fiemen enftn on fe= 
foitettu liibulta. Jtäitte fylttiftpulilla fylroetyilte jttfamiCle 
fopii myös fylroää turoin harroaan juuriperfiljaa, jonfa juu* 
ret täSfä tarpeeffi meneStyroät, famaSfa fuin fe lehbillänfä 
antaa fipulille tarpeeltifen roarjon. Sipulifiemenen fefct 
perftljafiemenen fylroettyä otetaan maata ylös fäytäroittä 
fipulifitfainten roäliStä ja peitetään fiitä fylroö peufaloa pafs 
fulta. ^oubatta ei faa lyöbä faStamiSta taimin, erinomat= 
tain ftihen asti fuin taimet tuleroat päätie, mutta ei ftttes 
fään niiben faSroannoSfa otteSfa. Sipuli roaatii perfaa= 
miSta niin roarhain fuin mahbottinen on, ja on pibettäroä 
fofo fefäfauS puhtaana riffaruohoSta. s3iiin pian fun 
fe roarfien fetlaStumifetla näyttää roalmiStuneenfa, otetaan
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fe yiöS ja Majoitetaan fuiroalle, itmaifelte ja warjotfette pai: 
falle fuiroumaan. 3oS fitä auringon paiSteeSfa fuiroataan 
niin fe fuiroueSfa tulee roityeriäifefft ja tummafft fuoreltanfa 
ja fen fautta roähemmän otollifefft.

Samaten fuin punafipuliSta maittaan näiStäfin fuu= 
rimmat ja fauniitnmat ftpulit fiementä faSroattamaan, joi: 
ben fyoito on Yhtäläinen fuin punaftpulinfin. Siemen pi: 
tää iturooimanfa yhtä fauroan fuin punaftpulinfin ftemen.

portugal i la inen f ipu l i  ('Dlabeiralainen jättiläi= 
nen). Sämä fylroetään laroalfe ja istutetaan uloS Soufo: 
fuuSfa fuuteen riroiin taroallifelle faöroiöton fttfamalle, fort: 
telillä tainten roäliä riroiSfä. Se roaatii lifyaroaa, rooimaU 
lista maata, mutta ei niin foSteata afemaa fuin punafipuli. 
Sämä laji ftpulia ennättää taroattomaan ftturuuteen, ufein 
teferoään fofo naulan ja enemmänfin. Sitä fannattaa roiU 
jellä yleifemmtn fun nyt tehbään. £)n airoan roerraton pai§« 
tettuna ja ftinä fô baSfa etuifempi punaftpulia. Dliin pian 
fuin fe on roaltniS, otetaan fe ylös, ftbotaan limppuihin ja 
fäilytetään famaten fuin punafipuli.

^ortugalilaifen ftpulin ftemeniä footaan famalla ta: 
roalla fuin punafipulin, ja pyfyy itäroänä yfjtä fattroan.

Äeltainen mafia päärynän muotoinen oiroa paiS: 
tettaroa. kel tainen S : t  SameS, feltainen ymmyri :  
äi nen des vertus, ja ru S f  opunainen la af apyöreä S r i :  
potista. Siäitä lajia fipulia fylroetään ja istutetaan ja tar: 
roitferoat famanlaiSta Ijoitoa fuin punafipuli. U u f i  pa: 
rannettu jätt i läinen S3ellegarbe’Sta ennättää hyroällä 
maalla fofo faf)ben naulan painoon. Se fylroetään laroaan 
ja istutetaan famaten fuin portugalilainen fipuli. U u f i  
ro arljat nen h opea:roalf öinen pienoin en Nocera franS: 
fan maalta, fylroetään ja fyoibetaan famaten fuin roalfoinen 
gotlantilainen ftpuli ja fäytetäänfin famalla taroalla. 9iäis 
ben fipulilajien ftemen footaan famalla taroalla fuin ftpulin 
ftemenen fofoatnifeSta eteliä on fanottu.

SotjanneSfipuli.  PeifeSti tuttu. Se fylroetään 
fylmään maahan fefäfuuSfa ja istutetaan 6 :teen riroiin ftt: 
famalle forttelilla tainten roäliä riroiSfä. Sitä  faSroatetaan 
myös jafamalla ja pyfyy maaSfa yli talroen. 9iiin pian 
fuin firft feroäällä läfjtee maasta, on fe nautittaroa. Siitä  
faabaan ftUoin enfimmäinen tuoreS fipuli ja fe onfin erino*

57



maifen fyymä. Siemeniä faabaan niistä taimen maaSfa oU 
leiSta fipuliSta, jotfa fefättä faSmattamat runfaaSti ftemeniä.

SauffafaSmeja, jotfa l i fääntymäl jafamatia.
©cfyalotten f ipu l i .  Sifääntyy jafamalla, fuin ne pie* 

net fimppuun yhtyneet ftpulit eroitetaan toiftStanfaSja pienim; 
mät pannaan iStuffaina maalait. käy fttä fieineneStäfin 
faSrcattaminen, jofa fuitenfin on harmiitaiSta faaba eifä 
tule malmiifft täältä. Sätä on fafft ifompaa lajia fuin ta= 
mallinen täällä miljelty, nimittäin juuttilainen (banff) ja 
venäläinen fipuli. 9iämät tarmitfemat famanlaifen hots 
bon ja fäilytetään taimetta famalla tamatta fuin puna* 
ftpuli.

Äynf i la u f faa  fartutetaan myöSfin jafailematta, ja 
vaatii lifyamaa rooimafaSta maata, ©itä istutetaan famaten 
fuin iStufaS=ftpulia. ©yffyllä fe otetaan ylös, fimpute= 
taan ja ripustetaan fuimamaan. Sätä lajia lauffaa pitäifl 
jofaifeSfa faSmitarfyaSfa miljeltämän ufein fäytettäroänä rotjs 
tona eli paranteena. SJiyöS fäytetään fitä moniakin ruos 
fiin.

Siuofyolauffa (Allinm schoenoprasum). ©e roaatti 
voimallista maata, foStealla ja jotenfin marjoifella afe; 
matta, kartutetaan fjuofeaSti turpeiben jafamalla, jofa pas 
taiten on tehtävä (Slos ja ©yySfuuSfa, mutta myös me= 
neStyy varliain femäättä. g)fft tai pari fitfainta taibes 
taan tarpeen mufaan istuttaa päivän paiSteifelle paifatte, 
että niitä lumen lähettyä femäättä taibetaan päälle pannuitta 
lavafebillä ja affunilla joubuttaa antamaan varbaifempaa 
tuloa, fun amonaiflna faSmaeSfa. SBarjoifa ja foStea afema 
antaa mitjeridiStä faunista lauffaa faifen fefäfauben. Suutta 
pafoitettu ja päimän rinteifette afemalle istutettu fettaStuu 
aina fefällä ja on fenvuofft vähemmän otollinen, ©itä 
taibetaan myös faSmattaa ftfällä taimetta, joS turpeita fyf= 
fyllä istutetaan ruuffuihin tai febiin, jotfa nostetaan läm= 
pintään fyuoneefeen.

$ u r  ju« (eli ruof)05)lauffa(Al l ium porrum). Äefä» 
purju maatii moimattiSta, lihavaa nyfyiftn lannoitettua maa: 
ta, ja istutetaan fuuteen riv iin  tavalliselle faSmiSton fitfa= 
rnalle forttelitta tainten mäliä rimiSfä. Äefättä fe ei tarmitfe 
muuta hoitoa, fuin afyferaa pitämistä puhtaana riffaruofyoiSta. 
©yffyllä ennen fun fomemmat yo^attat tulemat, faimetaan 
fe fauniina poutâ päiroänä ylös pantamafft ftiben paiffaan,
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fuSfa fe yli talroen on fäilytettävä. 9£iin pian fuin fe ylös 
maasta on otettu, leifataan juuret poiffi lifi puoliväliin, 
jolloin lebbetfin jofyonfitt määrään lybemmifjt leifataan, ja 
fitte fe istutetaan fellariin fyiebatta täytetyille lavoille, taf)i 
tafapuolelle faSvinfyuoiteeSfa. ©e taibetaan myös istuttaa 
tyfyjäfft faivettuun lavaan ja fyoitaa niin fuin felleriiStä 
on fanottu.

SoS fefäpurjuSta ftemeniä tafybotaan, niin väli? 
taan ifoimpia ja vahvimpia ja istutetaan aroonaifelle päi? 
rodnrinteifelle ja fuojatulle paifalle fylmällä maalla niin? 
varpain feroäällä fuin fe fäy laatuun, p̂oito on muutoin 
l)fytäläinen fuin punaftpulin ftemeneStä fanottu on. ©ie? 
men pyfyy itävänä 2 vuotta.

S a lv ip u r ju a  istutetaan ja boibetaan famaten fuin 
fefäpurjua, vain ftllä eroituffella, ettei tätä lajia tarvita ot? 
taa talveffi ylös, vaan fyllin fcStää feifoa talvifaubcn 
<ivonaifella maalla, ©iemenen faamifeffi pibetään riittävä 
faiStale fitfainta. ©iemen pitää ituvoimanfa yfytä fauvan 
fuin fefäpurjun ftemenfin.

äaaltfaSroeja.

Äaifenlaifet faalit menestyvät paraiten lihavalla voi? 
mallifella äSfen lannoitetulla favimaalla, eivätfä ole istu* 
tettavat forfeanläntäiftlle paifoille, joSfa maa pitemmin fui? 
vettuu niin etteivät faa laillista faSvuanfa. SäStä eriää 
fuitenfin lefytifaali, jofa fangen fyyvin menestyy fefä fui? 
villa että varjoiftUa afemilla.

Äut fa faal i  (Brassica oleracea botrytes cauli- 
ilora) taibetaan istuttaa ebellifenä fyffynä fynnetylle niitty? 
maalle, ©yffyllä terran valaminen farjan virtfalla jou? 
buttaa rucfyoturpecn ptfaifempaa latomista, ©euraavana 
feväänä maata muofataan lapiolla, jolloin turpeet bafataan 
r if f i ja faiffi turpeen palafet fäännetään ntotyopuoli alaS? 
fuuten. 9 iäin valmistettu maafappale voi antaa byvän 
tulon fuffafaalia, olletiffin joS fitte fuin taimet ovat juur? 
tuneet ja alfavat faSvaa, niille annetaan yffi ja toinen 
virtfafaSte, joSta ne faavat voimallifemman faSvannon ja 
täybellifemmän vauraStumifen.

SBarfyaifempia ja matalampia lajia istutetaan 4:jään 
riv iin  tavallifelle faSviSton fttfamalle puolifyynäräifcllä
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tainten roältllä. ifommat lajit mintuin ifo er fur t i la inen ,  
f r a n f fu r t in  jätt i lä inen,  Stlgier ja ftabtfyolber roaa: 
tiroat teinien neliö:forttelin tilan. Satutetaan Seufofuuöta 
Jgeinäfuun alfttun. Snftntmäifeen iStutuffeen »valitaan ai: 
noaSti roarfyaifempia lajia, nitnfuin roarfyaiSta e r fu r t in  
fääpiotä, roarhaiftnta ja paralta lajia. (Suurin roaStuS 
on fuitenfin faaba oifean tobellifen lajin ftementä, jota faS: 
roattaa Friedrich Adolph Haage junior, taibe= ja fauppa* 
puutarhuri ©rfurtiöfa. 1 luoti tätä lajia fiemeniä maffaa 
ftellä läheS 15 fuomen marf faa, joSta fin) S ta jofatSta, jofa 
onnistuu faamaan oifein tobelliSta tätä lajia, pibetään ah* 
feroimaan foota ftitä ftementä. Säf)innä ctfurtin fääpiotä en 
roavfyainen berl iner, Carter’s dvvarf mammouth, roar* 
jäinen aafialainen ja roarfyatnen englanti lainen 
roarhaifimpia ja parhaita lajia, kuin taimet eroat liroin  
lujentuneet feStämään, fä») niiben utoö iötuttair itien laatuun 
jo alfupuolella Seufofuuta, ja fyfft tai teinen hienompi halla: 
työ ei roal)ingoita niitä fuurcSti. Äeöfiroarhaifia lajia oroat 
SBalc^ern ja Senormanb. 9?äitä fepii panna uloS i)hf,= 
aifaa roarhaifen fanSfa tulemaan rouorenfa fen ftaan. Sitte 
istutetaan nU)öl)äifemmät lajit. kastamista ja maan ferit: 
tämiStä ei Ityöbä laimin famaten fuin maan toteamista tain: 
ten juurille, jofa huofeimmin meneSttytyfin ybbetlä roairoalla 
ferittämifen fanSfa. ^erfaaminen fäi) paraiten raastaa: 
malta, kuin taimet oroat faSroaneet niifjt että atfaroat 
feritytä, oroat ne mafybollifuutta myöten roarjottaroat auringon 
paisteelta, jota roarten ifommat ulfomaifet lel)bet murretaan, 
fuitenfin niin että ptyfsjroät fiinni taimeSfa ja fäännetään 
pään eli ferän päälle, jofa ftten on roähemmin färfäö haa: 
roilentaan, ja fauroemmin ptyftyt) roalfoifena, jota paitft fuffa: 
faali buffaa arrooanfa.

Styfftyltä, ennen fun feroat hallat tuleroat, fairoetaan 
ne fuffafaalit ylöö, jotfa ofoittaroat taipumusta ferttymään, 
ja istutetaan fifälle fellariin, faSroinhuoneen tafapuolelle taf>i 
tyhjäfft fairoettuun laroaan. 9liitä fäfy laatuun panna h9 = 
roin taajaan. Säällä ne ferityroät päifft, ei fuitenfaan niin 
ätybellifeSti fuin arooimella maalta. 9tiiStä faabaan fitte: 

fin ftyllä faunista fuffafaalia aina loppuun aSti Samrni: 
fuuta.

Äuffafaalin roiljetemincn ftemenien faamifefft on te: 
fin fangen roairoaloiSta, mutta maffaa fitteftn fangen h95
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vin vaivan. ©aabaffenfa ftementä varpaifemmiSta lajista, 
on paraS fylväa ftemeniä ©yySfuuSfa ja vara?iStuttaa 
ne fifälle febiin, ja pitää nämät vilvafaSfa faSvin*puo? 
neeSfa niin lifi affunaa fuin mapbolliSta. Sama poitami? 
fen laatu on laveemmin felitetty fuffafaalin faSrcattami? 
feSfa lavalla. 9le istutetaan uloS Sammtfuun lopulla tai 
pelini fuun alfupääSfä lätnpölavalle. 9tiin pian fuin faa? 
vat faSvaneefft niin että lepbet alfavat foSfea affunaan, 
fiirretään ne totfecn lämpölavaan tat>i falvettuun fepään 
jofa on niin forfea, että f aavat faSvaa täyteen pituuteenfa 
tarvitfematta fiirtämiStä. ©iirrettäeSfa ne otetaan ylös 
multamöpfäleenenfä, ja valitaan fiirtämifeeu laufaS päivä 
ftllä lavan lämpöön tottuneina taimet araffuvat väpintäfin 
paffaSta. Säilä tavalla poibettuna alfavat jo enftmäifet 
fuffafaalin päät muoboStua JpuptifuuSfa. 9iäiStä pibetään 
fuurimmat ja lujimmat ftementä varten. 9ce muut otetaan 
ylös nautittaviffi fotona tai myytävifji. Äuin ne jäliliä 
pibeh)t päät alfavat lyfätä fuffavarjia, tehbään ruoteiSta 
varatelineet lavan ympäri niin että affunoita faabaan noS? 
tetufft ympäri lavan fivuja ja pannufji ylitin foppeltn ta? 
vatia, niin että ne ylfympärt, päältä fefä jtvuilta ovat 
affunain fuojaSfa. SäSfä niillä on yltäfyllin tilaa levittää 
itfeänfä. kastamista ja tuulettamista ei lyöbä taimin. 9iäin 
poibettaeSfa, maptaifivat erinomaifet vaStuffet vallita, jollei 
tästä faatane runfaSta tuloa ja erinomaifen pyviä ftemeniä. 
Ulfomaan fiemenensfaSvattajat, jotfa viljelevät ftemeniä 
fummattomaSfa paljoubeSfa ja päälltjefft myyvät niitä joten? 
fin puofeaan pintaan, eivät taiba pitää fttä puolta niiben 
viljelyffeStä fuin yfftnomainen, jofa niitä viljelee vain vä? 
pän omafft tarpeeffenfa. Äunvuofjt vieläfin ferratt faancn 
muistuttaa fuinfa tärfiä afta jofaifelle faSviSton viljelijälle 
on, niin paljon fuin mapbollifeSti voi aitaan faaba, foota 
ftemeniä fuinfin omafft tarpeeffenfa, foetelluiSta ja pyväfft 
tutuista lajista, ©illoin oliS varma vafuuS alinomaa ole? 
van pyvää, felvolliSta ja tayjln tuotettavaa ftementä, ja 
ufein fuultu valitus felvottomaSta ftemeneStä tuliS väpit? 
tään loppumaan.

SRyöpaifempää fulfafaalMajia otetaan fyffyllä ylös fel= 
laifta taimia jotfa eivät näytä fuffapään merffiä. Slämät 
istutetaan fofo möpfäletnenfä ruuffuipin tapi fepiin ja pi? 
betään yli talven puoneeSfa lifellä affttnia niin väpäSfä
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lämpimänä että faaroat jonfun väpän paleltuafin. Äorfein 
lämmin täSfä puoneeSfa faa olla 2 aatetta, ftllä tarfoituS 
on ainoaSti pitää taimet eloSfa ja eStää niitä talvella faS? 
vamaSta, joSta ne vain peifontuifivat. 9?e istutetaan la? 
valle ypbellä lailla fuin varpaifemmatfin fuffafaalin taimet 
ja poibetaan fefällä famalla tavalla. $oS epfä jonafuna 
vuonna fuffafaalin ftemenet vastoin luuloa eivät valmis? 
tuiSfaan, niin onpan jotafin varana entisten vuoften faa? 
liöta* SSroffol i  eli parfafaali (Brassica oleracea bo- 
trytes cymosa) istutetaan ja poibetaan famalla tavalla 
fuin fuffafaali, jonfa vuofft neuvotaan ottamaan vaaria 
fiitä fuin tästä on fanottu. @e pibetään yli talven fa? 
matta tavalla. Salven aifana nautitaan lyffäyväifet fuf? 
favarret ofittain paubutettuina fuffafaalin tavalla, ofittain 
parfapeinän mufaan.

