




Kananboitaja
H:o 1 ja 2. luopio ljufjttk. 1 p. W. 1908.

SlmeSttyty fafybeSti funfaubeSfa ja ntaffaa postin 
tantta ja fuoraan toimituffelta tilattaessa 1 mf. 30 p. 
rouoftferta goä roäfyintään 10 rouofifertaa tilataan  
toimituffelta, m aljaa rouofiferta 1 m !.

ftlmoituSIjinta on 20 pennid hienolta pal3tari* 
roiltä. — Shnoituffet ja tilauffet lätjetettftföön o\oU 

teeUa: © a r o o n  < S i i p i f a r j a n ^ o i t o t ^ b i S t t y S ,  
Äuopio.

Syntyjä.
etlerroonpäiroillä 1904 jo päätet= 
tiin erääSfä xjfftttjifesfä fotouffeSfa 

perustaa yf)btStyS ftipifarjan£)oibon 
ebiStämifetfi ©arooSfa ja etenfin £a= 
jäätiin, Kuopion ja SJltffelin ntaan= 
roitjelySfeurojen piiriSfä. $t)biStyffeHe 
laabittiin ja pyroäffyttiin fäännot ja 
rt)^br»ttiin niille faamaan roiralliSta 
roatjroiStuSta. ©e ei fuitenfaan fiiiien 
aifaan ollut mitään peippo afia, roar= 
fintin tun fyfymytfeSfä oli tointen lää= 
nin ebut. 3a niin ne paperit !ierte= 
liroär ja fulfiroat ebeStataifin, jotta 
lertefi tuo roantja Iirojen aita loppua 
ja uufi aita foittaa, ennentuin tämä= 
tään yfybiStyS pääfi roirallifefft. Itun 
yfybiStyffelle fitien faatiin hallinto, oli 
fen enfi teljtäroänä ryt)tyä järjeStele* 
rnään ja fuunnittelemaan yljbiStytfen 
työntefoa. hiertämän neuroojan faa= 
ntinen oli fjallituffen mieleltä enfi aS= 
tel, ja fitä yritettiin jo roiinte rouonna, 
ntutta ei onnistuttu. Xoifeffeen ar= 
toettiin että maalaiStanfa faataifiin 
paraiten tutustumaan järtiperäifeen 
fiipifarjanljoitoon toimittamalla ja le= 
niittämällä aitatauSlefyteä, jota ilmeS= 
tt)en efitn. !at)beSti fuufaubeSfa efittäifi 
muuatta maailmaSfa ja totinurfiSfatin 
faaroutettua toteutusta, foettaifi faaba 
t)t)ä ufeampia, toarfintin roäl)äroäfifiä

innostumaan afiaan ja n>äl)itellen ope= 
tetuffi järtiperäifeSti I)ottamaan !ano= 
jaan j. n. e. lämmöistä aifafauSlel)= 
teä aijottiin rumeta toimittamaan jo 
tammifuun alusta tänä nmonna, mutta 
tun jultaiStuSta fet)oitutfeSta t)uoli= 
matta ainoastaan faffi tjentilöä ilmoitti 
tannattarcanfa fiipifarjanltoitoa foSfe= 
man aifafauSleljben aitaanfaamiSta, 
täytyi lel)ben jultaifeminen jättää roielä 
toiStaifeffi. Sanomalehtien postitat* 
faan oli let)ti tuitenlin ilmoitettaroa 
tjyroiSfä ajoin miime fyffynä, roaittei 
ilmestyminen olluttaan roielä roarrna.

&'un nyt, puolimatta fiitä, että let)ben 
ilmestymistä ei oltu millään muulla 
taroalla faatettu fuureEe yteifölle tun= 
netutfi, tuin minfä f e faattol nuf)bä 
poSlitaffaSta, poStitilauffia ilmestyi 
muoben altupäiroinä tjarminaifen run= 
faaSti, päätettiin ryhtyä „®anan|oi= 
tajaa" toimittamaan t)u£)ti£uurt alusta 
alfaen. $a fen touoffi tämä let)ti nyt 
lät)tee maailmaan.

SBBaitta lehtemme on ©aroon ©iipi= 
tarjant)oitoyt)biStyffen tuStantama ja 
fiiS aiottu etupääSfä ©arooSfa ajamaan 
fiipifarjan^oitoafiaa, niin on itfeStään 
felroä, että fe famalla rooi olla t)erät= 
täjänä ja arouStajana maamme muiS= 
fatin ofiSfa afuroille fiipifarjanyStäroille,



joS f e nimittäin pystyy tetjtäroäänfä itä= ja pohjoiS=©uomea, joiSfa ftipifar*
fuorittamaan. Suitettiin on ajateltu jän hoito lutelä on roähän te£)itty=
Äanantjoitajan toimipiiriffi etupääSfä nyttä.
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• £teenpäin uusille urille astuessa!

yfyaifana tulee niini)t)tuin talotli= 
fitte, luin torppareille ja mä!itupa= 

laifitle ruispelto, heinäteinriStä ja muut 
pellon ja niityn tuotteet maffamaan 
paljon enempi, fuin entifinä aitoina, 
©tämän maatimutfet ta Sm am at päiroä 
päimältä. QotapäimäiSten tarpeiben 
ja nmotuiSten merojen fuorittamifeen 
tarrcittamat roarat alfamat, metfiemme 
loputtua, olla aina muofimuobelta tiu= 
temmatta, ©enpä täl)ben tulee nyfy= 
ajan maalaiStanfan, niin tilattifen, tun 
tilattomanfin, toettaa faaba itfelleen 
rahatuloja faifitta muittatin maatalon* 
ben ftrouhaaroilla. 3)ffi näistä tuotan» 
non mälineiStä on fanan= ja yleenfä 
taiffi fiipitarjanfjoito.

hanani) oibon m eritty s ennestään 
©aroon, &eSti=@uomen ja pohjanmaan 
fanfantaloubeSfa ei ote niintään mer= 
fityffettä näit)tntään faatfa ollut, tun 
fe nyt enfitatfautfelta näyttää. £ofin 
ei ole fanant)oibon tuotteita näistä 
maatuuniSta paljon myytäroätfi omasfa 
teSfuubeSfafaan riittänyt, mutta fui= 
tentin on perheiben emännillä ollut 
paljon apua to toisten fiiroeffäittenfä 
munista ruotia laitettaeSfa ja leipo= 
mifiSfa. femant)oibon tuottama rooitto, 
eli oiteammin fanoen päämäärä ei 
faifi pyfä^tyä tähän. SReibän pitäifi 
fiitä faaba myöSfin rahallinen tuto= 
läf)be; ja etupääsfä rahallinen tulo= 
lähbe maalaiStanfan töyhäliStölte, — 
fettaifelle mäeStötte, jotta ei juuri ole 
paljon muitataan rahatuloja, tun päi= 
mäpalffanfa.

£ofttapal) tumat ja elämät efimertit 
täällä ©uomeSfalin omat jo näyttäneet, 
että järfiperätfettä fananhoibolla moint= 
me lifätä lanojen munatuotantoa !ol= 
me, — jopa nelinfertaifeStitin. @fi= 
merttinä mainittatoon, että meibän 
jalostamattomat maatiaiSrotuifet fanat 
munimat 50 tai 60 fpl. munia muo= 
beSfa, mutta risteyttämättä jalostetut 
£eghorn=, 2öyanbotte=, Plymouth' 
fftotä y. m. m. turoin h°ibetut rotu= 
fanat munimat fitä mastoin feSfimää= 
rin 160— 180 munaa faman ajan lu= 
lueSfa.

SteSli'-©uomeSfa, ©arooSfa, Äarja= 
taSfa ja pohjanmaatta luulifin fanan= 
hoibon ohella tannattaman hanhien, 
anffojen ja talttunoiben faSmattamifen 
ja hoibon erinomaifen haroin.

©iipitarjan munatuotannon ohella 
faabaan niistä, paitfi lihaa ja t)öt)l)e= 
niä tauppataroaroiffi, myöSfin lan= 
taa. — Santa on armofaSta ainetta 
maalaiSoloiSfa, ei ainoastaan talotti= 
fitte ja torppareille, mutta mieläpä mäti= 
tupalaifittetin. SBiime mainituttin näet 
rooircat fen amulla faaba tupanfa ym= 
päriStön, maitta lohta pienentin maa= 
alan, tauniiffi jä hyöbyllifiä puu= ja 
taSmitarhan tuotteita taSmamaffi.

SamattifeSfa pienemmäSfä torpaSfa, 
joSfa roiljelijän hattuSfa on eftm. lah= 
ben hehtaarin roerran maata, moibaan 
helposti ja ilman fuurempaa ajan£)ut= 
taa h°itaa 30 tai 40 fanaa ja folme 
anttaa ja falffunaa fefä pari mel)tlätS= 
pefuetta. -itäistä moibaan fellaifitta



paifoilla, joSfa maffetaan 1 marffa 
(5 pen. fpl.) munatiulta, faaba mu= 
niitä, fanojen ruofa fiitä poisluettuna, 
hoitajalle palfaffi noin 90— 120 marf= 
faa, anfan munilta ja poifafitla £)oito= 
palfaffeen 30 matfan to aiheille, falf= 
funoiSta joffeenfin fantan roerran ja 
mef)itäifiStä uufitta parroitta ja f)una= 
jotta ainafin 100 ntarfan fuuruifen 
lyroityffen eli fiiS yfjteenfä näiltä noin 
250—280 ntarfan roait)eille. — SKutta, 
joS Ijoito on oifein perusteellinen ja 
otofutjteet erittäin fuotuifat, niin rooi= 
baan työroairooilte faaba näistä fai= 
fiSta faffifertaafin fuuremmat tulot.

SJloni lufijoiSta, jofa ei tunne me= 
fyläiSfyoitoa, arroelee, että toitotan 
nuo fefyt mefjitäifet maljtaneroat me= 
neStyä ©arooSfa ja pof)joiS=@uomeSfa. 
Suulen fuitenfin, etfä ©arooSfa, — 
ainafin ÄuopioSfa aSti popjoifeSfa,— 
meneStyroät ne fjyroin, fillä fiellä ei 
ole rouoben feSfilämpö altjaifempi ei= 
roätfä fefät fylmemmät, fun efittt. $faa= 
tifiSfa, joSfa mel)iläiSf|oito on näyttä» 
nyt fuotuifina ja feSfinfertaifina fefinä 
menestymän roatlan mainiosti ja t;uo= 
nompinafin räperouofina, niin että 
niistä on fuitenfin mäf)än rooittoa 
faatu. —  SlteneStyifiroätfö mefjitäifet 
pot)joiS=@uomeSfa, on roielä nyt roai= 
feata roarmuubetta fiitä mitään fanoa 
ennen fuin pitfä=aifaifilta fäytännölli= 
fillä fofeiluilla on afian perille pääS= 
ty. — SoiStafataa rouotta tafaperin 
ferrotaan tofin mef)itäifiä poibetun tjy= 
mätiä meneStyffellä niinfin pof)joifeSfa, 
fuin ilmajoella ja UubeSfafaarlepyySfä 
faaffa, mutta roiime Suomen foban 
aitana oliroat mefyläiSpefueet näiltä 
paifoin tulleet fjäroitetyiffi eifä ole, 
mifäli minä afiaa tunnen, niitä fitten 
finne uuhestaan f»anfittu. <3enaifui= 
nen mehiläisten hoitotapa, nyfyifeen 
roerraten, ei erittäin fuuria rafyatlifia 
rooittoja tuottanut, ja, fun met)itäiS= 
hoitoa harjoittiroat roirfamiehet ja fää=

tyläifet niin taitofin, näiben jofo muut= 
taeSfa tai fuoltua, f)äroifi paiffafun= 
naita olemattomiin. — äftutta, joS 
mehiläishoito PohjoiS=©uomen ranta» 
mailla menestyy, niin fifämaaSfa fitä 
tuonnottifeSti rooibaan mielä parem= 
maila meneStyffellä harjoittaa, fillä 
feroät=fefältä on ilmasto paljon (au= 
hempaa fifämaaSfa, fun merenran= 
noitia, joSfa fylmät feroäifet merituu= 
tet pitämät fäät foleina. SJtinulle on 
ferrottu, että Kajaanin feminaarin ete= 
roä puutarhuri, herra S. Salerroo, on 
tehnyt onnistuneita me£)iläiS£)oito£ot'eita 
ÄajaaniSfa. Seiffaperäifiä tietoja en 
ole fuitenfaan näistä fofeiSta faanut.

Sanoja, anffoja, l)anf)ia ja falffu= 
noita moibaan yleenfä fyyroätlä me= 
neStyffeUä tjoitaa niin poljjoifeSfa, fun 
if)mifet maanroiljelyffellä elämät. £ämä 
on, ei ainoastaan meillä SuomeSfa, 
maan oroat fofeilijat fen fefä naapuri* 
maiSfa fftuotfiSfa ja 9torjaSfa, että 
PohjoiS=2tmerifaSfa pitfältiSten fäytän= 
nöttiSten fofemuSten fautta, tulleet l)uo= 
maamaan.

SeSfi=@uomeSfa, SamoSfa, Sarja= 
laSfa ja pohjanmaalla miSfä on jär= 
roien, lampien ja jofien rantamilla t)y= 
roin pauSfoja ja foroelijaita oleSfelu= 
paiffoja anfoille ja f>ant)ille, tuulifin 
näiben fioibon fannattaroan erinomai= 
feSti. Näiben lintujen feroäifet poi= 
fafet, fun rooibaan jo fyffyllä myybä. — 
@fim. Pefing=rotuinen, feroäinen anfan 
poifa painaa fyffyllä feSfimäärin noin 
2 y2 fgrm. ja £ouloufe=t)ant)en feroäi= 
nen poifa painaa 12 roiifon roantjana 
noin 4 fgrm.

Äalffunoiben hoito fannattaa myöS= 
fin, erittäinfin fellaifilla paifoilla, joSfa 
perunoita, peltoljernettä ja roifferiä 
paljon miljeUään. Äallfunat, joista 
ifoimmat lajit eli n. f. pronSfifalffu= 
nat, faSroaroat Ijyroällä hoibolla taroat= 
toman fuuriffi, —  aina 16 filon pai= 
noififfi, oroat roaatimattomia ja t)et=
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poSti fjoibettaroia lintuja. ^eroääHinen 
falffunanpoifa raot fyffyllä faarouttaa 
6 jopa 8 fitonfin painon. — ©en 
lifya on mielä parempaa, fuin fjanfyien 

ja anffojen, toaiffa näibenfin roiime 
mainittujen lilja on paljoa mureant* 
paa ja mauffaampaa, fuin maatiaiS= 
fanojen lilja. $ärf emällä ja l)uo lelli= 
fella E)oiboUa faabaan naaraSfalffuna 
munimaan 90— 100 fpl. munia rouo* 
beSfa. ©en munat omat fuuria ja 
fjymänmafuifia.

©amalla, fuin ©amon ©iipifarjan= 
IjoitoyljbiStyS alfaa nyt fiipifarjan fe= 
fjityStä, painetun fanan amuEa ebiS= 
tämään, fefjottaifin atm. ytjbiStyStä 
tarmoffaaSti ryhtymään tämän yl)=

teybeSfä myös ofuuStoiminnan aatetta 
ajamaan. Säilä alalla tefemien l)a= 
maintojen ja pitfälliSten fäytännölliS= 
ten fofemuSteni nojalla luulen moi= 
mani mafuuttaa, että afia menee f)i= 
taaSti eteenpäin, ettei fupifarjan£)oita= 
jilta ole marmat tafeet fiitä, että fje 
faamat tuotteenfa faupaffi ja rnatjbol- 
lifimman fuuren palfan työstään.

$ott’en liiaffi paljon tällä firjoituf» 
fellani meifi leljben, fentiefi Ijyminfin 
ahtaita palstoja, jätän efityffeni tästä 
toiStaifeffi.

©aafoon lefjtenne paljon lufijoita, 
tilaajia, arouStajia ja f annattajia! Sätä 
toimottaa ©atafunnan falomailta 
14. III. 08. gjiiffo ^Iffa.

©uomentielistä fäftfirjaa fanojen tau> 
tien IjoiboSfa ja porantamifeSfa malmiS= 
telee partaallaan, piirieläinlääfäri Ä. 
0 . ©räfen jofybolla, fiipifarjanfjoibon 
fjarraStaja SRiffo $lffa $faalifiSfa. 
Näljän tefeleefeen, jollaista ei mielä 
näihin faaffa ole ©uomenfieleöe pat= 
nettu, on fäytetty lähteinä ©uropan 
etemämpien tiebemieSten, futen efim. 
prof. SfncferHn, 3iirn’itt y. m. m. fuu= 
iuifan ammattimiehen fiipifarjan tau= 
beiSta firjoittaneiben, tutfimuffia.

ftnfft fanonjalo§tu§feSfu8toa on 3̂ot)= 
joiS=Äarjalan SRaanroiljelySfeura tänä 
muonna perustanut alueelleen. Soinen 
fijaitfee SRurmeffen fauppalaSfa rehtori 
21. $. Äilpeläifen IjoiboSfa ja pibetään 
fieHä 25 ruSfeata Seg£)orn=rotuiSta fa= 
naa. Soinen feSfuSta, tarfoitettuna 
piirin eteläofaa marten, fijaitfee mail)be= 
mieS @. Seinofen fjoibettamana 01iitty= 
lafjben afemalla ja pibetään fiellä fama 
määrä malfoifia Segljornfanoja. 9Jlaan= 
miljelySfeura fuorittaa fummallefin feS= 
fuStalle enfimäifenä muonna 6 mf. ja 
feuraamina rouofina 1 mf. futafin fii=

toSeläintä fofjti. Sämän lifäffi fuo= 
rittaa feura 20 penniä jofaifeSta feS= 
fuStan myymästä fiitoSmunaSta, josta 
on fyntynyt elinmoimainen jofo fana= 
tai fuffopoifainen. ÄeSfuStasta faamat 
fyalullifet oStaa fiitoSmunia 20 pen= 
niStä fpl. fefä mäljintäin 4 ff. m ani) oja 
poifafia forfeintaan 5 mf. fpl. ÄeSfuS= 
toiSfa tulee pitää täybetliStä tarfiStuS= 
firjanpitoa. Gsttä rotu pyfyifi puhtaana 
ei ole fallittu muiben fuin yljben |y= 
mäffytyn robun pitäminen famaSfa 
feSfuStaSfa. £>ymäffyttyjä rotuja omat 
paitfi 2egf)otn=robut mielä piymoutf)= 
9focfS ja ©uomalainen rotu. Säf)em= 
mäSfä tulemaifuubeSfa foitetaan faaba 
putjbaS fuomalaiSrotuinen fananjaloS= 
tuSfeSfuSta aifaan feuran alueelle.

ffanaljinHteen faluäton on Ŝof)joiS= 
karjalan SJIaanmiljelySfeura tuottanut 
©affaSta maailmanfuulun toiminimen 
Q. Sari £infe’n tehtaasta 2lpolbo’Sfa. 
Sämän fäytännöllifen mallin mufaan 
rumetaan fiellä fanafaluStoja malmiS- 
tamaan ja faabaan niitä toiStaifeffi 
tilata SJtaanmiljelySfeuran toimiston



fautta. $a!u§to on järjestetty 25 fanan 
fanataa roarten ja fuuluu fiifjetx auto= 
maattinen, fotmiofainen tarfiStuSpefä, 
automaattinen juoma=aStia, ruofafau= 
falo ja poifafia fetä täyfifaSrouifia 
roarten laabittu ruofafjuone. ÄatuSto 
myybään roapaaSti QoenfuuSfa noin 
30 marfatta.

'Kyt fun fananpoitatöten ôutomifen
aifa on partaattaan ja hautomafoneet 
myös oroat fäyntiin pantaroat, on fai= 
fitte fanalain hoitajille, jotfa uufia 
f oneita aif oro at oStaa, tärf eä tarf öin ottaa 
fefroä mitfä foneet oroat hyroät. Äat= 
fon roetroollifuubeffeni huomauttaa, että 
myybään läheltä £>elfinfiä, 3Ilbergan 
afemalla helppohintaifia hautomafoneita 
ä ©mf. 40—35, jotfa mielestäni ei= 
roät täytä tarfoituStaan. |jautomafo= 
neen huonon tuloffen fautta färfii fefä 
fanala, että rooipi roaSta=alfaroien itt= 
noStuS hävitä. — Dlifi fuotaroa, että 
tämän foneen täyttäjät ilmoittaifiroat 
täSfä lehbeSfä roiime feroään tuloffet, 
fefä myös tämän feroään — joS jota= 
futa fonetta on fäytetty.

D. g.

SJtitlä mielellä alotamme fanant)oi= 
toa? Soiroommefo hupia noibenpien= 
ten fiiroeffäiben h io s ta , roai jofo 
fultafolifot forroisfamme filiferoät ja 
jofo fillä perusteella itmalinnoja ra= 
lennämme? SBai ajattelemmefo roain 
pientä roaatimatonta ifänmaalliSta 
tointa, yleifen htnuiurooinnin ebuffi?

Sätä roiimeffi mainittua pitäifi en= 
finnä filmällä pitää, mutta faifiroat 
fittemmin nämät toifetfin tuumat mu= 
faan liittyä. SRaamme tatoubellifen 
afeman tulifi olla faiffein ifänmaan 
yStäroäin fybämeHä, ei fiitä jaifi roe= 
täytyä pois faupunfilaifet enempää

fuin maalaifetfaan, ei miehet eiroätfä 
naifet. QoS fufin otifi fohballaan 
työSfä ja toimeSfa, niin on roarmaa 
että afemamme paranifi. ©nfin fyllä 
rooi työmme näyttää turhalta, ja fen= 
tieS monta fertaa tappiotafin tuotta* 
roalta, mutta fittefin olifi fiitä etua 
aifaa rooittaen. SJliten nyt fitte efim. 
maalaifet ja faupunfilaifet yhteistyöllä 
ifänmaatamme hyöbyttäifiroät? ©iten 
että maalaifet foettaroat faaba maasta 
oman etatuffenfa ja myytäroää niin 
paljon ja fetlaiSta fuin yleenfä fyfyn= 
tä on. ÄaupunfilaiSten taaS on roel= 
rootlifuuS oStaa enfifijaSfa oman maan 
taroaraa, roaiffafin olifi helpompi ja 
huofeampi faaba ulfolaiSta. ©el)än 
otifi hê ön puolettaan yhteistyötä, 
©ybäntä färferoää on näf)bä, miten 
paljon maahamme tuobaan fetlaiStafin 
taroaraa, jota itfe rooifimme helposti 
hanffia, ja me föyhän, fylmän maan 
afuffaat ostamme ja nautimme tätä 
hyroältä omallatunnolla! tällainen 
tyhytnäföifyyS tulee ilmi efim. muna= 
faupaSfa. ©nemmät fuin puolet fäy= 
tettäroiStä munista tuobaan ulfoa ja 
miffi? ©iffi että me maalaifet olemme 
mufa tottuneet niin fuuriin taloubelli= 
fiin rooittoihin, että ei fannata niin 
pientä tointa fuin fananhoitoa otlen= 
faan yrittääfään. Sölutta fuitenfin otifi 
roarmaa, että joS ne miljoonat, jotfa 
nyfyään meneroät utfomaille muna= 
faupaSfa jäifiroät omaan maahan, niin 
tottapa ne joSfain tuntuifiroat. @i 
meibän föyhällä maataiSroäeStöllä olifi 
roaraa menettää mitään fen faataroiSfa 
oteroiSta tuloista. Dlifi aifa lifään= 
tyroien menojen täytteeffi ottaa fyuo-- 
mioon faiffi mahbollifet apuneuroot 
tatoubeEifen afemamme fohottamifeffi.
2)ffi tällainen tifätuote olifi fanant)oi= 
totin.

©itä tofin olemme tottuneet tähän 
faaffa hatoeffimaan, mutta on fitä 
toifaalta näytetty toteen, että ei fe
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fentään niin mitätöntä otetaan. $an= 
foon nyt jofainen maatatouben poitaja 
fybämelleen ja pitäföön roelrootlifuu= 
tenaan pitää niin paljon fanoja, että 
pän niistä moi faaba fylliffi munia 
omatie perheelleen ja ainafin faman= 
roerran tai enempifin myytäroäffi $a 
faupunfilaiSten roelrootlifuuS ottoon 
enfinnä fyfyä oStaaffeen fuomataifia 
munia ja fitte raasta fun ei mistään 
faa, oStaa utfotaifia. Säitä tantoin 
fitä rooifi faupunfitainen ja maalainen, 
mieS ja nainen olta ypteiStyöSfä 
maamme tatoubeltiSta afemaa paran= 
taeSfa. Qa me maataifetfin tutifimme 
roafuutetuiffi, että tuolla niin roäpä= 
pätöifeffi fatfotulla fananfjoiboda on 
pyroinfin tärfeä ifänmaatlinen merfi= 
tyffenfä.

£>• ©•

Perustakaa munan- 
myynti Osuus

kuntia!
©aabaffemme innostusta faSrcamaan 

eli oifeaStaan fyntymään fananroilje= 
tyffeen, on enfi teptäroä perustaa mu= 
nanmyyntiofuuSfunta jofa funtaan. 
Olemmehan jo fetroillä fiitä, että ofuuS= 
toiminta jofa alalla ei ainoastaan tuota 
aineellista pyötyä, mutta on fillä py= 
ra in fuuri faSraattaroa puoti, että fan= 
nattaa maalaiSemäntien liittyä ppteen 
ebiStämään myös fauraan laiminlyötyä 
firouelinfeinoamme, fananpoitoa. —- $ 0= 
roifiSfa efim. ennenaifaan jonfunroerran 
pibettiin fanoja, fyötettiin niillä ainoaS= 
taan roiljaa (jota ei faa tepbä) ja 
myytiin munia ä 3— 5 penniä fappale. 
Sämä tietysti ei fannattanut, eifä tn= 
noStuS afiaan lifääntynyt. SBuonna
1904 perustettiin munanmyyntiofuuS= 
funta „£ippa", jopon liittyi 54 jä=

fentä. — Äulfuneuroot taraaran uloS= 
roiennille oroat mitä huonompia ja 
rapti munan myyntipaiffoipin fentäpben 
fututtaa fauppapintaa tunturoaSti, mutta 
tuli fumminfin ro. 1905 netto feSfi= 
pinta munasta 8,05 penniä. — 3B. 1906 
oli pinta määrätty filottain ja netto 
pinta 1: 54 fg. fefä ro. 1907 filon 
nettopinta 1: 60. kiloon menee noin 
16—20 munaa.

„2lipan" liiferoaipto on ollut:

1905 21,458 fpl. munia ©m. 1,727:84
1906 1,754 fg. „ „ 2,709:60
1907 2,085 .................. , 3,245:07

©ipän tuo myyntifumma roielä ole 
forfea, mutta toiroottaroa on, että faiffi 
pienroitjelijöitten emännät piaffoin fäfit= 
täroät, että järfiperäifen fananpoibon 
fautta fierooinen tulo faabaan fotitar= 
peipin. $a filloin — muutaman rouo= 
ben fulueSfa rooifi „Siipan" ja toisten 
munanmyynti=ofuuSfuntien liiferoaipto 
rouobeSfa nousta ©m. 30,000. — 
©ifö fopifi afiaan ryptyä innoffaaSti 
joufolla? — SDtunanmyynti=ofuuSfunta 
fääntöjä on pellerroo laatinut, jotfa 
fieltä rooi tilata.

O. g.

Pieniä tietoja.

©räs torppari, jofa on innostunut 
fananpoitoon ja fitä muutamia rouofia 
parjoittanut, firjoittaa meille, että pä= 
neliä rouonna 1905 oli 22 fanaa, 
joiben rapaltinen tuotanto tefi 266 mf. 
95 p. ja fitä paitfi oli fotitarpeeffifin 
täytetty jonfun roerran munia, eifä 
myöSfään lannalle ote mitään rapa=ar= 
rooa merfitty. SiuofinnaSta ei ote ai= 
roan tarffaa firjanpitoa pibetty, fillä 
fanat oroat faaneet enimmäffeen ruuan 
jätteitä. 9iapamenoja oli 5 fäffiä roep= 
nänliifeitä ä 5: 40 eli ©m. 27: — 
peroofenlipoja 11 marfan ebeStä ja 2



pl. lautoja ä 6 m!., ftiS 14 mf. 91äin 
ollen faiffi rapamenot 50 mf. $ään= 
nöS rahatuloista tefi fiiS 166 mf. 95 
p:iä. Sämän mufaan tulos fanaa 
fopti 7 mf. 58 penniä, ja rapameno 
fanaa fopti 2: 30.

SBuonna 1906 oli fantaSfa fanalaSfa 
28 fanaa ja rahatulot paitfi omaa 
tarra että 304 mf. ja 25 penniä, eli 
fanaa fopti 10: 86 penniä, mailiapa 
rapamenot olifi laSfettu 3 marfaffi, 
jää tätenfin pii 7 mf. puptaaffi tuloffi. 
SBuonna 1907 oli 31 fanaa, mutta 
niiltä fuoli paraimpana munimiSaifana 
tapaturmaifeSti 10 fanaa, joiben fijaart 
torppari tofin fai ostaa 7 fanaa, mutta 
fun ne oliroat maatiaisfanoja ei nii= 
ben munat pyrain tuotantoa lifänneet. 
SBuoben rapatulot teliinät fuitenfin 
226 mf. 85 penniä.

Sämmöifiä ja muita fananpoitoa 
foSferaia tietoja julfaifemme mielipy= 
roällä ja pyytäifimme että lufijamme, 
joiben omaffi lepbeffi tämä lepti raar= 
finaifeSti on aiottufin, niitä apferaan 
iäpettäifimät meille, fiten ilmituomalla 
fofemuffianfa, fillä ainoastaan roaip= 
tamalla toistemme fofemuffia pääfetm 
me paraimmin tarfoituStemme perille, 
opimme tarfaSti tietämään millä ta= 
raoin järjestettynä fananpoito meibän 
feSfuubeSfamme tulee fiffi, miffi fen 
pitäifi tulla, tuottaraaffi firauelinfeinoffi 
roarfinfin piffuraitjetijöille ja peibän 
raertaifillenfa.

Kannattavan kananhoidon 
edellytyksiä.

|>yroin on yleistä meillä ollut raiirne 
aifoipin asti pupe femmoinen, että fa= 
nanpoito ei fannata näin popjoifeSfa, 
fuin meibän feutumme oroat, ja fen 
rouoffi on turpa foetellafaan, faaba fitä 
roarfinaifena firouelinfeinona fäytän=

töön. Säpän on tuttu fen fautta, että 
fananpoiboSta fiinä muoboSfa, miSfä 
fe meillä täpän asti on ollut niillä, 
jotfa main taroan rouoffi, tapi omien 
mielipalujenfa tyybyttämifeffi oraat fa= 
noja pitäneet, on tobetla ollut pyroin 
puono taloubellinen tuloS. SJtutta fil= 
loin ei ole otettu enfinfään puomioon 
fanojen laatua, raalintaa ja rotua, eifä 
niiben järfiperäiStä ruofintaa, eifä 
muutafaan afianmufaiSta poitoa. &un 
on fanoja jotfa rauobeSfa munimat 
raain 50 ä 70 munaa ja toifia, joiben 
tuotanto noufee 140 jopa 200 munaan 
rauobeSfa, niin jo tämä erotus yffin 
faattaa fotonaan muuttaa fannatta= 
raaifuuSlaSfut. ©itten on raielä mu= 
nimiSaifafin tärfeä tefijä fannattaraai* 
fuutta arraoSteltaeSfa, fe on, muniifo 
fana munanfa fiipen aifaan rauotta, jol= 
loin munien pinta yleenfä on alpainen, 
raaifo fiipen aifaan, jolloin munista 
faa faiffein forfeimman pinnan. 9tuo= 
finnan järjestäminen on myöSfin tu= 
fuun otettaraa, fillä toifeltapuolen fel= 
paa fanalle pyraät ja falliSarraoifetfin 
raraintoaineet ja toifelta puolen on fe 
yleenfä pyroin roäpän roaatiroa. ©aaben 
tarpeenfa luontonfa mufaifeSti tyyby= 
tetyffi fe tuottaa omistajalleen epfäpä 
enemmänfin fun tuo faUiilla perfuiEa 
raroittu. koetamme feuraaroiSfa nu= 
meroiSfa roalaiSta noita afioifa eri 
puolitta, fanomme maan täpän roielä, 
että tärfeimpiä ebellytyffiä fannatta= 
roalle fananpoiboUe on roafaumuS fiitä, 
että fananpoito rooi meilläfin fannat= 
taa. Sillä uSfolla faabaan täEäfin 
alalla roarmaan pyroiä tuloffia.

31 itu tilaajillemme ja tulijoillemme liuoin au= 
tamme, että aito mu o on antaa fafjoiäiuimcroitn 
niin monta, että nmoftmäärä 24 faabaan täh
teen. Sefttemme eiiintiii) atutfi näin niaatimat. 
tomaSfa njitoju ojatft fen tonofft, että {en tirjn» 
Vainon omiStnootot, joSfa lelitcii painetaan, 
oioat tältä lielfellä järjesitiimättii, ofaffi fen> 
touofii, että leljbeit tilaajamääräStä riippuu 
fninfa pitlsfal[t lel|ti moibaan faaba.



P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia

Maanviljelyskoneita
Meijerikoneita

Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

Ruvetkaa jäseniksi siihen, ilmoit
tautumalla sen toimikunnalle, osoit
teella: K uop io .

Jäsenmaksu on kerta kaikkiaan 10 mark
kaa, joka suoritetaan yhdistykseen ruvetessa. 
Jäsen saa kappaleen seuran kaikista kirjalli
sista julkaisuista ilmaiseksi.

„Savon Siipikarjanhoitoyhdistyksen tarkoi
tuksena on siipikarjanhoidon edistäminen, 
erittäinkin kanainhoidon ja munakaupan jär
jestäminen.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion 
läänin Savonpuoli ja Mikkelin lääni sekä
Kajaanin kihlakunta Oulun lääniä. Oikeudel
linen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoituksensa koettaa yhdistys saavuttaa 
seuraavilla keinoilla:

1). Kiertävien neuvojien, kirjallisuuden, 
esitelmien ja keskustelujen kautta herättä
mällä harrastusta järkiperäiseen kananhoi
toon.

2). Hankkimalla jäsenilleen siitosmunia
ja siitoseläimiä.

3). Ryhtymällä järjestämään munakaup-
paa osuustoiminnan pohjalle.

4). Näyttelyillä ja palkitsemalla järkipe
räistä ja tuotteliasta siipikarjanhoitoa.

5). Edistämällä ykdistyksen tarkoitusta
kaikilla muillakin keinoilla, jotka katsotaan 
sopiviksi.

Voitilnmien konnin,
H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 
siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 
Lähetetään jälkivaatimuksella tai postietuan- 

nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti.
— Kanalan osoite on: Oitti.

Munalan Kanala, Lahti.
Järkiperäisesti hoidettu siitoskanala, perustettu 1902.
Erikoisalana Valk. Leghorn rodun kasvattaminen.

Maaliskuusta alkaen myydään taatusti hyvin hedelmöityjä siitosmunia 
valituista9 puhdasrotuisista! runsaasti munivista Valk. Leghorn ka
noista, jotka polveutuvat ulkomaan paraimmista siitoskanoista. Jokavuotinen veronuudistus.

Takaus: flirkkaat munat vaihdetaan. Ensimäinen ja toinen palkinto Kuo
pion näyttelyssä 1906. Huolellinen pakkaus. Hinta 30 p. kpl. Rajoitettu määrä Harm. 
Plym. Rock siitosmunia ä 30 p. kpl.

Lähetetään postietuantia tahi rautatiejälkivaatimusta vastaan. Tilatkaa ajoissa!

K a i k k i a  jär^Peräiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehil- 
f x d l i v r v l d  tehtaan maailman kuuluisia hautomakoneita ja emoja, luumyl- 
lyjä, apilaanleikkuukoneita, y. m. y. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kanal 
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

28a3taatua toim ittaja: $8x. $.=$Imoniemi. —  kustantaja: Aarnon @iipifarjtani)oitot)J)bi§t^§.

Kuopio 1908. k. äftalmftröm’in firjapaino.



Kanan hoitaja
lt:o 3 ja 4. luopio fitfjttR. 15 p. W. 1908.

3tme§ttyt} fafjbeäti fuu!aube§fa ja maffaa postin 
fautta ja fuoraan toimitutfelta tilattaeSfa 1 m l. 30 p. 

ttmofiferta. 3 o §  ttäljint&än 10 tuuofifertaa tilataan  
toimituffelta, ntalfaa touofiferta 1 m !.

Sflmoitulljinta on 20 penniä hienolta palStari* 
K iitä. -  SImoitulfet ja  tilauffet töfjetettätöön ofot* 
teeUa: © a r o o n  S i i p i f a r j a n l j o i t o t y l j b i S t i } 8, 
Äuopio.

tehtäviämme.

tananpoitaja pyrfii fiipen, että faa= 
taifiin maanmiljelijät ja etenfin 

piffuroiljelijät mafuutetuiffi fiitä, että 
fiipifarjain ja marfinfin fananpito oi= 
fein järjestettynä, roalintaan ja ruo= 
fintaan fefä tuotteiben myyntiin näpben, 
epbottomaSti fannattaa meillä, maam= 
me popjoiftsfafin ofiSfa, että fe fiiS 
on tuottama fimuelinfeino maanmilje= 
lyffen opeSfa ja että fiipen olifi faif= 
fein maanmiljelijäin rypbyttämä. ©e 
taptoo fiiS opastaa lufijoitaan otta= 
maan puomioon faiffia niitä aftanpaa= 
roja, jotfa tamalla tapi toifella mai= 
futtamat pymän tuloffen faamifeen 
fiipifarjanpoiboSfa. ©iipen fuuluu 
muun rnuaSfa opaStuS fanalan peruS= 
tamifeen, fanafannan panffimifeen, fa= 
nojen ruofinnan järjeStämifeen, pauto= 
mifeen ja poifaiSten poibon ja ruofin= 
nan järjeStämifeen, tuottamien eli 
tobella fannattamien fanojen roalitfe= 
mifeen ja munainmyynnin järjeStämi= 
feen ofuuStoiminnan peruStuffella fefä 
faiffeen muupunfin näiben fanSfa yp= 
teybeSfä olemiin afioipin. £äpän faif= 
feen pyrfieSfämme aiomme pitää fil= 
mätiä etupääSfä itä= ja popjoiS=@uo= 
men oloja ja ennen muuta piffuroil= 
jelijäin tarpeita ja toimintamapbolli= 
fuuffia. SBafaumuffemme on fitäpaitfi,

että järfiperäinen fananpoito fannattaa 
meillä yffin maanmiljelyffen eli oifeam= 
min faSmitarpamiljelyffen ypteybeSfä.

Säpteäffemme nyt alusta foetamme 
enfiffi opastaa nmSta=alfamia fanan= 
poitoon ja efitämme:

kuinka pikkuviljelijän olisi 
järjestettävä ja hoidettava 

kanalansa.

SJle taptoifimme opjeeffemme enfiffi 
laufua, e t t ä f i i p i f a r j a n p o i b o n  
t u l i f i  o l l a  m e i l l ä ,  f u t e n f e  
on jo m u u t a m i S f a  n a a p u r i  
m a i S f a m m e ,  f a i f f i e n p i f f u= 
m i l j e l i j ä i n m a r f i n a i f e n a j a  
p a r a i m p a n a  f i mu e l i n f e i n o *  
n a, ja e t t ä  a i n o a  tie, j o l l a  
fiipen päämäärään pääfemme o n f e, 
j o t a  f a n n a t t a m a  f o t i e l ä i m  
temme,  n a u t a f a r j a n ,  p e ro o S= 
t e n j a f i f a i n p o i t o o n f a a t e t t u  
t a p i  t a p b o t a a n  f a a t t a a  f u 1= 
f e m a a n. ©e on järfiperäinen roa= 
linta, ruofinta ja poito. Sanain fupteen 
tämä järfiperäifyyS on fiffi mäpän 
raoimiamaatiraa, että talon emäntä 
laStenfa arouStamana fen pyroin p e \- 
p o S t i  m o i m u i b e n t ö i t t e n f ä  
opeS f a  f u o r i t t a a .
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f t a n a p u o n e e f f i  felpaa aluffi 
lotEfa naroetaSfa, jofo on aibattu niin, 
että fiinä faabaan raitis ilma pyfy= 
ntään feinään f omitettujen ilmareifäin 
fautta. hanojen afunnoffi felpaa muu= 
toin ntifä muu puone pyroänfä, fun 
fe maan faabaan fuiraana pyfymään 
ja fiffi tiirciiffi, ettei fiinä fäy .rceto 
feiniStä eifä lattialta ja ettei lämpö* 
määrä pääfe alenemaan alle 4 ä 6 
lämpöasteen. QoS fanoja marten faa= 
baan erityinen rafennuS, on fe fijoi* 
tettama niin, että iffunat antamat !er= 
naimmin etelään tapi itään. SJiitä fen 
fofoon tulee, moi fen laSfea fiten, että 
yöpuille, jotfa oroat fijoitettaroat 45 cm 
roälimatfaUe feinäStä ja toifiStaan 
maptuu istumaan 60 cm matfatle fuu= 
rempia fanoja 2 ja pienempiä 3.

yöpuut, joitten tulee olla roäpintään 
5 cm leroeät, oroat foroitettaroat niin, 
että oroat noin 60 cm forfealla lattiasta 
ja faiffi famalla tafalla, Qa mielä 
on muiStettaroa, että ne oroat fiinni= 
tettäroät feinään tapi telineille fillä 
tarooin, että ne aamufitta rooi ottaa 
pois ja iltafilla panna paifoilleen. 
©illoin on peippo pupbiStaa fanala 
ja fanat oroat pafotetut olemaan lat= 
tialla liiffeeSfä fofo päiroän.

S f t u n i m i S p a i f o i f f i  felpaaroat 
yffinfertaifet laatifot, jotfa oroat fool= 
taan noin 30X30 fenttimetriä ja oroat 
fijoitettaroat jofo lattialle tapi noin 30 
fenttimetrin forfeubelle fiitä. $oS näi= 
ben päälle rooi fijoittaa jyrfäSti roiet= 
täroän faton, eiroät fanat pääfe pefiä 
lifaamaan ja on munituilla fanoilla 
fitloin fuojattu paiffa tärfeätä elintyö= 
tänfä toimittaeSfaan.

ÄanapuoneeSta on jofa päiroä poiS= 
tettaroa yöllä tullut lanta, niinfuin 
muiStafin farjapuoneista. SattiaHe on 
leroitettäroä fuiroiffeita, olfifilppuja 
tapi ruumenia, jotfa imeroät foSteuben 
ja oroat fanoilla roarfinaifena työfent= 
tänä filloin, fuin oroat puoneefeen

fuljettuina. Sanapuoneen feinät olifi= 
roat fifältäpäin fyffyn feroään firoel= 
täroät falffiroebellä.

