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ô
o ö  maantotljeliä mielit faaba t^btyttämää tuloa 

fotieläimtStäan, nitn pitäföön tärfeänä feiffana fyuo* 
lenptboöa ljanffta fyetlle funftn eläimen luonteen 
mufaan fomitettuja fuojuffta, foöfa niiätä fuurefjt 
ofafft on fotieläimien termetyg ja menesty.

.Kotieläinten tuotto on, futen tunnettu, fuurtnt* 
maöta armosta nttit letoin itfenfä puolesta, fun 
mtyög maantoiljeltyffen tilaan roerraten. Dnnefjt 
menneenä muistelemme fttä aifaa, jolloin farjan* 
fyoitoa ptbettiin mälttämättdmänä paheena. 9tyt faa* 
neena etemämmän ftjan peHonmiljeltyffen fufyteen, 
arrooSteUaan maanmiljeltyffen tila ja miljeliän ftyfy 
ja taito farjanljotbon mufaan.

©iroiöttyötä feuraaroaa teolltfuufften fofenemiSta 
feuraa famaSfa määräöfä lifyan ja muun farjan 
tuotteen nautinto. 3»oö farjanfyoito on tätyttämä 
ihmisten fuuren tarpeen mefyuffaiäta eloatneiSta, 
nttn pitää fen nttn tyfybeöfä fuin toifeöfafiti fufy* 
teeSfa testin noubattaman tyleiftä luonnon lafta. 
J£äÖfä ei riitä main antaa eläimille reljua, titille 
pitää mtyöSfin malmiätettaman fuojuffta, jotöfa faa* 
toat fuojaa muuttelemia ilmoja ja ftjlmää ilma* 
alaa maätaan. 3o3 fatfelemme fottelätmtä roapau* 
beSfaan ejtmerfifft laitumella, olemme tilatfuubeöfa 
huomaamaan mttenfä ne erilaijtSfa ilmafuljteiSfa, 
niinfuin ftylmän tuulen tafyt mtjröfyn ratmoteöfa, 
Ijafetoat itfeUenfä fuojaa laaffolotöfa, penfaStoiSfa, 
aitain fttouitta ja famanlaiftöfa paifotSfa ja taaS



fotoaSfa päitoäpaiSteeSfa ja fateeäfa metfäiftSfä feu= 
buiSfa.

SKämät eläinten antamat ofoituffet toatftn fel« 
toaSti näyttämät, miten tarpeellista on rafentaa elät* 
mille fuojuffta, jotSfa heitä marjellaan ilman fyl* 
myybeStä ja ilmojen muutofftSta, ja tämä onftn 
erittäin tarpeellista, joS mielii faaba farjanfyoitoa 
tuottamafft tulolätjteefft.

kotieläinten fuojufften rafenuuS on ftiS fteUä* 
fin, mtSfä ilma-ala on fuopea ja ilma mähemmin 
maihtelema, puuha, jota paitft järjestettyä farjati* 
hoitoa ei ole olemaSfa. Sfiutta miten nämät fuo* 
juffet omat rafennettaroat ja ftfuStettamat tuottaaf* 
fenfa eläimille tarpeellista fuojaa ja famalla ollaf= 
fenfa maloijta ja milmaffatta fefä yfftnfertatfeSti ja 
fäytännöUtfeSti ftfuStettutna termeeUtfiä ja halpoja, 
ftitä on ufeimmalla eläimen omistajalla aiman »äijä 
tietoa. 5lifomuffemme on fentäfyben lyhyfäifyybeSfä 
tarfaStella tähän foSfemat tärfeimmät fohbat, johon 
meitä onfin fehoittanut ofaSta uftain fyfymyffet 
aftaSfa, ofaSta taaS ja femmenfin ne monet mailli* 
naifet, jopa ^ar^aanfin miemät ilmoituffet, joita iU 
maantuu ufetmmiSfa faupafft löotynriSfä "fanfait* 
tajuiftSfa firjoiSfa" fotieläinten hotboSta.

(Snnenfuin rumetaan rafentamaan fotieläimien 
fuojuffta, ott enftn tyysten tuumattansa perusjuoni 
eli fuunnituS ja tämä on tehtämä niin aifafeen että 
ehbitään ftitä faamaan felrnä päätös eli arrooSte, 
ettei mitään pääaftaSfa rafennuSta tehtäiSfä tarnrit* 
ftft muuttaa, fun ftinä fulanfuotta marjtn htyöbyt* 
tömäSti tuhlaantuift fuuria rahanmääriä. $|ieruS* 
juonella eli fuunnituffeUa ymmärretään rafennuS* 
paifan fatfomtnen maanlaatuun, muihin ^vloxxivlU 
ftin ja ftfuStuffeen »erraten. (Että rafenuuS faa* 
taiftin fomafft ja ftfuStuS täybellifeStt tarfoituffen 
mufaifefft ja ftten niitä maatimuffta maStaamafft,
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joita eri eläinlajit miihttyäffenfä maatimat, on aina 
paraäta turmatitua rafennufftSfa taitamaan f>enfi® 
löön, jofa piiruStuffefla ofottaift rafennuffen ulfo* 
muobon ja jtfuStuffen järjeStämifen. *PiiruStuSfuS* 
tannuffen fääStäminen, joS fo^ta rafennuS olift mä* 
hätnenfin, on aina tuhlaamista.

kotieläimiä marten rafennettaman fuojuffen afe» 
tttait elt ffjan, jofa aina enftn on ftlmällä pibet* 
tämä, tulee olla fuittmUa, fotoaUa ja ntiefuijtm* 
min fotfeaUa patfaUa, tuntm ttuna rnju-tl* 
motita ja rafennettuna fimiperuStuffette fyenfirei* 
jillä. ^eruStuS olfooti mähintäftn 3 fotttelia maan 
pinnasta. {Rafennuffen fuunta on ebulltftn, fun
ftmufeinät omat ibädta länteen. StafennuSai» 
neeFft ori puu fopimin, ftllä niistä faabaan enin 
piestä mapaita ja termeybefle marmaan ebullifempta 
fuojia, fnin ftweSta, mutta ne tulemat faötim* 
mifft. S iilis tä  tehbtyt omat fimihuoneiSta parhaat. 
^arntrtrtSta ja fnlffifitoeStä faabaan myöS fyf= 
läfin huoneita, jollei maan feinään pauna
niin fuuria fimiä, että ne ulottumat fen läpi, iniSfä 
tapauffeSfa ne tulemat eläinten termeybelle hty în 
maaralliftfft, fun f imi, näet, on hty^ä ftylmän ja 
foSteuben johtaja. £äStä ftytyStä ja feiniett feStä= 
m^benfin tähben tultft tiitSfä fobbin, miSfä eläi*
met feifomat lifi feinää, aina ftfuStaa feinät lau*
boiUa 8— 10 forttelin forfuubelie lattiasta. iSSä* 
lifrttto tehbään puntatuiSta lauhoista, ettei rehua 
putoaift ja r^möttäift iboa, jofa erittäinfin lam* 
tnaSteu fuhteen on marottama, foSfa millä fuureSfa 
määräSfä täStä raiSfaantuu. Otehun heittämifefjt 
parmeSta älföön miUoinfaan tehtäfö uftampia läpiä, 
fuin mitä mälttämätön tarme roaatii. 3ofaifefle
elätnfuojuffeUe on täUaifeSfa aufoSfa ftyllä.
«Sen fopti mieltä myöten, ilman mebon eStämifefft, 
fulfea, ja tulee fen johtaa erinäifeen fuojuffeSfa
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löytöään rehufoppelitn. 5£uo muutamin paifotn 
maniltaan perehtynet tapa, tet>ba tallein ja na* 
mettoin mälifattoou eri auffo futafin eläintä mar* 
ten, maiman mähentämtfefft ruoffimifeäfa, on fofo* 
naan h^^ttämä. (Eläimien päät joutumat nimit* 
täin täten alituifeen ilman metoon, famatta futn 
eläimen lannalta tulemat fyöprpt noufemat häftn 
fautta ja turmelemat rehun fefä J>äfigfä että
parmella. ©ilmätaubit ja ftmut Jjengittimiöfä $3* 
fän ja följän fanöfa, joita tyleifeöti tapaa elätmigfä 
tättaijtöfa fuojufftäfa, omat feurauffta tuogta faifin 
puolin epäfiitettämäötä tamaSta. £äUaiäteu f>ait* 
tain eötämtfefjt on afetettu luuffuja näihin auffot* 
hin, mutta näiötä et ufettnmtten ole l^öttyä muufft 
futn näöfft. 9liitä ei nimittäin mtfloinfaan laöfeta 
alaö, ei atnafaan ufeamtntn fuin haltian fäSftyötä, 
ja fttä paitfe onfin miltei mahdoton niitä fulfea 
näitte IämtUe tamaUifeöti fangen runfaaäti fofoon* 
tuneen rehun tähben. £äma jo mainittu lienee 
ehfä fhfläfft faamaan nämät epäfäsjtöHtfet ja ma* 
hingoflifet laitoffet eläinten huoneufftäta potötetufft. 
©uoju§ten malatfemtfefft on liitnamebellä maalaa* 
minen ebulliöta; fe mtyöä lifää puuaineen fegtä* 
m^ttä.