©aabaffenfa parfafaaliSta fiemeniä, istutetaan fitä uloS 
niin varpain feväällä fuin mahbolliSta, avoimelle päivän 
rinteifelle paifalle fuojaifelle afemalle. ÄaSvavaifet fuffa? 
varret fibotaan fiinni feppeipin etteivät murtuifi. Äaiffi 
faalin lajit pitää iStutettaman fauvaS erilleen toifiStanfa, 
ftllä ne ovat pettaat fififefaantumifeen, joSta tulee fefajtfi? 
öitä, ja erinäifet faalin lajit muuttuvat niin toijtinfa ettei 
yffifään laji pyfyiji valavana. Sämä on faifenlaifen faa? 
Iin laita, niin pyvin leptifaalin fuin fySfäfaalin ja juuriS* 
fanfin. SäStä jofainen puofeaSti pavainnee fuinfa täpbel? 
ItStä on pitää erinäifet lajit faalia laillifen faufana toifiS? 
tanfa. 9iiin pian fuin fiemen on tullut valmiifjt, otetaan 
fe ylös ja ripustetaan fuivamaan, ja fitte pupbiStetaan. $yfyy 
itävänä 5 vuotta.

9ioppofaali eli puippupäifet faalin lajit. Mäntät 
vaativat famaten fuiu muutfin faalin lajit, lihavaa, voi? 
maEiSta nyfyifin lannoitettua maata. 9?e istutetaan folmen 
forttelin päähän taimesta taimeen ja pibetään puhtaina rif^ 
JaruopoiSta raaStaamalla, fun opeSfa mullan ferittämiStä ei 
lyöbä laimin. 9iitn pian fuin taimet ovat joutuneet joten? 
fin ifoffi, footaan multaa juurille, jofa puofeimmin fäy fe? 
rittelemifen perästä. 9te istutetaan uloS, fttä myöten fuin 
ilma myöten antaa, alfupuotelta toufofuuta, joten ruofavaa 
faalia faabaan «getnäfitun lopulla. @e fäilytetään talven 
yli famalla tavalla fuin valfofaali, jopon fiinä fopbaSfa 
viitataan.
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63
Siemenen faamifefjt noppofaaltSta, valitaan fyffyllä 

muutamia lujia t)yn?än näföiftä fupuja* sJiämät fairoetaan 
ylös maafoffareenenfa ja istutetaan fifälle maahan fellariSfa 
tai tyhjäffi luobuSfa laroaSfa* 9ie istutetaan uloS niin 
roarbatn feroäällä fuin mahbolliSta fyynärän päähän toiftS? 
tanfa* Siemen?roiljelyffeSfä ci maa tarroitfe olla niin li? 
haroa ja rooimallinen; fitä roaStaan fe faa olla feroeempi 
ja bietafefainen, ftllä fellaifeSfa maaSfa faali pifemmin fu? 
toistaa ja fiementää* äBälttämättömäSti tarpeellinen on ft? 
tca fiemenroarret fiinni fttä myöben fuin ne faSroaroat, ja 
myös ettei faStelemiSta lyöbä laimin poutafäällä* Stiinpian 
fuin ftemen roahniStuu, leifataan roarret poiffi ja ripuSte? 
taan futroumaan. Siemen pitää iturooimanfa 3 rouotta* 

^uitapääfaali  (Brassica oleracea capitata rubra). 
©e istutetaan uloS yhtä roartyain fuin noppofaali, ja yty? 
täläifulä roälillä* SBaatii muutoinfin famaa hoitoa fuin 
noppofaaliSta on fanottu* Säilytetään famalla taroalla fuin 
roalfofaali* Sitä roiljellään täällä fangen roähä. £>n erin? 
omaifen byroä ja maufaS ja nautitaan talroella falaattina* 

Siementen faaminen ja boibanto on airo an yhtäläinen 
fuin noppofaalin; ftemen itää myös yhtä fauroan.

SBal fofaal i  (Brassica oleracea capitata) roaatii 
famaten fuin muutfin faalilajit lityaroaa rooimalliSta maata. 
Se istutetaan fyynärän roälitiloilla*

kaalin iStutuffeen aiottu maa merfitään enfin partaille 
roebetyillä piirroilla molemmin puolin fyynärä aina roäliä* 
Sitte laSfetaan faSroiSton nuora enfitnmäiftin piirtoihin ja 
roebetään nuoralla foro ftiben ferfeään maahan* Sätä teh? 
bään fiffi fuin ferjetään toifeen ääreen* Sitte merfitään 
piirtoja famalla taroalla ja famalla roälimäärätlä maan nurf? 
faroaStaiftUe partaille ja roe? litraa 4*
betään nuoralla fotoja ristiin 
entisten forojen ylitfe* Sitte 
fopii forojen roäliin fylroää pt? 
naattia, jofa iStuttaeSfa talla? 
taan maahan, ja fen jälfeen 
helposti febitetään rautahan 
raroalla* Sitte aljetaan iS- 
tuttaminen, jofa aina fäy rcis 
noriStiin, niinfuin roiereSfä 
oleroa furoa ofottaa* huoran



forot oroat täSfä merfityt. Snjtmmätfen riroin taimet is? 
tutetaan jofainen taimi jofaifeen fororiStiin. Soifen riroin 
taimet istutetaan fororiStien feSfiroäliin, folmannen riroin 
fororiStin feSfelle ja famaten pitfin fofo maafappaletta. kai? 
feSfa iStuttamifeSfa pibetään roaaria, että taimet pannaan 
roinoriStiin taSfä oleroan piirroffen mufaan. kuin pinaatti 
on faSroanut roalmiifft, otetaan fe pois ja maa feritetään 
ja footaan faalintainten juurille, jofa ifommaSfa faalimaaSfa 
tyuofeimmin fäy roähemmällä auralla, jota fafft t)enfeä rooi 
roetää ja folmaS ohjata, ©ellaifella työfalulla rootbaan 
muutamina hetfinä mullata yhtä juuri fappale, fuin farnat 
työn tefijät, fäfin mullaten, faiftroat työtä monefft päiroäfft. 
kaalia ei oteta ylös ennen fun roafyroa fyhnä tulee, ei fen 
fuitenfaan pibä faaman fylmettyä ja Ijuoroettua eli lauhtua 
ufeempia fertoja, joSta fe fitfiStyifi ja pyfyiS roähemmän ai? 
faa hyroänä* JHöS otettuina faalit eroitetaan laatuanfa 
myöten ja faiffi löyhät ja roät)emmän lujat päät pannaan 
erillenfä, fttte hafattaroiffi happaman faalin laitoffeen. 3 f°m? 
mat päät jätetään joS ilma on fuiroa ja haitaton, päiroäfft 
tai pariffi maalle, fäännettyinä ylöSalapn, että foSteuS leh? 
tein roäliStä roaluu pois. @itte ne footaan ja pannaan 
talroimajaanfa.

SBalfofaalia fäilytetään yli talroen ufeemmalla taroalla, 
ofittain pantuna lauhoille fellariin, ofittain, joS roara on 
roähempi, fibottuina faffittain yhteen ja pantuina fillumaan or= 
filla fellarin laeSfa. koota, nitrifuin moneSfa paifaSfa teh? 
bään, fofo jouffo päälleffätn, ei felpaa; ofittain fe ftinä pa? 
henee lehtein roäliSfä oleroaSta märfyybeStä, jofa tippuu yh? 
beStä päästä toifeen ja faattaa faalin pitemmin mätäne? 
mään; ofittain fe taitaa ifoSfa fooSfa pian ruroeta lämpe? 
nemään, joSta fe fanqen pian rupeaa matänemään, niin 
että muutamain roitffoin perästä faifeSta faaliroaraSta fan? 
gen roähä oliS jälillä jofa joijonfin felpaiS. *$araS ja luo? 
tettaroin roalfofaalin fäilyttamifen feino on feuraaroa: fui? 
roalle paifalle falroitarhaSfa fatfotaan tila johon faali?roara 
pannaan, ^ohja peitetään fcrroffella fuufen harouja, joi? 
ben päälle pannaan ferroS faalia ei liian tilitysten fullot? 
tuna ja tyroet ylöspäin fäännettyinä, niin taaS hflrouferruS 
ja fen päälle fcrruS faalia. £ätä tefoa tehbään, fupiStaen 
fafaa roäfittäift ylempää, niin että fe tulee foferi nopon 
mufatfefft. kafan feSfelle ftoitetaan aroara puinen torroi
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pystyyn fafan feSfipaifoitta niin ylös ja roaruStettu lannetta 
fafan yli ytettyroätlä fuulta, jofa taitetaan aroata fauniitla 
ilmatta ja fulfea paffafelta. ©itte peitetään fafan ftrout 
faalin leteittä ja niiben päätie ferroffelta fyarouja. kuin 
paffanen nafyy atfaroan tulta, niin fairoetaan maa ylös fa
fan ympäriltä, jofa peitetään mullatta forttelin paffulta. 
SJiutta faa fttte fylmettyä folmea peufatoa fyroältä ja pei= 
tetään foroalta paffafetta leteittä tai otfifelta heroofen fon; 
natla. Sämä peite ei faa fuitenfaan olla niin paffu että 
fe ottaa tämmetäffenfä, joöta ftfällä oteroa faali pian palje; 
ltifl ja meniS tniffaan. ©itä roaStaan ei haittaa, joS faa; 
liin faaffa fylmcttyyfin. Säilä taroalla fäilytettynä faali 
pyfyy tuoreempana ja enemmän aifaa fun fellariSfa pibet= 
tynä. ©oipeatla fäältä ja roähemmän fylmällä ilmalla pi; 
betään torroen fanft arooinna, joSta fafan flfäSfä fyntyneet 
höyryt pääferoät lähtemään ja ptthbaSta ilmaa fifälle pääfee. 
©oipeatla fäältä aroataan fafan ftrou ja otetaan niin paljo 
faalin päitä, fuin arroataan riittämän fuufauben ajafft tai 
niin paifoin, fitte fe taas* fuljetaan. kaalia fäy myös fäi; 
lyttäininen lahottuna ferrofftttain ja maata roäliSfä famaten 
fuin juurifaSroeja, mutta tästä on fe haitta että mabot 
ja itifat maasta mateleroat tehtein roätiin faalin päihin ja 
raiSfaaroat näitä, funrouoffi äsfen felitetty fäityttämifen feino 
011 pibettäroä parempana.

SBatfofaatiSta faabaan ftemeniä, joS fttä pibcllään feu= 
raaroalta taroalla: ottaeSfa fyffyllä ylös, roalifoitaan muu; 
tamat ifoimmat ja lujimmat päät, jotfa otetaan ylös multa» 
foffareeti fanSfa ja istutetaan maahan fellariSfa, fatfocn tai; 
roolia perään etteiroät faa ruroeta mätänemään. keroäätlä 
ne istutetaan arooimetle päiroän rinteifelle ja fuojaifelte 
afematte feinän tai laipion roiereen. @nnen istuttamista 
fäy laatuun leifata faali pois ftetnen;rungo§ta talon tar; 
peefft. Sämä ci wat)ingoita ftemenroarfta roähääfään roaan 
joubuttaa pifetnmin ftemenroarften roarttumiSta; ci ote fui; 
tenfaan IciffaamiSta niin tifi että runfoja toufataan. kofo 
hoito feifoo ftinä että poubatla faStetlaan ja fiemenroavret 
fibotaan fiinni.

kaalia fäy myös fyffyllä istuttaminen fttte afentallc, 
joSfa fen tahbotaan fcuraaroana rouotena tcfcroän ftemeniä. 
©e otetaan ytöS niinfuin ennen fanottiin, ja istutetaan niin 
fyroään, että alimmaifet lehbet mafaaroat maaSfa fiinni,
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fttte fe fylmän tulleSfa peitetään mullalla, jonfa annetaan 
roäljän fylmettyä ja fitte peitetään puolta fyynärää paffulta 
lehtiferruffetta. (Seuraajana feroäänä otetaan enftn lehti 
peite pois, fitte n?aSta fuin foroimmat yöpaffafet laffaaroat 
otetaan maapeiteffin pois ja maaSfa olleet ftemen rungot 
löydetään täyftn terroeinä, fun otyeSfa soitetaan fe etu että 
myös oroat juurtuneet ja alfaroat faSroaa fobta fuin peite 
otetaan pois* 3liin pian fuin ftemenet tuleroat roalmiifft 
leifataan ftemenruobit ja ripustetaan fuiroumaan* Sienten py? 
fyy itäroänä 5 rouotta.

happaman faalin nmltntStamtnen *)♦

Söytyimmät ja huonoimmat faalit, joita halroeffttaan ja 
erittäin roiebään fellariin tai l)uoneefen etteiroät jää fylmet? 
tymään, tet>bään happamafft faaltfft. Ulfonaifet lel)bet leifa? 
taan roifuSti pois niin pitfältä pään ftfään fuin oroat roiberiäi? 
ftä, famaSfa leifataan tyroet pois, niin että roain ftfuS otetaan. 
Seitein roäliin fatfotaan tarfaSti joS ftnne matoja oliS mabcU 
lut ja otetaan roifuSti pois. ©itte on roalmiina, hyroin pui)? 
hiotettuna ifomainen amme, parhaiten tammipohjainen. £äl)än 
pannaan faali hyroin perattuna ja pulitettuna, ei fuiten? 
facn enempätä fuin että hyroin pohjaan aSti furrooa jaffetaan, 
ja fitte faalin furrooja ottaa haroin himotun faalipetfeleen furn? 
paifeenfin fäteenfä, niin pitfäroartifen että l)än faa feifoa 
fuorana* kaali furrootaan Iiroin pienefjt* 3 oS h^PP^ 5 
rnafjt faalifjt aijottu roara on ifo n iin fomi fafft furroojaa 
furroomaan yhbeSfä ammeeSfa filTaifaa fuin toifet perfaa? 
roat faalia roalmiifft. Sliin pian fuin ammeefeen enfin 
pantu faali on fyllin pienefft furroottu, niin on roaroilla 
roalmiina ifomaifta, tyrjvoin puhbiStettuja tynnyreitä, parbai? 
ten tammijta ja uurteista hyroin pitäroiä, jotfa jotafuta at? 
faa ennen tarroitfemiSta oroat olleet täynnä roettä. Sur? 
roottu faali ammennetaan ammeesta ja pannaan ferroS roara? 
astian pohjalle. £ähän priiSfoitctaan roähä fuminoita ja 
fuolaa, ja taaS ferruS faalia, fuminoita ja fuolaa. kuin 
cnftmmäinen furroouS näin on pantu tynnyriin, otetaan 
ifof)fo foroaSta puusta tehty tölffi, jolla astiaan pantu faalt
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lujasti fullotaan niin että fe mefyeStyy. ©amaa tefoa teb?
Man fifft fuin aStia on täynnä, ©itte faabetaan roäfyä
ctiffaa fen furrootun ja futlotun faalin päätie, tai roielä 
paremmin, puferrettua mefyua farfiaiS?matjoiSta (berberiS 
bär) jotfa antaroat faatille erinomaifen mauttaan fjappamuu? 
ben. äRonen tapa on myös panna poimittuja farfiaifen 
marjoja ferroffittain faalin roäliin. kufin noubattaa mte> 
litefoanfa. ©en perästä pannaan faalin päälle fanft, joi?
lafutla painolla firoeillä tai fctlaifetta päällä, niin että
neSte (rnefyu) noufee fen yli, jonfa tehtyä faali jätetään 
fäymään. Sänä aifana fen ei pibä oleman niin fylmäSfä 
että fylmettyy, eifä ftttefään; fillä fen fautta fe fyuftaa fau? 
niin feltaifen muotonfa ja tulee roäfyemmän mieluifeffi. kuin 
fe on tarpeeffi hapannut nautittaroafft, niin otetaan pois 
päällimäinen ferroS, jofa taroatfifeSti on jotenfin pabentu? 
m u  Sätä fyöroät fifa-eläroät iballanfa. Jgapan faali on 
fyyroä ja terroeellinen ruofa, ja moni meren fulfija on pit? 
fillä matfoilla fäilyttänyt roäfenfä rampataubilta (ferpufiita) 
ruoffien tyeitä fyappamatla faalitla. (Englannin lairoaStoSfa 
fuljettaa jofainen pibemmälle matfalle läbteroä lairoa aina 
byroän roaran fyapanta faalia myötänfä.

©arooijafaal i  (Brassica oleracea capitata hui
lata). Sätä mafiata ja erinomaifen fyyroää faalilajia ei 
roiljellä täällä niin yleifeSti fuin fe fannattaijt. ©e roaa? 
tii, niinfuin muutfin lajit faalia, rooimalliSta äSfen lannoi? 
tettua maata, ja istutetaan roinoriStiin folmen forttelin roä? 
Iillä taimesta taimeen. ŜerfaamiSta ja ferittämiStä ei lyöbä 
laimin, ei myöSfään mullan fofoamiSta juurille. SBarfyai? 
fempia lajia täytetään nautinnoffi fefällä. SJiyöfyäifempiä 
lajia pibetään talroen roaraffi famalla taroalla fuin roalfo? 
faalia, ja oroat {tiloin arroollinen lifäyS ja roaifyteluS ruofa? 
aineistamme.

©arooijafaaliSta faabaan fiementä famalla taroalla fuin 
muiStafin faalilajiSta, joifyin fiinä afiaSfa roiitataan. ©ie? 
menet feStäroät itäroinä 5 rouotta.

sB r ySfelfaali (Brassica oleracea huilata gemmi- 
fera). SBaatii famaa maalaatua fuin muutfin faalilajit ja 
istutetaan folmen forttelin pääsin tainten roälillä riroiSfä. 
SäStä lajista faalia nautitaan ainoaSti lef)tipoimuiSta uloS? 
faSroaroaifet melfein faffan pätyfinän fofoifet nupit. Slämät 
oroatfin talroiSaifana mauffaimpia tuoreita ruofafaSroeja.
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SyySfuuSfa leifataan latroat poiffi faifiSta taimista, joten 
lefytipoimuiSta faSroaroaifet pienet päät täybellifeSti tnuoboS? 
tumat.

