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V o r w o r t .

^ V i e sehr es in unsern Dstseeprovinzen an
tüchtigen Schäfern mangelt, ist eine jedem
Schafzüchter nur zu bekannte Thatsache, und
leider hat mancher der Herren Gutsbesitzer,
welcher einen solchen mit nicht geringen Kosten
aus Deutschland kommen ließ, sich in seinen
Erwartungen dennoch getäuscht gefunden, da
die meisten dieser Schäfer — in den ersten
Jahren wenigstens — selten befähigt sind, den
Unterschied des hiesigen Klimas und andere
locale Abweichungen von dem in ihrer Heimath
Gewohnten gehörig zu würdigen. Daher hofft
der Unterzeichnete, daß vorliegendes, in der
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Sprache des Volks faßlich geschriebene Werkchen um so mehr Nutzen stiften wird, als es
haupstächlich eine Uebersetzung des von der
livländischen ökonomischen Societat herausgegebenen Schäferbüchleins, jedoch bereichert mit
aus den neuesten Werken gezogenen Lehren und
vielen eigenen Erfahrungen, so wie auch mit
nothwendigen Erläuterungen versehen ist, ohne
welche der Ehste, wohl schwerlich die Krankheiten
der Schafe erkennen, und die Heilung derselben ausüben könnte.
D a nur Liebe zum Fache, kein anderweitiges Interesse, mich bei dieser nicht mühelosen
Arbeit leitete, so bitte ich, etwanige Mängel
mit dem guten Willen zu entschuldigen.
Earl Jordan.
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Essimme Peatük.
Söötmissest ja

hoidmissest.

Z. ^
i8ambrine, kes iggas poles auga läbbi
saoa ning head palka tenida tahhab, peab ka isse wisipärrane ja öige mees ollema; temma peab omma lambud ning omma ammetit armastama ning keige nnsi
peäl nende eest hoolt ja murret piodama, siis temma
karjad siggiwad heästi, andwad temmale hulga terwed,
prisked talled ning kennad willa; mis siis muidogit
wannemattele römo, ning temma enneselegi suurt kassu
teeb. —
Nisugguste wisiparraliste ning murrelikkude lambristele nüüo se ramat kirjutud o n , fest holeto innimessele, kes öppctust himmoga wasto ei wötta ehk tedda
meles ei pea, ei maksa tedda ka mitte raisata
Se
ramat on lambrisse nouks ja abbiks; temma lelab sim
eetsiopiddi kuida ta omme lambud wi,ipä'rrast södab,
neid haiguste eest hoiab, ning kui ükstit nelst^hatgeks
sünnib, ka, kuii>a ta tedda terweks teeb. Lambnne peab
saggedast, ning itta kui temmal wähhe aega on selle
ramato seest luggema, kunni keik temma meles on; ta
peab agga wägga neid pissuksi wahhetähtesi tähhele
pannema, fest muido ei sa neist ö'ppetustest mltte ölget
arro. —

K u i lambrine siis selle ramato öppetuste järrel
murrega ellab ning teeb, siis temma omma perremeh?
hele römo ja kasso sadab, ning ka isse suremat palka
tem'b.
§. 2. Merino-lammas on hopis ellikum weite
ma lammastest, selle pärrast peab temma erst ka hopis
ennam murret petud sama. Se karjama kus Merinolambud söta woib, peab ühhe penikesse, tihhe rohhuga,
körge ja kuiw ma ollema; nenda sammoti peab ka se
hein, missega neid södetakse, körge ja kuiwa ma peält
ollema. Kus sefuggust karjamaao ning nisuggust heina
ei olle, seäl ei maksa mitte Merino - lambud piodada,
sest märja ehk pehme, süggawa ma peäl kassund roh?
hub, ehk sesuggusse ma peält wöetud heinad, tewad
Merino-lambad, kui neid nendega södetakse, warsti
haigeks.
§. 3. Korged mäed, kuiwad, köwwad maad, kus
lumme ja sajo messt mitte seisma ei j a , waid lahkest
ärra joseb; keik körged metsa-maad, (keige parrem arw
männamets), kus agga pehmid aukosi ei olle ja puud
arwalt seiswad, ning keik kuiwad pöllud kus santisi
rohtusi ei olle, on lammastel karjamaaks head. —
Leppa-puud kassuwad ennamast ikka ühhe nöggu,
märja ma peäl, k^s ka saggedast pehmid aukosi leida
on, selle pärrast peab lambud leppa-metsa eest hoioma.
Weel peab lambud wägga liga hoitud sama: keige wcning nöggu-aukode, sode ehk mädda, pehme made ja
keige nöggu kohtade eest, kus agga ühhegil ajal kaua
wet peäl seisnud on, sest olgo sehhuksed kohhad kül ka
nüüd kuiwad, siiskid on seäl weest ärramäddanend rohhuo ning santi limma peale jänud, mis lamba terrise
pilkus ärrarikkub. Weel peab hoitud sama keige kohtade eest, mis waggusi willus seiswad ehk kus üllearro
lihhaw rohhi peäl kaswab. Wägga sant on karjama
ka siis, kui messikaste (Mehlthau) peäle langend, ehk
kui pailo ämblikku wörtusi ning tolmu peäl on. Lima
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maad, weelgio fthhukseo kus mönned arwikud wessised
rohhud leioa o n , lewad talled, wahhest ka wannad
lambad wägga haigeks. Sehhukseo maad kus pailo
ftnio kassuwao, on ta sandid, fest ftneo tewad lammas?
tele haigusi; ennamast on ka fthhukseo kohhao ikka nögguo ja willud. Kui karjama merre äres on, siis pea.'
wao lambad nenda merre ärest ärrahoitud sama, et
nemmad mitte ftlle merrest wäljaheidetud rügga ning
mudda, eqga ka ftsugguste kohtade jure ei sa, kus
wessi peäl käino on ehk kus üks paks solane rohhi kassub, mis siin tudoer hütakse. Sest et p a i l o sool lam,
dale waewa teeb, lambad agga sedda solase tuddre
wägga sure himmoga söwad, on ta nendel sant. M ü
ellajal on se tudder wägga hea.
Keik nöggusuggused maad, kus ühhe kiiskawa,
koltse öitsedega rohhud mis siin sö'bia-rohhuks (kullerkuppud ning tulllkud on ta nende suggust; alle Arten
des Hahnenfußes) nimmetakse,' ehk ühhed maddala kas,
suga rohhud, kellel mitmearralikkud, alt karrused malged ning peält rohheltsed lehhed on, ning mis siin sea?
ohjaks (Gänserich) hütakse, pailo leida o n , on sandid.
Keik nisuggused rohhud mis liig kibbe (wihha on hea,
kibbe üksi sant) maöga on ning mis valja ihhu peäle
pannes, tedda punnaseks teggewad ning willid ülles,
weddawad, ka.ennamest keik rohhud, kellel ühhed willakad, karrused öitsed on, on sandid.
Ühks murrelik lambrine leiab kergest missuggused
rohhud lambal terwed on ning missuggused ei kolwa,
sest I u m m a l on igga ellajale se tarkusse annud, et ta
omma tarwidusse toioo isse ärratunneb; kui lambrine
ftlle aega wallitseb, kus lammaste köhhud ennam wägga
tühsad, agga ka weel mitte tä'is ei olle, siis pango
temma i'chhe wagga lamba jures- öiete tähhele missug^
gusi rohtusi temma ei kipputa; need on siis wiGst san<
did, ning kus neid üllearro pailo leioa on, seä'l ei kolwa
se karjama ka surest. Keige parrematte karjamade peäl
4*