SDittä huoneuöton ftfuötuffcen tulee, jofa on 
järjeötettämä fen eläinlajin mufaan, jota fteUä hoi* 
betaan, muiötettafoon aina että, famoin fuin itfef* 
fin hakamme haugfuubeffemme maloifta, milmaf* 
faita ja amarta huoneita, tarpeen on, eläimien 

meneöttymifefjt, han^>fl niille walotfta ja atoavia 
fuojuffta.

«Suojuffen ForFeuS on fangen tärfeä afta, 
foäfa fen luonniffaaäta fomittamtfeöta fuureöfa mää* 
räöfä riippuu ilman puhtauö, jofa on elämän tär* 
fein elinehto. iSmirenttntUe FotieläitniUe, fo§fa 
n iitä  tpäbempt luFu fantaSfa bmmccöfct boi=
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fcetaan, tulee juoneen olla umbintäin 10—11 
ja lfaa fo tfea; jo§ fe on aitoottu fuuvemmatte 
joukolle, on 12— 13 ia lfaa tarpeen. £antma&  
natoeton fotfo, joöta lanta hakoin, tamallifeöti 
ferran muobeöfa, tyhjennetään, olfoon »älttämättö* 
mäSti mälnntäin 11—12 ja lfaa , fttlft muutoin 
on »aifea pitää ilmaa puhtaana ja lampaita, joilla 
on lämmin millamerho, termeinä. <2>ifa- Ja fiipi* 
farjan fuojufjtHe on tatoallifeäti 1— 8 jalan forfo 
riittäroä.

2(1 a, jonfa tämän laäfuti mufaan fufin eläin 
tarmitfee, on fcetooifelle 100—150 neliöjalkaa, 
fartotfarjalle 8 0 —100 neliöjalkaa, fiitjen luet* 
tuna rehunouto- ja lattiafätytäroä, lampaille ja 
ftoille noin 20 ja lfaa fuQeftn. ^ ffu iia tn  tu* 
lee olla joähintäin 3 profenttia fetnäin ptnta-alaäta, 
tatffa toiftn fanoen pitää niitä olla niin monta ja 
niin fuurta, että huoneet omat tarpeefft toaloifta, 
hoitajan tarroitfemata aSfareitaan fteöä toimittaen 
faan pitää oroia auft. '»pifcä fe aina m u is tia  
faö, että hoitajan on aSFareenfa tefeminen 
affunoidta, eitä omeöta, tuletuaäfa toaloöfa. 
2»oö omet taimella pibetään amoinna, tylmenee ilma 
fuojufftSfa fuureSfa määrääjä, joäta feurauffena on 
lehmäin ehtyminen, ja hihnaltaan jäfenten fättyn 
tyntyminen elifoihin ja fttä paift monta ^^rotnftn 

määrällistä haittaa*
SKiiätä mioiSta ja haitoista, joita tapaa 

toiime aifoinafin rafennetuiöfa farjahuoneiSfa, on eläi* 
mien terme^belle »aarallijin affunatn harnxilufui* 
fuug ja raiffaan ilman puute, ©eurauffena elät* 
mien oleäfelemifeöta pitemmän ajan ptmeäöja on 
yleinen alafuloifuuS ja meneötymättöntyhS, jofa eten* 
fin ja huomattair>immaött ilmaantuu tiäförootman 
toähentymtfeöfä, joSta feurauffena on mauhfoug, mtfä 
»ifa on luontoanfa fttä pahempi, fuin fe feuraa ft*



fiöäfin, ja jofa JjemotftSfa muutamitta paiffafunnttta 
on lenrinntyt artoeluttamimpaan määrään. Sätnä 
näfönjoiman roäfyenemtnen päättyy tatoatttfeäti pa* 
rantumattomaan fofeuteen, ettei nrifaa ajoiSfa au* 
teta. SRiitifuin tästä juomaamme, maifuttaa »nato 
fuureäti eläimen meneötymtfefft tyleenfä ja erittäin* 
fin näföaiSttin. On fentäfyben fuureSti puolta pi* 
bettämä affunatn f)anffimtfeöta farjafyuoneiftn, waif* 
fapa ufeammat maantiriljeliötötä fen toielä omatftn 
laiminlyöneet. 3lffunat afetetaan mieluimmin ft= 
toufeinille itiin pattoen rajalle fuin mabfeol* 
lis ta , jonfa fautta malo tunfeutuu fytoemmätte 
fyuoneefen, famatta fun fe loistaa tylt eläimen pään 
eifä fuoragraan filmiin, jofa olift ftyintn maf)in* 
gottiäta.

(Että affunoiöta tulift ftylläfft toaloa, tulee nti* 
ben olla fotfeita, matalia ja lemeitä —  ei forfetta 
ja fapeita—  noin 7 forttelia pituubelta ja 14tuu* 
maa leroetybeltä ja, etteimät riffuift aufi pibettäiSfä, 
roaruStettuina fafybetta faranaöa yli reunaSfa, joten 
affuna, aufi lyfättynä, muoboötaa faton, jofa eätää 
fateen ja tuulen tunfeutumaöta fyuoneefen. p iinan  
tvaibtoftn moi affunain näin ftoitettuina tulla pte* 
nemmäfle eläinjoufotte tyybyttäinäfft.

koöfa ilma on elämifeöe tärfein elinehto, niin 
on fuojuffta rafennettaiöfa eri eläin lajia toarten, 
enft fäbeSfä pibettämä ftitä tarffa puolta, että nitsfä 
tratfaS ja pubbaS ilma tvoijt alituifcSti tulla 
e$teettömä$ti nniibbctufft eläinten t>en$ittä< 
män pahentuneen ilman ja niiben böprpin 
fiaan, joita alituifeSti lannasta noufee. 3D?ifä 
fuuri armo fyy&ällä ilman toailjbolla on, moi fyuo* 
mata ftitä, että fuurempt fotieläin (Janoinen tai 
nauta) tarmitfee jofa tunti 30— 50 fuutio meteriä 
puljbaöta ilmaa, että eläinten fyengittäiSfä uloötuma 
feltooton fjiiltfyappofaafu, jota pufytaaäfa ilmaSfa