©itten tulee fyfymyffeen f a n a l a n 
a f u f f a a t .  ^SaraS fana on fe jofa on 
paraS munija, fitä on poibettaroa ja 
roaalittaroa ja fitä on fäytettämä fiitof= 
feen, mutta paras munija ei ole main 
f e, jofa munii lufuifimmat munat, on 
otettaroa näet lufuun myös munien fofo, 
fillä ypä yleifemmiffi fäy munien myyn= 
ti meilläfin painon mufaan, ja aifa 
jolloin munat ilmeStyroät. 9funfaS 
muniminen, talroimunia ja fooffaita 
munia on pibettäroä opjeena fanan 
pyroyyttä ja fannattarouutta arrooStel= 
taeSfa ja määrättäeSfä afuffaita piffu= 
miljelijänfin fanalaan. ©iellä miSfä 
ei pibetä fuurta fanalaumaa, on peippo 
pitää fitmällä mifä tapi mitfä fanat 
apferimmin munimat. Slpferoita mu= 
nijoita rooi taroata faiffien fanarotujen 
joufoSta. ©emmoifen rooi parittaa 
jonfun pyroäffi tunnetun robun eftm. 
spiym. 9iocf tapi Segporn robun fanSfa, 
jommoifia meilläfin on jo faataroiSfa. 
©ifiöllä on roarmaan jo taipumusta 
talroimunimifeen ja feuraaroaSfa pol= 
roeSfa fifiöt ypä paraneroat. SSJiutta 
on meillä jo peippo faaba roalmiiffi 
fepittyneitäfin rotufanoja, joitten muni= 
miSfyfy on foeteltu ja joita rooi panf= 
fia itfelleen fiten, että pyroäffitunne* 
tuSta fiitoSfanalaSta oStaa pautoma= 
munia ja panee jonfun fanan, minfä 
pyroänfä, niitä pautomaan. tunnettuja 
ja fopiroia rotuja omat myös 28yan= 
botte ja SRinorfa. Äun riStifiitoffen 
fautta foettaa panffia itfelleen pyroän 
munijafanan, on epbottomaSti muiStet= 
taroa, että riStifiitoffen fautta faatuja 
fuffoja ei milloinfaan eifä millään ep= 
bolla pibä fäyttää fiitoffeen, ne oroat 
pataan toimitettaroat.

^piffuroiljelijän ja roaSta alfaroan 
on peipoin panffia itfelleen fiitoSmunia 
tunnetuista fanaloiSta ja joS pän aina

k.
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jofa folmaS rouofi panffii tjpben pe= 
fuuben famaa rotua, jota jo aifaifentmin 
on fägttänqt, niin pgfqq to eri panen 
fanoiSfaan puptaana ja terroeenä eilä 
panen rotunfa pääfe turmeltumaan, 
^araimman tuloffen faa, joS parittaa 
aiJaifin ftjntgneen termeen, pfftrouotifen 
fufon famanlaifen faffirouotijen fanan 
fanSfa, tapi faffimuotifen fufon t)ffi= 
rouotifen fanan fanSfa. Slifaifin fqn= 
tpnpt on fe, jofa on fqntgngt pupti= 
tapi toufofuusfa. SJlitä munien pau= 
tomifeen tulee, on piffuroiljelijän epbot= 
tomaSti ebuffain ainafin aluSfa färjttää 
fanoja pautojina. SBaiffa on olemaSfa 
pgroiä ja luotettamia pautomafoneita, 
niin omat ne falliita ja niiben poito 
maatii fiffi paljo aifaa, ettei fitä jofa 
taloSfa riitä. §)leenfä omat fanat fe= 
määllä pautomapaluifta, niin että niistä 
ei ole puutetta, marfinfin omat $1.5Rocf

Myt jort aika.
gt on aifa, jolloin jofaifen fanain 
omistajan, jofa aifoo fanoja ebel= 

leen pitää, on rqpbqttäroä toimiin pot= 
faiSten faamifeffi. Dn fiiS pantama 
pautomapaluifia fanoja pautomaan, 
fillä futa aifaifemmin poifafet fqntgroät, 
fitä aifaiftmmin ne ft)fft)llä tulemat 
täqfifaSrouififfi ja fgfeneroät mt)öS al= 
famaan munimifenfa. $a futa aifat= 
femmin fanat fqffqllä rupeamat muni= 
maan, fitä paremman pinnan munilla 
faa. Dnpan fiiS felmä, että aifaiSten 
poifaSten faaminen on fananpoibon 
elinepto. SaroallifiSfa oloiSfa alfaroat 
fanat ainafin jo täpän aifaan feraättä 
pautoa, on fiiS pibettämä puoli fiitä, että 
ne pääfemät fitä tefemään ja että 
paubottamaffi pannaan mitä parasta 
on faataroiSfa tapi panfitaan muualta 
tunnetuista paifoiSta fiitoSmunia. ?)lei=

ja maatiaiSrotuifet fiipen taipuroaifia. 
SJliSfä Segporn=rotua roarfxnaifeSti roil= 
jellään, on fentiefi ebulliSta panffia 
joitafuita fanoja, jotfa omat pautoma= 
paluifempia tapi fernaammin mielä 
jonfun falffunan, jonfa faa pautomaan 
melfein milloin ptjmänfä, fun maan 
panee fen femmoifeen pefään, joSfa fe 
ei moi feiSta pt)StqSfä ja jofa aamu 
maromaSti nostaa fen fqömään ja 
muita toimiaan fuorittamaan ja fitten 
taaS panee tafaifin pefään. £mubotta= 
maffi on fanalle pantama 10— 13 niin 
termettä munaa fuin fuinfin. &'ana 
on fijoitettama laatiffoon tapi muupun 
puolipimeään paiffaan. fiäpeift)t)teen 
on fopimaan paiffaan pantama jtjrotä, 
mettä ja farfeata pieffaa. SJluuta ei 
tarroitfe, fun pupbiStaa fanan lanta ja 
fatfoa ettei pefä pääfe pilautumaan.

föatf.)

nen mirpe aifaifilla ja mielä nqtfin 
faatamilla munilla on fe, että ne oroat 
puonoSti pebelmöitettqjä ja että niistä 
fiiS jofo ei tule enfinfään poifafia tapi 
tulee niin peiffoja, etteimät jaffa elää. 
(Siitosmunien ostaja ei rooi tätä epä= 
foptaa auttaa muulla fuin fääntgmätlä 
taatusti tunnollisten ja järfiperäifeSti 
poibettujen fanaloiben puoleen, miSfä 
on eritgifeSti pibetti) puolta niistä fei= 
toista, jotfa pebelmöittämifeen roaifut= 
taroat ja mifäti mapbolliSta roältettt) 
niitä afioita, jotta roaifuttaroat fiipen 
epfäiferoäSti. ©en taaS, jofa omista 
lanoistaan taptoo faaba funnoKifia fti= 
toSmunia, on pibettäroä tarffaa puolta 
fanojenfa poiboSta jo jofu aita ennen 
fuin fiitoSmunia aiotaan rumeta otta= 
maan. tärfein muiStoSfa pibettämä 
afia on, että munia otetaan ainoaS= 
taan tätjfin termeiltä ja foptalaifeSfa 
lipaSfa olemilta lanoilta, jotfa oroat
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paritetut famoin täqfin terroeen ja fop= 
talaifeSfa lipaSfa oleman fufon fanSfa. 
Suutta marfinaifeen poitoon fuuluu 
ennen muuta, että fanat faamat olla 
ulfoilmaSfa ja roapaaSti liiffua niin 
paljon fuin mapbottiSta ja marfinfin 
että faamat fuljeSfella lantafafoilla ja 
nurmifoilta. St'ofemuS ofottaa, että 
fefänaifana roapaubeSfa olleitten fano= 
jen melfein faiffi munat omat pebel= 
möittgneitä ja että niistä aina fqntqt) 
erinomaifia poifafia. Äuta tät)bellifem= 
min moibaan faaba fanojen poito fe= 
mättalmetla ja feroäällä maStaamaan 
niiben fefäiStä, mapaata elämää, fitä 
paremmin onnistutaan fefä munimifeen 
että fiitoffeen näpben. ©iinä fiiS o£)je 
ja päämäärä, jofa mie roarmoipin tu= 
loffiin.

(öitä hanojen pitäminen 
tulee maksamaan»

fujroin tamalliSta on meillä miime 
aifoipin aSti ollut, että fiellä miSfä 
fanoja on pibettt) main taman rouoffi 
ja miSfä ei ole paljon fqfqttg niiben 
poibon fannattaroaifuubeSta, on fanoille 
roarfinaifena ruofana annettu roain 
jt)rotä. SJtinfä roerran tämmöinen ruo= 
finta tulee maffamaan felmiää feuraa= 
roaSta. $pbettä litralla opria elää feSfi= 
fofoinen fana noin 5 ä 6 päiroää ja 
gpbellä litralla fauroja noin 4 ä 5 
päiroää. $oS olifi meillä maiSfia fät)= 
tettäroänä rooifi tjpbettä litratta elättää 
fanan 6 ä 7 päiroää. $oS oprararoim 
to a fätjtetään, menee niitä fiiS ainafin 
70 litraa rouobeSfa. 10 mf. mufaan 
1)1. tefifi fe fiiS 7 mf rouobeSfa, faura= 
rarointoa taaS menifi rouobeSfa noin 
85 litraa, jofa 7 mf. mufaan pl tefifi 
5: 95 rouobeSfa. SJlaiSfin pintaa emme 
tunne, mutta tiebämme että fe on op= 
taa fattiimpaa, melfein rufiitten pin= 
naSfa. Dpraranrinto tefifi päiroää

fopti l,9i penniä ja faurararointo 1,35 
penniä. 9täin fattiiSti raroitut fanat 
iuSfin meillä fannattaroat, fun emme 
fananpoibon alpaifetta faunalla olleSfa 
rooi laSfea feSfimäärin faaroamme 
enempää fuin epfä 80 ä 100 munaa 
fanaa fopti rouobeSfa ja niittä feSfi= 
määrin roain 6 penniä fappaleelta. 
SJiutta emme tarroitfefaan näin fatliSta 
rarointoa antaa, rooimme faaba^fefä 
palroempaa että pelpommin fulamaa. 
.ftofonaan emme faa roitjaa jättää pois, 
mutta tunturoaSti fitä moibaan fupiS= 
taa, joS fen opeSfa annetaan teuraS= 
tuS= ja feittiöjätteitä fefä pienonnettuja 
tuoreita luita fefä pienoffi pafattua apt= 
laSpeinää tapi noffofia ja muitafin roi= 
panneS= ja faSroiruofia fanoille ruuaffi. 
Qa roaiffapa roiljan pinta fopoaififin 
roielä jonfun roerran, niin on roain 
toimittama niin, että faabaan enemmän 
munia fanaa fopti ja munien pinta 
fopoamaan panffimalla niitä taimetta 
ja imemättä niitä i)pteiStoiminnan 
fautta.

kannattavan kananhoidon 

edellytyksiä.

GcbeltifeSfä numeroSfa mainitfimme 
roain roiittaamalla muutamista pää= 
fopbiSta, otamme ngt ne eritrjifeSti ja 
roäpitetten fäfitettäffemme.

$ärfiperäifen farjanpoibon periaate 
teitä on muun muaSfa, että roalifoi= 
matta roain paraimmat Iqpfgtgglifet 
ja Iqpfqfqfgifet, määrättyä rotua ole= 
ro at iepmät fiitoSeläimiffi faabaan 
farjafanta paranemaan, @i fuitenfaan 
tggbgtä qffin fiipen, että faabaan pal= 
jon maitoa, tapbotaan faaba mitä 
raSmaifinta maitoa, jofa paraimmat 
rapatulot antaa. Sftutta eipä fiipem 
fään roielä pqfäpbqtä, otetaan felfoa
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leprnän ruuanfulutuffeSta, onfo fe ja 
fen rapa=arroo ebuffaaSfa fupteeSfa 
tuotannon rapa=arrooon. .ftun faiffi 
nämä afianpaarat on lufuunotettu ja 
roertauffia toimitettu moibaan määrätä, 
mitä lepmä paraiten fannattaa ja fät)t= 
tämätlä main fannattaroaifuuteen näp- 
ben paraimpia eläimiä fiitoffeen faa= 
baan farjafanta tqgbqttämäffi. tämä 
fama periaate ja famanlaifet menette* 
iltamat omat fomeflutettamat fanan= 
poibonfin alalla. SBaiffa jo on ole= 
maSfa luonnollifen roalifoimifen fautta 
fqntqneitä piimiä fanarotuja, joita 
moimme fät)ttää täällä meilläfin ja 
joita moimme merrattain palroalla faaba 
itfellemme panfituffi, niin emme fiitä 
faa tt)i)tt)ä niipin femmoifinaan, maan 
on meibän aina ja muofittain tarfaS= 
tettama fanojemme munimiSfqfgä ja 
tuloffia, ja fääStämältä paraimmat 
fiitoS= ja fäqttöeläimiffi ja päroittä= , 
mäUä huonoimmat ajoiSfa, faataroa 
fanafantamme tobella tuottamaffi. 
Suonnon järjeStgffen mufaan munimat 
fanat enfi muofinaan enin ja roäpem 
tämät fitä roäpitellen. Samalla fanat 
roanpeteSfaan rouoft muobelta alfamat 
munimtfenfa t)pä ntqöpemmin. Sefin 
feiffa roäpentää tuotantoa tuntumani, 
fillä aifaifemmiSta munista faa aina 
paremman pinnan. Äannattaroaifuutta 
ftimällä pitäen emme rooifaan pitää 
fanoja roanpemmiffi fuin 2 lL ä 3 
muotia. Dn fiiS pibettämä puoli fiitä= 
fin, että tiebämme mitfä tauoistamme 
alfamat joutaa pataan, ettemme niitä 
fen fauemmin rupea elättämään. 9tämä 
faffi afiaa, fanojen munimiSfg’qn fel= 
mille faaminen ja peibän ifänfä fil= 
mällä pitäminen, oroat tärfeimpiä afian= 
paaroja, jotfa fanojen fannattaroaifuu= 
teen roaifuttaroat. ^3ieneSfä fanataSfa 
ne oroat peipot toimeenpanna, mutta 
fun fanoja on paljon ja ne oroat 
qpbennäföifiä, on rt)pbt)ttäroä ertnäi= 
fiin toimenpiteifiin tämmöifen tarfaS=

tamifen ja roalroomifen aifaanfaamifeffi. 
•JtiiStä enemmän joSfafin feuraaroiSfa 
numeroisfa.

Savon siipiharjanhottoybdis- 
tykscn toimialalta.

^eltofalmen fanapäittmt roietettiin 
kallion taloSfa tämän fuun 8 p:nä. 
©mäntiä oli faapunut runfaasti läpeltä 
ja faufaa tuulemaan, mitä näistä pie= 
niStä fiiroeffäiStäfin olifi fanottaroaa. 
Söqtqipä mieSpenfilöitäfin, joita pumitti 
tämä afia ja mitäs muuta fuin t)pteen 
jouffoon maan.

@nfin laufui neiti SaguS furSfin 
pitäjän terroetulteeffi, fitten laulettiin 
muutamia lauluja, jonfa jälfeen fanan= 
poibon fiertäroä neurooja piti efitelmiä 
fananpoibon fannattaroaifuubeSta, fa= 
nojen poiboSta ja fanalan puptaana= 
piboSta. SGBälittä aina feSfuSteltiin,
pqroäSti feSfuStelu fujuifin, emännät 
fertoiliroat fofemuffiaan |a puomioitaan 
fanainpoiboSta. Dii fiinä pupe mu= 
nain ppteiSmt^nniStäfin ja toirootaan, 
että femmoinen rooitaifiin foptapuoleen 
tänneperuStaa9Jlarttai)pbiSt^ffenopeen. 
ÄäroäStiinpä oifeen naroetaSfa fatfo-- 
maSfa, miten ne fanat fiellä jaffaroat. 
Sillä aitaa oli talon roieraanroarainen 
roäfi roalmiStanut aterian ja faiffi 
furSfilaifet feStittiin runfaaSti. Si)öti)ä 
ja laulettua muutamia ifänmaallifia 
lauluja läpbettiin joufoHa 3lpmonfaa= 
reen jättämään juplimiSta.

täällä oli fanoille rafennettu lam= 
maSnaroetan päälle afuinpaiffa. täSfä 
roaloifaSfa, iämpimäSfä ja fiiStiSfä 
puoneeSfa ne näfgiroätfin roiiptipän 
ftjllä paroin ja iloifina tepuSteliroat. 
Olipa oifeen pupbaSrotuifia roalfoifia 
Segpornia, muutamia ^tqmoutps^tocf, 
fefä maatijaiSfanoja. SGBielä laulettua 
ja luettua muutamia fertomuffia lop= 
puimat nämät pauSfat fanapäiroät.
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$atfafaa maan ^eltofalmen toime= 
lijaat ja opinljoluifet äftarttayhbtStyf= 
fen jäfenet yf)ä ebelleen ytytä innoffaaSti 
uufia aatteita. g. sjjrj.

Däljafen Sippolan \a Wel)ka- 
Inljkn pitäjien munien 

t)f)tei0mt)t)nni0ta.
9täiSfä pitäjiSfä on fananpoitoa jo 

muutamia rouofia meneStyffellä t>ar= 
joitettu ja ytyä enentymää innostusta 
fe faarouttaa. tuotteiben myyntiä tjet= 
poittaaffeen peruStiroat 9Jiarttat)f)biS= 
tglfen jäfenet m. 1905 munien i)f)teiS= 
myynnin. ^ääafiaSfa on munat tnyyty 
£elfinfiin, SBiipuriin ja ,£>yrainfääUe 
y. m. mälifauppijaitte.

SBaStaanottopaiffa on jofaifeSfa fy= 
läSfä, joiSfa toimii fitä marten malittu 
tyenfilö. Qofainen jäfen on maruStettu 
raaStafirjalla, feSfuSpaifaSfa pibetään 
pääfirjaa. täältä lufin lunastaa oman 
mtmeronfa, jolla hänen tulee leimata 
munat, ennenfuin ne tuobaan feSfuS= 
paitfaan, joSfa ne taaS merfitään pai= 
falliStoimifunnan leimalla ja lähetetään 
pois miifon manioina.

tämän yhteiSmyynnin fautta on 
lähetetty ra. 1906 117,417 munaa 
faupan, tulo niistä oli 9,783 mf. 16 
p. ja feSfit)inta munasta 8,33 p:iä. 
2S. 1907 oli munien lufu 166,065, 
tulo 15,531 mf. 74 penniä ja feSfi= 
hinta 8,48 p:iä fpl.

SBiimeaifoina on ollut pofjbittaraana 
fyfyntyS munain myyntitoimen järjeS= 
tämifeStä ofuuStoiminnan pohjalle, jofa 
et)fä lätjimmäSfä tulercaifuubeSfa ta= 
pahtuufin.

Äannattaifipa muuallafin feurata efi= 
merffiä ja yhtyä yhteistoimintaan täl= 
läfin alalla, ©männät miettifääpäS 
raäf)äfen afiaa, eipä fe fjanfe aiman 
turpa liene, josta tämmöifiä fummia 
ttoufee, futen ebeltä näpbään. 9lot)=

feutta ja yrittelijäifyyttä maan, fitä 
meillä tarrattaan. £. gj}.

F)automisesta.

tämän lepben raiime numeroSfa oli 
fefjotuS niille, jotfa oraat täyttäneet 
fuomalaiSta pautomafonetta, julfaife= 
maan fofemuffiaan mutllefin tieboffi.

©n ole nähnyt enfä foetetfut fuoma= 
laista pautomafonetta, mutta olen 
ufeamman rauoben täyttänyt ulfomaa= 
laista ©artoriuffen fonetta. 9iyt raasta 
monen fofeilun perästä olen tullut fii= 
pen päätöffeen, että ne omat joffeenfin 
tarpeettomia, ©nfinnäfin ne raieraät 
paljon öljyä ja aifaa, ja mifä mielä 
ifäroämpi, jäämät fiHä paubotut pot= 
fafet, täyfifaSrauifinafin pienemmiffi. 
©n puomannut fitä niin felraäSti ftl= 
loin, fun fitä fäytin, mutta fun raiime 
fefänä annoin fanojen itfe hautoa, niin 
faSraoiraat poifafet paljoa fuuremmiffi.

SJluutamia Jofjtia on fanoilla pau= 
bottaiSfafin fentään otettaraa huomioon, 
©nfinnäfin täytyy fanalaSfa pitää muu= 
tamia Ijymtä fjautojafanoja, ja fttten 
on myös puolellifeSti malmiStettaraa 
fe pefä, mtljin fana pannaan f)auto= 
maan.

Varpaat tuloffet olen faanut feuraa= 
raatia taraaHa raalmiStetuiSta pefiStä: 
Saatifon pohjalle pafataan foraaan 25 
cm raaljrauubelta foSteata puf)baSta 
faraea ja fen päälle 5 cm raatjraalta 
tuhfaa ja taaS fen päälle noin 5 cm 
raahraalta olfia.

parasta on panna efim. folme fa= 
naa yhtä aifaa hautomaan. QoS jofa 
fanaUe on pantu 10 munaa ja näistä 
faabaan efim. 25 poifaSta, niin raoipi 
ne airaan fypästi jättää yljben emän 
fioibettaroaffi, joS ne oraat fellaifeSfa 
paifaSfa, etteiraät efim. fiSfat ja raariffet 
pääfe poifafia ottamaan; parasta olifi 
että niittä olifi erityinen aitaus.
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Siitokseen käytettävien kanojen 

hoito.

tunnettu afia on, että futa aifai= 
femrnin tapbotaan faaba poifafia, fitä 
fuurempi määrä munia menee pau= 
bottaeSfa puffaan fiten, ettei niistä 
tufe poifafia; futa myöhemmin fiitoS= 
munia otetaan, fitä parempi on tuloS. 
©qgnä täpän on fe, että fiitoffeen fel= 
paamien munien faamiSta marten on 
fanoille epbottomaSti annettama mi= 
pantaa ruofaa tapi fitä maStaamaa. 
©Hei fanojen pitäjä moi talmiruofim 
naffi panffia fanoiUeen runfaasti mi* 
pantaruofaafin älföön toimofo faa= 
rcanfa poifafia ennenfuin fefällä, jol= 
toin fanat moimat panffia fitä roa= 
paaSti fulfieSfaan mainioilla. Ufetm= 
millä, jotfa eimät ote pääSfeet roipanta= 
raminnon armoa puomaamaan, on fa= 
nojen ruofinta taimella yffipuolinen ja 
fiiS puutteellinen. SttunaSfa lögtgmät 
aineffet, joista poifanen ftjntyg, omat 
fofoomuffeltaan feHaifia, että niiben 
fqntqmifeen tarmiiaan fefä eläintellifiä 
että faSmiaineita ja molempia niitä 
tägtqg fanan faaba raminnoSfaan, ftllä 
eipän fe muutoin moi niitä muniim 
faan luomuttaa. fiipan= ja yleenfä teu= 
raStuSjätteet tjnnä tuoreet muferretut 
luut omat paraimmat ja palmimmat 
fanoille annettamiSta eläimellifiStä ra= 
mintoaineiSta. FaSmiaineita omat fefä 
ji)mät että ruopo, faali ja juurifaSmit. 
Molempia näitä täqtgq fanoille antaa, 
ebeEifiä määrän perästä, jälfimäifiä 
niin paljon fuin ne main paluamat 
fqöbä. SBipanneffet, etenfin apilapei= 
nät, omat filputtamat pienoiffi filpuiffi 
ja ruofafupit lähettämät pari folme 
fertaa päimäSfä, fifäli fun fanat fer= 
fiämät ft)öbä. QuurtfaSmeja, efim. 
lanttuja tapi tumipfia moi ripustaa 
nuorasta fattoon riippumaan fiffi for= 
fealle lattiasta, että fanat furfotta= 
maila qtettämät fiitä noffimaan. ©iitä

ne faamat ptjroää liifuntoa, jofa peille 
on mälttämättömän tarpeen.

$t)märuofa on aina fglmettämä filp= 
pujen eli pepfujen jouffoon, jotta fa= 
nat fieltä faamat penfoa ne efiin; ei 
faa olla maimatonta miljaa. Quorna* 
mettä tulee niillä mijöS olla puuttu* 
matta ja on fitä aina jofa päimä am 
nettaroa uutta, jotta fe pgfp pup= 
taana ja raittiina, pieniä fimiä eli 
foraa, falffiaineffia ja puuptiliä tar* 
mitfemat fanat mtjöSfin jofa päimä. 
Qa raitista ilmaa ja tilaifuutta ltiffu= 
mifeen tarmitfemat faiffi fanat, joilta 
munia aiotaan faaba ja marfinfin ne, 
joiben munista on aifomuS faaba poi= 
lafia.

SRuofinnan fupteen on mainittaroa, 
että tjffinfertaifin järjeStt)S on antaa 
jqmäruofaa aamiaifefft ja fafforuuaffi 
malmiStetut filput noin tuntia ennen 
fuin fanat menemät lemolte ja mo= 
lempiä ruofalajia annetaan aiman jofa 
päimä. tä llä  fertaa olfoon täSfä nx)t 
ftjlläffi fiitoSfanojen poiboSta.

Vuoksen kanala
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 

kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 
kanssa rahtivapaasti kaikille rauta
tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 
toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo
duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Taoksen kana

la, Tuoksu 

Ijuom .! Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa! 

Kirkkaat munat vaihdetaan.
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P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia

Maanviljelyskoneita

Meijerikoneita
Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

Ruvetkaa jäseniksi siihen, ilmoit
tautumalla sen toimikunnalle, osoit
teella: K uop io .

Jäsenmaksu on kerta kaikkiaan 10 mark
kaa, joka suoritetaan yhdistykseen ruvetessa. 
Jäsen saa kappaleen seuran kaikista kirjalli
sista julkaisuista ilmaiseksi.

«Savon Siipikarjanhoitoyhdistyksen tarkoi
tuksena on siipikarjanhoidon edistäminen, 
erittäinkin kanainhoidon ja munakaupan jär
jestäminen.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion 
läänin Savonpuoli ja Mikkelin lääni sekä

Kajaanin kihlakunta Oulun lääniä. Oikeudel
linen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoituksensa koettaa yhdistys saavuttaa 
seuraavilla keinoilla:

1). Kiertävien neuvojien, kirjallisuuden,
esitelmien ja keskustelujen kautta herättä
mällä harrastusta järkiperäiseen kananhoi
toon.

2). Hankkimalla jäsenilleen siitosmunia 
ja siitoseläimiä.

3). Ryhtymällä järjestämään munakaup- 
paa osuustoiminnan pohjalle.

4). Näyttelyillä ja palkitsemalla järkipe
räistä ja tuotteliasta siipikarjanhoitoa.

5). Edistämällä ykdistyksen tarkoitusta 
kaikilla muillakin keinoilla, jotka katsotaan 
sopiviksi.

Anttolan Kanalan 1 1

tuoreita munia
on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 
siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 
Lähetetään jälkivaatimuksella tai postietuan- 
nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti.
— Kanalan osoite on: Oitti.

Munalan Kanala, Lahti.
Järkiperäisesti hoidettu siitoskanaiaf perustettu I902«
Erikoisalana Valk. Leghorn rodun kasvattaminen.

Maaliskuusta alkaen myydään taatusti hyvin hedelmöityjä siitosmunia 
valituista9 puhdasrotuisista^ runsaasti munivista Valk. Leghorn ka
noista, jotka polveutuvat ulkomaan paraimmista siitoskanoista: Jokavuotinen verenuudistus.

Takaus: Kirkkaat munat vaihdetaan» Ensimäinen ja toinen palkinto Kuo
pion näyttelyssä 1906. Huolellinen pakkaus. Hinta 30 p. kpl. Rajoitettu määrä Harm. 
Plym. Rock siitosmunia ä 30 p. kpl.

Lähetetään postietuantia tahi rauta ti ejälkivaatimusta vastaan. Tilatkaa ajoissa!

järkiperäiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehill 
I X d l K i v i ^  tehtaan maailmankuuluisia hautomakoneita ja emoja, luumyl- 
lyjä, apilaanleikkuukoneita, y. m. y. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kana
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

28a§tcxcm)a toim ittaja: SBr. ^ .^Im on iem i. —  ®u§tantaja: lavoon  (Siipifarjanfyoitogfybigtg^.

Kuopio 1908. aftalmftrömHn firjapaino.



Kananboitaja
lt:o 5. luopio ®onkok. 1 p. W. 1908.

ftlmeStijt) faljbelti fuufaubeSfa ja ntaffaa postin 
fautta ia fuoraan toimitulfelta tilattaelfa 1 mf. 30 p. 

ttmofiferta. $ o §  mäljintään 10 muofifertaa tilataan  
to im itu ilta , maffaa ttmofiferta 1 mf.

Slmoituäljinta on 20 penniä ^en o lta  pLutaxu 

miltä. -  ^tmoituffet ja  tilauffet läf»etettäföi/n ofot- 
teetta: S a t o o n  © i i p i f a r i a n l j o i t o t j I r i i l t t j S ,  
Kuopio.

/

janojen ja kanahuoneea puhtaana pidosta.

i cmatfin rafaStaroat puhtautta ja 
fiisteqttä, fe on niille ghtä tär= 

feätä fuin ptjroä ruofinta. Siitä riip= 
puu juuri fuureffi ofaffi niiben muni= 
minenfin.

$oS fanat oraat lifaifia, niin ftlloin 
ne oraat alituifeSfa raaaraSfa fairaS= 
tua faifenlaiftin tauteihin, ftllä lifapan 
fe on pqroä taubin ebiStäjä ja ufeat 
taubin fiemenet afuStaraat lifaifiSfa 
paifoiSfa. -Jluo fanojen pahimmat rai= 
ijoUifet, nimittäin fgöpäläifetfin, me= 
neStyraät liaSfa. Suutta joS pibämme 
fanat ja niiben afuntopaifat puhtaina, 
niin ne eiroät ole alttiita taubeille, 
raaan pgfqraät terraeinä, reippaina fefä 
fjrjroinraoipina ja muniroat runfaasti, 
ftlläaifaa fun lifaifet fanat joSfaftn 
nurfaSfa fggröttäroät, eiraätfä muni 
moniin atfoiljin.

$oS fanat oraat pääSfeet femmoi= 
feen paiffaan, joSfa oraat lifaantu= 
neet, niin ftlloin olifi paraS toimittaa 
pefu. SXiiitä rooi pestä haalealla fatp= 
pua= tai fuoparoebellä,-johon on fefoi= 
tettu Iqfoolia. ^JeStgä ne fuiraataan 
ja pannaan pettujen päälle lämpi= 
mään paiffaan tai fefätlä puhtaalle 
nurmelle.

^3uf)biStuSta tefjbeSfä tulifi ottaa

huomioon mgösfin fanalan lattia ja 
irtonainen faluSto. $oS fanojen afun= 
topaifaSfa on puulattia ja fe on jo= 
tenfin tullut märäffi, niin ftlloin olifi 
hgraä fglraää falffia; joS taaS fät)te= 
tään hieffaa alustana, niin ftlloin pi= 
täifi roiebä märfä hieffa pois ja tuoba 
f uimaa fijaUe. 9Jlt)öSfin pestään fa= 
nojen ruofatalouteen fuuluraat astiat 
perinpohjin. SJluutetaan pefiin fuiraat 
pehfut ja ripotellaan pohjille falffia 
fefä tuhlaa. £u£)ta= ja hiellalaatifoi= 
f)tn tuobaan raerefftä aineita lifaantu= 
neiben ftjaan. 2)öorret pestään far= 
feaHa fjarjalla. Dlifi Itaroä joS fana= 
lan faluSto maalattaifiin, ftlloin olifi 
puhbiStuS helpompaa.

Qofapäircäifiin töihin fuufuu fana= 
lan tuuleuttaminen. ©itäraarten pitäifi 
olla fanojen afuntopaifoiSfa ilman= 
raaif)toreijät.

Fefällä et ole niin roälttämätöntä 
ufein puhbiStaa fuin taimella, fanat 
fun oleffiraat ftlloin enimmäffeen ulfo= 
f alla.

tietystihän tämäfin toimenpibe raaa= 
tii työtä ja raairaaa, mutta f yllä fanat 
huolellifen h°itaianfa palfitferaatfin 
monin ferroin.

s. m.
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Kuinka pikkuvUjelijän olisi 
järjestettävä ja hoidettava 

kanalansa.
(Rattoa).

h a u t o m a l l e  l a n a l l e  on an= 
nettaroa 11— 13 munaa ja on niiffi 
roalittaroa faiffein tuoreimmat, muo= 
boltaan fäännöllifimmät, jotfa on mu= 
ninut paraS taf)i parhaat munijoiSta. 
SJlunat ja fana ftjoitetaan laatiffoon, 
jonfa pohjalle on pantama fernaim* 
min ferroS pul)baSta faroea ja fen 
päälle ohut ferroS heinän roSfia tahi 
pehfuja. Saatiffo fijoitetaan puoli* 
pimeään rauhallifeen paiffaan. ©en 
läheifyyteen roaruStetaan fopimaan 
paiffaan mähän jyroiä, mettä ja far= 
feata foraa. Rautoja pitää muutoin 
huolen afiaStaan, fun roain lanta potS= 
tetaan pefäStä ja fen ympäristöstä. 
QoS tahtoo ottaa fäytettäroäffi faiffi 
femmoifet munat, jotfa eimät ote l)e- 
belmöittyneet, rooi pimeäSfä tulta roaS= 
ten tarfaStaa munia 7— 10 päiroinä 
hautomifen alfamifeSta. ©illoin rooi 
felroään huomata ne munat, joista ei 
poifafia tule. 9te näyttämät airoan 
firffailta ja tafaroärifiltä ja felpaaroat 
aiman h,9rain tuofaan fäytettäroiffi. 
poistettujen fijaan ei rooi panna uufia, 
fillä ne fehittyifiroät myöhemmin poi= 
fafiffi eifä fana rupeaifi niitä enään 
hautomaan, fiUotn fuin toifiSta on jo 
poifafet näfyroiSfä. hanalle on fui= 
tenfin helpompi hoitaa jäljellä olemia 
munia fun nuo roefimunat eimät ole 
tiellä eiroätfä turmeltueSfaan pilaa 
ilmaa pefäSfä.

Fun 21:nä päimänä on tultu roafuu* 
tetuffi fiitä, että poifafet oroat tulleet 
uloS munista, on paraS fopiroalla ta= 
roalla fulfea hantomapefä, fuitenfaan 
estämättä ilman pääfyä fiihen ja jät= 
tää fana poifineett rauhaan noin 24 
— 36 tunniffi.

Äarfeata foraa fopii enfimäifeffi 
tarjota poifafiile, fillä on tärfeätä 
niille, että faaroat jonfun roerran fo= 
raa fupuunfa, foSfapa muutoin eimät 
faa ruofaanfa fulamaan.

@nf i  mero f f i  on fopiroin ruofa 
f a n an  p o i f a f i i l e  htt^ät faura= 
ryynit, joita on roähän foStutettu nuo= 
reSfa, fuorituSfa maiboSfa. 9te oroat 
paljoa paremmat fuin monet muut ra= 
rointoaineet, jotfa helposti rooiroat 
fäybä mahingollififfifin, elleiroät ne 
ole täyfxn tarfoituStaan roaStaaroia 
tahi joS poifafet fyöroät niitä liiaffi. 
9Baif)teen rouoffi rooi poifafiile antaa 
fuiroiafitt fauraryyniä ja farfeita tat= 
tariryyniä tahi ohraryyniä. Siifunto 
on tarpeellinen ruuanfulattamiSta ja 
lihasten fehittämistä roarten, fen rouoffi 
on fuiroaruofa aina ja heti roiifon 
päästä fefoitettaroa fopiroiin pehfuihin 
tahi fitppuihin. $af)beffan päimän 
ifäifinä rumetaan totuttamaan poifafia 
puolifuiroaan rarointoon, jofa on roal= 
miStettu Hifeistä ja jyroärouheiSta. 
tähän fefoituffeen fopii panna roellin 
ja puuronjätteitä feittiöStä, potaatti= 
puuroa, fyenoffi hofattuja Iit»a= ja 
falajätteitä y. m. f. SJlaito on tie= 
tySti erinomaifen fopimaa fefoittaa poi= 
faSten ruofaan, mutta on muiStetta= 
ma, että roetelä, limainen rarointo on 
fuin myrffyä poifafiile ja että faiffi 
uubet rarointoaineet oroat annettaroat 
niille roähiSfä erin. SBatfan metelöi 
tymifen rooi eStää fillä, että pari fer= 
taa roiifoSfa antaa niille riifiiryy= 
niä, joita on feitetty maiboSfa puoli= 
fypfiffi. Neljäntoista päiroän ifäififfi 
on poifafiile iltaruuaffi annettaroa ryy= 
niä ja fen jälfeen rouhittuja jyroiä, 
jotfa roäljitellen roaihbetaan fofonaififfi 
jyroiffi. @nft ja folmanneffi roerofji 
on annettaroa faffaruofaa, toifeffi ja 
neljännefft meroffi fofojyroiä. @em= 
moinen roaihtelu on erittäin hyu>ä ja 
poifaSten fehittyminen ofottaa, että



—  19 —

nefin fiitä pitämät, ©itä järjestystä 
rooibaan jatfaa funneS poifafet tule= 
roat 2 fuufauben ifäififfi, fen jälteen 
rooi faffaruuan antaa ainoastaan 
aamiaifefft. Falffiaineita (luumuruja, 
luujauhoja ja hienonnettua roanfjaa 
laastia) tarroitferoat poifafet luitten ja 
höyhenten muoboStamiSta roarten ja 
raitis juomaroefi on myöSfin niiben 
elinehtoja. 2JhuStettaroa on, että futa 
paremmin poifafia hoibetaan ja ruofi= 
taan, fitä nopeammin ne faSroaroat ja 
fehittyroät ja futa aifaifemmin ne jou= 
turoat täyfifaSrouififfi, fitä aifaifemmin 
ne fyffyllä rupeamat munimaan. 2li= 
faiSten munijain faaminen fiiS riip= 
puu fuureSfa määräSfä fiitä, miten 
huolellifeSti ja hymäSti poifafia £)oi= 
betaan.

©nfimmäifinä 4— 5 päiroänä fyn= 
tymifen jälteen on fana poifineen pi= 
bettäroä l)uoneeSfa. ©en jälleen on 
paraS foota lauhoista pieni yffinfer= 
täinen foppi, jonfa feinät oroat niin 
tiiroiit, etteiroät rotat pääfe fen fifään. 
Fanneffi eli fatoffi pannaan lautoja 
roinoon eli roiettämään, jotta roefi roa= 
luu alaS firoulle. ©iihen tet)bään pieni 
oroi ja muutamia ilmareifiä ja fijoi= 
tetaan fofo talo afuffaineen fuiroaEe 
nurmifolle johon päiroä fyfenee paiS= 
tamaan. @mon rooi fitoa nuoratta 
fiinni laatiffoon, jottei fe pääfe far= 
fuun, tahi rooi laatifon ympärille tefjbä 
tiheän häfin, jonfa piitten roälitfe poi= 
fafet pääferoät roapaaSti juoffentele= 
maan, mutta ei emo. Fun roain jofa 
päiroä antaa poifafiile riittäroäSti ruo= 
faa, jofa pannaan fifft fauroaS laati= 
foSta, ettei emo fiitä ylety fyömään, 
ja iltafella fulfee laatifon oroen, pitää 
fana fytlä hu°len muusta, tietysti 
on emollefin annettaroa ruofaofanfa, 
mutta fe ei faa päästä ahmimaan poi= 
faStenfa herffupatoja. ©ittenfin fun 
fana jo näyttää fylläStyroän poifa= 
ftinfa ja pyrfii poistumaan, pyfyttele=

roät poifafet laatifon luona ja fen tur= 
roiSfa funneS ne 3 ä 4 fuufauben 
roanf)oina rooiroat olla roanhempien 
fanojen pariSfa nauttimaSfa heibän 
iloistaan ja färfimäSfä heibän furuiS= 
taan. (Qatf.)

Sananen kanojen ruokin
nasta.

Ufein on fyynä fananhoibon huo
noon fannattaroaifuuteen roirheetlinen 
ruofintajärjeStyS. Ufein tapaa muni= 
mistä roarten pibetyt fanat liian lit»a= 
roina tahi on niiben ruofinta femmoi= 
nen, että ruuanfulatuSelimet eiroät 
pyfy funnoSfa.

järjetön ruofinta on yleifimpiä fa= 
nanhoiboSfa fatturoia roirheitä. toi= 
fet ruoffiroat liiaffi, toifet taaS fäyt 
täroät femmoiSta rarointoa jofa famaUa 
fun fe on huofeata on arrootontafin. 
Fanoja tulee aina ruoffia ht)i»iU/ joS 
mieli faaba hymiä tuloffia. 9tiilte on 
annettaroa raroitferoaa ruofaa, mutta 
ei enempää fuin minfä luonto roaatii 
ja fenroerran, että hebelmöityminen fiitä 
ebiStyy, mutta ei mitenfään niin paljo, 
että fe fynnyttää liharouutta. @i pibä 
unhottaa, että liian liharoa fana on 
hebelmätön ja että liifa liharouuS fa= 
maila roaatii fuurempia menoja ja an= 
taa roähemmän tuloja.

SUlutta toifelta puolen taaS on ai= 
roan luonnollista, että fanat eiroät me= 
neSty, joS niille annettaroa rarointo 
on huonoa laabultaan. Ufein luul= 
taan että huono roilja on ebuffainta 
fanan ruofaa, mutta fiinä erehbytään. 
©itä rooibaan pitää halPana raroin= 
tona, mutta onfin fanoille annettuna 
tallista fun munia femmoifeSta ruo= 
finnaSta fyntyy fangen roähän.
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P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia

Maanviljelyskoneita

Meijerikoneita
Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja  kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

IMI SllPlRllMHim.
Ruvetkaa jäseniksi siihen, ilmoit

tautumalla sen toimikunnalle, osoit
teella: K uop io .

Jäsenmaksu on kerta kaikkiaan 10 mark
kaa, joka suoritetaan yhdistykseen ruvetessa. 
Jäsen saa kappaleen seuran kaikista kirjalli
sista julkaisuista ilmaiseksi.

„ Savon Siipikarjanhoitoyhdistyksen tarkoi
tuksena on siipikarjanhoidon edistäminen, 
erittäinkin kanainhoidon ja munakaupan jär
jestäminen.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion 
läänin Savonpuoli ja Mikkelin lääni sekä

Kajaanin kihlakunta Oulun lääniä. Oikeudel
linen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoituksensa koettaa yhdistys saavuttaa 
seuraavilla keinoilla:

1). Kiertävien neuvojien, kirjallisuuden,
esitelmien ja keskustelujen kautta herättä
mällä harrastusta järkiperäiseen kananhoi
toon.

2). Hankkimalla jäsenilleen siitosmunia 
ja siitoseläimiä.

3). Ryhtymällä järjestämään munakaup- 
paa osuustoiminnan pohjalle.

4). Näyttelyillä ja palkitsemalla järkipe
räistä ja tuotteliasta siipikarjanhoitoa.

5). Edistämällä ykdistyksen tarkoitusta 
kaikilla muillakin keinoilla, jotka katsotaan 
sopiviksi.

Anttolan Kanalan .......

tuoreita munia
on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

Vortijamöen kanala.
H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 
siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 
Lähetetään jälkivaatimuksella tai posti etuan- 
nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti.
— Kanalan osoite on: Oitti.

Munalan Kanala, Lahti.
Järkiperäisesti hoidettu siitoskanala, perustettu 1902.
Erikoisalana Valk. Leghorn rodun kasvattaminen.

Maaliskuusta alkaen myydään taatusti hyvin hedelmöityjä siitosmunia 
valituista9 puhdasrotuisista! runsaasti munivista Valk. Leghorn ka
noista! jotka polveutuvat ulkomaan paraimmista siitoskanoista: Jokavuotinen verenuudistus.

Takaus: Kirkkaat munat vaihdetaan. Ensimäinen ja toinen palkinto Kuo
pion näyttelyssä 1906. Huolellinen pakkaus. Hinta 30 p. kpl. Rajoitettu määrä Harm. 
Plym. Rock siitosmunia ä 30 p. kpl.

Lähetetään postietuantia tahi rautatiejälkivaatimusta vastaan. Tilatkaa ajoissa!

I f i l l l f l f f a  järkiperäiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehill 
I V d l l i l V l d  tehtaan maailmankuuluista hautomakoneita ja emoja, 1 uuni yl
ly jä, apilaanleikkuukoneita, y. m. y. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kana
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

28a3taatoa toim ittaja: $ r .  (SK^lmoniemi. —  Sht^tantaja: ©aroon ©iipifarjanfyottogtjbi^tg^.

Kuopio 1908. SJtaJmftrömHn firjapaino.



Kanariboitaja
H:o 6. luopio foukok. 15 p, W. 1908.

