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ZvCeibon ntcirtöfamme on »vielä paljo rafyfoja ja joita, 
©oteta ovoat ratjfafuot maamtnljelpffefft fehvottomimpia, 
mutta enftmatfta faattamaan maantoiljeliälle haittoja, hiin 
oivat fjallanpefiä. SRafyfafuoffi futfumme fetlaifet fuot, jotfa 
fa§tt>awat »valfoteta eli fuo^ufammalfa *), jofa »tanljempana 
muuttuu ruSfeafft. 9lämät fuot eli raljat, fen lufia tietää, 
faattawat feutunfa »viljamaille »atjinfoja ja femmenfi niiSfa 
paiffafunntefa, fu§fa on ifoja »eteliä raljfafoifa, färftroät 
wiljamainiot fangen paljo palloista, joiben peftä ja leroits 
läjiä oraat. S£arpee§fa on enftn tp»§ten tutfia, jo§ jollafi 
tawaHa rooitaifiin e§tää ratjfa- ja fuomaita tuottamalta 
roaf)infoa »liljoillemme ja fftte, millä feinoin nämät F»;lmät 
l)ebelmätt6mät fuot faataifitn fyebelmäUiftfft ja miten nitefä 
fa§»»a»oa fammalft faatettaifiin »viljellä pellon f)»;öb»;fft. 
5öie otamme tä§fä felittääffemme futafi aftaa erittäin.

1*

Staljfafuof luonttoUifeöfa tilaSfanfa, mitä ja
Ijttiftaft niistä on mattnttJiljeltjJfelle,

Äu§fa n>että fofoontuu fuurempiin rot?oil)in jofo 
»»uorten ja mäfein toältin taiffa tafafellefiit maalle, eifä 
pääfe juoffemaan pote, niin rupee nitefä fa§»vamaan n>eft* 
fa§rouja, jotfa »oäljittäin tä»;ttän>ät »eftrotfot turpeilla, joita

*) Sphagnum cymbifolium fuofyufammat on pef;meä, puner= 
tai!Ea ttalfonen fuofammal tuffuiftUa ^aarufottla.
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nii§|a on erilaifta fevroffta aina fen mufaati, milliftStä faS* 
rauiSta ne oraat faaneet alfunfa. SSämän täljben on maaS* 
famme monennimtftä foita, niinhän ral)fa-, fammalfuo, 
räme-, turraefuo, muta- eli liejufuo. SBaiffa täSfä 
olemme ottaneet pufyuaffemme famrnal- eli ral)fcifoi§fa, niin 
ohimennen puljumme nu;6S muta- eli liejufoiSta.

SRuta- eli liejufoiSfa oraat faSrait jo mäbänneet raal* 
miifft muUaffi. Sftiiljin on fefaantunut mpöS niitä maan* 
laatuja, joita raeft on niifjin fuljettanut pll)äifemmtltä pai* 
foilta fuon ympäristöltä. Jtuin feUaifet fuot foraeliaaSli 
ojitetaan, faaban niistä oiraallifta railjamaita. SKutta jollei 
niitä faa ojittamifella fuiraaffi, fopii niiben mullalla fui* 
tenfi enentää peitoin ja niittuin ruofamultaa ja ftiS fantal* 
lanfa myös niiben faSrauraoimaa. giejutn muta on par* 
fyaaSta päästä fpntpnpt mäbänneiStä faSrauiSta ja erinäiS* 
ten raeft-itiffain jäännöfftStä fefä niistä maanaineiSta, joita 
niitjin on raalunut ympäristön mäfimaiSta. Sieju on ftiS 
parhaasta päästä jo raalmiSta faSraumultaa, raaiffa fe niin 
raafana ja tuoreena ei felpaa railjafaSrauin lannafft; mutta 
fuin ftfä fafataan ilman ja fylmän Itaubotlaraafft, fabot* 
taa fe liifa foSteutenfa ja muuttuu fjtenoEfi mullaffi ja 
tulee f)yöbyllifefft niille railjamaille, joille fitä raebetään. 
9Kaa faa ftitä runfaammtn faSrai-elatuSaineita. ©ellatnen 
maa ei myös noptaSti poubitu eli fuiraaa, fillä multafem* 
pana on fillä parempi raoima ilmasta imeä fitä tuoreutta, 
fuin fuiraimmallafi fäällä aina on ilmapitriSfä fefä myös 
fäilyttää fitä foSteutta, fuin fateeSta tulee maalle. @uo* 
muta eli lieju on fiiS maanrailjeliälle oiraallinen fultaljauta, 
faati t)än raaan ofaa fitä fjyraäffenfä railjellä, jofo niin, 
että l)än fuoraan raetää fttä pellollenfa taiffa niin, että f>an 
railjelee fitä fuiraitteena piljatoSfa taiffa myös raaraaan 
foitnan fefotteena. SBarfin l)yraä olift, joS fitä faifin pai* 
foin näin railjeltäifiin, fillä niin enettäifiin peltoimme fato 
maljtaraaSli.
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9fal)at eli raljfafuot, jotfa nyt oraat crtnatfenä puheemme 

aineena, oraat parhaasta pdaötä ja melfein ufeimmaSti alfu* 
anfa raalfofeSta eli fuofyufammaleeSta. SBalfonen fammal faS* 
raaa erittäin feiforaaSfa umpiraebeSfä, jofa fuuremman ofan 
rauotta pyfyy fylmäläntäfenä. SEätä fammalta faSraaa faSraa* 
miStanfa fylmäSfä umpiraebeSfä, funneS fe raiimein tulee täpö* 
fen täyteen; ftllä fitä myöben fuin uutta fammalta faSraaa, 
raaipuraat raanfyat ferroffet yogaan, fuin uuft faSraaraa 
fammal pyfyy raeben pinnalla ja noufee raäljä ylemmäfftfi 
ilmaan, jota fe faSraamifeffenfa ja ebiStymifeffenfä tarrait* 
fee. SBalfofen fammaleen joufoSfa faSraaa muutamia mui* 
tafi fuofaSraoja, joista fyntyy fe oljue peite, jofa fitte IjyUy* 
maana raerljoo raebenyintaa ja raiimein raajoo alaS ja täyt* 
tää rotfon, joSfa umyiraeft on feifonut; ja fitä myoben fuin 
fammaleet fuoleraat ja raäl)ittäin mätäneraät farttuu niistä 
turpeita, ufein monen fyynärän fyrayybeltä. SJläbänneenä 
muuttuu raalfonen fammale f)ienoffi ruSfeafft ruopafft. 
9htopaSfa on airaan raäl)ä faSrai-elatuSaineita ja fentäfyben 
on fe l;alpa-arraoSta tart)afonnan fefotteeffi, fefä yelto- ja 
niittumaan parannuffefft. (Siitä ei faaba ftiS famaa l)yö* 
tyä fuin lieju- eli mutafuoSta. 9?al)fafuot eiraät faSraa 
luonnolIifeSfa tilaSfa cbeS metfääfään, fillä fiffi oraat liifa 
raeftyofyjafta. 9liin, ne oraat maanrailjeliälle, en fano raar* 
fin fyyöbyttomiä, raaan fuureSti raaljingotlifiafi, fuin oraat 
"fyallanpeftä", joista noufee turmeleraa ja Ijäraittäraä f>aUa 
raaljingoitfemaan railjaraainioitafin. 9faf)fafuot oraat muita 
foita raafyingollifemmat fenfi fuf>teen, että ufeimmaSti oraat 
laajempia ja ainafi raeftftlmäfempiä fuin muta- ja lieju- 
fuot. fuin niiben railjeleminen on raäfyemmän l)yobyt* 
täraää ja raairaaöoinen, oraat ne faaneet ftllänfä olla ja ftiS 
rnyoS mal)taraaSti estää railjelyffen ebistymistä. Sftiin 
fauraan fiiS fuin ne ftllänfä faaraat olla, pyfyy «Railan* 
araifuuSft" entifellänfä ja raasta fitte, fuin ral)fafuot oraat 
fuiraatut, raoibaan niiben ympäryStöllä oleraiafi maita