8
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on ainoastaan ^,500:« ofa, maifuttaa paljentamaifeSti 
eläimen termeybeUe, joS maan yfft ainoa profentti 
fttä Itfääntpift, mutta fuolettamaSti jo, fuin lifään* 
ttyty 8— 10 profenttia. $PtencmmäSfä eläinfuojuf* 
feSfa moi, futen mainittiin, fofo fjymä ilman maifyto 
tapahtua ainoastaan affunain aufafemifeDa, mutta 
miSfä fuurempi etäinlauma on yfibeSfä fuofuffeSfa, 
fteUä on tätä roatfytoa ebiStettämä, jofa mot tapalj* 
tua fttert, että ulfofetnitn laitetaan pienempiä auf= 
foja partoien rinteefen, joista pahentunut ilma 
tunfeutuu uloS ja toiffa permannon rajalle, joista 
pufybaSta ilmaa tulee fyuotieefen ja Ijiilifyappoiuen 
faafu futfee ufoS. Sfiämät ilmanmaifytoaufot omat 
futtenfin niin fotoitettamat, ettei ulfoa tulema ilma 
fuoraan fofe eläimeen. 2Räil)in auffoifyin, jotfa ulfo* 
puolelta faltamat alaspäin, fomitetaan tamaHifta tiili* 
ftä falaojan törmiä maruStettuina fanftfla, joita mie* 
Itn määrin moi fulfea ja amata. ©amaan tarfoituffeen 
fätytetään niiriifääri tiim iltä puitta Ijenfireifiä, 
jotfa mälifatoSta johtamat läpi parmen mäfyän for* 
feammatte meftfaton parjaa. 3Cielä fuuremmafft il* 
man maifybofft moi näitä maruStaa miime aifoina 
fätytetyiQä "liiffuroiUa ppöriUä" eli n. f. itfe 
luaifuttnnnlla ilmatubottim iQa. 9iämät ilman* 
maifytolaitoffet, jotfa fuureSfa määräSfä ebiStämät 
ilmartmaitytoa, omat, famafla fuin omat fyalpo|a, 
tobeöinen ftunauS eläinfuojufjttlemme. XarfaStel* 
tujen ljuomioitten fautta on tobtStettu, että 3 täi* 
laista ilmatufyottnta moi maistaa ilman pufytaafft 
fellatfeSfa fuojuffeSfa, miSfä fäilytetään 25 fuurem* 
paa eläintä ja, fun ulfoa tulema ilmamirta liiffuu 
7 jalan nopeubeUn fefnnniSfa, että 1,008 fuutio» 
jalfaa pufybaSta ilmaa tulee funfin eläimen ofafft 
tunniSfa.
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Qeroote-taUit

järjestetään ofaSta nttn että hinkalot otoat fei» 
nään päin, nitnfuin tamaöiSta on toäfyemmtSfä 
tatleiSfa, mutta jotSfa fuitenfin pitää ofemau fyin* 
falon ja feinäit mäKöä käptätuä, jota myöten 
rehu helpommin fannetaan ja ofafft myös tyaaS* 
ftoSta fäilyp. £ämä fäytämä rafennetaan noin kpt>= 
nätää korkealle lattiasta, ja tefybään niin letoeäk» 
ft, noin 3 — 4 jalkaa, että ru of f iafla on tarpeefft 
tilaa. OfaSta afetetaan fyinfalot keskelle tallia, 
miten mäliSta tapaa tfontmtSfa talleiSfa, joten fye* 
motfet tulemat fetfomaan päät maStuSten reljufäy* 
tämä feSfellä.

A>inkaIot tekään niin letoeitä, että fyemot* 
fet lemätäffeen mapaaSti moitoat oifaiSta jalfanfa
—  feSfifuuritle Ijemotjtlle mäfyititäin 12—13 kort* 
telia, ja niin pitkät, noin 9 —10 jalkaa, ettet 
tyemoinen, refyunfa fyötyä, aStueSfaan taapäin, aStu 
fyinfalon tafana olemaan mirtfafuoroon. hinkalon 
permannon pitää, maStataffeen tofttarpeen maati* 
ntuffta, oleman tafaifen, koloan ja miten ntafy* 
boöifeSti toettä läpäifemättomän. 9linefftSta, 
joita on efyboitettu paraiten fopimina fytnfalott per* 
mannoifjt, on näihin aSti huomattu puu ja rau* 
ta tiili paraiten maatimuffta maStaamiffi. kuulat* 
tiat toftn fyllä omat bymiä, mutta feStämättömiä 
ja tulemat fentäfjben moniSfa paifotn Ijymin fal* 
liifft. puulattiaan täytetään 3:n tuuman pak* 
fuifia patttia, jotfa aina omat afetettaroat poik= 
ktpätn fyinfaloa. ®t palfft faa ftlloin olla în*= 
faion lemyä pitempi. 3lfettamaUa palfit potffi- 
eifä pitfiripäin faamutetaan fe fuurt etu, ettet tye* 
moinen nouSteSfauti luiSfafyba, mifä ufein tapahtuu, 
joS permanto on pitfinpätn, ja mistä on monta 
paijaa menäfybyStä, jopa jalan fatfeamiStafin, feu*
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rannut. £ätä pattft faattatoat ne palfit, jotfa pt* 
femnttn mätänemät ja fulumat, nimittäin etumaifet 
ja tafimaifet, ^elpoötf maibtaa uuftiti, tarmitfematta 
purfaa fofo permantoa, tnifä olift mälttämätöntä, 
jo§ palfit omat ftoitetut pitftn päin. 9iäin tamoin 
lagfettu permanto tuottaa fttg taloubetlifeSfafiu fub* 
teeSfa niin fuurta etuja, että tuo manba pitfinpäi* 
nen tapa, jota luultamaöti ti^t enää tapaa bar* 
ttjotäfa paiffafunntöfa, on manbentuneena fofonaau 
btyljättämä. Onpa ef»boitettu rattia tebtämäffi 4- 
ja 6-taboiftöta tnrten pölftMötrtfni, niin futfuttu 
pölffttpevmnnto. (Sttei tällainen permanto mä# 
tänijt, jotifa fautta fti^en ilmaantuu fuoppia, joi* 
fytn mirtfa fofoontuu ja lemittää pababajuifta bty* 
r^jä, pitää pölftyt liotettaman fuparimibtrilltllä ja 
moibeltaman termafla tabi muulla mätänemiötä e§* 
tämällä aineetta. (Ebuttiftn ja faunilla jipo in Iät* 
tia tatteiefa faabaan epäilemättä tautatiittötä, jotfa 
afetetaan f^rjätteen lujalle îetapol>j|atte fementtijuo* 
toffetta. tällainen permanto on tnelfein mirtfaa 
läpäfematöin,' luja, maan ei liifa foma, ja on ertts 
täin feätämä, ja fentäfyben anfaitfema tulla tyleifeäti 
fätytettämäfft. SDJufula- ja lobfofimiStä tebty per* 
manto on fatfiti puolin btyfättämä. 5£äQaifet per* 
mannot omat tylen fomia ja liuffaita ja fuluttamat 
paljon famioita ja fenfiä. ©itä paitft ne omat ftyl* 
miä ja tulemat pian, maiffapa fuitifafin fyuokilu 
feött tebtäifiin, fuoppaiftfft, jota paitft mirtfa- ja 
lantamebeötä liuottunut multa alitutfeöti tuottaa ja 
lemittää tattiin bityrtyjä, jotfa fuurtmmaöfa mää* 
räöfä pilaamat ilman. SBirtfan juoffemifefft teb* 
bään biufaloperntannot mäfyän taapäin faltamifft, 
ei fuitenfaan enemmän fuin mitä täbän mäluämät* 
tömääti tarmitaan, foöfa muutoin ftynttytft mitä ar* 
meluttamitnpia ja maarattiftmpia feurauffta. 8u* 
fuun ottamatta riittämän ilman mambon ja malon
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puutonta, ei ole mitään fuurempaa l?atttaa, fuin 
joS talli on jtfuStettu niin että — mitä onnefft 
enää barmoiSfa paifoiSfa maatamme lienee laita — 
binfalopermannot omat ty rn iä  ja jprfäSti taapäin 
faatutoia, noin 5— 6 tuumaa, joten fjettoifett, pa* 
foitettuua feifomaan btnfalon permannon tafaria ma
talalla oletuaSfa mirtfafuoruSfa, on tafajaloiQaan 
fannattaminen fofo tafapuolen ja mielä etupuolen* 
fin painoa fuuremmafft ofafft; eläin rauffa näfpty 
fuin pääStä-roiffumana. £äUä tamoin ajattelemat* 
tomaSti te r iö tä  binfalopermannoiSta on feurauf* 
fena muun muaSfa, että tiiriet tammat "luotoat", 
tynntyttämät marfanfa ennen aifaa. (Etujalat faa* 
mat luonnottoman afennon, muobuStumat muobija* 
lafft, ja raSfaati painon atla olemiin tafajalfotyin 
ilmeStyp monen motfta mammoja, tamaUijtmmaSti 
onnabtaminen ja "patti", joista miimematnittu mifa 
et ainoastaan fuureSti ijalnjenria bemotfeti armoa, 
maan, mtfä onnettomampi on, fäp perintönä, niin* 
fuin fofemuS on ofoittanut feUaifiSfa paiffafuttniS* 
[a, miSfä malttettamaSti farifa fäpttää jo mainitun 
tapaifta tallirafennufjta. j&in¥a(on permanto 1 ab 
tettafoon fiiS toaan fen wetran toieretoäffi, 
forfeintaan 1— tuumaa,  että toirtfa juof= 
fee pot§.