on kül ka santisi rohtusi leida, neid ei olle agga pailo.
K u i lambal köht tühhi o n , siis temma sööb wahhest
mis ette juhtub, kui temma köht täis o n , siis temma
sööb maiusft polest ka mönne santi rohhu. —
Mönned head rohhud, mis jubba wannaks m'ng
köwwaks läinud ei tahha lammas ka mitte süa. Seh?
huksi peab lambrine ikka kibbest ärrasöötma, et naad
ilmalgid wannaks ei sa. —
Keige parrem karjama on se kahhewahhelmene,
mis mitte waene, egga ka wägga liig lihhaw ei olle. —
S u i karjama < söötminne on se keige tabbaram,
ftlle pärrast peab lambrine neid öppetussi wägga tähhele pannema, ning holega omma karja santioe kohtade
lissidalt ärra hoidma. Kui lambrine jonuse ehk holeto
melega maggama langeb, m'ng lambad agga pole tunni
aega santi rohtu söwad ehk korra mädda, seisnud wet
jowad, siis surrewad mönne ku pärrast poled ärra.
Ühhe lambrisel on se ikka parrem ja kergem, kui temma
murrega omma lambad katsub haiguste eest hoioa, kui
et temma neid wimaks sure hädda-ja rassimissega ning
kallide rohtudega peab parrandama, ning mist ommeti
pailo arrasurrewad.
§. 4. K u i karjaamad suruti kül on, siis lambrine
peab sedda mitmeks jäuks ärrajäggama, ning omma
lambad teise korra teise jäu peäl ni kaua söötma, kui
rohtu on. Selle läbdi on lammastel üks kenna ühhetassane söot taes; nemmad polle siis mitte essite rohke
toido, ning pärrast nälja otsas. —
O n karjama
wägga pissuke, siis lambad peawad igga päw korra
ülle käima; annab ta agga kaks jäggu, siis on issekid
hea, annab ta ennam, siis jäggab tedda kolmcks ehk
neljaks. Seooa parrem karjama ehk sedda ennam jaggusi on, sedda kermeminne lambrine wahhetab nende
jäggudega; kui agga rohhi ei joua kassuda, ehk paljast
kaks jaggo on, siis lambrine söoab jubba kaks ehk kolm
näddalid ühhe tükki peäl. —
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§. 5. Kä'iwad agga lambad wägga mitmes likis,
ning on karjama pissuke, siis ei wöi mitte ni mitto
jäggo tehha, waid södetakse seddawisi: körged, kuiwad
kohhad lambrine södab märjal ajal, kewwade ja füg?
gise, kus heästi rohtu kaswab; nöggud, marjemad kohhad^) agga temma soötab keige kuiwemal ajal, I a n i
päwa ümber, kus neil jälle rohto kül on. Kewwave
1" süggift kus kessaja körs-pöllo peält suä saab, peab
ta agga ka katsuma omma karjamaad hoida, et suisel
ajal nälga ep olleks. —
Z. 6. Emma-lambao ning talled sawad omma
jäuks? keige lissema ja keige parrema karjama; ncnde
jä'rge antakse siis aastaste noorde lammastele ka heah
ja llssioat karjamaad; siis sawad ahtrad lambad ning
oinad omma latsi, mis jubba kaugemal woib olla.
Nende lammastel mis tappi ehk numa jäuks on, saab
se keige alwem ja nöggum m a , kus agga tuggewast
rohtu kaswab, antud. —
Lambrine peab ka tahhele pannema et wöerad ellajad temma karjamaal ei kai, ning et temma ka isse
mitte teiste maade peäle ei läyhe, fest selle läbbi sün?
nib suur tülli, ning wöiwad ka sandid Haigussed temma
karja sekka tulla. —
Z. 7. Lammad on Iummalast seks lodut, et nem?
mad ennast koggohoidwad, ja üks ikka teise järrcle käib.
Se pä'rrast on hoidminne lambrisel hopis kergem, kui
ta neid willutab ennese järge käima.
Lambrine, kes
ennest ka mehheks arwab, hä'bbeneb ennast, kui ta omma
karja seavoisi wisil ees ajab, agga peab ennesel auks
kui lambad kennasti järgekäiwad ning temma tasko m W wad. O n üks paar waamad lambad lewwaga willu,
tud järge käima, siis jubba wimaks keik karri willub
temma järge. —
^) Nendel ei tohhi agga mitte sandit rohhud olla; naad
woi ta mitte pehmed egga muud wisi peäl'sandit olla.
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Hea koeraga wöib üks tark lambrine ühhe sure
karja kitsast teed kaudo, kahjoteggematta wilja pöldude
läbbi wia. Nisuggune hea, öppetuo koer on lambrisel
sureks abbiks, ning kui ta temmaga ümberkäia möistab,
saab ta kül ükfi ühhe sure karjaga toima. Lambrine
peab murrega öppima, kui ta sehhukse öppetud koera
peab ja sunnib, et temma mitte ülleantumeks egga wastaseks, ning ka mitte, meleto pekso läbbi, wiigga kartlitkuks ei lähhe. —
K u i lambrine moistab koeraga
kennasti ümberkäia, siis ta willub kergest ka isse teist
koera wäljaöppima. — Üks lambakoer ei tohhi ilmAskid siggade ehk mu ellajate peäle aetud sama, fest se
rikkub tedoa warsti äna.
Üks hea lambakoer peab
tassutäitlik ning wagga ollema, omme lambud ilmaskid
wihhatsi hammustama, ning ühte hinge tassasel wisil
nende külgede peäl ees joosma, kuhho lambad ei tohhi
minna. Temma peab kassö peäl Haukoma, karja kennasti koggohoidma, ning kui suur hädda on, Mönne
ülleantoma lambale kindra sisse pissikest näppistama,
agga ikka ja warsti omma wallitsaja käsko kuulma ja
täitma. —
Sandid on need koerad, kes ennast mahha langew a d , rawioe sisse, mätta ehk pöesa tahha ärrapetwad,
ning siis äkkist wihhatsi lamba kohhe kargawad. Sehhuke kohhutaminne wöib nende waeste ellajatele suurt
pahha tehha. Emma lambad mis hiljako weel jära ees
olnud, tewad siis kirjud ehk ka enneaegsed, surnud talled, mis sureks kahjoks on.
§. 8.
Üks lambrine kes ka omma herra kasso
peäle mötleb, ei söda ilmal omma karja nisugguste kohtade peäl, kus temmal lubbatud ei olle. Ta peab murrega watama, et mitte üks ainoke loom temma karja
seast, wiljale, kelle körwalt temma läbbi käib, pahha ei
te; se on jubba muidogit sureks häbbiks ühhe lambrisel,
kui temma farri keik wilja-pöllu äred ärranärrind ja
ärrasöönd, ning temma herral on se ka sureks kahjoks. —
§. 9. Kewwade/ sawad lambad aegamö'da karjama
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peäle willutud; essite wiakse neid mönned päwad lounaks wälja ning södetakse homingo ja öhtu heinde-ning
hagganatega. Pärrast pole woib neile jubba öseks ölgi
honnnguks üksi nattukse heino anda; sedda wisi ning
sedda möda saab siis sedda kuiwa toito ikka nattuke
awalt wähhendud, km jubba rohhi wannamaks läind,
ning muud toito ennam tarwis ei olle. —
Nende talledele woib keik selle aja mis nemmad
wäljas käiwad, homingust nattukse head heino antud
sama, sest se kossutab neid wä'gga hästi. —
Se polle ka koggoniste hea kui lambad warsti
wälja aetakse, kui rohhud agga wähhe tärkand o n , sest
se teeb neid warsti passandama; parrem södetakse neid
senni tallis wanna wisi peäl, ning lastakse siis kui rohhi
jubba nattuke suremaks joudnud kaswada, ühhe hea
ilmaga pärrast lounat wälja. Essimissest otsast minnakse lammastega ühhe körge, wanna karjama peäle,
kus üks hea penike ja tihhe rohhi kaswab. Saand lambad üks kümmekond päiwi jubba karjamaal käind, siis
nemmad pölgawad jubba issegit sedda kuiwa toitv, missest naad siis ikka wähhemalt, ja wimaks ühtegi ei sa.
Kui heinadest pudu on, woiwad oinad keige essite, ning
mitto päwa enneminne, kui emmaelambad, wähas käia,
keige parrem weel tannapä-rohtude (Heidekraut) peäl;
talled agga peawad keige kauaminne tallis petud sama. —
§. 10. K u i rohhi märg o n , olgo sajost ehk kästest, siis ei tohhi mitte lambud peäle w i a , ning kui se
märg mitte pea rohhu peält ärra ei kau, siis peab
nattuke heino ehk hagganud ette andma. K u i heino
egga ölgi ep olle, ning saddo ülleläind ehk käste wähhemaks jäänd, siis wiatse lambad körgematte, laggematte
karjama-kohtade peäle, kus wähhem märga on; ehk ka
körge kannapii-rohhu sisse, missest naad siis need kuiwemad ladwad ärrasöwad) keige parrem on agga se
) kui senni odetakse, kud saddo ehk käste ärrakaddund on,
selle pärrast peaks ka iggas möisas, kus wähhestkid wallitsust o n , nisugguste ilmade tarwis suiks pissud heino
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hoitud sama. O n ilm agga ühhesuggune saone ja tormine, siis peab, kas ta palja wilja ja ölgega, tallis
södetud sama.
§. i l . Homingo peawad warrakult, ni pea kui
agga käste kadound on, lambad jo'detud ja wälja lastud sama.
Kefi väwal kui päike keige pallawaminne
paistab, toob lambrine neid lauta, ehk kui laudad kau?
gel on, pude alla willuse, ning peab neid senni seäl, kui
keige pallawam lounane acg möda läinud, mis wahhest
3 ehk H tundi aega wöttab. Ta peab ka murret pid?
dama et lamba-tail suisel pallawal ajal willo o n ; temma peab öse keik uksed ja aknad lahti piddama, ja päwa
kinni pannema. Kus lugio atkende ees on, seäl temma
panneb neid päwaks ka kinni, et päike sisse ei paista,
ning tail pimme on; siis ei korja kermsed ennast sisse
mis läbbi lambad rahhultsemalt Hingada ja mälletsada
wöiwad. —
Lambrine ei tohhi omma karja mitte, kojo tulles;
soia nahhaga wee liggi last«; nenda sammoti peab ta
ka karjamaal neid wee lissidalt ikka ärrahoidma. —
Ohto päwa loja minnes tuakse lambad jälle kojo;
kui lambad willo ilmaga koggoniste ennam süa ei tahha,
ehk käste ning uddu jubba sündima hakkawad, siis
wiakse neid warraminne kojo.
Ohhakade, rassidc, kuind kaddakate ning keiksuggu
tühja pöesa-ja oksa-ränga eest peawao lambad hoitud
sama, fest need rikkuwad nende willa ärra; selle pärrast
on hea, kui nisuggusi karjama peält katsutakse kautada.
— K u i lagged karjamaad ei olle, siis peawad kül korged metsa-maad aitama, agga seäl peab lambrisel Huntide pärrast laetud püs jures ollema. Selle püssi sisse
polle tarwis tinna panna, et laskmissega ühhegi lambale
pahha ei tehta. Se tühhi pauk on hundile kohhutisseks
kül.
K a tohhi lambrine mitte jännesi egga lindussi
laska, fest koer willub ennost selle läbbi hukka, ning
hakkab wimaks jänneste järge metsa joosma. K u i lam-
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brine sehhuksi teggusi teeb, siis on temma suurt trahwi
tenind.
s. 12. K u i lubbatakse lambud ühhe härjepä-pöllu
peäl söta, siis lambrine peab neio essite wanna karjama
peal nattukse aega, piooama, nenda et nende essimene
suur nälg kaddund on. S i i s temma lähheb sötes korra
ülle härjepä, nenda et lambad tedda wägga pailo süa
ei sa, ning ülles ei puhhuta. Sest rohkest södud härjepä
puhhutab lambad pilkus ülles, weelgid siis kui nemmad
temmaga willund ei olle. — Noor härjepä saab kergest rikkutud, kui lambad wägga kaua temma peäl seisw a d , sest nemmad söwad tedda wägga süggawast ärra,
nenda et ka se wiimne kume-leht ärra ammustud on;
siis ei kaswa sesugguse kohha peäl tullewa kewwade
ühtegid. Lähheb üks tük härjepäd seddawisi hukka, siis
on teises talwes lammastel nälga ja pudust, mis pöhjatumaks kahjuks on. — Härjepä ei tohhi ka mitte södetud sada, kui saddo pöllu pe-hmeks teind, sest siis sötkutakse tedda wägga mahha, mis läbbi külm ja wessi
tedda talwel ärrawötwad. —
Härjepä ei tohhi ka isse
koggoniste märg olla, kui lambad tahhetsi liggi lasta,
sest märjalt temma puhhutab, weelgid ennam kui kange
tuul on, neio warsti ülles. Keige öelem on agga härjepä siis, kui temma pallawa päwa ees närtsind on, sest
kui lammas siis agga pissut sööb, puhhub ta tedda
warsti ülles. — Nenda sammoti kui härjepä on ka tei?
seb pöllu peäl wäggewast kaswano rohhud, kui messikad,
teljed ning mönned teised weel; kui lammas nendega
weel mitte willund ei olle, ehk sure nälja, ja ahnussega
pailo sönud, siis temma puhhub ka warsti ülles. Kqmbrine peab omma karja selle pärrast M a aegamöda nisugguste lihhawatte rohtude otsa wilsutama; temma ei
pea lambud ialge tühja köhhoga nende peäle wima, ning
kui ta neist nattuke aega söötnud, jälle teise wanna karjama peäle minnema, ning seddawisi päwa sees mönne
korra wahheldama. Lambrisel peab ka ikka sesugguste
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pöllude peäl trokar ning ükski neist rohhudest. Missest
75 mal paragrcchwil kirjotud o n , jures ollema, et temma pilkus üllcs puhhutud lambale abbi saaks. —
Wimaks lambad willuwad w a n n a härjepäga nenda,
et neid warsti homingo peäle wölb wia. K u i agga siis
saone i l m , ehk »naae' kangc käste o n , peab lammastele
enne kui neid härjepä peäle wiakse, üks kuiw sööt an^
tud sama, olgo kül paljad ölled, et nendel agga essimisse
näljaga middagit on. K u i messikaste mahha langeb,
siis ei tohhi koggoniste lambud wälja wia, piggem wöib
neil siis Willis kuiroa toito anda.
§. 13. Lambrine ei pea mitte anvama et ta jubba
küllaks on teinud, kui temma agga ommad lambad karjamale saatnud, waio temma peab ka ühtepuhku murrega
omtna karja järge watama ja mitte silmad körwale töstma,
ehk lambad ennesest kaugele ning santt'de kohwde peäle
laskama.
Üks murrelik, wisipärrane lambrine tunneb
keik omma wiimse lamba, ja nääb ka warsti kui ühhe?
gil öiged seädu ei olle, ning katsub siis nisuggusele warsti
ja aegsest abbi anda. Uks öige lambrine watab waggusi
omma tammaste peäle, ning ei lange mitte maggama
egga hulgo ka kaksipiedi. — N i hästi sui karjamaal;
kui ka talwe Willis, peab lambrine igga päw ommad
lambad kord ülle silmama; ta tunneb pärrastpool emalt
ärra, kus wigga on.
Z. 1 ^ . Mönnes kohhas sodewkse lambad ka suifel
mal.Willis, nidetud werske härjepä-ehk ka muud küllitud
rohhuga. Se Willis söötminne on wägga hea; kahjo et
sedda wisi agga weel wägga wähhe prugitakse. Kenna
olleks se kül, kui wlled ning nored aaswsed lambad ikka
sel wisil söw olleksio, nemmad kaswaksid siis wägga
illusasti üllese, ning mitmed Haigussed ei tulleksid nende
liggi; se olleks jubba issekid hea, kui neid agga poole
suini, ehk senni kui körs.pöllud lahti sawad, taillis södetakse. Wann« wöib kül ikka wälja laskama, kui agga
kolwaja karjama käes on. — ,
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Se härjepä saab essite kuiwa heindega, ehk km neid
ei olle, hagganatega seggatud ette antud, senni kui naad
weel öigete sellega willund ei olle.
O n naad agga
jubba sega willund, nenda et üllespuhhumist ennam
karta ei olle, süs naad sawad scdda üksi ette, ning an-!
takse siis piggem homingust warsti cssimisseks sötiks,
eht ka öseks, tallestele nattuke heino, noorde aastaste
lammastele hagganu ning wannadele ölgi.
Se^ kuiw
hein ehk ölg on nendel selle werske toido körwas, rohHuts, ning wägga tarwilene. —
1 nael heino ning 5 naela härjepäo on essimesses
otsas täis kassuno lambale päwa toiduks tüllaks; sedda
antakse nelja ehk wie korraga kätte. S i i s kui lammas
judbä härjepäga willund, ning heino ennam ei anta
siis peab igga lambale 8 ehk 10 naela härjepäo päwas
arwetud sama, ülle seoda nattuke ölgi. Talled sawad
ni pailo härjepäd (kui naad jubba sellega willund on)
kui naad tahtwad, ning homingust nattuke häio heino,
kaö poole naela ossa igga ühhel, ehk ka pissut wähhem.
I u a saab nende lammastele warsti ölgede ehk heinade järrel pakkutud, pärrastpool agga ühtegio. — Sola
nemmad sawad wahhete wahhel ka. —
Neid lambu
peab igga päwas ka paar koroi aue lastud sama, et
naad kargada ning römo piddada saaksio.
Se hlirjepä, ehk seggane willi, ehk nmud wäggewad
rohhud ei pea siis m^tte nidetud sama, kui nemmad pallawast päwast närtsind, ehk sajost märjad o n , sest siis
naad puhhutawad ülles. Homingo, kui käste ennamast
kaddund on, ehk öhto öiete hilja saab ikka ni pailo nidetud kui päwaks tarwis on. Se nidetud härjepä, ehk muud
rohhi, ei tohhi mitte Willis sures lassus seista, egga ka
mitte wägga paksult kartsa sisse pandud sama, et ta sojaks ei lähhe ning siis ülles ei puhhuta. Lambrine pea
ka mitte wägga pailo härjepäd ühhekorraga ette andma,
et lambad ärra ei joua süa ning mugga ülle M w a d , ta
peab piggem mitto korda söta ning selle eest wähhem
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awalt sisse pannema; ka peab temma sötikartsad ikka
enneminne puhtaks teggema, kui ta uut sisse tahhab panna,
fest wanna rügga, kus jubba hinge aur läbbi käind, teotab, kui ta kartsa M , ka uut toito lammaste ee^ ärra.
§. 15. Wägga hea on süggise körsvöllude peäl lambud sota; kus agga pailo wilja^pcad maas on, seäl on
se söötminne nenda sammo tabbar kui härjepä ehk muud
lihhawa rohhuga pöllu peäl, selle pärrast ei tohhi lambrine ka mitte wägga kaua ühtejoni nisugguse tohha peäl
olla, waid wahhest teisc waesema karjamaga wahhetama,
kuioa 12nemal paragrahwil öppetud on. Kui agga need
wilja-pead ning se össumisse jures mahhapuddisend willi,
olgo ruggi, odder ehk kaer kassuma hakkab, ja sedda orrast pailo pöllal on, siis polle se lamba terwiseks hea
ühtegio, et senna peäle pailo minnakse. Tallesi ei tohhi
koggoniste ennam nisugguse orrasega pöllu peäle lasta. —
Süggise, wiimses otsas, sawad lambad ta heinama
sees petud. Ka seäl peab mö'istlikkul wisil sö'detud sama,
et mitte lammastele egga heina»nale kahjo ei sünni. M a d dala liig lihhawa kohtade ehk nisugguste nöggo aukode
liggi, kus messt peäl seisnud o n , ei tohhi lambad mitte
lastud sada; agga ka need körgemad kohhad peawad ni
köwwad ja tahhed ollema et lambad jalgaoega läbbi ei
sötku. Senede ja tihhe pöesa-ränkade lissioalt peab lambu
iirrahoidma.— Parrem on, emmalambu ning keige ennam weel tallesi süggise mitte heinamade peäle w i a , sest
tabbar on nisuggune söötminne ikka; oinastel ning tappilammastel on ta agga hea kül.
Kewwade södetakse ka mönnes kohhas lambu heinamade peäl, ning se on hea kül kui muud toidusest pudo
o n ; kui agga ööd sojaks lähtwad ning rohhud jubba kennasti kassuma hakkawad, siis peab se seisma jäma, sest
muido sünniks heinamadel pahha. Et pissuklt tallesi mitte
ka heinamale wia ei wöi, lööb kül iggaüks issegid möistma.
Körged metsa-maad, ja neist weel keige piggem manna,Metsad, missed liwased ei olle, kus puud arwal seis-
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wad ning pehmi aukosi leida ei olle, peawad kül ka aita<
ma, kui lagget maad ei olle; lambad ei so' agga
heal melel metsa-willus kaswand rohhud, ning ei kossu
ka nende jures öiete; nende wil saab seäl ka ikka wägga
hukkatud, fest oggad, lehhed, samled ja muud purrud
lähtwad selle sisse. K u i lagge karjama külges üks pissuke
mets o n , siis on se fest hea, et naad pallawa päwaga
ja ka kurja, tormise ilmaga seäl warju leidwad. — K u i
lambad nioetud o n , siis woib neio piggem metsa sees
söta, fest siis ei olle willa - rikkumist karta. —
Tallesi
peaks ilmasgid metsa wia, waid nende jäuks peaksid ikka
pöllud ning keige parremad, laggemad karjamaad ollema,
kus tail ning se koht, kus nemmad launasel ajal willu's
seiswad, lissidal on. —
3. 16. K u i süggise ehk talwe lubbatakse ruggi orrase
peäl lambud söta, siis peab lambrine neid nenda hoidma,
et temma mitte omma ellajattele egga ka orrasele kahjo
ei te. Orraspöllud peawad nenda kö'wwaks külmand
ollema et lambad läbbi ei sötku. Alle peab enneminne
kui lambad peä'le wiakse, orrase peält ärrasulland ollema,
sest se kulm alle teeb lammastele enneaegsed, surNud tals
led, ehk ka wannad isse wetöbbiseks. Keige parrem on
kui alle koggone mahha volle langend, nenda et orras
kül külmand, agga selge rohhelene ftgid pärrast on. O r raspöld peab ni köwwa ollema, et koggone lamba jälgi
nähha ei olle; lambad ei tohhi mitte tühja köhhoga peä'le
witud sama; naad peawad waggusi ühhest kohhast teisele
käima, et nemmad mitte mo'nne paiga paljaks ei so, ning
wöi ka mitte ennam kui kaks tundi päwaks, launasel
a j a l , peäl petud sada. Senni kui pöld lummest puhhas
on, wönvad lambad igga päw peäl käia; ni pea kui agga
lummekord peäl o n , peab lambud lautas kindi piddama.
Kui lambad jubba omma tallise kuiwa toidoga willund,
siis ei maksa mitte et neid jälle orrasele wiakse, kui kül
lummi peält ärrasullas; sest se on lamba terrise wasty,
kui tedda mitte ikka ühhewäri ja ühhewisi peäl omma
willund toitoga üllal ei peta. —
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K u i nappist lund ja nälja aeg on, siis wiakse ka
lambad kannapä rohhu sisse, naad söwad seält need körgemad ladwad ärra. Oinastel, kellet rammo on kaugele
taia, on se hea kül.
Z. IT'. K u i süggl'se ajal wetöbbised lambad külmand
orraspöllal södetakse, siis need haigemad surrewad mönne
aia pärrast ärra; mis agga pissut parramad on sawad
selle läbbi terweks, et nemmao kül ka essimisses otsas
sandemaks lähtwad. — Mitmed aiawad sellepärrast ommad lambad katftks süggise orrase peäle; mis siis talwe
ommeti ükskord surrema peaks, surreb nüio warsti ning
ei raiska ennam toito. — Parrem on se agga kui lambrine suisel ajal ommad ellajad selle Haigusse eest hoidnud on, ning sedda katsumist tarwis ep olleks. —
§. 48. Lambad peawad homingo, enne wäljaminnemisse, puhta, selge kao-wega, warsti heina-ehk ölle - söti
' järrel, jodetud sama. K u i karjamaal ehk pöllal head lihhawad rohto on, siis lammas ei jo suresti, kui agga
sui sure pallawaga keik kohhad ärrakuind, siis lambrine
peab wägga murret piddama et keik wiimne lammas
heastt jua saab. Ennam kui ükskord polle tarwis päwas
jua pakkuda. —
Karjamaal, rawide ehk mädda wceaukode seest ei tohhi lammas koggoniste j u a , sest se leeb
temmale suurt többe. — K u i lambad härjepä-ehk orraspöllal olnud, siis ei tohhi neid mitte warsti jota. —
Se koht kus lambud jodetakse peab ikka, ni hästi sui kui
talwe, kassin ning puhhas ollema, sest lammas kannatab
piggem jänno, kui et ta soppa sisse lähheks. Nenda sam?
moti peawad ka need joti künnad ikka puhtad ollema;
neid peab igga päw kord ä'rralopputud sama; wanna
wessi peab igga joti aega mahha kallatud, ning wersked
siis sisse wät»«o sama. Talwe, külmal a j a l , polle kajol
jotminne hea ühtegid, sest et wessi seäl wägga liig külm
on, selle pärrast peawad need wekünnad ikka lautas lammaste ees seisma.
Kui lambad talwe palja kuiwa heina ning ölgega
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sö'detakse, siis wöib neile kül kaks kord päwas wet ettc
wia, nenda et neil waggusi jominne ees seisab. Parrcm
on kui noorde aastaste lammastel ehk suurdc tallestel
kül kaks kord wet ette wiakse, agga ka siis warsti, kui
keik joond on, wäljakalletakse. — Sawad lambad agga
mingisuggust wessist toito, kui on wina-praak, tuhlio,
naerid ehk muud jured, siis ei wo'i päwas ennam jota,
kui homingo essimcsse kuiwa söti järrel, üks kord. —
Ü l l e a r r o jominne polle kogqoniste hea, ta teeb lambad wetöbbiftks, selle parrast peab hoitud sama et naad
nisugguste asjaoe järrel, mis kangest jännotawa'd (nenda
kui on sool), mitte enneminne we liggi ei j a , kui naad
jubba ühhegi söti heino ehk ölgi saand. Sola järrel ei
pea agga ilmaskit enneminne kui teisel päwal jodetama.
— Toidud nlis jännutawad, ning kelle järrel warsti jota
ei woi, on siis feige essite sool, siis on agga weel härjepä-hein, herne-ning kurrehernewarrikad, kartuhwlid ning
keiksuggone willi, kelle seast weel oddrad, ubbad ja herned
keige kangemad on. Emmalammastel, mis tallest immetawad, wöib kül ikka wet ees seista, palja sola järrel
mitte.. —
§. 49. Warsti süggise peab lamba-tail harritud, seinad ja laggi tolmust ning ämblikku-wörkudest puhhastud,
ning laggi nenda wissiks tehtud sama, et heinapibbred
egga muud rügga läbbikukkuda ei j a ; nenda sammoti peawad ^a keik lugid, aknad, tuleaugud, uksed, künnad, wahhekartsad ja södikartsad täbbi wadetud ja harritud sama.
Lambrisel on süggise sajoste ilmadega ehk kui käste kaua
maas seisab, aega kül sedda tööd tehha. —
Talwe ta
peab ka isse need kartsad ja muud asjad harrima; kui
kartsast üksgid pulk wäljakukkund, siis temma peab warsti
teise assemele pannema, nng mitte senni otama kui keik
laggund on, ehk tedda hirmuga kallale aetakse. —
Lambrine peab wägga murret piddama, et tail ikka
lahke ja walge on; et temma ilmalgid wägga soe, egga
santi sumbund haiso täis ei olle, fest se teeb lammastele
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rastet» Haigussed; agga ka wägga külm ei tohhi tcul mitte
olla, ning ei pea ka ilmalgio kange tuul ta läbbi lenda,
fest se teeks pissukste tallestele suurt waewa.
Hea on kui Willis üks Romüri termometer rippub,
ning siis nenda jahhutakse ehk hotakse, et se ikka 8 ehk
40 gradi ossa soja näitaks.
Z. 20. Lambn'ne peab ka murret piddama, et keik
heinad ja muud toitud seddawisi petakse ja pannakse, et
nemmad hukka ei lähhe ning nisugguse kohha peäl seiswad,> tust talwe keige lissem ja parrem kätte sada on.
Härjepä-ja seggatud wilja?hein (se on oddre-, ehk kaera
ja kurreherne seggadus), ning hernewarrikad peawad wägga
hästi kuiwatud, siis ühhe kuiwa kohha peäle hästi kinni
pakkitud, köwwaks sö'tkutud ning ölgetega maetud sama.
S i i s uddused, niisked ilmad ei te tedda vehmeks egga
alletama. Kui nisuggused heinad mitte öiete kuiwalt kogs
gopandud ollid, siis nemmad lähtwad kergest pallawaks
ning mäddanama, selle pärrast peab lambn'ne ka sedda
saggedast järge katsuma, ning kui ta sesugguse wigga
leiab, neid heino warsti laiale löma, uest kuiwatama ja
sandid, mäddad ehk alletand tükkio wäljawinnama. —
Keik lugid mis laest pöm'ngule (ehk laudile) käiwad,
peawad ikka kinni petama, nenda et se sönniku Hais ja
aur üllesminna ja heino rikkuda ei sa. —
Z. 24. Need heinad mis lammastele södetakse, pea?
wad körge, kuiwa ma peäl kaswand ning ka hästi kok?
kopandud ollema, et naad mitte suitsema ei lähhe egga
mäddasi tükkisi seas ei olle. O n nemmad agga ö'nnetusse
ehk holetusse läbbi hukka läinud, siis peaks neid koggo?
niste mitte lammastele sö'detama, sest naad tewad ni hea
lammastele kui ka leiste weistele tö'bbe, agga segid pärrast
temma kölbab piggem weiset kui lammal. — Kui hädda
sunnib nisuggusi santi heinu lammastele söta, siis peab
neid enneminne murrega keigest tolmust ärrapuistetud ja
mädda tüMdest puhhastud sama; kes sedda ei te, annab
omma karja holimatto wisil surma jäuks.
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Nenda sammo sant kui tolmune hein, on ka sesuggused ölleo chk hernewarred kus messikaste peäle
langend, fest möllemao jaatwad surnud, enneaegsed
talled, ehk ka wann« wetöbbiseks. —
K u i härjcpä heino, söötmisse tarwis, üllalc mahha
heidetakse, peaks ikka üks suur linna al ollema, fest
kuiwa härjepä küljest kukkuwad paljo tehti ärra, mis
sureks kahjuks ja raisuks o n , kui linna al ei olle,
mis neid kokko hoiab.
Z. 22. Lambrine ei peaks oznma lambad mitte
hiljal süggisesel ajal, lihhawatte beinamaade peäl,
wägga rohke toioo otsa wiüutama, fest kui need lambad siis talwe nappiga rahhul pcawao ollema, lähwad nemmad wägga sandiks.
Kui nähha on et lambad ennam wäljalt täieste
süa ei sa, siis peab talli-söötminne hakkama. Selle
tallise kuiwa toido otsa willutakse neio aegamöda; essite antakse nendele öseks ölgi, haqganu ehk hernewarst; siis kui päwad lühhemaks lähwao ja karjamaad
enne launat kästest ei lahku, ka homingust üks sööt
heinu; launast ehk pärrastlaunat, kui taste ennamiste
kaddund o n , lastakse neio agga ikka weel wä'lja. —
Kui siis wimaks wägga ühhetassaftks sajoscks, willuks
ilmaks lähheb, ehk kui külm ja lummi mahha tullewad, siis pannakse lambad hopis lauta.
Z. 23. Lambad peawad wägga ühhetassase wisi
ja ühhesugguse toidoga talwe läbbi södetud sama.
K u i lammastel tahhetse ühte telstsuggu toito andma
akkata, kud tännine olnud, siis peab neid ikka aegamöda selle ue otsa willutama, ning ka selle peale murrega watama et se uus ka ni pailo kui tarwis on kossutab, ning terwise wasto ep olle.
Üks rummal karjane on se, kes essimisses otsas
süggise, ommad ellajad wägga üllearro rohkest södab,
ning siis wimaks, kui selle läbbi toit otsa lö'pnud,
neid kewwade pool nälgas peab. — Lambrine on suurt
2
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trahwi tenind, kui temma teisiwisi ja rohkeminne södab, fui wannematte tuest wälja arwetud m'ng kästud
on; fest se on ni hea lamba omma terwisel kui ka ta
willal lug sant, kui ta wahhest rohkest süa saab, wahhest jälle nälgas on. Pärrast on se m'oetud willast
selgest nähha, kui lambnne sanoist söötnud on, m'ng
mit ajal lambad nälgas ollid. — Innimenne ei woi
mitte teiida mis Iummala ilmad teggewad, selle pärrast peab ikka nenda hoitud sama et piggem heino
wimaks üllejääb, kui et naad ärranappiwad; sest talli
wölb üllearro pitk olla, ning ka suiks lähwad weel
hominguks talleoel, ja sajuste ilmadega ka wannadel,
heino tüllaks ärra.
Z. 24. Kui lambud palja heindega södetakse, mis
neil keige parrem ja terwem toit on, siis antakse wannadele kolm kord päwas, noordele agga piggem nelli
kord tedda ette. — Ühhe täis kaswand lamba peäle
arwatakse kaks ja üks p o o l , ehk kui jubba rohkeminne tahhetsi anda, kolm naela häid peniksi
heino päwa-toiduks.
Kui ni paljo heino anda
ei olle, siis peab willi eklidega, kartuhwlid, winapraak,
hernewarreo, hagganad, ölg ehk mü assi abbiks
ollema. -—
H00 naela hea penikesse heina wastased peawad
ollema:
WO naela hea hä'rjevä-hein
200 naela head hernewarreo,
300 naela head oddrachagganad
200 naela kartuhwlid,
. 70 naela kaerad,
60 naela oddrad,
59 naela ruggid,
60 naela kurrehernid,
M naela hernid.
Et nüüd kül iggaspoles, kus Merino - lambud
petakse, se arro wannematte käest antakse, kui vailo
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ja missuggust toito igga pääw lammastele peab antama, fiiskit on se lambrisel hea kül, kui temma ka
teab kui pailo ükski toit kossutab. —
Lambrine ei
pea agga nüüd mitte uskunm, et ta lamba poolteist
naela ruggi-, ehk tue naela kartuhwli-, ehk leisika ölgega igga pääw üllalpiddada wöib, fest et ta ramatus
leiab et neil iggaühhel ni pailo kossutamisse-wäggc
on, kui kolme naela heinal. Kossutamisse rammo on
kül üks, agga se surus polle mitte üks, fest 4 V2 naela
ruggid, egga 6 naela kartuhwlio polle mitte ni suur
kud kolme naelane heina-lassu, selle pärrast nemmad
ei täidaksid siis ka mitte lamba kohto. Nenda kui
need nüüd suurousse polest wägga nappio ollid, olleks
se leisik ölgi jälle wägga pailo, sest se ei mahho mitme
päwaga lamba köhto. Agga keik need asjad peawad
targa melega kokko seätud sama. —
Lammas ellab
hopis priskeminne ühhe kuiwa, kui ühhe märja, wed?
dela toido jures; selle pärrast nemmad figgiwad ka
palja heinde ja hagganate warral parreminne kui ühhegi mu toido otsas.
K u i lambad homingo ja
launa heino, öseks agga oddrahagganud sawad, nenda
et igga ühhel päwaks 2 naela heino ning 3 naela,
ehk ni pailo kui naad süa tahtwad oddra hagganu
antakse, ning siis wecl palja selge kao-wega jodetakse,
siis nemmad ei lö kül mitte üllearro rammuseks minnema, nemmad seiswad agga siis terwed ning kaswatawad omma talled illusasti ülles. —
Peab lammastel kartuhwlio ehk winapraak antud sama, siis ei
wöi agga ka mitte heindest ning ölgedest pudu olla;
hein ning Haggan peab ikka se peatoit, kartuhwel,
winapraak ehk mu weddel assi agga paljas korwaNe
ollema. Et lambrine selgemad arro saaks, pannen
ma siin mimned söötmisse wisio ülles, kus nappist
heino on, ning kartuhwlid söta tahhetse:
^) kui nenda olleks et ennam polleks lambale
päwa sees anda kui üks n a e l h e i n o , siis wöiks
2^
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2 naela k a r t u h w l i d , pool naela hcrnewarsi
ning 2 n a e l a o d o r a - h a g g a n u d anda, ning lam?
mas ellaks hästi. Söti - korrad tulleksid siis seddawisi: homingo kello 3 ehk 6 , na el he i n ö ; ennelaunad kello W , n a e l k a r t u h w l i d ; launa kcllo 4 2 ,
p o o l n a e l a h c r n e w a r s i ; pärrast launad kello H,
n a e l k a r t u h w l i d ; öhto kello 6 ehk 6, kaks n a e l a
h a g g a n a d . Homingo warsti heinde )ärrel on joot-