23rySfelfaalia pibetään yli taimen taroallifeSti feifo? 
maSfa fiinä paifaSfa fufyun fe ferran on istutettu ja fiitä 
iotetaanfin taimetta. Sämä ei fuitenfaan ole oifea pibäntä. 
3 ofa pitää lufua fiitä että faa fitä hyroänä, hänen tulee 
fyoitaa fitä toiftn. Se otetaan ylös foffareenenfa ja istute? 
taan fifälle feHariin, joSfa ne pienet päänupit paremmin 
muoboSturoat ja famaSfa maalenemat ja tulemat erinomai? 
fen mufyeiffi ja mauffaiffi.

SSrySfelfaalin fiemeniä footaan feuraaroalla taroalla. 
9iiiStä arooimella maalla feiforoiSta jätetään muutamia tai? 
mia, joista lefytipoimuun faSroaroia pieniä päitä ei oteta!? 
f aan. 9Je faaroat jofo feifoa fiinä jol)on oroat istutetut, 
tal)t otetaan feroäällä ylös ja fiirretään toifeen paiffaan* 
kuitenfin tapahtuu fylminä ja lumettomina talroina että 
ne fofonanfa palelturoat, funrouofft paraS neuroo on ottaa 
feHariin roätyintänfä niin monia fuin ftemenen faamifeffi 
tallotaan. 9Jämät istutetaan feroäällä uloS niin fuin muut? 
fin fiemenrungot ja fyoibetaan famaten fuin muut faalilajit. 
Siemen pitää iturooiman 5 rouotta.

kySfäfaal ia (Brassica oleracea gongylodes) roiljel? 
tään täältä fangen roäfyän, roaiffa fen yleinen roiljeleminen 
yyroin maffaa roairoan. SStutetaan neljään riroiin taroalli? 
felte faSroiSton fttfamalle puolella fyynärällä tainten roäliä 
riroiSfä. SSarfyaifta lajia felpaa nautita fefäfautena, myö? 
fyäifempiä pibetään yli talroen niin fuin jtturiSfoja. ^au? 
butettuna fuffafaalin taroalla ne oroat erinomaifen fyyroät 
ja famaSfa ftttä oiroallifet että pyfyroät fauroan raiffaana 
aina feSfifefän aitoihin*

Siemenen faamifeffi fySfäfaaliSta tefybään feuraaroalla 
taroalla: ottaeSfa fyffyllä ylös roalitaan muutamat ifoimmat 
ja fauniimmat, jotfa fairoetaan ylös foffareenenfa ja fäilyte? 
tään fellariSfa tai multaläjäSfä yli talroen. Äemäällä ne istu? 
tetaan uloS niin martain fuin mahbolliSta. Siitä  pibetään 
maaria että erinäifet lajit istutetaan niin fauroaS erilleen 
toiftStanfa että jofainen laji faabaan pyfymään puhtaana ja 
roafaana- SBuutoin niille tarroitaan fama fyoito futn muil? 
lefin faalilajille. Siemen pyfyy itäroänä 5 rouotta*Setytifaali (Brassica oleracea acephala). SäStä
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viljellään tääEä main tuota matalaa muStanruSfea jtnifaa? 
Iin nimellä* ©itä roaStaan ei roiljellä roiheriäiStä roaiffa 
fe on hienompaa ja mauffaampata, fitnrouofjt jofaiSta faŜ  
roiston omistajaa ja roiljelijää omafft ebuffenfa feboitctaan 
fofemaan fen roifjeriäifen lajin roiljclemiStä, jofa pian fyllä 
afybiStaiS pois ftnifaalin ja määräift fen fifft funa fttä ui? 
fomailla pibetään, nimittäin farjan rehuna* SBifyeriäiStä 
lajia on fyienofäherä cbinburgilatnen paras* ©itä 
fäy istuttaminen alfuferoääStä feSfifefään ja jälfcenfin* Diäin 
myöhään iStuttaeSfa fttä fopii panna maahan, joSfa on faS? 
roanut pinaattia, martaista falaattia ja roarhaifta herneitä 
ja rebiifiä* @nnen istuttamista fopii fofo fappaleclle fyl? 
mää pinaattia* ©e istutetaan folmen forttelin roälillä tai? 
meSta taimeen* Sätä faalilajia nautitaan roaSta fitte fuin 
on paleltunut, joSta fe tulee mureemmaffi.

£el)tifaali feStää taroallifeSti meifäläifet talroet* ©e 
fcntäbben jofo jätetään fiifycn paiffaan, fuhun on istutettu, 
taf)i fiirretään toifeen paiffaan, joSfa fe antaa runfaaSti ftc? 
meniä* SoS jonafuna rouotena fattuififin että fe paleltuifi 
peräti, niin ci roatyinfo ole foroin fuurt, foSfa fiemenet 
feStäroät itäroinä 5 rouotta, ja niitä fyllin runfaaSti faa? 
baan niinä rouofina joina taimet feStäroät*

£0?eri? eli ranta?faali  (Crambe maritima). ©e 
roaatii löyhää fyietafcfaiSta äSfen lannoitettua maata* Äafyta 
fyynärää leroeälle fttfamalle roebetään faSroiSto?nuoralla 3 
roiirua, ja merfitään aina fyynärän päähän ne paifat joifjin 
fiemen pannaan; ftiben pannaanfin ufecmpi fiemen* kefä= 
fautena pibetään taimet puhtaina riffaruoboiSta ja faSte? 
taan niin ufein fuin tarroeS fäSfec* ©yffyllä ne peitetään 
noin fabta peufaloa paffulta löyhällä rooimallifella mullalla, 
fun perästä ifompia fuffaruuffuja tai puu?aStioita pannaan 
alaSfuuten niiben päälle ja peitetään palamattomalla l)eroo= 
fen fonnalla tai lestillä joita roälitnfin pannaan* Äeroäällä 
otetaan pois peite jofa felpaa farjan fonnan fefana myö? 
hcmpiin faSroin?larooityin, gurffufyarjuifyin ja fcltaifiin* Sänä 
fefänä leifataan faiffi fiemcnroarret pois ja maa pibetään 
hyroin puhtaana riffaruofjoiSta perfaamalla ja ferittämällä* 
©euraamana feroäänä fiitä faabaan leifata, jolloin fuurempia 
fuffaruuffuja pannaan alaSfuuten jofaifen taimen päälle. 9?äi= 
ben alla ne roerforoat ja roaalcneroat* 3liitä nuoria roefoja nau? 
titaan niin fuin parfafyeinää ja oroat erinomaifen mauffaita*
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9iantafaalin ftemeniä footaan feuraaroalla taroalla: muus 
tamat taimet jätetään omin roaltoinfa faSroamaan. SBar; 
ret ftbotaan fiinni pystytettyihin fcipäif>in. häistä taimista 
taibetaan faaba runfaaSti ftemeniä jotfa pitäroät iturootmanfa
4 rouotta.

$arfat)einä (Asparagus officinalis). Sämä mau= 
faS ja terroeeUinen tuoreS ruofafaSroi on fyllä tuttu. 3Jit= 
ten parfataimia enfin faSroatetaan on ennen fanottu. 3iiU 
ben uubeStanfa iStrttamiSta puolustetaan moniaiSfa puutats 
huriftrjoiSfa, mutta jofainen jofa tietää parfal)einän luon= 
non, acroannee l)uofeaSti ett’ei fe ole mifftfään byöbyffi, 
roaan päin roaStoin feSfeyttää tainten roereroän faSroannon. 
Äolmcnrouotifet taimet oroat parl)aat istuttaa uuteen paiffaan.

SJlaan pitää olemaan möyt)eän, bietafifaifen ja runfaaSti 
lannoitetun byroin palaneella farjan fonnalla. mfla on 
foroa farot niin on bietaa roebettäroä päälle niin että roaS= 
taa neljännestä fttä maata, tutuin parfataimet istutetaan, 
^arfan iStutuffeen aiottu maa ajetaan ylös, fitte määrätään 
3 :mea jalfaa (puoltatoista fyynärää) leroeät jitfamat ja fyynäs 
rää leroeät fäytäroät fitfainten roälillä. ©itfamat luobaan töy= 
räiftfft prffubarjun mufaififft, että päättä tuleroat fyynärää le= 
roeifft. Sen perästä tafotetaan ja harataan fttfamet, niin met= 
fitään iStutuS=paifat aina fyynärän päähän, ^arfabeinää iS= 
tutetaan aina tähteen riroiin jofaifellc fttfamalle. Sofaifeen iS= 
tutuSpaiffaan pystytetään feiroäS, johon faSroaneet parfaroefat 
faabaan fiini fttoa. kolme tainta istutetaan funfin feipääit 
»mpärille. SKaa johon parfataimet istutetaan, nostetaan 
pienoifefft fuffurafft, jonfa ympärille juuret tafan leroitetään, 
ja fitte ajetaan maata juurten päälle fal)ta peufaloa pafs 
fulta. .Satuttaminen toimitetaan paraiten roarhain feroäällä. 
IStuttaeSfa faStetaan niin fuin myös pouban aifana. Ŝars 
fatainten roälipaifoille fopii istuttaa falaattia tai rebiifiä tai 
fylroää pinaattia airoan hairoaan; oliSpa häroiffi jättää niin 
byroä ja liharoa maa mafaamaan f>yöl>y ttömänä, fems 
menfin fuin parfatjeinää ci leifata tähtenä rouotena. Slinoa 
tehläroä enftfefänä on taimien pitäminen puhtaina riffaruos 
hoiSta. ©yffyllä ajetaan fäytäroille neljää peufaloa paf= 
fulta haroin palanutta fontaa. ©euraaroana feroäänä fonta 
luobaan fttfamille, jotta fäännetään ja harataan ja iStutes 
taan tal)i fylroetään famaten fuin ebellifenäfin fefänä. ©eu= 
raaroana fyffynä ajetaan fäytäroille taaS fontaa, jofa fe=
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roddlld luobaan fttfamille, jotfa fäännetään ja parataan. 
Sand fefänä faabaan parfaa leifata.

9Jitn pian fuin parfa alfaa tyfätä ylös, pannaan fitfa? 
mille neljdd peufaloa paffulta bietaa. SäSfä faSroaroa parfa 
tulee tällä peitteellä erinomaifen mureafft ja mauffaafft, 
jota paitft myös estetään fyuiput tulemasta roifyeriäijtfft. 
parfaa ei taiteta taroallifeSti leifata pibemmältä fun jufjan? 
nuffeen faaffa, jonfa ajan jälfeen fe faa roapaaSti faSroaa, 
ainoaSti pitäen roaarta että roarret ftbotaan fiinni, ftllä 
muutoin ne tuuleSfa murturoat ja fenfautta teferoät roafyin? 
foa juurillefin. jtuln parfa on leifattu otetaan fyteta fitfa* 
mitta poiS ja footaan läjään, fäytettäroäffi feuraaroana fe? 
roäänä famalla taroalla fuin ebellifenä rouotenafin. Seiffaa? 
mifen jälfeen, fitte fuin taimet oroat tulleet roatyroaan faS? 
roantoon, faStellaan niitä muutamia fertoja roebeSfä fula? 
tulla d îli=falptetarilla, jofa fuureSti roafyroiStaa niitä ja 
ebiStää niiben rooimalliSta faSroantoa. ©yffyllä ajetaan 
fäytäroille taaS palanutta fcmtaa, jofa feroäällä fääntäeSfä 
luobaan fttfamille. Sätä tefoa tefybään rouoft rouoben pe? 
räStä. fieiffauffen jälfeen faStellaan aina roebeSfä futatulla 
cfytlUfalpietarilla.

parfaa for jataan feuraaroalla taroalla: niin pian fuin 
parfan roefoja alfaa tulla päälle, tutfitaan fttä roarbain 
jofa aamuna, roaroroaSti fiirtäen fyietaa puolemmaffi. 3JoS 
fitte löybetääit jofu roefa lyfännynnä pintaan aSti, niin 
fuopitaan maa poiS bamaan juuriin aSti, joSta ne murrê  
taan. SBettfiä tai muita teräfaluja ei ptbä foSfaan fäytet? 
tämän parfan ottamifeSfa, ftllä fitä fäytetään liian ufein 
rodärin, niin että juurille tulee roafyinfo, roaan roefat pitää 
formin fatfaStamaan, jofa yyroin fyuofeaSti meneStyyfin. 
9iiin pian fuin yfyben penfaan roefat oroat forjatut, ftirre? 
tään multa entifelle ftallenfa. 5 tai 6 fyeifoimpia roefoja 
jätetään foSfematta, omaSfa roallaSfanfa faSroamaan. goS 
ei ylös otettu parfa ferrallanfa tule nautitufjt tai myybyfft, 
niin fe pannaan laatiffoon ferroffittain märjällä fyieballa 
roäliSfä, jo§ ftiben roaraa on, muutamia jäälobfoja l)ieban 
päälle. 9täin fe faabaan fäilymään muutamia päiroiä.

ÄuSfa parfafyeinää ifoSfa määräSfä roiljellään, fiinä 
fopii pafottaminen eli tefolämpimällä faSroattaminen alfâ  
maan jo ©lofuuSfa. ©iiben tarfoituffeen roalitaan fafft fit? 
tainta. ©itfainten etelän?puolimaifeen pääfyän muurataan
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tiilistä yffinfertaincn pefä; tästä joljbatetaan pitfin fäytäs 
roää fttfainten roäliä myöten Idättänen tonni, jofa pystynä 
faroufoppana menee uloS poljjoifeSta päästä, ©itte rafen= 
netaan fttfainten yli telineet tnelfein fitin faton fannattimet, 
forfeetnmafft feSfeltä fäytäroän foyballa ja luifufft fitfainten 
utfoäärten puoleen, kaiffi pitää oleman niin fofoon pantu, 
että fe on buofea firrooittaa, tarpeen aifana fiirrettäroäffi 
toifille fttfaimille; fuitenfin fen pitää oleman tuferoan ja lu= 
jaSti liitetyn, fillä fe tulee fantamaan melfeän painon. Äo= 
foon liitettynä teline peitetään lauhoitta tai aibaffitta, ja 
niiben päälle pannan ferroS palamatonta beroofen fontaa, 
fuin taimella tacroitfee olla fyynärää paffulta. SEBiereSfä 
oleroa piirros 5 näyttää fellaifen parfafaSroattimen fatfaS= 
tuna. (Siihen lämpimään f)erooSfontaan fäy laatuun panna

Shtnrn 5.

mullatta roaruStettuja laroafebiä niin fuin tarcattifia laroas 
laitoffta roaruStettuina affunotllafin. tefolämmöttä faS= 
roattamtnen aljetaan fyffyllä, niin näifjtn fopii istuttaa fu= 
pufalaattia ja fylroää pinaattia ja rebiifiä. tefoläm* 
pöä taimetta pibetään, niin niihin fylroetään fraSfia, laftu= 
faa ja pinaattia, ja Sammifuun lopulla rebitftäfin. Äyl= 
mempinä fuufauftna roaruStetaan affunat öinä ja fylminä 
pilroiftnä ja tumituiSfmpäiroinäfin olfi= tai faiftlamatto- 
peitteellä ja niiben päälle luutuitta, tuulettamista ei fui= 
tenfaan lyöbä laimin fulloin fää myöten antaa, mutta fen 
täytyy fylminä talrotsfuufauftna fäybä erinomaifella roaro; 
roatfuubetta. 9iiin pian fuin faiffi on teSmättänfä, ruroe= 
taan lämmittämään, ja pibetään päätie niin fauroan fuin 
parfa antaa faaliSta, tuta ei feStä enempätä fun noin fuu= 
fauben roerran. 3 °$ tuoretta parfaa taf)botaan fofo tal=



roena, niin on uufi pafotuSs eli tefolämpö=laitoS roalmiS, 
että fiitä faabaan ruroeta ottamaan ebettifen lopetettua. 9ie 
ftllä lailla pafotetut parfafttfamat faaroat feuraaroana fefänä 
olla foSfematta, faaben ainoaSti faman boibon fuin roa= 
paaSti faSroaroaifetfin tarroitferoat, joista fefällä ruofaa ote? 
taan. 3 0g parfaa taaS tuleroana talroena tarroittaiftin pa= 
folla faSroattaa, niin roalitaan toifet fttfamat, joita ei ennen, 
ole pafotettu, ftllä joS niitä pafotettaifiin fafft rouotta pe* 
rätySten, niin ne meniftroät uurouffiin ja antaifiroat huonon 
tulon. kal)ben fefän perästä niitä taaS fäy pafottaminen 
fillä taroalla fuin ebellä fanottu on. 3 °® ebellä felitetyllä 
taroalla toimitetaan, niin faabaan aina tuoretta parfaa roä=- 
himmäffifin 9 fuufautta rouobeSfa.

Parfa antaa taroaliiftna rouoftna runfaaSti ftemeniä- 
9>liin pian fuin marjat eli fiemenfotelot punastumat näyttää 
fe fietnenten alfaroan roalmiStua. 3ie pitää otettaman ens. 
nen fun palelturoat. Otettuina ne furrootaan roaroroaSti 
r iffi puutölftllä, pannaan fitte roeftaStiaan ja Uifutetaan fe= 
fafin, joten fuoret ja mitä felrootonta on piifpp roeben pin= 
naSfa ja taibetaan faataa poiS. Sätä tehbään ftiben aStt 
että ftemenet oroat airoan puhtaat, jolloin roeft faabetaan 
poiS ja ftemenet hajotetaan fuiroumaan. kuiroateSfa niitä 
Säännellään ufeaSti ja fatfotaan etteiroät faa homehtua. £)U 
lein fuiroina ne pannaan talteen. 9le pyfyroät itäroinä 3 
rouotta.