Santa- eli toirtfafuoru, jofa tebbään btn* 
faloin tafapuolefle fofo btttfalorimiä myöten, olfoon 
Forfeintaan 2 tuumaa fptoä ja noin 10 tuu= 
maa letoeä ja mtettämä toifeen pääbän, että mirtfa 
eSteettömäSti juofftft tallin ulfopuoletla olemaan Iän* 
ta- tab> fefalanuoituS-läjääu, taiffa eririäifeen mirt* 
fafaimoon. keStämäitypbert muofft on tämä fuoru 
tebtämä fimeStä taiffa tiilistä fementtijuotoffeUa, 
matffapa btnfalon permanto oliftfin puusta tehty.

Sallin  tattia, jofa on btnfalorimieri tafa* 
puolella, on aina teljtämä ebtä forfeafft, fuin btn*



falopermannotfin ja niin amarafft, etteimät fyetoot* 
fct ^tnfalotöfa fuljettaiöfa, faa toifianfa mafyingoit* 
taa. 3o§ tattiäfa on maan tyfft binfaloritoi, niin 
riittänee 3:n Ft>t>närän let»#, mutta joS molem* 
min puolin on fyinfalorimiä, 0n noin 5 ftit>= 
itävän lewe#$ tarpeen. g)Ieenfä täytetään tä^än 
fantaa ainetta, fun tyinfalopermannoifnnfin, mutta 
faäötön muofft faapi tämän tefybä lofyfofttoiätäfin, 
toieläpä fotoin faäfetuiäta mufulafitoistäfin, jotben 
toäli täytetään fementtiruufitta, joten permanto tu* 
lee titoiifjt. @ttä mirtfa paremmin juofftjt toirtfa* 
fuoruif)in on permanto tetytätoä »äfyän fupemafft.

Xafletöfa ^ewoifet omat enimmaffeen eroitetut 
toiftötaan fofo ripuöfangiUa ta i fiinteäUä lau* 
tafeinäUä. (Ebettifet paffntöta parruista, jotfa 
ebeötäpäin otoat fiinitetpt feinään feimen alle ja 
tafaa roiffumat fatoSta fötybeöfä eli rautatoitjoiöfa, 
tuottamat muun muaSfa fen haitan, että potfimaan 
tottuneet tyemoifet ^ an taitamat mal)ingoittaa it* 
feäufä j;a toifta, jonfatäljben niitä fyartoemmin fäty* 
tetäänfin. £ämäti haitan faa fumminfin niin poiä* 
tetufft, että puomin alapuolelle fiinitetään faranoitla 
btnfalon pituifta t^anfaita, mutta täätä ne tulemat 
melfein £̂>tä falliifft fuin binfaloaibatfin, mutta 
eitoät ole niin tarfoituffen mufaifta. kiinteät fei* 
nät eli htnfaloaibat, j0tfa parahiten tarfoituStaan 
toaötaamat, tef>bääri lanfuiäta ja liitetään tymptyriäi* 
fttn tolppiin. Sfiämät aibat olfoot feöfifofoiftQe f)e* 
tooiftHe ebeötä 5— 6 ja tafaa 4— 5 ja lfaa for» 
feat. ^infaloaitain tefeminen, miten muutamin 
paifotn on tapana, niin forfeifft, ettei fjemoifet näe 
toinen toiftanfa taiffa toijtn fanoaffemme, että h£* 
»oifet feifomat fuljettutna fuin raatelemat pebot 
eläimiätöfyäfeiäfä, on aina ptbettäroä fuurena mi* 
fana. $Matfet htnfalot, joihin ei ebeö maloa pää* 
fe, omat aina pimeät, joöta näfötooima heiffotiee ja
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hemoifet eimät mtyöäfään »oi tutustua toiftinfa niin* 
fuin tapahtuu, JoS Ijtnfafoatbat omat matalemmat.

SHefcu-feimet (trutout), joigfa furmottu- eli 
peluruofa annetaan, toalmiStettafoot maletugta rau* 
baäta. ©eöatfta, hPtoin fauniita ja fopimia, tefe* 
mät paitft muita 33oIinber, £ufholma§fa, ja keil* 
ler, ©öteborgiöfa. 9ie omat tarfoituffeenfa mitä 
mufatftmpta ja feötämtypterifä muofft Jjalwjtmpia fei* 
nttä. Pienemmälle taloubette ne fuitenfin tulemat 
pien fallitfft, jonfa tähben ntiäfä tamaUiftmmtn mil* 
jeöään puilta. Puifet feimet, jotben tulee olla hin* 
falon lempn mittaifta, afetetaan maan niin forfeaUe, 
että plireuna on tafan »̂emoifett laman fanäfa, taif= 
f  a lapaa alempanakin, mutta ei miOoinfaan 
ylempänä. fölutSta, että Jjetooinen, nitnfutn 
muutfin kotieläimemme, ottaa ruofanfa maan» 
pinnalta eitä, futen ©iraffa, puiöta. ©et* 
men afettaminen forfeammalle ftinä luuloöfa, että 
hemoinen rnufa faift julfifemman muobon, on pe* 
räti fjplättämä, ftflä tuo toimomuö faamutetaan, joS 
faamutetaan, ainoaltaan mielifumituffeöfa; mutta fen 
jtaan tulee hy inen  tämän luonnottoman fototta* 
mtfen fautta notfofelfäifefft, ja fun ruumiin paino 
parafytten tämän fautta lanfee tafajaloiUe, toaimaan* 
tumat nämät liiafft ja feurauffena tästä omat ne 
miat ja mammat joita Ipftytmätä ja jprffään fal* 
liötumiöta ^infaloiöta puhueöfamme jo mainitftmme. 
Puufeimet (rumut), joiben fprjät peitettäfööt rauta* 
lempOä, tehtäfööt 12—14 tuumaa letoeifft ja 
10—12 tuumaa fptoifff. (Ettei Ilo inen  faift 
haagfata ftlppua, maruötetaan rupu tympprtäiftllä 
poiffi- eli riötiptenoiHa, notn 12 tuumaa toiftötaan. 
3tfe8tään on felmä, ettei rumuSfa faa oöa terämtä 
fprjiä ja fulmia, rafoja ja fuoppia, joihin rehua 
faattaift jääbä pahenemaan, ftllä ftitä fpntpp eläi* 
miin rehun inho.
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Sffebubäfit heiniä toarten omat »aletusta rau* 
baSta mufamimmat ja femmoifta fopan tapaifta ma* 
Ietaan ufeimmiSfa Oluotftn rautatehtaiSfa. 9Jiufa* 
roan puubäfin »oi tei»bä foifean fê f̂fert mtto* 
toon, johon fotoitetaan ^mp^riäiftä ftfeitä pienoja, 
forfeintaan 3:n tuuman päähän toiftStaan, joiben 
toälitfe hett>oinett »oi ainoastaan huulillaan tarttua 
heiniin ja myös fuurt rehun tyaaSfio vältetään. 
£ämä h«ffi afetetaan forfeintaan 5— 6 tuumaa 
rutoun yläpuolelle ja, ettei ftitä mariftft heinän* 
ftemeniä, afanoita j. m. f. he^otfen päähän ja ftl* 
mtin, joSta uftoita ja fomia jtlmäfipuja oti feurauf* 
fena, on ftitä pibettämä tarffa maari että häffi afe* 
tetaan pp$tpfuoraan taiffa tioieläfin paremmin 
niin, että fen yläpuoli fattiStuu feinääti päin ja 
ftiS myöS poispäin hetooifeSta. 9?iiStä epänmfa* 
touufftSta, joita erinäifet aufot parmeSfa rehun alaS* 
pubottamiSta marten tuottamat, on jo ennen ntai* 
nittu. SDfoifet aufot omat fttä paitft mailan tar* 
peettomia, fun ferran löytyy pienempi tila talliSfa, 
johon pätmäinen mara rehua ferrallaan tuobaan.