3lme§tt)t) fafjbe§ti fuufaube§fa ja maffaa po§tin 
fautta ja fuoraait toimituffelta tilattae§fa 1 mf. 30 p. 

ttmofiferta. So§ toa^intään 10 ttmofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

$lmoitu§ljinta on 20 penniä hienolta pal$tart= 
miltä. — $lmoituffet ja  titauffet läfietettäföön ofot= 
teeCa: S a t o o n  © i i p i f  a r j a n t ) o i t o t ) I j b i 8 t t ) § ,  
Kuopio.

Kuinka pikkuviljelijän olisi 
järjestettävä ja hoidettava 

kanalansa.
Cgatfoa).

Fun fitten tulee fyfymyS r u o f i ti
n a n  ja h°ibon järjeStämifeStä, on 
enfiffi pantama mieleen, että munimiS= 
fyfy ei lif äänny liiallifen eli ylen run= 
faan ruofinnan fautta, maan on fe 
päinmaStoin mahingollinen. ^ääof)= 
jeena on pibettämä, ettei lifyaroa eifä 
laiha fana moi tuottaa tyybyttämää 
munamäärää. Dn fiiS fuljettama feS= 
fi tietä. Fanalle on annettama fe, mi= 
tä fe tarmitfee elatuffeffeen ja utuni* 
mi§ta marten päästämättä fitä lii)a= 
maffi. Fun ftlloin tällöin iltafin fäy 
fanaljuoneeSfa ja formella foettelee joi= 
benfuiben fanojen rintaluuta, juomaa 
helposti omatfo fanat fopimaSfa li= 
tjaSfa. Säiliä tämmöinen tarfaStami= 
nen on fangen helppoa filloin, fun on 
paffo pitää fanat aitauffeSfa, toufo= 
fuuSta elofuuljun, joS nimittäin talon 
ympärillä on miljamainioita, joita tah= 
botaan fuojella fanoilta. ©illoin on 
fanoja ruofittama folmeSti päimäSfä. 
SJlutta moneSfa monituifeSfa paifaSfa, 
miSfä piffumiljelijäEä ei ole lähellä 
naapurien miljamainioita eimätfä omat= 
faan ole airoan fartanon mälittömäSfä 
läheifyybeSfä, moimat fanat fefäaifana

liiffua mapaaSti ja filloin ne löytämät 
fuurimman ofan raminnoStaan itfe. 
9!e tarmitfemat filloin faaba main yh= 
ben aterian iltafin. kartoin on tjuo= 
mattama, että fanain tulee yöpuulle 
nouSteSfaan faaba fupunfa täyteen.
3)önaifana fumuSfa IjienontumiSta jy= 
mistä on fanoilla fuurempi hyöty, 
fuin mistään muusta raminnoSta.

©yffyllä, taimella ja femääEä fa= 
nat luonnollifeSti faamat fuljeSfella 
mapaaSti, ellei fatu olemaan fyySnril* 
jalla fylmettyjä mainioita aiman far= 
tanon läheifyybeSfä. ©e jofa moi an= 
taa fanojenfa fefälläfin fulfea mapaaS= 
ti, on hämmäStyroä fitä munien pal= 
joutta, jonfa hyt»ät rotufanat moimat 
tuottaa ja on taipuroainen EuStanta= 
maan faSroitarhanfa ympärille fopi= 
man rautalanfamerfon, jotteimat fanat 
pääfe fiellä ufein liianfin paljon pel= 
jättyä mafjinfoa tefemään. ©uurifil= 
mäinen rautalanfamerffo, jofa myös 
on halrointa hinnaltaan, ei tämmöistä 
tarfoituSta marten tarmitfe olla 1 
metriä forfeampi.

Fan milja on forjattu mainioilta, 
moimat fanat löytää fiffi paljon fa= 
riSfeita jymiä, etteimät tarmitfe muuta 
ramintoa. @ifä tarmitfe peljätä, että 
ne tulemat liian lihanrifft, maiffa löy= 
täifimät ruofaa runfaamminfin, fillä 
alinomainen liiffuminen raittiiSfa ulfo= 
ilmaSfa estää lif)oamifen ja pitää ne
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foptalaifeSfa tifjaSfa. Sabepäiroinä on 
fuitenfin annettaroa fanoille riittäroäSti 
muuta rarointoa.

SJlutta fun fitten tulee fylrnä ja 
lunta, loppuu fanoitta itfenfä elättä* 
rnifen mapbottifuuS. Silloin on nii* 
ben tyybyttäroä fiipen, mitä talon* 
emäntä omaffi ebuffeen furoaitfee ja 
paluaa niille antaa, eöeiroät moi päästä 
taUitunfiolle. ^ytyllinen perooSlantaa 
on fanoille mieluinen temmettySpaiffa 
taimella, ompa femmoinen lantatunfio 
taroallanfa peibän ruofa*aittanfa. Siitä 
fanat näet löytämät arroaamattoman 
paljon fulamattomia fauranjyroiä ja 
peinää pupumattafaan faifi§ta ma* 
boiSta ja toufista, joita lantafafaSfa 
fepittyy. $ofa roain ferranfin on näp* 
nyt, ntillä innolla fanat talroella työS* 
fentelemät perooSlantatunfiotta, ei rooi 
olla fuomatta niille tilaifuutta fiipen.

SJiutta eimät lanat fuitenfaan päi* 
mät päästään moi oleSfetta lantatun* 
fiolla, marfinfaan fun paffaS*aSteita 
alfaa olla puolifyrnmentä tapi enern* 
män. @Uei rooi fanapuoneen läpei* 
fyyteen, yffinfertaifiSta lauhoista, of* 
fiSta tapi oljista faaba rafennetuffi 
jonfunlaiSta fuojaa, miSfä fanat rooi* 
mat päimällä penfoa ja temmeltää, 
niin on ainafin jonfun majan tapi fu= 
jän nurffaan aibattaroa fuojuS tuulta 
ja tuiSfua roaStaan. QoS fanat päi* 
roäfauben röpjöttämät yöpuillaan tapi 
föyriStyneinä föpjöttäroät joSfafin nur* 
faSfa, niin ei niitä ifinä fannata pi= 
tää. $a epbot tomaSt i  on muiS* 
tettaroa että j ymäruof aa  ei faa 
antaa fanoille altaafeen, maan oroat 
jyroät peitettäroät niille lattialle pep* 
fujen, filppujen, leptien tapi olfien f e* 
faan. $  o f a a i n o a  j y r o ä nen  
on f a n o j e n  t y ö l l ä  j a  ro a i= 
r oa l l a  f a a t a m a  f u u p u n f a .  
Ainoastaan työSfä olema, toimelijaS, 
iloinen ja oloonfa tyytymäinen fana 
on jonfunarrooinen ja tuottaa omista*

jätteen yli menojenfin. $ämä on fa= 
nanpoibon perusoppeja ja tärfein mi* 
pin fiinä on pyrittäroä ja fuitenfin 
fiipen ufein fiinnitetään pyroin roäpän 
puomiota tapi afia unpotetaan, maiffa 
fe joSfuS on tiebettyfin. $oS fiiS fa* 
noitta ei ole palua liiffumaan, on tut* 
fittama miSfä on fyy ja fe on peti 
poistettansa, joS mieli faaba fanoiSta 
tarfoitettua pyötyä. föatf.)

kannattavan kananhoidon 

edellytyksiä.

sjSaitfi ennen 4 ja 5 n:Sfa efittä* 
miämme feiffoja on fannattaroan fanan* 
poibon eptoja ruofinnan järjeStämi* 
nen. Siitä olemme fuitenfin jo mai* 
ninneet erityifiSfä firjoituffiSfa ja aiom= 
me pitfin muotta aina filloin tällöin 
ottaa fen pupeeffi, jotta fe pyfyifi pa= 
remmin muiStiSfa. Sftainitfemme roain, 
että fitte fyfymyffette on funfin fano* 
jenpoitajan luotaroa alinomainen puo* 
mionfa, foSfa fe muutoin laiminlyö* 
tynä, puolimattomaSti fäfiteltynä on 
omanfa faattamaan fanafyfymyffemme 
airoan punningolle.

Soinen puoli fananpoibon faunatta* 
roaifuutta arrooStetteSfamme on tuot* 
ieiben panffiminen, toinen on tuottei* 
ben rapaffi muuttaminen, ^a  f e on 
tärfeä fefin, fillä mitä etua meillä on 
fiitä, että fanamme faamme pyroäSti 
munimaan ja munat omat fuuria ja 
talroettafin munituita, ettemme faa niitä 
faupaffi ja pyroäStä pinnasta.

Sttebämme, että maapamme tuobaan 
muualta arroaamattoman fuuret mää* 
rät munia. SBuonna 1903 efim. tuotiin 
maapamme 32,855,700 munaa, joiben 
tapa=arroo on ollut noin 1,700,000 
Suomen marffaa. sJiämä tofin omat 
otteet roerrattain palpoja pinnaltaan,
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mutta fyllä fotimaifiafin munia myy* 
bään juurin of a famaan pintaan. Du 
fuitenfin muiStettaroa, että ulfoa tuo* 
tuja munia ei pibetä tuoreitten arrooi* 
fina ja että niipin täytyy tyytyä, fun 
ei ole parempia faataroiSfa. SBarma 
main on, että fotimaifia munia rooi* 
baan faaba faupafft armaamattomat 
määrät, fun main rypbytään munain* 
myyntiä järjestämään oifealle fannatte.

Fun munafauppa faabaan tyybyttä* 
roään funtoon, niin fe puolestaan on 
omanfa fepoittamaan ypä ufeampia 
järfiperäifeen fananpoitoon. $a faat* 
taa ottafin fiinä jonfunmerran perää, 
fun on roäitetty, että munainmyynti 
eli oifeaStaan munafauppa on enfin 
faatama järfiperäifeffi, fitten fyUä it* 
feStään perää patu ja parraStuS jär* 
ftperäifeen fananpoitoon ja fiipen ryp* 
tyy ypä ufeampia.

SJlunainmyyntijärjeStyS on jo roa= 
faantunut fiellä, miSfä fe on ptfim* 
mätie fepittynyt naapurimaiSfamme, 
nimittäin SanSfaSfa ja onpan fitä jo 
roäpän fofemuSta faatu fotimaaStafin. 
Stie ja menettelytapa on fiiS felmä, 
on main rypbyttäroä toimiin. SJlu* 
nainmyyntirenfaita on faatama fynty* 
mään jofa paifaSfa miSfä munia on 
roäpänfin faataroiSfa tapi on peruStet* 
tama fäännöllifiä ofuuSfuntia fitä roar* 
ten. SSJlittta tämä afta tarmitfee eri 
firjoituffenfa, fiitä pupumme enfi nu= 
meroSfa.

raf joimmf aan!
Fun aloimme tämän lepben toimit* 

tamiSta, laufuimme, että tepti oli ai= 
jottu titaajain omaffi lepbeffi. ©itiä 
tarfoitimme fitä, että tilaajat itfe fir= 
joittamatla pamaintojaan, fofemuffiaan 
ja toimettaan tepteemme, faamat fen 
muoboStumaan femmoifeffi fuin fen

tulee olla, jotta fe täyfin pystyy täyt* 
tämään teptämänfä. ©iltä tietopuoli* 
nen afiainfäfittety ja yffipuolinen fo* 
femuS ei rooi fyetä tuomaan mistään 
taloubeUiSta ja fäytännöttiStä tointa 
fäfitteteroäStä fanoma* tapi aifafauS* 
lepbeStä fuuren yteifön tarpeita tyy* 
byttäroää äänenfannattajaa. — @ifä 
Fananpoitajaa alotettaeSfa ajateltufaan 
fitä muuffi fuin lufijainfa ypteifeffi 
mietenitmaifuffi ja ypteiSten fofemuS* 
ten peruStuffetla fäytännötlifeffi, mei* 
fäläifiä oloja täyfin roaStaaroaffi op* 
paaffi. Fun nyt on fuitenfin, roaiffa 
tilaajamäärä on nouSfut foImanneEe 
fabatle, lufijain puoletta ollut jotenfin 
roäpän tiebonantoja lepbeSfämme, pyy* 
täifimme faiffia aftaa parraStaroia ja 
fauemman aifaa fananpoitoa parjoit* 
taneita lufijoitamme roaiffapa roain 
muutamilla fanoilla fertomaan fana* 
loittenfa tilasta ja tuloffiSta, jotta 
niistä faataifiin fefä opastusta toi» 
fitte että aipetta feSfuSteluun ja mie* 
tipiteitten roaiptoon. ©en fautta rooi* 
taifiin, niinfuin jofainen pelpoSti fä= 
fittää, faaba lepben fifällyS roaipte* 
leroammaffi ja fai fe taaS roaifuttaifi 
tilaajamäärän lifääntymifeenfin. 9ttuiS= 
tettaroa roain on, että fiipifarjanpoito* 
afia meillä ei mitenfään faifi jääbä 
oman onnenfa nojaan, maan olifi fe 
ypteiSrooimin faatama eteenpäin me* 
nemään. SSa r ma a  on, e t t ä  fen 
eteen f a n n a t t a a  t yöSfen*  
n e l i ä !

flftontako munaa voi kana 
munia?

Fana rooi munia 10, toinen 200 ja 
on jo taroattu yffityifiä fanoja, jotfa 
oroat munineet 250 munaa rouobeSfa. 
Qofu aifa fitten pibettiin 160 munaa 
rouobeSfa finä lufuna, jopon oli faa* 
taroa munimiSmäärä noufemaan, foSfa
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et rooitu ajatella, että fana mitenfään 
fyf enifi fen enempää tuottamaan. SJtufta 
fitten ilmestyi SlmerifaSfa jofu fanan= 
poitaja, jofa mäitti, että panen fananfa 
munimat feSfimäärin 200 munaa rouo» 
besfa. USfomattomaltapan tuo fuului, 
niinfuin ameriffalaifet jutut yleenfä, 
mutta totta fe oli fuitenfin. $a roie= 
läfin ipmeellifempää on fieltä fuultu. 
(SräS fanain omistaja ilmoitti rooiroanfa 
näyttää toteen, että pänen 14 roalf. 
2By anbettef anaanf a oliroat lofafuuSta 
tofafuupun munineet 2,996 munaa eli 
fiiS 214 munaa fufin. 9lyt jo uSfotaan 
että munimiSfyfy faabaan noufemaan 
250 fappaleefen rouobeSfa. ©ellaifeen 
tuloffeen toirootaan raottaman fepittää 
läpinnä raati. SByanbetterotua, jolla 
täpän aSti on näyttänyt oleraan pa= 
raimmat ebellytyffet tättaifetle .tuotteli» 
jaifuubelle. SJiutta raaiffapa raain 200 
munaa raoitaifiin faaba fanaa fopti

rauobeSfa,. niin fe on jo femmoinen 
tuloS, että fiipen fannattaa pyrfiä ja 
fen eteen työskennellä, fefä femmoifella 
munamäärällä rouobeSfa täytyy fuu» 
rintmanfin epäilijän myöntää, että 
fananpoito on fannattaroa. $a toifelta 
puolen, fun roertaamme täpän, mitä 
me taroallifisfa oloiSfa faamme fanoiS» 
tamme, niin puomaamme, fuinfa emme 
aina ole ebeS puolitieSfäfään pääfe» 
mäSfä täpän määrään. Sotiemme 
joutuifi epätoirooon fepittäeSfämme 
fanafantojamme tämmöifeen tuloffeen, 
täytyy meibän enfi fijaSfa turroautua 
tunnetuipin ulfomaalaifiin rotuipin ja 
foetella faaba niitä tottumaan ilman» 
alaamme ja joS fen opeSfa näemme, että 
oma fanarotummefin on tämmöifeen 
f epityffeen mapbollinen, niin roil jeltäf öön 
fitä myöSfin, jotta fe roäpitelten faabaan 
täyfin pyStyroäffi filpailemaan ulfolaiS» 
ten paraimpien rotujen fanSfa.

Anttolan Kanalan

Vuoksen kanala cl tuoreita munia
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 
kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 
kanssa rahtivapaasti kaikille rauta
tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 

toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo
duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Vuoksen kana
la, Tuoksu 

1511 o m *  I Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa! 

Kirkkaat munat vaihdetaan.

on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

Vortijamöea Samia,
H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 
siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 
Lähetetään jälkivaatimuksella tai postietuan- 
nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti.
— Kanalan osoite on: Oitti.

ilmoittakaa * * *

Kananbeitajassa!
SÖaStaanm toim ittaja: $ r .  © .^Itnoniem i. — ®u§tanta{a: Samott ©upifarjan!)oitogt)bi§t9§.

Kuopio 1908. SD^almftrömHn firjapatno.



Kari an hoitaja
lt:o 7. luopio Ie|ak. 1 p. W. 1908.

3Itne§tt)t} faljbeSti fuufaube3fa ja maffaa postin 
fautta ja fuoraan toimituffelta tilattaeSfa 1 mf. 30 p. 
ttmofiferta. $ o §  töäfjintään 10 rouofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

$lmoitu§Ijinta on 20 penniä ^en o lta  palätari* 
toiltft. -  gimoituffet ja  tilauffet lä^etettäföön ofot* 
teeHa: © a r o o n  ® i i p i f  a r j a n t j o i t o t j l j b i s t t j g ,  
Kuopio.

CDuistolista kanan poikasten 
hoitoa varten.

(itä anna poifaftUe liiaffx faffaruo= 
faa, efföön fe myös offo märfää, maan 
ainoastaan foStutettua.

*

£ee ruofa roaipteleroaffi ja moni= 
puolifeffi ja pibä puoli fiitä, että fe 
on tuoretta ja pupbaSta. happamuus 
ja ummeptuminen on poifaSten turmio.

*

StyyneiStä eli fuurimoista omat ep= 
bottomaSti parpaimmat farfeat tattari 
ryynit. 9te omat ramitfemia ja pel= 
poSti fulamia. Säpinnä niitä omat 
feitetyt fauraryynit.

*

Pafota poifafet jo miifon raanpoiSta 
affaen työSfentelemään, fuopimaan ja 
penfomaan pepfuja, filppuja tapi pief= 
faa, fieltä föytääffenfä ramintoa itfel= 
teen. ©e on, fxrota jyroäramintoa fuu= 
rimmalta ofaltaan maapan fieltä paet= 
tamaffi. 9JluiSta, että ruumiinftifunta 
main moi roapmiStaa poifaSten ruu= 
mistä ja marfinfin luurafennuSta ja 
että fe fepittää tuotantoelimiä.

kuoreet, pienonnetut eli muferretut 
luut omat mätttämättömät poifaSten* 
fin luurafennuffen muoboStumifeUe.

*

Slnna poifaSten itfenfä pafea itfel= 
teen mipantaa ruopoa mielenfä mufaan.

*

^ibä aina juoma=aStioiSfa ruoStei= 
fia rautapalafia. Siitä raapmiStuu 
fofo ruumis.

*

•fialpapintaifia riifiryyniä fun feit= 
tää puolifypfiffi maiboSfa ja antaa 
niitä ferta päimäSfä jofa toinen päimä, 
niin ei poifaSten matfa pääfe roetelöi= 
tymään.

*

•gjienoffi ftlputut a p i l a a t ja 
n o f f o f e t  eli m i p o l a i f e t  omat 
moimaffain ja termeeUifin mipantarepu 
fananpoifafiÖe.

*

Pibä puoli fiitä, että poifafilla on 
aina faatamisfa farfeata foraa.
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©yöpäläifiä tulee roipata faifin ta
rvoin. £ippa aniS=öljyä, jofa piero= 
taan poifaSten pääpän ja peräpuoleen 
tefee pyroän roaifutuffen. pupbiSta 
myöS ufein ja puoleEifeSti poifaSten 
päffi ja falfitfe fitä aina roäpän roä= 
tiin.

*

SJ l u i St a e n n e n  f a i f f i  a, et tä 
f u t a  p u o l e l l i f e m m i n r u o f i t  
j a  p o i b a t p o i f a f i a ,  f i t ä  a i= 
f a i f e m m i n r oo i t t o i r ooa f a a=  
roaf i  n i i l t ä  m u n i a  f y f f y l l ä .

■Jtoffofet l. r o i p o l a i f e t  

arro o on f  a!

SaroaEifeSti ja fyylläfin pibetään 
apilafilppuja fanojen paraimpana roi= 
panta= ja peinärepuna, joista faabaan 
paraS faffarepu eli mifS’ei rooifi fitä 
fanoa appeefft, mutta noffofet fel'paa= 
roat femmoifeffi myöSfin mainiosti. 
Ottafaa ne fiiS tarfoin talteen! FefäEä 
ne fyötetään roipantana, talroeffi fui= 
roataan apeaineiffi.

Kuinka pikkuviljelijän olisi 
järjestettävä ja hoidettava 

kanalansa.
(Rattoa).

SJtuiStettaroa on, että roaiffa fiip= 
feimpänä munimiSaifana annettaifiin* 
fin faffaruofaa aamuifin, on fanojen 
annettaroa enfin fuljeSfella ympäri noin 
parin tunnin ajan etfimäSfä matoja, 
touffia ja ruopoa. SBaSta fen jälfeen 
fun tuo enfi fuuruS on nautittu ja 
fupu on typjentynyt, annetaan faffa= 
ruofa, jofa on roalmiStettu lefeiStä, 
faurajaupoiSta, feittiöjätteiStä, feite= 
tyistä perunoista y. m. f.

$äpän epfä jofu roäittää, että feit= 
tiöjätteet oroat porfaan yffinoifeuS, elet= 
täroäpän fenfin on. Siiman oifein, por= 
faan on myös elettäroä ja elettäroä 
pyroäSti, mutta ei fuinfaan fanojen 
fuStannuffella, fanat rooiroat joutui= 
fammin fuin porfaat muuttaa feittiö= 
jätteet rapaffi.

SJlunaSfa on runfaasti typpeä ja 
felroää on, että eläimen, jonfa tulee 
tuottaa monta munaa, tulee faaba 
py ro in  t y p p i p i t o i s t a  r a ro i n= 
t oa  m u n i m i S a i f a n a .  ©ulan 
maan aifana rooiroat fanat itfe panf= 
fia itfelleen jonfun roerran typpipitoi= 
fia aineita, niinfuin matoja, touffia, 
pyönteifiä, mutta fiEoinfuin tämmöistä 
rarointoa ei ole faataroiSfa, on roält= 
tämätöntä antaa peiEe femmoiSta ra= 
rointoa muuSfa muoboSfa. $euraS= 
tuSjätteet oroat puofeimmat ja fäytän= 
nöEifimmät. SJluferretut tuoreet luut 
roielä parempia, joS roain niitä otifi 
faataroiSfa. Falanperffeet ja öljyfaffu= 
jaupot, joita roaan piufan fefoitetaan 
faffaruofaan oroat puofeita typpiläp» 
teitä.

$oS fanat pibetään puoneiSfa ja 
eEei tarpaSfa faSroa ruopoa, on fanoille 
jofa päiroä annettaroa jonfinlaiSta tuo= 
retta peinää tapi r o i p a n t a a  ra= 
roi ntoa.  SalroeEa täytyy tyytyä 
faaliin, tanttuipin tapi turnipfiin, mutta 
parasta rarointoa oroat peinäroSfat Ja 
pienoffi filputtu a p i l a p e i n ä  ja 
n o f f o f e t ,  joita foStutetaan feite= 
tySfä roebeSfä ja folmannefft ofaffi 
fefoitetaan faffaruofaan.

F a l f f i a  fäyttäroät fanat rouoftt= 
tain fuuret määrät. SOtonin paifoin 
on maanlaatu pyroin roäpän falffipi* 
toista, mutta fieEäfin miSfä fitä löy= 
tyy, on pibettäroä puoli fiitä, että fa= 
nat fitä pelpoSti faaroat. SBot tepbä 
niiniin että roalmiStaa taroaEiSta falffi= 
laastia ja fäilyttää fitä joSfafin roan= 
paSfa tynnyriSfä tapi muuSfa aStiaSfa,
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jolta fitten filloin tällöin peittää jon= 
fun roerran fanoille. kuoretta falffia 
ei pibä antaa, fillä fe on roapingol* 
li§ta.

Piffurotljelijänfin tulee pitää filmällä 
r u o f i n t a  = a i n e i t t e n  ro a i p t e= 
leroi a p i n t o j a ,  jotta pän jonfun 
aineen falliSlueSfa rooifi roaiptaa fen 
toifeen puofeampaan. Faura on yleenfä 
fopirointa fananraroinnoffi fen rouoffi, 
että fe fifältää puofeimmat raroinnoffi 
felpaaroat aineffet ja on peippoa faaba. 
Faura foroeltuu faiffina aifoina parai= 
ten iltaruuaffi.

yleenfä fannattaa fanojen pito enfi= 
mäifena munimiSrouonna, roaiffa ne ei= 
roät olififaan parasta rotua, fun niitä 
roain pyroin poibetaan, mutta toifena 
rouonna ne jo tuottaroat tunturoaSti 
roäpentntin. ©en täpben täytyy jofa 
fyffy päroittää pois faiffi 2 1/2 rouotta 
roanpat fanat ja nefin 15 ä 18 fuu= 
fauben ifäifet, jotfa oroat puonoSti mu= 
nineet, uufittaroat aifaifin fyntyneiUä, 
pyroäSti fepittyneittä nuoritta fanoilla. 
$oS nämä oroat roalmiit munimaan 
jo fyyS= tapi lofafuuSfa, niin jatfa= 
roat ne munituistaan joulun yli. $eltni= 
fuuSfa ne taroallifeSti lepääroät jonfun 
aifaa, mutta filloin muniroat paraim= 
mittaan rouoben roanpat fanat.

&äSfä olemme toimittaja 0 . 91. 
©roerlöfin mufaan efittäneet pääptir= 
teitä fananpoiboSta piffuroiljelijän tar= 
peitä filmällä pitäen ja olemme tar= 
foituffemme perille pääSfeet, joS ebeS 
jofufaan roaSta=alfaroa olifi näistä op= 
jeiStamme faanut palua fananpoitoa 
alfamaan.

£apbomme lopuffi roain puomaut= 
taa, että mapbotonta on faiffia yffi= 
tyiSfoptia efittää fanomalepbiSfä |a 
firjoiSfa, fillä tarpeet, tilaifuubet ja 
olofupteet oroat niin moninaifet, ettei 
fania faaroa felpaa faifitte, ja että oma,

tunnollinen fofeilemineit ja puolellinen 
tarffaaminen on paraS opettaja. Fun 
roain tuntee yleifet peruStuffet fanan* 
poibotte, fepittyroät ja felroiäroät muut 
tarroittaroat menettelytaroat roäpitellen 
itfeStään.

piilopaikkoihin munitut munat.

Fun fanat faaroat fäybä roapaina 
ja roarftnfin joS niillä ei ole omin= 
tafeista afuntoa, jopon oroat tottuneet 
munimaan, pyrfiroät ne luonnon roaiS= 
tonfa mufaan tefemään pefän itfelleen 
milloin mipinfin piilopaiffaan, joSta 
fitä ei löybetä ennenfuin pefä on jo 
munia täynnä, ufein roaSta fitten fun 
fana rupeaa pautomaan ja tutteSfaan 
ruofaa etfimään fatfuroatta äänellään 
ilmaifee mittaifiSfa toimiSfa fe on; 
fattuupa fangen ufein, että fe faa 
poifafiffi aSti pautoa munanfa ennen= 
fuin tulee näfyroiin. SämmöifiStä 
piiloonmuni joista on luonnollifeSti 
juuri roapinfo. SBaiffa pefä löybettäi= 
fiiniin ennenfuin pautominen on alfanut, 
faattaa muniSfa jo olla poifafen alfua, 
ne eiroät ainafaan pyfy täyfin tuoreina 
eiroätfä millään epbotta felpaa myytä= 
roiffi. QoS pautomifeen aSti oroat 
olleet pefäSfä, oroat ne faiffi felrootto= 
mia ja poifafiffifaan niitä ei aina foroi 
jättää fepittymään. Ainoastaan aifaifin 
feroäättä tapi fefäfuun alfupuoletla 
fyntyneitä poifafia fannattaa ottaa 
eloon, joS mieli lanoistaan faaba tofi= 
pyötyä. —

Dn fiiS roälttämätöntä järjestää 
fanojen munimiSpaifat niin, etteiroät 
fanat läpbeffään etfimään piilopefiä 
itfelleen. Niille on roarfinaifeen afun= 
toon järjeStettäroä faifinpuolin mufaroat 
pefät, jonfun roerran fuojattuina päiroän 
matolta ja fifjt fyrjäSfä, että fana 
munieSfaan rooi tuntea itfenfä raupoi= 
tetuffi. —

l



—  28 —

Äanat faa e§tett)fft tnuniaan ftjö= 
»lä§tä, joS fijoittaa pefälaatifon noin
10 tuuman forfeubelle lattiasta ja 
maruStaa fen fatolla, jofa on niin 
matala, että fanan täytyy ebeStäpäin 
ryömimällä mennä pefäänfä. Fun fana 
ei ylety lattialta fäfin nouffimaan 
munianfa eifä pefäSfänfä rooi feiStä 
mufaroaSti pyStySfä, paiptuu fiitä pian 
munien fyömiSinto.

Ottataa fanan lanta tarffaan talteen 
tefältöfin. Fun fanat fefän aifana faaroat 
liiffua roapaaSti tapi ainafin roapaam=

min fun taimella, ei ole peippoa ottaa 
talteen päiroältä tullutta lantaa, mutta 
yöllä tullutta on peippo foota, fun 
roain yöpuitten alle fijoittaa laatifon 
tapi tafaifen lautalattian, josta lannan 
rooi pelpoSti foota. 9tautafoufutta tapi 
lapiollafin rooi lautalattian pupbiStaa 
ja lannan foota laatiffoon, jopon fefoi= 
tetaan fuiroiffeita, turroepepfua tapi 
falffia, mifä fitoo lannan arroo=aineet 
ilmaan paiptumaSta. ^uutarpaSfa on 
fananlanta arrooffaana ja tepoffaana 
apuna, fillä fe fifättää runfaasti faS= 
roille tarpeellifia rarointo=aineita.

P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia
Maanviljelyskoneita

Meijerikoneita
Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

loii i m i i m i m
Ruvetkaa jäseniksi siihen, ilmoit

tautumalla sen toimikunnalle, osoit
teella: Kuopio.

Jäsenmaksu on kerta kaikkiaan 10 mark
kaa, joka suoritetaan yhdistykseen ruvetessa. 
Jäsen saa kappaleen seuran kaikista kirjalli
sista julkaisuista ilmaiseksi.

„ Savon Siipikarjanhoitoyhdistyksen tarkoi
tuksena on siipikarjanhoidon edistäminen, 
erittäinkin kanainhoidon ja munakaupan jär
jestäminen.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion 
läänin Savonpuoli ja Mikkelin lääni sekä 
Kajaanin kihlakunta Oulun lääniä. Oikeudel
linen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoituksensa koettaa yhdistys saavuttaa 
seuraavilla keinoilla:

1). Kiertävien neuvojien, kirjallisuuden,
esitelmien ja keskustelujen kautta herättä
mällä harrastusta järkiperäiseen kananhoi
toon.

2). Hankkimalla jäsenilleen siitosmunia 
ja siitoseläimiä.

3). Ryhtymällä järjestämään munakaup-
paa osuustoiminnan pohjalle.

4). Näyttelyillä ja palkitsemalla järkipe
räistä ja tuotteliasta siipikarjanhoitoa.

5). Edistämällä ykdistyksen tarkoitusta
kaikilla muillakin keinoilla, jotka katsotaan 
sopiviksi.

järkiperäiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehill 
I V d l l i l V l d  tehtaan maailmankuuluista hautomakoneita ja emoja, luumyl- 
lyjä, apilaanleikkuukoneita, y. m. y. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kana
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

28a3taaw)a toim ittaja: $ r .  (3.=$Imoniemi. —  ®u£tantaia: Satoon ©iipifarjanfyoitoq^bi^tgS.

Kuopio 1908. SlflalmftrömHn ftrjapaino.



Kananboitaja
lt:o 8. luopio IcfaK. 15 p. W. 1908.

SImeSttjt) faljbeSti fuufanbeSfa ja maffaa poltin 
fautta ja fuoraan toimituffelta tilattaeSfa 1 mf. 30 p. 
touofiferta. $ o §  mäljintään 10 nmofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa nmofiferta 1 mf.

glmoituäljinta on 20 penniä hienolta palstan *  
lt-iltä. -  »Imoituffet ia  tilauffet lä^etettäföön ofot* 
teeUa: S a t o o n  S i i p t f a r i a n l j o i t o t j l j b i S t t y S ,  
Kuopio.

huomioita matkani varrelta.
^Sftatfultaelfani luonnonfauniin 3lnt= 
** VJV tolan pitäjän opi, näin parin 
möfin fartanoUa puomiotaperättäroän 
pienoifen rafennuffen, jolfa oli fuuret 
affunat ja etelänpuoleinen feinä for= 
fearnpi fuin popjoifen puolinen. fiuu= 
Iin enfin niitä falroipuoneiffi, mutta 
enemmän tarfaltettuani näinfin fiellä 
fanoja fuleffiraan. sJh)t puomafin fuu= 
relti ereptyneeni, — eipän ne olleet» 
faan mitään falroipuoneita, maan fa= 
nojen afunnoita. Sauboilta ne olimat 
fypätyt fofoon, eifä pirfiä fäytetty ni= 
meffifään. SDläelle olimat mielä päälle 
päätteeffi rafennettu, no ilmanfol ne 
jo pitfän matfan pääpän perättiroät 
opifulfeman puomiota.

Fyfäfin, että mitä femmoinen möffi 
tulifi maffamaan, joi tälfä mielä mi= 
näfin famanlaifen fanoilleni laittaifin, 
Difein ipaltuin fun fain fuulla, että 
50:llä marfalla moi femmoifen faaba. 
SJiaatnielfeura oli mielä antanut 
apuanfa niiben rafentamifeen. Fyllä 
femmoifen puoneen fannattaifi maiffa 
fenen rafentaa fanoilleen, ettei tarroin 
feifi niitä piinata pimeilfä nametan 
ja ylilten nurfilfa, fefä permannon 
alla ja potaattifuopilfa, joilfa paifoin

olen mielä monen näpnyt niitä pitä= 
män.

£ämmöifelfä afunnolfa tulee roal= 
lan pyroin toimeen 25—30 fanaa ja 
nepän jo ypbelfä rouobeSfa pyroälti 
ypben rafennuffen fulut forroaifi= 
roat.

Sftmpimänfin fanoiroat pyfyroän 
niilfä taimetta, ettei fen puolelta ote 
mitään pätää ollut.

'ttäin pyroilfä oloilfa oroat fanat 
munineetfin pyroin, että on ollut mu= 
naa fyöbä ja myöbä. Faupunfiin on 
läpetetty ufealti eifä fappaletta ole 
alle 10:nen pennin tarroinnut myöbä.

Ilfunfa oroat näiben fanaloiben 
afuftaat faaneet Anttolan poroilta, 
jolfa fanoja on yli faban ja munia 
fannetaan päiroälfä pefiltä 80—90, 
jopa enemmänfin.

3Jtifäpä fen paulfempi ja mufa= 
roampi elinfeino liene fuin juuri tämä 
fananpoito, malmilta taroaraa maan 
faa ferätä fanalalta ja felpaa peti 
jinänfä läpettää faupaffifin, ei tarroitfe 
fymmeniä fertoja fäfilfään pyöritellä 
futen rooita, juultoa ja fen femmoilta 
taroaraa.

s. an.
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Vieläkin kananpoikasista.

$oS olemme fananpoitoparraStuffiS* 
famme pääSfeet niin pitfäEe, että olem= 
me faaneet poifafia jyntymään jonfun 
määrän jofo fanojen pautomina tapi 
pautomafoneiSfa ja ne omat eläminä 
fäilyneet täpän muoben aifaan aSti, 
niin olemme pyroin onnistuneet, mutta 
emme fiitä faa jättää niitä oman on= 
nenfa puoltaan, yleenfä tunnettu 
afia on, että faifiSta munista eläminä 
pääSfeiStä fananpoifafiSta tuSfin 
enemmän fuin 50 %  eli fiiS puolet 
pääfee fepittymään täyfi=ifäififfi ja 
fäyttöfelpoififfi, fun näet otetaan lu= 
fuun myöSfin ne poifafet, jotfa fynty= 
mät feroätfefäEä. (Syitä täpän luon= 
nottomaan afian tilaan on epäilemättä 
montafin, fynnynnäinen peiffouS, fo= 
pimaton ruofinta, riittämä fuoja tuulta 
ja fytmyyttä maStaan, fyöpäläifet ja 
feinotefoifiSfa emiSfä roirpeellinen poito 
y. m. Faiffi nämä miat oroat fuitem 
fin roältettäroiSfä fun roain roäpänfin 
palutaan pereptyä afiaan. Synnyn= 
näinen peiffouS joptuu fiitoSeläinten 
poibon järjettömyybeStä. Siitä fiiS, 
fuinfa niitä olemme järfiperäifeSti 
poitaneet, parittaneet ja ruoffineet, 
riippuu ofaltaan poifaStenfin meneS= 
tyminen. SJtonifaan ei roäfitä fiitä 
minfälaifiSta tauoista fiitoSmunat 
otetaan, fana fuin fana ja fuffo fuin 
fuffo, eifä ebeS puolita roalita muo= 
boltaan roirpeettömiä muniafaan, jotfa 
pannaan fanan alle. Foroin laipojen, 
fuiptuneitlen, roerettömien tapi liiaffi 
Upotettujen fanojen munat täytetään 
fiitoffeen ja toirootaan niiStäfin pyroiä 
tuloffia, mutta fiinä erepbytään. $oi= 
fafiSta tulee peiffoja ja fyfenemattö* 
miä feStämään elämän taiSteluSfa.

toifelta puolen on taaS puomatta= 
roa, että roarfinfin f einotef oif että pau= 
tomifella fyntyneitä aifaifia poifafia 
pemmoiteEaan ja fuojellaau liiaffi fe=

roättuulia roaStaan, ei fuoba niille 
riittäroäSti raitista ja pupbaSta it= 
maa, jofa on poifaSten fäännöllifelle 
fepittymifelle epbottomaSti tarpeen. 
SJtyöpemmin feroääEä tapi fefän atuSfa 
fyntyneet poifafet ja roarfinfin ne, 
jotfa futferoat emienfä fanSfa, faamat 
fyllä riittäroäSti raitista ilmaa, joS ne 
faamat mapaaSti liiffua, mutta niiben 
nopeaa, fäännöEiStä fepittymiStä rooi= 
maffaiffi ja aifaifin täySifäififfi jou= 
tumista paittaa foroin niuffa, ei aina= 
faan riittäroän runfaS rarointo. $y= 
roin taroaEiSta näet on, että fana poi= 
fineen jätetään metfeimpä fotonaan 
omaan poitoonfa. Se tietysti ei riitä, 
joS mieli faaoa poifafia fepittymään 
niin nopeaan fuin ne rooifi ja niiben 
pitäifi fepittyä, jotta ne fyffyEä 5 ä 6 
fuufauben ifäifinä rupeaifiroat jo mu= 
nimaan. Sitäfin tapaa täytetään, 
että fana poifineen fuljetaan joponfin 
aroaraan ulfopuoneefeen, naroettaan, 
roajaan tapi muupun femmoifeen, jott’= 
ei fe pääfifi ympäri fuljeffieSfaan pa= 
pojaan tefemään. tämmöifeen fuo= 
jaan parrooin pääfee auringonroaloa, 
ja joS fitä roäpän pääfeefin, ei fitä 
tule riittäroäSti. poifafet tarroitferoat 
fitäfin niin paljon fuin fitä roain 
nteiEä on faataroiSfa ja on fe niiEe 
yptä tarpeeEinen fuin riittäroä, rooi= 
mafaS rarointo. tämmöinen päiroän 
roalolta fuojattu paiffa ei fiiS felpaa 
poifaSten faSroatuSpaifaffi $araS on 
aroonaifeEe nurmifoEe faataa laatiffo 
tapi ifonlainen päreroaffa fumoon ja 
jättää fen aEe fifft aroonaiSta, että 
poifafet paraiffi pääferoät fieltä uloS, 
mutta emä ei, ja että emän ruoffimiSta 
roarten taabitaan fuojuffeen femmoi= 
nen auffo, joSta fe rooi pistää päänfä 
uloS. ^oifafiEe rooibaan fiEoin an= 
taa erifoiSta, rooimafaSta ruofaa, jota 
emoEe ei tapbottaifi antaa, tuota 
fuojataatiffoa tapi maffaa rooi tar= 
peen mufaan fiirreEä paifaSta toifeen.



©en rooi myöSfin pitää famaSfa pai= 
faSfa ja faaba poifafet tottumaan fen 
alta pätemään itfelleen fuojaa fittem 
Iin, fun emo jo on otettu pois ja 
pantu munimista marten ntuiben fa= 
nojen pariin. tämmöifeStä poifafo= 
biSta on fefin pyöty, että ufeitten fa= 
nojen poifafet rooibaan panna ypben 
emon alle, lufuntäärä tietysti riippuu 
emofanan fooSta. tällätarooin jouti= 
laiffi joutuneet pautojat faabaan fitlä= 
laitta peti poifaSten fynnyttyä muni= 
miSroetrooItifuuttaan fuorittamaan.

SRitä poifaSten rarointoon tulee, on 
muiStettaroa, että ne jo enfi elämänfä 
alusta aSti tarroitferoat famoja ai* 
neita, fuin roanpemmatfin, on roain 
roarfinaifia rarointoaineita annettaroa 
monipuotifempia ja täyfin pyroiä, fos= 
fapa poifaSten ruuanfutatuSelimet ei= 
roät roielä ote niin fepittyneet fuin 
aifuiSten. tattariryynit oroat alfu= 
raroinnofft paraimmat, fitten opra= ja 
fauraroupeet, pienonnetut lipajätteet 
ja pienoffi muferretut luut omat niitä 
rarointoaineita, joita poifafitta tulifi 
otta aina faataroiSfa. titaifuutta pie= 
non ruopon fyömifeen pitäift poifafitta 
myöSfin olla riittäroäSfä määräSfä ja 
ettei fitä muutoin ote, olifi niille fil= 
puttama femmoiSta, etupääSfä noffofia, 
apilaita, foiranruopoja, falaattia ja 
juurifaSroien teptiä. ^upbaSta, rai= 
tiSta roettä niiltä ei myöSfään faa mit= 
loinfaan puuttua. Sftuitafin rarointoai= 
neita fopii niille antaa — niistä pupum= 
me tarfemmin enfi numeroSfa.
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i i T  käittä numero on m p«  
p§tl)nt)t ebuSmieStoaalien loal» 
mi§in»tcn tonofft.

Kananhoidon harrastuksen 

herättäminen.

Foroin roäpän on meillä roielä fa= 
nanpoito pääSfyt fotiutumaan, fe täy= 
tyy ifäroättä tunnustaa ja puomata, 
että parraStuffen perättäminen täpän 
afiaan ei ole niinfään peippoa fun 
luutifi oleroan. $a fuitenfin tulifi 
meibän faaba tämäfin etinfeinonpaara 
fepittymään ebeS fen roerran, että fen 
tuotteitta faifimme oman maamme tar= 
peet tyybytetyffi, jottei tarroitfifi fuum 
nattomia rapafummia läpettää ulfo= 
maille. SRaamnte tatoubellinen afema 
tuntuu faifeSta päättäen joutuman ar= 
meluttaroaan afemaan fen rouoffi, että 
tuonti ulfomailta on faSroanut fup= 
teettömän fuureffi. QoS munain tuo= 
tanto faataifiin meillä lif ääntymään, 
niin fuureSti fuin f e rooifi, faifimme 
yffin tällä alatta jo pämmäStyttäroiä 
tuloffia aifaan. köleillä on maalaiS= 
perpeitä, paitfi fuurroiljelijäin tatouffia, 
noin 260,000, jotfa jofainen rooifiroat 
pitää fanoja. SBaiffapa niillä feSfi= 
määrin ei olifi tuin 5 fanaa perpettä 
fopti, tulifi fiitä jo 1,300,000 fanaa 
ja joS jofa fana munii, niinfuin f e 
pelpoSti faabaan munimaan, 100 mu= 
naa rouobeSfa, tulifi fiitä jo 130 mil= 
joonaa munia. Fun nyt rouofituotanto 
ulfomailta on ollut noin 33 ä 34 
miljoonaa munaa, näfyy tästä, että 
laSfemaStamme fanamääräStä faifim= 
me roäpentää ainafin 3fi, ja fiittenfin 
jäifi jontmoinenfin ylijäämä, roarfim 
fin fun otamme puomioon, että paitfi 
ebeltämainittuja maataiSperpeitä, roielä 
on 8,000 fuurtilaltiSta, jotta fufin pi= 
täneroät feSfimäärin 30 fanaa, fiiS 
niillä yffin 240,000 fanaa ja ainafin 
24 miljoonaa munaa. Fun näin 
roäpitlä roaatimuffilla jo faifimme tuo= 
tannon tarpeet tyybytetyffi, niin luu= 
tifi, että fen ainafin moifimme faaba
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aitaan. SBäpän enemmän porrastusta 
maan ja afian ymmärtämistä, niin 
faabaan armaamattomia tulotfia fyn= 
tymään.