(SurffnfaSnrit (Cucurbitaceae).
© u r fu t  (Cucumis sativus). 9ie lajit joita parhaasta 

päästä fopii harjulla roiljellä oroat (euraaroaifet: 2B i b e r i ä i f e t 
ja roalfoifet let fut ;  feSf oiSspitfät roiheriäifet; ter= 
tu lot  (bruf;) eli SGSeSteroofi laifi ff i  futfutut; pie= 
net roiheriäifet roenäläifet, melfein yhtäläifet fuin roe§= 
terooftn gurfut; roarbaifimmat uubet roenäläifet, he= 
belmöiroät erinomaifen runfaaSti ja feStäroät fabetta ja fal= 
feaa ilmaa paremmin fun muut lajit gurffuja ja oroat myös 
erinomaifen mauffaita; p i t fä t  roiheriäifet f i tnalaifet  
le t fut .  9Mmät oroat ne lajit, joita fopii roiljellä harjulla.

Ufeinimat roiimeiSten rouoften fefät oroat roallan päättä 
oleroitta fateiftlla ja fylmillä ilmoitta olleet erinomaifen roaS= 
tollifet gurffuin roiljelemifette harjulla, erittäinfin fylmillä 
harjuitta. Sämpimät batiut antaroat fuitenfin feSfinfertau
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fen tulon. (Siifjcn paiffaan fubun gurtfufyarju on tebtäträ, 
footaan lämmintä palamatonta fycrooSfontaa, lebtejä, van
hoja olfia, myös roatfia ja fellaifta, fuin faSroiStoa pul)biS= 
taeSfa feroäällä on faataroilla. SJJaa luobaan enfin poiS, 
fttte pannaan faiffi nämät aineet fofoon lämpenemään tyf? 
tänänfä. 9?e footaan fatfyoon nitnfuin laroaa peruStaeSfa, 
turoin muofaten faiffi aineet fefaftn. Äarbo ci tarroitfe 
olla leroeempi fuin fabben fyynärän paifoilla. 3:äl)än 
päälle pannaan fitä poiS luotua multaa 8 :ffaa peufaloa paf? 
fulta, otaffuen fen oleroan felroolliSta tarfoituffeen. £$oS fe 
on fanfeaa faroea, fefoitetaan fiityen, joS faataroilla on, jo? 
tafin lel)timultaa tai multaa fcfalantastunfioiSta maatu? 
neiSta riffaruofyolajiSta* palanutta fyeroofen fontaa ci pibä 
itänä fefoitettaman gurfun faSroatuSmaaban, fillä ftinä oleroa 
paljous falpietari?aineita on niille roabingoLiincn ja faattaa 
ne pilffuiftfft. Sftaa fäännetään ja tafoitetaan ja pannaan 
ylös niin että tyarju päältä tulee lifimain fyynärää leroeäffi. 
©itte roebetään faSroiStonuoralla foro pitfin barjun feSfeä. 
spitfin tätä fotoa roebetään 4:jää tai 5:ttä peufaloa fyroä 
roafo. Säbän pannaan peufaloa paffutta fyftmurSfaa (bii? 
Ien poroa) ja fen päälle peufalon roerta maata. ©yroäyStä 
on fiten roielä 2 :bcn peufalon paifoin jälillä, ja tä? 
fyän parinaan gurfun fiemenet tyuippupää alaspäin. @i niitä 
istuteta ennen fun Soufofuun lopulla tai Äefäfuun alfu? 
pääSfä. Siemenet pannaan noin 3:men peufalon pääbän 
taifiStanfa eifä' fyrompÄätv fun että peittyroät forfeintanfa 
4:jällä peufalolla multaa. 3°^ maa on byroin lämmin 
niin ne oroat muutamina päiroinä päällä. 3 oS faiffi fte? 
menet tuleroat ylös niin jofatoinen taimi otetaan poiS niin 
että jälille jääroäin roäliä tulee olemaan fortteli. ^ouballa, 
ollctifin itämifen aifana, lyöbä laimin faStamiSta, jofa par= 
fyaimmin toimitetaan tuiSfufannulla. S^S maa faStelemifen 
perästä fuortuu, feritetään fttä jotenfin, fuitenfin ettei istu? 
tettuja fiemeniä eifä taimia lovfata. faSroaneita gur? 
fun taimia on, niin niitä istutetaan maaban firffalebtejä 
myöben. ©itä myöten fuin taimet faSroaroat footaan roa? 
oSta ajettua maata niiben juurille. SRaa barjun firouilla 
taibetaan läyttää iStuttamifeffi fupufalaattia ja fyarjun roie? 
tiliä taibetaan nuoraa myöben istuttaa muutamia riroejä re? 
biiftä. 9iämät, niin byroin fataatitfin ferfeäroät airoan by? 
roin forjattaroiffi ennen fun gurfun rönfyt taiten tilan tar?
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■raitferaat. kuin falaati ja rebitftt oraat forjatut, peitetään 
gurffuharjun firaut itujen hauitta. Sämä on fuureöti 
hyöbyllinen fylminä »etiftnä feftnä, ftllä joS rönfyt mafaa; 
raat paljaassa maafa, tapahtuu ufein että ne fefä gurfun 
alfeet alfaraat mäbiä.

(Shtrffu in luotaaminen. kuin fuolattaraiffi aijo; 
tut gurfut oraat ylös otetut, pannaan ne puhtaafeen fyl; 
mään meteen olenaan ftinä rauorofauben. Sitte ne ote; 
taan ylös ja pyyttään fyyrain futratfjt puhtaatta tiina=raaat« 
teella. Sitte feietään fuolaraettä, niin raäferaää että muna 
pyfyy raeben pitnaSfa, niin fe faabetaan astiaan jäbtymään. 
(Sitte on raalmina raarftn pitäraä puu;aStia ftyrain puhbiS; 
lettuna. S ittr riiraitään fteStarimarjain (muStain ratina; 
marjatn lehti) ja bappamain firftmarjain letjtiä, tammen 
ja raiinapuun lehtiä ja Hitin terttuja, pieni pala pippuri; 
juurta ja pat alunaa pannaan astian pohjalle. Sitte pan; 
naan ferro? testiä ja tillin terttuja, niiben päälle ferroS 
gurffuja, n.n lahottuina etteiraät foSfe toiftinfa, tähän fet; 
roS lel)tiä niin taaS gurffuja ja fttä tetjbään ftffi fuin 
faiffi roartfn laSfettu, fun tehtyä jäytynyt fuolaraeft faabetaan 
päälle ja fanjt pannaan astian päälle, jofa pibetään rail; 
raafaSfa UoneeSfa tai fellariSfa. SBiifon tai fabben perästä 
fatfotaai joS hometta on tullut fuolaraeben päälle. SoS 
niin o» faabetaan fe erilleen, fiehutetaan uubeSti, jähbyte; 
tään jc fttte taaS faabetaan gurffuin päälle. Sätä tehbään 
niin furaan fuin hometta fuinfin näfyy. 9?tin paljo fuola; 
raettäpitää aina olemaan gurffuin päällä, että fe täybellenfä 
peittä ne. 3läin fuolattuina ne tuleraat erinomaifen hbs 
teän mafuiftfft ja pyfyraät täyftn raiffaina fifft fuin feu; 
raatana rauonna uufta faabaan fuolata.

kaSrainybin, ybinpul l i  eli fyötäraä fu r b i t f i  
(Ygetable marrow, Cucurbita ovifera). Sätä railjellään 
ufimpia lajia, joita ennen on lueteltu tainten faraattami; 
fefa laraatta. häistä on fuitenfin englannin ra o tp u l l i f f l  
ftfuttu foifealla nuijamoifella raalfofuorifetta {^helinättä, 
uraS. -§arju tehbään famattatnen fuin gurffuharju ja ftiben 
.Stutetaan fofo foffareneenfa ruufuiSta otetut taimet fabben 
fyynärän raälillä. 3iiitä fopii myös istuttaa feinäin ja laipi; 
oiben raiereen fäleriStifolla, jota myöten rönfyt johbate; 
taan ja ftbotaan fiinni. 9ie raoiraat täSfä faSraaa runfaaSti 
hebelmää, famaSfa fuin ne raerhoaraat raanhan feinän tai
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laipion, joiben ei fuotaift näfproän, eindtfä ota tilaa maalta, 
fuin muutoin ottaiftroat faSroaeSfa ttanaiftna. SBanboja 
törfpläjiä, fonta= ja fefalanta:tunfioita fäy niillä mpöS roer: 
boominen. @itte tekään n?äf>iä maafofja fppnärää levoeitä 
folmen fppnärän roälillä. Sofaifeen fenmoifeen fofoon i§: 
tutetaan tyfft taimi. kefän fulueSfa ni peittävät rönfpiU 
länfä fofo fafan ja lifäfft antaroat lämjminä feftnä run: 
faaSti Ijebelmää. §)fft ja toinen faStelcmien roirtfalla fefän 
fuliteöfa on fuureSti ebullinen. Sfotnpia hbelmiä nautitaan 
haufcutuffena niin fuin fuffafaalia, roähempt hillottuina niin 
futn meluunia. kölillä taroalla Ijtyroänfä -tiitä nautitaan, 
niin ne oroat erinomaifen hproiä ja mauffah.

§)lt talroen pibettäroifft otetaan ainoaS; täpftn fppfp* 
neitä hebelmiä. kuori on ftlloin feltainen jt airoan foroa. 
9 le otetaan ja pannaan fplmältä taattuun ?llaritn laite: 
tuille lauhoille tahi roilroaffaan buoneefeen. Ie oroat lei: 
fattaroat plöS ennen fun halla niitä faa loufai, ftllä fiitä 
ne mätcneroät. tällä taroalla fäilstettpnä tapetaan, joS 
fppfiä hê elmtä on paljo, nauttia tätä hhrcääeagroin ai: 
netta pii fofo taimen, tämän firjafen tefijällä n toufo= 
fuun alfupääSfä leifattu airoan ebeitä hebelmiä, jifcen ftfäl= 
lp§, ftemen moSfan porotettua, oli fangen mauista, tai; 
tettuna fuffafaalin taroalla.

kuin näitä pii talroen fäilptettpjä hebelmiä rutifjt tai: 
tetaan, otetaan niistä ftfäSfä oleroa flemen:mo§fa uU, pan: 
naan roeffcaStiaan ja liifutetaan haroin fefaifin, jollin fte: 
meniSfä rippuroa liitta ja faiffi felroottomat fiemenetioufe: 
roat roeben pintaan ja faabetaan roeben fanSfa poiS. tätä 
tehbään ftffi fuin ftemenet oroat roirutetut airoan puhtiffl, 
jolloin ne hajoitetaan fuiroumaan lämpimäSfä huoneeSfa. 5Je 
pitäroät itäroäifpptenfä 3 rouotta.

äJlafufieniä (Champignon, Agaricus campestr^). 
3liitä faSroaa tofin itfeStänfä meibän maaSfa, mutta niitä V.> 
mpöS roiljeleminen, ja roiljeleminen maffaafin hproin roairoct, 
funrouofft täSfä ofoitetaan niiben pffinfertaiftn roiljelpSfein.

ajlafuftenen fiiteftementä roalmiStetaan feuraaroalla ta 
roalla: tähän otetaan phben roerta heroofen, nauban ja latu-- 
paan fontaa airoan paljaaltanfa ja puhtaana oljista ja fyeU 
niStä ja fefoitetaan faroilaroan mufaifeSfa laroaSfa ja muo: 
fataan ja piestään pienifft faroifolalla. kutn fonta ai: 
neet oroat hprottt pienifft ja fefaifin pieStpt, lifätään 1/i
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fttfeäd faroea, fttte roielä roäl)ä nautaeläimen farrooja 
ja faiffi tyyni piestään uubeSti faroifouffarllla ftffi fuin 
tulee fyyroin fefaifin* Sämän toimeen faatua, fefoitetaan eläin? 
ten vrirtfaa niin että fefo tulee melfein niin fafeaffi fuin 
farot, joSta tiiliä lyöbään. Sitte fe muoboStetaan tiilifefyän 
mufaifeSfa fefyäSfä* 9läiben näin muoboStettuin paaffuin 
jofatfeen ftrouun pistetään putfimaifelta rauhalla roiiStoon 
nteneroä läpi, ei fuitenfaan pufyfi, fofo paafun läroitfe* 9täi? 
fyin pannaan ruuan laitoffeert felpaamattomia mafuftenen 
palafta ja läroen fuu fuljetaan umpeen* Sitte on roalmiina 
fafa airoan lämmintä farjan fontaa jofa laitetaan fyynärää 
forfeafft, fen päälle pannaan ne niin malmiStetut paafut 
aina 2:ben peufalon roälillä* Sitte pannaan ferroS ferrof? 
fen päälle niin pttfälta fuin roataa feStää, ei fuitenfaan 
enempää fun neljä ferroSta, ettei alimmaifet rutiStuift* 
@i niitä panna toinen toifenfa päälle, roaan ristiin roäliti? 
loilla niin että fonnan lämpö faifin puolin faa roaifuttaa 
niihin* Sitte pannaan lämmintä tyerooiŜ fontaa fefä firouille 
että päälle ylfympäti paaffu/a* 9ioin parin rotifon perästä 
fatfotaan perään joS paaffutfyin pannut mafuftenen aineet 
alfaroat fetyittyä, jofa pian näfyy fiitä, että paafut oroat 
tfänänfä fuin fubohrt roerffomatftlla fyomefuonilla* jollei 
niin ole laita, pannaan uufia ftenen aineita fifälle ja fontaa 
ympärille niin fuin ennenfin* 3 °$ nyt faiffi on menesty? 
nyt ja paafut o»at fen näföifet fuin fanottiin, niin ne pan? 
naan fuiroaan ilmatfeen paiffaan fuiroumaan* byroin fui? 
rouneina ne pannaan fuiroaan paiffaan fäilymään* 9?e py? 
fyrodt fäwettäroinä lifimaia 20 ajaStaifaa*

ätfafufieniä roiljellään feuraaroalla taroalla: palamatonta 
fyeroofen fontaa pannaan roäfyempiin fafoifyin forfeintanfa 
puolentoista tai fafyben fyynärän läpimitasta* Sonnan pitää 
oleman lämpimän ja airoan puetaan oljista ja on pantaroa 
faton alle, niin ettei fateen iulleSfa faStu ja tule peräti fel? 
roottomafft aiottuun tarfoituffeen* SBiiffofauben perästä 
fäännetään fafat fiten, että ennen ftfäSfä ollut tulee pdäl? 
limmäfft, ja päällimpänä ollut ftfään* Soifen roiifon pe? 
rdStä fonta on roalmiS fdytettdroä* SaitoS tebbään parfyai? 
ten fellariin* Se roatmiStettu fonta roiebään ftnne ja laS? 
fetaan puolta fyynärää paffulta noin puoltatoista fyynärää 
leroeältd, ja niin pitfäitd fuin tafybotaan* Se laSfetaan 
niin että fe feSfeltä falliStuu roäfyän molemmille äärille,
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fttte fitä hiljaa taputetaan taputin4auballa, että pinta tulee 
Joroin tafaifefft. @en »erästä otetaan fitä ennen malmit
tettua fiitefiementä ja jofainen paaffu murretaan 5:beffl 6 :beffl 
ofaffi. 9Jäitä pannaan fontaan aina puolen ffytynärän pääs 
tjän ja roinori§tiin palanen. ©t fttä panna fttroempäätt fun 
airoan pinnan tajun, jonfa tehtyä fonta peitetään peufaloa 
paffulta mökällä mullaEa; lehti=tai la§tu=multa on parasta, 
tämän päälle leroitetään ohut ferrus fofonaifta olfia. tar* 
roittaeSfa täyttyi) faStella, fuitenfin on fe tcbtäreä fangen 
juurella nmomaifuubella, ftllä jo§ fonta tulee liian märjäfft, 
niin ei ole totrooa fieniä tuleman, ©amaten fäty mfyösS jo8 
fuirouu§ maireaa. tästä näftyty fuinfa tähbelliStä on pitää 
fitä fo£)tuullife§fa loSteubeSfa, jofa parhaimmin faabaan au 
faan tarfoin feettelemalla fontaa. (Sitä otetaan U'ät'ä pts 
tcoon ja puferretaan pehmeästi. ^o8 fonta fiinä tuntuu
hienona ja juuri fuin öljtymäifenä, niin fe on fohtuullinen;
mutta jos fe tuntuu mettfeltä ja limaSfalta, niin ne tat=
mitfee paremmin fuiroua. goS faiffi on meneSttyntyt mieltä 
mtyöten, niin fienct pian ilmoittamat itfenfä. £)ttae§fa noös 
tetaan oljet tylöä. Sftiiben perää» tätyttyty fatfoa jota päinsä, 
ftUä ne omat forjattamat ennen tv n tätybellifejlti aro aumat. 
Suurittenfa niitä ei foSfaan oteta, jtten juuri maapinnaSfa 
olemia ftenen alfeita meniS huffaan, vtaan ne leifataan lrett= 
fellä maapintaa mtyöben. SRafuftentä faabaan tällä taroalla 
for jata 10— 12 roiiffoa. pibetään päälle ficni4aroain 
laatimifen fanSfa, niin faabaan fieniä tyli uuoben. tämä 
roiljeltyö roairoan haroin palfitfee.

5öiufula=fa6iocja.
perunat (Solanum tuberosum). tä§fä terrouan 

roain ruofafaSroiötoon parhaimmin fopiroia falaatti= 
herffuslajia.

SBal foi f ia tymmtyriäifiä: algier i la ifet ;  rnafu: 
palat (bisquit), tahfeat, roarhaiftn ja mauffain faifiSta 
herffulajiSta; circassienne; delicieuse; belgialainen (per* 
heen peruna); englanti lainen jauhoinen (flour ball); 
pretS tton Jpollanb; juni (fefäfuifet); fuuSroi i f f  oifet 
ja tyh^e^fän roi i f foi fet; souvereign ja foferifet niin 
mnös golden early, roarhaifetfullanfeltaiftllahebelmillä. 2GB a 1= 
foi f ia pit f iä:  algier; amerif falai fet;  laroaperunat
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fuuSroi i f fo i fet ;  pienimmät ja mauffaimmat man= 
tel i fot.  puna i f ia  ja punafinerroiä tytntntyttäifiä: 
ameriffalaifet; Blanchard; f in i f i r ja roa t ,  erif>V)tt)ät fas 
laatiffi; fuuSroi i f foi fet;  f ipuliperunat. *punaif iaja 
punafinerroiä pitf iä: neger, erihtyroät falaaatifjt; von 
Vigny. g)lääEä luetellut lajit eroat faiffi roarfyaifta, ja f)tys 
roän mafunfa ja fuuren fatoifuutenfa fuftteen ennen muita 
ebiStcttäroät ruofafaSroiStoSfa roiljeltäroiffi. SoS puutarha 
on aroara, niin fopii niifjin täyttää yfft tai ufeempifin 
fortteli. SoS ufeempia lajia roiljeflään, niin ne oroat päälle* 
firjoitetuEa nimellä tai numerolla eroitettaroat toifiStanfa, 
ofittain fhttäljben että ne oroat erintafufta, ofittain fuin fo; 
ettelemuS on ofoittanut että ne roaatiroat eripitfää feittämi= 
fen aifaa.