9i. f. pabnarupuja rehurumun aUa, yöpah* 
nain fäilyttämifefft, lienee tuSfin enää muualla fuin 
mailan huolimattomasti hoibetuiSfa taUeiSfa, ftllä 
nämät tuottamat mitä fuurimpia Riitoja. ©läin* 

ten on, näet, henfiminen niitä mäfemiä, hflife®ia 
höyryjä, joita alituffeStt noufee heibän päänfä alla 
löytymistä mirtfalla liotetuista pahnoista, jofa taaS 
ymmärrettämäStt on heibän termeybeUänfä fuurefft 
hattafft. ©itä paitft on tällaiftSfa talleiSfa aina 
paha ja tympeä haiu- pahnat pitää aina panta* 
man ja lemitettämän johonfin fatoffeen tallin ulfo* 
puolella, joten ne parahiten fäilymätfin.

Se lfiä , ta iffa  n. f. pabnapienoja, pibät* 
tämään pahnoja hinfaloSfa, mitfä afetetaan fynft* 
palffien tafapääljän, löytynee nyt enää ani
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maöfa, jätteinä taitamattomuuben ajoilta. 9lämät 
fynuyttämät haapoja fupeiljin ja jatfoifyin, ja muu* 
tenfin marftn eätämät êtöoifeTta fen temon, jota fe 
päivätyön tefytyänfä niin Ijymtn faipaa.

Martinoita marfoitte, nuorille t>e»r»oiftCte ja 
marfatamtnoille, miSfä mapaaeti faamat tiiffua, pt* 
tää myöäfitt laitettamau taflet&in. Mäntät farftnat 
omat niin fomitettamat että ohjat fyttäfft maloifta 
ja fuuria; marfatte tai yfftnätfelle nuorelle tyemoi* 
fette noin 80 neliöjalan pinta-ala, mutta tam* 
matte marfoitieen twä£>tntäiri 120— 140 neliöj^tl: 
faa pinta-alaa.

Katiin otoenlätoen tulee otta niin forfean 
ja temeän, toäljintäin 3 fppnärää letoeän ja 
4 fotrfean, että êtt>oinen mufamaött pääfee ftitä 
futfemaan itfeänfä pieliin touffaamatta. Pifytipie* 
tet, niiufuin faiffi ntuutfin puuaineffet tatligfa, oi* 
foot pyöreäfyrjäifet ja -futmaifet, ettei lo in e n  
niiäfä itfeänfä mayitigoittaift.

fit)nnt)ffct tefybään matalifjt, forfeintaan 3 
tuumaa »lemmäfft permantoa ja ulfopuoletta löy* 
tymää fäytämäjtftaa. käytämäfttta tefybään loi= 
toafjt jofa tacolle, tafaifefjt ja roafytoafft, ettei fye* 
moinen fiitjen fompaötuift ia menäfjtyift.

£atti on taimella fotjtuutltfen (ämmin, foöfa 
fe noufee 12 aäteefeu.

3ofaife§fa järjeätetygfä taUiäfa tulee otta mää* 
rätty paiffanfa fuUefin ftettä tarmittamafla työ* 
afeetta, fti8 lapioitta ja tuubitta paiffanfa, meftäm* 
päreittä fouffunfa yfybettä feinättä ja ruoffofapineita 
marten tyytty tafyi tyatpa faappi, mtSfä niitä fäityte* 
tään, etfä, futen ufein tapahtuu, paiäfetta rupuifyin, 
lattialle, taiffa iffunoitle.

permanto ja iffunat pibetään puhtaina; fa* 
natta fatioen ftiöteyttä ja järjestystä maabitaan 
pibettämäfjt jofaifeöfa taöiöfa, miäfä mielitään eläin*
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ten toiihtytoän. dljofalut perStaututoat taflihöötyiSfä 
(ammoniaftSfa) jonfatähben niitä aitta on fäilyttä* 
minen erinäifeSfä fuimaSfa huoneeSfa.

Nautaeläinten fuojukjet
toailjteletoat ftfuStuffellenfa l)9»in fuureSfa määräSfä 
ei ainoastaan eri feubutUa toaan vieläpä famallafin 
fenbnfla. SÔ iHoin fiitetään ytyä, miOoin toista jär* 
jeStelmaä, jofa riippuu farjan paljoubeSta tahi, ja 
fuurimmafft ofaffi, ftitä, mitä farjanhoibolla pää* 
ajiaUifeSti tarfoitetaan j. n. e. Suutta ftfuStettafoon 
nautaeläinten natoetto miten h^änfä, on aina fa* 
maa poistamatonta fääntöä noubatettatoa fotieläi* 
mille fuojuffta teljtätSfä, että ei riitä fotteläinten toiih® 
tymifefft, että fuojuS ainoaStanfa varjelee heifä fyl* 
mältä ja fateelta, fen pitää myöS oleman raittiin , 
raifaSilntaifen, tvalotfan ja atuaran. Sttämät 
fäännöt pitää enft fäbeSfä fuojuffta rafennettaiSfa 
huomioon otettaman ja »aSta fttten, miten jtfuStuS 
on fotoitettatoa. 502ttä taas ftfuStuffeen tulee, on fe 
maljboQifuutta myöten tehtätoä niin, että fatnatla 
fuin eläinten ruofftmifeSfa fääStetään aifaa, jofa 
ifoSfa tarljaSfa ei ole mifään vähäpätöinen feiffa, 
myöSfin pibetään huolta, ettei relm baaSfaan* 
taifi, joututjt farjan aHe fotfettamifft ja toihbotn 
farjan hylättätoäffi.

Nautaeläinten ruofftmifeen fäytetään, joSfin pie* 
nemmiflä muutoffltla, jofo b ä ff iä , rebupöptiä 
taiffa btnfaloita. 3liroan toähän fäytetään häffi* 
fifuStuSta nyt enää, foSfa farjaa on yleifemmin ru* 
toettu huo^öifetomin hoitamaan. @e onftn mitä 
luonnottomin ja fopimattomin fifuStuSmuoto ja jou* 
tunee ehfä lähimmäSfä tuIetoaifuubeSfa toanhanaifat* 
fena ^arkvfnaifeffl. Nautaeläimillä on faularafen* 
nuffenfa touofft fuuri, toieläpä paljoa fuurempi toaS*

2
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tuS fuitt ejtm. ^emoiftOa, ottaa ruofanfa mäfyänfin 
forfeemmalta. kaula, näet, mäfyy ja fentäljben me* 
tää eläin reljun permannolle fyöbäffenfä, mutta ft* 
ten joutuu fuurin ofa fotfuun ja tulee felpaamat* 
tomafft. Suutta fttä paitjt omat Jjäftt, mtSfä niitä 
toielä fäytetään parhaasta päästä afetetut niin, että 
Ijäfin yläfyrjä on faöeflanfa eteenpäin eläintä folj* 
ben, joten reljuruuppuja, nttnfutn jiemeniä, afanoita 
ja leljben murenia ljelpoSti t»arifee ftlmitn. ©tlmä* 
taubit omatfitt niillä feubuin, miSfä tällaifia namet* 
toja fäytetään, Itymtn tamaflifta.