misse aeg.
2) Tahhetse p o o l n a e l a heino lambale pä'waks
anda, siis wöib 2 n a e l a k a r t u h w l i d , üks n a e l
h c r n e w a r s i ning ni pailo h a g g a n u chk ölgi jure
antud sada, kui ta tahhab. Selle wisi jures on parrem et hernewarred homingo ning heinad launa kätte
antakse, heinde pärrast agga joti-wet.
Talledele polle tarwis kartuhwlid ning hagganad
anda, ncmmad sawad h e i n o , ning piosut nidetud
kaero. Ka noorde aastaste lammastele ei anta ni
pailo tuhwlid, waid ennam heino. —
Ölgeoe seest lanchao ei so surest ennam ühtegit
kui lcidwad ning eldad, selle pärrast antakse neid ikka
tuggewast ette; kui se ölg otse rehhest totud ning öiete
kuiw o n , siis lambao söwad tedda parreminne, kui
sedda mis jubba winduno ning pehme on. —
Lambao söwad ocdra-hagganad kül, ning need on neil
ka wagga terweo, naad peawad agga mitte wägga
liig penikesseks söikutud ollema. Neid peab enne sööt?
misse tolmust ja liwast ärrapuistetama. —
Kaera?
hagganad on oddra ? hagganatest pissut alwemat, kol?
wawad agga segio pärrast lammastele kül; neid peab
agga pissut ennam ette andma.
K u i lambrine essimisses otsas heinad ning hernewarred mönned kormd ennestl wäljakalub ning siis
öiete tähhele panneb kuida söti-kartsas täidetud on,
siis temma ossab kül teisel korral ilma kaluta söta.
Wahhete wahhel (se on mönne näddali pärrast) wöib
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temma siis jälle ükskord kaluga järrele katsuda. Kartuhwlid kalutakse korra ülles, ning wöetakse siis seddamöda kuida tarwis on, teisekorra möötuga wä'lja. K u i
Hagganattest nälga ei olle, siis antakje neid kalumatta,
ni paljo kui lambao tahtwad, agga mitte nenda et
raisuks üllejääb.
§. 25. Katki leigatud, tored kartuhwlio kolbawad, kui neid nllearro pailo ei anta, lammastele kül.
Lambad peawad agga nendega aegamöda willutud sama,
ning kui naad neid essite süa ei tahha, peab wähhe
sola peäle puistetama. Essimissest otsast antakse neisi
kartuhwlidest üks nattuke (pole naela ossa), siis saab
ikka jure pandud, senni kui 2 naela täis tullewad;
ennam ei tohhi koggoniste päwaks anda. Emma>lammästete, mis kcmdwad ehk nöddro tallesi immetawad,
antakse piggem pole naela wähhem, ning selle eest ennam heino, ehk nattukke wilja. — K u i lammas polle
tuhwlidega willund, ehk neid pailo saab, siis temma
saab ühte santi passatöbbe. K u i tuhwliste körwa mitte
küllaks kuiwa toito ei, anta siis lambad jäwad aegamöda wetöbbiseks: kui lambad 2 naela tuhwlid sawad,
siis neil nael heino ning kol»n naela oddra-hagganud
päwas ärra kulluwad (wctta 2H damas paragrahwis);
kui öseks ölgi etle antakse, siis wöib neist Hagganattest
pissut mahha wö'tta.
K u i tuhwlid kuiwa ajal ülleswöti, nenda et neil
suurt muloa ümber ei olle, siis wöib neid kül pessematta katkileikada ning lammastele ette anda, parrem
on se agga ikka et neid ommetigid köwwade ludadega
puhtaks öerutakse; sedda puhtaks öerumist wöib ühhe
sure l a i a l i s s e t ö r r e woi kasti sees tehha, kelle pöhhi
tuggewatte, kantlikkutte lattidest ni tihhelt tehtud on,
et pissuksed tuhwlid mitte, muld ja liiw agga kül
läbbi.sawad. O n tuhwlid agga wägga kärnased ning
mullased, nenda et naad kuiwalt puhtaks ei lähhe, siis
peab neid enne leikamist pessema. Pessemisse tarwis on
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head massinio (riistad) ehhitud, neist sünni agga siin
mitte öppetust a n d a . — K u i lamba lautas ehk mu
sojal kohhal, kus külm pahha ei sa tehha, rumi kül
on, siis wöib senna ühhed tarjad üllesehhitada, kus
kartuhwlid kuiwamisse pärrast peäle laotakse.
Need
tuhwlid wöiksid siis nenda kui tänna pestud, ö läbbi
tarjade peäl weest ärranörguda, ning siis Home leikatud ning södetud sada. —
Mullased ja wägga märjad tuhwlid ei kolwa mitte lammastele; mäddand ning
külmand tuhwlid ei. tohhi koggoniste antud sada, fest
need tewad mitmesuggused rasked tö'bbed. — Leikamisse tarwis on mitmesuggused massinid; need mis
kartuhwlid öhhukste, laialiste tükkideks leikawad on
parramad. —
Eklisi polle tarwis tuhwliste sekka
panna. — Et noored aastased lambad tuhwlisi wähhem, ning talled neist ühtegid ei sa, on jubba 24 dama
paragrahwis ööltud.
Wina-praak, oddra-ehk kaerachagganattcga sulbiks
tehtud, kolwab ka lammastele; parrem on agga se kui
tedda emmalammastele mitte, waid oinastele ning ahtrade ehk ka tappi lammastele üksi antakse. K u i emma-lambad wägga rohkeste sellega södetakse, siis surrewad pailo nende talledest ärra; keige ennam agga
peab tallesi, mes immetawad selle eest hoidma. Praak
ja tuhwlid ei wo'i mitte seltsis sööta, fest nemmad
teeksid siis aegamöda pahha. Praat pea mitte pea?
toit, waid korwane ollema, nenda kui jubba enne ööloi;
temma peab lambale wöi eest, hein ja hagganad agga
lewwa eest ollema. Mönnes kohtas jodetakse lambud
prakaga; minno arwates on se agga parrem et tedda,
sulbiks tehtud, södetakse ning selge weega ükskord päwas jodetakse. K u i lammas päwas ühhe naela heino,
ühhe hea söti oddra-ehk kaera - Hagganast sulpi, ning
ühhe ehk poolteist naela hernewarsi saab, siis wöib ta
wägga rahhul olla; ülle sedda wöib ka weel üks pis-
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suke sollt ruggi,ölgi antud sada, nemmad jöwad seält
ommeti mönne ladwa ärra.
Se sulp saab ühhe törre sees tehtud, kellet kaks
pöhja on; se peälminne pohhi on pissuksi aukosi täis,
ning temma seisab mönne pu-tombi peäl lahti törre sees,
nenda et tedda wäljatösta wölb. Üks puust nagga
käib siis, nenda kui ölle prulimisse-törre jures, püsti
möllemattest pöhjadcst läbbi, et sedda weddelat praaka,
ölle-wirre w i i t , alt wälja lasta wöib. — K u i sulpi
tahhetse tehha, siis pannakse esmält törre pöhja üks
waksa paksune kord hagganud, siis kalletakse tut kewa
praka nenda laialt peäle et koro ülle inärg o n , siis
pannakse M e hagganuo ning siis M e praka kord
awalt peäle, senni ikka kui törs täis saab. Üks mees
peab agga selle jnres ühhe punuia ehk hargiga waggusi neid hagganuo mahha tupima, et neid ikka ennam
sisse lähheks ning sedda praka mitte wägga pailo tarwis ei ollcks, fest lammaste sulp peab hopis köwwam
ollema kui se on mis nuumhärgadele tehhakse. Külmal ajal maetakse siis sedda sulpi weel kuiwa hagganatega kinni, et temma seäl all hästi pehmeks weaks,
ning ärra ei külmeta.
Sel wifil ta seisab siis öse
läbbi; homingo öiete warm tehhakse siis nagga lahti
ning lastakse wiimne praga-tilk wälja nörguda*). Lounaks siis wiakse sedda pakso sulpi södi-kartsade sisse. K u i
ta weel soe on siis pöörtakse ja jahhutakse enneminne
weel kartsade sees senni kui temma üsna ärra)ahtund;
siis puistetakse weel nattuke penikest sola (üks wähhike
peo täis 24-ja lamba ehk ühhe sötikartsa jäuks) senna peäle ning seggatakse hästi sisse. K u i se keik tehtud o n , siis lastakse lambud kallale; nemmad söwad
sehhukest sulpi hea melega, kui naad sellega willund
on- Igga üks wöib kül issegid möista et siis, kui
sola sulbi peäle pannakse, muud solaandmist tarwis
ei olle. Kewwade kui lambud karjamale willutakse
^) Sedda wäljanörgund praka antakse weistele.
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ning üks ehk kaks näddal enne sedda, ei ja ennam
sulbiga södetud. — Igga näddali taggant peab selle
sulpt'^törre kahhe pöhja wahhe (mis kaks tolli korge
wöib olla) ärrapuhhastud ja ärrapestud sama, fest je
paks praak mis senna wahhele korjab, hapneb wägga
liga ärra, rikkub sulpi ja lammaste terwise. Se peälminne aukodega pöhhi peab siis igga kordas wäljawöetud ja ka pestud sama. — Se törs wöi mitte lamba
tallis seista, fest se praak, mis wahhest mahhapillutakse, lähheb seäl sojas wägga liig aisema.
Kus
wägga wähhe prccka hagganate peäle pannakse, seäl ei
olle kahhe pö'hjaga tört tarwis.
§. 26. Lammastele antakse ka kossumisse pärrast wilja süa, agga wägga pattuke, sest paljo wiljasöötminne teeb lambale ülle arro pailo werd, ning selle
läbbi mönned Haigussed. Kaerad ja oddrad kolwawad
keige parreminne lammastele, ka herned on wägga
head. Kaero antakse terwelt; talled pealsid tedda ikka
sama, sest temma kossutab neid hästi. Oddre lastäkse
ühheks jämmeks tangusugguseks jahhuks nink antakse
märjaks kastetud eklittega, mis agga ö'iete peniksed
peawad ollema.
Herni leötakse ö läbbi wee sees,
ning antakse siis teise päwa ette. — Wilja söötmisse
jures peab ikka tuggewast ölgi ning hagganu antud
sama, selle pärrast on se ka hopis parrem et sedda
wilja körrega seltsis, nenda km tedda völlalt tuakse,
ette antakse; volle siis rehhe jures kütmist, peksmist
egga ka jabwatamist tarwis, ning volle ka kartust et
mö'nni lammas pailo ühhckorraga süa, ning selle <äbbi
waewa nähha wöib. Ka talledel kolwawad nioetud
kaerad wägga hästi, ning neil peaks ka neist ilmalgid
mitte pudu ollema.
Lehtes puchaggad on ka üks wägga hea ja terwe
toit. Heinaku essimesses otsas, raiotakse need penikessed oksad, kus tuggewast lehti peäl o n , pude otsast
mabba, seotakse kimpo ning kuiwatakse ühhe willo.
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agga ka lahke tulese kohha peäl paar päiwi; keige kergem on se kui neid kimpussi suurde pude ümber püsti
pannakse. Saand naad seddawisi paar päwa seisnud,
fest üsna kuiwad naad tohhi mitte olla et lehhed peält
ärra ei kukku, siis wiakse neio ühhegi küni sisse, kattüsse alla. K u i nisuggust küni ei olle, siis wöib neid
" ka, ühhe körge kohha peäl lamba-talli lissioal, kuhja
panna; neid haggo pannakse nenda et tüio wälja-pole
tullewad; kuhja peäle pannakse kattusse wiit ö'lgi ehk
roogu, et wessi ei wöi sissekäia. — Kui nende lehtedel talwe omma kenna rohhelne karro o n , siis on
nemmad weel parremad kui heinad; on nemmad agga
mustaks wäddand ehk alletand, siis nemmad ei kolwa
kuskille. Löhmuspu-, wahtra-, awa-, t'amme-, sare-,
leppa-, kasse^ning sarrapulehhed kolbawad keik. —
K u i naad agga sui ussidest wägga ärrarikkutud on,
siis neio ei sünni raioda. —
Wetö'bbised lambad ei
so mitte leppa-haggu; agga ka mönni terwe lammas
ei tahha neid. —
Manna oksad ning kaddakad torelt pärralt, wastalt raiotud ja södetud, on wägga t e r w e d ; lainbad
ei so neid agga surest; naad rikkuwad ka willa pailo
ärra; nälja aiaga naad peawad agga segid pärrast
aitama. Iljako kirjuti et lambad männa-hagga söötmissest, willa närrimisse ja kiskumisse üllejätwad.
Talwe, näljaga, wöib ka kannapä^rohtusi nita ja
lammastele anda; lummi ja wessi peab agga enneminne peält ärranörgund ollema.
Hernewarred on ka hea toit; sedda warreminne
neid össuti, sedda parremad nemmad kossutamisse polest on. Naad ei tohhi agga koggoniste mitte sumbund ning alletand ollema, sest siis naad tewad pö'hjatamad fahjo.
Hernewarred on wägga head, kui
neid auekuiwalt pekseti.
S i i n olgo nüüd weel o'tud, et keik wiimne toit,
olgo tuhwel, hein ehk ölg süggise
>arrel
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kossutab kui kewwade, fest sedda kauaminne ta seisab
sedda wähhemccks temma kossutamisse wäggi lähheb.
Selle pärrast södab üks tark lambrine süggise piggem
pissut wähhem, ning kewwade nattuk ennam. — K u i
m pailo tuhwlisi ei olle, et talwe läbbi anda saaks,
siis on se ikka parrem et neid süggise poolt södetakse;
polle siis karta et külm nendel pahha teeb. —
§. 27. Igga kordas kui södetakse peawad lambad wälja, ja mitte enneminne sisse lastud sama kui
keik walmis on; fest iggapiodi peab hoitud sama et
nende wil rüggiseks ei sa. —
Künnad ning kartsad
peawad iggakordas enne söötmist hästi puhhastud sama,
et mitte wanna toit sisse ei ja ning uut lammaste
eest leilaks ei te. —
K u i kartsade sisse heino üllejää'nd, siis lambrine peab warsti watama mis wigga
nendel on. Leiab temma middagit süüd, siis peab ta
sedda warsti üllemattele ütlema, ning parremad palluma.
Wägga rummal on lambrine agga siis olnud, kui
temma ni pailo heino ette annud, et lambad iirra ei
jaudnud süa. Keik ellajad, mis mälletsawad, täitwad
essite ühhe jäo toidoga omma köhtu, ning hakkawad
siis warsti mälletsama; mis siis ennamaks nendele ette
antud on, kui se jäggu mis nende sisse mahhub, se
M b ülle. Se toit agga, mis üllearro andmisse läbbi
üllejänud, ning mis ellaja hinge haiso ja auro ennese
sisse weddand, ei tahha lambad egga muud ellajad
ennam heal melel süa; segidpärrast peab agga nisuggusi üll^äänd heino ikka alwematte lammastele (oinadele) ehk weistele paigale pandut sama. —
Sest
wöib nüüd iggaüks arwata ja möista, et üllearro söötminne paljaks raisuks on.
Z. 28. Talwe södetakse lambud ennamiste kolm
kord päwas, parrem on agga kui nendel se sammo
toit nelja korraga kätte antakse. Keik ellajad söwad
ja kossuwad parrem, kui naad mitmel korral nattuk