l)»;6bpllä »viljellä, ©oiben jo radoin fuiraattua tulee tl* 
manlaatu lämpöfemmäfft ja ftiS foraeliaaffi railjafaSivuin 
»viljelemifeffi ja famaKanfa mpoS fefä ifymifelle että foti* 
eläimille terraeeUifeiumäffi ja fyauSfemmafft. SKeibän tulee 
niin taraoin parantaa ilmaafi fo»veliaafft maanrailjelpffefle 
ja raarfin felraä on, että meibän on pitäminen foiben ja 
rämeiben fuiraaaminen niin paljo fuin fuinfi mal)boUiSta 
on tärfeimpänä aftana, ja fofo maan raelroollifuutena. @ifft 
on mpoS fruunu antanut fuuria fummia ja fppStä toi)* 
bimme fanoa, että rahoja on tuSfin tarpeelliftmpiin toimiin 
pantu, fuin fellaiftin, joiUa tjaltanpefät muutetaan wiljaa* 
fantavviffi wainioifft taiffa, fuSfa ei fe mene6h; ja fuSfa 
ei foita fof)ta faaba »viljamaiffi, fuitenfi fe IjallanaraifuuS 
»väljennetään ja estetään, jommoifena fuot ja rämeet pitä* 
»vät feutunfa »viljamaita.

9tat)fafuot ta»va!lifeSti pibetään »varftn felpaamatto* 
minä ja jätetään fentäl)ben ftffcnfä; taiffa, joS niitä vvtl* 
jetläänfi, on niiben faS»va»vaifuuS pian loppunut. Äuin 
niistä polttamalta on otettu muutamia »viljoja, jäämät ne 
ufeimmaSti entifeen fjebelmättomään tilaanfa ja tuSfin faa* 
baan ne polttamallafaan faS»vamaan. 9Ke tacomme näfybä, 
mifä fiifyen fppnä lienee, ja miten foita fopii ja tulee n>il* 
jeUä muifft tarpeiffi, fuin nriljaiuaafft, jota niiben tviljele* 
mifeflä täfyän aSti enin on tarfotettu.

3 .

DtaPöfuon luottttoöfa ja muuttamtfeSfft JaSttmttmfft.
SEäSfä tafybomme n»;t felittää, mistä fppStä ral)fa* 

fuot oraat huonoja ja mintäfjben niitä pibetään felrootto* 
minä railjeltää.

(Snnen olemme maininneet, että raalfonen fammal 
mäbänneenä on ruSfeaa ruoppaa, jota pibetään Ijprain f)e* 
belmättomänä. SEämä ruoppa fpnt»;»; niin, että alinen
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fammalferroS, fitä mt)6beit fuin uufta fevvoffia faSmaa 
päälle, mätänee mullaffi, annettuanfa parhaimmat ofanfa 
uuften fammalten elatuffeffi. ©ammaleetfi ottawat famate 
fuin faiffi muutfi faSmut elatuffenfa, jolleimät fitä muualta 
faa, manljemmiSta oftStanfa, niin että nuorempi polvet, itiin 
fanoaffeni, elää ebellifen polwen »varoista, intein niistä fai* 
fen mefjutt ja moiman pois. ituitenfi faiffi pfS’ ja fafSV 
muotifet ifommat faSmit ottamat fufoiStuffen ja Ijebelmän 
malmiStuffen aifatta fuurett ofatt juuri- eli marft-lestein ai* 
neiSta fuffafen ja fyebelntän malmiStamifefft; fiitä fppStä 
rnpoS näemme, että faSmien enfin juuri-lê bet ja fitte marft- 
leJ)bet fellaStumat ja lafaStumat, ja forren- eli oljen-neS* 
teetfi fulutetaan l)ebelmän malmiStamifefft, ntinfuin jofa 
muoft näemme miljafaSmeiSfamme, joiben lel)bet lafaStumat 
ja olfi eli forft »viljan roalmiStucSfa maljentuu taiffa fabot* 
taa miljeriäifen märinfä. SoS lähemmin tutfitaan näitä 
fellaStuneita lehtiä taiffa »valjennutta, fuhvaa olfea, niin 
fyamaitfemme ftinä oleman peräti toifta aineita fuin famaSfa 
lef)beSfä eli oljeSfa oli ennen IjebelmoimiStä. Santate 
näemme poutafuminafi, fuin maalta ei ole tarpeefft tuore* 
utta antamaan faS»vien juurille tarpeellista elatusta, että 
faSmien alimmaifet leljbet enfin fellaStumat ja lafaStmvat 
fuin plifemmät lel)bet mielä o»vat mifyeriäiftä ja että tvielä 
uuftafi maiffa l)eiffoja mefoja putfal)taa, jotfa elämät man* 
tjempain lestein maroiSta, jotfa fiitä fuimaamat ja lafaS* 
tumat. Sellainen atneiben mail)to on alati faSmeiSfa Ija* 
maittama ja, jollcimät l)e faa juuren fautta maasta elatus* 
aineita, niin ottamat niitä faSmin manl)cmmiSfa oftSta, 
niin pitfälta fuin marat ulottumat. ©amaHaincn on raljfa* 
fammaleen laita, ©itä faSmaa noromeftSfä, milliftä omat 
metfäfuot ja fuljut. ÄaSmaeSfanfa ei faa fe niin mitään 
ftturta elatusta fellaiSten meften fiinteäStä pohjasta. @e 
faSmaa fentäl)ben aiitoaSti fiitä raminnoSta fuin fe faapi 
ilmasta ja mebeStä fefä nu;6S »vanhemmista fammalferrof*