2>otenftn tamalliSta on nyt fäyttää rcftulatooja 
eli pötjtiä. Ntiätä onfin fe etu, että omat fuorta 
ja Ijalmempiafin. Nuoffiminenfin fäy niillä merrat* 
tain ly&yeSfä ajaSfa. 3>o3 laman eli pöybän etu* 
fyrjään fiinitetään niöfa- eli faulapienoja, on eläin 
fyöbeöfään estetty tunfeumaSta lamalle, pahnaa eli 
Ijinfaloa fotfemaöta ja puhtaana pitämiötänfä työ* 
IäStyttämäStä. Nefjupöytä afetetaan milloin juoneen 
ftmufeiniQe, joten pöytä tulee feinän ja eläinten mä* 
Iiin, miUoin taa§, jofa onfin tamalliftn ja ^alrntn 
tapa, niin että pöytä on yhteinen, jota faljben puolin 
eläimet feifomat rimiöfä, päät maStatuSten, ftiS pöytä 
feöfellänfä. Oteljupöytä tetybään lanfuiöta talji myöS* 
fin, jofa on ebuUtfempi, tiilis tä  fementtiliitofieQa. 
16—20 tuumaa forfca pöytä teljbään 2 fpt)nä-- 
tä ä  lemeäffi, joS fe on yljbetle elätnrimille ai* 
toottu, ja 3 fppnätää, joS faljbeHe. (Eläinten e8* 

tämifefft IjaljnumaSta toinen totfenfa reljua fopii pcy* 
tään afettaa pieniä mälifeiniä. 9teljupöybän ftmuöfa 
ja niiben forfuifeOa fulfemat meftfuotut, joista 
eläimet faamat mielin määrin juoba, teljbään 12 
tuumaa femeät ja S— 6 tuumaa ftyroät.

3JKtä miljboin tefcutupuilritt tulee, niin telj* 
bään ne tyljteiftfft fofo eläinrimiUe pitfin eläinrtmin 
fofo etua ja afetetaan famoin fuin reljupöybätftn
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jofo feöfelle, reljufäytämä pahnojen mätiin, taiffa fet* 
nitle, faytämä pahnan ja feinän mätiin. SBeftfuo* 
rut, joita aina tulee löytyä, maiffa rupujafin fäyte* 
tään, afetetaan m m m  taalffe ja fen tafaUe. 
9tehufäytämän, jofa tehbaän pahnalattian tafatle, tu* 
Iee otta niin lemeän, että hoitaja tuot ftllä ruofintaa 
toimia. Oiehurupu tehbään yfftmittaifefft ilman mä* 
Itfeiniä, taiffa ei fumminfaan maruSteta rumun pöh* 
jaan ulottumilla mälyfftllä, foSfa niibett jofa paimä 
mälttämättömäSti toimitettama pu^btötuS ftteu färnift 
mahbottomafft. Otupu afetetaan niin että fen pohja 
feifoo la ttia lla taiffa forfeintaan forttelia forfeam* 
maOa, ja on ylhää ltä  18 tuumaa ja pohjalta 
12 tuumaa letoeä fefä 20 tuumaa fptoä.

SÄiSfä rupuja fäytetään, fteflä on tamaflifeäti 
myöSftn pieniä ruuhia eli puvtiloita, joihin ful* 
lefitt eläimelle tarpeen mufaan annetaan mehuruofaa,

Nehurumut omat ebuffaimmat ja fomeltumat 
paraiten pieniin namettotyin, miSfä huolimatta fuu* 
remmaöta taiffa mähemmäSta maimaSta, maan foe* 
tetaan miten mahboflifeöti h ^ in  ruoffia eläimiä, 
©itä paitft omat ne rehua fääötämiä ja eStämät elät* 

miä hahm>uiaäta toinen toiftltanfa. 2)?utta ne eimät 
Die niin fuorta, fuin rehupöybät, eifä niin helpoätt 
puhtaana pibettyjä ja maatimat, futen jo mainittiin, 
enemmän aifaa ruoffieöfa.

SBalittafoon näistä mifä tapa hy^änfä, niin et 
mitloinfaan faa tehbä mäliaitoja, eroittamaan futa* 
fin eläintä omaan erinätfeen pahnaanfa eli hiufa* 
Ioonfa. (Eläinten tulee feifoa fytfettyinä rinnatuS* 
ten, joten ne, joS main on fydältä tilaa, faamat 
paraiten lemätä. 3otfa mälifetniä omat fuoftneet, 
omat ftlmäöä pitäneet ainoaStanfa niiötä el)fä tule* 
mat ebut, mutta ei otlenfaan näistä feuraamia pal* 
jon fuurempia hanfaluuffta. Eläimet laSfeumat maata 
ufein fomaa mälifetnää maStaan ja tästä fyntymä



puferruS tuottaa eläimille enemmän tat vähemmän 
vaivaa, rehun fulatuä Ijätrtyttyy mahafetnämäin pu* 
ferruffeSta, jota paitft tämä tttneiSfä lehmiSfä vat* 
futtaa luomilta ja lifäfft Vielä ilmaantuu fomta 
fynnyttyfftä ja ftintöoften uloötumifta ufetmmtn na* 
VetoiSfa, joiöfa on vältfeiniä futn feöaiftäfa, joiäfa 
näitä puuttuu. SBälifeinät eStätcät fttä paitft va* 
Ioa tunfeumaöta, joten täflaifet navetot aina omat 
pimeitä ja folffoja. Omistaja ei myöäfään fentäh* 
ben voi feOaiftäfa navetoiäfa yhtä tarfaött pitää 
ftfmäflä palfofliäten hoitoa farjaöta, fuin feflatftSfa, 
migfä näitä väliaitoja et ole.

&ila, minfä jofatnen eläin tarvitfee, on
— 4 jalfaa leroeä ja S—6 ja lfaa p itfä . Sat* 
tia tehbään melfetn tafaifefft, vähän taapäin faQig* 
tuVaffi, ettei fe vaifuttaift lehmtSfä luomilta. ©e 
Valmistetaan (anfuigta, taiffa mieluimmin rauta* 
tu lis ta , jotfa ovat ttivita eivätfä läpätfee virt* 
faa ja »etelää lantaa, miten näihin aäti fäytetyt 
puulattiat tefevät, jotfa fttä pattft mätänevät pian 
ja tulevat fen fautta ajan pitfään fafliimmifft. 
£itltpermanto valmistetaan feuraavaöa tavalla: en* 
ftn täytetään permanto mutlafla foveliaan forfeafjt, 
nuijitaan fttte fovaan ja levitetään ftthen päätie 
5— 6 tuuman paffulta fantaa, jofa myöSfiti fyafa* 
taan hy^tn fovaan. £ähän fovitetaan fttte titlt* 
fivet fyrjälleen toinen toifenfa viereen hh»in tn* 
VtSti rit»i riviltä, funneS fofo permanto on Ia§* 
fettu. SBatupaSftöa on fuitenfin fatfottava että 
fivet faiffiafla ovat tafan ja että permanto vaan 
fen verran fafltötuu virtfafuoruun päin, että virtfa 
\̂if)en pääfee juoffemaan. Näljän tarvitaan forfetn* 

taan \ \ tuuman falligtuS. ©en tehtyä valetaan 
fofo permanto pruufiliemellä, johon on fefoitettu 1 
ofa fammuttamatonta falffta ja 3—4 ofaa h^taa. 
9Jämät fefoitetaan hatuin toifttnfa fäyttämäflä vettä
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fen verran, että liemi on vellinfi vetelää. &äflä 
liemellä valettaan permantoa niin fauan, että faiffi 
littoffet ovat letoin täyttyneet. Stifa liemi lafaiä* 
taan poiö ja permanto on valmis. SGBaSta fxtte 
fuin pruuftliemi on vallan futva, johon fitvella 
fuluu noin viifon päivät, faabaan eläimet laöfea 
navettoon. £avatlifen pruuftn afemeSta faapi fäyt* 
tää fementtipruufiafin, jo§ta permanto tulee tiivtm* 
mäfft ja feStävämmäfft. Sellainen permanto on 
erittäin pitfäifäinen ja feätää, futen fofemuS ofoit* 
taa, mieäpolven forjauäta tarvitfematta. 9tawe* 
fan lattian tulee, famoin fuin tallin latttanftn, 
otta tafaforfean pahnan fanäfa ja, että virtfa juof* 
ftft fuorui^in, väljän fuvuffaan.