awalt süa sawad.
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Lühhikste pawadega peab ösel küünla-tullega södetama. K u i lambud öhtu ämmarikkul södeti, siis
peawad naad homingo kello ^ jälle sama, nenda et
se ösene wahheaeg mitte peäle 4 ^ tundi pitk ei olleks.
Tullega peab wägga kassinast ümberkäidut, ning tedda
pea ta mitte latorni seest wälja wöetud fama. — Oseks
antakse lammastele ikka ölgi, hagganud ehk muud alba
toito, mis naad nenda hea melega ei so, fest pitka ö
sees nemmao söwad tedda nälja pärrast parreminne.
Homingo sünnib ka, kui öseks ei tahhetsi anda, alwe^
mat toito söta, agga päwas on lammastc köhhud ennam täis.
Z. 29. Lambad ei wöi mitte keik ühtewisi södetud sada; järad peawad kargamisse ajal wägga head
süa ning ka nattukse wilja sama; talled, ja emmalambad, mis immetawad, tahtwad ka tuggewast head toito;
aastased ja kahheaastased noored lambad ei wö'i ta
mitte alwalt petud sada; siis jubba tullewad hopis
ahtrad lambad ja keige wimaks oinad. Oinastele wöib
feige alwemat toito anda, kui naad agga seddawisi
sawad et naad lahhaks ning ka haigeks ei lähhe. —
Wätimad, sandi rammoga, ehk haiged lambad peawad
isseärranis petud ning parreminne södetud sama, et
naad jälle rammo wöttaksid.
Mo'nnes kohtas antakse ka lammastele, mis tatlest immetawad ehk mis sandiks läinud, joma sisse
jahhu.
Essimissest otsast nemmad ei tahha sedda
mitte hea melega j u a , senni wöib siis ikka nattuke
sola sekka pannq; kui naad sedda jahhust wet agga
ennam ei pölga, siis ei tohhi ka ennam sola jure panna. Lambrine peab siis agga wägga murret piddama,
et kunnad ikka kassinad olleksid, ning jomaaeg mitte
happuks ei lähhe. —
Parrem on kui lammastele
tanguks lastud w i l j a , mis wega wägga pissut kasta
wöib et ta ei tolmuta, södetakse, ning selget wet jua
antakse.
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s. 30. Lambrine peab ni pailo pöhku lammastele alla pannema, et tail ikka kuiw ning kassin on.
M i s lambad södi kartsade sisse järge jätwad, ei tohhi
mitte iggakordas mahhaheidetud sada, fest kui tuggewasi ölgi södetakse, jääb hopis ennam kartsade sisse
järge kui lammaste alla tarwis on; mis siis üllearro
mahhaheidetakse, on sureks kahjoks, sest pöhk saab raisatud ja sönnik ei kolwa ka mitte. Lambrine peab
agga se kartsade sees üllejäänd pöhho, mis temmal
tarwis ei olle, koggosidduma ning hobbuste-ehk weiötelautade jäuks paigale pannema.
Ölgi pea ilmalgid enneminne sönniko peäle mahha
heidctud sama, kui lambad tedda ei olle läbbi-otsind
ja läbbi-söönd.
Z. 3 1 . Lambrine peab omma karja tallis mitmeks ligiks jäggama, nenda et iggas likis 30 ehk 60
lammast on. Igga ligi wahhel on wahhekartsad, ning
igga ligil on ommad södikartsad ning omma jodikünna. Nisugguse pissukse ligi seas ei wöi lambad
ennast nenda muljada, sötkuda ja ennesel nenda pahha
tehha, kui sures likis kcrgest sünnib. — Oinad, jar a d , emmalambad, talled, iggaühhed sawad isseärranis ja isse likis petud. Lambrine wöib ka siis, kuida
tarwis o n , ühhe ligi ennam ja parrem söta kui teist.
— Lambrine wöib kergest nenda seäda, et tarwis ei
olle sööti ajal keik lamdu ja keik liki aue lasta; eest
otsast wöib ühhe ligi oinad wälja, ja nende tühja latsi
peäle se liik, mis warsti seäl körwas on, lastud sama;
nenda lastakse siis keik wiimse ligi ühhe latsi eddaspiddi ning hakketsi siis taggcmd otsast liik awalt söötma;
igga kordas kui ühhe ligi kartsad täidetud on, lastakse
warsti selle zäggo lambad kaAale.
Z. 32. Wägga hea o n , kui lambrine igga ligi
seast ühhegi lambale wahhete wahhel peost nattukse
leiba ehk wilja annab; need willuwad seddawisi waaks
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ning tullewad kutsudas jure. Tülle kahjs jures ei wöi
neio wahhest koggoniste mu wisil wälja sada. —
§. 33. Lambad söwad ja kossuwad hopis parreminne kui nemmad wahhest nattuke sola sawad. Nemmad söwad ehk noliwad sola wägga hea melega, ning
sc on nmdele ka wägga terwe, kui tedda agga öigcl
ajal, ning mitte wägga pailo ei anta. Pailo sola söötminne teeb aegamöda köhtu nöddraks, ning wimaks
lamba passal ehk wetöbbiseks. Üks toop sola arwetakse lambale aastaseks jäuks; sedda antaksc ennamiste
kahhekümne korraga, jahhudega seggatud, kätte. Talwe
fuiwa sodi ajal, kui ilmad wägga uddused ning sajo?
sed ei olle, siis wöib igga näddalis korra sola anda,
25 lamba jäuks peatc.gga üks toop; sedda toopi sola
seggatakse enneminne ühhe küllemitto oddratangudening ühhe werendi (ehk poole) küllemitto katki purrutud kaddakannarjadega. — Kaddaka marjo pannakse,
kui neid katkipurruda tahhetse, ühhe kotti sisse, siis
kottiga parrandu peäle, ning siis lücckse ühhe raske
pu-nuiaga scnni pihta, künni marjad kotti sces penikesftks läinud. Neid tangusi wöib wägga pissut wega
kasta/ nenda et naad ci tolmuta. -—
K u i karta on et lambad öigeo terwed ei olle, siis
wöib ka iggakordas sola scgga wihhasi rohtusi panna,
nenda kui 7 ^ dama paragrahwis öppetakse; kui agga,
lambrine omma lammaste terwise peäle öiete j u l g e
wöib olla, siis polle sedda tarwis. N i hea t e r w e
innimessel, kui ka terwe ellajal, on keiksuggused kam
ged rohhud piggem többcks, kui headusseks, waid Haigele nemmad kölbawad.
Saoste, märgade ilmadega polle tarwis sola anda,
muido wöib tedda agga talwe läbbi korrapärrast kätte
antud sada. Kes ei tahha igga näddalis, se wöib
igga kahhe «äddali secs korra sola anda, agga selle
eest pissut ennam. Lambad näitwad issegid omma
sola tahtmist, f«i nemmad seino noliwad. —
Kui
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kartuhwlid ehk wina-pragast sulpi södetakse, siis on
feige parrem kui igga pääw, wägga nattuke (pole kort r i ossa 24 lamba jäuks) penikest sola selle toido
peäle puistetakse ning sisse seggatakse. —
Kewwade
pari näddali-aega enne wäljalaskmist, m'nk ka wäljakäimisse mal ei tohhi ennam sola anda. K u i lambad
werske, nore rohhuga weel sola sawad, siis on nem?
mad warsti passatöbbes. —
S u i läbbi, kui lambad hea lihhawa karjama peäl käiwad ning wägga
palla ei olle, polle ka tarwis sola anda. Kui agga
kestsuil wägga palla, ning karjamaal keik rohhud ärrakörwend on, siis wöib wabhest sola anda, agga sedda
surcma murrega peab lambu siis ka we-aukode jurest
ärrahoitama. — Kui lambad sui tallis nidetud werste
härjepäga södetakse, tahtwad nemmao ka mö'nned korrad sola. —
,
Lambrine peab ikka murret piddama et sel päwal
kui sola antakse, lambud enneminne jodetakse, sest
pärrast sola-andmist ei tohhi koggoniste enne teist päwa
jota. —