Dn armeltu, että tun main faabaan 
munain myyntirentaita tapi ofuuS= 
tuntia fyntymään ja munain fauppa 
pyroäS ti järjestettyä, niin itfeStään 
fitten parraStuS perää. täSfä roäit= 
teeSfä on Syttä perää, ja fen rouoffi 
fepottaifimme tutatin tulijaamme paif= 
tajunnallaan ryptymään neumottetui= 
pin toisten afiaaparraStamien tanSfa 
ja perustamaan maittapa main pie= 
nemmänfin munainmyynti ofuuStum 
nan, jotta paittatunnan pittumitjetijät 
pääferoät nätemään tuinta ebutaSta 
tanain poito on. S0lutta tämä ei fui= 
tentaan täy päinfä fieltä, miSfä ta= 
noja mietä pibetään pyroin parroaSfa 
paifaSfa. ©ieltä tulifi funfin afiaan 
mieltyneen fuoranaifetta perfoonalli* 
f että fepoitutfetta tääntyä naapureita

tenfa puoleen ja tepoittaa peitä yrit= 
tämään ebeS joibentuiben lanojen 
pitoa.

Qa fitten tun faabaan joitatuita 
uufia roitjelijöitä, olifi jo myyntirem 
gaS peruStettama.

ftananpoitaja on lutijainfa oma 

lel)ti, muistataammc fe! Futa enem= 

män fiipen tirjoitamme fotemutfiam= 

me ja tuta enemmän fiinä ilmaifemme 

toimettamme, fitä paremmin f e mettä 

palroelee ja fitä enemmän fiipen tuiel= 

tymme, joSta taaS feuraa, että fitä 

muittetin tarjoilemme, joSta taaS rouo= 

roStamme itfetin foStumme. ?)ptetS= 

työpön fiiS, ypteiStä etua etfimään!

Anttolan Kanalan —..........

tuoreita munia
on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

Vortijomöea konols,
H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 
siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 
Lähetetään jälkivaatimuksella tai postietuan- 
nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti.
— Kanalan osoite on: Oitti.

ilmoittakaa * # #

Kananboitajassa!
SBaStaanm toimittaja: fSx. (S^lmoniemi. — kustantaja: ©aroon ©iipifaijantyoitoi^bigtgS.

Vuoksen kanala
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 
kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 
kanssa rahtivapaasti kaikille rauta

tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 
toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo
duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Vuoksen kana
la, Vuoksi.

I)uom .I Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa! 

Kirkkaat munat vaihdetaan.

Kuopio 1908. kirjapaino „©anan m alta".
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s
fafjbeSti fuufaubeSfa ja maffaa postin 

fautta ja fuoraan toimituffelta tilattaeSfa 1 mf. 30 p. 
ttmofiferta. 3 o §  mäljintään 10 hmofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

SlmoituSIjinta on 20 penniä hienolta palStari* 
iiriltä. — ^Imoituffet ja tilauffet Idtjetettäföön ofot* 
teefla: © a h jo n  © i i p i f a r  j a n ljo i to ty ljb iS tty g ,  
Kuopio.

{Dunainmyyntiosuuskunmsta.
tulee ofuuSfuntiin fananpoi= 

 ̂v t  bon alaEa, on meillä ©uomeSfa 
niitä toiStaifeffi olemaSfa ainoaltaan 
SfpmenanmaaEa. S?)pteiStoimintaa on 
fyllä yllämainitulla alalla harjoitettu 
jo ufeampia muofia 9Jlartta=yptiStyS= 
ten toimeenpanemien niin futfuttujen 
ypteiSmyyntien fautta. SJlutta tämän 
fimuelinfeinon faifinpuolifeffi fet»ittä= 
mifeffi olifi nyfyaifaan näpben jo mitä 
pifemmin rypbyttämä toimenpiteifiin 
ypä ufeampien ofuuSfuntien perusta* 
mifeffi.

tä llä  liitteellä olifi fitte mapboEi= 
fuuS toimia fananpoibon ebiStämifeffi 
ainafin jäfenienfä feSfuubeSfa. SJlonta 
parannusta faipaaroaa feiffaa moifi 
fe forjata. @fim. panftimaEa jäfe= 
nille funnollifia rotufanoja ja ruofa= 
aineita ypteiSoStoiEa, fefä pitämällä 
puolen fiitä, että tuotteet tulifiroat 
mapboEifimman ebuUifeSti myöbyiffi. 
9)luuten faifinpuolin foettaen työSfem 
neliä fiipen fuuntaan, että fiipifarjan* 
poibon tuottamaifuuS fopoifi.

Qofainen fananomiStaja moi olla 
apuna tämän afianebiStämifeSfä, rupea* 
maila jäfeneffi ofuuSf untaan. @i fitä 
tarnutfe omistaa monia fymmeniä, fii= 
pen fopii rumeta maiffa olifi yffi tai 
faffifin fanaa. Äitnpan maan enfin 
pääfee pomman alulle, fiitä on fitten 
niin peippo lifätä ja fepittää fitä ypä 
eteenpäin.

tämmöisten ypteiStoimien fautta 
on meillä ©uomeSfafin jo päästy niin 
pymiin tuloffiin, ettei enää fenelläfään 
tarroitfeifi olla epäilystä fen onnistu* 
mifeSta.

Dttafaamme efimerffiä pienestä
tanSfaSta, fiellä omat naifet yffimie* 
lifeSti liittyneet ypteen, fefä perusta* 
neet ufeita ofuuSfuntia. ^ImanfoS 
tanSfan fiipifarjanpoibon tuotanto 
noufee muobeSfa 40 ja 45 miljoonaan 
marffaan.

$oSpa täällä ©uomeSfamntefin nai* 
fet ryptyifimät fantallalatlla ypteiStoi= 
miin föypän maamme roäpien marojen 
fopottamifeffi. £. 9Ji.

roointaftasfa poiftasten ratmnfoa ovt nuori, nmsfct' 

ftuoriffu fturnaaft.
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Runo kanalasta.

Sftuururoeben rannalla 
g)leni pieni fanafoppi.
©e on fiiStinä fifältä 

Iga lafaStu jofa [oppi.

kuffo jo aamulla aifaifin 

Sauleleepi näin:
SJhriStappaS £iifa fun fuppift fanSfa 
£ulla tänne päin.

(gipä £iifa fäSfgä 

&arroitfeffaan fuulla, 
kun jo feifoo fuppi fäbe^fä 
kanafopin fuulla.

kanat ne orrella furfiStaa 

$a oroat IjgroäUä miellä,
9hin fauniS on ilma ulfona,
£>auSfa tepastella fiellä.

fiiifa ei fonfaan unosta f)oiboffiaan, 
äöaan muistaa omanfa aina.

Sftäin oppii niiben tarpefyet huomaamaan 
3a ne tarfaSti mteleenfä painaa.

©iffipä fanat niin iloifina 
Dttaroat f)äntä roaStaan,
©iffipä £iifa taaS tqgtqroäiSnä 

&äl)teroi fanalaStaan.

Vapautta kananpoikasiUe!

Futa enemmän mapautta poifafiile 
fuobaan, fitä parempi. FofentuS on 
of ottanut, että fun famaan aifaan toi= 
felle pefueelle fuotiin titaifuuS liiffua 
mapaaSti ympäri ja toifet futjettiin 
aitauffeen, jofa oli amara fefin, niin 
ebetlifet pian fef)ittyimät moimaffaatm 
miffi fuin aitauffeSfa pibetyt. Dnfin 
aiman luonnollista, fillä ne poifafet, 
jotfa faimat liiffua mapaaSti, löyfimät

joufon pyönteifiä feboilta, faimat riit= 
tämäSti mipaniaa ramintoa ja tarpeel= 
lista ruumiin liifuntoa, jotfa feifat 
joubuttimat niiben fepityStä. Difein 
oli filminnäptämää, fuinfa mapaaSti 
liiffumat, upfuimat termeyttä ja rooi= 
maa, fillä aifaa fuin toifet fepittyiroät 
hitaammin fefä fofonfa että ulfonäfönfä 
puolesta.

(Sentätjben erityifeSti tallomme l)uo= 
mauttaa tästä juuri nyt, fun lufemat= 
tomat fananpoifaSpefueet omat liiffeeS= 
fä piiloillamme, mutta muistutamme 
jämällä, että poifafia on fyötettämä erif= 
feen, ei yt)beSfä täyfi=ifäiSten fanojen 
fanSfa, foSfapa manljemmat ajamat poi= 
fafet pois, itfe nauttiaffenfa näille aiot= 
tua arrooffaampaa ramintoa. Suon= 
nollista tofin on, että moibaan menet= 
tää jofu poifanen, fun ne faamat roa= 
paaSti liiffua, fillä ne moimat fattua 
jof)onfin t)engenmaaraan, mutta fe ei 
faa fäifäyttää eifä estää meitä anta= 
maSta noille piffuelufoiHe niin fuurta 
mapautta fuin fuinfin. $oS poifaS= 
ten emo on rotyfea ja huolellinen jol)= 
taja, niinfuin emot tamallifeSti oroatfin, 
niin merrattain mäljäinen lufumäärä 
poifafia joutuu puffaan, fillä fe fyfe= 
nee pitämään ryöstäjät faufana.

On ufein mieltä jännittämää näfybä 
mitä ihmeellistä tol/feutta oifein inno= 
faS emo moi ofottaa puoluStaeSfaan 
poifafiaan hyroinfin moimaffaitten mi= 
poliisien Ijyöffäyffiltä.

poifaSten pahimmat roit)ollifet omat 
mieraat fiSfat, jotfa juoffentelemat ym= 
päri. SEällaifet Ijaltijattomat elufat, 
jotfa fuljeffiroat metfiSfä ja feboilla 
etfimäSfä lintuja, olifiroat epbottomaSti 
ammuttamat, fiitä niiben tuottama ma= 
Ijinfo on armaamaton; lufemattomia 
piffulintujen pefiä ne moimat l)äroit= 
tää ja fiten ne famalla l)ämittäraät 
meiltä miljelyStemme paraimmat fuo= 
jelijat, jotfa fefän fulueSfa olifimat 
moineet fyöbä miljoonittain tufyoljyöm
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teiftä. tämmöifet „ roitlit fiSfat" tap= 
painat paljon fananpoifafia. Fanojen 
omistajan oma talonfiSfa Jarmoin 
roapingoittaa poifafia, fe fun tottuu 
näfemään, että talonroäfi ja tuottaja 
maalii noita piffu eläimiä ja oppii 
funnioittamaan fanoja ja fen pienofai= 
fia.

pahempia töifjoUifia omat tjaraffa 
ja roariS, jotfa eimät ofota mitään 
funnioituSta fartanon afuffaitafoptaan, 
päinroaStoin omat pyroinfin fjanafoita 
fäymään mapaaSti fulferoien poifaSten 
fimppuun. SBarfinfin näfyroät nämä 
petoeläimet fiinnittäroän puomionfa 
malfeifiin poifafiin. ^iffulintujen pe= 
fitte nämä myöSfin teferoät arroaama= 
tonta paijaa. FananpoifaSten pat)im= 
pia roifjoltifia omat myöSfin rotat. 9ie 
uSfaltamat fäybä monen miifon roan= 
fjojenfin poifaSten fimppuun, roarfim 
fin yönaifaan, jolloin poifaSten emo 
ei arinaa niin mahtia niitä. Mottia 
maStaan täytyy meibänfin ryhtyä fää= 
limättömään |äroitySfotaan, niinfuin 
on tel)ty naapurimaiSfamme, fiitä muu= 
toin ne päroittäroät meiltä, paitfe omai= 
fuuttamme, termeytemmefin.

Fanal)uoneiSfa erittäinfin rotat l)y= 
mäSti roiitjtyroät, fiellä ne faimamat 
faytämänfä ja folonfa lattiaan ja fei= 
niin, ryöStämät munia ja tefemät muuta 
roaljinfoa.

Mottien pänritySfeinoja omat roan= 
Ijästään tunnetut monenlaifet pyybyf= 
f et ja ampuminen. SBarmimpia tappo= 
aineita omat jonfun aifaa faupaSfa ol= 
lut „ratin" niminen, ruttobafitlia ro= 
tiSfa fynnyttäroa aine fefä fosfori, mutta 
tämä jättimäinen on määrällinen myrffy 
fefä faifilte eläimille että ifjmifitle, ja 
on fenmuoffi pyroin tjuolellifeSti ja 
tarfaSti fäytettämä.

Sulkasato.

SuonnonjarjeStyffen mufaan fanat= 
fin muuttamat muofittain farmanfa, 
ne pubottamat maniat pöypenenfä ja 
uufia faSmaa fijaan. täm ä toimi fat= 
tuu fyffyllä ennen taimen ja fylrnän 
tuloa, fanatfin omat, niinfuin metfä= 
linnut, filloin fiipifatoina. Suonto fo= 
pimaSta ajasta pitää tarfan puolen 
niihin näiben, jotfa luonnon mufaan 
elämät, mutta fanoilla on fulfafabon 
aifa ^rcin roaipteleroa, riippuen mo= 
neSta afianpaaraSta. QoSfafin mää= 
rin rooi ipminen olta fotieläimilteen 
apuna tämän ajan roaifeuffien rooitta= 
mifeSfa. tärfein on, että fanoille 
pöypenpuromt uufiminen tapahtuu 
niin joutuin fuin fuinfin ja että näiltä 
filloin, tun pöypenpeite on peifoim* 
pana ja ruumis on enin alttiina il= 
manroaiptumifetle, on turmaa fefä ta= 
roinnoSta että muusta fuojaSta. Dn= 
netlifinta on, joS fulfafabon aifa pää= 
fee fattumaan ilmojen roielä lämpi= 
mänä oEeSfa, fiiS fernaimmin elo= 
fuuSfa fuin fyySfuuSfa. ©opiroan t)oi= 
bon ja ruoffimifen fautta rooi joSfafin 
määrin joubuttaa fulfafabon alfamiSta. 
SBanpat fanat rooi faaba jo elofuuSfa 
fiipifaboiffi fun peinäfuuSfa rupeaa 
niufentamaan niiben rarointoa ja roä= 
peutää roarfinfin jyroienantamiSta. 9ia= 
rointona on filloin pibettäroä roain roi= 
pantarepua. SJhttta fitten fun pöypem 
pufu alfaa läfjteä, on fanojen ruofin= 
taa forjattaroa; rooimafaSta, typem ja 
falfinpitoiSta rarointoa on annettaroa 
runfaasti, jotta pöypenpeitto pääfee 
rooimaffaaSti fepittymään ja rooimiS= 
tumaan. SJluiStettaroa on, että futo 
runfaampi ja raroitferoampi rarointa 
on fulfajabou aifana, fitä parempi on 
tuloS feuraaroana munimiSaifana. 
©iitä, että fulfafabon aifa faabaan jo 
elofuuSfa fattumaan, on fe pyöty, 
että fanat filloin eiroät joubu op uitti=



paita ollesfa niin fuurelti färfimään 
fylmiltä fateifilta ilmoilta fun myö= 
hemmättä fyffyllä. Qol fulfafato fat= 
tuu fyylfuulfa ja filloin on fylmiä 
fateifia ilmoja, on fanoille marattaroa 
riittäroä juoja näitä maltaan ja fun 
niitä el)fä täytyy filloin pitää fofonaan 
fjuoneiSfa fyfenee tpyhenmuoboltul 
hitaammin fepittymään, fuin joi fanat 
faifimat olla fofo ajan ulfoilmalfa.

Otaminnolta y. m. fulfafabon aifana 
puhumme enfi numerolfa.
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Kuorittua maitoa 
kananpojille.

äfteillä on nyt poifalten aifa mielä 
fanaloilfamme ja fiffipä erityifelti 
puhumme poifalten hoibolta ja ioaali= 
mifelta. @i fe main riitä, että poi= 
fafille annamme riittäroälti ruofaa, 
meibän on myöl pibettämä huolta 
fiitä, että täytämme rooimaffaita ra= 
rointoaineita. Semmoinen aine on 
nuori fuorittu maito, f e on erinomailta 
ramintoa poifafiile. Futa enemmän 
heitä faa tätä juomaan, fitä parempi. 
SUuiltettama main on, että maito ei 
faa millään el) b o Ha olla hapat)loa. 
Fun nyfyään maito faiffiaUa fuoritaan 
feparaattoreilla, on helppo faaba fur= 
ria eli furnaalia eifä fe ole tallilta 
hinnaltaanfaan. tilaifuutta fen faa* 
mifeen on fäytettämä, fiHä furri fuu= 
relfa määrälfä ebiltää poifalten tal= 
mamilta. Qol furri pääfee happane* 
maan, niin fe päinmaltoin mahim 
goittaa poifafia. SJtaito olifi annettama 
heille femmoifelta altialta, jolfa on 
rautalanlaroerffo päättä, niin ettei* 
mät poifafet pääfe altiaan altumaan 
ja töhrimään itfeään.

@rä! faffalainen maannmiljelijä teli 
muonna 1905 fofeen fuoritutta mai= 
bolla, ofaffi faabaffeen maibotteen ebul=

lifen fäytännön, ofaffi päältäffenfä fel= 
mille maibon maifutuffelta poifalten 
fehittymifeen ja falmamifeen. Foe al= 
foi fyylfuun 5 p:nä ja fitä felti 56 
päimää. Siihen fuului faffi farjaa 
eli ryhmää, joilfa fummalfafin oli 20 
poifalta, ja 10 SQfymouthrocfl ja 10 
§onban rotua. Fumpifin ryhmä fai 
niin paljon ramintoa, fun fe main 
tahtoi nauttia, fiinä oli fefoitul 2 ofaa 
mailfijauhoja, 1 ofa fauranroutjeita 
ja 1 ofa mehnänliifeitä fefä fitä paitfe 
muferrettuja luita, faalia, faliaattia ja 
mutia mihanneffia. Ruofinta ja hoito
oli fummalfafin ryhmälfä aiman fa= 
mattainen, fillä erotuffella fuitenfin, että 
toinen ryhmä fai muun raminnon li= 
fäffi juoba niin paljo fuorittua mai= 
toa fuin eläimet halufimat.

Foeajan päätyttyä painoimat ne poi= 
fafet, jotfa eimät olleet faaneet maitoa, 
fuin 600 grammaa Min. Felfimää* 
rin ne olimat nauttineet 70 gr jyroiä 
päimää ja eläintä fohti, ja painon li= 
{ääntyminen oli felfimäärin 73 1/a 
grammaa eläintä ja miiffoa fohti. Fuo= 
ritutta maibotta ruofitut poifafet pai= 
noimat famaan aifaan 1 fg fufin ja 
fufin poifanen oli felfimäärin fyönyt 
88 gr jyroiä ja 36 1/!? rg maitoa päi= 
mää fohti. painon lifäyl miiffoa ja 
eläintä fohti oli näillä maibon juojitta 
felfimäärin 124,88 gr eläintä ja miif= 
foa fohti.

Fun moimaffaan raminnon fautta 
main faa poifafilta falmamaan hymiä 
munijoita ja fuorittu maito tälfä fuh= 
teelfa on, muun raminnon oljelfa tie= 
tylti, omianfa miemään hyunlle pe= 
ritte, fehoittamatta fehoittaifimme poi= 
falten falmattajia täyttämään fitä fa= 
nanpoifalten ramintona.

tyrniä tuloffia faabaan myölfin 
antamatta fuorittua maitoa täyfifal= 
muifittefin lanoille, joiben mitnimi!= 
tyfyä tämä aine ebiltää. £>apal)foa 
furnaalia moibaan fyllä antaa täyfi=
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falrouifille fanoille, jotfa fitä fernaalti 
juomat, mutta poifafiile fe on roaf)in= 
gollilta.

Sttonalti ollaan pulalfa, fun ei tie= 
betä mif)in tuota furnaalia fäyttäifi. 
Sf tyf ) tyfää h o m m a a m a a n  f a= 
n o j a  i t f e l l e n n e ,  n i i n  m u u t  
t u u  f u r n a a l i f i n r a f) a l ä 
t eef f i !

Perunain arvo kanain 
ruokana.

Ufein fuulee arroettaman, että feite= 
tyt perunat omat erinomaifen pyroää 
fanan ramintoa ja ufeilfa fanaloilfa 
niitä fäytetäänfin fuuresfa määrälfä 
faffaretjulfa. heitetyt perunat moi= 
mat olla fjyroänä, mutta myöl f)uo= 
nona ramintona fanoille. perunain 
ramintoarmon määrää niiben tärffe= 
lylpitoifuul, fillä munan roalfuailai= 
neita niilfä tulfin on enfinfään. tä ltä  
felroiääfin, mifä armo niillä on fa= 
nain ramintona, ne omat yffinomaan 
main lämpöä fynnyttäroiä ja ralroaa 
muoboltaroia ja on niitä fen muoffi 
fäytettäroä tarpeen mufaan. 3Jtuni= 
mien fanojen ramintona feitetyitä pe= 
runoita fiil ei moi täyttää muulloin 
fuin filloin, fuin fanat omat filmim 
näptäroälti liian latvoja tat)i fun niille 
fyötetään pyroin typpipitoifia aineita 
n. f. teuraltuljätteität af)i feinotefoifia 
aineita, jotfa fifältäroät famanlaifia 
aineita. ©entmoifilfa oloilfa moi fei= 
tetyitä perunoita täyttää faffarepulfa 
forfeintaan ofaffi fofo repumää= 
rältä. kuorten fanojen tuotantoeli= 
mien f. o. munimilfyroyn fet>ittämifeffi 
feitetyt perunat eimät felpaa.

Söaiffapa onfin niin, että poifafet 
fepitylfautenaan fernaalti fyöroät fei= 
tetyitä, murafoita perunoita, niin ei 
fe merfitfe muuta, fuin että poifafet

fernaasti fyömät faiffea mifä on fyö= 
tämää, mälittämättä taf)i fäfittämättä 
fen armoa. 2liroan niinfuin lapfet 
ufein pitämät imeliä aineita parem= 
pina fuin roarfinailta ruofaa.

©elmää on muutoin, että feitetyitä 
perunoita rooibaan pyroällä meneltyf= 
fellä täyttää fanoja lipoittaelfa. Futa 
muratampia perunat oroat, fitä pa= 
rempi. $a yleenfä omat ne perunat 
paraimpia, jotfa fifältäroät enimmin 
tärffelyltä.

perunoita rooi myölfin täyttää raa= 
foina fiten, ettäne leifataan palaififft fap= 
tia tapi neljäänfin of aan ja annetaan 
fitten fanojen itfenfä filputtaroaffi. 
tä llä  tarooin eiroät perunat ole niin 
liottamia fuin feitettyinä ja felpaa= 
mat forroaamaan roipantarepua.

Hpilabeinia talteen erikseen 
kanoja varten.

9tyt fun peinäntefo on poraillaan 
fäynnilfä, muiltutamme yltäroiämme, 
että ajattelifiroat fuofiffiemme talroi= 
roaroja. ^Jaral repuaine fanoille on 
apilapeinä ja noffofet. Fun fylroö= 
peinäpeltoja tepbään, olifi näiltä ne 
fopbat, joilfa apilalta on runfaammin, 
niitettäroät eriffeen ja tjeinät fuiroettua 
foottaroat fäilytettäroäffi erillään muil= 
ta peinäfaroilta femmoifelfa paifalfa, 
jolta niitä on talroella peippo ottaa 
filputettaroaffi lanoille faffarepuffi. 
äftuiltafaapa fiil nyt pyroät yltäroät, 
että roaraatte ruofaa fitroeffäille yltä= 
reillemme fofo talroeffi, filloin faamme 
näpbä, että faafattajat runfaiUa an= 
tintillään palfitferoat huolenpitomme.

Qol ntilfä ei falroaifi apilapeinää, 
niin ainafin noffofia fieUä falroaa, 
niitä rooi roieläfin foota. työpön 
roain jouluun!



Vahan maataloudesta 
yleensä.

Olemme täpän faaffa foettaneet jota 
numeroSfa antaa niin paljon tietoja 
fuin fuinfin roarfinaifeSta fäytännölli= 
feSta fananpoiboSta, jonfa rouoffi 
monet yleifet tätäfin elinfeinon paaraa 
foSferoat afiat oroat jääneet fyrjään. 
•Jtyt alfaa fuitenfin olla jo aifa ottaa 
joSfuS muitafin yteif empiä afioita pu= 
peeffi! Odotamme tällä fertaa efityf= 
femme maatalouben yleifeStä tilalta 
meillä.

Dn ollut jo melfein fumoamattomaffi 
tofiafiaffi muuttumana roäite, ettei 
maanroiijelyS piffuroiljelyffenä fannata, 
roaan olifi pyrittäroä niin paljon fuin 
fuinfin piffuroiljelijänfin yptymään 
fuuriffi roiljelySaleiffi tapi myytäroä 
maat femmoifille, jotfa rooiroat parjoit= 
taa roiljetyStä fuureSfa määräSfä. 
täm ä arroelu on joptunut fiitä, että 
roäpäroäfifen on ollut mapbotonta fil= 
pailun laajeteSfa faifilla aloilla pyfyä 
muiben rinnalla. $a tunnustaa täy= 
tyyfin, että meillä ©uomeSfa pyroin nto= 
niSfa feubuin, roarfinfin täällä $tä= 
©uomeSfa, on piffuroiljelijän fäynyt 
rouofi rouobelta ypä roaifeammaffi 
faaba tulot riittämään menoille. 9Baif= 
fa maanroiijelyS onfin tunturoaSti fo= 
ponnut ja roarfinfin farjanpoito on 
fiellä, miSfä on rooitu yptyä ofuuSmei= 
jereitä tapi muita yptiömeijereitä pe= 
rustoinaan, ruroennut tuottamaan pal= 
joa runfaammin fuin ennen, niin fit= 
tenfin omat rapatarpeet eli toifin fa= 
noen rapatta fuoritettaroat menoerät 
lifääntyneet roielä fuuremmaSfa mää= 
räSfä. ©iroiStyffen fopoteSfa oroat 
tarpeet faSroaneet ja fun faifiSta 
töistä, mitfä roieraalta mäeltä on täy= 
tynyt tiettää, on pitänyt palfat maffaa 
rapaSfa, eifä niinfuin ennen luonnon= 
antimiSfa, famoin roairoaiSmaffut ja
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monet funnallifet roerotuffet. Uliin, 
fiitä fe roarfinainen pula on fyntynyt.

(Siellä miSfä fulfuneuroot oroat tyy= 
byttäroät ja roarfinfin faupunfien ja 
muiben fuurten liifepaiffain läpeifyy= 
beSfä on piffuroiljelijänfin oEut pel= 
pompi faaba työnfä tutoffet, roiljetyf= 
fenfä tuotteet rapaffi muuttumaan, 
mutta fybänmailta ja roarfinfin miSfä 
taroattifiafin fulfuneurooja puuttuu, on 
rapan faanti maanroiljeltjällä tuifi 
roaifeata. tämmöifellä falolaifelta ei 
ote fäännölliStä rapanfaantimapbolli= 
fuutta fun rooiSta, jonfa pän fotona 
firnuaa ja aifa ajoittain fuljettaa 
panfatoitten matfojen fautta roarftnai* 
feen myyntipaiffaan tapi parempia 
pintoja faabaffeen roietäfin loitommaffi 
joponfin faupunfiin. SBefiStöjen roar= 
filla afuroilla on fatunnaifena rapa= 
tulona myöSfin, joS pyroä onni fattuu, 
falaStuffen tuotteet. 9le eiroät fuu= 
rimmalle ofalle Qtä=Suomen maan= 
roiljelijöitä ole pyroinfään fuuriffi 
taSfettaroat, roarfinfaan fuin paiffanfa 
pitää yleinen roalituS, ettäfalanfaaliSfin 
on rouofi rouobelta maan roäpenemäSfä. 
Fun faifeSta tästä puolimatta fa!o!ai= 
fen niinfuin muittenfin maanroitjeli= 
joitten on yteifet ja yffityifet rouotuifet 
menonfa rapaSfa fuoritettaroat, niin 
ei ole ipmettelemiStä, että tilallifet, 
joitta on ollut metfiä myybä, oroat 
olleet paluffaat niitä myymään ja fillä 
tantoin pääfemään tuopon fairoattuun 
ja faiffi määräämään rapaan fäfiffi. 
$a fun ei ote ollut ymmärrystä met= 
fien oifeata armoa tajuamaan ja rapan 
tarroiS on ollut fuuri tapi ainafin patu 
päästä jommoifenfaan rapafumman 
paltijaffi, on foroaSti mieltä Kipoitta* 
nut, niin onfo fumma, joS tilallinen 
on ollut niin ferfäS uSfomaan metfäm 
ostajan roafuutuffia ja roalmiS oifein 
aroofylin roaStaanottamaan rapafum
man, jofa ufein on roaStannut tuS= 
fin fymmenettä, joSfuS tuSfin fabam
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nettafaan ofaa metfän tobellifeSta ax- 
rooSta.

DfuuStoimintaliife, jofa meilläftn on 
jo pääSfyt fen roerran juurtumaan, 
että on fyennyt fäytännöSfäfin näyt= 
tämään fiunauSta tuottamia tuloffia, 
on roanhemmiSfa firoiStySmaiSfa fyen* 
nyt {'odottamaan piffuroiljelijän fuur= 
roiljelijän tafalte ja faattamaan hänen 
taloutenfa fuhteetlifeSti yhtä tuottaroaffi 
luin fuurroiljelijänfin. täm ä fuitenfin 
jo luonnoGifeSti fittä ebeUytyffellä, 
että piffuroiljelijä on ollut ammatiS= 
faan yf»tä taitama, fuin fuurroiljelijä. 
DfuuStoiminta on fiten ollut fe mah= 
tama roälifappale, jofa on {'odottanut 
roähäroäfifen talouben ennen tuntemat* 
tomaan afemaan ja afemaan femmoi= 
feen, joSfa hän ei tarmitfe fabehtia 
rooimaffaampaa eifä peljätä hänen 
filpailuaan.

SJleitlä ofuuStoiminta epäilemättä 
faa famanlaifia tuloffia aifaan, jaf)fa 
fe maan pääfee faiffialle tunfeutumaan 
ja meibänfin fanfamme oifein fybäm 
juuriSfaan tuntee ofuuStoiminnan ten= 
hoaroan moiman. -mutta ennenfuin fe 
pääfee finne tunfeutumaan, tarroitfemme 
oifeata maahenfeä, jofa luo uuben 
elämän jäyfiStyneifiin jäfeniimme. 
Qlrnan oifeita ammattitetoja maatalous 
ben eri aloilta, emme pääfe oifeaStaan 
mihinfään. StReibän täytyy tulla roa= 
fuutetuffi fiitä, että ainoaltaan järfi= 
peräinen maanroiijelyS, järfiperäinen 
farjanhoito, metfänhoito, puutarhan» 
hoito, f a n a n h o i t o  ja falaStuffem 
hoito fyfenemät ofuuStoiminnan oheSfa 
fohottamaan maataloutemme fen ny= 
fyifeStä alennustilastaan ja famalla 
tefemään fen fannattaroaffi ja yhtä 
tuottamaffi fuin mitfä muut ammatit 
tahanfa. Suutta ei fe mielä riitä, että 
olemme näistä afioiSta mafuutetut ja 
tunnustamme ne oifeiffi, meibän täytyy 
ne myöSfin faaba fäytäntöön. Sitten 
maSta olemme fillä asteella, joSta uufi,

laajempi fehityS pääfee alfamaan ja 
fulfemaan roielä arroaamattomia muo= 
boStuffia ja tuloffia fof)ti.

QoS mieli piffuroiljelijän päästä 
taloubetlifeSta ahbingoStaan, on hänen 
fiiS £)anfittaroa itfelleen tietoja ammat= 
tiinfa fuulumiSta afroista ja ennen 
muuta maanroiljelyffen ja farjanhoibon 
alalta, jotfa oroat hänen pääelin= 
feinonfa. SJtutta ei fefään roielä riitä 
taloubeEifen riippumattomuuben faa= 
routtamifeffi. §änen on tarfoin ja 
huolellifeSti fäytettäroä h^^äffenfä 
faiffia niitä maanroiljelyffen firoueltm 
feinoja ja muita apuneurooja, joita 
hänen afemanfa ja roiljelySmuotonfa 
laatu tarjoaa.

tämmöinen firouelinfeino, jofa fo= 
roeltuu faifille, joitta on roähänfin 
maata roiljeltäroänä jofo fe on omaa 
tahi toifelta rouofrattua, on fanain 
ja muiben fiipifarjainhoito. Sanoimme 
aluSfa, että maanroiljelijän tarroitfee 
ennen muuta faaba työnfä tuloffet 
rahaififfi rahoiffi muuttamaan. Äait'= 
fein roähimmällä roairoalla hän faa ne 
femmoififfi fanojen hoibolla. SBaiffa 
tofin emme rooifaan ajatella fanaim 
hoitoa maanroiljelyffen oheSfa hyroin 
laajaSfa muoboSfa h<ttj;oitetuffi, on fe 
mähäifenäfin fangen tunturoana raha* 
tulojen hanffijana, fun fitäfin roain 
järfiperäifeSti hoibetaan.

^yrfieSfään fiiS ftihen tarfoituS= 
perään, että hänen ammattinfa fannat= 
taa yhtä ht)™™ fuin mifään muu ja 
että h«n fillä rooi päästä fellaifeen 
yhteiSfunnaEifeen afemaan, että hän 
maanfa muitten afuffaitten rinnalla 
rooi, nauttien firoiStyffen tuottamista 
ebuiSta, tuntea itfenfä heibän fanSfaan 
täyfin yhbenroertaifeffi taloubellifeSfafin 
fuhteeSfa, ei maanroiljelijä, roarfinfaan 
piffuroiljelijä faa jättää fäyttämättä 
hyroäffeen femmoiSta firouelinfeinoa, 
fuin ftipifarjanhoito on.



Vasta-alkaville!

3oS ten enfi muonna aifoo rumeta 
fanoja pitämään ja artoelee, mifä on 
l^lnin luonnollista, fijoittaa ne alulfi 
naluettaan eli läätoään, niin olifi hänen 
ntjt jo rl}höt)ttämä rtamettaanfa fifuSta- 
rnaan femmoifeffi, että fe fomeltuu fanoille 
afunnoffi. Siinä fuhteeSfa enfiffifin on 
huomattama, että namettaan on faatama 
riittämäSti matoa. On fiiS lifättämä 
maloreifiä tat)i taajennettama entifiä. 
•JliiStä ei ote l^öttjä ainoakaan fanoille, 
maan naloetan muittefin afuffaitle, joitte 
malo on t)t)tä tarpeen ja jotfa parem* 
matta miihttjmifettä ja fiitä joutumilla 
runfaammitta antamitta mähitellen for* 
maamat fen mä^ätjen utjrautfen, jonfa 
niiben h>Jtoäffi teemme.

3Jtuu3ta fifuStuffeSta puhumme ma3ta< 
terratta. 9Jt)t maiit huomautamme tästä: 
5Riittämästi maloreifiä navettaan!

Uemittäfää tietoa fananfjoiöosta 

naapureillenne ja fehoittafaa heitä 

ngt jo ryhtymään tarpeellifiin ma* 

rustuffitn fanaljuoneen Ijanffimi* 

felfi tai femmoifen fifnstamifeffi 

enfi touotta marten. Syffyllä moi 

helpolla ostaa fanoja, jotfa muu* 

toin tulifimat teurastettamiffi, 

mntta jotfa fyfenemät olemaan 

pohiafanoina, maiffei niiben tuo* 

tanto mastaififaan niiben tuolin* 

taa. Soitafuita munafatjoja ne 

mielä IjymäUä hoidolla moimat 

munia ja fjantojiffi ne omat oi* 

mallifia.

Vuoksen kanala
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 
kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 

kanssa rahtivapaasti kaikille rauta
tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 
toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo
duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Vuoksen kana
la, Vuokst.

I)uom .! Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa! 

Kirkkaat munat vaihdetaan.

P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia
Maan viljely skon ei ta 

Meijerikoneita
Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja  kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.
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Kanan hoitaja
lt:o  11 |a 12. lu o p io  GHoh. 15 p. 1908 .

faljbelti fuufaubeäfa ja maffaa postin 
fautta ja fuoraan toimituffelta tilattae§fa 1 mf. 30 p. 
tuuofiferta $ o §  mäfjintään 10 ttmofifertna tilataan  
toimituffelta, maffaa louofiferta 1 mf.

3lmoitu§Ijinta on 20 penniä hienolta palstatie  
miltä. — Slmoituffet ja tilauffet lä^etettäföön ofot* 
teella: S a t o o n  S i i p i f  a r j a n I j o i t o t ) f ) b i 3 t t ) 8 ,  
Kuopio.

» m  k a tso k a a
©ellailta Ijenlilöä, jofa ta!oube§= 

faan rouofittain tarpeettomasti fuluttaa 
enempi, tuin Eemeliä on tuloja, pitä= 
mät laitti oifein ajattelemat luottona 
aftainfa hoitajana ja tul)tarina. @a= 
maila taroalla, luin ylfityiltä Ijentitöä, 
moimme arroostetla folonaista lanfa- 
luntaalin. $0 1 maan muotuinen mienti 
on pienempi, luin tuonti, niin filloin 
on epäilemättä raljamaroja fiirtynyt 
maalta poti fuljteellifelti enempi, luin 
on ullomailta laupalla omaan maalian 
tjantittu. SBielä huonommalta näyttä» 
mät maan taloubellifet afiat filloin, 
tun maalian tuobaan fellailtu tama» 
raa, jota lotimaalfa moitaifiin lielpolti 
faaba.

tä llä  lannalla omat nyt olot mei= 
bän maalfamme. 9Jte lulutamme yli» 
maltaan paljon fuurempien fummten 
ebeltä ullomailta tamarata, tun omilta 
tuotteiltamme faamme omilta -mailta, 
©euraulfet fiitä allamatlin nyt jo muofi 
rauobelta enemmän ja enemmän nälyä. 
2)leiltä rahanpuutetta malitetaan niin 
lymtn litlemaatlmalfa, tuin ytfityifil» 
fälin piireilfä. £>ymin tmoleltutta» 
mana ilmiönä nytyifiltä huonoilta ra» 
laajo ilta on fe, että panttiemme fufjbe 
ultomaifiin raljalaitolfiin huononee päi» 
mä päimältä, — ja mieläpä juomat»

eteenne!
taman fuurella liiruulla. — Ultomaifet 
melat lalmamat Ijytrnn Imomattamalti, 
tun taal faatamat lutiltumiltaan tu= 
tiltumat. tämän rouoben enfimäifeltä 
puoliltolta, eli lefätuun miinte päi» 
mänä, olimat metbän ylfityilpanttimme, 
jotta maan lattppa=aftoilfa fuurimmatfi 
ofatfi taljan mambon mälittämät, mat» 
fettamat ultomaille 18,075 miljoonaa 
marllaa, mitä fumma muofi fitten oli 
9,767 miljoonaa, jota maltoin ulto» 
maifet faatamamme nouftroat ainoa!» 
taan 13,769 miljoonaan, ollen tämä 
fumma muofi tataperin 23,368 miljöö» 
naa marllaa. SÖelotlfa on fiil l)uo= 
mattu 8,307 miljoonan talmaminen 
ja faatamilfa 9,599 miljoonan martan 
aleneminen.

Ajotta tämä toto maamme raljatulon 
l)uono tila maituttaa ylfttyiltenlin eitä 
ainoaltaan liilemielten afioilfa, nät)» 
bään fiitätin, että miime muoben ebel» 
lifellä puolillotla noufimat ytfityilpanl» 
tien tatletutfet läl)el 45 miljoonaan 
marttaan, jota maltoin ne tänä muon» 
na olimat main mäljän yli 20 miljöö» 
naa marllaa.

Dttalaamme huomioon, että fuurim» 
mat tulot maahamme on faatu met» 
ftltämme; eli toiftn fanoen metbän tan= 
famme paral tulolätjbe on fiitä luon»



non tuotteelta, jonfa f)i)inciffi meiltä 
on roähemmän työtä tehty. SDlutta 
mitenfä fitten fäypi, fun metfät top= 
puroat taf)i mäfjenemät fiit»en määrään, 
ett’eimät niiben tuotteet enään olefaan 
meibän fuurimpina roientitaroaroinam= 
me! &ofin tätä roähenemiltä moibaan 
lainfääbännön ja tmoleUifelta metfäm 
poibon aroulla paljon el)fäiltä, mutta 
fuitenfin on famatla olettama Buo= 
mioon, että elämän maatimuffet päimä 
päimältä falroaroat, jotfa ulfomailta 
tuontia meillä luultaroalti yhäti yltä 
pitämät eli’emme tarpeitamme rooi foti= 
maalta faaba. — Seinää on, että 
fanfan lifääntyelfä ja ulfomaan tuot= 
teiben rouofi rouobelta farttuelfa, met= 
filtämme roaltaifuubelfa roähentyroät 
tulot eiroät enään rooi famalfa fuh= 
teelfa fun tähän faaffa, tafoittaa tuon= 
nin ja roiennin roälilten maffujen fut)= 
teitä. Senpä täf)ben olifi meibän nyt 
jo foitettaroa faaba fuurimmat tulomme 
fetlaifelta tuotannon lähteeltä, jonfa 
ehtymiltä ei roielä tuleroaifuubelfafaan 
tarroitfe pelätä ja jonfa hebelmätli= 
fyyttä moimme lifätä fen enemmän ja 
mottipuolifemmin futa paremmin fitä 
hoibamme ja fen tuotantofyfyä eteen= 
päin autamme. SeEainen tulolähbe 
on m a a n m i l j e l y l  f a i f f i n e  
f i r o u h a a r o i n e e n .

SJtaalta faabaan roiljaa, maa fal= 
maa farjamme ruuan ja maalta faam= 
me myölfin faiffi muut tarpeemme 
jofo fuoranaifelti tai roälillifelti.

■Jlyfyaifana ei enään fellainen rnaam 
roiljelijä elä, jofa ainoaltaan roiljan 
falroattamifella aifoo h^nffia toimeen* 
tulonfa. Senpä täfjben on meilläfin 
alettu yhä enempi ja enempi fehittää 
roarfinaifen maanroiljelyffen ohelfa far= 
jan=, falroi=, puu= ja met)itäil= fefä fiipi= 
farjan hoitoa y. m. Suutta fuitenfin, 
roaiffa näille firouelinfeinon haaroitte 
onfin nyfyaifana alettu antaa tunnul= 
tulta, oroat jotfut näiltä fittenfin taf)=

toneet jääbä fyrjään. — ©rittäinfin 
fellainen tärfeä firomelinfeino, fun fiipi= 
farjanhoito, näyttää näihin faaffa jää= 
neen meibän maanroiljelyl=afioita aja= 
roien johtomieltemme huomaamatta.

Fun otamme huomioon, että maa= 
harntne tuobaan rouofittain, oloihimme 
nähben, taroattoman fuuret määrät 
fiipifarjan tuotteita, niin täytyy i£)me= 
teliä fitä, ettei tämä feiffa ole jo en= 
nen herättänyt meibän maamme maan= 
roiljelylalalla työlfenteleroien jof)to= 
mieltemme huomiota fuuremmalfamää= 
rälfä fuin tähän faaffa.