(
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fiSta. P̂äällimmäinen ferroS imee ftiS aina elatuSaineet 
uloS alemmaiftSta ferrofftSta; ja tästä fitte tulee fe, että 
alimmaifet Perroffet eli pohjalla olema fammal on niin 
foptyä elatuSaineiSta, että fiitä polttamalta faabaan niin 
hiufan turtaa ja fefin on fjpmin armotonta. SRäiStä man* 
{joista, tppni npljetpStä ja lafaStuneiSta fammalferroffiSta 
on ruoppa fpntpänfä — jofa ruoppa on mäbännpttä fuo* 
fantmalta ja tamataan aina, ntinfuin jo mainittu on, faS* 
maman rahfafammalferroffen pohjalla. ÄaSmamaSfa raljfa* 
fammaleeSfa on runfaaStt falia (tuhfaa) ja muita aineita, 
jotfa omat fomeliaita faSmien elatuffefft. $limmäifeStä 
fammalferroffeSta faabaan miljelfpnä jofo polttamalta taiffa 
muuten fellaiSta maata, joSfa milja ja tjeinä moi antaa 
runfaan tulon — mutta fen marat fulumat pian ja faSma* 
minen loppuu. (Sillä aliferrofftSta on moima fulutettu ja 
joS polttamiStafi ferrotaan — niinfuin ufein tapa on, fuin 
fuo on faSmamaSta lafannut — niin fjebelmäHifppS ei tule 
paratuffi, ftllä aliferrofftSta ei lat)t>e armofaa elatuSainetta. 
SäStä npt felmäSti juomaamme, mifft ra ljfa fuot, pel* 
lo ffi ta iffa  n iitp ffi perattuna, polttamifen pe* 
räStä moimat faSmattaa ainoaSti muutamia tu* 
lo ja , ja ettei niiben faSmamiSta auteta uubella 
polttam ifella . SEäStä mpoS näemme, futnfa fuotta foe* 
tetaan rahfafoita malmtStaa miljamatffi taiffa niitpifft fttof* 
fimifella ja polttamifella. 9tiitä on peräti toifella tamalla 
ruofottama. (gnftmäifen polttamifen perästä pantafoon ne 
ruohoa faSmamaan, joten malmiStuu uutta ja hpmää rnul* 
taa niiben maStaifeffi faSmattamifeffi. Jarmoin ja tpö* 
lääSti faabaan niistä milja- ja êinätuloja peräffäin muu* 
toin, maan että niityin mebetään fantaa taiffa famea eli 
muita fopimia aineita, (Sillä niiSfä et ole niitä fimi-ai* 
neita, joita miljat ja heinät faSmamifeffenfa tarmitfemat ja 
alituista feStämää faSmattamaifuutta ei fuomailla, femrnen* 
fään huonomman laatuiftlla ole, jollei niityin mebetä fimi*

K



aineita, joten maa tulee fiinteämmäffi eli lujemmafft fefä 
mpöS faa ftllä tapaa fellaifia aineita, jotfa tefemät fen 
tyebelmällifeffi. SoS perusta on matalalla, fopii fen tyebel* 
mältifppttä ja faSmimoimaa paljo ebiStää ja lifätä fannalla 
eli famella ojanpotyjaSta eli muualta metämällä ja (emittä# 
mällä mtljellpille muruille. SKutta joS fantmalferroS on 
niin matyma, ettei perustasta faa maata lemitteeffi muruille 
eli faroille, niin pitää — joS muuten mielitään faaba 
ufeatnpia tuloja — mebettämän fammaltett päälle tutyfaa, 
fontaa, famea, tyietaa taiffa muita aineita, ftllä ainoaSti 
niin faabaan fe faSmamafft eteenfipäin. 9Jle tatybotnme 
felittää, fuinfa näitä erinäifiä parannuSaineita on miljeltämä 
ja mitä ne moinemat maifuttaa.

u a f f i futfutaan fe, mitä faSmiSta poltettuna jää 
jäljille. SutyaSfa on fellaifia palamattomia eli fimi-aineita, 
joita faSmiSfafi oli ja joita fe faSmaeSfanfa fat maasta. 
S£itf>fa on niinmuoboin palaneen faSmin maa-ofat, jotfa 
fuurefft ofafft fellaiftna omat fomeliaita muille faSmille elä* 
tuffeffi; ja ne ofat, jotfa fotyta eimät olififaan fiffi fomeli* 
aita, tulemat fellaiftfft mätytttäin ja tulemat ftiS niille faS* 
muille typöbpffi, joita tutyfa-lannoituffen jälfeen maatyan 
fplmetään, fillä ne faamat elatuffenfa liftffi ne faSmu-aineet, 
fuin niiben fypmäffi on tutyaSfa malmiina. parasta ja 
lannoituffeffi mäfemintä on lefytipuiben tutyfa ja fitä lätyin 
tteulaSpuiben tutyfa, joiben fufyteen turmemullan tutyfa on 
tyuonompaa — mutta fefin on fentään fuureSta armosta; 
ja metfämaisfa, fuSfa runfaaSti on metfäruuppuja fopii 
niitä polttaa fitä marteit erittäin laitetuiSfa uuneiSfa >;nnä 
turmetten, fanermatn ja marputn fanSfa tutyafft miljamaille 
lannaffi. $aljo, aiman paljo taibettaiftin tällä tapaa enen* 
tää peltojen fatoa. StatyfafoiSfa fcmmenfi on tittyfalanta 
fuurimmaSti typöbpllinen. S£utyaSfa on monellaifta faSmille 
elatuffefft, mebeSfä tyelpommin eli mitfaammin fulaamia 
ainetta, joista faSmien juuret tyelpoSti faamat ramintoa,



8
jotfa fitS aifaa mpoben tulevat niiben faSvien ft, 
jotta tukalla lannoitetulla maalla viljellään* ©e faiffi, 
jota titftaSfa on, fulattaa ja pienentää fammalturpeet ja 
poistaa niistä ftattaUifen marfppben; tufyan fuola-aineet 
ebiStdvdt viljan faSvamiSta vafyvemmafft ja tdpftndifem* 
mdfft, piifyappo tefee oljen vafyvemmaffi, niin ettei fe bel* 
poStt mene lafoon, joSta rafyfamaiSfa eli foiSfa ufein tulee 
paljo vaf)infoa. Söiljelld tul)faa lantana on fitS meibdn 
maanviljelillemme fuureSta arvosta* ©uurin fypötp on 
ftitd fyuonommiSfa ral)fafoiSfa, jotfa juuri puuttumat niitä 
aineita, joita on maaSfamme faSvavain puiben ja penfaS* 
ten tufyaSfa, ja ufein turpeiSfafin, jotfa ovat fpntpneet 
mdbdnneitten fanien juurilta ja varftSfa; fuSfa ftiS va* 
rat antavat mpoben lannoittaa foita tukalla, ftefld tpotpt 
obottaa ftitd E)ij>n?ad voittoa.

S£uf)an fanSfa ja ainafi, vaiffei tufyfaa faataififaan, 
on rafyfafoiben parantamifefft tarpeellista vetad fantaa, 
favea , merfelia ja muitafi faatavDia aineita lannaffi. 
SDie fanoimme lannaffi. 3Koni el)fd luulee fanoneemme 
vaarin, fuin lannaffi eli fonnafft tavallifeSti futfutaan 
raavaan fonta ja muu fellatnen; mutta pt;pbdn muistuta 
taa, että jofainen aine, jota maa on vajalla faSvuin ra* 
vinnofft ja jofa enentää maan tuottavaifuutta, on lanta* 
ainetta, jofa tefee maan fyebelmdUifeffi, ja tdSfd merfityf* 
feSfd ovat ennen mainitut aineet oivallista lantaa fammal* 
maalle, ftUd niistä fe faa, mitä fe ppfpdffenfd foebelmdUi* 
fend tarvitfeefin*