Teine Peatük.
Lamba kmgamissest, talle-sündimissest ja hoidmissest.
Z. 34. Lammas teeb 20 ehk 2 1 näddalid pärrast kargamist, talle. Selle järge saab se aeg arwetud, millal järad lammaste segga lastakse. Hea on
se, kui keik talled kahhe kuga kä'tte tullewad, ning nende
sündiminne nisugguseks aiaks weab, kus lambrisel aega
kül o n , neid wisipärrast üllespassida ja söta. Selle
polest on siis keige parrem talle-lullemisse-aeg, kui
lambad, talwctoido peäl, tallis ftiswad, kas talwechakkatusse ehk talwe-löppetusse sees; kcsitalwel wöib kang^
külm tallestele pahha tehha, kus agga hea soe tail on,
seäl polle sedda karta. —
Ennamist lastakse Meioning Iani? ehk Mihkli- ning Winakuus järad emma-
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lammaste segga. Need talled agga mis talwe^hakkatusses, talwe?ku ümber sündiwad, kossuwad parreminne ülles, fest nemmad sawad head kuiwa toito;
kewwadissed, nöddrad talled )äwad werskest rohhust
saggedast többiseks. Kus agga hulk ellajad ja nappist
toito on, seäl peab kül tallettullemisse aega kewwadeks
seädma, fest warrakult sündind talled söwad talwel
ühhe hea tükki heino ärra.
§. 33. Lambn'ne peab wägga murret piddama
et ka umbest need järad lammaste jure sawad, mis
wannematte käest temmale näidetud ja kästud on.
Perremehhel on se sureks kassuks ja lambrisel sureks
auks, kui temma karri paljo, ja head, ühhesuggusid
penikessi wiNo annab; ja möistlikkul wisil prugitud head
järad teggewad ftdda keik. —
Üks lambrine ei wöi
mitte sedda tarkust sada, et temma lamba willad wägga
selgest tunneks ning seddamöda ütleks, missuggune jäär
ühhegi lambale keige parreminne kolwab; selle pärrast
temma agga peab nüüd wägga murrega watama et
umbest sedda wisi tehhakse kui wannemad ning targemad wäljamöistnud. —
Lambad peawad keik nummertud ollema, et eksitussed ei sünni. Neid numrio
tehhakse täkkediga kö'rwade sisse, ühhe seks walmistud
riistaga: üks täkke wassako körwa allumisse äre sees
tähhendab I , parrema'körwa allumisse äre sees 1 0 ,
wassako körwa peälmisse äre sees 3, parrama körwa
peälmisse äre sees 3 0 , wassako körwa otsa sees W O ,
parrama körwa otsa sees 200.
K u i weel suremad
saddade numrid tarwis on, siis lüakse auk läbbi ühhegi
körwa.
Nende täkkedega wöib keiksuggused numrio
külge panna. Mitmes paikas on agga nisugguöte täkkedel teised arrud peäl, kui siin üllespandut.
§.36.
Mönnes kohtas wallitsetakse iggaühhe
kargamisse jära jäuks üks pissuke liik emmalambud;
nisugguses likis ei pea mitte peäle 30-mend lammast
ollema. Lambrised peawad siis holega watama et
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mitte need ligib seggaminne ei lähhe, ning et ka mitte
teise ligi jäär teise ligi sekka ei sa, waio et igga liik
sedda jära saab mis temmale möisteti. —
K u i agga tahhetse et igga ühhe emma-lamba jure
nisuggune jäär saab, mis temmale willa polest keige
parreminne sünnib, ning et ka järad isse liga kargamisse läbbi rammutumaks ei pca minnema, siis teh?
hakse ni mitmed kaued (ehk lattrid), kui kargamisse
järi on. Neid lattrid wöib keige parreminne lauda?
dest ehk tihhede tarjadest tehha, nenda et järad teine
teist ei n ä , sest muido sünnib se saggedast, et mönni
jäär omma lamba pölgab ning teise jära lamba him?
mustab, kedda ta selgest nääb. O n need lattrid keik
walmis, siis pannakse need wannemattest wäljamöistetud järad nende sisse, ja tehhakse igga ühhe järale,
isse kohha peäle, ühhe höbbe?rubla suurdune mark,
mis tarwis keige parrem üks sinnine wärw, mis I n digo hütakse, kolwab. Ühhe järale wöib turja, teisele
külge, kolmandamale reie peäle, ehk km'oa isse tahhetse
ning tarwis lähheb, sedda wisi märki tehha: essite teh?
hatse selle kohha peäle, kuhho märki tahhetse panna,
willa pissut märjaks, siis öerutakse senni selle wärwiga,
kui wil nahhani sinnine on; se mark seisab siis aasta
läbbi, senni kui tedda ärrapestakse.
S i i s lastakse homingust Päwa taustes, ehk kui
agga nähha wöib, wcel warreminne, ühhe, ehk sedda?
möda kuida karri suruti o n , ka ennam neist alwe?
mattest järadest, mis agga head tullised ja hakkajad
lambud tagga aiama o n , emmalammaste sekka. En?
neminne agga seotakse nende järadele keskele köhho umber üks pissuke linnune pol ette, nenda ct nemmad
biete kargada ei sa. Nemmad otsiwad ja aiawad siis
warsti neid lambud tagga, mis jära jure tahtwad.
Neid lambud nüüd lambrine wöttab warsti kinni, wa?
tab ramato seest järge missugguse järale tedda möistetud on, ning panneb tedda siis selle jure. —
Kui
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se lammas ükskord ö i e t e , ehk, fuida mönnes kohhas
tehhakse, kaks kord järast on karratud, siis lambrine
wöttab tedda wälja, teeb temmale selsammvl wisil ja
sellesammo kohha peäle ühhe mä'rgi, kui järal tehtud
on, ning lasseb tedda siis kargatud emmalammastele
walmistud isseärranisse kohha peäle. Wahhcst ei sa
mönni lammas essimissest kargamissest weel mitte tineks; selle pärrast peab mönned korrad ühhe neist alwemattest järadest, kellel jälle pöl ette seotakse,' ka k a r r a t u d e m m a l a m m a s t e l i g i sekka lastud sama, et
temma neid ülles otsib mis weel ahtrad peaksid ollema.
Leiab temma nisugguse, siis lambrine watab ramatust
(kus igga lamba kargamisse pääw üllespandut peab
ollema), mitto päwa selle lainba kargamissest möda
läi'nud. Leiab temma et se jubba 8 päwa ehk ennam
taggatsi olnud, siis temma panneb sedda lammast j ä l l e
omma w ä l j a m ö i s t e t u d j ä r a j u r e , ning lasseb
tedda uest karrata. — O n agga se essimenne kargaminne kolme ehk nelja päwa eest olnud, siis polle tarwis sedda lammast tähhele panna, fest lammas himmustab ikka weel mönne päwa pärrast kargamisse.
Üks jäär wölb päwas wägga hästi kaks lammast
karrata, ühhe homingo ning teise öhto. Lambrine teeb
siis öhto nenoa sammoti kui homingo. Ennam kui
kaks lammast polle agga ka tarwis päwas jära ette
wia, sest wägga sagge kargaminne teeb järad lahhaks
ning rammutumaks; kui agga jäär rammuta ehk suutmata on, siis sündiwad temmast ka wätimad, nöddrad
talled.
K u i 8 ehk 10 näddali sees keik emmalambad seddawisi karratud on, siis pannakse weel ühhe ehk kaks
neist keige p a r r e m a t t e s t j ä r a d e s t karja sekka, et
nemmad need mönned lambad, mis weel ühhe korra
karrata tahhaksid, ka weel aega möda arriksid.
Järad peawad kargamisse ajal hästi södetud
sama. Neil antakse homingust enne kargamist ühhe
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kortri ossa wega leotud hernio, launaks ning öhtuks
agga iggas kordas kortri-ossa kaero. Naad peawad
hopis tallis seisma, ning tuggewast hea heindega ehk
nidetud rohhudega södetud sama. —
Ka emmalanibad peaksid kargamisse aial head rammused ollema,
fest nnll'oo nemmao ei tahha jära wastowötta.
Z. 37. Mönned näooalio enne talle tullemisse
aega, antakse lammastele vissut rohkemad süa, et nendel
eetsipiddi ennam pima olleks; O n agga lambad wägga
rammuftd ehk kui naad ennegid jubba rohkest suä sawab, siis polle sedda tarwis, sest üllearro rohfest toioust nemmad saaksid siis ka üllearro pailo pima, mis
uddarale ning tallele waewa ja haigust teeks.
Z. 38. Tined lambad peawad wägga kassinast
ja murrega hoitud sama, keige kohkumisse, muljomisse,
toukamisse, kargamisse ehk mü ä'kkise hopi ning pahha
eest; sest km neid nenda holega ei hoita, siis sündiwad
pailo enneaegsed, surnud tallesi. Selle pärrast peawad lambrised ikka wärrawa samba ehk kartsa nukki
edde astuma, kui lambad laudast »välja ehk sisse laslakse, siis lambad ei sa nisugguste wahhede, köwwade
asjade wasto putuda. Lambrine peab ikka tallis tassakest ning melega käima, et temum mitte lambud ei
kohhuta, ning, kui nemmad maas on, üllese ei aia. —
Se on warsti nähha kui lambrine hundi wisi nende
seas kargab, ning neio kennasti ei pea; nemwad kartwad tedda siis, ning jooswad nurka kui ükskid lautn
tulleb.
Kus agga üks tark melelik innimenne neid
wallitseb, seäl nemmad on waad ning ei karda sü'skid
pailo, kui kül üks wö'eras nende seas käib. — Lambrine peab ka murret piddama et lammastel tallis rumi
kül on, sest tine ellajal on hopis ennam rumi tarwis
kui ahtral. Ka södikartsud peab kül ollema, et lambad ennast söma jurcs ei mutsi egga sötku.
§. 39. Kui lambal talle teggeminne pea kätte
tulleb^ siis temma uddar lähheb sureks ning annab.
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kui wätakft, pima; wimccks temma sündimisse-lige paisub ka ülles ning lasseb ühte nilwa wälja. —
S u i aega wöib nisugguseo lambad talli jätta,
ehk ühhe lissida koppli ehk aea sisse panna, kui teised
kaugele karjamale lähtwao. —
K u i lammas talle
hakkab ilmale sünnitama, siis temma lähheb ennamast
ikka ühhe talli nurga sisse, ning leiseo andwad temmale ka warsti rumi. Wägga arro on se et lammas
hulga segga talle teeb.
§. HO. Üks murrelik lambrine maggab ikka lautas omma lnmmaste jures; talle teggemisse aegas on
agga temma kord ni häsn öse kui päwa lammaste jures lautas olla, et temma warsti selle lambal kes talle
teeb, kui tarwis on, aioata saaks. Temma peab öse
mönned korrad, sure murre- ja holega, et temma mitte
lambad ülles ei kohhuta cgga tullekahjo ei te, latornitullega talli läbbi käima, ning warsti talled, mis sündind o n , omma emmadega kaue sisse töstma. Üks
hea lambrine ärkab warsti ülles kui üks lammas, mis
talle teeb, öhkab ning abbi hüab.
§. H I . Sure hädda sees wöib lambal talle teggemisse jures w ä g g a pissikest ja k a s s i n a s t aidata
kergest on lambal ehk ka tallel pahha tehtud. —
Se on kül wägga arro et wanna lammas raskest talle
ilmale toob; noorde lammastel, kes essimisse talle tewad, juhtub se kül wahhest, agga kui ta ka omma
öige rammo sees on, siis toob ta tedda wimaks enna,
mast ommeti ilmale.
§. 42. K u i pailo tallesi ühhekorraga sündiwad,
peab lambrine murret piddama, et igga üks ka o m m a
emma jure pannakse, fest wägga arro on se et lammas wöera talle ommaks ja armsaks wöttab. Lammas
.ei lasse sedda wöerast talle immeda, sötkub ja pigistab
tedda, mis läbbi nisuggused talled ennamist ärrasurrewad.
§. 43. Lambrine peab murret piddama et lammas omma talle warsti heasti puhtaks nolib, mis no3^
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red lambad wahhest tehha ei tahha. K u i lammas
omma talle puhtaks nolind, siis temma armastab tedda
pärrast ka ennam, ning tat ei külmeta siis ka mitte
nenda kui märjalt. O n se ni!w, missega ta! ilmale
tulleb, temma peäle ärrakuiwand, sü's se seisab mönda
aega ta peäl; se teeb sedda talle näutamaks ning on
temma terwisele ka sant. — Mönned pmstawad, kui
tarwis on, penikesseks taugatud sola talle peäle, ning
pakkuwad siis wannale nolida; kui wanna siiskio sedda
ei te, peab se solane nilw leige weega ärrapeötud, ning
se tat ride ehk sönniku alla nenda maetud sama et ta
pea Hingamisse pärrast wäljas on. Saand ta seäl
ärrakuind, siis wöetakse tedda wälja ning immetakse
wanna al.
Z. M . Se wil mis emma uddara peäl on, peab
warsti sündimisse järre! (kui lammas jubba solika otsa
sisse weddand) kassinast ärrawöetud sama, et tal sedda
mitte immemisse jures pimaga seltsis alla ei nela.
Tal hcckkaks pärrastpool ka karruse uddara peält, ülleantusse polest, willo noppima, ning willuks seddawisi
willa-sömist. Sehhuke ärraneeltud wil rullib ennast
talle soolde sees koggo ja teeb neid umseks, mis läbbi
mönni kenna tal ärrasurreb. —
Kui talled jubba pissut suremad o n , siis mönni
neist kissub ja närrib will« omma emma külgede ja
reite peält; nisuggused talled peawad warsti isseärra?
nis pandut, ja mitte kauamaks emmade jures petud
sama kui nendel immemisseks tarwis on. Na ad peawad agga, kui nemmad pissukessed on, mitto kord pä?
was emma alla sama.
§. H6. Emmalammas saab omma tallega kauest
wälja töstetud, kui lambrine nääb et ta talle illusasti
wasto wöttab, hoiab ja immetab. Noorde lammaste
jures wö'ttab se wahhest hulga aega. Wannad lambad, mis kül warsti talle hoida wötwad, peawad segidpärrast 2 ehk 3 päwa kaues seisma, et talled sel
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mal, rahhu sees, toekamaks lcihheksid. — Kaued polle
muud ühtegid kui kartsadest tehtud pissukessed lattrid,
kus lammas tallega sisse rumib. —
N i kaua fui lammas talle hoida ei wötta, peab
lambrine keige wähheminne kuus kord päwas talle temma al immetama, ning sedda homingo öiete warra
ning öhtu öiete hilja teggema. Kui tat ni nodder on et
ta isse immeda ei sa, siis peab temmale nissa suhhu
pandut ja piim sisse lüpsetud sama; seddawisi peab
ni kaua teggema, kui ta ni pailo rammo saand et ta
isse immeda sudab. — Lambrine wöib ka omma su
pima täis wötta, ja sulle läbbi talle suhhu pissikest
laska; selle sulle otsa ümber peab agga nattuke takku
ehk niti mässitud ollema, et talle su pahha ei sa.
Z. M . Se essimene emma-piim on tqllel wä'gga
terwe; temma puhhastab talle köhtu ühhest sandist,
mustast, waigusest rojast, mis talle kioduma panneb
kui se sisse jääb. Selle pärrast pea siis mitte, nenda
kui enne mö'nned rummalad lambrised teggid, se essimene piim mahha lüpsetud sama. —
K u i mönne
rammuse lambal enne talle^teggemist uddar wägga pima
täis on, siis peab kill ni paljo mahhalüpsma, kui tarwis on, et uodaral waewa ei olle.
Z. <H7. Necd talled, kelle emmadel nappist pima
on ehk ühtegio ei olle, peawad teiste lammaste al^
kellet talled ärrasurnd ehk kellet wägga rohkest pima
o n , i'mmetud sama. Ka penikste nissadega lehmade
al willuwad kangemad talled immema. K u i tal alles
nodder on ning tedda lehma pimaga sulle läbbi immeta
tahhakse, siis peab temmale essimisse näddali wägga
kassinast ja nappist sedda pima antud sama, fest kui
ta warsti pailo saab, siis surreb temma ärra. K u i
essite pari näddali läbbi selle lehma pima segga piss
sut penikesseks taugatud sukksud pandakse, siis on se
wägga hea ning siis polle selle andmissega ka nenva
karta mitte. Se lehma-piim peab warsti nenda soialt