@fim. muonna 1906 tuotiin maa= 
hamme 3Benäjäitä ja muilta mailta 
yhteenfä 1,897,484 marfan ebeltä mu= 
nia ja fyox)peniä niinifään Söenäjältä 
ja ulfomailta 248,514 marfan armolta 
fefä teuraltettuja ja elämää fiipifarjaa 
yhteenfä 44,074 marfan ebeltä eli ftig 
taiffianfa 2,190,072 marfan ebeäta fityi* 
farjan tuotteita yhtenä ainoana muonna.

SBaiffa meibän maahamme näin pal= 
jon fyfymyffelfä olemia tuotteita tuo= 
baan, niin ei fe fuitenfaan tobilta fitä 
etfei meillä nyt jo niin paljon fiipi= 
farjaa tjoibettaifi, etfei tätä fotimailta 
tarmetta faataifi oman maan tuotteilla 
tyybytetyffi. Fananhoito on meillä 
jo fiffi yleiltä maalailfanfan felfuu= 
belfa, että nämät tarpeet faabaan fyllä 
helpolti fotimaalta, fun maan fyfeni= 
fimme näitten tuotteiben faupan niin 
järjeltämään, että myytäroät munat ja 
teuralfanat fefä höyhenet faifimme f)el= 
polti marffinapaifoille fuletetuiffi. Siif= 
fuelfaan laajemmalta maamme eri 
ofilfa, näfee fanoja melfein faiffiatta 
fylilfä, taloilfa ja torpilfafin. — Fun 
näiben omiltajain fanlfa tulee puhetta 
fananhoibolta, niin ufeat heiltä myöm 
täroät, että fananhoito olifi tuottamaa 
ja h aie joitettaifiin fitä laajemmalfafin 
mitalfa, fun roain faataifiin munat ja 
fetroäifin falroaroat liiat fuffopojat 
myybyiffi.



9liinfuin ebeltifeSfä firjoituffeSfani 
olen maininnut, on tuollaisten
mäkien tamaroiben faupaffi jääminen 
meibän parroaan afutuSfa maaSfamme 
ilman yhteistoimintaa paljon panfa= 
lantpaa, fuin naapurimaiSfa, joiSfa ei 
tarmitje munien ostajien pitfijä mat= 
!oja fuleffia ennenfuin paluamanfa ta= 
maramäärän jaamat.

SJtutta eimät nämät pitfien matfojen 
tuottamat panfaluubet fuitenfaan ole 
rooittamattomia, joS main meille faa= 
baan peruStetuffi fefä paifatlifia että 
fofo maata fäfittämiä

«Sityifarjantuotteiben ntyynti= 

ofuuSIuntifl.

SReibän oliji foetettama jaaba roä= 
pintäin jofa maamme fiplafuntaa fof)= 
ben fyntymään i)fji fiipifarjantuottei= 
ben myynti=ofuuSfunta. ©n tarfoita 
fitä, että näiben ojuuSfuntien paltinnot 
pitäifi olla mälttämättömäSti juuri itje 
fiplafunnan feSfuffeSfa, maan että fiellä 
miSjä jiipifarjanfjoitajia tipeämmäSfä 
afuu ja miSfä eri paifoilla afianpar= 
raStuS näyttää oleman fuurin. DfuuS= 
funtia olijimat melmollijet juuri ne 
ftipifarjanpoibon li£)otuS= ja fiitoSlai= 
toSten omistajat perustamaan, jotfa 
mapboEifeSti yleijiStä maroiSta faifi= 
mat apurapoja näiben laitosten yllä= 
pitämifeffi. SJlutta että fiipifarjan* 
tuotteet fotimaaSfa aina roarmaSti faa= 
taifiin faupaffi, oliji mielä faiffien ym= 
pari maata peruStettamien ofuuSfum 
tien liityttäroä fitten ypteen ja peruS= 
tettama ypteinen feSfuSofuuSfauppa, 
maiffapa |jelftnfiin, jofa, famalla fuin 
fe mälittäifi tamarain fauppaamiSta 
fotimaifille ostajille, panffifi mäpitellen 
munien ja muiben fiipifarjatuotteiben 
ostajia myöSfin ulfomailta, jonne fit= 
ten tuotannon farttueSfa ja liiffeen 
laajeteSfa taroaroita läf)etettäifiiin. —
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UlfomaalaiSten efimerffi tobiStaa 
meille, että niiSfä maiSfa miSfä paEi= 
tuS ja taloubeEifet feurat omat rumen= 
neet fiipifarjanpoitoa tarmoffaaSti ebiS= 
tämään, on tällä alalla reippailla aS= 
teleittä menty eteenpäin, täm ä onfin 
luonnollista, fiUä ei mifään muu maan= 
miljelijän myyntitamara, miljaa ja far= 
jantuotteita lufuunottamatta, mene niin 
pelpoSti faupaffi fuin juuri munat ja 
teuraStuStinnut. — SReibän maamme 
puu= ja faSmitarpan fefä mel)iläiSf)oi= 
toa tuSfin milloinfaan moitane niin 
forfealle fepittää, että niiben tuotteista 
paifuifi meille puomattaroaa roientita= 
maraa, ftltä puu= ja faSmitarpantuot= 
teitä emme me fyfene jiinä määräSfä 
ja niin puofeaEa faSroattamaan, fuin 
eteläifimmiSfä maiSfa, miSfä ilmanala 
on laupfeampi, fuin meillä; ja lypy= 
mien fejien rouoffi tuSfin me tulemme 
foSfaan niin paljon punajaa faamaan, 
että fitä farttuifi yli omien tarpeittemme. 
Suutta jiipifarjaa me fyttä moimme 
faSroattaa ja poitaa yptäpyroäEä me= 
neStyfjeltä, fuin eteläijemmät naapu= 
rimme ja mieläpä joiSjafuiSja fupteiSfa 
roäpä paremminfin fuin nämät.

($atfoa).

Hatsen sopivaisuudesta 
kananhoidon edistä

misessä.

$pä enemmän ja enemmän on fa= 
nanpoito miime aitoina rumennut ebtS= 
tymään ja laajemmille aloille leroiten 
on fe faanut fannatuSta, mutta pat= 
jon on mielä teptäroä tämän afian 
ebiStämifeffi. Dlifi ypä uuhelleen toi= 
mittama fiipen fuuntaan, että innoS= 
tuffen fytemä tuli roiimein leimaptaifi 
ja toifi ilmi fananpoibon fannattaroai= 
fuuben, fen fuuren pyöbyn ja tärfeän



talonbellifen merfityffen. $oS tälle 
nfialte tobetliSta menestystä palutaan, 
on nailten tartuttama afiaan fäfiffi. 
«Sillä fananpoito ja fen eteenpäin roie= 
minen fuuluu etupääSfä naifille, foSfa 
fe on niin läpeifeSfä ypteybeSfä nats= 
ten muiben toimien fanSfa ja moimme 
mainita, että nainen luonteenfafin puo= 
Iestä paraiten fomeltuu fiipen, pän pa= 
raiten puomaa niiben fiimeffäiben pie= 
nimmätfin tarpeet ja moi muiltefin 
felittää että fanoja tulee pettällä puo= 
ienpibotla tunnottifeSti poitaa, jotta 
niistä moifi olla tofipyötyä. -Jlaifet 
tietämät myöSfin, miten fuureSta mer= 
fityffeStä fanalan tuotteet omat ta!ou= 
beSfa, miten moneen eri tarfoituffeen 
niitä moibaan täyttää, Sitäpaitfi tun= 
tuu pauSfalle jofaifeSta ja marfinfin 
mäpämaraifen perpeen emännästä faa= 
ba fiemoinen rapafumma rouoben fu= 
tueSfa puoletta poibetuSta fanaparmeS= 
taan. täten faSroaa innostusta työ= 
pön ypä uuhelleen uufiin parempiin 
ponniStuffiin. 2lfiaan innostuneet nai’ 
fet, äibit ja fifaret moimat pyroättä 
tapbollaan pupella ja efimerfitiä innoS= 
taa muttafin. SReibän naisten pitäifi 
aina täyttää fopimaa tilaifuutta py= 
mäffemme, pupuen toifitiemme opetta= 
mia afioita, myöSfin fananpoiboSta 
omien fofemuStemme mufaan, näin to= 
bella olifimme toifillemme ja fofo maat= 
lemme pyöbyffi. (Silloin monet tur= 
pat afiat ja jutut jäifiroät pois feSfuS= 
lelustamme. Sen fijaan mitä täpän 
aSti olemme alaS repineet ja pajoitta* 
neet ypteiSfuntammefin fuureSta muu= 
rapaiSpefäStä, moifimme nyt uuhelleen 
ypteiStoiminnalta finne tafaifin miebä. 
Fun innostus on leminnyt laajempiin 
piireipin, niin on muoboStunut ipan 
fuin itfeStään jonfinmoinen ypteiSfunta, 
joS fitä niin moifi nimittää. tällai= 
feSfa ypteiStoiminnaSfa omat naifet 
paifaltaan fananpoitoa ebiStämäSfä.

Fun maan on innostusta ja pymää

tahtoa, niin moi fananpoito SuomeS= 
fafin naisten apferuuben ja tarmoffai= 
fuuben fautta päästä fufoiStuffeenfa. 
Silloin moimme fanoa, että Suomen 
naifet oroat fopiroia ei ainoastaan 
omaSfa maaSfaan, mutta roielä fen ut= 
fopuoleltafin ebiStämään fananpoitoa.

s . an.
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Perustettu munaimnyynti- 
osuuskunta.

^einäfuun 13 p:nä oli 9tutafolla 
S. Siönfön taloSfa Saroon Siipifar= 
janpoitoypbiStyffen fiertäroä neurooja 
pitämäSfä efttelmän fananpoiboSta. 
Söäfeä oli faapunut tilaifuuteen noin 
70 paiffeille.

päätettiin panna toimeen munain 
ypteiSmyynti. Sitä roarten roalittiin
4 penfinen toimifunta, jofa pitää puo= 
Ien fofouffeen futfumifeSta, fääntöjen 
panffimifeSta y. m. täpän roalittiin 
pupeenjoptajaffi perra $afe 9?uotfalai= 
nen, jäfeniffi: emäntä Juliana 9tuotfa= 
lainen, neiti SBilina Fainutainen ja 
neiti Siina tuominen.

s. an.

Sulkasato.

SBiime numeroSfa jo lypyfäifeSti 
mainitfimme tästä luonnon järjestyt* 
feSfä tapapturoaSta uubiStuffeSta fiipi= 
farjain elämäSfä. Se fattuu luonnon 
tilaSfa aina fopta fen jälteen, fun Iin» 
tujen pefimiS= eli jiitoSfaufi on päät= 
tynyt, mutta fefySfä tilaSfa olemilla 
linnuilla fe rooi fiirtyä myöpemmäffi 
ja uubiStuSfautta rooi feStää pitem= 
pään.

Futen on yleenfä tunnettua, fabot= 
taa lintu tällä faubella roanpat fulu=



neet pöypenenfä ja faa niiben fijaan 
aiioan uuben purnun. Sttutta patroa 
lienee ajatellut että tämä rouotuinen 
uubiltultyö on linnulle tuifi tarpeella 
nen fen muoffi että pe elämifenfä yltä= 
pitämifeffi omat niin riippumat pöype= 
nistään, jotfa omat peiliä juojana paf= 
{'alta maltaan, fulfuneumoina ja rnyöl 
fuojaamat peitä roipoEifilta. Syyltä 
että ilma, tuulet ja monet ulfonaifet 
feifat fuluttamat pöypeniä, omat ne 
muotuifelti uubiltettamat, jotta rooifi= 
mat täyttää teptäroänfä eimätfä jättäifi 
lintua pulaan. $o!fu! näfee lintuja, 
joilta melfein faiffi pöypenet omat 
ypfaifaa pubonneet, ainoaltaan fiipi= 
fulat omat jälellä. 9Re uubiltumat 
aina alteettain ja parittain. Suonto 
on näet pitänyt puolen fiitä, ettei lin= 
tujen lento tällä ajalla tule tuntumain* 
min päirityffi.

Suonnontilalfa tämä uubiltu! ta* 
paptuu, futen fanottu, peti fiitolfauben 
päätyttyä, jolloin linnulla on runfaim= 
min ramintoa. tämä feiffa miittaa 
fiipen, että fanatfin fiipen aifaan tar= 
mitfemat pymää ruofaa. $a niin on= 
fin tämä aifafauft fanoille pymin tär= 
feä. huolettoman poibon fautta rooi= 
mat pe fiEoin peifontua niin, että omat 
fyfenemättömät munimaan pitfäffi ajaf= 
fi, jolful aina femääfeen alti.

pöypenet fifältämät enimmiten typ= 
pipitoifia ja fimennäilaineita. $yroät 
ja milja yleenfä fiil eimät moi filloin 
olla fanojen pääramintoaineina, folfa 
ne fifältämät roerrattain mäpän näitä 
aineita. $o l fanat faamat juolta roa= 
paina, moimat pe fyllä itfe panffia it= 
felleen tarpeellifen määrän eläimellifiä 
aineita ja fopimaa falmiramintoa yn= 
nä muita aineita, joita fanat mailtonfa 
mufaan fyömät, fun maan peiliä on 
fiipen tilaifuutta ja jonfa fautta fulfa= 
fabon fepityl ebiltyy. Suutta joi fa= 
nat pibetään aitauffilfa tapi peibän 
luonnoEifet metfältyl= ja laibunmaanfa
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omat rajoitetut, riippuu onnellifelti ta= 
papturoa fulfafato omiltajan puolelli* 
felta poibolta. Ainoaltaan filloin fuin 
fulfafabon fepityl on pymin myöpäl= 
tynyt ja fanat tarmitfemat myölfin 
lämmittämää ramintoa, moi peibän ra= 
mintonaan olla */* tapi 1/s jymiä. 
Dprat ja faurat muorotellen annettuna 
omat fopimimmat fuimarepuaineeet. 
©affarepuna otifi fopiroimpina mepnäle* 
feet ja roupitut faurat, puoleffi fitm= 
piafin. $ofa toinen päimä olifi fiipen 
pantama joitafin lipanjätteitä feittiöltä. 
Faunit (la fäällä olifi pyroä panna tee= 
lufifallinen tulifuffaa aina folmea fa= 
naa fopti noin folmalti miifolfa. ©a= 
teifetta fäällä fitä ei pibä tepbä, fillä 
riffi amaa pifireifäfet ja fanat moimat 
fen fautta pelpolti fylmettyä. 9Jtufer= 
retut tuoreet luut omat paral rarointo, 
joita rooi antaa 2 ä 3 fertaa roiifolfa, 
eifä filloin tarroitfe pitää puolta muulta 
eläimellifeltä raroinnolta. Fanojen 
juomarittaan olifi pantama ruoltei= 
nen rauta Ufoon, fen fautta pyfyy fa= 
nojen roatfa funnolfa ja roaifuttaapa 
fe pöypenien roäriinfin. Farfeata fo= 
raa ei myölfään faa unpottaa. $otta 
fulfafatofaufi joutuin fepittyifi, oroat 
fanojen afunnot ja aitauffet pibettäroät 
pyroin puptaina ja on peille roarattaroa 
täyfin turroattu fuojapaiffa fateifen ja 
fylmän ilman fattuelfa. $a fyöpä= 
läifet olifiroat faataroat päroiämään, 
fillä niiben olemalfaolo pibaltuttaa 
fulfafatoa.

©opiroalti ruofittu ja poibettu fe= 
roääEä fyntynyt nuori fana munii jo 
fyffyllä eifä enfi muonna ole fulfafa= 
bon alainen. Suutta petmi= tapi maa= 
lilfuulfa fyntyneelfä fanalfa tapap= 
tuu fulfafato, fillä fe rupeaa munimaan 
jo fefätlä ja fulfafato fattuu fitte fa= 
maan aifaan fuin roanpemmille fanoille. 
taroaltifilfa oloilfa feltää pöypenpu= 
roun täybeEiltä uubiltulta noin folme 
fuufautta; fen ajan fuluelfa ei fanan lipa
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ole muraffaa eifä muutointoan oifeitt 
fopiroaa fyötämäffi. 9ie fanat, jotfa 
aiotaan f)äroittää ja jolfa fulfafato 
näyttää rupeaman myöpäifelti fepitty= 
mään, oroat raroittaroat runfaalla mu= 
nia fepittäroällä raroinnolla, jotta ne 
ferfiäifiroät munia niin paljon fuin 
fuinfin ja oroat fitten teurastettaroat 
tapi teuraiffi myötäroät peti fun fulfa= 
fato näyttää alfaroan.

Kukkojen erottaminen eri 
karsinoihin.

$ärfiperäifen fananpoibon roaatimuf= 
fiin fuuluu fefin, että fufot erotetaan 
eri farfinoipin tapi ofaltoipin fanoilta 
erilleen, tä tä  menettelytapaa ei meillä 
fuitenfaan taroallifilfa oloilfa taroata 
juuri milfään.

Qlfeältäfin jo näyttää, fun felfen= 
falrouifet fuffopojat foetteleroat roetää 
allenfa faman ifäifiä fananpoifarauf= 
foja. ^aitfe fitä, että fuffopojat fiu= 
faamat ja rääffääroät fananpoifia niin 
paljo, että niiben falroaminen ja mu= 
nimilfyfy fiitä färfii ja myöpältyy, ei 
fuffopojilta itfestään tule fytliffi rooi= 
maffaita ja toimintafyfyifiä fiito§eläi= 
mifft felpaaroia, eifä ne teuraltuleläi= 
minäfään faarouta fitä fofoa, jonfa ne 
muutoin rooifiroat faarouttaa.

SBanpemmillefin, jo fiitoffeen felpaa= 
mille fufoille on tärfeätä, että ne fyffy= 
ja talroifuufaufina pibetään erillään 
lanoilta, fillä fen fautta munat fitten 
feroäällä pariintuelfa tuleroat täybelli= 
femmin pebelmöityneiffi.

Qofa fiil taptoo faaba oifein elin= 
rooimaifia fiitoleläimiä itfelleen, ja fufa 
niitä ei taptoifi, erottafoon fufot, fefä 
manpemmat että nuoremmat, nyt peti 
eri ofaltoon. SBarfinfin femmoifilfa 
paifoin, milfä pibetään ufeita fuffoja

merrattain aptaalla alueelta, on tärm 
moinen eroittaminen tuifi tarpeellinen.

Ufeimmilfa paifoin, milfä pibetään 
ufeita rotuja, rooiroat fanat fulfea?roa= 
paalti ympäri, mifä näin nyfyaifana 
aina olifi pibettämä fääntönä faiffialla 
ja järjeltää eli aibata fufoille erityi= 
nen „fuffotarpa". Fuitenfin on tnuil= 
tettaroa, että fefin on teptäroä riittä= 
roän fooffaaffi ja roaloifaffi, niin et= 
teiroät foroin faipaa rajatonta roa= 
pauttaan, jota näferoät fanojen naut= 
iiroan.

Fuffojen rarointona on lelfiaifana 
pibettäroä jyroiä, fauroja ja opria, joita 
fylroetään pepfutpin, roipantaa nurmea 
niin pal|on fuin roain paluaroat fyöbä 
ja mifäli mapbollilta pari fertaa roii= 
folfa muferrettuja luita. 9iiittäroälti 
falffiainetta ja farfeaa foraa tulee peiliä 
aina olla faataroana.

Duorten kukkojen 

lihottaminen.

9Jloni fananpoitaja parmittelee, fun 
näin fyffyfefällä pänen futtretta puo= 
lella ja roairoannäöllä täpän alti elä= 
tetyiltä ja pyroin menestyneiltä poifa= 
filtaan toinen toifenfa perältä rupeaa 
fäpeällä foraäänellään matfimaan fu= 
fon roirttä ja fitte ofottaa, että päneltä 
tuleefin fuffo. SJloni on fai myölfin 
piljaifuubelfa ipmetellyt, fun ei tiebä 
eifä fofemulfaan ole opettanut jo mu= 
naita näfemään, tuleefo fiitä fuffo 
roai fana, jotta olifi nuo „fuffomunat'' 
rooinut myybä tapi fyöbä ja panna 
roain „fanamunat" paubottaroiffi. @e 
roaan on totinen tofi, että faifilte fa= 
nanpoitajille tulee noita fuffopoifia 
paljoa enemmän fuin mitä pän on 
toimonut, ja nyt mietittää, millä ta= 
rooin niiltä fuurimman ebun faifi.
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©yffyttä on tuo muotoinen „par= 
roennulpaffuu" fanatarpalfa toimiteta 
taraa ja filloin päroitettäroä, myymällä 
teuraleläimiffi tapi fotona teuraita» 
malta faiffi folme muotta roanpat fa= 
nat ja riltiftitoffelfa fyntyneet fuffo= 
pojat ja faiffein ufeimmat muutfin 
fuffopojat. Fylläpän folme muotta 
roanpa fanafin roielä pailtiffi felpaa, 
mutta paraimmat perffupalat faa nuo= 
riita fufoilta, joi ne oroat pyroin fyö= 
tetyt. <$i pibä fuitenfaan luulla, että 
5:lfä fuufaubelfa faa felfifofoilta ro= 
tua olemilta fananpojilta 3 ä 5 filoa 
fananlipaa, joilta maffetaan loilta 
marffaa fitolta, filloin ereptyy fuurelti. 
Dn päältäroä felroille fiitä, että pyroän 
tuloffen faarouttamifeffl täytyy jotafin 
fultantaafin. Dn lalfettu, että noin 
©mf. 3 ä 1: 50 upraul fanaa tapi 
fuffoa fopti ainafin tulee fyfymyffeen, 
ennenfuin niiltä fyfenee faamaan fem= 
moilta taroaraa, jolta myybelfä fau= 
pungilfa rooi faaba pyroän pinnan.

SBiiben fuufauben ifäifinä teuraiffi 
aiotut fufot oliftroat fernaimmin jo 3 
ä 4 miifon roanpoina erotettaroat 
muilta poifafilta ja fuljettaroat erifoi= 
feen aitauffeen eli tarpaan. ©nfiffi 
on pibettäroä puolta fiitä, että ne fal= 
roaroat ifoiffi f. o. faaroat fooffaan 
luurafennuffett, jonfa ympärille fitten 
fyfenee tarroittaroa lipaferrol muobol= 
tumaan, tä tä  tarfotulta roarten ne 
tarroitferoat aroaran liiffuma= ja tem= 
mellylpaifan. ©Hei ote roepnää faata= 
roilfa, niin fitten opria aamiaifefft, 
faffaruofaa päiroällifefft ja fitten fau= 
rafefailta roepnää tapi opraa iltaifeffi 
niin paljon fuin roain jaffaroat fyöbä. 
Fauramäärää on lifättäroä roäpitellen 
ypä fuuremmaffi. tämän lifäfft tie= 
tylti foraa, roipantarepua ja falffipi= 
toifia aineita puuttumattomalti. Fun 
eläimet oroat 3 fuufauben roanpoja, 
rooibaan päiroällifefft antaa niin rooi= 
mafalta faffaruofaa fuin peille roain

felpaa, n. f. lipajätteitä, feitetyitä pe= 
runoita, maitoon feitettyä faurapuu= 
roa y. m. Slamiatl= ja illallilate= 
rioina täytyy ypä ebelleenfin olla fo= 
fonaifia jyroiä, fillä fen fautta, että jy= 
roät furoulfa pienonturoat, pyfyroät 
eläinten ruuanfulatulelimet funnolfa.

Neljännen fuufauben enfi roiifolta 
alfaen ruroetaan fupiltamaan tarpan 
eli aitauffen pinta=alaa, niin että fitä 
jää roain noin 60 ä 80 neliöfentimet= 
rin ala eläintä fopti. sJtyt rooi näiltä 
erottaa fiitoffeen aiotut pupbalrotuifet 
fufot, jotfa roäriltään ja ruumiinrafem 
nuffeltaan näyttämät tyypiEifiltä eli 
mallifelpoifilta. Sipotettaroille poifa= 
fitte ei nyt enää anneta aamiaifeffi 
fofojyroiä, roaan fen fijaan faffaruo= 
faa, jota peille pibetään tarjona fofo 
päiroän, fefä roipannelta, foraa ja pii= 
liä. Fofojyroiä, fauraa ja opraa am 
netaan illallifefft.

SBiibennen fuufauben enfi roiifolta 
alfaa roarfinainen lipotul, ja nyt ei 
anneta fofojyroiä. 9tyt on roain fäy= 
tettäroä femmoifia aineita, jotfa lipo= 
tulta ebiltäroät, fuitenfin ftlmällä pi= 
täen, että ruuan laatua fen roerran 
roaipbellaan, että elätit eiroät fiipen 
fyllälty. ^elppopintaifet riilfiryynit 
eli fuurimot, joita on maitoon feitettp, 
oroat erinomainen lipotulatne, famoin 
perneet ja parout, jotfa pienoffi jau= 
pettuina ja feitettyinä jonfun ralroa= 
aineen fanlfa, faaroat ipmeitä aifaan. 
kalmaa on elufoitte annettaroa rum 
fain määrin, mutta ei paloilfa, roaan 
julatettuna ja fefotettuna faffaruofaan. 
^uomattaroa on, että faffaruuan tulee 
olla niin fiinteätä fuin fuinfin, fillä 
roetelänä tapi Itmaifena fe moi tur= 
mettä fofo lipottamilpomman.

Futen ebeltä puomautimme, on roii= 
ben fuufauben ifä fananpojitte fopiroin 
teuraltulaifa, mutta joi ntiben ruofa= 
palu pyfyy pyroänä ja paino lifääm 
tyy, moi niitä Upottaa roielä jonfun



aifaa, fiEä futa enemmän ne painamat, 
fitä paremman pinnan niiltä faa.

SuonnoEilta on, että fanapojat 
omat lipotettamat famaEa tamoin fuin 
fuffopojat, mutta fun niiben paino ei 
läpelfään moi noulta fuffopoifain ar= 
moifeffi, ei ole niiben Upottamiselta 
niin juurta pyötyä fuin fuffopoifain. 
Fanapojat meiEä fitä paitfi mielä fäy= 
mät faupaffi fäyttöeläimiffi, joi niiben 
emät omat oEeet rotufanoja, raaiffapa 
itfe oUfimatfin riltifiitoffen tuloffia.

lämmöiltä tipottamilmenettetyä tie= 
tylti ei fannata noubattaa femmoifilfa 
feubuilfa, jotfa omat niin faufana fau= 
punfipaifoilta, milfä pienoEe fananli= 
paEe annetaan fen oifea armo ja pin=

taafin maffetaan fen mufaan, että rap= 
tifutut tulemat faEiifft tapi fuletul muu= 
toin panfataffi. Sieltä on tietylti paral 
tyytyä mäpän roäpempään lipottamifeen 
ja fyöbä perffupalat omaan fuupun.
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— 9lt)ljtt)lää ajoisfa pomntaa» 
maan pyuriä taltmafuntoja niiUe 
lanoille, joita aiotaan elättää tai* 
toen gli. 3os afunto jo on ole» 
masfa, laitettafoon fe pytmsfa ajoin 
pytoään Inntoon. Slnfara pupöts= 
tus etxipääsfä falfiUa ja faiffi fyö= 
päläisten pefäpaifat pois.

Anttolan Kanalan —

tuoreita munia
on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

llDitijomöen kanoin
H. 1. maanviljelysseuran siitoskeskusta, myy 

siitosmunia parhaista valkoisesta Leghorn- 
kanoistaan 25 p:iä kpl. hyvin pakattuina. 

Lähetetään jälkivaatimuksella tai postietuan- 
nilla. Bruttotulo viime vuonna oli 1,048 
mk. 97 p:iä, eli 13 mk. 11 p:iä kanaa kohti. 
— Kanalan osoite on: Oitti.

Munalan Kanala, Lahti.
Järkiperäisesti hoidettu siitoskanaia, perustettu 1902,
Erikoisalana Valk. Leghorn rodun kasvattaminen.

Maaliskuusta alkaen myydään taatusti hyvin hedelmöityjä siitosmunia 
valituista, puhdasrotuisista, runsaasti munivista Valk. Leghorn ka
noista, jotka polveutuvat ulkomaan paraimmista siitoskanoista: Jokavuotinen verenuudistus.

Takaus: Kirkkaat munat vaihdetaan. Ensimäinen ja toinen palkinto Kuo
pion näyttelyssä 1906. Huolellinen pakkaus. Hinta 30 p. kpl. Rajoitettu määrä Harm. 
Plym. Rock siitosmunia ä 30 p. kpl.

Lähetetään postietuantia tahi rautatiejälkivaatimusta vastaan. Tilatkaa ajoissa!

K a i k k i a  järkiperäiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehill 
fXdlfiVBVld tehtaan maailmankuuluista hautomakoneita ja emoja, luumyl- 
lyjä, apilaanleikkuukoneita, y. m. v. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kana
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

Söagtaaroa toimittajia: %$x. (S^SImoniemi. — ®u3tantaia: ©aroon (Stipifarjant)oitor>t)bi^tt)§. 

Kuopio 1908. kirjapaino „@anan roalta".



Kananboitaja
lt:o 13 ja 14. luopio Stjpk. 15 p. U. 1908.

fafjbeSti fuufaube§fa ja maffaa postin 
fautta ia fuoraan toimituffelta tilattaeSfa 1 mf. 30 p. 
touofiferta. 3o §  n i i n t ä ä n  10 muofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

$lmottu§Ijtuta on 20 penniä hienolta palStati* 
miltä. — ftlmoituffet ia tilauffet läfjetettäföön ofot* 
teeöa: S a t u o n  S i t p i f  a r ia n f j o i t o t j f y b i S t t )  §, 
Kuopio.

l^alsokaa eteenne!
Cgattoa).

$c l otamme huomioomme millainen 
ilmanala on ©anabalfa, jolfa fanan* 
hoito on nyt tyrnin forfeaEe levittynyt, 
niin juomaamme, että taimet omat 
fiellä ylintalfaan paljon fylmemmät 
luin meillä, ©anabalfa, famoin tuin 
meilläfin, on maa feroääEä fylmän ja 
foroan taimen jälteen täybeEeen pul)= 
biltunut ja mapaa feEaifilta taubin* 
fiemenistä, jotfa omat laul)feampt=il= 
maifilfa mailfa hyroin ilfeänä ja tu* 
Ijoifana moimana fanaloille. itiinpä 
efim. Juurin ofa niiltä taubeilta, joita 
finaloifiol (tiet. nimellä gregarinosia) 
fynnyttämät, eimät meillä faa fitä 
rcaufjtia, fuin etelämmilfä mailfa, fillä 
finaloifiot fuoleroat auttamattomalti 
jo 0° (£. tämäfin feiffa on epäile* 
mättä fanatarfjoillemme hyroin tärfeänä 
etuna.

Omien pitfä=aitailten fofemullemme 
fautta olemme tulleet huomaamaan, 
että meibän fylmät taimet eimät niin 
fuurelti rafita fanoja, fuin fitä fen* 
tiefi enfi fatfauffella luulifi. ©eEaifet 
fanarobut, jotfa eteläifimmilfä mailfa 
alfamat aifaifin munia, tefemät fen 
myöl meilläfin, joi main fanojen olin* 
paifat laitamme fellaififfi, että niiEä

on fefä tarpeeEinen määrä liifunta* 
alaa, että lämpöä niiben |uonei!fa. 
©tenfin feEaifet fanarobut, jotfa omat 
peräfin fylmemmiltä mailta, tai jotfa 
omat rneiEä jo »taimettuneet", f. o. 
oroat ufeammilfa fufupolroilfa fyyroäEä 
meneltyffeEä ilmanalaamme feltäneet 
ja roäl)iteEen fiipen jo tottuneet, me* 
neltyroät meillä miltei paremmin, fuin 
efim. tanlfalfa. ©fim. Sangl|aul= 
fanarotu, jofa, oEen peräfin S0lanbfcf)u= 
rialta, on &elfi=($uropaan tuotuaan 
enfimmältä näyttänyt fieEä paremmilfa 
oloilfa roiiljtyroän erinomaifen Ijyrotn, 
mutta muutamien fufupolroien perältä 
on fe tuEut araffi faifiEe taubeiEe ja 
myölfin fen l)yroät ominaifuubet mu* 
na= ja lif)atuotannolfa oroat fuurelti 
alenneet, jotaroaltoin f e on ^oihjoil* 
9luotfilfa ja -Jlorjalfa famoin fuin 
rneiEä ©uomelfafin meneltynyt fjyroin, 
roäfyääfään rotuominaifuuffiaan menet* 
tämättä.

SJleibän maalfamme on maankin* 
nat paljon Ijuofeammat, fuin naapu* 
rimailfa, joten fuurempienfin fanatar* 
hojen perultaminen on tääEä t)uo= 
feampi, fuin fieEä. Siafennulpuut oroat 
niinifään Ijuofeammat meiEä ja myöl*



fin ne roä^ät polttopuut, mitä lana» 
loilfa tarroitaan, omat meillä fjuo» 
feammat.

SHitä taal fanojen ruofaan tulee, 
niin omat faurat — fanojen pääta= 
minto — ja roifyamteffet meillä f)uo» 
feammat, fuin ulfomailta. 2Bef)näle» 
feet oroat ainoaltaan f e Uailta fanan» 
ruofaa, jota täytyi) ulfomailta tuoba. 
Sulutta ammattitaibon feljityttyä ja fo» 
piroalla roailjtelutta fefä ruofinnan eri 
rouoben aifana taitaroalti järjellä» 
mällä, rooifimme tulla fotimaifiltafin 
aineffilla airoan pyroin toimeen.

9Jferenranta=afuffaat faaroat toifi= 
naan meibänfin ranniffofeubuillamme 
niin paljon filafoita, että niitä myy» 
bään parilta marfalla neliffo. käiltä  
faifimme fuiroaamalla fjuofeata ja niin 
arroofalta fananruofaa, ett’ei ulfo= 
mailta „roerimelalfit" y. m. m. fel» 
laifet fanojen ruofien fyöylteet niitte 
roertoja roetäifi. SJlyölfin falan per» 
fauljätteitä fuiroaamalla faataifiin f>y= 
mää fiipifarjan ruofien tjöylteitä, fun 
roain ne tulifiroat forjuufeen otetuiffi.

Faifilta näiltä ja muilta afiaan 
fuuluroilta feifoilta rooimme mailan 
roarmaan päättää, että fiipifarjanfjoito 
fannattaa meillä paremmin fuin ufeim= 
milfa naapurimailfa, fun roain tuot» 
teiben myynnit tulifiroat oifein järjel» 
tetyffi.

SJlaalailraljroal faabaan roarmaan 
afiaan innoltumaan, funljan roain t>e 
fiipifarjantuotteitta alfaroat faaba ra» 
fjaa.

©iipifarjanfioibon fjyöty maattem» 
me ei pääty ainoaltaan fen fuoranai» 
feen raljallifeen rooittoon mitä mu» 
nilla, f)6yf)eniUä ja teuraltuleläimittä 
faabaan, roaan on fiitä roielä muilfa» 
fin fuf)teilfa paljon roälilliltä etua.

älleillä ©uomelfa ei faaba lanta» 
ainetta myybyffi niinfuin efim. 9lan!» 
falfa, mutta meibän maalfa moibaan 
ja tuleefin funfin järfiperäifen fiipi»

farjanfyoitajan fäyttää fitä omien pet» 
tojenfa f)öylteeffi.

Fun raljroaalte tulee yteifemmin tun» 
netuffi fiipifarjanlannan armo, niin 
arroattaroalti fefin lifäifi tämän elin» 
feinont)aaran fjarraltulta.

torppareille, pientilallifille ja fellai» 
fitte mäfitupataifitte, joitta on roäpän 
maata tupienfa ympärillä, olifi fiipi» 
farjan l)oibolta paljon lifätuloja, fun 
t>e faataifiin yteifemmin afiaan innol» 
tumaan.

tuleroaifuubelfa olettanee meilläfin 
enempi, fuin täfyän faaffa, f)arraltaa 
rooimaperäiltä maanroiljelyltä ja ftl» 
loin on roarmaan lanta=aineenfin far» 
tuttamifen rouoffi pibettäroä fettaifitla 
tiloitta, joilfa tätä roiljelyltapaa nou» 
batetaan, fuurempi määrä fiipifarjaa.

toiroottoroaa olifi, että maamme 
monet fanfafoutujen opettajat alfafi» 
mat fjarraltamaan yleifemmin fiipifar» 
janfjoitoa, fun täfyänfin faaffa.

Slfuelfaan fanfan felfuubelfa ja 
ottelfaan aina tilaifuubelfa neurooil» 
laan ja efimerfittään olemaan puufjan 
jof)bolfa, rooifiroat l)e faaba aifaan 
fiyroin paljon hyötyä maallemme tälfä 
ful)teelfa. ©itäpaitfi olifi Reille itfel» 
leenfin, ei ainoaltaan fuoranailta ra» 
pallilta tuloa tältä, roaan olifi myöl» 
fin Reille fyenfifen työnfä lomalfa 
ahertaminen fanalalfaan roirfiltäroää 
ja niinmuoboin, peibän ufeinfin rafit» 
tuneitte fjermoitte, roiit)byttäroää.

Diojen nyfyifettä fannatta ottelfa 
ei tältä firouelinfeinon haaralta ole 
maallemme foroinfaan paljon rafjattilta 
tuloa. — ©enpätäl)ben olifi nyt mei» 
bän fjallituffemme ryf)byttäroä tätä 
afiata tofiteolla fannattamaan. — ©e 
roäf)änen fannatul, mitä nyfyään tätä 
tarfoitulta roarten roattioroaroilta an» 
netaan „©iipifarjanl)oibon 3)ltäroät"= 
nimifelle yfybiltyffette turulfa, menee 
luultaroalti fofonaan tuon ylibiltyf» 
fen aifafaulfirjan toimittamilfultan»
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nuffiin, joten tämä yf)biStyS nyfyjään 
toiminee ro arojen puutteena muilfa 
fuljteiSfa hyroin tjiljatfelti.

ÄSfettäin perustettu ©aroon fiipi= 
farjanhoito=yhbiStyS, jofa on ryl)ty= 
nyt toimittamaan pientä, taf)be§ti 
fuuSfa ilmeStyroää nelifirouiSta aifa= 
fauSfirjaa, ei myöSfään liene faanut 
roielä roarojen puutteeSfa juuri muuta 
mainittaroampaa aifaan, fuin tuon ai= 
fafauSfirjan.

2JtyöSfin ^ellerrooSfa otteet lyherm 
mät fuufautifet jutfaifut fananpoiboSta 
tienemät ofaltaan afianharraStuSta £)e= 
rättäneet, foSfapahan muutamien pai= 
falliSten lehtien maafeutufirjeenroaif)= 
tajat oroat fiitä firjoituffiSfaan mai= 
ninneet.

tofin tällaifet painetut aifafautifet 
jutfaifut fuureSfa määrin herättämät 
afianljarraStuSta ja roireittä pitäroät 
innoitusta, mutta fuitenfin näyttää 
fittä, että ennenfuin tämä elinfeinom 
haara faabaan ripeästi ja fiinä mää= 
räSfä eteenpäin menemään, jotta fe 
alfaifi ebeS fotimaiSta tarroetta tyy= 
byttää, otifi roattion fuurempi rat)a(= 
tinen fannatuS filte roätttämätöintä.

Syleillähän on jo t)yroä fofemuS fiitä, 
mitenfä paljon roaltioapu ja tarmofaS 
toimenpibe on maamme rooinroientiä 
ja fiitä johtunutta farjantjoitoa ja ja= 
loStamiSta roiime tutuneina rouofina 
ebiStänyt, famoin fuin meijerituottein 
ben roalmiStamiStaitofin on fen jot)= 
boSta maasfamme tifääntynyt. 9Jlif'= 
fifä fiiS ei fiipifarjanfjoitoa tahbottaifi 
eteenpäin roiebä, fun tiebämme, että 
tätä elinfeinoa rooibaan meiltä f)y= 
mätiä meneStyffellä harjoittaa ja että 
fen fautta olifi maatiemme myöSfin 
hyroin paljon fefä fuoranaiSta ral)al= 
lista hyötyä, että muutafin aineellista 
moittoa. — ©iis nouSfaa te herrat 
^elfingiSfä fieltä roiheriäin roirfapöy* 
täinne äärestä ja roirittäfää enemmän 
intoa ja harrastusta näihin pieniin

firouelinfeinoif)in! ©ieltähän ne oroat 
monet muut fitjroät tuumat ennenfin 
alfunfa faaneet. — $nnoStufaa nyt 
jo roihboin tefin maalaifet! 9täette= 
|än, ja roielä paremmin tunnette tar= 
fuiSfainne, että rahat tiufuroat pois 
maasta eifä uufia faaba, jollei nyt 
jänteroäSti fotoifia rafjafuonia ratfo= 
maan ruroeta.

amfto ma-
haalinen 12. VIII. 08.

R ci t h allin puutarbahoulun 
kanalasta ja kanojen 

hoidosta.

täällä on fe fananhoibon pefäpaiffa, 
joSta innostusta fana=afiaan on laa= 
jalle leroinnyt. taf)bon lähemmin fer= 
toa tämän foulun fanalaSta ja roäl)ä= 
fen myöSfin talroihoiboSta.

QentifeStä faunasta on faatu 50 fa= 
nalle fopiroa afuinpaiffa. ©einiä on 
roaan tiiroiStetty ja roalaiStu, affunat 
fuurennettu fefä taitettu parille fei= 
nälle ilmanroaihtoreijät. SämmityStä 
roarten on fuoraan uloSlämpiäroä muuri, 
tämän fana=afunnon roieretlä on roielä 
faffi huonetta: toifeSfa feitetään niille 
ruofaa ja toifeSfa fäilytetään fanalan 
faluStoon fuuturoia efineitä.

©hfäpä tarfaStamme roielä roäfjäfen 
fanafammarin fifuStuSta. 9JtunimiS= 
pefät oroat laitettu feuraaroaan tapaan: 
©einän roiereSfä on noin 30 cm. le= 
myinen fäytäroä, jonfa fimulla on noin 
40 cm. leroyifet ja 40 cm. pituifet ja 
30 cm. forfuifet pefät. ©tupuolella 
laatiffoja on luufut, jotfa nostetaan 
ylöS, fun forjataan munia pefiStä 
pois.

$Stuinorret on tehty noin 7 cm. 
teroeiStä ja 5 cm roahrooiSta rimoista,



ne oraat afetetut faiffi famalle for» 
feubetle, noin metri maalta ja 45 cm. 
pääSfä toifiStaan.

$uoma»aStiat omat finffifiä, niilfä 
pyfyy roeft aina t)V)roin raiffaana, fun 
ne omat umpinaifia, ainoaltaan fimulfa 
olemalta pieneltä reijältä pääfee raefi 
fuppiin, jofa taal on fiinitetty altian 
ftjlfeen. SBefi altiaan pannaan fitä» 
marten teljbyn fannun aravilla, jofa 
muiltuttaa hyroin paljon puutarha» 
fannua. 9tuofa»aStioina on folme pit» 
fää puulta tehtyä faufafoa. @ora 
eli hieffa, falffilaaSti, tufjfa ja hitit» 
laatiffo löytyy fiellä aina, ei folfaan ma» 
hingoSfafaan ole unohtuneet poil.