(Eläimien tafana oleva lantafuotu te^täföön 
aina, vatffa lattia olififtn puuöta, tiilistä taiffa 
falffifivilotyfareiöta fementtiliitoffeHa, että fe tulift 

hyvin tiivifft ettei juoffeva, voimaffain lanta-aine 
menift ^uffaan. Ufeimmigfa, ainafin pienemmiöfä, 
navetotäfamme ei ole tästä lufua pibetty, jota to* 

itgtaa ne h11011»* i°*ta maa antaa. SBtrtfa
faa e§teettömäSti juoSta huoneen alle ja annetaan 
täten ufeimmin aluätan tulla niin täyteen, että Virtfa 
tunfee palfften lävitfe. puolimatta ftitä, että pelto 
färftt, fuin ei tätä voimafa§ta lannoitusta parein* 
mtn talleteta, pahenee ilma fanomattomaSfa mää* 
rääfä navetaSfa, jofa taaö, niinfuin ennen on mai* 
uittu, fovin vahingoittaa eläinten ftlmtä, feuhfoja 
ja terveyttä yleenfä. Santafuoru, jonfa ftiS tulee 
otla vallan titvin, tehbään 3 Corttclia IctocäJfl 
j|a fywafft. (Että fuoruun juoffeva virtfa ja ve* 
tela lanta täybeHifegti tulift footufft ja talletetufft 
täytetään fe (fuoru) noin puolille jofo fyjt- eli hiili* 
porolla tat fuiVatla ruballa. Santa lyfätään tämän 
päätie, funneä faiffi fuorun täybyttyä viebäärt ulo8. 
©efoittamatla vähän fammuttamatonta falffia ntul*
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taan lifääntyy fen voima imemään itfeljenfä foS* 
teutta. (Että navetta näyttäift ftiStiltä ja ^auSfa!tar 
peitetään virtfafuoru noin 3— 4 tuuman levyiftStä 
rivoiäta tehbyflä fannefla johon jätetään tuuman 
levtyiftä rafoja roirtfan läpitfe juoffemiSta varten, 
karja jättää lantanfa täfle fannefle, joSta fe on poiS 
vietävä, kun multa fuoruSfa on virtfafla täyftn 
lionnut, viebäätt fe poiS ja uutta rutaa tai faman* 
laatuista ainetta pannaan ftjaan. £äflä tavoin eS* 
tyy faiffi höyryfofoelmat ja ilma navetaSfa Phfyy 
jotenfin puhtaana. Dlfi-, le t̂i- tai fahajauhopeljut,. 
joita atna pibettäföön farjan aQa, eivät paljon fn* 
luta, fun virtfa näin omataan. 3o8 virtfa johbe* 
taan navetan ulfopitolelle lantaläjään taiffa virtfa* 
faivoott, niin tarvitfee fuorun olla ainoastaan 2 
tuumaa fyvän ja 6— 7 tuumaa leveän ja fafliStua 
finnepäin, minne virtfa joljbetaan. Navetan ftfuS* 
tuffen fovittaminen fxten, että lanta footaan ja faa 
otia fuufaufta, jopa fofo talvenfin, farjan alla, fe* 
väällä vaSta pois vietäväfft, on peräti Elättävä, 
jollei farjanhoibofla tarfotteta yfftnomaifeSti lannan 
faamiSta. puolimatta ftitä, että täten tarvitaan 
fuuri peljun paljous, joS mielit farjan pitää puh* 
taana, tulee ilma täflaiftSfa naVetoiSfa h ^ in  fuu* 
mafft ja ja niistä h<tytytötä, jotfa tyntyvät
lannan "palamifeSta", turmeltuvat feuljfot, ja ve* 
ren Valmistus vähenee, joSta taaS eläinten meneS* 

tyminen fuureSfa määräSfä huononee ia tulo far* 
jaSta on Ity^in vähäinen.

Harjtnoitten, joiSfa nuori farja aina faa fäybä 
Vapaana, tulee oöa pienille toajifoille 20— 25 
ja puolen touoben toanbotilc wajtfotUe noin 

48 neliöjalan fuuruiffa.
Samoin fuin h^oiftöafin tulee navetan latu* 

mön fylmemmäQä vuoben ajalla otla 12 aatetta, 

joSfa lämmöSfä farja viihtyy paraiten.



Cnmmitsurtiuctnn
tulee, famoin futn ennen mainittujen fotieläinten fuo* 
juStenfin, oöa taitiSihnaifen, toaloifan ja atoa*
rati. SÖiitään muuta ftfuStuSta ei fe faipaa, paitft 
että fteflä on lammaslauman luvun mufaan fotot* 
tettuja fuutempta tai pienempiä farftttoita emälam* 
paifle, ftintöpäSfeiöe ja falauifle.

SammaSnatoetta tehbään lampaitten lufumää* 
ran mufaan 10— 12 ja lfaa forfeafft ja partoi 
hitoin titoiifft, ettet hetnänftemeniä ja muuta pehua 
toatife toiUaan, jofa ftitä fuureSti pilaantuu, fiattia 
tehbään para^iten nuijitusta ftnifatoeSta ja peitetään 
oljifla. ötoet tehbään Ictoeifji, noin 8 jaf= 
faa, ulospäin awattawiffi. ©uopeafla ilmalla 
tefee faleotot ulfo-otoen ftfäpuoleöa attauffen toirfaa. 
pihtipielet tehbään ftfeifji ja ptyöreäffätfft poista* 
maan totflan tarttumista niihin, ©en ItftStämifen 
poiStamifefft, jofa tyntyty lammasten ftfään- ja uloS 
tunfeutueSfa, joSta tiineet lampaat faattatoat efjfä 
feSfen fantaa, on fuurentmiSfa lammaSfartanoiSfa 
pibettö ebufliftmpana tehbä ftynntyS 3:n jalan forfui* 
fefft maasta. Näljän johbetaan fapea porras, jota 
myöten ainoastaan fafji lammasta erältään pääfe 
fulfemaatt.

D lehuhäffi tehbään nitn, että lampaat taita* 
toat työtä molemmin puolin ja jofa aina fen mu* 
faan fuin lanta noufee taibetaan ftirtää natoetaSfa 
paifaSta toifeen. (Estämään lampaita työbeSfänfä 
ahbiStelemaSta ja lifiStelemäStä toiftaan, joSta, niin* 
fuin jo mainitftmtne, tiineet lampaat faattatoat pian 
ehfä fantaa feSfen, on mottin paifoin häffien afe* 
meSta rutoettu fätyttämään pmpptiäifiä vcbuvöt)-- 
t iä , joten lampaitten tafapuolet otoat erittään toi* 
ftStaan. Satiainen p£^tä pannaan feSfefle natoettaa 
ja fen fuuruuS on fotoitettatoa lammaslauman lu*
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futfuuben mufaan, noin 4— 6 jalfaa läpimttaten, 
ja maruStettama ptySttyfuorilla, noin f^närän forfut* 
ftfla faleiöa eli fäleillä, 5— 6 tuuman pääSfä pöty* 
bän ulforeunaSta. £ämä ulfopuolt fäytetään ru* 
puna, jo^on faabetaan juurifaSmia, miljaa, p. m. 
Pöybän feSfcOä, fttS faleaiban ftfäpuolella on lau* 
boiSta tehty fefo (foferitopin muotoinen forofe), jonfa 
tarfoituffena on johtaa rehua faletta fohben. kofo 
laitoffen taitaa ftirtää ylöSalaiftn fäännettynä pysty* 
fuoraatla patfaalla, jonfa toinen pää on fiinitetty 
maahan ja toinen pää faton niSfoihiu. Näljän pat* 
faafen on mäännetty läpiä lähelle toinen toiStanfa, 
niin että rautanappulalla moi nostaa ja laSfea pöh* 
tää lammaöten fuuruuben ja fofoontuman lannan 
mufaan. SKoinen pö^tä, yhtä haapaa rupu ja häffi, 
on fäytännöllinen ja yfftnfertainen ja fen ofaa ma* 
hänfin fäftöinen henfilö malmiStaa.