antud sama, kui temma lehma alt tulleb; temma ei
tohhi mitte seisend ning üsna jahtund olla. Se riist
kus sees sedda pima petakse, ning ka se sulg mis läbbi
tedda immetakse, peawad iggas kordas hästi ärrapestud
sama, et naad ei apne. K u i talled jubba kangemad
on, nenda et naad isse lehma al immewad, ning kui
naad jubba selle pimaga willund on, siis naad kossuwad taga hästi.
§. ^ 8 . K u i tal omma emmaga kaue seest wälja
ning surema ligi sekka pannakse, saab temma enneminne nummertud. Ka siin surema ligi seas peab
lambrine saggedast järge watama, kas ka igga lammas
omma talle illusasti immetab. Wägga hea on kui se
liif, kus need kaue talled M a wastalt sisse töstetakse,
ilmal suremaks ei liihhe kui 10 ehk 20 wanna, sest
kui se liik wägga suur on siis mönni nödder tal ei
leia omma emma, ning will« ka ilmalgid tedda öigel
wisil ülles otsida. Kui talled kangemad on ning ommad emmad kennasti iggal nial leidwad, siis wöib
igga likis kül 60 ehk 60 wann« lammast olla. —
§. M
Jubba 10 ehk 1H päwa pärrast sündimisse antakse tallele nattuke häid penikessi heino, ja
siis M e tumne päwa pärrast nattuke üllesleotud hernid ehk kurrehernid, selgid kaero ehk ka kaerad körrega
tükkis nenda kui neid pöllalt tuatse, isseärranis kohhas
ette. Kui talled willuwad selle isseärranis kartsa
seest söma, siis wöib selle kartsa ning emmalammaste
wahhel ühhe arrukste pulkadega wahhe-kartsa panna,
nenda et talled nende pulkade wahhelt läbbi ja södi
kallale peäswad, wannad lambad agga läbbi ei mahhu. —>
Kaks ehk kolm näddalit pärrast tallede sündimisse,
wöib neid jubba igga paäw, mönne tunni peäle, emmade seast wälja wallitseda, ning isseärranis kohtas
piddada, kus nendel siis ka kennasti toito ette antakse.
Sedda wannemaks talled lähtwad, sedda kauamaks
neid isseärranis petakse. Mönni päwade pärrast las-
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takse neid öseks, ja ka kaks kord päwas emmade jure;
kui siis jälle nattuke aega mödaläind, petakse neid ö'sete
fa isseärranis; nenda saab neid siis ikka nattuke awalt
emmadest ärrawillutud, nenda et nemmad nelja ku
wannadusse sees tukkis alt ärra sündiwad wötta.
K u i talled emmade alt ärrarvöetud. on, siis peab
neil ikka ühhe madoala, puhta künna sees selgc, werskc
wessi ees seisma, et nemmad iggal aial jua saaksio.
Igga pääw peab künna ärralopputud, ning kaks kord
uut wet sisse kantud sama. Keige parremad jodi künnad on nced mis männa.ehk kusc-laudadejt tehtud ning
siis ülletörwatud on; nemmad on kergeo tösta, ning
nende sisse ei sünni ka nifuggusi nilwa ning alled, kui
nendel, mis fasse- ja awa?pakkudest tehtud on.
Talled peawad ka sel a i a l , ning i t k a head

süa sama.
Z. 39. K u i talleo kolme ehk nelja näodalissed
on, siis leigatakse nende hännad lühhemaks, ning kohhitsetakse ka need järat-talled, mis siggimisse tarwis ei
kolwa. Iäradel leigatakse hännad nenda sammo lüh?
hidaks kui l ttedel, oinastel agga jätakse hea tükki pitkemaks, nenda et neid emalt tunda on. Talle Hand
peab ikka ühhe kondi wahhekohhal ärraleigatud sama;
lambrine leiab se kohha poidla künega ülles. Uttet?
ning jä'rat- tallel jätakse nappist kolme tolli ossa hända
järge, oinat-tallel agga wie tolli ossa. —
RunamiNne (ehk kohhitseminne) saab sel wisil
tehtud: kui agga tunda on et munnad kotti tulnud *)
siis leigatakse kotti külgest se allumene wahhe ots ärra,
ning muljotakse kahhe sörmega need pissukessed munnad wälja; mönni lambrine kargab siis rutto hammastega munnide külge ning tömmab neid sonega tükkis
wälja; mönni teine agga leikab siis wahhe noaga mun^
^) Se on ennamast ikka kolm näddalit pärrast sündimisse;
sedda norem tal on; seoda kergem kohhitseminne parraneb. —
Munnad ning munnid tähhendawad ühte.
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nad nenda sone otsast ärra, et ka üks tolli jäggu fest
fönest munnaga seltsis mahha tulleb. Tehku lambrine
kuidas tahhes, se lähheb ikka ühheks. Se kes hammastega munnio wälja wettnitad, jauab ennam; teine
kes leikab, ei te M e tallele ni paljo haiged mitte.
K u i agga leikaminne sandist tehtud saab, siis sone-ot?
sad hakkawad mäddanema ning tewad tallele tagga
järrel suurt waewa. — K u i munnad ärra wöetud on,
siis muljotakse kotti haaw sörmedega muioo koggo,
leigatakse hänna otsast ka se pissukse tükki ärra ja lastakse talle lahti.
O n järad jubba sureks kassund, ehk on naad
jubba wannad, siis on st runaminne tabbaram. Wannad järad peawad siis enneminne mönned näddälid
hopis emma-lammaste lissidalt ärrahoitud ja ärrapantud sama, et nendel suurt himmustamist ep olleks.
Nende leikaminne on waewalissem ning ei sünni kirja
läbbi selgest öppetada.
Lambrine saab agga nende
runamissega wägga kergest ühhe teise wisi peäl toima:
temma weab ühhe penikse, agga öicte w i s s i n ö r i
(kahhe?ehk kolmekordne sukkrunwör) kotti ümber, munnade peält, ihho wastust t u g g e w a s t i kinni, panneb
mönned sölmid peale et se nöör mitte lahti ei peäse,
ning lasseb jära siis jälle minna.
Kahheksa päwa
pärrast sette siddumisse, peab temma se munni kotti
n ö r i a l t ärra leikama; selle nöri temma jättab waggusi, se kukkud aegamöda issegio ärra. Kui se nöör
tuggewast kinni wetud o l l i ^ ) , siis on se kot üsna ärrakuind; on agga sandist seotud olnud, siis joseb leigatud kohha seest werd. K u i se werri tuhhaga seisma
ei ja ning tedda wägga pailo joseb, siis peab sedda
^) Keige yarrem on kui sedda nööri sullatud wöi sisse
kastetakse, ning ta sisse siis sesuggune kohhekordne aas lüakfe,
mis siin sea-sörg hütakse; kui se kotti ümber tuggewast saab
wetud siis ta seisab kül isse ennesest ka kinni, agga segid pärrast wöib weel pari sö'lmisse peäle heita.

—

44

—

hawa tullise rauaga pissut körwetama. — O n ühhegi
oina köhhuallune paistetand, ehk seotud kohha ümbert
wägga punnane ja palla, siis wöib sedda punnast ehk
paistetand kohta, igga pääw, mönned korrad wina-ja
ädikaga pesta. —
Z. 3 1 . Hea on kui talled essimisse sui läbbi tallis södetakse; kui neio agga wälja tahhetse laska, siis
ei sünni se mitte ennema kui rohhi jubba nattuke kassund on, fest wägga noor, wcddel rohhi teeb neid
warsti passale. Talled peawad ikia ühhe törge karjam a , kus üks tihhe penikse rohhoga karre o n , ehk ka
ühhe wanna walge härjepä peäl, lamba lauta lissidal,
södetud sama. Ka korge kessa- ja torspöloude peäl
sünnib neid piddada; kui agga körspöldude peäl se
mahhapuddisend willi kassuma hakkab, siis ei tohhi
neio ennam peäle wia. — Talledele peab igga pääw
enneminne kui neio karjamale lastakse, üks piösuke soöt
häid heino antama. —- Essimissest otsast lastakse talled ükspäinis öiete hea ilmaga wälja, sest wägga liga
peab neio nöddro lomi külma ning sajo eest hoitud
scvlna. K u i äkkist üks saddu peäle tullcb, siis ei pea
lambrine agga koggoniste mitte sure aiamisse ja kargamissega kojo katsuma, waio ta peab tassakest, kui
ikka ta kord on, käima. — Üks wisiparralene lambrine ehk se, kes nisuggune tahhab olla, peab ikka ni
hea talle-sündimisse kui ka pärrastpool nende söo'tmisse
ja hoidmisse jurcs, ennast weel keige hakkajamalt wäljanäitma; temma peab neid wägga sure murrega keige
santi eest hoidma, ja neio ikka nenda söötma ja piddama,
kuidas jubba öppetuo on. Keik mis wanna lammastele ei kolwa, on jubba talledele kihwt.
§. 52. Kui järat?talled pole aastaseks sawad,
siis neid wallitsetakse hulga seast wälja, ning petakse
isseärranis; fest sel ajal nemmad hakkawad jubba kargamist himmustama. — N i hästi järad kui utted ei
pea, öigusse järrel, enneminne karrata sama, kui naad
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jubba kahhe aastased, ehk weel pole aasta wannamad
on; fest need talled mis wägga noordest lammastest
sündiwad, on pissuksed ja wä'timad. Ka järad ning
lambad isse jäwad sehhukse enneaegse talleteggemisse
läbbi wätimaks ning rammutumaks.
Z. 63. Lamba wannadus on kunni wie astani
hammastest kcrgest tunda. Sest igga aasta tagga kukkub üks paar neist essimistest kahheksast, wahhedest
talle? hammastest, miska temma ilmale sünnib, wälja,
ning teised surcmad, laiemad hambad tullewad was?
talt assemele. Eosimisse pari kestmissi hambud wahhetab lammas omma ühhe, senni kni poolteist aastase
wannadusse sees; teised kaks, mis teine teisel ude hammäste wastus on, wahhetab temma kahhe ning pool?
kolmandama aasta sees; kolmandama pari hambud
wahhetab temma, kui ta kolme ning poolneljat aasta
wahhel on, ja neljanda pari ühhe aasta pärrast sedda.
Mioda wnnnamaks temma nüüo lähheb, sedda nürrimaks lähtwad hambad, senni kui ncmmao jubba ühheksamal ehk kümnemal aastal aegamöda hopis wälja
kukkuma hakkawad.
K u i jubba hambad lahti on ja wälja kukkuwad,
siis ei maksa ka ennam sedda lammast piddada.

Kolmas Peatük.
Lamba

witlast.

Z. 5^. Lambrine peab wägga murret piddama,
et wil terwe ja hea seisab, ja et tedda mitte nisugguste asjadega ei mä'rita, mis tedda rikkuwad ning
mis mitte pessemissega ärra ei lähhe. K u i wil mitte
rüggidest puhhas ning ka hästi pestud ei olle, siis ei
ja ta eest ka öiget hinda mitte.
8. 35. Sedda terwem ja rammusem üks lammas
on, sedda rohkemat ja tuggewamat willa temma annab.
ltllearro rammo teeb agga willa jämmemaks