•Oppilaat hoitamat rauoroittain fa» 
nat, niin että faffi on aina terrat» 
laan fanalalfa. SBäliaifoina fun fa» 
nalalfa ei fatu olemaan mitään h o tn» 
mia, työlfentelemät he filloin puutar» 
halfa. aiamulla fun he noin 726 
ajoilfa tulemat fanalaan, malmille» 
taan enftn ruofa. $0  ebellifenä iltana 
on hienoffi leifatut mihanneffet, tahi 
heinälabon lattialta ferätyt heinän ro!» 
fat afetettu fanfoon, pantu fuumaa 
mettä niiben päälle niin paljon että 
ne juuri foltumat, mutta eimät tule 
forain märäffi, fitten afetetaan fangot 
paffilaatiffoon ja peitetään h1)™™- 
9läin haubottuna omat ne aamutta 
malmiit fäytettämäffi ja niihin fefoi» 
telaan juurifalraia eli feittiöjätteitä 
noin 2/5 ofaa, mehnänlefeitä tahi fau» 
rajauhoja 1/a ofa, mähäfen munan» 
fuoren tai luun firufia ja maulteiffi 
fuolaa, pannaan myöSfin filloin täi» 
löin mähäfen pippuria, fipulia y. m. 
maulteita. $ 0!  fanoja raairoaa ra at» 
fan raetelyyl, niin fefoitetaan ruofaan 
jofu määrä hiilen tomua. (Sefoitu! fäy 
helposti pitfäSfä faufaloSfa, joSfa fe 
formin fefoitetaan. täm ä niinfutfuttu 
faffarehu muoboStetaan paffuffi ja mu» 
reaffi, maan ei fitfeäffi. Fanat faa» 
mat fyöbä fitä noin 20 minuutin ajan,
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fitte forjataan ruofa pois ja pyyhi» 
tään ruofa=aStioiben fifuS putjtaaffi. 
©yöbeSfä tutfitaan, onfo faiffi fanat 
termeitä ja joS huomataan että jofin 
metäytyy poil fefä on ruofahalunfa 
menettänyt, eroitetaan fe heti muilta.

©itte pannaan raifaSta mettä juo» 
ma»aStioihin, miebään iStuinorret pois 
päimäffi, lafaStaan ja riputeUaan falf» 
fia tai f uimaa hieffaa lattialle ja lanta 
afetetaan talteen jonnefin toppaan 
taiffa laatiffoon, tuobaan puhtaita 
pehfuja lifaantuneiben fijaan fefä tar» 
taStetaan onfo laatifoiSfa puhbaSta, 
fuiraaa foraa, tuhfaa, falffilaaStia ja 
hiiltä tarpeeffi. Fanojen pefät puh» 
biStetaan hyroin ja pannaan fuimia 
filppuja pohjalle.

SBoimiStelua marten hai;a,1:>oibaan 
pehfut lattialla fafoitte tahi ripuSte» 
taan fattoon nuoria ja niiben päähän 
pannaan juurifaSmia tai faalia niin 
forfeatte että fana faa hyppiä faabaf» 
feen fiitä fuuhunfa jotafin.

^jlmanmaihtoreijät aufaiStaan, ja joS 
on fuotuifa ilma, faamat fanat mennä 
uloS penfomaan. tuobaan tuoreita 
fuufen of fia, niistä tulee raifaSta ja 
hyraää tuoffua fanalaan.

Päiroällifefft, jofa annetaan flo 1 
ajoiSfa, faamat fanat taaS faffarehua 
ja forjataan munat pois pefiStä.

pilalla annetaan rotljaa raähää en» 
nen orrelle menoa. taroattifeSti fau» 
roja munimiSaifana ja ohria fiipifa» 
bon aifana. Slfetetaan iStuinorret pai» 
töilleen ja forjataan taaSfin loput 
munat pois pefiStä. Fatfotaan että 
mettä on tarpeeffi aStioiSfa, fillä fui» 
ma rehu janottaa'tanoja. pannaan 
uufia mihanneffia hautumaan feuraa» 
maa päiroää roarten.

©itten fun faiffi muut työt on fa» 
nalaSfa tehty, merfitään tirjanpitoroih» 
foon faiffi päiroän tulot ja menot 
tarfaSti. S. 9Jf.
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©Hei ote antaa liha» tahi muuta eläi= 

mettiltä ramintoa nuorille lanoille, niin 

turhaan niiltä obottaa munia faamanfa. 

©amoin, joS ne pibetään fuljettuina ah» 

taafeen ailauffeen, milfä ei falma 

ruohoa ja milfä ne eimät moi ma= 

paalti liiffua.

Siitokseen kelpaavista 

kanoista.

Qärfiperäifen fannattaman fanan» 
tjoibon perulfääntöjä on, että folme 
fefää muninut fana on teuraltettama, 
folfa fe fenjälfeen ei enää tuota niin 
paljon että fen elättäminen löifi lei» 
mille. Fuitenfin on muiltettama, että 
fiitoleläimiffi manfjemmat fanat omat 
fyllä fopimat, jopa paremmatfin fuin 
nuoret. moi ufealti olla talou» 
bellifelti fannattamaa elättää joitafuita 
fanoja mantjemmiffifin, folfa niiben 
munilta, mailfa ne omat paljoa l)ar= 
malufuifemmat fuin nuorten, marmirn» 
min faa moimaffaita poifafia, joi ni» 
mittäin fanoja muutoin funnollifelti 
l)oibetaan. Olemme fuulleet ufean ar= 
meleman, että rupeaifimat fanoja pi» 
tämään, joi näin fyffyllä faifimat oi» 
taa fananpoifia taf)i nuoria fanoja. 
peippo on fäfittää, miffi fanojen omii» 
tajat eimät ote Jjaluffaita myymään 
fuurelta tjuoleUa ja uhrauffilla fyffyyn 
alti elätettyjä fananpoifiaan ja nuoria 
fanojaan. Siiman määrä luulo on, 
että näiltä tämmoifiltä helpoimmin 
faifi In t̂oän fanafannan fyntymään. 
©e on niin fuuri eretybyl, ettei malta» 
alfamat fananljoitajat fitä armaafaan. 
©iitolmuniffi on aina otettama, mi» 
fäli mahbollilta, roanhempien, voä- 
t)intään fahbenfefäilten fanojen mu»

nia. SJlutta tälfä fuhteelfa on mar» 
maan manljalta mara parempi, eifä 
fiil ole haitaffi, joi luulemme moi» 
mamme elättää fanojamme manf)em» 
miffifin fuin folmenfefäififfi, että fii» 
tolmunat otamme manhemmilla fa» 
noittamme.

tä ltä  johtuu myölfin, että meille 
on ebuffain perultaa uufi fanalamme 
fiten, että oltamme fiitolfanoiffemme 
tiettyjä rotufanoja, jotfa niiben omii» 
taja aifoifi muutoin teuraltaa ja jotfa 
hän fen muoffi olifi taipuroainen myy» 
mään lihan hinnalta. Oltamalta muu» 
tamia tämmöifi fanaroanhuffia ja jo= 
tafuta muotta nuoremman tahi aiman 
nuorenfin fufon, pääfemme paraiten 
hymään alluun. Slinafin on tältä 
menettelytavalta fe etu, että alfuful» 
tannuffet tulemat fmofeammiffi ja että 
faifilfa tapauffilfa maffettamilta op» 
piraijoilta pääfemme mähemmällä.

2tlfää pitäfö fuurta mäliä fxtlä, mitä 

rotua lananne omat. paljon enemmän 

riippuu meneltyminen h°itaia^ta ia 

hoibolta, fillä faiffi yleifimmin fäyte» 

tyt robut omat hy^iä, fun main hoito 

on järfiperäinen.

Kaniininboidon kannatta- 
vaisuudesta.

Söaiffa tarfoituffemme on ollut ja 
yhä ebelleenfin on marfinaifelti fä= 
fitellä aluffi main fanainhoitoa, ei liene 
fopimatonta, että jolful ferromme 
maihtelun muoffi muiltafin pieniltä 
fotieläimiltä, joiben pitämifeltä moifi 
piffumiljelijälle olla rahallilta etua.
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©emmoifia eläimiä omat nuo fefytetyt 
jäniffet eli faniinit, joiben lihalta on 
pyfyroä menetti famalfa rnaalfa, minne 
me moimmefin lähetämme, nim. ©ng» 
lannilfa ja roarfinfin fen mahtaman 
fuurelfa pääfaupungilfa Sontoolfa. 
©rään ulfomaalaifen lehben mufaan 
ferromme niiltä feuraaroaa, jofa ofot= 
taa, että faniinien pito moifi o Ha f am 
gen tuottama fimuelinfeino maanroil» 
jetijöitte. jonfun metronhan niitä pi= 
bettänee meibänfin maalfa fotitarroetta 
marten ja ehfäpä main taiten huroi» 
tuffena. SBarfinaifena mientitamarana 
niiltä emme ole tuulleet ferrottaman. 
Sotaamme otot ja itmalto ei milfään 
fuhteelfa tee faniinien pitoa mat)bot= 
tomaffi; meiltä on faiffi ne ebeltytyf» 
fet mitä femmoifeen tarmitaan. Fo= 
femuffet naapurimailtamme, etenfin 
tanlfalta ja Norjalta, fen aiman fet» 
mäffi ofottamat.

SBarfinainen faniinin lihan myynti» 
paiffa on, futen ebeltä fanoimme, £on» 
too, jota jo rouonna 1890 fulutti j o» 
f a p ä i m ä  75,000 teuraltettua f a» 
niiniä.

tä tä  nyfyä laitetaan Sontoon päi» 
mittäinen fulutul 100,000 faniinifft. 
Belgialta miebään faitiineja Sontoo» 
feen muofittain 15 miljoonan marfan ar» 
molta ja fun fiellä fotonafin täytetään 
fuuret määrät tätä tamaraa, taitetaan 
tuon pienen Belgian rouotuinen fanii» 
nintuotanto 50 ä 60 miljoonaffi mar» 
fafft. 9tanlfanmaalle tuotetaan niitä 
noin 400 miljoonan marfan armolta.

tanlfalfa on faniinien hoito fuu» 
relti ebiltynyt marfinfin fenfautta, että 
muonna 1906 perultettiin ©Ibjergtin 
marfinainen faniinien teuraltomo, jofa 
on fäännöllifelti yhteybelfä Sontoon 
marffinain fanlfa.

SOtitä niihin tuloihin tulee, joita 
moibaan faniineilta faaba, on tanl» 
falainen ammattimiel tällä alalla, 
•Jtifolaul Quncfer, lalfenut fen perui»

tuffetla, mitä hän omalta faniinitar» 
hallaan on faanut, feuraamalla ta» 
maila:

100 naaralta ja 10 foiralta on 
tarhan perulmäärä.

9tarointoon 110 fiitoSeläimelte 365 
päimänä menee:

2007.5 fg. heiniä ä 7 
pniä (50 gr. eläintä
ja päimää fohti) . ©mf. 140:53

6022.5 fg. juuriffaita
ä 1,4 pniä (150 gr.) „ 84: 32

3011.5 fg. perunoita ä
3,5 pniä (75 gr.) . „ 105:40

401,5 fg. roäfiretjua 
ä 17 pniä (10 gr.) „ 68: 26

Yhteenfä ©mf. 398: 51 
eli fiil eläintä fohti ©mf. 3: 63.

Poifalten tufumäärä laitetaan 30 
futafin naaralta fohti rouofittain. 91e 
poifiroat 5 fertaa rouobelfa. 100 naa» 
raita tuottaa fiil rouofittain 3000 
poifalta.

■Jtiiben rarointoon fuluu:
100:lle emälle 30 enfintäifenä päi» 

roänä poifimifen jätteen:

1875 litr. fuorittua 
maitoa ä 2,1 pniä 
(Vs litr.) . . . .  ©mf. 39:38 
15 feuraaroana päiroänä:

1875 litr. fuorittua 
maitoa ä 2,i pniä
(1/4 l itr .) ....................... . 39:38
300 poifafelle: 30 päiroänä puoli ra» 

rointoa, 60 päiroänä täyfi rarointo =  75 
rarointopäiroää:
11250 f g. heiniä ä 7 

pniä (50 gr.) . . „ 787:50
33750 fg. juuriffaita ä

1.4 pniä (150 gr.) 1 „ 471:50
16875 f g. perunoita ä

3.5 pniä (75 gr.) . „ 590:62
2250 fg. roäfiretjuja ä

17 pniä (10 gr.) . „ 382:50

Yhteenfä ©mf. 2310: 88



Fefänaifana annetaan vihantarehua 
juuriSfaitten af emältä.

£if)ottami!aifana 20 päiroänä: 
15000 t. maitoa ä 2,i 

pniä ( l / i  1. eläintä 
ja päiroää fohti) . ©mf. 315: — 

3000 fg. roäfiret)uja ä 
17 pniä (50 gr.) . „ 510: —

3000 fg. juuriffaita ä
1.4 pniä (50 gr.) . „ 42: —

3000 fg. perunoita ä
3.5 pniä (50 gr.) . „ 105:-

)̂t>teenfä ©mf. 972: — 
taloubellinen tulo! tämmöifeltä

100 + 10 eläintä fäfittävältä fa= 
niinitarljalta olifi feuraaroa: 

t u l o j a :
3000 teurastettua eläintä ä 2,25 fg. 

=  netto 6750 fg. faniininlifiaa ä ©mf. 
1: 26. (tanlfan faniiniteuraltomon 
alinhintailmoitul). . ©mf. 8505: —

SR e n o j a:
©iitoleläimet . . . ©mf. 398:51
Poifafet falvuaifana „ 2310:88
Sihottamilaifana . . „ 972: —
Slfuntojen forjauff. y.m. „ 140: —

©mf. 3821: 39 
Put)öas rooitto fiil „ 4683: 61

©mf. 8505: — 
tähän tulee lifäffi tulot nauloilta, 

jotfa rooiroat noulta 2100 ä 2800
marffaan rouotuifelti, joi on täytetty 
„finimajaroa" tafji „fuuri l)opeafantt= 
ni" nimifiä rotuja. Sllufiffi on fäy= 
tettyjä peljfuja ja fuiroiffeita ei oteta 
raf)a=arroioon, fyyltä että lanta täyfin 
forroaa niiben arroon.

Perultamilfultannuffet lämmöiltä 
laitolta roarten nouferoat feuraaroaan 
määrään, joi fiitoleläimet oltetaan 
faiffi:
110 fiitoleläintä ä 35 

marffaa . . . .  ©mf.3850: — 
ta lli eli afuntorafen= 

nul y. m. falultoa „ 600: —

©mf. 4450: —

$uncfer lalfee fiil, että pufiba! tu=
loi faniininaaralta f oi) ti tefifi noin 
©mf. 40: 07, joi)on naftojen arrooa 
ei ole lalfettu. tä()äri tulee lifäffi 
huomata, että faniineja on hyroin help= 
po hoitaa ja että ebeltämainittua ruo= 
fintajärjeltyltä fäyttämällä ei fatu tau= 
binfohtauffia eifä häiriöitä ruuanfutat= 
tamifelfa. 9tettotulol on alhaifeffi lal= 
fettu. ©affalainen ̂ albarf) lalfee tulof= 
fet 55: — 9tmf. naaralta fohti. @räl 
toinen f af f alainen ammattinne! lalfee 
tuloffet 94: — Stmf. naaralta fohti, 
johon ei myölfään ole nahfojen t)in= 
taa lalfettu ja huomauttaa erityifelti, 
että hän on lalfenut painon hyvin 
alhaifeffi ja rarointoaineitten hinnat 
forfeiffi, jopa niinfin forfeaffi, että 
jo! maantiehet lalfifiroat muiben eläin= 
tenfä (efim. fifojen) ravinnon faman 
lalfun mufaan, niiben pito ei enfin= 
fään fannattaifi.

Släin pitfäEe tuo ulfontainen lehti. 
Dnfo tällä firouelinfeinolla meibän 
ma alfamme mitään meneltymifen ntah= 
bollifuutta? @mme fitä epäile. $o l 
roain luulemme, että rooifimme faaba 
taroaramme marffinoille eli toifin fa= 
noen teuraltomon ja roiennin järje!= 
tetyffi niinfuin f e on efim. tanlfalfa, 
niin täällä fyettäifiin yhtä hyvin l)anf= 
fimaan nuo ebeltä mainitut rarointo* 
aineet tuin ne faabaan tanlfalfa ja 
9tuotfilfa. ilmanala meillä ei myöl= 
fään ole elteenä tämmöifelle elinfei= 
nolle. Dlifi fiil fyytä ruroeta afiata 
miettimään ja ottamaan onfeenfa faiffi 
femmoinen, jolta roarfinfin vähäväfi= 
fet maanviljelijämme rooifiroat faaba 
roarmoja rahatuloja, Klfomaalaifelfa 
firjallifuubelfa löytyy runfaalti tarf= 
foja neurooja ja opaltuffia faniinin 
hoibolfa ja on niitä roielä helppo faaba 
firjafauppojemme fautta.
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— StyljtJjfäö ajoisfa fjommaa* 
maan J)t)tt>iä talunafuntoia niille 
lanoille, joita aiotaan elättää tai* 
toen gli. 3os afunto jo on ole» 
tnasfa, laitetta! oon fe tytjnrisfä ajoin 
^tjtoään funtoon. 2lntara puljMs» 
tus etupääsfä tallilla ja laitti fgö» 
päläisten pefäpaitat pois.

P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia

Maanviljelyskoneita
Meijerikoneita

Saha- ja  myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja  kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

ilmoittakaa * * *

Kananboitajassa!

m
>(

Vuoksen kanala
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 

kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 

kanssa rahtivapaasti kaikille rauta
tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 
toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo
duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Vuoksen kana

la, Vuoksi*

Ijuom ,! Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa! 

Kirkkaat munat vaihdetaan.

Anttolan Kanalan —■ ■■

tuoreita munia
on aina saatavana opettaja Aug. Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31. 

& & & & & & & & & & & & &

Munalan Kanala, Lahti.
Järkiperäisesti hoidettu siitoskanalla, perustettu I902«
Erikoisalana Valk. Leghorn rodun kasvattaminen.

Maaliskuusta alkaen myydään taatusti hyvin hedelmöityjä siitosmunia 
valituista, puhdasrotuisista, runsaasti munivista Valk. Leghorn ka
noista, jotka polveutuvat ulkomaan paraimmista siitoskanoista: Jokavuotinen verenuudistus.

Takaus: Kirkkaat munat vaihdetaan. Ensimäinen ja toinen palkinto Kuo
pion näyttelyssä 1906. Huolellinen pakkaus. Hinta 30 p. kpl. Rajoitettu määrä Harm. 
Plym. Rock siitosmunia ä 30 p. kpl.

Lähetetään postietuantia tahi rautatiejälkivaatimusta vastaan. Tilatkaa ajoissa!

28a3taaroa toim ittaja: S8r. © .^Im oniem i. —  k ustantaja: ©aroon (Siipifarjanfyoito^biStqS.

kuopio 1908. kirjapaino „@anan roalta".



Kanan hoitaja
H:o 15 fa 16. luopio Cokak. 15 p. W. 1908.

faljbeSti fuufaubeäfa ia maffaa postin 
fautta ja fuoraan toimituffelta tilattaeäfa 1 mf. 30 p. 
louofiferta. $ o §  m ädiltään 10 muofifertaa tilataan  
toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

ftlmoitulfjinta on 20 penniä hienolta pal8tari= 
töiltä. -  Slmoituffet \a tilauffet lä^etettäföön ofot* 
teeUa: © a to o n  © i i p i f a r j a n l j o i t o t y l j b i S t t ) ? ,  
Kuopio.

Fefän tuloffet fanalalta oroat nyt 
tiebolfa. Fofemuffilta ja huomioilta 
ei fuitenfaan ote mitään hyötyä, ettei 
niiltä faaba fäytäntöä roarten mitään 
opaltulta, f. o. ettei järjeltettäelfä tu= 
teroaa toimintaa, torjuta huomatutta 
roirheitä ja ryhbytä uubiltuffeen, joi= 
ben tarpeellifuubelta ja tarfoituffen* 
mufaifuubelta on tuttu roatuutetuffi, 
mitä on fiil opittu, fitä mietittäföön.

Fun atotetaan uutta munimilfautta, 
on huomio fiinnitettäroä enfiffi fana= 
fantaan. Dn tarfaltettaroa fufin fana 
ifään ja utfonäföön, terroeyteen ja ruu= 
miin fäännöttifeen fef)ityffeen nähben 
ja päätettäroä fiitä onfo fe fäitytettäroä 
fantafanana, yffiltään munimilta roar= 
ten roaifo fefä munimilta että fiitolta 
roarten, roai onfo fe erotettaroa foti= 
pataa roarten roai fentiefi tihotettaroa 
teuraltulmyyntiä roarten. Futa tar= 
femmin eli huoleltifemmin tämä täm= 
moinen tarfaltul toimitetaan, fitä tur= 
roaUifempana faattaa fatfoa tuleroai* 
fuuteen.

yffiltään munimilta roarten rooi= 
baan fäilyttää riltifiitoffen tuloffet. 
©emmoifia oroat roain ne fanat, jotfa 
oroat fyntyneet tahallifelta ja fäännöl= 
lifeltä erirotuifen fufon ja fanan yf)= 
teenfaattamifelta. Fofemul on näet

ofottanut, että femmoifilta fyntyneet 
fanat rooiroat tuottaa hyvin runfaalti 
munia ja fooffaita munia ja rooibaan 
niitä elättää yhtä roanhoiffi fuin puh= 
balrotuifiafin fanoja, mutta fiitolmu= 
nia ei niiltä milfään tapauffelfa pibä 
ottaa, ©iitolta ja munimilta roarten 
oroat fäilytettäroät faiffi ne terroeet 
fanat, joilla on fäännöllinen ruumiin* 
rafennul ja ulfomuoto niin robunmu* 
fainen fuin fuinfin, tahi miffi ne rooibaan 
arrooltella ja jotta eiroät ole toimea 
rouotta roanfemmat. Fuitenfin on mei= 
bän muiltettaroa, että joi fanafan= 
taamme tahbomme laajentaa, niin 
rooimme fernaalti elättää roanl)empia= 
fin fanoja, folfa ne fiitoffeen oroat 
täyfin fetroollifia, roaiffa munain tuo= 
tanto ei olefaan niin runfal että nii= 
ben pitäminen fiipen nähben fannat= 
taifi. Sftutta jo! muutoin tyypitlifelfä 
f. o. robunmufaifelfa fanalfa l)uo= 
maamme yffityifiä poiffearoia merffejä, 
efim. roalfeilfa fanoilfa multia tahi 
rulfeita höyheniä, niin on paral, että 
ne jätämme pailtiroaraltoon tahi fäy= 
tämme niitä forfeintaan tatoulmuni= 
joina, jo! emme muutoin ole faaneet 
riittäroälti fäännöllifen riltifiitoffen 
fautta fyntyneitä munijoita. SJtitä fit= 
ten fiitolfuffoon tulee, niin täytyy ntei=



bän fen taf)i niiben eloon ottamifeSfa 
olla t)̂ Toin tarffoja, niin ettemme hy* 
väffy mintäänlaiSta poiffeuSta fiitä 
muoboSta ja farvaSta, jonfa tiebämme 
fyfymyffeSfä olemalle robulle ominai* 
feffi.

Fun nyt alfaa fulfafato olla of)itfe 
ja fanat taaS uuhella farvatla, niin 
färfitättöminä rupeamme munia obot* 
tamaan. Dlemmefo tehneet mitä olemme 
voineet talvimunimiSfauben malmia 
tamifeffi ja joubuttamifeffi. Dvatfo 
fanojen afunnot puljbistetut fefäifiStä 
pölyistään? Falffivebellä olifivat fit= 
ten feinät ja fatto fimeltämät. Onfo 
tuoreita luita varattu I)ienonnetta= 
vaffi, onfo falffilaaStia, farfeata foraa 
ja hiiltä varattu talven varaffi, mi* 
tenfäS on rehuvarojen laita, toffo api* 
laita ja noffofia faatiin forjuufeen fa* 
nojen varalle, miten on turnipfien laita, 
toffo niitä faatiin enfinfään? $oS ei 
niitä faatu, niin fai faatiin faalia, vai 
eifö niitä ole viljeltyfään?

Fun fulfafato on oljitfe, tarvitfevat 
fanat enemmän femmoiSta ravintoa, 
jofa fiihoittaa munimista; femmoififfi 
felpaavat varfinfin vehnät, joS fen 
niitä voifi faaba fanoitleen, muutoin 
täytyy täyttää vuoroin ohria ja fau* 
roja jyväravintona. SJlutta varottava 
on, että ^?l. IRoct fanoille ei anneta 
liiaffi lihottavia aineita, fillä ne hei* 
poSti lihovat liiaffi eivätfä fitten enää 
muni fäännötlifeSti, voivatpa lafatafin 
munimasta.

SJtoneSta tuntuu fiitä tuin fanat tar* 
mitfifi fulfea foppeihinfa niin fuin leh= 
mätfin nyt jo fytfetään fofo talveffi 
navettaan, mutta fiinä fuureSti ereh* 
bytään. Fanojen tulee antaa vapaasti 
liiffua ulfona niin fauvan fuin maa 
on lumetonna. $a mainio afia on, joS 
ne talven fulueSfafin fäännöUifeSti 
pääfevät lantatunfioille ja fafoille,

jotfa ovat fatoSalla, fillä fen parempaa 
voimistelu* ja virfiStySpaiffaa ne ei* 
vät voi faaba. SBarfinfin on hevoS* 
tattien tunfiot niiben lempipaiffoja. ©1= 
lei tämmöistä tilaifuutta fanoille moi 
faaba, olifi ainafin fanahuoneen yfjtey* 
teen taitettava jonfinlainen fuojattu 
fatoS, joSfa ne voifivat fäybä talvet* 
lafin jalfuuttelemaSfa itfeään. SÖlutta 
ennen faiffia on elämä varfinaifeSfa fo* 
piSfa fanahuoneeSfa järjestettävä niin, 
että lanoilla on riittävästi liiffumiS* 
aiheita, milloin faapieSfa permannolla 
oleviSfa pef)fuiSfa tahi muiSfa fuivif* 
feiSfa, milloin hyppieSfään noffaamaan 
fatoSta riippuvaa faalinferää tahi tur* 
nipfia tahi puolifyStää lihafyörää. ©il* 
loin ei tarmitfe peljätä että ne liiaffi 
lihovat tahi että niille tulee vilu, maiffa 
huone olifi fylntempifin. $a paljon run* 
faampaa munatuloSta filloin voi obot* 
taa.

Käytännöllisiä näkökohtia ja 

arvokkaita kokemuksia.

@räS arvoSfa pibetty tanSfalainen 
fananhoitaja firjoittaa tähän tapaan: 
ĴSian foettaa aifa, jolloin tulee ruveta 

teurastamaan »vanhoja fanoja". 3)teen* 
fä arvellaan, että vuoben vanhat fa* 
nat munivat paraiten ja fen muoffi 
olifi otettava eloon niin paljo poifafia 
luin fuinfin. Dmpa olemaSfa tjenfi* 
löitä, jotfa eivät enfinfään taf)bo elät* 
tää tanojaan muuta tuin yhben talven 
yli, toifin fanoen, eivät rupea talven 
yli pitämään muita tuin tefällä fynty* 
neitä poifafia.

Sttinun neuvoni on: teurasta van* 
hoja fanoja, mutta teurasta tarfoin 
valifoimalla, teurasta vuoben van* 
hoiSta fanoiSta ainoastaan huonot mu* 
nijat! Dii aifa, jolloin luulin, että



minä en muutoin moi faaba talroi*H[roelta munimaan. SCBaiffa fotoin fe* 
munia, e tien ota eloon poifafia, mutta ' hittnneet nuoret fanat moimat roaro*
muoben maniat fanat omat nyt mi* 
nuSta fuurempiarmoifet fuin ennen, 
©en, jolla on £)t̂ roä fana, tulee pitää 
fitä munimaSfa fa£)tena taimena. Fa* 
nat munimat taroaltifeSti noin 25 %  
f. o. lU mäf)emmän munia toifena fuin 
enftmäifenä muonna, mutta löytyy fui* 
tenfin fanoja, jotfa munimat melfein 
faman verran ja fitäpaitfi ovat munat 
niin paljon fuuremmat ja raSfaammat. 
SBarfinfin joS poifafet ovat myöhään 
fyntyneitä, on manioihin fanoihin näf)* 
ben oltama hyviä varovaifia. SJtyö* 
h ään fyntyneen Ijyvärotuifen fanan 
fannattaa aina elättää toifen talven 
yli, joS f e on muninut al)feraSti enfi 
muotenaan, jopa h iestä fofemuffeni 
mufaan tulee parempi talroetlamunija 
toifena muonna fuin hänen aifaifem* 
min fyntyneeStä tomeristaan, ©e, jolla 
on mähän poifafia tänä muonna, mutta 
runfaasti muoben vanhoja fanoja, voi 
lohbuttaa itfeään fillä, että poifaSten 
faSvattamifeen menee 5 fuufautta, 
mutta vuoben vanhalta fanalta fuluu 
fulfafatoon ainoastaan pari fuufautta 
eifä tarvitfe fofonaan laffauttaa mu* 
nimiStaan futfafabonfaan aifana, joS 
fitä h*)tt>äSti ruofitaan. $a fitäpaitfi 
on nuorten fanojen muniminen aina 
epätietoinen, jota mastoin voimme hy* 
min tarfoin tuntea vuoben vanhat fa* 
namme. SDlinulla oli miime taimena 
vuoben vanha fana, jofa muni jopa 
25 munaa fuufaubeSfa fylmimpänä 
fuufautena ja ufeita oli joufoSfa, jotfa 
tuottivat 15 munaa fuufaubeSfa fa* 
maan aifaan. 3Jtutta fanojen muni* 
minen oli erityifen tarfaStuffen eli font* 
rollin alaifena, ja fanat olivat väli* 
foituja ja faivat munia fehittäroää 
rarointoa. Dlen nyt muutoin tullut 
fiihen huoinioon, että järfiperäinen 
fuiroa rarointo on paraS feino millä 
faa fefä nuoret että roanhat fanat tai*

roaSti fäytetyllä faffararoinnollafin mu* 
nia taimella, on afia aina epäroarmaa, 
roarfinfin joS fanahuone on hyvin alfu* 
peräiStä laatua. SRontn paifoin viet* 
täroät fanat aifanfa fernaimmin ulfona 
filloinfin fun fää on fylmää ja tuu* 
lista, tuin jäämät ahtaafeen pimeään 
ja fentiefi roielä päälle päätteeffi lifai* 
feen ja pahalle haifevaan fanaljuonee* 
feen, ja täEaifille fanaraufoille ei faffa* 
ruofa ote juuri mieltä ylentäroää eifä 
fe pane roerta roilffaampaan liiffeefeen.

Dlen fuultut ja lufenut, että nuo* 
riSta fanoiSta fyntyifi rooimaffaampia 
poifafia fuin vanhemmista fanoiSta, 
mutta minun fofemuffeni oroat airoan 
päinroaStaifet. ©n tarroitfe muuta fuin 
roerrata roaStafyntyneitä poifafia toi* 
fiinfa, niin huomaa fohta, että faffi* 
ja folmirouotiSten poifafet oroat eh= 
bottomaSti rooimaffaampia ja erotus 
näiben välillä tulee päiroä päimältä, 
fifäli fun poifafet fef)ittyroät, fuurem* 
maffi. $oS jofu on tehnyt fen fofe* 
muffen, että roanhempien fanojen mu* 
niSta fyntyy fyhteettifeSti roähemmän 
poifafia, niin rooin ilmoittaa, että roifa 
on fanafannan hoiboSfa, maf)bollifeSti 
on roanhojen fanojen toimintaa tur* 
meltu liialla faffararoinnon fyötöllä 
tahi fifällifellä raSroamuoboStumifella; 
tämä foSfee roarfinfin fuurempia ja 
raSfaampia rotuja.

SDtitä erityifeSti 2*rouotifiin fanoihin 
tulee, joita on taf)bottu täyttää f i i* 
t o S t a roarten, oroat ne teuraStetta* 
ro at niin pian fuin oroat tafanneet mu* 
nimaSta. Dn fuitenfin pibettäroä tar* 
faSti filmällä, ettei teurasteta femmoi* 
fia fanoja, jotfa roielä muniroat. ©a* 
notaan, että on ebuffainta teurastaa 
teuraStettaroat fanat ennenfuin rupeaa 
olemaan metfänriiStaa faupan, mutta 
ebuffaampaa on fittenfin foettaa faaba 
niin paljo munia fuin fuinfin, roaiffapa



aifa fuluift marraSfuupunfin faaffa.
Gci pibä fuitenfaan uSfoa, että murti* 
mistä {upotetaan fillä, että fanojen an* 
netaan elättää itfenfä myöhään fyffyyn 
aSti fäymällä main fänfipelloilla. @em= 
moifeSta menettelystä ei ole ferraSfaan 
mitään hyötyä, di, annettafoon fer* 
naimmin jofa päimä roäpintään yp* 
beffi meroffi erilaista miljaa niin pal* 
jon fuin fanat terrallaan fyömät, eten* 
fin iltapäimällä ja ofaffi lipajätteitä; 
joS fanat pibetään puoneeSfa, on fen 
lifäffi annettama tuoretta, reperoää mi* 
pantaruofaa runfain määrin, tämmöi* 
fellä raminnolla rooi pitää roanpat 
m u n i m i S f o n e e n f a  feSfeyty* 
m ä t t ö m ä S f ä  fäynniSfä rnyöpäi* 
feen fyffyyn aSti ja famalla faaba ful* 
fafato niiltä myöhästymään. $oS ta* 
nat rooiroat fäybä roapaaSti ulfona, ei 
tarroitfe peljätä että ne lihomat liiaffi; 
joS niitä pibetään puoneeSfa fuljettuina 
on muiStettaroa, että roilja on niille 
annettaroa epbottomaSti firotettuna pel)= 
fuipin tapi muipin fuiroiffeifiin. 3a 
fitäpaitfi on näin fopbeltuiSta 10an* 
poista fanoiSta fe etu, että ne, fun mu* 
niminen loppuu, oroat pyroäSfä lipaSfa, 
fillä niitä fitten ei enää tarroitfe eri* 
tyifeSti lipottaa teurastusta roarten, 
fun fe roain tapaptuu peti fun muni* 
minen päättyy ja ennenfuin fulfafato 
alfaa.
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Sotainen jäfen Satoon 
Siipifarianl)ottot)I)i>istt)!fe5fä fatfo* 

foon roelrooEifuubeffeen panffia ja yp= 

biStyffelle ilmoittaa niin monta jäfentä 

fuin fuinfin.

fl)uutaman kokeilun 
tulokset.

Fanainpoitajain feSfen on ufein roäit* 
telyjä fiitä, tarroitfeefo fana roiiptyäf*

feen ja pyroin muniaffeen lämpimiä 
juojia roai tuleefo fe toimeen fylmem* 
mäSfäfin ja on tätä afiaa foeteltu fet* 
roittää monenlaifilla fofeiluilla. SBaiffa 
meibän tietääffemme ei ole olemaSfa 
fofemuSten tuloffia niin popjoifeSta 
fuin on roarfinfin feSfiofat ©uomea ja 
etelämmäSfä tepbyt paroainnot eiroät 
fellaifinaan meille felpaa efifuroiffi, jul* 
faifemme täSfä fuitenfin tuloffet muuta* 
maSta fofeiluSta, jofa fiipifarjanpoito* 
lepben tiebon mufaan on tepty Utapn 
maltioSfa $opjoiS=2lmerifaSfa.

Fofeilu, jofa alfoi 1 p:nä joulufuuta 
1906 ja päättyi 20 p:nä fefäfuuta 1907, 
fäfitti 50 italialaista famanifäiStä ja 
yptäläifeSti faSro alettua eläintä, jotfa 
jaettiin neljään parroeen. Folme par* 
roea, jofaifeSfa 10 eläintä, fijoitettiin 
folmeen eri ofaStoon erääfeen ypteifeen 
fanalaan (pinta=ala 10X10 jalfaa1) ja 
roapaaoloa roarten 10X100 jalfaa jo* 
faifelle parroelle). Soput fijoitettin n. 
f. fiirtolaan f. 0. roapaaSti fijaitferoaan 
rafennuffeen 6X8, joSta eläimet moi* 
roat roapaaSti liiffua mielin määrin. 
täSfä rafennuffeSfa ei ollut lattiaa ja 
affunoina oli fepyffeen pinnoitettu fan* 
gaS.

ypteifeen fanalaan fijoitetut folme 
parroea nimitämme ofaSt. I, II ja III.

DfaSto I oli pieman lämmitetty, 
ofaSto II ei ollenfaan ja ofaSto III oli 
roaEan aroonainen eteläänpäin.

tammifuuSfa oli alin lämpömäärä 
I:Sfä ofaStoSfa V20 5R2)/ H:Sfa ofaS* 
toSfa 2>/20 9?, III:Sfa ofaStoSfa 5° di 
ja fiirtolaSfa noin 8° ^elmifuuSfa 
oli lämpömäärä jotafuinfin fama, mä* 
pän alle jäätymispistettä, fummaSfafin 
fanataSfa.

1) Soitat tarfoittanmt nät)täroä§ti jattaa, 
maitta fiipifarjant)oitote£)beltci on fe jäänt)t 
mairtitf emättä.

*) ^eaurmtr lämpömittarigfa ma§taa 80 
astetta 100 astetta meillä !ät)tett)i§fä ©et* 
fiui lämpömittareiSfa.
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tuloS muninnaSta oli fanaa f o f) t i 
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Siirtola on fiiS antanut paraimman 
tuloffen fofo fofeiluaifana ja fummal* 
liSta f yllä, niinfuin arroattiinfin, on 
tuotanto ollut parhain feroätfuufaufina. 
DfaSto III, jofa oli aroonainen, antoi 
melfein faman tuloffen ja talroifuufau* 
fina paremntanfin, roieläpä famanfin 
fun tuo Ijientan lämmitetty ofaSto I. 
DfaSto II, jota ei lämmitetty mutta ei 
myöSfään ollut amonainen, antoi taimi* 
fuufaufina huonon tuloffen.

huomattiin lämpömittarin taimella 
aleneman 14°:ään SR, ja fuitenfin oli 
tulosi fiirtotaöfa parempi fun muiSfa

lämpimimmiSfä Ijuoneisfa, maiffa fiir* 
tolaSfa ei ollutfaan fuojuSta muuta 
fun tuo 6X8 pinta*ala ja fiipen oli 
fijoitettu 20 eläintä. SJlutta faifeSfa 
iapauffeSfa omat fiirtolaifet fuoriutu* 
neet mainiosti famoin fuin fuin fiiroef* 
fäät aroonaifeSfa III:Sfa ofaStoSfafin.

@i ainoaltaan tuotannon paljouteen 
nähben, roaan myöSfin munien fuuruu* 
teen ja lajiinfin nähben faaroutettiin 
roaStaaroia tuloffia. SBertaileroat mu* 
nien punnituffet ofottiroat näet, että 
fiirtolaSfa munitut munat olimat paljoa 
painaroampia fuin toisten rajoitetulla 
liifunta*alalla oleSfeleroien fanojen mu* 
nat, maiffa fanoille olifin roarattu laa* 
jempi färoelypaiffa, fun meillä taroal* 
lifeSti onfaan. tuohon lienee roaifut* 
tanut fe, että fanat roapaaSti UiffueS* 
faan fairoat hfleSfella niitä rarointo* 
aineita, joita aitauffiin fuljetuilla ei 
ollut tilaifuutta faaba tahi johtuifohan 
tuo yffinomaan alituifeSta roapauben 
tunnosta, jolloin elämä ntuoboStuu tyy* 
tyroäifemmäffi ja elanto*olotfin roaih* 
teleroaifemmaffi.

tuon laajan mapauben olifi luullut 
rooiroan roaifuttaa enemmin munan 
mafuun fuin fen fofoon. SJtutta tuo 
obottamaton tuloS roapaaSti liifuSfele* 
roien fanojen munain fuuruubeSta on* 
fin otettaroa roaroroaifeSti ja tuettama 
uuftHa jatfuroilla fofeiluilla.

|jebelmöittymiS=fyfymyffeen nähben 
moibaan yllä ferrotuiSta fofeiluiSta 
mainita feuraaroaa:

SJtitä itfe hebelmöittymifeen tulee oli 
fe jotenfafin yhtäläinen faifiSfa par* 
roiSfa, nimittäin 70 ja 77 % . ©itä* 
mastoin oli hebelmöityffen rooimaffai* 
fuubeSfa ifo ero fiten, että hebelmöi* 
tyiStä munista faatiin fiirtolaSfa 43 % , 
I:Sfä ofaStoSfa 33 % , II:Sfa ofaStoSfa 
50 %  ja III:Sfa ofaStoSfa 55 %  poi* 
fafia.

©e ei hämmästytä että hebelntöityf* 
fen rooimaffaifuuS l:Sfä ofaStoSfa oli
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filfi alfjainen, maiffa fiellä täytettiin 
feinotefoiSta lämmitystä, joS f yllä mä* 
fjemmäsfäfin määräSfä. SJiutta ei§än 
fe otettaan Ijyroä että eläimiä tjemmo* 
teilaan liiaffi, feljän aina maifuttaa 
niihin lamauttaroaSti ja fyeifontaroaSti. 
täSfäfin fuljteeSfa oli 111:8, aroonainen 
ofaSto, patsain, $atfuroat fofeilut tu* 
leroat roaStaifuubeSfa näyttämään ylitä 
pyroän tuloffen fiirtolaSfafin.

fl0aamiespätviltä.

9läillä maamieSpäiroillä, joita roar* 
fintin näin fyffyifin pannaan toimeen 
eri paiffafunnilla, on monenfin maa* 
miehen roirfiStäroää fäybä fuulemaSfa 
toiStenfin neurooja ja fofentuffia. sJlä= 
feepä fiellä myöSfin ufein fanfan naiS= 
joufon, jofa nyfyaifana ei tafybo enää 
jääbä ofattomaffi maatalouteen toSfe* 
mistä tieboiSta, naifetfin tahtomat nyt 
jo entistä enemmän ottaa ofaa yt)tei= 
fiin pyrintöihin. Cnfjan fe tofiaanfin 
tarpeellista fofoontua ferran rouobeSfa 
yhteen tuulemaan ja feSfuStelemaan 
maanroiljelijäin tärfeimmiStä ja paina* 
mimmistä afioiSta.

FoSfa näillä maamieSpäiroillä on 
ollut m. m. fanoiStafin puhetta ja feS* 
fuStelua, niin tafybon tät)än fananljoi* 
tajaan roäl)än fertoa niistä.

Äaaroin firfonfylän maamieSpäiroillä 
otettiin feSfuSteltamaffi 9Jtarttayl)biS= 
tySafia ja olififo fyytä perustaa feltai* 
nen naisten feSfuuteen tälläfin paiffa* 
funnalla. ©e afta faifm tarpeeffi fan* 
natuSta, joten pantiin alulle Sftartta* 
yf)biStyS ja roalittiin toimifunta afian 
toimeen faamifeffi.

FoSfa muutamiSfa paifoiSfa on fäy* 
tännöllinenfin toimi 9Jtarttayt)bi8tyf= 
fiSfä ollut fuuri efim. puutarha* ja 
fananljoibon alalla, laufui fofouS fen

toiroomuffenfa, että tulema SJlarttayf)* 
biStyS tulifi toimimaan fiipen fuuntaan 
tälläfin patffafunnalla, että etenfin 
puutarha ja fananhoito paraneifi.

@f)fenpä fitten ftirrymme $irannan 
maamieSpäiroille. ©iellä ef)botettiin fa* 
nanlioitoa foSferoan efitelmän jälfeen 
feSfuSteltamaffi enftfftfin fanojen ma* 
joittaminen. SammaSnaroetan yl)tey= 
teen ftjoittamiSta pibettiin fyllä t»y= 
roänä, joS roaan fellä on olemaSfa fel* 
lainen tarpeeffi tilaroa l)itone lampailla. 
SJtuuten erityisten ljuoneiben rafenta* 
mistä pibettiin parempana ja fuota* 
roampana fun efim. majoittamista foS* 
teitjin ja pimeifiin naroetan nurffiin. 
9Jluuten roarfinfin lauhoista ja f)aa* 
roaSta rafennetut fanalat eiroät tule 
falliiffi.