©ammalmaaUe, femmenfi valfoSfammalaifelle maalle, 
joSfa puutos fivi-aineelliftSta faSvien elatuSaineiSta on 
fuurtn, on Ijpvdnlaatunen, fofytuullifen fuuri vuolu- eli 
pata-fiven fanta oifein omaanfa ja foveliainta lannotuS* 
ainetta* ©ammalmaaUe on fuitenfi fantaa vebettdvd run* 
faaSti, niin että fita levitetään pii fofo maan valintaan 
fafft ja folme tuumaa paffulta* ©oveliain on fantaa
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fammalmaalle vetää ja levittää talvella, fuin maa on 
jääSfä. helpoimmin toimitetaan fannoituS ftlloin, fuin 
fuo on pantu ruohoa faSvamaan, joten fe antaa runfaam* 
man tulon, ©anta, jofa tarvitfee vaan tulla levitetyfft 
ruohomaan päälle, vajoo vähittäin pltftmpään fammal* 
ferroffeen. jtuin maata taaS fpnnetään, tulee fantaa maan 
pintaan ja fefaantuu fypvin mullan fanSfa. ©antaa fopii 
viebä fammaleenfi päälle jo ennenfi fuin ftifjen on fjeindn* 
ftementä fplvetty ja ufeinfaan ei faaba fammalfoiSta viljaa 
eifd Reiniä ennen fuin niihin on vebetty fantaa taiffa 
muulla tapaa toimitettu tarpeeliifta fivennäiftä aineita. 
SQtyoS täSfäfin tapauffeSfa on fanta mufafimmaStt talvella 
vebetty ja levitetty maan päälle, ©euraavana fevddna 
ei faa fantaa fpntää maahan, vaan on ftemen fplvettdvd 
levitetyn fannan pddlle ja äfeellä maahan fefotettava. 
5oS maa laSfetaan fyeinää faSvamaan pitää fyetnänftemen 
fplvettdmdn fol)ta fitte fuin viljanftemen on tullut dfeella 
maahan fefotetufft. ©ellaiftin maidin pitää fplvettdmän 
fellaatuifta Reiniä, jotfa nttSfä parhaiten faSvavat, joista 
b̂eSfäftn puhumme, ©itte junfataan maa, että fe fulijt 

tafotetuffi ja ftinteäfft ja että maahan fi;lvetty ftemen 
iStuift fiinni.

©annoitetut ral)fapellot antavat aina runfaamman 
tulon, fuin fannottamattomat. ©annotettuina eivät ote 
ne niin fyallanfaan arfoja, ja joS toifelle murulle on viety 
fantaa ja toinen on jätetty ilman, niin faabaan nä b̂ä, 
että fmlla on turmellut viljan jälfimäifeUä murulla, fuin 
fe fannotetulla faSvaa vafyingoittamattomana. Saattavin 
ja parbaiu feino parantaa fammalfuota, jofa ennen on 
tullut ojitetufft ja viljellpfft, on ftiS vetää fantaa päälle. 
Ufein on fe työ aivan fyelpoSti tef)tyfi, fuin viljeliä vaan 
tulee aftan päälle, ©illä ufein on foiben ja ral)fain ftvuilla 
fantanummia ja mäfiä, joista väljällä vaivaa voipi faaba
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tarpeellifia ja liiv iä parannus- eli lannoituS-aineita ral)fa* 
maille, jotfa niistä erinomatfeSti foStuivat ja f)pötp»ät.

3D?pöS faivi on ()i;»ää (antaa fuomaalle. SKutta fa* 
»ea on aina työläämpi le»ittää ja fefottaa fammaleefeen 
fuin fantaa, ja fiitä fppStä tulee fa»ittaminen atna paljo 
faUiimmafft fuin fannottaminen. gofa aifoo »iebä faivea 
maallenfa on parasta enfin mäf)äfen polttaa fitä, joten fen 
(erittäminen tulee p()tä fjuofeaffi fuin fannanfin ja muu* 
toinfin on faivi »ienoSti poltettuna foweliaampaa lannaffi 
fuin polttamatta, polttamifen fautta eroitetaan fa»eSta 
fimennäiSaineet, joten faS»it niistä helpommin »voimat 
faaba ja imeä ratvintoa. 3>oS fuomatSfa ojainpotijalla ta* 
»ataan fa»ea — niinfuin »viemäri- eli tvaltaojan pohjalla 
aina tanvitfee tapahtua, joS perustus on faroea — on fo* 
»veliaSta ja »arfin peippoa po(ttaa fa»vea niillä faunoilla 
ja metfäruupuilla, joita foolta löptpp metfäfemmiSfä fotSfa. 
©a»ea fopii polttaa feuraa»alla taivalla: maahan faiive* 
taan fuoppia, fuuria fen mufaan, fuinfa paljo fatveafin 
aiivotaan polttaa. 9Jäi()in fuoppiin laSfetaan »varpuja, 
fanertvia, turpeita taiffa muuta polttoainetta maan tafalle 
ja niiben päälle ferroS fuiivia ruoljoturpeita taiffa fuiivaa 
faivea. ©itte fptptetään fuoppa palamaan ja fuin fe on 
tarpeeffi rutvennut palamaan (tfätään faivea päälle niin 
paljo fuin »a(fea fauttaaltanfa moi (ämmittää. £arffa 
»aari on fiitä pibettätvä, ettei »alfia pääfe (äpi fatvi* 
ferroffen palamaan ilmituleSfa. ©en »oi f)e(poSti eStäd 
niin, että fti£>en peitetään faivea, fuSfa tvalfea tulift ilmi* 
tuleen. SSäStä on t)p»in tarffa »aari pibettämä, fillä fa* 
»ea ei faa for»entaa tulifuumaffi josta fe fulafi laftn ta* 
pafeffi, fo»afft fefotuffeffi, »aan ainoaSti paistaa, eli for* 
»entaa, niin että fe polton perästä IjelpoSti murenee, joten 
fitä on ljuofea le»ittää ja fefottaa lannotettaivaan maahan, 
joSta fi;i;Stä potttofi on onnistunut (;t;»in, fuin faivi f)e(* 
poStt murenee. S£äfft tarpeeffi fopii fawea paistaa fifft
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erittäin laitetutpa uuneiSfa, mutta fiitä emme ota npt pu* 
(juaffemme, «aan olemme täSfä maininneet, miten fitä fo? 
pii (>e(poimmaSti ja taatusti tefjbä.

•StyoS faiffi on fuomaaljan moimallista ja I)i>n>nä 
lantaa. ©eUaiftSfa rnaiSfa on paljo märfää ja fopima* 
tonta multaa ja paljo faSmien jäännöffta, joista et ole en* 
nen uufille faSmuille ln;6tyä, fuin omat tulleet fulatetuiffi. 
©amate on rnpoS tarpeeSfa, että liifa märfppS fuo- ja 
fammalmaaSta fuimataan pois ja faatetaan fopimafft elo* 
mullaffi, faSmaaffenfa miljaa ja fplmöfjeinää. SEärnä me* 
neStyp falffilannoituffella, jofa ItyobpllifeSti maifuttaa ni* 
mitetyiSfä maalaabuiSfa, ja pitää fentäfyben, fuSfa fitä 
peipolla pinnalla faabaan, pantaman fuomaiben pavantami* 
feffi ja niiben faSmumoiman enentämifeffi.

SEamallinen maSuunifuona on mpöS, pienennettynä 
ja lemitettynä fuomaille, ofottanut l)t;miä maifutuffta. ©itä 
levitetään famate fuin fantaafin muruille taimella 3 ja 4 
fataa tynnyriä tymtprin alalle.