Sfommiöfa puutarfyoiSfa istutetaan perunat Entämällä 
taroallifella taroalla. Siaan ei pibä oleman lifyaroaa, fillä ftinä 
faSroaa fyEä loiStaroaSti roartta mutta roäljemmin juurta. 
9liitä fopii istuttaa maataan, joSfa ebellifenä rouotena on 
faSroanut herneitä tai papuja, ©itte fuin perunat oroat laS* 
fetut roafoon, feuraa toinen fjenft forilla (roafuEa) luujau= 
tyoja tai l)l)rotn maatunutta lantaa, ja panee fttä piroollifen 
jofaifen perunan päälle, niin roafo fynnetään umpeen, ja 
tätä tehbään yli fofo fappaleen. N

SBäfyemmiSfä faSroiStoiSfa fäy fäfin istuttaminen. Äafyta 
fyynärää leroeälle fttfamalle roebetään neljä riroiä. 9iäitä 
myöten perunat istutetaan aina puolen fyynärän päähän, 
jofa parhain fäy fiten, että yfft f)enfi täi) ebellä, pitää la= 
pionfa maahan eteenfä päin roiiStoon famaSfa nostaen fitä 
niin että tafapuoleEe aufenee auffo. £äl)än naffaa jäliSfä 
feuraaroa fyenfi perunan ja piroollifen lantaa, fun tehtyä 
lapio roebetään mullasta, jofa laSfeuu perunan pääEe. tätä 
tefoa tefybään niin pitfältä fuin iStutettaroia perunia riittää, 
fuitenfin muistaen panna ne roinoriStiin. ^erfaaminen ja 
feritteleminen tehbään raaStaamaEa, joten multaa tainten juu= 
riEefin footaan fäfin.

2J?al)boEiftmmaStt roarfjaifen peruna=faaliin faamifeffi 
istutetaan .guhtifuuSfa lämpölaroaan roarhaifimpia lajia, niin? 
fuin mafupaloja, 6 :roiiffofta, kefäfuifia j. n. e. 9fe iStute= 
taan niin taajaan fuin mahbolliSta ja peitetään feroeäEä 
muEaEa 3:mea tai 4:jää peufaloa paffulta. toufofuun 
feSfiaifana ne istutetaan uloS nuoraa myöten niinfuin ebellä
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janottiin ja fagtetaan roaljroagti, paällifefft peitetään feroe* 
äöti fuufen Î avouttta hallan fuojafft. 9iiin pian fuin hallas 
työt laffaaroat, otetaan parout poiS ja multaa footaan juus 
rille. Säitä taialla rooibaan faaba uufta perunia roiiffoa 
ennen ^uhannugta. 9läitä otetaan roalifoimalla ftten, 
että multaa ftirretään perunataimen juurelta roaroroagti 
ja ruofaroat perunat otetaan ja multa footaan ftallenfa. 
3 o§ ;näin ottaeöfa on haroin lämmin pouta maltan päällä, 
niin fagtetaan roahroagti. ;gog enempi tulee otetufft fun 
erältänfä tarroitaan ruuafft tai mtytytäroiffi, niin ne pan; 
naan fäiltymään roilroaffaan paiffaan fogteaöfa hiebagfa.

Perunia fagroatetaan ftemenigtä feuraaroalla- taroalla: 
ftemen ftytröetään laroaan Jpuhtifuun alfupuolella ja i§tute= 
taan ulog famalla lailla ja tyfytäläiftllä roälillä fuin perus 
nain igtuttamifegta on fanottu. ©itä hoibetaan famalla 
taroalla fuin taroallifegti igtutettuafin. pögottaegfa ftyfftyUä 
lötybetään ufeempata lajia. 9iämät lajit eroitellaan itfefufin 
erillenfä. Perimäin fofo rooi roaifjetella pät)finän fofoifegta 
fanan munan fofoifeen, jofa onfin fuurin fofo, fuljun cnft 
fefänä rooi ennättää. 9iiitä erinäifiä lajia foetellaan huos 
lellifegti ja fitte parhaat pibetään igtutettaroiffi tuleroana 
rouonna. SOioniaat pitäroät fttä mieltä, että perunatauti 
mufa laffaift uutta ftementä ftemenegtä fagroattamaEa, mutta 
tämä on roalitettaroagti nätyttätyntyt oleroan perätöntä.

perunataubin ftyigtä on paljo puhuttu fcfä firjoitettu, 
luctettaroaa patannugfetnoa fuitenfin tähän faaffa tietoon 
faamatta. Sljatetfaamme perunaa luonnollifegfa tilagfanfa, 
niin fuin fe on omagfa ologfanfa fotomaagfanfa peerugfa. 
Perunamufulat oroat fiellä pieniä, roiheriähföja ja farroaan 
mafuifta. 3Biljel«ffellä ne oroat enentäneet fooltanfa ja fars 
roag mafu on fabonnut, roaiffa fe ofittain ptyftyty jätillä niigfä 
mufuligfa jotfa mafaaroat maapinnagfa ja oroat roiheriäis 
fet. *) g)löEifellä rotljelemifellä, fitä fuuremman fabon faas 
mifefft oroat perunat arroattaroagti fabottaneet lajillifta omais 
fuufftanfa, niin että niiben pääaineet tufo, munan roatfeais 
nen ja fangigte (tärffisaine) oroat hairahtaneet tarpeellifegta 
tafapainogfa eli luonnon lajillifegta fut>teegta, ja luultaroagti
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81
fiitä fyyöta roalmiätumtfen aiana joutumat fcliaifeen fäty* 
mifeen joSta „fuiroa mätä" nimien turmelut tulee. *)

taulu jofa ofoittaa perunâ  fegfifabon ja niiSfä oles 
lran fanai§tejaul'0:jui'tecn. tefm folmisrouotifen fofemufs 
fen mutaan:

Äesfifato Sangiätejauljon 
imena n>:na. paljous °/0.

SSelgialaifet (pereen perunat) . ltfertainenBisquit . . . . . . . .  18
Cailloux . . . . . . . .  14
Def i ance. . . . . . . .  17

laroa

18
20
14
15 
15 
15 
19 
14

De los intermedios . . .
6  roiiffoifet pitfät roalfoifet .

„ tymmtyriäifet finifet 
Sllgier . . . . . . . .

„ cnglantilaifet 
SBarhainen „„ Jacobi .

„ Mylords
„ tymtntyriäif. fufattomat 15

Äeroäifet, jinipilfEuifet. . . .  16
Punaifet foferifet „ . . . .  18
£)fcfjersle6en „ . . . .  14
Roastbeef, englantilainen . . 16
6  roiiffoifet jtnipunerroat . . .  1 2
©ipulipcrunat, punaifet . . .  21

g)ltä oleroaSta näftyty felroääti mitfä lajit oroat fas
toiflmmat ja mitfä jauhoijtmmat, jota aftaa pernan ftes
mentä hanffieSfa on tarroeS muistaa.

SKaa=artifofat (Helianthus tuberosus) intetään 
ja hoibetaan famaten fun peruitatfin. tutulta rojelleSfä 
ne ftynnetään maahan niinfuin nefin. SBäliäSfä t:ljeh)f= 
fe§fä ne istutetaan famalla roälimäärällä fuin perumta fas 
nottiin. talroen roara otetaan tylösi ftyfftyllä ja jätiltään 
ntaaläjäSfä (purmuäfa) tai hiebagfa fellariSfa. 2föuut>ates 
tään maahan feuraaroaan feroääfeen, jolloin ne otetaan \16§

19,i.18.s. 
20.
18.5. 
20. 
20. 
20.
17.5. 
22. 
21- 18. 
18. 
20. 21.
19. 
22. 
22. 
16.
20.

*) Sieneelö fpijnä petunamätään ft)bett tai f)iitit)apon puve, 
tai iu!o*aineen rooitto, fosfa tuo tauti pahemmin nmirnaa fatjn 
fonnaHa lannoitetusfa maasfa. 3a tieneelo lin>i4ljt)n (petrot. 
uin) raalamtfesta roafoit)tn mitään apua?

Suomentajan muiSt.



nautittaroifft taloutena tai i§tutettan>ifft. 9iiitä on roaifea 
juurittaa uloS ftitä paifô ta fuSfa omat atfaneet faSroaa, 
ollenfin joS fitä tarroitaan xuufyun aifeefeen. 9le tarroitferoat 
libaroaa maata ja meneStyroät i)»rcin fuiroilla fefä foSteilla 
afemtEa. 9liiben roiljel$ maffaa htyrcin «airoan.

Äoönjcja, jptfa fopinut faSwt§to=fprtteIiett »»ntpnr^fftin.

tähän fätytettäviä oroat: Oxalis, timiani, ruoho* 
tauffa, fuu fa u t i f t  manfifat, lonferottomat, bu;r6 os 
mi herneet; ja ruiafft fätytettämättömät: laroenbeli ja 
i ifoppi.

g)mpärt)ffefft aiottuja faSroeja istutetaan roain l)fjt 
tiroi pitfin fäi)tä>än roierimäiStä äärtä, olemaan ftlmään 
piStäroänä rajanofätytäroän ja fylroetyn tai istutetun maan 
roälillä. 9iäiben ympärysten iStuttamifeSta on fe rooitto, ettei 
multa roiere fäyaroälle, ja että faSroiSto näyttää fauniini 
malta.

Oxalis-f tuulit. Oxalis deppei, fauniilla puna? 
finerroillä fufia; oxalis tetraphylla, fauniilla punaiftlla 
fufilla, ja oxlis lasiandra, ruufunpunaiftlla fufilla. Äaiffi 
folme lajia toat niin hhroin fauniSten fuffainfa, fuin fas 
laatiffi felparoain juurtenfa puolesta, oiroaHiftmpia ympä* 
rtyS=faSroeja

9Jiitä pieniä oxalis-ftpulia istutetaan pitfin fäytäroän 
roiertä ja eitetään peufaloa paffulla mullalla. 9liiStä ftfiää 
fefäfauten ufeempia ftpuleja, joista jofu ofa taibetaan fätyts 
tää ruuffi* toifet fäilytetään fuiroaSfa l)iebaSfa yli tai* 
roen, fê aaroana feroäänä iStutettaroiffi 9ie pitää otetta* 
man yl̂  niin pian fuin halla on pilannut fufat ja lef)bet. 
juuret turmelturoat pian roiluSta. !Re istutetaan forttelia 
pitfiltfroälillä riroiSfänfä.

jmiaani  ja ruoholauffa. Sftiten näitä faSroates 
taan i« tartutetaan on ennen fanottu, funrouofft ofoitetaan 
fen ahteen ftnne.

Äuufauti fet  manfifat (Fragaria vesca). g)mpäs 
rytfaSroeina roiijeltäroifft roalitaan aina fuufautiftfft nimi* 
tetyjä manftfoita, jotfa eiroät lyffää lonferoita. 9tämät 
coatfin, ei ainoaSti fauniilla lehbillänfä ja iloifella rotheris 
tfyybelXcinfä, roaan myös hebelmällänfä arrooffaimpia ym* 

pärySsfaSroeja ruofafaSroiStoSfa. SKarjat oroat pieniä, mutta
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hyroän mafutfia metfeen fuin itfeffenfä faSroaneet manftfat. 
9Je faSroaroat melfeiit alinomaa ja fypfiä marjoja faabaan 
niistä jut)annuffen ajaöta alfoin aina ©farraSfuufyun faaffa.

äRanftfat roaatiroat rooimafaSta nyfyifin lannoitettua 
maata ja puolen fyynärää tainten roäliä. kartuttaminen fäy 
penfaSten jafamifella. ^StutuS menestyy parhain Soufofuun 
lopulla. ©Juutamia fertoja fuiroatla fääUä faSteleminen tais 
mia roirtfalla ebiStää fuureSti niiben rooimalliSta faSroantoa.

33u;c£>omihetneitä fopii täyttää ympäryffenä fyernes 
ja papu=forttelin ympäri. Niiben fjeitp on ennen felitetty.

S aro e nb eli (Lavandula spica) fylroetään puoliläms 
pimään laroaan SRaaliSfuttSfa. «Sienten roiipyy fauroait ens 
nen fun itää. pienet taimet istutetaan toufofuun lopulla, 
8  peufalon roälillä taimesta taimeen. Dfe faSroaroat fangen 
tjitaaSti enft rouotena ja oroat jotenfin arat enft talroena, 
olletiffin joS maa on paljas, funrouofft niitä peitetään jos 
tenfin fuufcn Ijarouilla. Siroät ne fufoiSta mielellänfä ens 
nen fun toifena rouonna ja filloinfin airoan niufaSti. Äun 
jouturoat roanfyentmifft, niin fufoiStaroatfin runfaammin. 
Äuffafet oroat eritoten mieluifta ja täytetään fuitfutuffeffi, 
fefä paranteefft ja Ijyroäfft Ijajuffi. Saroenbelia fäy fartuts 
taminen jafailemalla, jolloin ne istutetaan jotafin fyroems 
pään fun ennen oliroat.

^ifoppi (Hysopus officinalis) fylroetään jofo laroaan 
famaten fuin laroenbeli, ja istutetaan uloS neljällä pcufas 
lolla tainten roäliä, tai fylroetään ftiljen paiffaan fuSfa fitä 
on aiottu aina faSroamaan. Siemenet fylroetään fangen 
fyarroaan ja roaatiroat peufalon paffulta maapeitettä. 9ie 
tarroitferoat paljon märfyyttä itämifeffenfä, ja roiipyroät jos 
tenfin fauroan. 3oS ympäryffen fauneuS on päätarfoitufs 
fena niin ne oroat leifattaroat etteiroät faa lyfätä fuffaroars 
fia. Äauntilla roitjeriäifyybellänfä fe on fefä fauniStaroa 
että feStäroä ympärySfaSroi. 3foö iifopiSta tallotaan fufs 
fia, joiben täyttäminen paranteefft yleifeSti tuttuna rinta* 
teenä on erinomaifen terroeellinen, niin ei täi) leiffaaminen 
laatuun, mutta ftllotn fe l)uffaa ympärySsfaSroin fauneuS* 
arroonfa. @e antaa toifena rouotena runfaaSti fiemeniä. 
@emen pitää itäroäifyytenfä 4 rouotta.
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IY. ^Harjaitt ja puun fjcbcfinäin untjclcmiuen.
SKonenlmfta mnnjtffojn.

3 fomarjaif ia lajia. 9tämät roaatiroat fyroää ja IU 
painaa maata ja jotenfin marjoista afemaa. Sfommat lajit 
roaatiroat fyynärän alan tilaa, joten paremmin on tilaifuutta 
antaa niille tarpeellinen Ijoito fefäfautena. tärfein (joito 
jeijoo ftinä, että fefällä nöioSti pibetään puhtaina riffaruo* 
IjoSta, ja faSroaroat lonferot roifuSti leifataan poiS lifeltä 
cmätainta. ÄofemuS on ofoittanut toufo* ja Sefafuun ole* 
Wan paral)imman iSiuttamifen ajan, foSfa taimet ftlloin jous 
turoat fyffyfft roalmiStumaan ja haroin juurtumaan. SKyö* 
t>äifet iStutuffet meneroät ujeimmin mitättmnäin. ©lofuuSfa 
Rajoitetaan hytein palanutta lantaa fttfamille, fuitenfin ettei 
taimia peitetä, ja fttte lanta tabifoEa fairoetaan maahan 
roaroen ettei taimia loufata. Seuraamana rouonna ntiSfä 
faSroaa marjoja. Ufeat uuftmpta lajia faSroaroat taroatto= 
mait ifoja marjoja ja fofo 2 :benfin luobin painolta, tänä 
fefänä leifataan lonferot alinomaa poiS, joöta emätaimet 
roahroaSti roahroiSturoat ja fitten antaroat runfaamman he* 
belmän. ÄaSroannon ja hebelmöimifen aifana ei pibä faSteles 
migta unhotettaman. 9liin pian fuin marjat tuleroat raa* 
taleille, peitetään maa tainten roälillä nahfurin parftlla, ftl= 
pulla, famntaliUa tahi fuufeit barouilla, joöta marjat pifem= 
min fypfyroät ja famaSfa estetään maa äffifellä fateella 
pärSfymäStä marjoihin joSta ne pilaantuiftroat muotonfa fefä 
hyroyytenfä ja arroonfa puolesta.