©itten otettiin feSfuSteltaroaffi mu* 
nien yf)teiSmyynti*afia ja foSfa $iran* 
naita on jo olemaSfa jonfunroerran fa* 
noja, niin päätettiinfin perustaa yljteiS* 
myynti jofa tulee matibollifeSti ylity* 
mään $ifalmen 9Jtarttayt)biStyffeen. 
SBalittiin toimifunta yljteiSmyynnin 
alfuunpanemiSta roarten, fefä fofouS 
antoi roielä tälle fen eroäStyffen, että 
fe piaffoin ryljtyifi pommiin.

toirooifin, että muillafin paiffafun* 
niitä ryf)byttäifiin yhteistoimiin, fufin 
työStentelemään rooimienfa ja fyfynfä 
mufaan fofo maamme ja fofo fan* 
famme tuleroaifuutta roarten.

S. 3».

Pientä tietoja.

©elroiä eftmerffejä ftitä, fuinfa fa* 
nanlioito maamme poljjoifimmiSfatin 
ofiSfa fannattaa, on feuraaroa: ^alta* 
moSfa on nimittäin emäntä SCUaffonen 
faanut puljbaSta rooittoa 32 fanaSta 
tammifuun enfimäifeStä päiroäStä lofaf. 
10:teen päiroään faaffa 275 mf. 5 pen*
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niä. $ä§tä fummaSta tulee jo roäljän 
yli 8 mf. yljben fanan ofatte. Fofo 
muoben täpeenfä ei ole FajaaniSfa tar= 
minnut lappaletta atte 10 pennin myöbä 
ja nyt fylfyStä alfaa jo faaba 25 pen= 
niä paritta.

©mäntä SJlaffofen fanat munimat 
mielä jotenfafin IjyroäSti, joten moi 
tulot tänä muonna nousta noista 32:Sta 
fanaSta läfjeS neljään fataan marffaan. 
SJtenot omat olleet roaan noin 4—5 
mf. fanaa fof)ti rouobeSfa. Fanat oroat 
enimmäffeen roalfoiSta Segfjornia ja 
on myöSfin muutama n. f. maatiaiS= 
fana. Mäntät oroat fijoitetut taimella 
natoettaan, roaan fefäffi on lauhoista 
rafennettu pieni fefät)uroila, joSfa ne 
rooiroat yönfä roiettää.

Fyltä fannattaifi emäntien enemmän 
hommata fanojenfa eteen, fun tällaifia 
fummia alfaa faaba. ©i fe työ ole 
raSfaSta, fe roaatii roaan l)iufan t)uo= 
lellifuutta ja täSmällifyyttä.

S. g».

IDunimisen tarkastaminen.

$oS mieti meibän päästä järf'iperäi= 
feen fananpoitoon, täytyy meibän ru= 
meta, fäyttämällä tarfaStuSpefiä, tar= 
faStamaan fanojemme munimista, niin 
että tarfoin opimme tuntemaan fa= 
namme jofaifen eriffeen, foSfa fiten 
roain rooimme arrooStetla mitä niistä 
fannattaa elättää mitä ei. Olemme 
jo aifaifemmin huomauttaneet näistä 
afioiSta, roaan tafibomme ne ottaa roielä 
nytfin pufyeeffi.

SJlunimifen tarfaStamifeSta pääfem= 
me fiihentin, että opimme tuntemaan 
fanojemme fiittämiSfyroyn, ja fiiS opitm 
me järjestämään niiben fiitoffen oifeit= 
ten periaatteiben ja fäytännöllifen tar= 
peen mufaan, mifä lanoihin nähben on 
ylitä tärfeätä fuin nautafarjaanfin nät)=

ben. ©ifäli fun fanojen fiitoStarfaStuS 
on tullut fanainhoitajain feSfuubeSfa 
tunnetuffi ja l)itomattu roälttämättö^ 
män tarpeellifelfi, on huomattu fiitä 
oleman muutafin lyötyä, hiinpä pääs= 
tiin näfemään, että jotfut fanat muni= 
mat munia, jotfa eiroät milloinfaan 
ta£)i ani l)armoin olleet l>ebelmöitty= 
neitä. SDlerfitfemätlä jofainen f)aubot= 
taroaffi pantaroa muna fen fanan ni= 
melle tafji numerolle jofa fen oli muni= 
nut, päästään näet tietämään miniä 
fanojen munat oroat heifoSti l)ebe(möit= 
tyneitä ja fofonaan t)ebelmöittymättö= 
miä ja rooibaan roaStafertana roält= 
tää femmoifia munia, ©i ole mifään 
roaSta tehty huomio fe, että ne fanat, 
jotta munimat tiyroäSti fyffy= ja tatroi= 
fuufaufina, tuottaroat meille munafaup= 
paan näf)ben paraimmat tutoffet. Xax-- 
faStamalla järfiperäifeSti munaintar= 
faStuStilejä huomataan, että fyffyllä 
ja taimella munijat oroat yleenfä i»y= 
roiä fefältä munijoitafin. ^araimmiffi 
taimella munijoiffi futfumme femmoi» 
fia, jotfa munimat 20—28 munaan 
fuufaubeSfa. «Semmoinen fana munii 
af)leraSti melfein muoben umpeen, eifä 
feSfeytä tuotantoaan muutoin fuin ful= 
fafabon aifana ja IjautoeSfaan ja fil= 
loinfin ful)teellifeSti roähemmäSfä mää= 
räSfä fuin muut huonommat munijat. 
Qa toifelta puolen f e fana, jofa ei fe= 
fällätään näytä oleman al)fera munia, 
ei juuri paranna tapojaan talroifau= 
bellafaan.

©Hei tarfaSteta munimista ja fiitoS= 
fyfyä, ei opita tuntemaan noita hyroiä 
munijoita eifä ottamaan yrityifeSti huo
mioon niistä fyntyneitä poifafia, roaan 
joutumat ne etjfä pataan ennen muita 
ja huonommat, joitten elättäminen ei 
enfinfään fannata, faaroat foriStaa 
fanaljuoneitamme ja ebuStaa mufa 
fannattaroaa ja järfiperäiStä tanan= 
hoitoamme.

tarfaStuSpefä on fellainen laitos,



—  64 —

että fun fana menee finne munimaan, 
pefän auffo fulfeutuu filloin, eifä fana 
pääfe pefäStä poil, ennenfuin hoitaja 
tulee päästämään ja merfitfee tnuiS= 
tiinfa fanan tuntomerfit, jommoifina 
pibetään fanan jalaSfa olemaSfa rem 
faaSfa löytymää numeroa talji muuta 
merffiä. 9Bäl)älufuifet fanat oppii 
helposti tuntemaan ja erottamaan toi= 
fiStaan ulfonäön ja fiinä olemien merf= 
fien mufaan ja moi niille fen muoffi 
antaa oman nimenfä fullefin. SJlutta 
joS fanoja on paljo, on ulfonäfö h«l= 
poSti pettämä ja filloin täytyy tur= 
mautua jättöihin pantamiin, alumii= 
niSta tahi meSfingiStä tehtyihin rem 
faifiin, joihin on numero faimerrettu. 
tarfaStuSpefiä löytyy monenlaifia ja

moi niitä fananhoitaja feffiä uuftafin. 
^Sääafta on, futen fanointme, että pe= 
fan auffo fulfeutuu itfeStään famaSfa 
fuin fana on pääSfyt pefään ja että 
f e ei fitten aufia ilman että fanam 
hoitaja fen aufaifee. |>yroin yffinfer= 
täinen on femmoinen fulfu, miSfä au= 
fon fuulautana on roipu, jofa on mi= 
ritetty aufi olemaan, mutta fulfeutuu 
heti fun fana on astunut fitte ofalle 
roipulautaa, jofa on pefään päin, jol
loin mirityS laufiaa ja lauta noufee 
pystyyn fen fautta että pefän ulfopuo= 
leHa olema ofa lautaa on raSfaampi 
fuin fifä=ofa ja lauban alla on fyn= 
nyffen fohballa liuffaat namat. Fun 
lauta on nouSfut pySpyyt, on fen pe= 
fäSfäpäin olema pää fulfenut aufon.

Vuoksen kanala
myy siitosmunia Ruskea Leghorn 
kanoista ä 30 p. kppl. pakkauksen 

kanssa rahtivapaasti kaikille rauta
tieasemille Suomessa, kun maksu 
seuraa etukäteen, sekä Ruotsista, 
toimittaja Everlöfvin kanalasta tuo

duista, runsaasti munivista Rus
kea Leghorn ja Sininen Zebra 
Plym-Rock kanoista ä 50 p. kppl.

Postiosoite: Vuoksen kana

la, Vuoksi.

Ijuom .I Viime keväänä myy
tiin noin 2,000 siitosmunaa!

Kirkkaat munat vaihdetaan.

ilmoittakaa # * *

Kananboitajassa!

P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterini 7.

Ensiluokkaisia
Maanviljelyskoneita

Meijerikoneita
Saha- ja myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

Anttolan Kanalan -

3 tuoreita munia
on aina saatavana opettaja A ug . Nuu
tisella Kuopiossa, Puijonkatu 31.

28a§taau)a toimittaja: $r. ©.sjglmoniemi. — kustantaja: Saroon ©iipifarjanfyoitoirtbiStgS.

Kuopio 1908. kirjapaino „<Sanan malta".



Kananboitaja
U:o 17 fa 18. luopio Martask. 15 p. W. 1908.

fa^beSti fuufaubeSfa ja ntaffaa postin 

fautta ja fuoraan toimituffelta tilattaeSfa 1 mf. 30 p. 

ttmofiferta. Q[o§ n i in tä ä n  10 ttmofifertaa tilataan 

toimituffelta, maffaa ttmofiferta 1 mf.

3lmoitu§ljinta on 20 penniä hienolta palStati* 

miltä. — ftlmoituffet ja tilauffet läfyetettäföön ofot= 

teella: © am on © iip ifa r ja n ljo ito t jI jb iS t t jS ,  

Kuopio.

tulevaisuuden tuumia*
StäSfä nyt on foeteltu pupua fanan= 

poibon merfityffeStä maanroiljelijän ja 
roarfinfin piffuroiljelijän firouelinfei= 
nona, on foeteltu ofottaa, että fe fan= 
nattaa, fun fitä roain järfiperäifeSti 
harjoitetaan, ja on foeteltu näyttää 
millä tarooin fe olifi järjestettävä, että 
fe olifi järfiperäiStä. Söiittaamalläpan 
näistä afioiSta on roain fyetty pupu= 
maan ja yffitoiffoifeffipan juttumme 
oroat fäyneet, fun fe, mitä aluSfa ar= 
roelimme ja toirooimme, ei ole toteutu= 
nutfaan. SRiin, fitäpän fitä arroeltiin, 
että „FananpoitajaSta'' tulifi lufijainfa 
oma lepti, niin että pe itfe fen firjoi= 
tuffet firjoittaifiroat, fiinä ilmaififiroat 
fofemuffiaan, näfemiään ja toiroeitaan 
ja fiten loifiroat lepbeStään roilffaan, 
monipuolifen ajatuStenfa ilmaifijan. Qa 
fiinä toiroosfapan täSfä ypä roieläfin 
on eletty, että faiffi tämä terran ta= 
paptuu ja fitten fe leptifin paifuu ja 
turpoo, roilfaStuu ja fauniStuu ulfo= 
afultaanfin. 9tiin ei ole täpän faaffa 
roielä tapaptunut. Ulfoapäin toimi* 
tuffelle tulleita firjoituffia ei ole ollut 
paljo, fiitoS fuitenfin niistä roäpistä= 
fin, ne oroat ofottaneet parroinaiSta 
parraStuSta afiaan. ©itä joS roain 
oltfi enemmän, niin pätäföS täSfä! Dn 
ollut fentään joitafuita, jotfa maffua

roaStaan olifiroat jotafin firjoittaneet, 
mutta fun lepben fuStantaja ei ole 
roielä fyennyt jaloilleenfaan pääfemään, 
on fen oEut mapboton ryptyä tefijä= 
palffioita maffamaan, fen on täytynyt 
tyytyä femmoifeen, jonfa on faanut 
afianparraStuffeSta.

9tyt on fotoa fyfymyS ebesfä, läp= 
teäfö roielä eteenpäin tairoaltamaan, 
roaifo jo lopettaa. $o§ lepben nyfyi= 
fet lufijat pitämät fen ilmestymistä 
roielä toiroottaroana, niin fe foettaa 
jatfaa ja pestä filmänfä, epfäpä roä= 
pän foriStaa päätänfäfin. $otta tämä 
afta faataifiin felroäffi epbotamme, että 
tulijamme joSfafin muoboSfa fen meille 
ilmaififiroat. Dptenä femmoifena fei= 
nona, jofa ei maffa muuta fuin 5 pen= 
uin poStimerfin, epbotamme fäyttä= 
mään lepteen painettua irtileifattaroaa 
lippua, joSfa läpettäjä ilmoittaa aifo= 
roanfa tilata lepben rouobeffi 1909 lä= 
pimmän poStifonttorin fautta, ja lä= 
pettää fen meille enfi tilaSfa. $oS 
joulufuun alfupäiroiin menneSfä faamme 
tämmöifiä tiebonantoja jonfunfaan roer= 
ran, painatamme fitten puoliroäliSfä 
joulufuuta ilmestymän ja fitä feutaa= 
roat numerot paremmalle paperille ja 
foetamme myöpemmin faaba furoiafin 
lepteemme.
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|jyroinf)än me olifimme fiitollifet, 
joS, futeti jo paifoin on tapafjtunutfin, 
jotfut afiaayarraStaroat ottaifiroat t)anf= 
fiaffeen ufeita tilaajia paiffafunnaltaan; 
olifimme t)t)roin fyatuffaat niille Iät)et= 
tärnään lifäfappaleita eri numeroita 
lefyteämme ilmaifeffi jaettamaffi, nä= 
feeffi niille, jotfa eiroät fitä ennen ole 
lefjteämme lufeneet.

9flt)l)b̂ |täänpä§ nyt oifein yffiSfä tuu= 
min roiemään fananfyoitoafiaa maaS= 
famme eteenpäin. SBarmaa on, ettei 
ponniStuffemme fjuffaan mene, joS 
jaamme roain fyarraStuffen peräämään, 
©illoin fyllä opitaan nälemään, mitä 
nyt ei roielä näl)bä, että fiipifarjan^ 
pito on oleroa meibänfin fanfallemme, 
niinfuin fe jo on monelle muulle, fan= 
gen tuntuina tuloläfybe!

Kananhoidon kannattavai- 
suuden selvUUsaaminen.

Dn jo ufein ollut puhetta fiitä, että 
fananhoito, järjestettynä järfiperäifeffi, 
fannattaa, mutta tämä ulfoa faatu 
tieto ja roäite ei ole läljeSfään fen 
arrooinen fuin fe tieto ja roafaumuS, 
jonfa fufin fananfjoitaja ja fanojen 
pitäjä on itfe faarouttanut. ©e tieto 
raasta fyfenee faamaan fofeilijan fem= 
moifeett raafaumuffeen, että f)än fen 
peruStuffella rooi IjyroäEä mielellä ja 
turroallifena ryfjtyä jatfamaan alfa= 
maanfa elinfeinoa. ©enpä rouoffi tulifi 
jofaifen roaSta=alfajan l)eti pyrfiä fii= 
|en, että t)än mitä pitemmin faarout= 
taifi tämmöifen tiebon, ja fiifjenfyän f)än 
pääfeefin, fun fyeti alusfa rupeaa pitä= 
mään firjaa ja tefemään tiliä faifista 
fananfyoitoaan foSferoiSta tuloista ja 
menoista, kirjanpitotapa on tietysti 
f)änen oma afianfa, pääafia on, että 
toifelta puolen tulee muiStiinpannuffi 
ja rouoben lopuSfa yf)teenlaSfetuffi

faiffi mitä fjänellä on ollut tuloja myy= 
byiStä munista, poifafiSta ja emäfa= 
noista fefä f ufoista, tjöyfjeniStä ja lan= 
naSta fefä mitä l)än omaan talouteenfa 
on näitä famoja aineita fäyttänyt ja 
toifelta puolen oroat menot faiffi tar= 
foin muistiin pantaroat fen arroon mu= 
faan mitä fullafin fulutetulla aineella 
on ollut tobelliSta arrooa, niinfuin jy= 
roillä, lefeiUä ja muilla jauhoilla, juuri» 
faSroeilla ja filputulla rehulta. sJtiil)in 
fuuluu myöSfin fanalan perustamis» 
fuStannuffille laSfettaroa forfo ja fuo» 
letuS. Fun näin on tulot ja menot 
laSfettu, nä£)bään fjelpoSti oroatfo tu= 
lot riittäneet menoille ja minfä roerran 
on jäänyt yli. 9)luiStettaroa roielä on 
fuitenfin, että joS fanafanta on rauo» 
ben fulueSfa lif ääntynyt, tuo lifäyS on 
tuloiffi laSfettaroa, jotta tili tulifi oifea 
ja ettei laSfelmiin oteta mitään luulo» 
lettuja tuloja enemmän fuin menoja» 
faan.

Fun näin tunnollifeSti tämäfin työ 
tefjbään, niin on faaroutettu tulos täy» 
finarrooinen ratfaifemaan afian, fan» 
nattaafo fananhoito roai ei. SBaljin» 
f o ja ja eref)byffiä rooi myöSfin fattua 
ja on niilieftn annettaroa täyfi ar» 
roonfa, jotfei joubuta foroin pifapäi= 
feSti afiata arrooStelemaan ja fen mu» 
faan tefemään määrää johtopäätöstä, 
©iffipä nyt fef)oittaifimme jofaiSta lufi= 
jaamme, jofa ei ennen ote firjanpitoa 
fanalaStaan pitänyt, ryhtymään fiiljen 
nyt. SRuiStiSta rooi el)fä faaba jon» 
funlaifen laSfelman jo fuluneeltafin 
rouobelta, jof)on fuitenfaan ei ole luotta» 
mistä, mutta nyt fun alotetaan uuhella 
lamalla ja uuhella innolla, niin laabi» 
taan oifein tarffa ja afiaUinen! Dn» 
nea roain fjyroille tuumille; toteutufoot 
ja tuottafoot ne iloista roafaumuSta 
tuleroaifuuteen näf)hen!
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{Huutama sana kaniinein 
hoidosta»

Fun „ Fananhoito jän" 13 ja 14 nu= 
meroSfa olleiSfa firjoituffiSfa on fer= 
rottu ainoastaan ulfomaalaiSten fanii= 
nein hoiboSta, niin tentiefi lufijatuntaa 
jumittaa lutea myöSfin täältä foti= 
maaSfa tehbyiStä ^aroannoiSta tältä 
alalta. SJleibän maamme tatoubettifet 
olofufjteetfjan eroamat niin moneSfa 
fol)ben naapurimaiben oloista.

Ääniini! meneStyroät meillä järfipe= 
räifettä fjoibotla oifein hyroin. Niiben 
hoitaja moi faaba itfelleen fjyroän t)oi= 
topalfan, joS hänen afuntonfa on fel= 
laifella paiffafunnatta, että f)än on aina 
tilaifuubeSfa myymään teuraS=eläimen= 
fä. SOtutta fiinäpä juuri onfin fuurin 
maStuS. — SJteibän maalaiS=emännät 
eimät ole tottuneet faniinin liljasta 
ruofia roalmiStamaan ja fiitä fyyStä 
eimät f)e fitä mielellään oSta. Fanii= 
nin liljan ramintoarmon fanotaan ole= 
man fuuren, huolimatta fiitä, ett’ei fe 
ole niin raSmaiSta, fun efim. letynän 
ja lampaan lilja on. —

$oS naaraSfaniinilla teuraStuSaifana 
fattuu olemaan fiiman=aifa, niin maiS= 
tuu fen lilja filloin äitelättä. SJtutta 
lyöppäämättä (ruotf. =  förroätla)ruuaffi 
roalmiStettuna ja etentin, joS lilja faa 
jonfun aifaa etiffaljappoifeSfa mebeSfä 
liota ennen feittämiStä tai paistamista, 
niin fjämiää fiitä äitelä mafu pois ja 
lilja on mureaa, meljufasta ja fjyroän» 
mafuista.

SRaaraSfaniinilla on meibän maaS= 
famme tiiman aifaa taroattifiSfa oloiSfa 
jeitfemän fertaa muobeSfa ja foiraS on 
leiffiin aina malrniS. ©iitoSfyfyifeffi 
tulemat poifafet tamallifeSti jo toimen 
fuufauben ifäifinä. — teurastus moi 
fattua ufein juuri finä aitana, tofin 
ei foiraSpuolen fiiman=aifa maifuta li= 
Ijan mafuun fiinä määräSfä, fun naa=

raan, mutta luonnollistahan on, että 
fe joSfafin määräSfä fiinäfin tuntuu.

Faniinin lilja on luonnostaan möy= 
reätä, malfoiSta ja meljufasta. Fun 
fe oifealla tantalta ruuaffi roalmiSte= 
taan, maistuu fe fjyroälle maiffa fe= 
nenfä fuuSfa, jotta ruofatjalua lienee.

Faniini poifii meibän maaSfamme 
feSfimäärin feitfemän fertaa muobeSfa, 
faaben 4— 12 poifaSta ferrattaan. 9Jii= 
nutta on ollut fettaifiafin emäfaniineja, 
jotfa faimat miifitoiStafin poifaa fer= 
raita, tällaista poifaSmäärää ei ta= 
mallifeSti emäfaniini moi poitaa, joffi 
niistä täytyi aina tjeti fyntymifen jät= 
feen tappaa ufeampia. FeSfimäärin 
olen faanut muoben fulueSfa emäfanii= 
nitta 42 elinmoimaiSta poifaiSta. ©e 
on juuri tuo fifiämiSfyfy, jofa faniinin 
hoibon tefee tuottaroaffi.

Faniinein Ijoito ei ole roaifeata. 
SJlutta fuitenfin täytyy fitä jonfun ai
taa harjoitetta ennenfuin fiifjen oifein 
perehtyy. Faniinit omat Ijymin putj= 
lautta rafaStamia ja faamat lifaifiSta 
ruofä=aStioiSta ja fiiroottomiSta afun= 
noista helposti tautia, joiben feurauf= 
fena on ufeammaSfa tapauffeSfa fuo= 
lema. 9te oroat fitäpaitfi luonnostaan 
erittäin arfoja faifettaifitte fulfutau= 
beille. SJtutta, joS hoitaja pitää tar= 
fan roaarin puljtaubeSta ja hoitaa eläi= 
miä fäännöttifeSti, niin meneStyroät fjä= 
nen hoiboffaanfa fyllä hyroin.

9tuuaffi felpaa faniineitte melfein 
roaiffa mifä, jofa roähänfin on ruuan 
nimellistä. Qoitafuita ruofalajia eiroät 
ne tofin fiebä, mutta ne oppii hoitaja 
pian tuntemaan, fun roain haluaa niistä 
felroän ottaa. @fim. tuo hyroin ylei= 
nen peltoleiniffö (tiet. nimellä Ranun- 
culus acris), jofa faSroaa faiffialla 
maamme huonosti tjoibetuilta niityillä 
ja nurmimailla, on hyroin roafjingotti= 
nen näitte pienitte eläimille. SJtyöSfin 
tuore, roaSta niitetty £>einä on niille, 
ainaifena fefä=rarointona, epäterroeetti=
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nen. Suonnon tila§fa oEeSfa fyömät 
faniinit paljon fellaista ruofaa, jota 
ne jyrfimäEä roäfyn erin ottamat irti 
foroimmiSta faSroiaineiSta. ©en täf)= 
ben pitää fjoitajanfin foittaa ruofin= 
tanfa fomittaa niin, että faniinit faa= 
mat tyybyttää tätä Reille luonnon mää= 
räämää tarroetta.

9iuoffieSfani annoin minä niiUe päi= 
mittäin enfin aamulla pienen tufon, 
— noin 140 grm. — , t»einiä ja 50 
grm. fauroja tai ohria eläintä fofjben. 
^äimällä, noin 120 grm., perunoita, 
nauriita tai räätiföitä. pilalla marafin 
roäf)äifen tufon marpuja, fuimattuja 
lehtiä tai fuoripäällifen haaraan, lepän 
tai pajun fappaleen, — taroaEifeSti 
pinosta otetun lyhyen fialon, niiben 
jyrfittämäffi. ©itäpaitfi annettiin emä= 
faniineille tiineyS* ja imetyS=aifoina 
faurojen fijaSta aamulla Reinistä lei= 
fattuja filppuja, jof)on fefoitettiin fa= 
maila lamalla, fun lamojen appeefeen, 
roefjnälefeitä tai ohrajauhoja.

Slfunnot eli tallit tehtiin täytetyistä 
Slmerifan läSfilaatifotSta, jotfa olimat 
noin metrin pituifet ja 80 cmtrin le= 
roeät fifältä. Saatifoiben päätyihin tef)= 
tiin pienet 12X16,5 cmtr. fuuruifet 
faffinfertaifiEa ruubuilla ro arastetut af= 
funat ja yhbelle fimufeinälle tiiroiS 
25X30 cmtr. laajuinen omi. Sattia 
tehtiin rimoista, joiben mätitte jätettiin 
noin fentimetrin fuuruifet ra’ot. 3Bäli= 
fatotle pantiin täytteeffi noin 15 cmtr. 
roai)ruumen olfiferroS ja fen päälle pai= 
noffi roier’roiereen toifiinfa fiinni foi= 
routialfoja. £uone peitettiin lopuffi 
irtonaifella pärefatolla. -Jläiben pten= 
ten taEien fifälle tehtiin roielä poiffi 
taEin ylettyroät fulfuaufoEa roaruSte= 
tut ja laubaEa peitetyt fefä faljteen 
ofaan jaettu noin 40 cmtr. forfeat ja 
35 cmtr. leroeät pefälaatifot, joiben 
pohjaEe roaruStettiin pehmeätä olfi= 
pehfua.

9lämä taEit afetettiin fyffyEä maan= 
pääEe ja fitten, fun niiben aEe oli fai= 
roettu noin 20 cmtr. fyroä fuoppa, 
joista roielä peitetty roirtfaoja johti 
yhteifeen fyroempään fuoppaan, peitet= 
tiin feinien alaofat ympäriinfä mut= 
laEa ja talroeEa luotiin fitten roielä 
lumiroaEit peittämään ylfyleenfä fofo 
rafennuffet paitfi affunoiben ja omien 
fohbilta. iättaifiSfa afunnoiSfa oli 
faniineiEa lämmin ja hytoä oEa. Suutta 
niitä oli roaifea talroeEa puhbiStaa fen 
rouoffi, fun ne oliroat niin matalalla. 
SRyöSfin pefien tarfaStuS oli hanfalata, 
fiEä jofa ferta täytyi fatto ja laipio 
fitä roarten aroata. ©en täfjben hyl= 
fäfin minä ne ja feuraaroina rouofina 
laitoin fuEefin eri faniiniEe aroonaifet 
farfinat naroettaan, joihin myös eri 
pefälaatifot fuhunfin farfinaan tehtiin.

Fefän aifana pibettiin faniinit ut= 
fona pihaEa, fufin fiitoSeläin eri fai= 
hoSfaan, joiben fuuruuS oli 3 mtr2. 
poifafia roarten oli talroeEa naroetaSfa 
2X3 metriä taaja farfina ja fefäliä 
pihaSfa roähän fuurempi faiho. Qo= 
faifeSfa faihoSfa oli fitäpaitfi titaroa 
faffiofainen fatoffeEa roaruStettu pefä= 
laatiffo, joiSfa faniinit fabeitmoiEa 
oleSfeliroat. SBapauteen ei niitä mi 1= 
tointaan laSfettu.

■gjoibettaroinani oli folme naarasta ja 
yffi foiraS f>elgialaiS=jättitäiS=rotua 
(Lapin geant des Flanders). 9le oli= 
roat frturet ja fauniit eläroät. Folmen 
rouoben roanha foiraS painoi 9 72 tiloa 
ja naarasten paino oli feSfimäärin 6 s/a 
filoa fufin. häistä fain rouoben fu= 
tueSfa feSfimäärin 126 poifaSta, joista 
myytyäni fain lihasta 157 ntarffaa 
50 pen. ja nahoista 50 ntarffaa 40 
penniä eli yhteenfä 207 marffaa 90 
penniä. Stuofaan ja hoitoon fututin 
128 ntarffaa, joten rooitoffeni jäi 79 
marffaa 90 penniä rouobelta. SRenot 
ja tulot laSfin folmelta roiime £)oito=



rouobelta, joina ne otiroat melfein yh= 
täläifet, faaben näistä feSfimääräifeffi 
tuloffeffi mainitun fumman.

Fun fitten faniinein fjoibon lopetin, 
ja’oin fotifeutuni ympäristön torppa  ̂
reille ilmaifeffi ufeampia faniiniparia, 
mutta eiroät nämät roiitfineetfään fa= 
niiniä poitaa. fiitä taroalla, fun fjeille 
neurooin, jonfa täE)ben ei Reille myös 
niistä rooittojafaan ollut. —

©yy fttljen, minfä rouoffi jätin fa= 
niininfioibon, roaiffa fen olin jo näin 
hyroälle alulle faanut, oli fiinä, ett’en 
enään faanut niiben lihalle roarmoja 
ostajia. ©räS läfyifaupungin rarointo» 
loitfia, jofa fäännöllifeSti oSti minulta 
faiffi faniinin liljat, lopetti liiffeenfä, 
enfä fitten faanut toista roafituiSta li= 
hän ostajaa hänen fijaanfa.

Sellainen fjenfilö, jofa afuu liife= 
paifoilla ja jolla on aifaa tarpeen tul= 
leSfa fäyba lifjanfaupaEa, rooi faniinein 
fjoibolla anfaita fierooifet firoututot. 
Fuitenfin taljtoifin fetjoittaa faiffia, 
jotfa tätä firouelinfeinoa alfaroat l)ar= 
joittaa, itfe hoitamaan eläimenfä ja, 
ennenfuin fuurempia ufjrauffia fiinä 
teferoät, tarfoin peref)tyfööt faniinein 
elintapoihin, ruofintaan ja h°it°ori- 
©illoin roaSta he rooiroat toirooa niistä 
rooittoja itfelleen.

amno gifia.

Kanojen hoitoa Hlashassa.

Sufijat fentiefi tietäroät, että tämän 
niminen maafunta löytyy $ohjoiS= 
Slmerifan luoteifimmaSfa fulmaSfa juuri 
fiinä, miSfä Slmerifan mannermaa lä= 
hinnä lähestyy Slafian foilliSnurffaa 
ja jofa on yhtä pohjoifeSfa fuin meillä.

Fun fieltä ruroettiin fultaa löytä= 
mään, tulroafi finne ihmifiä afumaan 
ja perustettiin finne roaitioitafin ja

ihmisten mutana fulfiroat fanatfin finne. 
©i ole rooinut fufaan ajatella, että 
fanat fiellä roiihtyifiroät ja meneS= 
tyifiroät. -Jttin on fuitenfin afian 
laita. ©räS firjeenroaihtaja firjoittaa 
fieltä erääfeen fanomalehteen feuraa= 
roaa:

SJte olemme perustaneet fuuren fa= 
nalan tänne napapiirin tafalle. Fana= 
huoneemme on 460X24 jalfaa. $e= 
ruStuS on fairoettu rouoreen, jonfa 
ympäillä roirtaa lämpimän lähteen roefi 
ja maata lämmittäroät ofaffi nuo läm= 
pimät roefifuonet. 9tafennuS lämmite= 
tään lämpimäUä roebellä, jofa fahta 
putfea myöten johbetaan noista läf)= 
teistä. Fun roefi on fulfenut putfien 
läroitfe, laSfee fe altaafeen, joSta fanat 
faaroat fammuttaa janonfa. SOleillä on 
nyt 1200 muniroaa fanaa, jotfa fefällä 
lähetettiin tänne ©aattlen faupungin 
fautta. 9Jle rafennamme nyt huonetta 
fananpoifafia roarten 120X24 jalfaa, 
jofa lämmitetään lämpimällä roebellä. 
SJleibän fanamme oroat munineet hy= 
roin joulun jälfeen ja me olemme lä= 
hettäneet munat $airbanf’in faupun= 
fiin, jofa on 100 engl. peninfuorman 
pääSfä tästä, teitä roarmaanfin f)u= 
roittaa tieto fiitä, miten rooimme läl>et= 
tää munia 50 asteen paffafeSfa. @nem= 
män fuin 100 laatiffoa lähetettiin 5air= 
banfiin talroitietä SBalbejin fautta, jonne 
on 376 peninfuormaa. tietysti jofu 
määrä turmeltui huolimattomien lähet= 
läjien fautta, mutta fittenfin afia löi 
leiroille ja tuotti 40 ä 75 bollaria laa= 
tiffoa fohti. 1 botlari =  5 m. 50 pen= 
niä. Olemme faaneet 3:fin bollaria 
tufinalta $airbanfiSfa taimella omista 
leimatuista munista, teuraseläimistä 
maffettiin 75 centtiä naulalta (1: 50 
naula.). 9Jleroiljelemmeyhtähyroiäperu= 
noita fuin mitä milloinfaan olen näf)= 
nyt itäifiSfä roaltioiSfa ja faifellaifia 
roihanneffia faamme oifein erinomaifia. 
SJieiEä on ^Slym. 5Rocf ja punaifia
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9l^obe ^jSlanb Janoja, joilla on ylfht= 
lertaifet harjat.

Slmeritalaifet oroat yrittelijäStä roä- 
feä, fe täytyy tunnustaa, ja pitäroät 
puolen fiitä, että miSfä itänä penni ja 
martta on faataroiSfa, fieltä fe on otet= 
taroa roanhan päiroän roaratfi.

{Runivatko kanat kukon 
kanssa ollen paremmin 

kuin ilman kukkoa.

9liille, joilla on roaan pienempi 
määrä lanoja, rooi olla ytjben teteroä 
pitäroättö futtoa roai ei, tun tahtomat 
faaba lanoistaan ytfin roain munia, 
fillä totemuS ofottaa, että munimifeen 
ei tulon olo roaituta mitään. .Kulon 
rouotuinen ylläpito tulee tetemään noin 
4: 50 ä 5 ml. eitä fiiS yf)ben tulon 
pito fuureSti tunnu tuttaroSfa, mutta 
miSfä pibetään fuurempaa tanatantaa 
f. o. enemmän fuin 10 lanaa, fiellä 
tuftojenfin elättäminen tarpeettomasti 
tefee tuntuman loroen fanatalouteen. 
Qoitafuita rouofia fitten fofeiltiin täSfä 
afiaSfa, jotta pääStäifiin felroille fiitä, 
roaifuttaafo fufon olo millään tarooin 
munimifeen. Heljään huoneefeen pan= 
tiin yhtä monta muniroaa, nuorta fa= 
naa ja huoneet meriittiin numeroilla 
5, 6, 7 ja 8. Faiffi olofuf)teet näiSfä 
huoneisfa oliroat yf)täläifet, mutta f)uo= 
neiSfa 7 ja 8 ei ollut fuffoa fanojen 
fanSfa. SRunimiShalua ei millään eri= 
näifellä lamalla tiihoitettu ja fanat 
fairoat l)autoa mielin määrin. 9Jiel= 
fein fama määrä fanoja rupefi hauto» 
maan fuSfafin huoneeSfa, fefä niisfä, 
JoiSfa oli fuffo mufana että niisfä, 
joiSfa fuffoa ei ollut. Faiffi nämä 
fanat oliroat faSroaroina olleet ufeita 
fuufaufia erotettuina fufoista, ennen

munimiSaifanfa alfua, mutta huoneifiin
5 ja 6 pantiin fufot mufaan pari fuu= 
fautta ennen fuin fyfymyffeSfä oleroa 
foe pantiin alfuun. |>uoneiSfa 5 ja 7 
oleroat fanat oliroat famaa fanafantaa 
ja famatla tarooin ruofittuja, famoin 
oliroat huoneisfa 6 ja 8 famaa rotua 
ja fantaa. Fanat oliroat fiten niin 
yhtäläifiä fuin fuinfin.
* huutamat huoneeSfa 7 olemista fa= 
noista alfoiroat munia fuufautta aifai= 
femmin fuin mitään fana 9t:Sfa 5 ja 
jotfut 9l:Sfa 8 1 ä 2 fuufautta aifai= 
femmin fuin mitään fana 9t:o 6:Sfa. 
Fanat 9t:Sfa 7 munimat noin 22 pro= 
fenttia enemmän fuin 9fcSfa 5 ja roaiffa 
rehun menetti oli -JtSfa 7 fuurempi 
niin oliroat fuStannuffet munaa fohti 
30 profenttia roähäifemmät fuin 9l:Sfa 
5. ©nfimäiSten toimen fuufauben fu= 
lueSfa faatiin -Jt:o 8:Sta 32 profenttia 
enemmän munia fuin 9l:o 6:Sta. tu= 
loffet näistä toteista ofottiroat ftiS: l:ffi) 
@ttä parroi nuoria fanoja tuotti ilman 
fuffoa 30 profenttia roähemmällä fuS= 
tannuffella enemmän munia fuin fe 
parroi jolla oli fuffo feuraSfaan. 2:ffi) 
toinen parroi tuotti ilman fuffoa fol= 
mena enfi fuutautena fuhteellifeSti mel= 
fein famat tulotfet fuin famanlainen 
parroi fufon fanSfa. 3:ffi) SRolemmat 
parroet, jotta oliroat ilman fuffoa, ru= 
pefiroat 1 ä 2 fuufautta aifaifemmin 
munimaan fuin mitään niistä par= 
roiSta, joilla oli lutto mutanaan.

3oS ten tahtoifi tehbä famanlaifta 
toteita, olifi fiihen nyt fopiroin aita. 
•Spuomattaroa on, että toleilua roarten 
on roalittaroa yhtä roanhat ja muutoin 
famalla taroaEa ruotitut tanat ja on 
niitä toto toeaita rnotittaroa airoan 
famalla taroalla. Muutoin ontin, niin= 
luin olemme ennen jo huomauttaneet, 
fopiroin erottaa nyt tulot erilleen ta-
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noista ja fitten raaista fun tatjbotaan taan. ©illoin tullaan näfemään, että 
«V rumeta ottamaan fiitoämunia panna ne fiitosmunat faabaan paljon paremmin 

fen mufaan qljteen fun poifafia l)alu= l)ebelmöiti)neif|i luin muutoin.

Savop Siipikarjaohoito- 

yhdistys.
Ruvetkaa jäseniksi siihen, ilmoittautumalla sen toimikunnalle, 

osoitteella: Kuopio.

Tarkoituksensa koettaa yhdistys 

saavuttaa seuraavilla keinoilla:

1). Kiertävien neuvojien, kirjalli

suuden, esitelmien ja keskustelujen 

kautta herättämällä harrastusta järki

peräiseen kananhoitoon.

2). Hankkimalla jäsenilleen sii. 

tosmunia ja siitoseläimiä.

3). Ryhtymällä järjestämään muna- 

kauppaa osuustoiminnan pohjalle.

4). Näyttelyillä ja palkitsemalla 

järkiperäistä ja tuotteliasta siipikar- 

janhoitoa.

5). Edistämällä yhdistyksen tar

koitusta kaikilla muillakin keinoilla, 

jotka katsotaan sopiviksi.

( I r t i le ik a t ta v a .)

Savon Siipikarjanhoitoyhdistys

Jäsenmaksu on kerta kaikkiaan 10 

markkaa, joka suoritetaan yhdistyk

seen ruvetessa. ‘Jäsen saa kappa

leen seuran kaikista kirjallisista jul

kaisuista ilmaiseksi.

„ Savon Siipikarjanhoitoyhdistyk- 

sen“ tarkoituksena on siipikarjanhoi- 

don edistäminen, erittäinkin kanain- 

hoidon ja munakaupan järjestäminen.

Yhdistyksen toiminta-alueena on 

Kuopion läänin Savonpuoli ja Mik

kelin lääni sekä Kajaanin kihlakunta 

Oulun lääniä. Oikeudellinen koti

paikka on Kuopion kaupunki.

Kuonia.
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P. Sidorow
Suomalainen Kalustokauppa O. Y. 

Helsinki, Aleksanterink. 7.

Ensiluokkaisia

Maan viljely sko n eitä 

Meijerikoneita
Saha- ja  myllykoneita.

Munanhautomiskoneita ja  kanala- 

tarpeita tunnetuimmista tehtaista 

edullisimpiin hintoihin.

ilmoittakaa * * *

Joku määrä nuoria

siitoskukkoja
on vielä saatavissa Taivalhar- 

jun kanalasta. Tilattavat osot- 

teella:

Valkeinen
Taivalharju.

Kananboitajassa!

K a i k k i a  järkiperäiseen kananhoitoon välttämättömiä tarpeita niinkuin Rosehill 
lY c i l  tvIV lei tehtaan maailmankuuluisia hautomakoneita ja  emoja, luumyl- 
lyjä, apilaanleikkuukoneita, y. m. y. m. ostetaan edullisimmin, Munalan kana
lasta, Lahti. Pyytäkää hintaluetteloa!

— 9tgl)tt)fää ajoisfa lomittaa* masja, laitettaloon fe tytjansfä ajoin
maan l)t)U)iä taluuafuntoja niille fjgtoään tuntoon. Slnlara pufyöis»
lanoille, joita aiotaan elättää tai* tus etupääsfä f allilla ja lailli fgö*
toen gli. 3os afunto jo on ole* päläisten pefäpaifat pois.

ffiaStaaroa toimittaja: 58r. ©.^Imoniemi. — Suätarttaja: ©aroon Supitarjanfyoitogfybigttjg.

Kuopio 1908. kirjapaino „ San an roatta".

A llekirjo ittanut ilm oittaa lähim m ästä postikonttorista  
tilaavansa vuodeksi 1909 ..........  kppl. „ KjJNjJNHÖITJI-

N im i:



Kanan hoitaja
lt:o 19—24 a. luopio Sttulttk. 15 p. 1908.

SlmeÄttjt) fat)be§ti fuufaubeäfa ja maffaa postin 

tantta ja fuoraan toimitutfelta tilattapa 1 m!. 30 p. 

touofiferta 3o§ it»äf)intäön 10 ttmofifertaa tilataan 

toimituffelta, matfaa ttmofiEerta 1 m!.

3lmoitu§l)inta on 20 penniä hienolta paistati* 

tuilta. — ^Imoituffet ja tilauffet läfretettäföön ofot* 

teefla: Satoon ® iip irarjan ljo ito t)!f)b i§tl5§, 

Kuopio.

Kananboitaja 1909.
puolimatta fiitä, että main arti= 

Ijarroa on noubattanut teloitustamme 
mielitefonfa ilmoittamifeSta tetjben iU 
meStpmifeen näfjben enft rouomta, on 
©aroon ©iipit ar janl)oitopl)btStpS aif onut 
jatfaa let)ben toimittamista ja jutfai= 
femiSta roietä enft rouonnafin. ©e tetee 
fen fiinä roafaaSfa toirooSfa, että fen 
npfpifet pStäroät roietä tahtomat uf)= 
rata roarojaan lefyben fannattamifeffi 
tilaamatta fitä ja arouStaa fen toimit» 
tornista läfjettämäEä fitte tietoja pt>= 
rinnoistaan ja fofemuffiStaan fanan= 
fyoibon alalta ja että (et)ti faifi lufui= 
fta unfia pStäroiä, jotta fitä leroittäifi= 
wät i)t)ä laajempiin purettiin. SJlitä 
lefjben ulfoafuun ja ftfäEpffeen tulee, 
emme uSfaEa turnata mitään uutta, 
ennenfuin näemme, miSfä määrin tet)ti 
rupeaa fannatuSta faamaan, mutta 
roafuutamme, ettemme tule rooimtamme 
fääStämään fanantjoitoafian tunnetuffi 
tefemifeSfä ja innoStuffen ja l)arraS= 
tuffen fyerättämifeSfä fen l)proäffi.

$un ©aroon ©iipifarjanfyoitopfybiStpS 
ei moi enfi rcuoben aitana palfata eri= 
toista neumojaa, on ajateltu, että roar* 
finainen neuroojatpö npt fuoritettaifiin 
tämän letjben lautta, ©en muoffi

olift partain toimomulfemme, että lailli 
ne armoifat tanfalaifet, jotta omat 
tulleet huomaamaan tananljoibon tär- 
fepben pittumiljelijäimme taloubetle, 
toettaifimat faaba let)teämme teroiä= 
mään juuri niiben feSfuuteen, joille 
fanant)oito fircuelinfeinona rooifi tuot= 
taa fuurimman fjpöbpn.