3*

heinän fpltoämifeStä fuopeUoiljitt.
■Jtiinfuin olemme tuulleet on râ fafoiben pltfemmiSfä 

ferrofftSfa eli malfofeSfa fammaleeSfa ainoaSti runfaammin 
elatuSaineita miljafaSmuin >̂pwäfft. SoS nämät elatus* 
aineet fulutetaan monen miljan faSmattamalla, niin täptyp 
fammalmaan mtl)boin mäntein fabottaa faifen fjebelmälli* 
fpptenfä ja fcntäl)ben on fuurimmaSti tarpeeSfa, että faiffi 
turme- ja fammalmaat, femmenfi malfoSfammaleifet maat, 
joita on rumettu miljelemään, laSfetaan heinälle niin pian 
fuin fuinft madollista, että jäljillä olema elatus faSmattaift 
farjanruofaa, joten niin faataifiin (antaa niiben maStaifeffi 
faSmamifefjt. Pellonmiljelpffen tulee tamallanfa olla rnpoS 
niitunmiljelpffen, fe tahtoo fanoa, että meibän uutta maata



12
viljelleSfd tulee muistaa, että fe aifananfa on pantava fyei* 
nää faSvamaan, josta faamme talviruofaa farjallemme ja 
niistä taaS fitd lantaa, jofa foveltaimmin ja fntofeimmalla 
fuStannuffella pitää viljamaamme faSvavaSfa voimaSfa* 
©uurimmaSti l̂ ob^UiStä on ftiS laSfea uubet maat t)eindd 
faSvamaan niin pian fuin fuinfi mal)bolIiSta on* 9Jcutta 
tdmdn tarfotuffen voittamifefft on tarpeeSfa, että maa, 
ebellä l)eindnft;lvod, on fypväSti ruofottu ja parfyatmmaSfa 
tilaSfa elatuSaineiben varanfi ful)tcen; maa ei faa ftiS olla 
typni fulutettu ja laifya, vaan fen pitää oleman väfevän 
ja l)pvin fonnitetun* 3a ei ftinä fptld: maahan on fpl* 
vettävd fellaifia fyeinänfiementä, jotfa ovat fullefi maa* 
labuHe foveliaita, antaaffenfa runfaan tulon; ftllä joS pel* 
toon fplvetään fellaiSta fiementä, fuin ei ftinä ntaaSfa 
faSva, niin fatofi tulee luonnolIifeSti aivan väf)äfefft* 
Soinen afia, joSta fplvdeSfä on vaariotettava, on, että 
fiementä pannaan tarpeeffi runfaaSti, että ruobo fot)ta tät;* 
bellifeSti peittää maan* 9Jhmten rupee niittu pian fplld 
fammaloittumaan, joS et valava ruoljonfamara eStä fam* 
malia pääfemdStä läpi* Jarvan ftemenen panemifella fa* 
botetaan fitS paljo enemmän, fuin fiementä fädStämifeStd 
on ollut voittoa. -Jtaula fyeinänfiementä vähemmän on 
ufein faattanut l)einäfuorman väfyennpffen tuloSfa tynnyrin 
alalta* ©ääStää fiementä ei ole fiiS fefyuttava fääStäväifypS* 

©iemeneffi tulee valita monenlaista kinäfaSvua, 
toifta fellaifia, jotfa faSvavat forrelta ptbemmifft, toifta 
taaS matalafaSvofempia mutta lel)tifempiä ja varfin matala* 
faSvofiafi, jotfa ovat foveliaita verboomaan nurmen pin* 
taa, fitte fuin tyeinä on niitetty ja forjattu potS* 2£inoaSti 
niin faabaan f)t)viä fatoja, että fefotetaan fiemeneffi pitfä* 
fortifia, feSfivartifta ja matalafaSvuifia l)einä- ja ruol)o* 
faSvuja; pof)jaruol)o tefee, että luontofappaleet faavat l)i;* 
vän fpt;Slaitumen, fe eStää mpoS maan liiaffi fuivaa* 
maSta ja fammaleen pääfemdStä valtaan*
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©euraavaiSten fyeinäftemenfen fefotuS on havaittu 

fopivaffi fuomaiben fplvämifefft.

a) ©oi()in, joiSfa on parempaa multaa ja pol)ja 
eli perusta m a ta t a l la :

9turmipuntarpäätä (alopecurus pratensis) » 10 nautaa. 
Sfantavebnää (Elymus Sibiricus) ♦ ♦ ♦ ♦ 6 r/
•Jiurmitäbfiotä (timotej, Phleum pratense) ♦ 8 »
Siantanataa (Festuca arundinacea) . . .  5 „
9lurmi(aut)aa (Aira caespitosa) ♦ . . ♦ 2 n
9lurmindtfintd (Lathyrus pratensis) . ♦ . 2 f,
2Citowirnaa (Yicia sep ium )................................2 t,
2(lftfe-apilaa (Trifolium hybridum) . ♦ ♦ 5 „
9lurmi- eli punaSta-apilaa (Trifolium pratense) 6 „
SBalfeaa-apilaa (Trifolium repens) ♦ ♦ . ♦ 4 t,

b) laihempiin maibin:
9Jieftt)̂ indd (holcus lanatus)......................................10 „
9turmilaut)aa (Aira caespitosa) . ♦ ♦ . ♦ 10 „
9lurmitdt)fi6td (Phleum pratense) ♦ ♦ . . 8 „
9turminataa (Festuca elatior) ♦ * . ♦ ♦ 7 „
9?onft;rolliä (Agrostis stolonifera) ♦ ♦ ♦ . 2 ,f
2CrorölXid (Agrostis canina) ♦ ♦ ♦ ♦ . ♦  2 „
©inibeinää (Molinia coerulea) * 1 n
■Jlurminätfintä (Lathyrus pratensis) ♦ ♦ . 4 „
2fitovirnaa (Vicia sepium) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ .  2 „
SBalfeaa-apilaa (Trifolium repens) ♦ * ♦ 4 „

Äumpifi fefotuS on laSfettu tpnnprin alalle. SRäin 
vabwa ftemen fuittaa jonfun mielestä olla liifa falltS* 
SKutta falliimpaa on fplvää vähemmän ja niittää väbem* 
män. 3>a pait fitä on jofaifen maanvtljeltän velvollifttuS 
itfe foota fiemeniä fplvopeltoinfa tarpeeffi, faate bän vaan 
enfin on faanut jonfun tynnyrin alan tytöin faSvamaan 
maallenfa fopivaa beinää. Sofa vuofi oStaa beinänfiemeniä
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tulee liifa falliifft ja rnifä fttäfi pahempi on, on falliiSti 
maffettu fiemen ufeinfi maniaa, tunfaantunutta ja ftiS fte* 
meneffi felpaamatonta, Ufein menee maanmtljeliän fteme* 
niStä annettu raha fjuffaan ja hän faa fatomuofta, fuin 
felpaamattomaSta ftemeneStä ei ote tullut mitään. SSäntän 
haitan hän mälttää, joS hän itfe fofoo niitä ftemeniä, joita 
hän aifoo miljellä. Sftäin faa hän ftemenenfä halmemmalla 
ja tietää mpöS mitä hän moi ftttä obottaa.

Parempiin fammalfoiljin, jotfa eimät ole liifa fpmiä, 
joiben perusta on hyvänlaatuista maata taiffa mäbännpttä 
multaa, fopii istuttaa ruohoja ja mpopajuja (salix lan- 
ceolata), joSta ebeSpäin lamiammin.

£äSfä emme ole puhuneet mitään foiben ojittamifeSta 
ja perfaamifeSta pellofft. Siitä emme ole erittäin puhu* 
neet, fuin foiben mtljeleminen on maaSfa phteifeSti tunnettu 
afta. 9JJe muistutamme ainoaSti, että ojittamifen tulee 
olla täpbellifen ja h u o l e l l i f e S t i  toimitetun, f i l l ä  täpttä faS* 
moa ei anna mifään maa, jofa ei ole tenhollifeSfa ojaSfa.

4 .