3Jtanftffoj« on fuurt jouffo lajia erinäiftllä nimillä, 
enin ofa niistä faSroatetut ©nglanniSfa, muutamat lajit 
SSelgiaSfa ja ^ranSfan maaEa. 9Je eroamat ifommilla ja 
roähemmillä marjoilla, niiben roarhaifemtnalla ja myöhäi= 
femmällä fypfymifellä, farroalla ja fatoifuubella, niin myös 
marjoin erinäifeEa faamalla. SUuutamiEa lajilla omat ym= 
myriäifet marjat toifilla puifeat ja muutamilla litteät. Seu* 
raaroat lajit oroat parhaat ja hebelmälliftmmät, joiben roils 
jelyS yleifeSti fannattaa: Ananas, otroaEinen niin fnEoffl 
fuin pääEiSruuaffi; Beehive (3lberbeen) marjat feSfinfertaU 
fen ifot, fopiroat hiEoffi; Bicton white, marjat litteät pus 
nerroan roalfoifet, oiroaEifen mafiat; comte de Paris, myö= 
häifet fypfymään, taroattomat fuuvet marjat, aniparhaita pääl-
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liSsruuafft; Black prince, roarljaiftmmat faifiSta, marjat 
feSfinfertaifet fooltanfa; bijou (de Jonghe) ifolla muna? 
maifella erinomaifen mafialta marjalla, fypfyy myöhään; 
Caroline superbe (Kitley), ifotla ^erttamaifella ruSfean 
punafetla ja tjyvDätlä ryytimafuifella marjalla; duc de 
Malakoff (Gloede), fuurimpia päätliSruofa?marjoja; eclipse, 
ifo, ymmyriäinen ja roathainen roahroaSti farroiaifen ma? 
fuinen marja; exposition de Chalons, (dr. Nicaise) marja 
ifo, fotfea tai litteä, loiStaroa purpurainen ja roiinamatjan 
mafuinen; Elton’s seedling, feSfinfertaifen ifo marja ana? 
naSmaifen mafuinen; frogmore late pine, airoan ifoilla 
marjoitta, faSroaa runfaaSti, fypjyy myöhään; gloria (Ni
cholson) noppomainen paffu, punaruSfea marja, roafyroa fo? 
ferimafu; Goliath (Kitley) jättiläiSmanfiffa fyyroätlä roäfe? 
roätlä maulta; Groveend scarlet, roathainen ja erinomai? 
fen runfaSmarjainen, fehutaan t)itIofjl; Haquin (Haquin) 
hebelmä fyyroin paffu, loiStaroa punainen, roalfoifella puna? 
fuonifetla mafialla mannolla fuin foferi; Jucunda (Salter) 
taroattoman fuuri roeripunainen fifäStä roaatean punainen, 
runfaS?tnar jäinen, myöhäinen; Keen’s seedling, roanha 
tuttu ja fyyroäffytty ifo, runfaS marjainen; Leonce de 
Lambertye (de Jonghe), bebetmä l)yroin ifo erinomaifen 
faunis noppomainen, manto ihon punainen, luja, fangen 
meluinen ja mafia; la Constante, tjebelmä fauniS ja ym? 
myriäinen, runfaSfatoinen; Lucida perfecta (Gloede) uufi 
toifentelu, fufuiftn ÄalifornialaifeSta SucibaSta, joSta ftllä 
on fe fauniS ja feStäroä lei>biStö, marja ifo, roaalean pu? 
nainen, fyyroän pajuinen, roiinin mafuinen; Mammouth 
(Myatt) marja ifo, erinomaifen byroä, fuofittaroa runfaaaSti 
roiljeltäroäffi, roart)ainen; Marguerite (Lebreton) marja 
hyroin ifo, noppomainen, loiStaroan punainen, manto tuS? 
fean punainen, haroin roarbainen ja runjaSsmarjainen, on 
myö§ efitettäroä roahroaSti roiljeltäroäffi; May Queen (Ni
cholson), marja feSfinfcrtaifen ifo, ymmytiäinen, roaatean 
tulipunainen, roarhaiftmpia lajia; Napoleon III (Gloede) 
marja ifo, fyerfuttinen, runfaS fatoinen; Newton’s seedling 
(Chalon) marja, ifo luonteroaSti nopon mutainen, lafee? 
rattu, punainen, manto ruufun punainen; Oskar, roarhaiftn 
tfoja lajia, marja tumman punainen, mafia ja roäferoänlai? 
nen; ornemeuts des tables, fyebetmä ifo, foifea, loiStaroan 
punainen, feSfiaifainen; Perle von Rastede, marja ifo, run?



faS faSmutnen, erinomaifen maufaS; prince Arthur, marja 
ifo, farmofiini punainen, fauniS, marjainen; princess Alice, 
marja feSfinfertaifen ifo, haroin roarljainen, prince of W a
les, marja feSfinfertaifen ifo, erinomaifen mafia; prince 
Alfred, marja tahattoman fuuri, Ijerttamainen, purpurans 
punainen; progress (de Jonghe), marja paffu, ifo, fauniin 
farroainen, mefyeroä ja mafia; robuste (de Jonghe), marja 
ifo ja ymmyriäinen, punaifetta, lujalta ja neSteifellä mans 
nolla, runfaS marjainen ja n?arf>ainen; royal Hautbois 
(Rivers), otma laji, marja ifo, ymmyriäinen tai foifea, erin* 
omaifen fyymän mafuinen ja runfaS marjainen, fypfyy myö« 
fyään; Rifleman, marja ifo, noppomainen, malfoifella man= 
nolla, oimallinen; Sir Harry (Underhill), marja ljyroin 
ifo, latuSfainen pyöreä, purpuran punainen, feSfimarfyaineit, 
runfain=marjaifta ja parhaita lajia (on englantilaiftSfa 
faSmiStosnäytöfftSfä moittanut 9:n filpapalfintoa); victory 
of Bath, marja foifea, ruSfean punainen, maltan fuuri, mes 
fyufaS, mafia; Wizard of the North (Robertson) marja 
feSfinfertaifen ifo, myöhäinen, runfaS marjainen.

Äuufauti fet manfifat. S u n t u r i f u u fa u t i fe t ,  
marja tumman punainen, runfaSmarjainen, ifo ja fyymän 
mafuinen, efitetään mafymaStt rciljeltämäfft. Siina marjaifta (des quatre saisons) omat: duchesse de Brabant (Dali) 
marja ifo oiman maufaS; gloire de S:t Genis Laval (La- 
fontaine) parhaita aina marjaifta lajia; grande mere de 
Bollwiller (Baumann) marja ifo ja erinomaifen fyymän 
mafuinen; Triomphe d’Hollande (Gopyn), paraS ja 
ifoin faifiSta fuufauttflSta manfifoiSta, melfeiu faman ma* 
fuinen fuin metfä=manftffa; malfotfet fuu faut i fe t  man= 
f i fat ,  lonferottomat, marja mafta ja malfoinen, runfaSstu= 
loinen.

Docteur Nicaise, fuurin faifiSta tietyistä, majat fäy* 
mät puolen folmatta luobin painoon, runfaS antoinen.

Äaiffi lajit manfiffoja, paitfi lonferottomat fuufautifet, 
lifääntymät niistä taimista jotfa faSmamat lonferoiSta, jotfa 
jonfun ajan maanneina maasfa juurtumat ftiben, fitte lei* 
fataan irti lonferoSta, istutettamafft uuteen paiffaan. Sons 
feroja fäy myös, pifatfempaa juurtumista marten, pienillä 
puufoufuilla fiinnittämtnen maahan, jota footaan pienten 
tainten ympärille juurten fttä parcmmaffi mafjmiStumifefft.
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Stfääntymtfefft aijotuiSta emästaimiSta et leifata lonferoja 
paiS, roaan annetaan niiben estämättä faSroaa.

9littä fäy tnyöS lifääminen ruufuiSfa. Säfyän otetaan 
4 :jän peufalon läpimittaifta ruuffuja ja fairoetaan maafjan 
lifääntymifeffi aiottuin emätainten ympärille, fttte lonferoiSfa 
oleroat; pienet taimet istutetaan ruuffuihin ja fiinnitetään 
puufoufuiEa, etteiroät faStettaeSfa tai ranfalla fateella pääfe 
irti lähtemään. Sen tefytyä rnufut peitetään fammaliEa 
ja faStetaan, fifft että taimet tuleroat Iiroin juurtunetfft, jolloin 
ne fofo möfjfäleenenfä istutetaan. Sämä lifäämifen fetno on 
tofin roairoaloifempi, mutta ftllä on fitä roaStaan fe etu, että 
taimet fofyta istutettua alfaroat faSroaa ja tuleroat enfimmäts 
fenä fefänä fangen roafyrooiffi. SSiljetleSfä manfiffoja ruu= 
fuiSfa tefolämpimällä on tämä lifäämifen feino luotettaroin.

SKanfiffoja rooibaan myös enentää fiemenillä, jofa fäy 
feuraaroalla taroalla: fyyroin fypftä marjoja Rajoitetaan pa= 
perille auringon paiSteifelle affunalle, joSfa ne fuirouroat 
ja fiemenet roariferoat. (Siemenet oroat nimittäin ne pienet, 
ruSfeat jyroäfet marjan pinnaSfa. Äuirouneina ne tallete= 
taan feuraaroana feroäänä fylroettäroiffi. SKyöS taibetaan 
fiemeniä foota marjoja fyöbeSfä maibon fanSfa, joS marjat 
oroat fyyroin fypfiä, niin fiemenet fofoonturoat talrtfin pofys 
jalle, josta ne otetaan ja pannaan fuiroaan.

©iemen fylroetään puolilämpimään laroaan SRaaliSfuun 
alfupääSfä. Saimet istutetaan famalla taroaEa fuin muut* 
fin manfiffataimet, niinfuin myös muufin hoito on niiben 
fanSfa yhtäläinen. 23Janftfan=taimia ftemeniStä faSroatta* 
maEa faabaan ufeimmtten uufta lajia, ja oroatfin faiffi uubet 
faupaSfa fäyroät toifinnoffet tuEeet tällä taroaEa alfuun. 
Siemenestä faSroatetut fuufautifet manfifat tuottaroat mars 
joja jo enfimätfenä rouotena.

ÄaSroitarl)aSfa, joSfa ruofafaSroeja jotenfin tutulta roils 
jeflään, faSroatetaan ruofafaSroeja aina tefolämpimällä, että 
niitä faiffina rouoben aitoina oliS tuoreita faataroilla. Sftiin 
tulee myös tefybä niiben f)ebelmä= ja marjaslajien fanSfa, 
joita ftfäEä fäy faSroattaminen. ^oS manfiffoja roarl)ain 
istutetaan faSroatin laroaan tai l)uoneefen, niin ne fuittas 
roat antaa fypftä marjoja jo SKaaliSfuuSfa, ja oroatfin fils 
loin Ijarroinainen tyerffu IjetfuEijimntaEafin pöybäEä. 3 oS 
paffofaSroattamifen pääEe pibetään, niin rooibaan faaba fyps 
feitä marjoja tefolämpimättä faSroatetuiSta manftffataimiSta
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ftffi luin fylmällä maalla faSroaroain roarfyaiSten lajien rouoro 
tulee, tefolämpimällä faSroatettaroiffi «aittaan ainoaSti roars 
tyaifta lajia, niiStafin roain niitä fuin IjuofeaSti faSroaroat 
fyuoneeSfa ja oroat runfaSsmarjaifet. ©euraaroaifet lajit 
oroat ftil)en fopiroimmat: black prince, Keen’s seedling, Marguerite. May Queen, Oscar, princess Alice, Ro- 
buste, Sir Harry, the premier.

Saaboffi roafyrooja taimia buoneeSfa faSroamaan, faS* 
roatetaan niitä parhaiten, niin fuin ennen laufuttiin ruus 
fuiSfa. @nnen fun niitä uubeSti istutetaan pibetään 
maata roalmiina, joSfa on 2 ofaa libaroaa faroifefaiSta 
ruofjoturroemultaa, 1 ofa maatunutta farjan fontaa ja 
1 ofaa lebtimultaa. jiärnät muofataan liroin fefafin. 
korttelin läpimittaifia ruuffttja pibetään roarana. 9?äis 
ben pohjalle pannaan ferroS farfeamaiSta ftyftmurSfaa ja fen 
päälle fttä fefoitettua maata. fiifänntyStaimet pannaan fitte 
fifälle fofonaijtne mityfäleenenfä, ja fefomultaa täytetään i)tn= 
pari, faStetaan roafjroaSti. Sitte ne fairoetaan maahan tai 
j)ietaan ruuffujen parrasta myöben jotenfin roarjoifelle afe= 
malle. Sitte fuin ne oroat tätybellifeSti juurtuneet, anne* 
taan fefäfautena i)fft ja toinen lantafaSte; muutoinfaan ei 
pibä faStelemiSta laimin fyötämän. tältä taroalla fjotbets 
tuina taimet oroat ftyffyllä roafjroat ja rooimallifet, ja tule= 
roat roarmaan faSroatin liuoneeSfa antamaan runfaan tulon. 
Styfftyllä fylmän tulleSfa ne ftirretään feHariin, jota foi= 
pealla fäältä tuuletetaan. SoS ne talroen aifana fuirouroat, 
täötyty niitä faStaa, fuitenfin pitää fitä teljtämän roaroroau 
fuubella, ftllä muutoin ne pian alfaroat mäbätä. tammis 
fuun alfupääSfä ne jo faabaan fiirtää faSroattn fyuoneefeen, 
mutta tänä aifana ainoaSti roarbaifimtnat lajit.

SRanflffojen faSroatinbuone eli foppeli. toifella firoulla 
oleroa furoa 6  ofottaa fetlaifen foppelin fatfaiStuna eli fjal= 
faStuna. Äairoannon tyli, o*1 fafftnainen, on afetettu 
pötytä forfeilla partailla täytetty Rieballa. tälle fopii afet= 
taa muutamia rirocjä manftffaruuffuja. Etupuolelle lifims 
maffi affunaa taitaan fylroää fraSfea, laftufaa ja faSroattaa 
ruofyolauffaa ty. m. Poppeliin rakennetuille telineille afetes 
taan manfiffarttuffuja ja niiben alle istutetaan arooimeen 
maahan roarelmapenfaita, jotfa fiinä afemaSfa Iiroin 
roaroat marjoja. 5|Bö̂ bän alle, jofa feifoo fairoannon )̂lt, 
fäi) tmröS laatuun tefyfcä laroa, jofa erinomaifen liroin fo=
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pii ftfurin ja ruos 
tarabarberin faäs 

roattamifeen. 
fuitenfin pitää 
femmoifen top: 
pelin oleman tafy= 
beSfa ofaöfa. |)ps 
teen fiirretään 
taSroatettaroat 

taimet altutams 
mituuSfa; mutta 

toifeen roaSta 
.gielmifuun te8ti= 
aitoina. rt* 
ma on fuoflvoa, 

niin taitaan 
SKaaligtuun lo= 
pulla faaba tpps 
ftä marjoja en= 
fimmäifeStä fyaiu 
tomifeSta. tois 
nen b<mtomu§ 

tuottaa tppfiä 
marjoja J5 ut)tt= 
ja toutofuuSfa.

tammitnun al« 
tu=aitana ruroe= 
taan lämmittää 
mään ja f)auto= 
mifella faäroatets 
taroat taimet ftir* 
retään fifälle f ops 
peliin. Sämpö fopii alfu=aifoina olemaan roain 6  tai 8  a8* 
tetta, ja fttte roäfyittäin lifääntpä niin että tuttimifen ais 
fana noufee 18:aan tai 2 0 :een asStefeen. SBäljaä ennen fufs 
fimigta ja raatojen ainel)tumi§ta taitellaan joitatuita ter= 
toja roirtfalla; eitä muutointaan ta§tami§ta Ipöbä laimin. 
SRaata {eritellään ruutuina ja niitä pibetään fyproin puh* 
taina. Äirttaalla päiroän paisteella laitetaan jontnnlaiSta 
roarjoa. Siiin pian tuin raataleet alfaroat faSroaa, piötels 
lään prnpäri ruuttujen laitoja Ipfjproiä tanteita roarpuja,



jotain tehbet fefci marjat faaroat nojata, fillä marja painun 
omalta painotlanfa maata fohben ja tahraantuu pian faStets 
taeöfa. SoS niitä haroin hoidetaan niin ne epäilemättä an* 
taroat t)l)roän tulon ja palfitferoat roiljelijän roairoan.

JpcbelmäHiftä penfaita .
SBarelmia, roaapufoita, roattuja (Rubus Idaeus). 

©euraaroaifet lajit oroat meifätäifelle ilman laabulle fopis 
roimmat. 9le jaetaan ferran rouobeSfa marjaifiin ja ufeems 
min f>ebelmöitferoiin.

herran rouobeSfa marjai f ia: Antwerper, ifolla 
punaifella marjalla, oiroatlifen hh^ä ia runfaS marjainen; 
faman niminen fettamarjainen, yhtäläinen; de Chili, ifo» 
marjainen runfain punaifm marjoin; faman niminen, ifoin 
feltaifin hatuin mafia mafuifin marjona; Fastolff, ifolla pus 
naifella marjalla, roanhaSta tuttu öiroallinen laji, paraS fer= 
ran marjaiftSta.

Ufeemmin rouobeSfa hebelmöitferoiä: Belle de 
Fontenay, ifoilla tumman punaiftlla noppomaiftlla marjoilla, 
faifen parhaimpia tähän aöti tuttuja lajia; Northumber- 
land Fill basket fangen ifomarjainen, fahbeSti hebetmöiroä; 
merveille des quatre saisons, punaifllla marjoitta; faman 
niminen fettamarjainen. Äaffi roiimeiStä lajia melfein alin; 
omaa hebelmälliftä. Ät)eftä marjoja niistä faabaan hamaan 
SlarraSfuuhun. »̂automuS feinoon ne oroat roerrattomat, 
funrouofft niitä fiihen ennen faiffia muita parhaasta päästä 
fäytetäänfin. paitfi näitä täSfä nimitettyitä lajia on monta 
muuta, jotfa eiroät roielä ote täällä hteifemmin tutut, fuits 
taa fuitenfin olla f*$ fofea niibenfin lajien roiljelemiStä, 
funrouoffl ne täSfä luetellaan: Barnett, punaifet; belle 
d’Orleans, punaifet; blanche de Souchet (Bacot), feltau 
fet; blanche nouvelle de Cookson, roalfoifet; Csesar blanc, 
feltaifet; Csesar rouge, punatfet; Carter’s protific, punaifet; 
Hornet (Bacot), punaifet; Magnum Bonum, punaifet; Pi- 
latry (Bacot), punaifet; Walker’s dulcis, punaifet; Queen 
Victoria (Cornwell), punaifet; Paragon, punaifet; yellow 
beehive, feltaifet; Superbe d’Angleterre; summit of per- 
fection, punaifet.