l
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ning ta lamba enneseli mönda többe, selle pärrast peawad lambad ikka kahhewahhese rammo sees ollema.
K u i lamba terwis hukkas on, siis ei kolwa wll ka fürest mitte. W i l lähheb wägga sandiis, kui lambud
mitte ikka ühtewisi ja ühhewäri peäl ei sodeta; kui
nemmad ühhel aial wägga liig märga, teiscl korral
jälle wägga liig kuiwa toito sawad. Aggä weel sandem on se, kui lambad mö'nnel aial rohkest, teisel aial
wägga nappist süa sawad, nenda et nemmad essite
üllearro rammo wötwad, siis äkkist jälle nälja-waewa
peawad kannatama ning sandiks lähtwad. Se raswane higgi, mis rohke södi ajal willa sisse korjand,
tarretab sehhukse äkkise näljaga ärra, kui ühhed pissukessed kollascd rasukessed; se wil mis selle nälja-aiaga
nahha wastus kassund, on nödder ja kuiw, ning näitab nenda wälja kui olleks temma tuggewa willa otsas
wiggaseks murtud. Se wigga teotab willa hopis ärra
ning on ni selgest nähha et weel tagga järge, kui wll
ärranidetud on, kergcst sedda aega ülles arwata wölb,
mit lambad nälgas peti. Sehhuke wll ei kinnita agga
ühtegid ning katkcb kergest wiggasest kohhast ärra, mis
pärrast ükski tedda ei osta. —
Nenda kui wägga üllearro rohke sööt willa jämmemaks ja alwemaks teeb, nenda teeb wägga nap, näljane sööt tedda wägga nöddraks, ning selle läbbi siis
ka alwemaks. —
§. 56. Kui lambad ikka ühhesugguse nälja sees
petakse, siis nende wil on ni abbras ja ni kuiw et
temma kuskil ei kolwa. Nisuggune wil pettab selle
silmad ärra, kes weel keikipiddi ja öiete selgest lamba
willa ei tunne, fest temma näitad kenna penike ollad.
Selle pärrast pea lambrine ennast sehhukse näha?penidusse läbbi mitte eksitada laskma. — Agga ka wägga
rohke sööt, keige ennam pailo jahhust jomad ning winapraak tewad willa sandiks, fest wil ja keige ennam
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weel willa peälmissed otsad jäwad jämmemaks ja
karmemaks.
Z. 57. W l l jääb hopis alwemaks, km lehhed,
rohhu semed, heinad, heina-pibbred, rassid, ohhakad
ehk muuo rüodi temma seas pailo leida on, fest nemmad seggcnvad ning rikkuwad paljo willa kui tedda
kallewiks tehhakse. Selle pärrast peab lambrine omma
karja nisugguste tohtadest emale hoidma, kus rassid
ja ohhakad kassuwad, ja kui mönni neist willa sisse
juhtub minnema, warst: wälja wötma, ennem kui ta
ennast tükkis sisse kinni mässib. Nisuggused rassid ja
ohhakad peab tcede ärest ehk karjama peält mahha nidettld ja ärrawioud sama. Karjamaad kus metsa, ja
weelgio oggapuid peäl on, pollc ka head, ftst seäl kukkub ikka piggem mönni rüggi willa sisse. Södi-kartsad peawad seddawisi ehhitud ja arritud sama, et mitte
kegid ri'lgqi lammaste peäle ei kukku; nemmad peawad
ikka terweks petud, ja wimane pulk mis wäljakukkub,
uest sisse pandut sama. Talli laggi ja heina - lugid
peawad wissid ja tihhed ollema, et mitte heina pibbred
läbbi ei kukku. Laggi ja seiuad peawad ka weel ä'mbliku wörkudest ja tolmust puhhastud sama. Lambad
sawad igga söötmisse aega lautast wälja lastud, et
neid mitte heinarüddiga täis ei pillutada.
§. 58. Tolm ja penike liiw rikkub willa wägga
ärra, fest temma weab se raswase higgi ennese sisse
ning kuiwatab selle läbbi willa nenda ärra, et ta käga
katsutas abbras ja köwwa tunda on; ta saab ka selle
läbbi wahhest nenda hukkatud et ta ennam pestes puh^
taks ei lähhe. Selle pärrast peab lambrine omma
karja ka tolmu ja liwa eest wägga hoidma, ning nendä
käima et tuul sillamandite ehk liwa mäggede peälk,
tolmu egga liwa temma lammaste peäle ei puhhu.
§. 59. Raste, lange saddu pesseb se raswase
higgi willa seest wälja, wennitab willa pitkemaks, hukkab willa iilgamisse ning teeb temma otsad jämmemaks.
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K m lambad wihmast wägga läbbi leotud, ja siis äkkisi
pallawa päwa ees ärrakuiwawad, siis willa otsad ja?
wad liig köwwaks, karmeks ja abbraks, mis läbbi wil
siis hopis alw on. Üks pissuke, penike w i h m , mis
mitte willa sissc ei lähhe ning ka wägga äkkist pallawa
päwa-paiste läbbi arrakuiwada ei sa, ei te miodagit
santi. Kui rohhi sajost märjaks lähheb, ehk parrem
siis jubba kui saddu emalt nähha on, aetakse lambud
(agga ikka tassakest) ko)'o. Mönncl rummalal lambriset on se w i i s , lambud ülle pea ja kaela wihma
eest kojo kihhutada; se liig kihhutaminne teeb agga nende
waeste lomadele ennam pahha, kui se pissuke wihm
nendcle ehk nende willale olleks teinud. - ^
Z 60. Üks maddal, aurone, pimme tail teeb ni
hästi willal kui lamba ennesele santi. Sittane, wirtsaue sönnik teeb willale wäljapoolt ühhe rummala
märitud karwa ning maändab tedda ka/abbraks. Wirtsane sönnik wä'rwib willa otsad nenda koltseks ja pruniks et neid ennam weega puhtaks ei sa. Selle parrast peab ikka ni paljo pöhku mahhahcitma et tail
kuiw ja kassin seisab.
Z. 64. W i l olgo temma muido kül öiete hea,
jääb ommetl hopis alwemaks, kui temma illusasti
puhtaks pestud ei olle; lambrine peab se pärrast murrega selle tö kallal olla.
Lamba pessemisse tarwis peab hea koht ja hea
wessi otsitud sama. Pehme wessi, nenda kui tedda
tikide seest, kus hallika-wet sisse ei jose, ka lahtede
ning jerwede seest leitakse, teeb willa keige puhtamaks.
K u i sehbukest sada ep olleks siis aitab ka jöe wessi.
We pöhhi peab agga k ö w w a , l i w a n e ning m i t t e
pehme muddane ehk sauene ollema, sest kui se wessi
pessemisse jures seggaseks lähheb, siis temma ei te
willa puhtaks ning walgekö. We süggawus peab nenda
ollema et keige suremad lambad taggumeste jalgadega
pöhja ei ullata. Kallas peab üks illus köwwa karre
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ollema, et lambad ennast pärrast pessemisse liwa.' egga
soppaga ärra ei rikku.
§. 62. Kulm ja märg ilm on pessemisse jures
wägga sant; selle pärrast peab pessemisse tarwis nisuggune aeg wallitsetud sama, kui seisaw hea soe ilm
on, et ni hästi tuul kui wessi sojad olleksid. Enne
kui I a n i ku keskmiste päwade sees ei sünni kül sedda
teggu mitte hakkata, sest ennem ei olle ni sojad ööd,
et julgest soja we peäle lota wöib. Kui pissuke karri
on, siis on parrem et launast pessema hakketse, fest
homingust on wessi ki'llmem. Soja wcga on lammastel parrem, ning wil lähheb ka puhtamaks.
8. 63. Lamba pesseminne saab sel wisil tehtud:
Pessijad panncwad ennast riddamesse, paar awalt,
ni süggawa we sisse seisma, et lambad pöhja ei ullata;
siis teised mehhed andwad nendele süggawa, järso
kalda peält lambud kätte. Kui nisuggust järsko kallast
leida ei olle, siis wöib laudadest ühhe silla ehhitada,
ehk lambad peawad maddalast läbbi, süggawa we sisse
pessijatte kätte kantud sama. Üks neist pessijattest wöt?
tab lamba pea kätte, ning panneb ehk muljub körwad
sedda wisi kätte alla, et körwa augud kaetud on ning
wessi sisse ei jose; teine pessija hakkab taggant lamba
külge, ning siis muljowad möllemad tedda we alla,
nenda et keik wil ülleüldes ncchhani märjaks saab.
Se mees kes essimisse otsa üllal peab, peab hoidma
et lammas wet ennese sisse ei lakku, ning ikka katsuma
ta peat we peäl piddada. Kui wil läbbi liggund siis
pessijad muljowad teddä senni kättega, kui ennamiste
keik sit ärrakaddund. Lambrine peab agga selle jures
watama, et se wil mitte wägga ärra ei seggata, ning
et ka lambad kassinast ja waasti petakse. — Kui se
sit suremast willa seest läind o n , siis wiakse lammas
male, kus lambrine tedda läbbi watab, ning kui ta
wägga hukkas on, taggasi sadab. Kui keik karri, ehk
se liik mis we äres on, seddawisi kord Ülle pestud on.
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siis neid petakse tunni ehk ka kahhe tunni aia köwwa,
km'wa karjama peäl, et keik se must, mis nende willa
sees wecl on, lahti liggub. —
Siis naad sawad,
nenda sammoti kui essinnssel korral, weel öiete puhtaks pestud' sel korral agga leigitakse wimaks weel
paar korda lammast we sees, et selle läbbi se pessemissest ning muljomissest ftggaseks läino wil jälle lah^
heks saab. Lambrine peab wägga murret piddama,
et lammas selle wiimse korraga öiete hästi puhtaks
pestakse, nenda et keik wiimne koht, ka kael ning köh?
hu allune, walge ning puhhas on.
§. 64. Mönned pessewad ka ojotann'ssega ommao lambad. Selle tarwis tehhakse lattidest ehk kart?
fastest, mis sisse lödut postt'de otsa seotakse, tännawa
wnt üks te we sisse. Pessijad panNakse siis nenda
selle te sisse seisma, et nemmad need lambad, mis
arwikult sisse lastakse, eetsi saatwad, wet selja ja kaela
pcäle kastwad, ning willa seest ka sedda sitta nattuke
wälja muljowad. Saand lambad selle ojotamisse järgc
pari tundi seisnud, siis ojotakse neid jälle ja ni mitto
kord, kui nende willa puhhastamisseks tarwis lähheb. —
Nisuggune mitmckordne ojotaminne wässitub lam^
bud wägga ärra, ning ei sünni ka ühhe pissukse, kitsa
we sees mitte ette wötta. Ühhe kange josuga, agga
maddala ning hea wega jöe sees sünnib se ojotaminne
keige enneminne.
»^
§. 66. Mönned pessewad ommad lambad essite
nenda kui 63 damas paragrahwis ööltud o n , ning
ojotawad neid siis pari tunni pärrast. Ojomisse mal
peab agga igga lammas pari korda nenda we alla
muljotud sama, et ta selg ja kael ka ärra lopputakse.
- - Ojomisse tarwis wöib ka ühhe M a ehhitada, mis
kolm jalga weest körgem on, siis lambad lähtwad issegib korra we alla kui nemmad üllalt mahha kargawad.
Se wessi peab agga siis M a körwas nelli jalga süg^
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gqw ollema, et lambad pöhja wasto pahha ei sa ning
liwa ehk saue ülles ei kergita.
§. 66. K u i agga wessi hea on, ning lambad
ka hästi holega pestakse, siis wil lähheb ikka puhtaks,
olgo pessemisse wiis missuggune tahhes.
Wägga kaua ei pea lammas mitte ühtejoni we
sees petud sama, fest se kaua külmetaminne wöib tem?
male waewa tehha.
Z. 6?. Se kallas, kus lambad pessemisse ajal
seiswad, peab üks sitke, köwwa karre ollema, kus soppa
egga liwa ei olle; nenda sammoti ka se karjama kus
Neid pessemisse ja nido wahheajal petakse. Tolm ei
tohhi koggoniste pestud lammaste liggi sada, weelgid
siis kui nemmad üsna märjad on. K u i neid ühte
tolmust teeo kauda talli peab wima, sils peab se te
enneminne tuggewast kastetud sama, sest muido kerkib
tolm üllese ning ritkub willa hopis ärra. O n agga
sehhuke te wägga pick, siis wöiwad lambad piggem
need parid ööo karjamale jäda, kui saddu karta ei
olle. Senna peaks siis ühhe warjukse kohha peäle
kord ölgi heidetud ning fartsadest aed ümber tehtud
sama. Lambrine peab agga siis ka ö läbbi koeraga
lammaste jures ollema.
Wiakse neid talli, siis peab tail ka puhhas ja
tule käes lahti ollema.
35ägga kuiwad, puhtad pöhhud peawatz siis ikka lammaste al ollema, kunni naad
nidetud on. Selle kuiwatamisse aial pcawad lambad
ka wägga ergu, pallawa päwa ning ka sajo eest
hoitama.
Z. 68. Ennamast wöib Merino-lammas jubba
neljandamal päwal pärrast pessu, nidetud sada. Ud-duse, märja ning wägga wagga ilmaga ei kmwa naad
kül mitte ni kermest. Senni peab agga ikka niitmisl
sega otetud sama, kui wil weel öiete kuiw ei olle, sest
niiskelt (märjalt) kinni pakkitud wil lähheb hopis
hutta.
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Z. 69. Kassindus on niitmisse jures keige üllem
assi. Selle pärrast peab lamba lautas ehk ka mü
maia sees, kus walgust küllaks o n , üks hea laiatinne
koht puhhaste laudadega kaetuo sama, kus peäl nitajattel vumi kül on. K u i polle laudo saja, siis peawad
puhtad ölled aitama. Ka wäljal ühhe hea tihhe karre
peäl sünnib hea ilmaga nita. I g g a lamba al peab,
senni kui tedda nioetakse, üks linna petud sama, et
mingit wisil nendc willa hukkata ei wöi. Lamba^
poisio peawad murret piddama et lamba sit wastalt
linnade peält ärra puistetakse.
§. 7l). Ülle sedda peab lambrine nioo jures wecl
sure murrega watama:
4) et lambad silleks ja ühhetassaseks nidetud sawad, nenda et kuskilpool willa tukki stisma ei j a , fest
sehhuke wigga kahhandab willo ning teeb lambad näutimaks. Silleks niitminne peab agga ühhekorrase leikamissega tehtud ollema, sest tagga^nittminne ei kolwa
koggoniste, selle polest et se lühhikseks tehtud wil ommeti kuskile ei sünni;
2) et lambad mitte leigatud ei sa; lammas ei
nä mitte ükspäinis waewa seile läbbi, waid nisugguste
leigatud kohtade peäl kassub ta hopis jämmem ja sandem wil. Kaupmees ei armasta ka nisuggust willa kus
pailo nahha tükkisi sees on. —
Soja aiaga söwao
ka parmud ning kermsed nisuggusi werrisi kohti hopis
laiale> nenda et sured kernao peäle sündiwad, mis
pabhad parrandada on ning ta sedda waest ellajat
wägga waewawad;
3) et lamba willa nahhawisi terwelt kätte saaks;
sest kui tedda katkt/kärristakse, siis ei wöi tedda kennasti koggo sidduda, ning dn temma ka ostaja ees
näoti. -— Lamba jallad peawad wisipärrast kinni
seotud sama, et temma willa katki kärrista ei sa.
§. 7 1 . Need willa-nattuksed, mis nioo jures
mahha kukkuwad peawad korjatud ja korwi sisse pans
4
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dut sama. Suur wil saab ühhe rumilisse laua peäl
laiale laotud, nenda et nioo külg alla jääb. Sandem
köhhowil ning märitud tükkid sawad äre peält ärra
kistud ning kokko lassuse pandut, nenda agga et walgeo tükkid ioseärranis ning koltsed ka isseärranis seiswad. Keik rüggi, kui ölte ehk heinatörred, pibbr.ed,
rassio, sönniko^tükkid ning mis agga ial nähha on,
peab murrega wälja puistetud ja noppitud sama, agga
ikka nenda et wil katki ei kärrise.
§. 72. Igga wil saab isseärranis kokko pandut
ja seotud.
Köhhopooltsed äred lüakse essite seetse
pole, siis pannakse weel willa peoti keskelt koggo ning
rullitakse siis kokko; siis seotakse nöriga risti kindi;
nido külg peab wäljapol ollema; sehhuke wil peab ikka
kennasti kokko pandut ja seotud sama, et temmal kenyam näggu olleks; kui lambrine korra sedda tööd näind
o n , siis temma teab ka parreminne tedda tehha, fest
kirjaga ei sünni m selget öppetust anda. —
Ärrasaatmisse tarwis toppitakse ja sötkutakse need
willad köwwast suurde kottide sisse, mis wie ehk kue
küünra pitkuseks tehhakse. Laiusse tarwis lähtwad 3
ehk ^ kangast. Nenda sammoti sötkutakse ka neid
willa-tükkist, koltsed isseärranis ning walged isseärranis,
köwwast isse liki kottide sisse.
W i l , olgo ta kottis ehk lahti, peab ühhe kuiwa,
lahke toa sees ehk pöninga peäl petud sama, fest ummukse ehk niiske kohha peäl lähheb temma hopis hukka.
K u i willa kohhelgile ärrasadetakse, siis peab te
peäl murret petud sama, et wihm tedda märjaks ei te. ^ -

Neljas Peatük.
Lamba

haigusteft.