Äuittfa fcUaifct rapafuot, iotfa ofoat liifa fptoiä 
taiHa muuöta fclpaamattomia toiIja=
pcHoilft, mcbctt ja jään attmlla valmistetaan  
niituifft,
«Suot, jotfa omat plon fpmiä taiffa joiben lannaffi 

on maifeaa faaba fantaa p. m. ja jotfa fentähben omat 
pelloifft felpaamattomia taiffa falliita miljellä, faabaan 
niituiffi, joS on tilaa panna niitä meben alle. SBebett 
annetaan olla taimen plt fuon päällä ja jäätpä pohjia tupo* 
ben ja pibetään femään ja fumenfi pii mähinään puolen 
fppnärän fpmppbeltä fuon päällä. 9iäin estetään ilma 
pääfemäStä fuohon, joSta fammal fuolee ja rupee meben 
lämmittpä mätänemään eli enftn muuttumaan ruopafft.
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9h;t laSfetaan meft fuoSta mällittään uloS, niin että meteen 
fefaantunut poro faa laSfentua mäbänneelle fammaleelle, 
jofa fitte ei end faSma, maan muuttuu mttUafft ja jättää 
ruoholle tilaa faSmamaan. Sellainen miljelpStapa on 
maaSfamme ammon ajoista aSti ollut tunnettu. Soinen 
feuraama fuon-miljelemtnen on ebelliStä parempi. 3>oS npt 
niin fattuift, että joSfaiit paiffafunnalla olift fuo, monen 
fppnärän paffuubelta malfoSta fammalta, muutoin turpeel? 
Unen, ftellä täällä jof’u ntännpit närä ja ifo oja eli jofi, 
jofa juoffee läpi fuon tarpeellifella puboffeella faattaa fuota 
meben alle, niin pitää ftlle foljtaa, miSfä fuo on forfein, 
jofjbatettaman mettä niin ifon ojan luomalla, että fe tuot* 
taa ftfä tarpeeffi peittämään fofo maata. £ämän ojan 
faimaminen on fallein ja fen fuuruubeSta on mpoS fofo? 
nanfa, joS pritpS onnistuu. ÄofemuS on ofottanut, että 
fanaman eli ojan, jofa on aimottu peittämään mebellä 150 
ja 200 tpnnprtn alan fuuruiSfa maata, tulee olla 4 ja 5 
fppnärää lemeän ja puolta eli fppnärää fpmän. SoS fuo 
on fuurempi täptpp fanamanfi fitä mpoben olla lemeäm? 
män. Sellaista ojaa rumettafoon fatmamaan fttte fuin 
maan forfeuS on tarfaSti tutfittu ja on meft aina joljba? 
tettama niin plljäälle ja forfealle fuin tila ntpoben antaa. 
Sitte fuin tpo on täptettp, laSfetaan ojaan niin ntnfaaSti 
mettä, fuin fiinä pääfee juoffemaan. SBeben annetaan 
juosta ojan alifeSta fprjäStä fuolle, joSta fe faa malua fuon 
läpi fulfemaan juopaan. SoS mettä muuatta juoffutetaan 
fuolle fellaifeSta ojasta eli joesta, jofa ei juoffe läpi fuon, 
on fuon alifemmalle fol)balle faimettama mientioja ennen 
fuin mebentuoma oja on faimettu. ^uin molemmat ojat 
tuoma- ja miemä-ojat omat malmiita, niin laSfetaan mettä 
tuoma-ojaSta ja annetaan taufoomatta juosta fuolle ja ftitä 
malua ulos 2 ja 3 muotta. 9?pt rupee meben maifutuS 
tulemaan näfpmäfft. Äplmällä jäätpp meft, jofa fulfee 
läpi fuon ja alinomaifeSta meben juoffemifeSta lifääntpp
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fuolle mettä, jo§ta farttuu paffu uhfujää. Sään ja jään 
päälle farttuman lumen paino fulloo fuota piuffaan ja ta? 
fottaa fitä femmenfi fitte fuin fuon omemmalta jäätyneet 
rannat femäällä ptfemmtn fulamat, ja paffu jääpeite fuolla 
faa paremmin ja eSteettomämmin fafaan ltfi§tää fammal? 
fertaa ja polttaa fitä niin, että fe e§tää ilman pääfemä§tä 
fammaliin, jotfa fellaifeSfa umpinaifuubeSfa fuolemat, joSta 
fpp§tä fuo, jään futattua, on tullut autiafft, jo§fa ei ole 
elämää faSmua ja rupee pian mätänemään. Rabben muo? 
ben fuluella on fuo tullut fiinteämmäfft; mätänemifeStä 
on fen muuto muuttunut muStanmoifefft; ftellä ja täällä 
ilmeStyp faruheinän forfta ja npt on aifa laata fa§tama§ta 
ja fen ftaan on tenl)ollinen nutun fa3telu-laito§ marteen? 
pantama,

Soä fuot tällä tamalla faabaan mebellä maletuifft, 
fäp niiben miljeleminen näin paremmin ja pifemmin päinfä, 
futn enftn mainitulla tamalla. 3o§ meben muuaSfa fuolle 
maluu fantaa, famea taiffa muita maa-aineita, fttä pa? 
rernpt. hiistä paffaantuu maa fiinteämmäfft ja tulee 
faSmamammafft. ©omeliaalla paifalla ja fu§fa fammal? 
ferroö et ole liifa paffu, muuttuu fuo tällaifeSta miljelpf? 
feStä mäf)ittätn niitufft, jofa mäf)ittäin tulee paremmafft ja 
mtimetn mtf)botn tamallifeffi maaniitufft.

5«

Sluoljon iSfutfamifeSfa fuojjon.
SBeteliä ja alanfo fuomaita, joita et faaba ojin fui? 

mifft, tatbetaan fuitenfi paljo parantaa ja faatettaa amulli? 
ftffi heinamaiffi, jo§ niitjin istutetaan fopimia ruol)ofa§mia. 
&ähän a§tt ei ole mtelä enftnfään foetettu tätä foptmaa ja 
taattua feinoa malmiStamaan foita runfaifft fjeirtämaifft ja 
moni fuo, jofa fuoffaamalla ja polttamalla on perattu 
miljamaaffi ja fitte laSfettu heinälle ja on fitte mäljittäin

i
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lafannut faSmamaSta, olifi antanut runfaampia ja jofa 
muotifta tuloja, jollet niitä olifi miljelty, maan joS niihin 
olifi istutettu fellaifia ruohofaSmuja, jotfa juuri faSmamat 
meftftSfä foiSfa ja ränteiSfä. Surmaan on tehty työtä, 
fuotta höaäfattu rahaa onniStamattomiin yrityfftin, ja toi# 
faalta on laiminlyöty helpommalla iStuttamifen tamalla 
faSmattaa ruohoja ja heiniä, jotfa laatunfa mufaan omat 
omianfa faSmamaan meteläpohjaftSfa maiSfa. SKeiHä on 
ufeampia fellaifia fotimaifia faSmuja, jotta juttraffoin tS* 
tuttamalla moibaan helposti faSmattaa. ©ellatfia faSmia 
omat: elpt (Digraphis arundinacea), piuru (Flumi-
nia arundinacea), S f o f u o r f a n h e i n a (Glyceria specta
bilis) ja dl u o f o (Phragmites communis). 9läitä nyt 
fopii helposti istuttaa alanfomaihtn; helpiä fellaifttn fuo* 
maihin, joiben pohja on jotenfi f oma; piuraa metifempiin 
mefiniittuin fanta- eli liejupohjalla ja ruofoja notfofempitn 
työmaihin. SOZainitut ruohot fitomat maan ja tefemät fen 
fiinteämmäfft; ne faiffi f antamat forfeita, lehtemiä forfta; 
niistä faifiSta faabaan hymä fato ja hymää farjanruofaa 
faati ne maan ajallanfa forjataan; faiffi ne lemiämät le* 
miämiStänfä fuhun ne istutetaan, joS maan maanlaatu on 
fomeliaS ja niistä moit poutafuminafin obottaa tiettyjä tu* 
loja. 5£ätä faiffea miettieSfä et taiba muuta fuin tybä* 
meStä toimottaa, että tästälähin paremmin fuin tähän aSti, 
harraStettaifiin istuttamalla parantaa ufeinfi aiman huonoja 
notfo-, fuo- ja fammal-ntittuja, jotfa ftllänfä ufeinfaan ei* 
mät maffa forjaamifen palffaa.