SBarelmia fäi? istuttaminen firoifelte mäfi=maalle, foSfa 
fe on niiben luonollinen faSroinpaiffa. SoS fenlainen patffa 
roalitaan, niin pitää fen fuitenfin ebellä oleman haroin muo=
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muofatttuna ja runfaaSti lannoitettuna hyroin palaneella Ian= 
ualla, joS ifoja ja fauniita marjoja toirootaan ja runfaSta 
tuloa. SKuutoin ne pitämät f^mnänfä mitä maalaatua 
taljtonfa fuin main on on hyroin lannoitettu. 9?e iStute= 
taan riroeihin puolentoista fypnärätlä rinoien roäliä ja 
famalla penfaSten roälillä riroiSfä. S l̂uttaeSfa leifataan 
lifimain puoli penfaSten pituutta poiS ja fen jälfeen faStes 
taan roahroaSti. Äeroäällä iStuttaeSfa on faStaminen roälts 
tämättömästi tarpeellinen fifft fuin juurturoat ja alfaroat 
faSroaa. SRaa penfaSten roälillä pibetään puhtaana riffas 
ruohoista ja feritellään niin ufein fuin tarroeS roaatii.

3 ofaifena feroäällä pitää roanhat roefat fofonanfa lei* 
fattamaan poiS, ja roahroimmat uubct roefat folmatta ofaa 
pituuttanfa lyhennettämän. SBain 5 tai 6  roefaa Jätetään 
fut)unfin penfaafeen, ja ne aina roahroimmat; hueno>mmat 
leifataan fofonanfa poiS. ^ofastoifena rouotena pannaan 
fyffyllä hyroin palanutta lantaa penfaSten roäliin ja fairoe® 
taan tabifolla maahan louffaamatta juuria. Äuin ne oroat 
5—6 rouotta antaneet marjoja, pitää ne otettaman ylös, 
ftllä muutamain rouotten perästä ne fabottaroat fatonfa ja 
faSroaroaifuutenfa. ©entäl)ben on pibettäroä uuS paiffa roals 
miina, istutettuna ebellifenä rouonna. SBarelmain roiljeles 
minen maffaa lyyroin roairoan, niin että jofaifella maatilat* 
lifella, oEetifin lifi fanpunfia, pitäift oleman näbtäroä etu 
fiitä.

SoS tallotaan roarelmia hautomalla faSroattaa, niin 
otetaan fyffyllä roaljrooja l)yrDct=juurifia penfaita yloS. 9läs 
mät istutetaan fobbaStanfn foppeliin, joSfa ne tuleroat hes 
belmöimään. ©nnenfun fifälle pannaan leifataan folmaS ofa 
roefain pituutta ja jitte fuin hautominen alfaa, ruiSfutetaan 
haaleata roettä niihin fifft fuin filmiföt paifuroat ja lehbet 
alfaroat ainehtua. .gaubottaroafft on mieluifimmin otettaroa 
merveille de quatre saisons, eli fuin meibän fopii fanoa 
neljän rouoben = ajan ihme. 9Mmät pitäroät hebelmöi* 
mifen päätie läheS laffaamatta. SJZuita lajia hautomalla ei 
rooiba obottaa niin runfaSta tuloa fuin fuin tästä.

SBi inamarjat  (Ribes hortense). -JJämät jafauroat 
feuraaroalla taroalla: punamarjaifet,  roalfos ja felta* 
marjaifet, niin myös muStamarjaifet.

Punai fet roi inamarjät : gloire de Sablons, fäteifillä 
marjoilla, ifoilla rypäleillä; Imperiale rouge, ifot rypäs
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leet, runfaS fatoifet; prince Albert, mainio forttetia pit* 
tällä rypäleellä; 9totl)e Äirfcl) (punaifet roiinamarjat);, 
Grossellier cerice; red Goliath, tumattoman fuurilla mar* 
joilta; Roem van Haarlem, fuurimmat marjat ja rypä* 
leet faifiSta punaiftSta roiinamarjoiSta; i fot  punaifet t?ol = 
lant i lai fet , runfaS antoinen, oiroa laji;punaroiiroainen, 
oiroa laji; versaillaise, ifoitla marjoilla ja rypäleillä, tai* 
fin tatuoin öiroallinen; Victoria, oiroa laji.

SBalfoifet roiinamarjat: blanche d’Esperen, oiroa 
laji; blanc transparent, parhaimpia tcalfotfta; Gonduin; 
m iber iän feltaifet; roalfoifet ifot h oi lan t i lat  fet, oiroa, 
runfaS marjainen laji; imperiale jaune, ifoitla feltaftUa 
marjoilla; 3B eiS fe Äi r fch (roalfoifet fivjtroiinatnarjat), fe* 
buttaroa laji; white Napoleon, ifo*rypäleinen ; white dutch, 
oiroa laji.

SftuStat roi inamarjat: black Naples, furoattoman 
tfontarjainen; black bank up, oiroa laji; remarquable, 
ifomarjainen; ifot mustat t jo l lant i la i fet ,  runfaS mar* 
jaifet, oiroa laji; roifjeriämatjäinen ficStari,erinomai* 
fen mafia; Victoria, ifo=marjainen ja =rypäleinen.

SBiinamarjapenfaita lifätään moneSfa paifaSfa taittaa 
maila roanl)etnpain penfaSten offta maahan, ja fuin näihin 
ftfiää juuria, istuttamalla ne uloS, taiffa roanbatn penfaS* 
ten jafamalla ja niiben istuttamalla. @i fuitenfaan fum* 
pifaan feino tuota ebulliSta feurauSta. tätiä taroalla lifäs 
tyt penfaat eiroät tule itänä rooimallifeen faSroantoon, faS* 
roattaroat aina pienempiä marjoja, on roielä fe haitta, että 
offat pitäroät itfcnfä maata myöben eiroätfä tahbo faSroaa 
pyStySfä, joSta fyystä lifääminen iStuffaiSta eli leifatuiSta 
offtSta on etuifampi.

^StuffaiSta faSroattaminen menestyy paraiten ©yyS* 
fuuSfa. SBahrooja forttelin tai roaaffan pituifta offia leifa* 
taan haarasta niin että jofu roähä emä=offaa myötä feuraa. 
9iiitä istutetaan ufeemmat riroit fttfamalle, ainoaSti muuta* 
main peufaloin roälifohbatla, jofaifen lajin nimellä ja nu* 
merolla päällefirjoitettuna. (Seuraamana feroäänä niillä ta* 
roallifeSti oroat Ijijroät juuret. Dffia iStuttaeSfa on huo* 
maantinen nypiStää faiffi ftlmät fiitä ofaSta offaa, jofa maa* 
hän pistetään, joten estetään niiben roaStebeS roefoimaSta.

9liitä fäy famalla taroalla lifääminen feroäällä, fuitenfin 
on fe tehtäroä niin roarhain, ettei ftlmät ole ruroenneet pai*
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fumaan. Stfääminen fyffyllä on fuitenfin ebulltfempi, fillä 
joS fcroä on futroa ntin iStutuS menee fyuffaan. 9)}yöS fäy 
laatuun leifata offia fyySfuuSfa ja fitoa fimppuun ja nimi? 
firjoituS päälle, fttte upottaa fimppujen alifet päät maa? 
ban. Äeroäällä niiSfä taroallifeSti oroat t>yroät juuret ja 
ne taibetaan istuttaa roaratilatte nitnfuin muutfin iStuffaat.

$enfaS?muoto on luonteroin ja fopiroin faSroin luon? 
nolle. ÄeroääUä leifataan latroa poiffi, joten offia parem? 
min fyntyy. ©euraaroana feroäänä ne leifataan poiS jät? 
täen roain fafft, famaten myös rouotena fen jälfeen. Äuin 
uubet offat näistä oroat faSroaneet, niin penfaat oroat roal? 
miit iStutettaroat olopaifallenfa.

9ie taibetaan myös faSroattaa roarteroiffi. Sämä muoto 
on jtlmälle fyyroin fauniS ja fopii erinomaifen byroin iS? 
tuttaeSfa näföfälle paifalle tai roät)empiin faSroiStoibin, fuSfa 
tilaa on roät)ä; nämät eiroät fuitenfaan foSfaan faSroa niin 
runfaaSti marjoja fuin penfaSmuotoiftfft faSroatetut. 9ie faS? 
roatetaan offiSta nitnfuin jo on fanottu. Äeroäällä niistä 
leifataan poiS faiffi paitfi fafyta filrnää. 9iäiStä fat)beSta 
faSroaneeSta roefaSta piDetään roabroempt faSroamaSfa; toi? 
nen leifataan poiS. ©itte faa jdlitlä oleroa offa faSroaa 
faSroamiStanfa, fuitenfin nypitään ftlmät poiS niin pitfättä 
fuin roartta tabbotaan pttfäfft, fttte ruroetaan faaroailemaan 
faunista latroaa. Snftffi nypätään latroaftlmä poiS. Sä? 
män alapuolelle jätetään forfeintanfa 4 ftlmää. Suin näistä 
tulee offta leifataan niistä poiS paitfi fafyta. Sätä tehbään 
fifft fuin faabaan fäännöllinen ja fauniS tuubeuS.

^unafet ja roalfeat lajit tabtoroat lämmintä ja au? 
feata afemaa roaiffa ne ebiStyroät roarjoifeSfafin paifoiSfa, 
mutta marjat fypfyroät myöhemmin ja tuleroat farfeemman 
fyappamiffi. 9le istutetaan ebullifimmin ©yySfuuSfa, mutta 
taitaan myös istuttaa roartyain feroäällä. @i niitä ole iS? 
tuttamiSta fyroempään fun oliroat ennen fiirtämiStä, joten 
ne estetään lyffäämäSiä juuriroefoja. SStuffaiben roält on 
fyltä. 9te roaatiroat rooimalliSta, multaroaa maata, ja lannoi? 
tuSta jofatfena fyffynä.

Slofuun lopulla leifataan faiffi roanfyat ja liian taa? 
jaSfa iSturoat offat; rouoftfaSroanteet lyhennetään myös fol? 
manteen ofaan. Säilä feinoin nuorennetaan penfaat ja faa? 
tetaan faSroamaan runfaammin ja täybellifempiä marjoja. 
9täin tef)ben faabaan ilolla näfybä marjapenfaanfa rooimal?
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lifeäfa faSroannoSfa ja tunjaSmatjaifina iäybeEiftmmiEä rys 
päleiEä. SföarjapenfaSten roiljeleminen on meillä torein feU 
roottomaSti laimin lyöty; toireottarea oli§, että ftifjen ebeSs 
päin tartuttaisin paremmalla halulla fun tähän aSti, oEetifs 
fin fuin niiben hebelmiä taibetaan moninaifeEa tarealla 
täyttää niin hyroin l)itloiffi fuin reiinin roalmiStuffeffL 
5RiiStä roalmiStetut reiinit eireät ole mafunfa eifä muun hy= 
»yytenfä puolesta huonompia fun ufeatfin ulfomailta fuls 
jetetut roiinilajit, jotfa päällifefjt ufeimmin oroat pilatut ter* 
roeyttä roahingoittaroilla aineilla.

2JluStat roiinimarjat ('fieötarit) faipaaroat foSteamaifem= 
paa ja roarjoifempaa afemaa, fun toifet lajit. ©ieStarit faSs 
roaroat täybellifemmifft roarjoifeEa paifaEa. ÄuiroiEa ja 
päiroänpaiSteiftlla paifoiEa fie Starit pieneneroät ja !'arroc= 
neroat.

Punaifta ja roalfoifta roiinamarjoja fopii myös hflutomaEa 
faSroattaa tuottamaan hebelmää rearljain feroääEä. tähän 
tarfoituffeen istutetaan ifompiin ruuffuihin fyffyEä roarte= 
roifft faSroatettuja ja hhroäjuurifta penfaita. 9le ftirretään 
famaan foppeliin, joSfa manfiffoja ja roarelmia faSroatetaan; 
ja ruiSfutetaan haaleaEa roebeEä ftfft fuin alfaroat faSroaa. 
g)fft ja toinen roirtfafaSte hautomifen aifana on hyroin ebuls 
linen. Semmoinen penfaS täynnä rippuroia fypfiä mar= 
jarypäleitä, on roarijain feroääEä roarjtnainen pöybän fau* 
niStuS.

Äarroiaifet (Ribes grossularia) erooroat fuureSti toi* 
ftStanfa ofittain fofonfa, faaroanfa ja farroanfa, ofittain ma= 
funfa ja ohuemman tai paffumman fuorenfa erinäifyybeEä. 
©nglantilaifiEa oroat fuurimmat marjat, ufeaSti 1 7* läheS 
fahben luobin painosta. 0f£unfaSmarjaiftmmat ja parbaitn= 
man mafuifet oroat fuitenfin roanhat tutut fotomaifet. 
taroaEifia punaifta hiEomarjoja ei ole roielä mitään laji rooit* 
tanut, ja ne oroatfin erinomaifet niin hhrcin hiEofft fuin 
roiinifft. 9le ruSfean »unaifet, farroaifet obutfuorifet marjat 
oroat hyroän mafunfa ja haiunfa puolesta etuifimmat fai= 
fiSta roiinin roalmiStamifefft. 9Jäitä pitäift täällä roiljeltä* 
män yleifemmin fun tähän aSti on tehty, paitft ennen 
nimitetyitä on meiEä ufeempia oiroaEifta fotimaanlajia, niin 
hyroin roiheriäifiä fuin feltaifta, ftleällä tahi farroaifella fuo= 
reEa. 9lämät lajit oroat erinomaifen runfaSmarjaifia ja hy= 
roän mafuifta. Slterian pääEifinä oroat fuitenfin englanti:
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latfet eteroämpiä. 9täitä on moninaijia lajia erindifitlä nu 
miEä. 355al£oifet, punaifet, feltaifet ja roiheriäifet oroat ylet? 
ftmmin taroattaroat kaihen joufoSfa oroat feuraaroaifet lajit 
GrnglanniSfa enimmäSfä arrooSfa pibetyt, ja tääEäfin ebuEa 
roiljeEyt:

SBatfoifia englant i laina lar roiaif ia: Antago- 
nist, eagle, champagne, Lenton, general Fowler, He- 
risse jaune ronde, patience, Peto, queen Anna, sweet 
white, Weasel, white Champion, white eagle, white 
major, white sraith.

puna i f ta  f ar roi a i f ia; beauty, black prince, Bri- 
tania red, Clayton, Coronation, conquering hero, fear- 
ful, foxhunter, Milborough, Nottingham, Ramdon Jack, 
roaring lion, fuuria punaifta v. Lodiges, try it again, Vic
toria wonderful.

Äeltaif ta farroiaif ia: Catharina, Cramp, Drill, early sulphur, Fanny, Foster, globe yellow, golden 
crown, golden purse, golden queen, golden wallnut, 
golden yellow, gipsey queen, Gunner, inwincible, libe- 
rator, pet, rondsmoth yellow, yellow eagle.

äöifyeriäifiä far roiai f ia: dusty miller, conco- piering hero green, early green, ever green, excellent, 
Georg IV, general Markham, green ocean, green moun- 
tain, green wood, green vallnut, jolly miller, ironmon- 
ger, keepsake, model, Nelson3 wawes, plunder, tele- 
graf, thinskened cristall, thumper, wonderful.

ÄaSroiaiSpenfaita enennetään ja taibetaan faifin puolin 
famalla taroaEa fuin roiinamarjapenfaita, joihin ftinä fof)? 
baSfa ofotetaan* kuoret uutiSiStutetut penfaat antaroat 
aina roäfyemmin marjoja fun roanbemmat 258aSta fitte fuin 
penfaat oroat olleet istutettuina 4—5 rouotta ja faaneet tay* 
ben faSrourooitnan, faSroaa marjafin luonnoflifeen fofoonfa. 
SKarjapenfaSten roitjelemiStä tulee faifin fohbin fetjoittaa* 
UfeaStifin ihmeteEään fehutun lajin antaroan huonon hebel= 
män, eifä fen fofoiSta fuin toiroottiin; mutta miSfäpä on 
roifa? (Suitetaan fyllä istuttaa niitä huoleEifeSti, ja ftUoin 
lannoittaafin niitä; mutta fitte ne lyöbään laimin. 9)iaa 
niiben ympäriEä faSroaa täyteen riffaruofyoa, ja laihtuu 
niistä; penfaat tuleroat fammalififft, fuiroettuneen näföiftfft, 
ja antaroat aina roäbemmän ja roähemmän bebelmää, ja 
tämä faiffi tulee laimin lyöbyStä boiboSta. penfaat pitää
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fttä roaSraan tuleman toifen muotoififft, joS niitä jofa rouoft 
leifellään niin fuin roiinamarjapenfaiSta on fanottu, maa 
pibetään aina puhtaana ja ferfeänä ja penfaita lannoitetaan 
jofaifena fyfftynä* SäUä taroalla hoibettuina ne oroat aina 
tuoreet ja rooimaffaat, ja antaroat runfaan tulon täyfcelli? 
fltnpiä hebelmiä. jofainen, jofa tahtoo feurata tätä järjeS? 
tyStä, tulee pian näfemään, että fe atfa fuin tähän tar? 
foituffeen fä t̂etään runfaaSti palfitaan ja antaa byroän 
rooiton*

ÄarroiaiSpenfaille pitää aina pantaman tufeita, foSfa 
offat muutoin rippuroat maata fot)ben ja marjoihin fateifella 
ilmalla pärSfyy multaa* 5lurinfo faa mfyöS paremmin paiS? 
taa niihin tuettuina, ja fefin ebiStää marjoin täybellifempää 
fypfymiStä* Äolme pylroäStä pystytetään maahan penfaan 
ympärille* 9täihin naulataan fiinni astian roanne (royö) 
tahi jofu notfea puun offa, niinfuin farapuun tai l)alaroan 
ty* m* Sämä tue on niin t)uofeatefoinen, että fafft henfeä 
pätroäSfä faaroat fofo joufon penfaita tuetuiffi.