kun lanta tamalltfeSti maan ferran, femääflä, 
tyhjennetään, niin maatii faifiSta fotieläinten fuo* 
jufftSta lammaSnametta parasta ilman maihtoa, foSfa 
muutoin millä foSteubeSta ja lannan mäbäteSfä nou* 
femtSta hö^t^tSta (ammoniafiSta) pilaantuu ja fäy 
hauraafft, niin että fuuri ofa milloiSta putoaa poiS 
eli heltyä, puolimatta ftitä, että toimottu mittojen 
tulo mähenee, mahingoittaa felmotoin ilma lammasta 
paljoa enemmän, futn niuffa ruofa. Sampaat laih* 
tumat ja ftitä feuraamat taubit, nitnfutn fälmetyS- 
ja mefttaubit ilmeStymät. Slmantoaibbon atfaan* 
faamifefft lammaSnamettoihin tehbään fentähben lä* 
helle mälifattoa ilm areifiä , jotfa aina pibetään 
amoinna, jota paitfi ilmanmaihtoa tarpeen mufaan 
faabaan ebtStetyfft affunain aufatfemifeöa.

SammaSnametan ala laSfetaan jofaifeKe tä#fi= 
fadtoaneelle lampaalle 2 0 —24 neliöjalafji. 
Sampaille Favitfoineen on ala fuuvennetiatoa 
3— 4 neliöjalatta.
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koSfa ei ainoallafaan fotieläimellämme ole niin 
lämmintä metroa, futn lampaalla, pitää lämpömäärä 
lammaSnametaSfa pibettämän alhaalla, main joita* 
futta asteita jääbemiimaa ylempänä. karitfoimtS* 
aifana tarmitaan fuitenfin noin 7— 8 aSteen lämpö.

& ikolatti
on aina rafennettama, miSfä maan tilaa on, for* 
featle tuimalle paifatle, että meft ja metelä lanta 
IjelpoSti juofftft poiS. £ämä feiffa, joSta niin mä* 
Jjän puolta pibetään eläimille ja niiben omistajille 
fuurefft maljtngofft, on mitä tärfein, foSfa ftfojen 
iljo on melfein paljas ja ne ftitä fyyStä omat arem* 
mat fylmäöe, fuin muut fotieläimemme. ©amaSta 
fyyStä färfti ftfa t^oonfa istuneen Itfaifuuben f ti* 
ijoittamifeSta paljoa enemmän, fuin muut fotieläi* 
met. ©ifolättien tulee fentäljben, tuottaaffenfa elät* 
miUe aimottua hyötyä ruuasta, oöa läm p im iä , 
fuitvia ja puhtaita, famalla fuin ne omat rai-- 
tiäilmaifta ja toaloitfa, jofa miimefft mainittu 
feiffa faabaan toimeen, futen jo on mainittu, Ijymtn 
(omitetuilla affunotOa. ©ifolätin lattiafft on palffi 
eli puu marftn fopimaton; fe, näetfen, mätänee pian 
ja on yljäti uufittama. ParaS täfjt on tiilifito i 
taljt fen puutteeSfa falffifitotfobfateet fementti 
littoffeHa. (Että mirtfa ja muu juoffema lifaifuuS 
IjelpoSti poiStuift, jofa on mälttämätöntä eläinten 
meneStymtfeOe, tulee permannon falliStua noin 2 
— 3 tuumaa alemmalle ftmuOe laitettuun mirtfa* 
fuoruun päin, joljon ja joSta fe juoffee ulfopuolella 
olemaan lantaan.

©>ifu$tu$ on fopimin, joS fummaUeftn puo* 
lelle juoneen feSfitfe fulfemaa fäytämää tehbään eri* 
nätftä pahnoja farjuiHe, emäftoille, porfaiöe ja fyöt* 
töftoille. kummaQafin puolen tätä noin 5— 6 ja*



latt lett>tyi§tä fätytätoää fulfee toirtfafuoru, jota folj* 
ben pahnojen lattiat falltätutoat. kauemmafft pafy* 
naan afetetaan eläinten ntafuujtjat. ©ijaa et teljbä 
paijaatte lattialle, »aan 1— 2 fortteltn forfuijtUe 
tolpille rimoista tai fapeiSta lauhoista te^byfle Ia* 
toatle, jotfa laubat afetetaan niin, että jätetään pie* 
itiä, noin tuuman leirtytftä toäliä, joista lanta pn* 
toaa alaS. Sepoftjoiöe tulee tymmärrettätoäSti jolj* 
taa portaan. Sftoifetla rafennuötatnafla ptyfyty ftja 
fuiwana ilman muuta t»at«aa.

©mafioille, jotfa pian porfitoat taiffa Ijiljaffoin 
otoat porftneet, et tällaifet lamat ole fotoeltatta.

Sätin fofo maistelee fen afujanten paljoubeSta. 
karjulle laSfetaan notn 42 ja folmetle taroatltfen 
fooffaatle ftatte taiffa emälle porfaineen noin 70 
neltöjalfaa alaa, taiffa 10 jalfaa Ieroeä ja 7 jal* 
faa pttfä paljna.

©ioifle annetaan ruofa tatoaUifeStt tuub iin  
eli faufa lo ib in , jotfa afetetaan fätytäroän puolei* 
feUe ftttmfle pahnaa. 9Kufanria ruofafaufalotta aa* 
lantaraubaSta lityttyty fauppaloiSfa faatattiSfa, ja nä* 
mät ott»at faiffiapäin ebuQiftntmat. 3>oS puufaufa* 
loita fäytetään, toaruStettafoon tie aina fannefla, jo* 
Ijon jätetään niin fuuri läpi, että ftfa faa ftitä »aan 
päänfä maatumaan, ©itä paitft tulee faufalon olla 
faffijatfoifen, toinen ruofaa, toinen juomavettä »ar* 
ten, ja varustettuna poljjaSfa pienellä tapilla, joSta 
faufalon jofapäircäinen tä^beöinen pudistaminen on 
maljboflinen.

3oS fuurempi jouffo ftfoja pibetään ott toäft* 
tämätöntä fifolättiin Ijanffia eri fcitttö, tniSfä ruofa 
valmistetaan ja jolla lätti pibetään lämpimänä. 
(Ennen mainitusta fytyStä tulee läntmön oöa for* 
fean, noin 12— 13 astetta.

(Stt eläinlajien fuojuffttn fuuluu eroittamatto* 
maSti aitauffet, mieluummin erinäinen piitä, jofa
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ftjoittuu fuojuffen ulfopuolella ja ympärillä, joäfa 
ne eläimet, jotfa Varmemmin pääfevät uloS, fecran 
patväSfä ruoffimifen aifana omat ttlaifuubeSfa naut* 
timaan terVetybeOenfä ja viiljtpmifeQenfä niin tar* 
peefliSta vapaata litfuntoa. ©tfolättn ulfopuolella 
ftjaitfevan aitauffen tulift otia watjotfan ja miten 
maljbofliSta varustettuna pienellä lammitla taiffa 
läpiju of fe vatia purolla, miSfä eläimet mielin mää* 
rin faiftvat funriaifana vtlvoitetla.

3oS tätä vähäistä neuvoa eri eläinlajien luon* 
nonmufaifta, fopivia fuojuffta rafennettaeSfa ja ft* 
fuStaeSfa feurataan, niin olemme vafuutetut tämän 
olevan eläimille ^Väfft, famaöa fun ftitä tulee 
eläimen omistajalle ifo etu.
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