2CSfenmatnittuja heinälaatuja fopii faSmattaa fylmä* 
mälläfi famate fuin muitafi ruohoja; mutta pifafempi ja 
taatumpi feino on istuttaa juuria. SföenetyS on feuraama. 
.KuSfa mainittuja ruohoja foommalta faSmaa, fieltä otetaan 
ylös niiben pitfät fuifertamat juuret. SRärnät juuret mie* 
bään iStutettamaan paiffaan, lapio pistetään miiSten maa* 
hän ja fäännetään niin, että maahan eli fammaleefeen tu*

2
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lee auffo, jofjon juuri pistetään ja fitte painetaan auffo 
umpeen ja juuri tallataan ympärinfä piuffaan. SSämä is# 
tutuS on toimitettapa fyffyllä. Seuraamana femäärtä faS* 
maa juuresta lel)temä forfi, ja pitfät juuret lemiämät muo# 
beSta muoteen lemiämiStänfä. ^uomattama on että näitä 
juuria faSmaa juurten folmuista ja iStuttaeSfa on fiitä 
maari pibettämä, että juuria leifattaeSfa jofa iStuffeefeen 
jätetään fumminfi fafft folmua. Suuria ei faa myös tS# 
tuttaa (iifa tiheään, maan noin faljben eli folmen fyynärän 
päähän toiftStanfa, fillä uubet taimet, joita noufee fjaaru* 
mistä juurista täyttämät pian mälimaat. 3oS fitte ilmeS# 
tyifi tyhjiä paiffoja, omat ne pian täytetyt niin, että nii* 
tjin istutetaan uufia juuria, tällainen istutus on fuora 
ja peippo ja onnistuu aina, joS maa on muuten fomeliaS 
ja aina tarpeeffi tuore.

fÖleffän mtljelemifeStd foiöfa.
9?aljfafoita, joita ei fymän fammaleenfa täfjben moi 

faaba pelloffi taiffa niitufft, fopii miljelemällä fef)bä metfäfft.
©uot, jotfav ojittamifella faabaan 2 ja 3 fyynärän 

fymyybeltä fuimiffi, felpaamat mänty- taiffa fotmumetfifft. 
.Kofyta fuin mefi on pois pääSfyt ja rumennut fuimaamaan 
tapahtuu mäntyin faSmamifeSfa fuurt muutos. 9JJännyt, 
jotfa ennen meben pois päästämistä olimat fitufaSmufia, 
rupeemat maan fuimattua fofyta faSmamaan tuuljeaSti. 
(Betula glutinosa) $ieSfoimua on erittäin fomeliaS faS* 
mattaa ojitetuiSfa foiSfa. SoS fuo on fymä ja perusta 
fentäljben Ijymin alhaalla maan-pinnaSta, ei faamuta mänty 
täyttä faSmuanfa manbempana; mutta fumminfi nuorem* 
pana faSmaa fe lemmaffaaSti ja feSfi-tfäfenä felpaa fe mo# 
nellaiftin tarpeifiin, joten männyn faSmattaminen ojitetuiSfa 
foiSfa on tyrnin ebulltnen, femmenfi fuin maafi fuureSti 
parantuu jofa muofi marifemiSta neulaftSfa. 9leulafet
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muuttumat mullaffi, joSta maan armo farttuu ja tefee fen 
ebeSfäftn fovoeliaafft muiben faSmuin miljelyffefft. jtoimu 
taaS faSmaa täyftnäifefft fuomaiSfa ja, maiffei fe felpaift# 
faan fonepuufft, fetpaa fe fumminfi poltirtpuufft ja ne mo# 
net laajat fuot ja rämeet, joita maaSfamme on marftn fjyö# 
byttöminä, antaifimat miljelemällä Ijymän tulon, fuin nii# 
l)in main ojitettuina fylmettäifiin männyn- ja fotmunfteme# 
niä. SoS mäntyjä ja foimuja faSmaa lähellä, joista fte# 
meniä lemiää ojitetuille fuolle, niin fe pian metftttyy, tar# 
miten »aan ojittamista. SoUei taaS fellaifia puita faSmaift 
fuon feubulla on niiben fiemeniä fylmettämä. SKyöS tä# 
mäti on tjelppo työ, mistä älföön fufaan peljäStyfö, fuin 
fen fautta ilmanfi laatu fuureSti parataan niin, että Railat 
foiben fuimaamifeSta Ijämiämät ja niiSfä faSmama metfä 
fuojelee miljaafi fylmiltä tuulilta ja ebiStää myös, että fa# 
bettafi tulee runfaammin ja tafafemmin fttf)en aifaan, fuin 
»viljapellot fitä parhain tarmitfemat.

Sollei fuota faaba ojitetufft ei menesty fiinä männyn# 
faSmattaminen; mutta ftinä fopit fuitenfi faSmattaa muita 
l>yöbylliftä puita. SftaaSfamme on monta matalapohjasta 
fuota ja rämettä fyymänlaatuifella turpeetta, joista ei faaba 
mettä uloS ja joita et fenta£)ben fomi ojittamalla miljellä. 
©emmoiftSfa maiSfa fopii faSmattaa termaSleppää (Alnus 
glutinosa), joista jo 10 ja 15 muoben manioina faabaan 
tyrniä polttopuita ja manljempina felpaamat moneUaiftfft 
fonepuifft. Sepistä jofa muoft putoomiSta leljbiStä foStuu 
maafi mainiosti. Srte faabaan IjelpoSti faSmamaan ofittain 
fyyS- ja lofafuuSfa otetuista ftemeniStä, jotfa fylmetään 
fyffyllä tal)i femäällä, ofittain juurimefoiSta taf>i tuoreista 
feipäiStä, jotfa tatbetaan maahan pistää ennen ftltntffoin 
pufyfeemiSta. — Seppä ei fäily fuitenfaan fymtSfä fammal# 
foiSfa, ftllä fen juuret maalimat maljmaa potjjaa; ja maiffa 
fe faSmaafi mebeSfä, ei menesty fe ftellä, fuSfa mettä on 
juurella. äBeftpofjjaftlla mailla faSmaa fuitenfi fjteSfoimu
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ja monta pajufyeimo-puuta, faate maan fammalferroS et ote 
pien paffu ja maljma poljja aiman faufana. 4)ieSfoimuSta 
ja fen armosta on ennen puhuttu. pajufyeintoSfa on monta 
fellaiSta puuta, jotfa fypmimät foSteata maata ja ftiS faS* 
mamat f)pmin notfomaisfa, faatt ne maan et ole liifa paffu 
fammaleifta. 91e faSmamat IjelpoSti maafyanlpobpiStä paf* 
fummiSta offiSta. .£>afattuina faSmaa fannoiSta pian uu# 
fta taimia, famoin fuin lepän ja fyieSfoimunfi fannoiSta 
faSmaa mefoja, eifä tarmitfe niitä ftiS faatamifen perästä7 
faSmattaa ftemeniStä niinfuin neulaSpuita.