$ ä t)fin ä p en fa a t  (Corylus avellana). Stfämät oroat 
metbän fallioifille -feubuille fuureSta arrooSta. 9?iitä on fan? 
gen monta lajia, enimmäSti englannista peräftn* 9le oroat 
erinomattain runfaShcbelmäifet ja merlillifet ifoiSta pätfi? 
nöiStänfä* SBiljelyS on buofea ja maffaa haroin roairoan* 
©euraaroaifet lajit oroat erinomattain merfittäroät: ta ro ai? 
l i fet ifopäfyfinäifet, fiamberttn p äb fin ät, ifot, runfaS? 
fatoifet; Cob (Cob nut) roarftn ifo hebelmä; roeripähfi= 
nät, roertpunaiftUa lepillä ja päbfinöillä; zeller-päbf i? 
nät, pitfät roarhaifet; ^ p a llila ifet jä tt ilä ife t ;  puna? 
fybämifet; ©uS ta f in  p*; S3arnS’in ^idpanialaifet;  
bond nut, airoan ifopäfyfinäinen; Fichtwerdersche; man? 
bel; Ivess long seedling; merveille de Bolwiller; North- 
amptonshire seedling; roarhaifet i fot runfaSfaSroui? 
fet; d’Angleterre; d’Amerique; de Calefornie; de S:t 
Remie; Frizled Filbert; rouroa Bearer; Huntsman; iron- 
monger; red hazels; jabloy hero; Rameux; red Filberts.

späbfinäpenfaita enennetään ja faSroatetaan päbfinöiStä, 
juuriroefoiSta ja aluroiSta* päbfinät fäilytetään yli talroen 
fuiroaSfa biebaSfa* feroäällä ne istutetaan riroittäin fitfa? 
ntalle tjyroään faSroiStomaaban* Suuriroefat eroitetaan ja 
istutetaan roarapaifalle, famaten fuin muut penfaStaimet, 
fiffi fuin ennättäroät tarpeeEifeen fofoon* Slluroiffi otetaan
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nuorta rooimaffaita roefoja, joiben annetaan olla fiinni emä* 
juureSfa, notfiStetaan maahan ja fiinnitetään ftiben puufou* 
futlla. Sitte fuin juurtumat, erotetaan ne ja istutetaan 
roafinaifelle paifallenfa.

Suonteroin pähfinäpenfaan muoto on penfaSmainen ja 
tätä laatua folpaffomainen (pifatimoinen). Penfaat leifa= 
taan alaS tefemään firou=offia. 9iämät leifataan toiStami* 
feen alaS fifft että tarpeeffi ftrou*offia tulee, fun tehtyä not* 
feiSta offtSta pannaan roanne penfaan ympäri. tähän fibo* 
taan offat fiinni tafajafoon. Äaiffi l)eifot offat ja feSfellä 
feiforoaifet leifataan poiS, niinfuin myös roat)roimpia roefoja 
lyhennetään, että penfaan faSrou faabaan tafamufaifefft.

.öebelmäputfri.

OiuofafaSroien roiljelyffeen määrätyille fortteleille ei ptbä 
fcSfelle eifä äärille iStutettaman puita eifä penfaita, ftllä 
ne ofittain roarjoroat baitafft, niiben alle istutettuja tahi 
fylrocttyjä faSroeja, ofittain oroat roiljelemifen tiellä ja lou* 
fataan fangen pian roiljelySfaluilla. £)mena* ja pecroni* 
puut roaatiroat 10:nen fyynärää roäliä toiftStanfa; palmu* 
ja firftpuut 5 tai 6 fyynärää. .fgebelmäpuita iStuttaeSfa 
otetaan roaaria että fuopat fairoetaan fyllin aroaroitfi ja 
fyroifft, ja, jollei maa ole tarpeellifen hyroää, niin fitä luo* 
baan muualta, ©itä pannaan enfin ferroS pohjalle. Sitte 
afetetaan puu, fuin enfin tuferoa feiroäS on pystytetty, jo* 
hon fe ftbotaan fiinni. juuret hajoitetaan haroin ja faiffi 
niiben roälipaifat täytetään hyroin mullalla, jonfa päälle enem* 
mä n multaa lifätään ja poljetaan jotenfin lujaan. 32e pi* 
tää iStutettaman muutamia peufaloja matalentmalle fun en* 
nen oroat olleet, eStämifefft juuriroefoja tulemasta. ^Stut* 
tamifen tehtyä annetaan roaljroa faSte. 3oS iStuttaeSfa lan* 
taa täytetään, niin fen pitää oleman hhrcin palanutta eifä 
pantaman airoan juurten päälle roaan ympäri niitä. 3>Stut* 
taminen menestyy parhain fyySaifana. Äoroin roafjroaa 
lannoitusta ei ptbä hebelmäpuille pantaman. puut faSroa* 
roat tofln fiitä tuubeaSti, mutta rouofifaSroanteet eiroät joubu 
tarpeellifeen lujuuteen ja palelturoat talroella huffaan.

jjebetmäpuilla istutetuille fortteleille fopii puiben roäs 
liin tärpeellifella roälitilalla istuttaa marjapenfaita ja niiben 
roältin manfiffataimia. Äuin hebelmäpuut tarroitferoat tai*

97



98
fen tilan, jttloin ne oroatfin niin roanfyat että ne tarroitaan 

, ottaa poiS. SKaa puiben ympärillä pibetään puhtaana rif? 
faruofyoiSta ja aina mötyfyeäna. fuffimifen ja fyebelmän 
ainel)tumtfen aifana on foroa pouta, niin roabroa faStelemi? 
nen fytyöbtyttää puita fangen paljon. SBettä et pibä fuiten? 
faan roalettaman airoan puun juuren roiereen roaan piirin 
ympäri 3:men—4:jän forttelin päähän, eli niin fauroaS fuin 
juurifjapften arroataan ulotturoan. Jtuin puita faStetaan 
niin fitä tehbään niin roafyroaSti että maa läpilifoaa. ^oS 
puut nätyttäroät roaStafyafoifuutta antamaan bebelmää, rooi? 
baan tätä auttaa offain rengastamalla, fe tahtoo fanoa että 
fuorta piirretään ympäri peufalon roältfofyballa ja fitte pääl? 
ItySfuori piirtojen roälillä otetaan poiS. ^ämät piirtämifet 
tefybään aina offain alifeen päälain. 3KyöS offain tairout? 
tatnalla ne faabaan antamaan fyebelmää mieluifemmin.

äBäfyemmiSfä faSroitarljoiSfa, joiSfa tila on roäfyempt 
ja maata muofataan lapiolla, taibetaan ffyllä istuttaa fye? 
belmäpuita forttelien feSfelle ja äärille, fuitenfin roalitaan 
niille filloin parhaiten fefo? eli matalaroartinen muoto. 9lä? 
mät ei ota niin fuurta tilaa ja niitä on fyuofeempi ruofota, 
fuin oroat matalammat niin eitä ntaaSfa feifoen yletytään 
ottaa jofu ofa fyebelmtä. ©euraaroat £)ebelmälajit oroat mei? 
bän olotSfamme parhaat:

£)menat (Pyrus Malus). Sefäbebelmiä: Astrakan, 
roalfoinen, fuulaf fa fefäinen; aSt rafan, punainen fefäi? 
nen; elofuinen omena (augufti äple); Oalville, punainen 
fefäinen; Charlamowski; Hampus, yleifeSti tuttu oiroalli? 
nen laji, fottmainen ruotfalainen fyebelmä; jakobiner; f irf? 
faat omenat; passe pomme rouge; pearmain, fefäinen; 
pippin, ftrjaroa fefäinen; rambour, fefäinen; punainen 
bofymiläinen ruufu?omena; fefäruufu, roiini?ome? 
nat, felfeät eli läpifuultaroat; ftyfyftyiS?omenat [bufäpp? 
Ien); fcirginialaifta fefäruufuja.

SytySfyebelmiä: Aleksander; Amtmann; ananas, 
punainen; punainen ftyyS*astrakan; Bergwik; celwille; 
garibaldi; feltaroiiroainen fyy S?calville; punatriiroainen 
ftyfftyinen; fy^S? Cardinal; grand Richard; «genne? 
gauer; JpörningSfyolman fytySruufu; neidel. ai? 
roan öiroallinen, ©öberföptngin pappilasta fotoifin; ftytyS? pippin; pomerans; rambour; ifo  ffytyS?reinette; rosen-
häger; m a n fiffa in en  (4?örningSfyolm)*
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Salroihebelm id: Bellefleur; borsdorfer; punainen 

ja roalfoinen calville; Cardinal, punainen; danziger Kant; 
en g la n tila in en  taIn>t-; gold-pearmain; furste-äpple; 
glas-äpple; Akerö; grosser rheinisher bohnen, ptyfyty 
fofo rouoftfauben htyroänä; grafensteiner; gylling grä; 
kantäpple; lökäpplen; melon; 9£ilfonin punainen corall; 
pearmain, punainen ja feltainen; pigeon, punainen ja roalfoi? 
nen; pippin; © af fan t ainainen; prinsäpple; reinette de 
Canada; engelsk vinter; gold; d’orleans; stettiner; röd 
vinter taffel; vaxäpple; vinter-; postof (gragtylling) oiroal? 
linen ruofa?omena*

^Seeront (Pyrus communis). $efäf)e belmiä: au- 
gustipäron;bergamotte-sommar; bonchretien d’ete; cuisse 
madame; Diels sommarsmör; Fullerö; Hardemponts, 
ttjarbaifta; Hofeta; kanel-; larsmess; mouille bouche d’ete; Steffens sommar-; taffel-.

©tyfftyifid: ananas; beurre gris (harmaita peero? 
nia); beurre blanc (roalfoifet rooi?); bergamotte; ftyfftyi? 
fet; tysk national; colomas, höstsmör; dechants; drott- 
ning; roi i funa; grenna punainen; hornaa f^yS?rooi; 
i fo englanti lainen; svanhals; ulmer butter.Satroifyebelm id: beurre Napoleon; bergamotte 
vinter-; bon chretien d’hiver; doyenne d’hiver; Josefs 
present royal des Naples; regenten; vinter-sylvester; 
general Todtleben; utmärkt.

S t  r f imarjapuu (Prunus avium & cerasus). Bi- 
garroo,feltapunaifet;punaifet; f i r jaroat (marmorerabe); 
Napoleons, roalfoifet; muätat, roarhaifet Sama musta 
laji ft>pft>V> faf)ta roiiffoa ennen fun mifddn muu laji btgar? 
rooSta ja on runfaSmarjainen jo nuoriSfa puiSfa, ja erino? 
maifen htyroän mafuinen. SKuita lajia fannattaa roiljellä: belle de Richmond; black eagle; briissler ruSfeat; dubbla 
tidiga maj-; dubbla glaskirschen; grosse gobet; hjert- 
körsbär, svarta; Kriigers spitzens; hybride de Lalin; kö- 
nigin Hertense; oxbjertekörsbär; prinsenkirsche; skugg 
morell, roarhainen ja m^öh^^n; spanska, roalfofia ja mu3? 
tia; van der Nat; ostheimer; frauendorfer; Yeichsel- 
körsbär. Äafjt roiimeifeffi nimitettyä lajia oroat erinomattain 
huomattaroat. ^enfaSmuoto on näille luonteroin ja paras, 
ftllä fiinä muoboSfa fa§roaneina ne oroat marjaifemmat fun 
tymppifaSroatettuina- SKarjat oroat erinomaifen htyroän 
juifet ja mafuifet. ©nentdminen tehbään juuriroefoilla*



?P luumuja (luumuja, Prunus domesfcica). Apri? 
kosplommon, Celtaifia ja punaifta; catharinplommon, 
finifiä, feltaifia ja punaifta; damas, roalfoijta, pieniä ja fuu? 
rta ja mustia; diamant, fuuria ftniftä; m un a luu  mu ja, 
ifoja feltaifta, ftniftä ja punaifta; gulplommon; Jefferson’s; 
kejsarplommon; Lawrence; mirabelle, fuuria punaifta 
fyoUantilaifia japunaifia roarfyaifia; nectarineplommon; per- 
sike-; reine claude?lajia; bavais, blanc hatif; Aloise de 
Bavay, roifyeriäifiä ja fiufytaroia; roäSftyniä, roarfyaifta 
finifiä; frankfukter persike-; roiheriäifet leipziger.
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V. itaupunflin «mrjoiftsfa liasiuitflrljoiöffl 
luiljcltännliri foiodiaita Rdsrocja.

®bellä on puhuttu erinäisten ruofafaSroien roiljelemis 
feStä aufeaEa afemalla oleroiSfa faSroiStoiSfa. ÄaupungeiSfa 
fäty ufein niin, että faSroiStot fuurten rafennuSten tai istu= 
tettuin puistojen roarjoSfa faipaaroat tarpeellista auringon 
paistetta. @i fuitenfaan monifaan omistaja tahtone olla 
ilman tätä ehfä ainoata fuojaanfa fefällä, «aan ainafin 
faaba jonfun I)\)öb\)n fiitä. SKonen buffaan menneen fo= 
feen perästä ufeilla faSroeilla, jotfa eiroät ole luonnistuneet 
mieltä myöten, juututaan ufeaStifin enää foettelemaSta ja 
faSroitarha jää hunnifolle fen ftaan fuin oliS huroifaS ja 
hhöbpllinen fuoja. täSfä luetellaan fentäbben faSroeja, jotfa 
parhain fopiroat fen laifitle afennoille. «gjoito ja roiljelyS 
on famanlainen fuin ruofafaSroeiSta ebellä felitetty on.

©euraaroaifet roarjopaifaSfa byroin meneStproäifet ruo= 
fafaSroit fopiroat erinomaifen hproin roiljeltäroifft roarjon alaU 
ftSfafaSroitarhoiSfa: ruoholauffa;fuf fa=faali ,  roalfoi= 
nen hollanti lainen ja f i p u l i ,  lehtifaali ja fpSfäfaal i ,  
perf i l ja,  ruofarab arberi ,  maasart i fofat ja f o f e s 
ribernect. harjoja roiljeltäroiä oroat f ieStar i t  (mustat 
roiinamarjat), roarelmat, manfi fat ja maamuuramat 
(meftmarjat). 9tämät roiitneifet tahtoroat fuohfeaa hietaista 
maata. 9iiitä istutetaan niin hproin feinäin roiereeu fuin Jirois 
raunioihin ja tefolouhifolle. Siteillä itfeffenfä faSroaroaifet



pohjolaifet ntaamuuramat (Rubus areticus) faSroa< 
roat roain roahroaa fämmentä forfeiffi. 9ie faSroaroat hh1 
roin pifaifeSti ja peittäroät pian fofo maan melfein ruoho* 
febon näföifefft. Sebbet oroat fauniin roiheriäifet ja ŷn?in 
fauniin faaroaifet. 9le fofoiStaroat fangen runfaaSti fau= 
niillä ruufun punaifilla fuffafilla. SRarja on tumman pu= 
nainen ta oiroan maufaS. tästä tulee fuitenfin barrooin 
marjoja ja niitäfin roähä näin faufana fen pobioifeSta foto= 
perästä fuin tufbulmaSfa. paitfe taroalliffa itfeffenfä faS= 
roaroia maamuuramia roiljeltään mpöS feuraaroia pohjoiS= 
amerifalaifta lajia, roaiffa fuitenfin huonolla meneStpffellä 
maamme pohjaifeSfa ofaSfa, nimittäin Lawton eli New- 
Boshell fangen ifolla mustalla meberoällä marjalla; Lo- 
vetts improved, ruSfeamaiftlla b^lmällä, mpöS ifoilla 
mustilla.

»̂ebelmäpuiSta roarjoiftSfa faSroiStoiSfa taibetaan roil= 
jellä pbbenlainen firjtpuu jota futfutaan skuggmorell, roar= 
jomorel l i f f i .  @e faSroatetaan ItiStariStifolle ja istutetaan 
roarjoiftllc feinufftlle ja lauta=aitojen roiereen, joSfa fe antaa 
bproän tulon.

SlinoaSti barroat faSroit meneStproät roarjoiftlla afe= 
millä, mutta joS niitä taitolla roiljellään, niin ei tarroita 
hätäillä fiitä mitä maabanfa fylroetään.
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VI. liasiuattaimfcstft ja RoRoa-
tttifcsta.

Sämä on niin fuureSti täfybellinen ajta, ett’ei fttä tyU 
Iin ufein taibeta muistuttaa, ^ofaifen faSrcitarburin tulee 
afyferotta jofa rouoft fofoomaan rcäfyimmäffifin niin paljon 
fuin itfe omiin ftylroöifyinfä taraitfce, aina valiten ainoaSti 
parhaimpia ja meibän ilman laabulle fopircimpia lajia. @iU 
fyen menevä työ ja vaiva palfitaan runfaaSti faamifella 
fytyvää ja luotettavaa ftementä jonfa tietää olevan fttä lajia, 
fuin fyaluaa, ja fuinfa vanfyaa fiemen on. ^oS jotafin lajia 
011 väbimmälti ja muualta on vaifea faaba famaa lajia, niin 
et pibä ffylvämän faiffea fiementänfä yfybellä erällä, arva=



ten fuitenfin ftemeneit päivän itämänä; ftllä pian fyllä 
fuittaa fattua muofi, jolloin fttä lajia ftementä et faabaffaan 
fypfenä, ja fofo laji ftten meniS buffaan. koettelemus on 
myöö ofoittanut, että täällä footuiSta jiemeniStä tulleet faS? 
mit omat feStämämmät ja martjaifemmat, fuin famat lajit 
eteläifemmiltä feutuilta tuobuiSta jtemeniStä. SKontafin 
faSmitarfjuria on fobbannut fe mal)info, että ufetnfin faU 
tiiliä hinnalla ostetusta ftemeneStä on faatu huono ja aiman 
halpa tulo fen felroottomuuben muofft. @i fuitenfaan foml 
fyyttää faiffia näitä tapauffia ftementen tyuonoubeSta. ta i; 
tamaton piteleminen, fopimattomain fäiben maifutuS y. m. 
m. fuittaa ufeaSti tef)bä fen että buolelliftmmallafin hitolla  
miljelyS menee mitättömiin. ©ftmerfifjt fopinee täSfä main 
metää huomioon, että fateijtna ja märfinä feftnä täällä faa; 
baan erinomaiftnta fuffafaalia y. m. faSmeja, jotfa pouta= 
muofttia huonosti meneStymät; futa maStaan poutafefät ans 
tamat runfaan tulon falfopamuiSta, gurfuiSta, ybinpulliSta 
y. u. m. jotfa fylminä ja märfinä feftnä fofonanfa mene= 
mät mitättömiin. Äuitenfin tulee afta ufeimmaSfa tapaufs 
feSfa jientencn Äootfoon fentähben jofainen
minfä faapi, mutta ainoaSti foeteltuja ja bymäfft tuttuja 
lajia, itiin jaabaan pian näbbä ftitä tuleman atmaamattos 
man rcoiton.
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tftiltöifu:
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tuulla 47.
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