Äun fanant»oito lähinnä fuuluu 
niiEe, joille fotitaloutemme on uStottu 
ja niille mpöSfin piffumiljelijän talou= 
besfa fomeltuu faSroitarfjanljoito, mitä 
tjpmin läljeifeSti liitti)t) tananl)oitoon, 
olemme aitoneet, faatuamme arouSta= 
jitfi erittäin ftiljen toimeen perehtyneitä 
tanfalaifia, ottaa lehteemme filloin täl= 
löin mpöstin femmoifta tirjoitutfia, 
jotta fäfittelemät piffumiljelijän faSroi= 
tarfyanfyoitoa.

Suoltaen fiifyen, että fiipifarjanfyoito, 
jota täfjän asti on ollut unol)bufftSfa 
ja roäl)äarrooifena etinfeinonfjaarana, 
on pääfemä roäfyiteEen armoonfa ja 
faama lufuifia fanfataifia, fefä miet)iä 
että naifia ja marfinfin naifia innoS= 
tumaan fiifjen, lätjbemme npt uuhella 
rouobeEa roietä tairoaltamaan eteem 
päin.
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flftarttayhdistysten tehtävä 
kananhoidon eduksi.

(@n>er§tin tuuraa 9JIma fjorftenin efttefc 
rnäStä).

loinen naifille fuuluraa maatalous^ 
l)aara on f anan f yo i t o ,  josta niin 
mpöSfin innoitusta on ottanut fpntpä 
ympäri maata. £äStä maatalous 
ala§ta moi taufua meltein famaa pliS= 
tpStä tuin yllämainitusta, ©en ebiS= 
tpmtnen riippuu mpöSfin fet)itijtfe§tä 
ja ofuuStoiminnaSta fuureSfa mää= 
räSfä. 9Jle olemme faufana fiitä 
ajasta, että fatfoifimme mätjäpätöifeffi 
feUaiSta maatalouSf)aaraa, jota moi 
tuottaa ufeampia tuljanfta, 10,000:tin 
marffaa yhteen pitäjään ja fillä ta- 
matla Jomottaa lutuifat pienet tobit 
taloubellifeen roaralUfuuteen. 5̂oiS 
fetlainen määrä firoiStpffen falfanto= 
fanta, jota tjalmetfii feUaiSta toimialaa, 
jota fefyittpneenä moi fypöbpttää niin 
monta, monta pientä ©uomen totia! 
9Re emme faa l)atmetfia ernmefä pitää 
fetlaifia aineellisia tjarraStuffia t)alpa= 
maifina, jotta itfeSfään omat tef)ittä= 
miä totitoimia ja famaEa omat roäli= 
tappaleina fobin toimeentulotjuoliSfa, 
jotta Itjllä raStaaSti painamat moneS= 
fafin fobiSfa. ©i, päinmaStoin ne 
jotta omat faaneet enemmän maail= 
maSfa firoiStpStä fetä muutenfin naut= 
tineet elämän fuloifuubeSta, afettafoon 
t>e itfenfä eturiroiin fellaifiin t»arraS= 
tutfiin, jotta roäfyänfin moifimat aut= 
taa mätjämaraifia toteja.

©iltä faunalta on maamme 9Jiartta= 
pfybiStpffet ottaneet tämän täf)än aSti 
mät)än pmmärretpn maatalouSfyaaran,
—  fiitä fannalta omat maamme firoiS= 
tpneet naifet rpl)tpneet täfyän ebiStpS= 
tpöt)ön ja fiitä fannalta on jofainen 
f o t i n a i n e n fitä filmäitemä ja to= 
teuttama. @ifö meibän ©uomen nai= 
filla ole melmollifuuS rpfjtpä faifin

moimin fellaifiin pf)teiStoimintapuut)iin, 
jotta moimat tuottaa mielä ufeampia 
miljoonia marffoja ©uomen fobetlle.
—  ©päitpffiä fanant)oibon l)pöbplli= 
fppbeStä ei tarmitfe enää olla. ©illä 
jatoja efimerffiä ja tobiStuffia moimme 
antaa pienmiljelijäin fobeiSta, miSfä 
järfiperäinen fananfyoito on opittu ja 
toimeliaat naifet fitä fjarjoittamat. — 
9!pt emme enää ote oifeutetut olemaan 
mälinpitämättömiä, fun tuulemme joS= 
tafin tipmäStä pritpffeStä, ja tlmaSfa 
tuntuu npt, että fe maatalousmaata, 
jonfa me futfumme fananfyoiboffi, on 
pääfemäSfä fapatoStaan. $a fitä on 
npt aluSfa faSroatettaroa niin, että 
fpntpift järfiperäifppttä niin itfe tpöSfä 
tuin ofuuStoiminnallifeSfa tuottei= 
ben mppmifeSfäfin. Olemme tuulleet 
että fitämpöten, fun eri järjestelmiä 
on toimeenpantu täSfä ful)teeSfa eti 
feubuilla, on tuttu Ijprniin tulof= 
ftin. Sippolan pitäjäSfä jafoi p. 
jäfenilleen miime talenterimuonna 
14,0b0 mf. 166,065 mppbpStä mu= 
naSta. 2Bel)falat)ben SR. p. on jafa= 
nut tufjanfia matffoja, niin mpöSfin 
Äutftjoen, $oftoiSten ja 2lfiffatan 9JJ. 
p:fet. Jämä afia on fyerättänpt l)uo= 
miota jofaifeSfa ebiStpStä f)atraSta= 
maSfa fanfalaifeSfa eifä f u f a a n 
fuuron formin faa jättää aftaa ftffeen. 
On faifide fetmäffi faatama ja jofai= 
f elia paiffafunnalla, että nämät afiat 
omat ebiStettämät pfybiStpf f ien ja 
o f u u S t o i m i n n a n  f au t t a  fefä 
e t t ä  j o f a i f e n  p i f f umi l j e l i j ä=  
n a i f e n  j a  j o f a i f e n  m a i f u t= 
t a m a n  f j e n f i l ö n  p a i f f a f u n =  
nai t a  o n p t ) b i S t e t t ä m ä m o i =  
m a n f a t ä t ) ä n  t p ö ^ ö n .

ilmoittakaa

Kananboitajassa!
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Ruskeitako vai valkeita 
munia?

On fanoja, jotta muniroat ruSfeita 
munia ja toifia, jotfa munimat mal= 
feita. .Qätfimmäifiä on metUä paljon 
enemmän fuin ebellifiä. ÄummatEo 
näistä omat parempia, f. o. mauffaam= 
pia ja ramitfemampia? £oifet fiittä= 
mät ruSfeita, toifet pitämät malteista. 
©nglanniSfa faa aina paraimman t)in= 
nan ruSfeiSta munista, ^anSfanmaalla 
malteista, SlmerifaSfa ei ole päästi) 
qffimielifppteen. (Se jo lamallaan ofot= 
taa että „molempi parempi". 9Wieli= 
teto näl)tämästi riippuu tottumuffeSta, 
fiitä joS jofu oifein etemäfin munan= 
tuntija pannaan fpömään muutoin 
famallaifiSfa olofufyteiSfa fel)itti)m)ttä 
munaa eitä näe niiben märiä, joutuu 
t)än epäilemättä pulaan, joS fjänen 
maun mutaan on määrättämä onfo 
munalla ollut ruStea maito roalfea 
fuori.

toimitetut tartat temiallifet tutfi= 
muffet omat ofottaneet, että mitä mu=

nien ramintoarmoon tulee, mintääro 
laista erotusta ei ole ruSfeitten ja 
malfeitten munien roäliltä, jotfa omat 
fqntpneet muutoin famanlaifisfa oloiS= 
fa. Samat tutfimuffet omat rnpös 
ofottaneet, että faifiSta tarfaStetuiSta 
munalajeiSta fifälfimät ruSfeitten Seg= 
Ijorn lanojen munat, jotfa omat lumi= 
malfoifet forfeimman profentin muna= 
feltuaiSta eli 39,51 %  fun toifilla la= 
jeilla fitä oli 31,76 %  ja 33,i8 %. 
9iarointo f e on, jofa lähinnä määrää 
munan maun. Siitä moi fyelpoSti 
tulla mafuutetuffi fun muistaa, että 
falaraminto antaa munille raa’an 
maun ja että fipuliSta munat faamat 
mäfemän Ijappamen maun. QoS fa= 
nojen täptpg riffatunfioilta l)atea itfel= 
teen fuurimman ofan ramintoaan, on 
luonnollista, ettei moi toirooafaan, että 
munat olifimat maultaan paraimpia. 
£>i)roä, fe on turmeltumaton milja, 
tuore ruol)o, tuore lilja ja raitis, pul)= 
baS mefi, tuottamat ramitfemimmat ja 
paraimmat munat, puolimatta fiitä 
minfälainen märi munilla on.

Kanan hoitaja 1 9 0 9 .
Äananpoitaja aifoo ilmeStpä mielä muonna 1909 24 numerona ja fool= 

taan femmoifena fuin tänäfin muonna, mutta foettaa, joS marat fuinfin main 
fannattaa, panffia itfelleen paremman ulfonäön. Jotunien, että porrastus fiipi= 
farjanfjoitoon on Ufääntpmään päin ja että tämä parraStuS pprfii ilmenemään 
pl)ä taajemmilla aloilla, armelee Äattanl)oitaja, että fen lufijat huomaamat tar= 
mitfemanfa aifafautiSta julfaifua, joSfa moimat maitjtaa mielipiteitään ja -fote 
muffiaan molemmin puolifeffi fyt)öbpffi ja tarjoutuu Reille femmoifeffi mälifap= 
paleeffi. Äananhoitaja tahtoo iil)ä ebelleenfin olla tilaajainfa, litfijainfa ja nS= 
tämienfä toimittama lef)ti.

jitauSpinnat ppfpmät entifellään f. 0. muofiferta maffaa postin fautta ja 
toimituffelta fuoraan tilattaeSfa poStimaffuitieen 1 mf. 30 penniä. QoS mä= 
tjintään 10 muofifertaa tilataan famatla ofotteella, maffaa muofiferta ainoaS= 
taan 1 mf.

Su opi o Sf a joulufuutla 1908.

Savon Siipikarjanhoitoyhdistys.



Rananboitajan tilaajille 1908!
$un lehtemme pääjt raasta fyufytifuuSfa alfamaan, toimitamme formauf= 

felfi puuttumille numeroille eriffeen painettuna ja tärjöennettqnä ja täfyän nu= 
meroon liitteenä fuulumana mil)fofen u i n f a p i f f u m i l j e l i j ä n  o li f i 
j ä r j e S t e t t ä m ä  j a  f yo i be t t ama  f an a l a n  ja". 2öil)fo mi^bään 
ntgöSfin eriffeen, fyinta on 15 penn i ä ,  ^aljottain ostajille myönnetään 
alennusta.

$lpilaf)einiä talteen eriffeen fa=
noja marten..........................

(Eteenpäin uufiUe urille aStut* 
taeSfa! . . . . . . . . .

ÖautomifeSta..........................
©uomioita mattani aarretta . . 
hanani)oibon IjarraStuffen fjerät*

tä m in e n ...............................
kaitanljoibon fannattamaifuuben

felmille faam inen.................
kannattaman fananljoibon ebel-

lt)tt)fftä ................. ©imu 7, 12 ja 22
kaniininfyoibon fanrtattamaifuu-

b e S ta ...................................©imu 53
hanojen Ijoitoa 2llaSfaSfa . . .  „ 69
kanojen ja fanafyuoneen pul)taa?

napiboSta...............................„ 17
kananljoitaja 1909 ..................„ 73
katfofaa eteenne! . . . .  ©imu 41 ja 49 
kuin f a piffumiljelijän olifi järje§- 

tettämä ja fyoibettama fana=
lan fa ................. ©imu 9, 18, 21 ja 26

kuffojen erottaminen eri farfv
n o id in .......................... .... . ©imu 46

kuorittua maitoa fananpojille „ 36
kät)tännöHifiä näföfol)tia ja ar= 

moffaita fofemuffia . . . .  „ 58
SJtaamieSpäimiltä......................„ 62
ParttagfybiStgSten teljtämä fa=

nanfjoibon ebu ffi..................„ 74
9Jhtä f ano j en pitäminen tulee

m affam aan.......................... „ 12
SJiontafo munaa moi fana munia „ 23
Puistotista fananpoifaSten hoi

toa m a r te n .......................... „ 25
9Jtunimatfo fanat fufon fanSfa 

ollen paremmin fuin ilman 
fu f fo a ...................................„ 70

PunainmqgntiofuuSfunniSta . . ©imu 33
huutama fana faniinein fyoiboSta „ 67
huutaman fofeilun tuloffet . . „ 60
Sftaifen fopimaifuubeSta fanam 

l)oibon ebiStämifeSfä . . . .  „ 43
kuorten fuffojen Ulottaminen . „ 46
9tyt on a ifa ...............................„ 11
Permtain armo fanain ruofana . „ 37
PeruStafaa munanmqqntiofuuS*

funtia !................................... „ 6
perustettu munainmqqntiofuuS-

f u n t a ................................... „ 44
pieniä t ie to ja ................. ©imu 6 ja 62
$iilopaiffoil)in munitut munat . ©imu 27 
SReitfaflin puntari) af oulun fana* 

laSta ja fanojen IjoiboSta . . „ 51
D̂ uno fana laS ta ......................„ 34
D^uSfeitafo mai malfeita munia „ 75
©ananen fanojen ruofinnaSta . „ 19
©amon fiipifarjanfyoitoqljbiStqf-

fen toim ialalta......................„ 13
©iipifarjantuotteiben mrjqnti-

ofuuSfuntia.......................... „ 43
©iitoffeen felpaamiSta fanoiSta . „ 53
©ulfafato.......................... ©imu 35 ja 44
©rj f fr) mietteitä.......................... ©imu 57
© i)n tq jä ................................... „ 1
Selkämiämme.......................... „ 9
Sulemaifuuben tuumia . . . .  „ 65
Vapautta fananpoifafiUe . . .  „ 34
SÖaSta^alfamille......................„ 40
3Öieläfin fananpoifafiSta . . .  „ 30
2öäl)än maataloubeSta i)leenfä . „ 38
SÖäfyäfen ©ippolan ja 28el)falal)= 

ben pitäjien munien gljteiŜ
m ännistä...............................„ 14
t)teiStgöl)ön!.......................... „ 5
fyteiStoimintaan!...................... „ 23

Kananhoitajassa on muonna 1908 ollut feuraamat firjoituffet:

©imu 37

„ 2 
„ 14
„ 29

„ 31

„ 66

SÖaStaama toimittaja: 58r. ®.-§lmoniemi. —  kustantaja: ©amon ©iipifarjanljoitoqljbiStrjS.

kuopio 1908. kirjapaino „©anan m alta".



Sananpoitaja 0l:o 19—24 b.

Wtikn pifiKntPtljcItjäiT oltft järjesfeffärnä 
ja j§ot&dfaa>a fianatanfa?

@iiptfarjan()oito on tulema piffitrottjett= 
jäimme enftmmäifeffi ja paraiten fannatta= 
roaffi fimuelinfeinoffi, jollainen fe muutamigfa 
naapurimaissamme on.

„2linoa tie, jota pääfentme fannattamaan fiipifarjanpoitoon on fe, jota 

fannattama fotieläintemme, nautafarjan, perooSten ja fifainpoito on faatettu, 

tai ainafin tapbottu faaba fulfentaan. ©e on järfiperäinen roalinta, ruofinta 

ja poito.

„9Thttta", mäittäneroät monet maataan, „onpan fuurten fotieläinten poito 

fotonaan toista fuin fananpoito. ©bellifet antamat meille marfinaifen toimeen» 

tulomme, mutta fanat eimät foSfaan moi antaa muuta fuin firoutuloja."

täm ä onfin totta. Geifä fananpoitoa faafaan pitää muuna fuin fimu= 

elinfeinona, jofa ei faa päiritferoäSti maifuttaa piffumiljelijäin fäännötlifiin töihin.

Sun maan maantiehemme ja peibän maimonfa faamme mafuutetuiffi 

fiitä, että fana on fotieläin, jofa moi faifiSfa tapauffisfa tuntuman lifän antaa 

fuureen perpefuffaroon, niin feuraa loppu itfeStään ja meilläfin rumetaan fanaa 

pitämään jonafin airoan maanmiljetyffeen fuulumana, jota on fyoibettama ja 

fannattaa pottaa.

©upteellifeSti onfin fanojen roaatima poito niin mäpäinen, että talon 

emäntä lapfineen fpfenee fen pelposti niille antamaan ilman fanottamaa ajanpuffaa.

Dn main tiebettäroä miten fe tapaptuu ja mitä feiffoja on olettama 

puomioon pääStäffemme piffumiljelijälle fannattamaan fananpoitoon.

S a n a p u o n e e S t a  on tietenfin alotettama, fillä eipän moi ajatella» 

faan fanojen panffimiSta ennenfun afunto niille on tieboSfa. ©ellaifeffi felpaa 

aluffi folffa nametaSfa, jofa onai battu, niin että fiinä faabaan raitis ilma pr)ft)= 

mään feinään fomitettujen ilmareifien fautta. Sanojen afunnoffi felpaa muutoin 

mifä muu puone tapanfa, fun fe maan faabaan fuimana pt)fpmään ja fiffi 

tiimiiffi ettei lattiasta eitä feiniStä meto fät) ja ettei lämpö pääfe alenemaan 

alemmaffi fuin 4 ä 6 lämpöaSteefeen. $oS fanoja marten faabaan erityinen
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rafennuS, on fe fijoiiettama niin, että iffunat antamat mieluummin etelään tai 

itään päin. SJHtä fen fotoon tulee, moi fen laSfea fiten, että yöpuille, jotfa 

omat fijoitettamat 45 cm roälimatfalle feinäStä ja toifiStaan, mahtuu 60 cm 

matfalle istumaan fuurempia fanoja 2, pienempiä 3.

yöpuut, joitten tutee olla mäf)intäin 5 cm teroeät, moibaffeen tarjota 

fpllin mufaman lepopaifan fanoille, omat fomitettamat niin, että ne omat noin 

60 cm forfeaUe lattiasta ja faiffi famalla tafalla. 2Bte(ä on muiStettama, että 

ne omat niin fiinnitettämät feinään taf)i telineille, että ne aamufella moibaan 

ottaa pois ja iltafeEa panna paifoilleen. ©illoin on fjelppo puf)biStaa fanala 

ja fanat omat pafoitetut olemaan lattialla liiffeeSfä fofo päiroän.

SRunimiSpaifoiffi felpaamat pffinfertaifet laatifot, jotfa omat fooltaan 

noin 30 X  30 cm ja omat fijoitettamat jofo lattialle taf)i noin 30 cm for= 

feubelle fiitä. £>praä olifi moiba näiben päälle fijoittaa jprfäSti miettämä fatto. 

filloin eiroät fanat pääfe laatifoita päältä päin lifaamaan eimätfä munimaSfa 

olemia fanoja häiritfemään.

ÄanafyuoneeSta on jofa päima poiStettama lanta. @ifä fe l)omma mie= 

f ään fuin parin minuutin ajan. (Gcmmehän fuurempienfaan fotieläinten lannan 

anna monia päimiä feräptpä tallin lattialle), lattialle on lemitettämä fuimif» 

feita, olfifilppuja tal)i ruumenia, jotfa imemät foSteuben ja omat fanoille mar= 

finaifena tpötenttänä filloinfun omat huoneefeen fuljettuina. Jtanahuoneen feinät 

ja fatto olifimat fpffpifin ja femään falfittamat.

©itten tulee fpfpmpffeen f a n a l a n  a f u f f a a t .  ^araS fana on fe, 

jofa on paraS munija, fitä on l»oibettama ja fitä on fiitoffeen fäptettämä, mutta 

paraS munija ei ole ainoastaan fe, jofa lufuifimmat munat antaa. täSfä on 

otettama huomioon munien fuuruuS, fittä pl)ä pleifemmäffi fäp meilläfin mu= 

nien mppnti niiben painon mufaan, ja aifa, jolloin munat ilmeStpmät. 9tunfaS 

muniminen, talroimunat ja fooffaat munat omat olemat ohjeena fanojen l)P= 

mppttä ja fannattamaifuutta armoSteltaeSfa ja afuffaita roalittaeSfa piffurotl= 

jelijänfin fanalaan. ©iellä, miSfä ei pibetä fuurta fanalauntaa, on hefyp° 

huomata fe fana tai ne fanat, jotfa aljferimmin munimat. 2l()feroita munijoita 

moi tamata faiffien fanarotujen joufoSfa. ©emmoifen moi parittaa jonfun 

hpmäffi tunnetun robun, efim. ^Ipmoutl) Sftocf tahi Seghorn robun fanSfa, 

jommoifia meilläfin on jo faatamisfa. ©ifiöSfä on marmaan jo taipumusta 

talmimunimifeen ja feuraamaSfa polmeSfa fifiöt phä paranemat. SJtutta on 

meillä jo tilaifuuS faaba malmiiffi fehittpneitäfin rotufanoja, joiben munimiS» 

fpfp on foeteltu ja joita moi hanttia itfelteen fiten, että joStafin hpioäffi tun= 

netuSta fiitoSfanalaSta ostaa tjautomcxrnunia ja panee jonfun fanan, minfä 

tahanfa, niitä hautomaan, tunnettuja ja fopiroia rotuja omat mpöS „9)iinorfa" 

ja „3Bpanbotte". ftun riStifiitoffen fautta foettaa hanttia itfelleen h ^ ä n  

munijafanan, on ehbottomaSti muiStettama, että riStifiitoffen fautta faatuja
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fuffoja ei mitloinfaan eitä millään ef)bolla pibä täyttää fiitoffeen, ne eimät 

felpaa muuhun fuin paiitiffi. Parhaimmat fanat fitäroaitoin omat felmollifet 

ebelleenfin fäytettäroiffi fiitoffeen pufybairotuiiten fuffojen fanifa, jotfa omat 

famaa rotua, fuin fe fuffo, jonfa fanifa enfin riiteybettiin.

piffumiljelijän ja maita alfaman on peipoin t)anffia itfetteen fiitoSmunia 

tunnetuista fanaloiita ja joi l)än aina jota folmai rouofi fjanlfii yfyben pe= 

fuuben famaa rotua, jota jo aifaifemmin on täyttänyt, niin pyfyy meri Itänen 

fanoiifaan puhtaana ja termeenä eitä l)änen rotunfa pääfe turmeltumaan, 

paraimman tuloffen faa, joi parittaa aifaifin fyntyneen, termeen, yffimuotifen 

fufon, famallaifen fafftmuotifen fanan fanifa, taf»i faffimuotifen fufon yffi= 

muotifen fanan fanifa. Slifaifin fyntyneenä pibetään fitä, jofa on fyntynyt 

t)ul)ti= tai toufofuuifa. 9Jiitä munien Ijautomifeen tulee, on piffumiljelijän 

eljbottomaiti ebullifin täyttää fanoja tä£)än toimeen. Dn fyllä olemaifa liy= 

miä ja luotettamiafin fjautomafoneita, mutta ne omat falliita ja niiben f)oito 

maatii fiffi paljon aitaa, ettei fitä jofa taloifa riitä. f)(eetijä omat fanat 

feroäällä tjautoma^aluifimpia, niin että niiitä ei ole puutetta, marfinfin omat 

ptym. fftocC ja maatiaiirotuifet fiit>en taipumaifia. SJtiifä Segfyornrotua yffim 

omaan miljellään, on ebulliita fyanffia Ijautomafanoiffi jonfun toifen robun 

fanoja, jotfa omat fyaluffaampia Ijautomifeen fuin milffaat Segl)orn’it. 3Ru= 

famin faifiita olifi falffuna, jonfa faa hautomaan melfein milloin taljanfa, 

fun maan panee fen fellaifeen pefään, joifa fe ei fomi fuorana feifomaan ja 

jofa aamu maromaiti fen noitaa fyömään ja muita toimiaan fuorittamaan ja 

fitten taai panee fen pefään tafaifin. paubottaroaffi on fanalle annettaroa 

10— 13 tuoretta, terroettä munaa (parf)aiben munijien fuurimpia, fäännöllifim» 

min muoboituneita munia). Äana on pantama laatiffoon tat)i joljonfin muu= 

f)un puolipimeään paiffaan. Säfyeifyyteen on fopimaan paiffaan pantama jymiä, 

mettä ja farfeaa f)ieffaa. SJiuuta ei tarmitfe fuin poiitaa fananlanta ja fatfoa, 

ettei mefi pääfe pilaantumaan. Qoi tatjtoo ottaa fäytettämäffi faiffi femmoifet 

munat, jotfa eimät ole fjebelmöittyneet, moi pitneäifä tulta maiten tartaitaa 

niitä 7— 10 päiminä fjautomifen alfamifeita. Silloin moi felmään huomata ne 

munat, joiita ei poifafia tule. sJle omat firffaita, tafamärifiä ja felpaamat 

airoan Ijymtn ruofaan fäytettämiffi. ^ojitettujen munien fijaan ei moi panna 

uufia, fillä ne fefjittyifimät myöhemmin, eifä fana niitä malttaifi fenjälfeen 

fyautoa, fun toifiita poifafet jo omat näfymiifä. hanalle on fuitenfin helpompi 

fjoitaa jälellä olemia munia, fun nuo roefimunat eimät ole tiellä eiroätfä tur= 

meltueifaan pilaa ilmaa pefäifä.

Äun 2 1 :nä päimänä on tultu roafuutetuffi fiitä, että poifafet omat tul= 

leet uloi muniita, on parai fopimalla tamalla fulfea fyautomapefä, ei tuitenfaan 

niin, että ilman pääfy fiitjen eityifi ja jättää fana poifafineen rauhaan noin 

24—36 tunniffi.

A



latteata foraa fopii enfiffi tarjota poifafille, fitlä on tärfeätä niille, 

että ne enfin faaroat jontun roerran foraa fupuunfa, foSfapa eiroät muuten 

Iî fene ruofaanfa fulattamaan.

Gcnf i roerof f i  on fopiroin ruofa f a n a n p o i f a f i l l e  t>t)n>ät 

faurarppnit, joita on ro äijän foStutettu nuoreSfa, fuorituSfa maiboSfa. 9te 

oroat paljoa paremmat fuin monet munaruuat, jotta fjelpoSti rooiroat fäpbä 

roafyingoUififfi, eUeiroät ne ole täpfin tarfoituStaan roaStaaroia, tal)i jo§ poifafet 

fpöroät niitä liiaffi. SSBailjteen rouoffi rooi niille antaa fuiroiafin faurarppnejä 

ja otjrarppnejä fefä tattarirppnejä. Siifunto on tarpeen ruuan fulattamiSta ja 

lihasten fefpttpmiStä roarten, fenrouoffi on fuiroa ruofa aina jo pl)ben roiifon 

perästä fefotettaroa fopiroiin pet)fuil)in ta£)i filpputljin. Äaljbeffan päiroän ifäi= 

finä ruroetaan poifafia totuttamaan puolifuiroaan rarointoon, jofa on roatmiS* 

tettu liifei§tä ja jproärouljeiSta. $äl)än fefotuffeen fopii panna roellin ja 

puuron jätteitä feittiöStä, potaattipuuroa, tjienoffi l)afattuja lif»a= ja falajätteitä 

p. m. f. Sftaito on tietenfin erinomaifen fopiroa fefottaa poifaSten ruofaan, 

mutta on muiStettaroa, että roetelä, limainen rarointo on fuin mprffpä poifafille 

ja että faiffi uubet rarointoaineet oroat annettaroat niille roäljiSfä erin. SBatfan 

roetelöitpmifen rooi estää antamalla niille pari fertaa roiifoSfa riiSfirppnejä, 

joita on feitettp maiboSfa puolifppfiffi. Neljäntoista päiroän ifäififfi on poi= 

fafille iltaruuaffi annettaroa rppnejä ja fenjälfeen rouhittuja jproiä, jotfa roä= 

fjitellen roaif)betaan fofonaififfi jproiffi. @nfi ja folmanneffi roeroffi on annet= 

taroa faffaruofaa, toifeffi ja neljänneffi roeroffi fofojproiä. Semmoinen roaif)= 

telu on erittäin fjproä ja poilasten fet)ittpminen of ottaa, että nefin fiitä pitämät. 

Sitä järjeStpStä rooibaan jatfaa funneS poifafet tulemat 2 fuufauben roant)oiffi, 

fitten rooi faffaruuan antaa ainoastaan aamiaifeffi. Äalffiaineita (luumuruja, 

luujauhoa tai roanljaa laastia) tarroitferoat poifafet luiben ja l)öpf)enten nuto= 

boStamiSta roarten ja raitis juomaroefi on mpöSfin niiben elin=ef)toja. 9JhuS= 

tettaroa on, että futa paremmin poifafet fyoibetaan, fitä nopeammin ne faSroa= 

roat ja fef)ittproät ja futa aifaifemmin ne joutumat täpfifaSrouififfi, fitä aifa= 

femmin ne fpffpllä rupeamat munimaan. 2lifaiSten munijain faaminen riippuu 

fiiS fuureSfa määrin fiitä, miten f»proin poifafia fyoibetaan. ©nfimmäifinä 4— 5 

päiroinä on fana poifineen pibettäroä f)uoneeSfa. ©en jälfeen on paraS foota 

lauhoista pieni foppi, jonfa feinät oroat niin tiiroiit, etteiroät rotat pääfe fen 

fifään. Äatto laitetaan roiettäroä ja feinään tef)bään pieni oroi ja muutamia 

ilmareifiä, ja fofo talo afuffaineen roiebään jollefin aurinfoifeUe nurmifentälle. 

©mon rooi fitoa nuoralla fiinni laatiffoon, jottei fe pääfe farfuun taf)i rooi 

laatifon pmpärtUe laittaa f)äfin, jonfa piitten roäliStä poifafet pääferoät roa= 

paaSti juoffentelemaan, mutta ei emo. Äun main jofa päiroä antaa poifafille 

tarpeeffi ruofaa, jofa pannaan niin fauroaS, ettei emo fiitä pletp fpömään ja 

iltafin fulfee fopin oroen, pitää fana fpllä itfe muusta puolen, tietenfin on



emollefin annettaroa ruofaofanfa, mutta fe ei faa päästä ahmimaan poifaSten 

fyerffupaloja. SBielä fittenfin, fun emo on felroäSti näpttänpt fplläStproänfä 

poifafiin ja poistettu, pitämät nämä laatiffoanfa raffaana lapfuuben fotina, 

funneS ne noin 3—4 miifon manioina fpfeneroät jafamaan elämän ilot ja 

furut roanfyempien fanojen fanSfa.

ÄäfiteltäeSfä fanojen ruofintaa ja fjoitoa, on enfiffi painoStettaroa fitä 

feiffaa, ettei fanan tuotantofpfpä ollenfaan enennä liiallinen raminto, maan 

päinmaStoin maifuttaa lamauttamaSti.

^ääoljjeena on pibettämä, ettei lil)ama eifä laifja fana rooi tuottaa 

tppbpttäroää munamäärää. On fiis fuljettaroa feSfitietä. hanalle on annettaroa 

fe, mitä fe tarroitfee elatuffeffeen ja munimista roarten päästämättä fitä lit)a= 

roaffi. ftun filloin tällöin iltafin fät) fana^uoneeSfa ja formella foettelee joibem 

fuiben fanojen rintaluula, juomaa t)elpoSti oroatfo fanat fopiroaSfa litjaSfa. 

£ämä tämmöinen tarfaStaminen on fangen tjelppoa filloin, fun on paffo pitää 

fanat aitauffeSfa, toufofuuSta elofuulntn, joS nimittäin talon ympärillä on 

miljaroainioita, joita tafybotaan fuojella fanoilta. ©illoin on fanoja ruofittaroa 

folmaSti päiroäSfä. SRutta moneSfa monituifeSfa paifaSfa, misfä piffuroiljeli* 

jällä ei ole lähellä naapurien roiljaroainioita eiroätfä omatfaan ole airoan far= 

tanon roälittömäSfä läfyeifppbeSfä, rooiroat fanat fefäaifana liiffua roapaaSti 

ja filloin ne löptäroät fuurimman ofan raroinnoStaan itfe. 9te tarroitferoat 

filloin faaba roain t)l)ben aterian iltafin. kartoin on l)uomattaroa, että fanain 

tulee yöpuulle nouSteSfaan faaba fupunfa täpteen. 2)önaifana furouSfa l)ienon= 

turoista jproiStä on lanoilla fuurempi t)i)öti) fuin mistään muusta raroinnoSta.

©pffpllä, talroella ja feroääEä fanat luonnollifeSti faaroat fuljeSfella 

roapaaSti, ellei fatu olemaan fppSroiljatla fplroettpjä roainioita airoan fartanon 

läfyeifppbeSfä. ©e, jofa rooi antaa fanojenfa fefälläfin fulfea roapaaSti, on 

fyämmäStproä fitä munien paljoutta, jonfa Ijproät rotufanat rooiroat tuottaa ja 

on taipuroainen fuStantamaan faSroitarfjanfa pmpärille foptroan rautalanf'a= 

roerfon, jotteiroät fanat pääfe fiellä ufein liianfin paljon peljättpä roal)infoa 

tefemään. ©uurifilmäinen rautalanfaroerffo, jofa mijöS on f)alrointa pinnaltaan, 

ei tämmöistä tarfoituSta roarten tarroitfe olla 1 metriä forfeampi.

$un roilja on forjattu mainioilta, rooiroat fanat löptää fiffi paljon l'a= 

riSfeita jproiä, etteiroät tarroitfe muuta ramintoa. (Sitä tarroitfe peljätä, että 

ne tuleroat Uijan liljaroiffi, roaiffa löptäifiroät ruofaa runfaamminfin, fillä 

alinomainen liiffuminen raittiiSfa ulfoilmaSfa eStää titjomifen ja pitää ne fot)= 

talaifeSfa lifyaSfa. ©abepäiroinä on fuitenfin annettaroa fanoille riittäroäSti 

muuta rarointoa.

Suutta fun fitten tulee fplmä ja lunta, loppuu fanoilta itfenfä elättä= 

mifen maf)bollifuuS. ©illoin on niiben tppbpttäroä fiifjen, mitä talonemäntä 

omaffi ebuffeen furoaitfee ja fyaluaa niille antaa, elleiroät rooi päästä taUitun=
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fioEe. s$ptpllinen fjerooSlantaa on Janoille mieluinen temnteUpSpaiffa taimella, 

ontpa femmoinen lantatunfio tamallanfa fjeibän ruofa=aittanfa. Siitä fanat 

näet löptäroät arroaamattoman paljon fulamattomia fauranjproiä ja f)einää 

putiumattafaan faifiSta mahoista ja toufiSta, joita lantafafaSfa feljittpp. $ofa 

main ferranfin on nälmpt, tniEä innolla fanat taimella tpöSfenteleroät tjerooS* 

lantatunfiolla, ei moi olla fuomatta niille tilavuutta fiifien.

SRutta eimät fanat fuitenfaan päiroät päästään moi oleSfella lanta= 

tunfioEa, roarfinfaan fun paffaS=aSteita alfaa olla puolifpmmentä taf)i enemmän. 

@Eei moi fanafyuoneen läljeifppteen faaba pffinfertaifiSta lauhoista, offiSta tal)i 

oljista rafennetuffi jonfunlaiSta fuojaa, rniSfä fanat moimat päimäEä penfoa 

ja temmeltää, niin on ainafin jonfun majan taf»i fujan nurffaan aibattama 

fuojuS tuulta ja tuiSfua maStaan. $oS fanat päimäfauben röf)jöttäroät pö= 

puiEaan tal)i föpriStpneinä föf)jöttäroät joSfafin nurfaSfa, niin ei niitä itinä 

fannata pitää. $a e f» b o 11 o m a S t i on m u i S t e t t a m a ,  että j p ro ä= 

. r u o f a  a ei f a a  a n t a a  fanoille altaafeen, maan omat jproät fjeitettämät 

niille lattialle pentujen, filppujen, lehtien taf)i olfien fefaan. $ o f a  a i n o a  

j p ro ä n e n on f a n o j e n  t p ö l l ä  j a  m a i m a l l a  f a a t a m a  f u u= 

f) u n f a. SlinoaStaan tpöSfä olema, toimelijaS, iloinen ja oloonfa tpptproäinen 

fana on jonfunarmoinen ja tuottaa omistajalleen pii menojenfin. Jämä on 

lananfioibon perusoppeja ja tärfein mil)in fiinä on piirittämä ja fuitenfin fiifjen 

ufein fiinnitetään Ijproin roäljän huomiota tal)i afia unhotetaan, roaiffa fe joSfuS 

on tiebettpfin. $oS frtS fanoiEa ei ole f) alun liiffumaan, on tutfittama, miSfä 

on fpp ja fe on peti poiStettama, joS mieli faaba fanoiSta tarfotettua hpötpä.

SJJuiStettama on, että roaiffa liiljfetmpänä munimiSaifana annettaifiinfin 

faffaruofaa aamuifin, on fanojen annettama enfin fuljeSfeEa pmpäri noin parin 

tunnin ajan etfimäSfä matoja, touffia ja ruohoa. SBaSta fen jätfeen fun tuo 

enfi fuuruS on nautittu ja fupu on tpf)jentpnpt, annetaan faffaruofa, jofa on 

malmiStettu lefeiStä, faurajaufyoiSta, feittiöjätteiStä, feitetpiStä perunoista p. m. f.

£äl)än el)fä jofu mäittää, että feittiöjätteet omat porfaan pffinoifeuS, 

elettämäljän fenfin on. Siiman oifein, porfaan on mpöS elettämä ja elettämä 

hproästi, mutta ei fuinfaan fanojen fuSlannuffeEa, fanat moimat joutuifammin 

muuttaa feittiöjätteet rafyaffi.

SRunaSfa on runfaaSti tpppeä ja felmää on, että eläimen, jonfa tulee 

tuottaa monta munaa, tulee faaba fyproin t y p p i p i t o i s t a  r a r o i n t o a  

m u n i m i S a i f a n a .  ©ulan maan aifana moimat fanat itfc £)anffia itfeEeen 

jonfun roerran tpppipitoifia aineita, niinfuiit matoja, touffia, fypönteifiä, mutta 

fiEoinfuin tämmöistä ramintoa ei ole faatamiSfa, on mälttämätöntä antaa niiEe 

femmoiSta rarointoa muuSfa muoboSfa. SeuraStuSjätteet oroat puofeimmat ja 

fägtännöEifimmät. SJtuferretut tuoreet luut roielä parempia, joS main niitä
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otifi faataroisfa. Salanperffeet ja öIjtjfafJvtjauf)ot, joita maan i)tuf'an fefotetaan 

faffaruofaan, oroat huoletta typpilähteitä.

$oS fanat pibetään huoneiSfa ja ellei tarhaSfa fasroa ruohoa, on fa= 

noille jofa päiroä annettaroa jonfinlaiSta tuoretta heinää ta£»i ro i h a n t a a 

r a r o i n t oa .  Salmella täytyy tyytyä faaliin, lanttuihin tat)i turnipfiin, mutta 

parasta rarointoa oroat tjeinarosfat ja Ijtenotfi filputtu a p i l a h e i n ä ja 

no f f o f e t ,  joita foStutetaan feitetySfä roebeSfä ja folmanneffi ofaffi fefotetaan 

faffaruofaan.

5? a l f f i a täyttämät fanat rouofittain fuuret määrät. SOionin paifoin 

on maanlaatu tĵ Tuin roät)än falffipitoiSta, mutta fieEäfin, ntiSfä fitä löytyy, 

on pibettäroä huoli fiitä, että fanat fitä helposti faaroat. SBoi tef)bä niinfin, 

että roalmistaa taroaEiSta falffilaaStia ja fäilyttää fitä joSfafin roanhaSfa tyn= 

nyriSfä tahi muuSfa aStiaSfa, josta fitten filloin tällöin peittää jonfun roerran 

fanoiEe. kuoretta falffia ei pibä antaa, fiEä fe on roahingoEiSta.

^iffuroiljelijänfin tulee pitää filmäEä r u o f i n t a  = a i n e i t t e n  ro a i \y 

t e l ero i a  h i n t o j a ,  jotta hän jonfun aineen faEiStueSfa rooifi roaihtaa fen 

toifeen, huofeampaan. Äaura on yleenfä fopirointa fananraroinnoffi fen rouoffi, 

että fe fifältää huofeimmat raroinnoffi felpaaroat aineffet ja on helppoa faaba. 

Saura foroeltuu faiffina aifoina paraiten iltaruuaffi.

yleenfä fannattaa fanojen pito enfimäifenä munintiSrouonna, roaiffa ne 

eiroät olififaan parasta rotua, fun niitä roain hymin hoibetaan, mutta toifena 

muonna ne jo tuottamat tunturoaSti roähemmin. ©en tähben täytyy jofa fyffy 

häroittää pois faiffi 2 ’/2 rouotta roanhat fanat ja nefin 15 ä 18 fuufauben 

ifäifet, jotfa oroat huonosti munineet, uufittaroat aifaifin fyntyneiEä, hymäSti 

fehittyneiEä nuoriEa fanoiEa. ^oS nämä omat roalmiit munimaan jo fyyS= 

tahi lofafuuSfa, niin jatfaroat ne mummistaan joulun yli. ^elmifuuSfa ne 

taroaEifeSti lepääroät jonfun aifaa, mutta fiEoin munimat paraimmiEaan muo= 

ben roanhat fanat. ©iitoSmunien hauffimiSta roarten fannattaa fuitenfin pitää 

hyroää munijarotua olemia fanoja mielä loimen jopa neljänfin muoben ifäiftfft.

£äSfä olemme toimittaja D. 21. Gcroerlöfin rnufaan efittäneet pääpiir= 

teitä fananhoiboSta piffuroiljelijän tarpeita filmäEä pitäen ja olemme tarfoiuf= 

femme periEe pääSfeet, joS ebeS jofufaan roaSta=a!faroa olifi näistä ohjeistamme 

faanut halua fananhoitoa alfamaan.

2:at)bomme lopuffi roain huomauttaa^ että mahbotonta on faiffia yffityiS= 

fohtia efittää fanomalehbiSfä ja firjoiSfa, fiEä tarpeet, tilaifuubet ja oloful)teet 

oroat niin moninaifet, ettei fama faaroa felpaa faifiEe, ja että oma, tunnoEinen 

fofeilentinen ja huoleEitten tarffaaminen on paraS opettaja. Sun main tuntee 

yleifet peruStuffet fananhoiboEe, fehittyroät ja felroiäroät muut tarroittaroat 

menettelytaroat roähiteEen itfeStään.



Cilaffcaa

Nimiön Sanomat
rauöbekfi 1909!

Set)ti maffaa poStiSfa ja afiamieStemme tuona: 1/1 rouofif. 4 mf., l/i ni.!. 

2 mf. 25 p., x/4 ro.!. 1 nti 25 p., 1 fuuf. 40 p.

u o m.! -Jle folo rouoben tilaajat, jotta fyetmifuun 15 p:ään men= 

neSfä fuorittaroat tilaamastaan tefybeStä foto muoben titauSmaffun, faamat 

itmaifeffi juuren, fomean 1 mf. 50 p:iä maffaroan furoataulun: loinen <Suo= 

men fanfan ebuSfunta. £autu fifältää fumat jofaifeSta nqfgifen ebuSfunnan 

jäfeneStä.

lirjnpatno „Sauan mita“
lu o ^ io s fa  

Uöuortfatu 21. Xelefooiti 14.

kirjapaino * &irjanfitomo * &ugtamtitg(iife * ^ttiuaugtflitog 

ffionttoriEitjatd)bag * ^aftetifaufrfta

ottaa roatmiStaaffeen faifettaifia firjapaino= fefä firjanfitomotöitä, jotfa fuorite= 

taan fyuotettifeSti, joutuin ja fot)tuf)innoiIta.

©äf)fö=ofote: ©ananroalta.

kustantaja: ©aroon ©xipifarjantjoitoijEjbigttjS Kuopio.