Pajuista on fjpotp monellainen talouben piboSfa. 
Soilta on fentäfyben manfntuttain pibettp Ijpobplliftmpinä 
meteliSfä paifoin faSmamiSta puista. SEäSfä IpfypeSti feli# 
tämme, miten niitä faSmatetaan ja tnifä niistä on fjpotp.

•JlotfomaiSfa ja foiSfa plefjenfä fopii meibän maaS# 
famme faSmattaa l)ärmäpajua (salix acutifolia). SSämä 
on fypobpHinen marfyaifen fufoStamifenfa täljben, ja run# 
faan raminon tdtjben, jota fimalaifet martain femäällä 
fiitä faamat ennen fuin muita fuffafta faSmaa. ©arna on 
fjpotp mp6S raitapajuSta (salix caprea), ©elä ©uo* 
meSfa faSmaift l)pmin fori- eli foppapaju (salix vimi
nalis) ja feSfi- fefä pof)jaiS-©uomeSfa pof>japaju (salix 
amygdalina). SölaaSfamme tel)bään foppia eli foria rnuiS# 
tafi pajuista. (gifoS niiben tenfyoUinen faSmattaminen f>po# 
bpttomiSfä raljfamaiSfa olifi maata t)pobpttämä? Äumminft 
©affaSfa ja (SnglanniSfa faSmatetaan meftftlmiftSfä maiSfa 
fuurefft fjpöbpfft maalle foripajuja (salix viminalis) ja 
mp&pajuja (salix lanceolata, s. undulata ja s. acu
minata). ©fottlannisfa on laSfettu pajuista faataman 
tpnnprin alalta tuloa enftmäifenä muonna noin 150 marffaa, 
toifena muonnä pii 400 marfan ja folmantena muonna pii 
800 marfan. ©ellatnen tulo foiSta ei olift futnfaan meu 
bänfään maaSfamme fyalmeffttfama, joS fol)ta faataifttn 
maan puoletfi ftitd, ftffenfä fuin fuot omat, en fano Ijpo#
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bpttomiä omiStajillenfa, »aan mafnngolltftafi, fen l)allan? 
araifuuben täf)ben, joSfa pitämät feufunfa miljamaat. SoS 
jofu rnaanmiljeliä tästä fyeräift Ijpobpffenfä miljelemään 
muin tatuoin miljeltämättomiä foitanfa, olfoon täSfä fyänelle 
oSmiitaffi ja ofjjeefft fanottu ja felitettp muutamalla rahilla, 
miten gnglanniSfa pajuja faSmatetaan.

SSerämällä meitfellä leifataan iStuffeefft aimotut pa# 
jut poiffi miiSten paffuSta päästä. @e on maromaSti tel)# 
tämä, niin ettei paju murru taiffa fuori Ijeltiää puusta, 
©itte leifataan iStuffeeSta pois faiffi offat, marottama on 
fuitenfi, etteimät lebtiftlmifot fatft mifaa. 9läin malmiSte* 
tut feipäät laSfetaan maahan niin fpmään, että pltpuolelle 
maan pintaa jää ainoaSti pari leljtifilmiffoa. 9Jiaa mal# 
miStetaan feuraamqlla tamalla: lapiolla luobaan maa 4 ja 
puolta miibettä fppnärää lemeiftin penffetl)tn, joiben mäliin 
faimetaan faitafta ojia, joihin päästetään mettä, ©omeliain 
iStutuSaifa on ftlloin fuin pajut omat let)bittomiä eifä 
maa ole jääSfä. SStuffeiffi leifataan faljben eli folmen 
muoben mannoja mefoja noin 15 tuumaa pitfifft. Parempi 
on aina, jota' fpmempään iStuffeet maahan painetaan ja 
fentäfyben on etuifempi leifata iStuffeet pibemmifft ja fol* 
maS ofa iStuffeeSta annetaan tulla pii maan pinnan. 
SBalmiStettuin penffein piirretään juopa, jol)on iStuffeet 
laSfetaan ja peitetään fefä tallataan maa piuffaan iStuffeen 
pmpäriltä. SBeft’ftSfä maiSfa ei faipaa istutus faStamiSta, 
mutta fuimiSfa on fe teljtämä. SStuffeet pannaan rimet* 
tyin 18 tuuman päähän toiftStanfa ja rimein mälifft jätetään 
30 tuumaa. £)jat penffein mältllä omat ©fottlannisfa 
meftftSfä maiSfa 30 tuumaa fpmiä, 22 tuumaa päältä le? 
meitä ja pohjasta 12 tuumaa lemeitä.

$ori- eli foppa-aineiffi leifataan offa-marreSta jofa 
muoft miiSten, mutta ei fuitenfaan läfyemmältä emäpuuta 
maan niin, että jäljille jää folme lef)tiftlmiffoa.
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Äuojjufanunttleen EäijtämtöStä.
.ftuotju- eli malfeafamntale ei ote fonnafft peltotie ja 

niitutXe niin t>v>tt>a fuin lieju- eti mutafoiben multa on. 
3a tamallifeSti pibetään fe fonnafft marftn felpaamatto? 
mana. Suutta niin ei fnitenfaan ole. Äuotmfammaleen 
plifevroffeöfa on, nitnfuin fuutleet olemme, paljo fettaifta 
aineita, joista faSmit faamat oimaltiSta ramtntoa, ja maan? 
miljeliälte on niistä fuuri bpötp, faati f)än maan ofaa t)po? 
bpffenfä miljellä ne ebut, fuin niiSfä häneltä omat tarjonna.

,Äuot)ufammate felpaa fuimitteeffi tatlfsfa ja pi&atoSfa. 
©en päältä mafaamat luontofappaleet pehmeällä ja lämpö? 
feltä ja fe imee tjelpoSti ja fuureSfa määräSfä itfet)enfä 
mirtfan, joten fiitä näin on fuuri fjpotp, ftllä eläinten mirtfa 
on moimaltiSta lantaa ja fiitä fppStä aina tarfaSti talle? 
tettamaa. — SBirtfan imeneenä on fuotiufammate entiStänfä 
armofampaa. Siinä on fitte ei ainoaSti entifet elatus? 
aineenfa jäljellä, maan mpoS ne etatuSaineet tifänä, fuin 
mirtfaSfafi on. Sontaan fefotettuna ja pellolle mebettpnä 
mätänee fettainen fammale t)e!poSti ja antaa miljafaSmitle 
runfaaSti ramintoa. Sellaifelta fammaleetla on fitte mielä 
fuuri moima itmaStafi imeä foSteutta, jofa on fuureSta ar? 
moSta poutafumina. .Äuotmfamutal, maiffa felpaamatto? 
mana pibettp, moipi ftiS fuureSti näin miljettpnä t>pobpt? 
tää maanmitjeliää.

.Eanfan marallifuuS on maanmiljetpffeStä ja me tot)? 
bimme toimoa, että, famaSfa määräSfä fuin fanfaanfi te? 
miää tietoa ja taitoa maanmiljetpffen faifiSfa IjaaroiSfa, 
täf)änfi aSti t)pöbptt6mät fuot faatetaan tjpobpltififfi, pa? 
remmat, matalat ja multafemmat laittamalla pelloifft, 
niituifjt ja pajumaifft, ne muut niin, että niiSfä faSmate? 
taan metfää- taiffa penfaS-puita, ja ptipään fefä ebellifet 
että jälfimäifet mitjellpn maan parantamifeffi, joSta maat? 
(emme farttuu armaamaton tjpöbptps.