Z. 73. Keige üllem murre olgo se lambrisel, et
ta ommad lambad keikide haiguste eest, ni pailo kui
ta agga ial jauab, hoiab. K u i ta omma karja sed-
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dawisi holega peab, kui essimiste peatükkide sees öppe?
tud o n , siis haigused ei tulle kergel wisil nende sekka.
Et nüüd agga ommeti ka murreka lambrise käest mönm lammas wöib haigeks minna ning ka mönned Haigussed ühhest lambast teise külge hakkawad, selle pärrast on siis siin eetsipiddi mitmesuggused Haigussed ja
rohhud mis nende wasto o n , ni pailo kui neio tannine teäda, üllespandut. Kuida lambud haiguste eest
hoidma peab, on kill jubba eespol ööltud, segidpärrast
on agga weel igga haigusse jure kirjutud missest ta
sünnib, et ikka parremat murret piddada saaks. —
Essite on siin neist Haigustest kirjutud, mis mitte
reisest teisele ei hcckka; pärrastpol tullewad need Haigussed mis ühhest lambast teise külge hakkawad ja rasked parrandada on.
Mäddahaigus ehk wctöbbi.
Z. 7<H. Se on üks hirmus ja tabbar Haigus.
Lammastel kellet se Haigus on, taub kenna punnane
ihhokarw ärra; nende nahk on willa al kahwato ja
walge; silma soned, mis muido ergud punnased on,
on ka kahwatomad, nendasammo ka uled, hamba-iggemed ja keik ta su seestpoolt. Nisuggune lammas
seisab essimisses otsas weel tükki aega rammus, sööb
ka weel hä'sti, on agga ikka oimane ning M b ennamiste karja tahha.
Üks pissuke wärristus, mis uul?
dest ja korwadest keige selgem tunda, näitab ennast,
jääb agga surma pole ikka wähhemaks ja tundmatamaks. W i l ei olle ennam nahha külges köwwast kinni,
waid lasseb ennast wägga kergest ärrakiskuda. Talli,
sel aial lähheb se keige hullemaks; mitme lomale sündiwad siis sured wekottid laua-kontide ehk ka köhhu
alla,' mis wahhest kadduwad ja jälle tullewad; silmad
joswad ennam wet kui terwise aial; se walge silmade
sees jääb koltsemaks, nenda kui scmt rassu. — Tallc
sündimisse aial, ehk nattuke pärrast sedda, on se hai<
4*
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gus emmalambal feige raskem. Lambal taub sömahimmo wimaks hopis ärra, ja ta jääb ikka rammutomaks ning sandemaks, senni kui surmani. —
Kui
nisugguse Haigussega surnud lammas üllesleigatakse,
siis saab se keige selgema arro, sest rinna ja kerre seest
leitakse paljo wet; lihha ja werri on kahwato. Süssikonna seest leitakse saggedast ta we-willisi. Maksa
seest leitakse pailo, kasft lehhe wisi laiakad, koltsid ussisi; terwe lamba maksa sees on kül wahhest ta sehhuksi ussisi, agga nappist; wie ehk kue ussi pärrast
polle se lammas weel haige olnund. Kops on sinnine,
kowwa ja saggel jubba mädda.
Lambrise üllem murre on, selle Haigusse eest ommad lambad hoida, sest on se Haigus ükskord karja
sekka tulnud, siis on raste tedda kautada ning parrandada; on ta agga jubba raskcks ja kauaks joudnud,
siis on arro se kes Haigestest lammastest terweks saab.
— Kui lambad maddala, ehk lihhawatte santi rohtudega, ehk mädda, pehme so-ma ehk muddase ning ühhegi kohha peäl södetakse, kus tükki aega wet peäl seissend ning aegamöda sissewäddand on, siis nemmad sawad warsti sedda haigust. Üks tund nisugguse ma
peäl södetud, woib eetsipiddi pole karja tappa. Süggisene heinama söötminne on ka tabbar; kui lambrine
kuiwi körgi kohti ei wallitse, waio maddalate kohtade
peäl södab, ja lambad paksude vösaste alt märjad, lihhawad, scmdit rohhud ehk ka paljo seni lasseb süa,
siis wöib temma suurt kahjo tehha. Nenda sammo
sant ehk weel sandem on seisnud, haiseja, mädda wessi,
mis aukude ja rawide sees leitakse; keige ennam peab
weel kuiwal ajal selle eest hoidma, kus lambad sure
jännoga wäggise kallale toppiwad, kui neid polle wisipärrast enne wälja aiamist kenna selge kao-wega jodet u d . — Suitseja, tolmone hein ehk ölg, ja nisuggune
mis alletand, mäddand ehk we al seisnud, ehk mädda
ja sose kohha peält nidetud o n , nenda kui ka wägaa
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märg, wessine toit talwe sees cmtud, tapwad wahhest
nattukse aia pärrast hulga lambud ärra. Keige em
nam weel peawad tined emmalambad ning talled nisugguste santide toitode eest hoitud sama.
K u i warsti többe hakkatusse essimisses otsas sedda
haigust tähhele pannakse ning ärratuntakse, siis wöib
nende lammastele weel abbi sada; on nemmad agga
kaun haiged olnud, siis ei wöi neid keiki ennam heaga
terweks sada, waid paljo surrewad ärra. —
Kui
lambad nende rohtude läbbi, mis eddespiddi öppetakse,
fest wetöbbest pöörwad, peab neil siiskid weel mönda
aega pärrast haigust, rohto andma, fest muido saab
se Haigus wöimusse jälle kätte ning lähheb htlllemaks
kui ta enne olli. — Süggise ühhe pitka märja, sajose
aiaga ning pärrast selle, antakse lammastele ka neid
rohtusi, et kül haigust nähha ep olle; fest ettekartminne on parrem kui taggakahhetsaminne. — Kar?
dab lambrine et lambad nisugguse marja aia läbbi
pahha sanud, siis wöib temma neile pari korda näd?
dalis ehk igga päwa taggant, sedda rohto, mis siin
alla kirjutud on, korra anda; kui agga lambad jubba
haiged on siis annab temma igga homingo rohto ette.
IlX) lambale antakse ühtekokko ja ühhekorraga:
Koi? rohto
Rand,'reia,'rohto
Kommellid
Pöld-ummalud
igga ühhest ^ lodi.
Kaddaka marju
Entsiani juri
Ubba lehti
Kalmusse juri
tamme törrusi ehk muud w:yyan, ymo roytuft;
peab keik tanguks penikesseks taugatud ehk leikatud,
ning kahhe ehk kolme küllimitto oddra tangudega seggatud ollema; need wihhad rohhud peab ka enneminne
w ä g g a wä'hhe wega kastetama, nenda et naad tob
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muda ei wö'i; fest km se kihbe tolm lamba ninnase
lähheb, siis temma ei tahha sedda rohtu süa. Essimisses otsas wöib ta paar peo täit sola sekka panna,
siis lambad, willowad piggem tedda söma; pärrastpool
ei anta mitte ennam sola, fest p a i l o sola andminne
teeb nende maud nöddraks, ning wetöbbe hullemaks. —
K u i sedda rohtu saggele antakse, siis wöiwad ka pöldummalad, entsiani ja kalmusse jured, mis kallimad
o n , taggatsi jäda; nende assemel wöib ubbalehti ning
reinwarri, mis möllemad terwiseks wägga head on,
ehk ka muud wihha rohtu ning kaddaka-marju pandut sada.
.
Süggise willude, sajoste ilmadega peab neid Haigid lambud tallis heade heindega, hernewarre ehk oddraagganattega södetama.
Iodetud sawad sehhuksed lambad üks kord päwas, homingust warsti essimisse södi järrel. Selle
jodiwee sekka pannakse nattuke tuhha-lelist, ehk nattuke
ädikast ning sola, ehk nattuke witrioli-ölli. Sedda witrioli-ölli seggatakse essite kassinast ja nattuke awalt
pissut wega (üks ehk kaks lodi witrioli-ölli wötcckse
ühhe topi we peäle); selle happo witrioli weest kalletakse siis ni pailo jodi-we sekka kui tarwis arwetakse
ollewad; ta peab agga hästi seggatud sama, muido
langeb se kange happu pöhja. Se jodi-wessi wöib
nenda happu olla kui üks happu taar, nenda et tcmma mitte hammaste peäle ei hakka ning lammaste
mele wasto ei olle, —
Witrioli-ölli peab kassinast
hoitud sama, fest kus temma riete ehk ihhu wasto
pudub, seäl temma sööb tedda katki.
I o d i we sekka pannakse ka, witrioli-ölli ehk nende
teiste asjade assemele, sullatud raua roostet. Sedda
sullatud raua roostet tehhakse seddawisi: wannade,
p i s s u k s t e raua tükkide peäle, keige parrem naeloe
peäle pannakse nattuke sola ning ädikast ehk santi
happuks läind öllut, ehk ka sedda wet mis witrioli
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ölliga kangeks happuks on tehtud; sedda ligutakse siis
saggedast ning jätakse mönneks päwaks seisma. S e
sool ja happu sööb sedda roostet, ning aegamöda ka
fest rauast hea t i ' M ennese sisse; sola polle tarwis
pailo panna, sedda happud lähheb agga kül ärra. —
Saand ta seddawisi paar päiwi seisnud, siis kalletakse
raua purruoe pcält lii pailo sedda weddelt jodi - we
sekka kui tarwis on, et weel pissut happud raua maggu
on ning lambad tedda ei pölga. Selle raua pea'le
kalletakse ikka uest ädikast ehk muud happud märga,
et tedda ilmasgid ärra ei löppe.
Selle assemel wöib ka rohhelist witrioli soja
wega sullatada, ning jodi-we sekka kallata; 30 toopi
we sekka panne 2 ehk 3 lodi witrioli. —
Mönned andwad ka lammastele törwa solaga
seggatud, nolimisseks, mis ka wetöbbe wasto veab hea
ollema. Keik need rohhud ei aita agga üksi mitte,
waid lammastel peab siis hea körge karjama ning hea
kuiwtoit körwas ollema. —
M s wägga möistlik saks öppetab ka teistwisi wetöbbised lambud arstima, se on:
K u i sui ehk süggise leitakse et lambud w?többised
o n , siis aetakse neid heade sojade päwadega, ühhe
k u i w a , körge ja w a n n a k a r j a m a peäle, kus head,
terwed rohhud kassuwad, ning enne wälja - minnemist
antaksc neile homingust üks sööt häio heino; kui häid
oddrachagganad on, siis wöib ka öseks neid ette anda.
. Keige parrem on kui lambad pole päwa tallis hea
kuiwa toidoga, ning teise pole päwa nisugguse hea
karjama peäl sodetud sawad. —
Polle agga nisuggust head karjamaad mitte ning polle ilmad ka head,
siis peawad lambad tükkis tallis, terwe, kuiwa toidoga
södetud sama. Ülle sedda antakse weel, olgo sui ehk
talwe, olgo lambad karjamaal ehk tallis päwaks igga
lambale kolmwerendit naela, ehk terwiga üks nael
oddre, körrega seltsis, nenda terwelt kui tedda pöllalt
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tuakse> kahhe Forraga kätte; essimisses otsas antakse
agga nattuke wähhem, poole naela ossa lamba peäle,
nenda et ta iggal korral ühbe werendi naela saab, fest
haiged, nöddrad lambad ei kannata tedda pailo ühhekorraga, ning wöiwad järsko ta järge surra kui naad
taga weel willund ei olle. —
Keik se aia läbbi neid
jodetakse üks kord pawaks, homingust; sellc joma^we
sisse agga pannakse, kahhekümne-wie tobi we peäle üks
toop kanget tuhha-lelist. —
K u i se Haigus wägga
raste ep olnud, siis lambad sawad wcihhest jubba
nelja näddala pärrast terweks, kui neid sel wistl keik
se aia läbbi murrega södetud on. Terwed on naad
siis, kui nende ihhu karro, nende silma soned ja uled
jälle kennad punnased, ning nemmad isse ergud ja
lustilissed on. — Olgo nemmad agga kill ka terweks
sanud, siiskid on se ikka parrem et neid weel üks paar
naddalid pärrast sedda> nenda södetakse kui o'öltud on,
ning et naad keik süggise, läbbi hominguks ja öseks
pissut kuiwa toito sawad. O n naad talwe seddawisi
parrandut, siis ei wöi nendel weel mö'nnel aial pailo
märga weddelat toito anda.
K u i se wetöbbi wägga raskeks läinud, nenda et
mönned lambad jubba üsna otsas on, siis antakse neile
terwete oddrade assemele, oddra-tango eklidega (mit
Häcksel), mis segga we^l nattuke kn'ti ehk lubja pannakse. Need tangud eklidega antakse lammastele kaks
korda päwaks; üks kord launaks, teine kord öhtuks,
heina ehk olle södi ees; iggaks korraks arwetakse lamba
peäle üks werende nael tango ning üks kuhjaga lusika
täis penikest walget kriti, ehk kui sedda ei olle üks trigitud lussika täis lubja. N i pailo kui tango wötakse,
ni paljo wötakse ka eklid, nenda et küllenn'tto tango
peäle küllemit eklid tulleb; kui se hästi seggatud on,
siis kastetakse tedda p i s s u t wega, nenda et agga jah?
hub ümber eklite hakkawad. Need eklid peawad b i e t e
l ü h h i k e s s e k s leigatud ottema, nenda et naad mitte
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pitkemad ei olle km faera üügsed. — Iodetud naad
sawad fa leeltse wega.
Kaks kord närdalis saab, selle stötmisse wisi jures, weel neid wihhast rohtusi antud, kellest essimi^ses
otsas kirjotud on. — Ühhe wetöbbise lambale ar:vetcckse päwaks kaks ning üks pool, ehk kolm kormd
fest leeltse weest, jomaks kül ollad.
Wahhest sündiwad lammastel selle haigusse sees,
laua-kontidc ehk köhhu alla, n<ihha wahhele pissukesscd wc-kottio, neid lambrine olgo sured ehk pissukes?
sed, leikab lahti ning lasseb we wälja.
Wata weel
9!)ma paragrahwi.
Ü l l e s p u h h u t i s.
§. 75. Lambad puhhuwad ülles kui nemmad
noort härjepäid^ ehk muud lihhawalt kaswand rohtu
wägga himmuga ning rohkest sowad. —
Se Haigus,
on wägga äkkine, ning tappab, kui mitte warsti abbi
ei olle, kennest mönne lamba ärra. Kergest on se
Haigus tunda selle läbbi, et lammas ennast wägga täis
ajab, ning keige ennam wassak külg üllestauseb.
Lambrine ei pea ialgid lihhawa, wäggewa karjama
peäl wägga kaua söötma, weel wähhem ühhe kohha
peäl. — K u i lambrine lihhawa härjepä ehk ka ühhe
mu pöllu peäl, kus pailo lihhawalt ülleskaswand tel?
jid ning messikud o n , söta tahhab, siis temma peab
omma karja ikka enneminne ühhe waesema karjama
ehk pölluma peäl, kus lihhawat rohtu ei olle, hea
tükki aega piddama, et lambad mitte sure näljaga seh?
hukste lihhawatte rohtude liggi ei sa. Märja härjepäga,
ning kange tulega puhhuwad lambad kergeminne ülles
kui muido. Kui tallis wersket, noort härjepäd essimist korda södetakse, siis lambad puhhuwad warsti
ülles, kui tedda mitte öigete nappist, ning siiskid weel
ölgetcga ehk hagganattega ftggatud ei anta; on lambad agga jubba temmaga willund, siis wöib ennam
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härjcpäd, ilma ölgeta, antud sada. Hea on se agga
ikka km lammastel iggapäw ülle neid härjepäid, ka
wcel üks sööt kuiwi ölgi ehk hagganud antakse. Härs
jepä peab homingust warrakult, ehk ö'htu hilja, willul
ajal nidetud sama, fest kui temma närtsind on puhhub
temma kergeminne ülles. Lambrine peab ka murret
piorama et necd nidctud härjcpäd mitte lassus sojaks
ei lähhe, fest m'suggune pallawaks läind härjepä puhhutab kergest ülles. Wata I2mest ning IHmest paragrahwi, seal on jubba cnnam neist achust ö'öltud. —K u i lambrine omma karja seast mönned arwikud
lambad leiab, mis waggusi seiswad, ennam ei so ning
jubba pissut üllespuhhund o n , siis temma siddugo
nende su läbbi nattukse koggokeertud ölgi ehk übhegi
puipulga, päitseste wisi, pea taggand kinni, ning ajago
neid kaksipiddi järge, senni, kui naad sittuwad ehk ok>
sendawad ning nende köhhud wähhemaks läinud. Se
su läbbi wätuH öllest köis teeb sedda, et lammas waggusi tedda närrima peab, mis läbbi se tuul mis ta
köhtu nenda üllespunnutab, nattuke awalt wä'lja lähheb. — K u i üks süggaw messt lissidal on, siis lambrine winnago need üllespuhhund lambad äkkist senna
sisse. Kulm wessi ja kohkuminne tewad sedda, et nemmad sittuma hakkawad ning sedda kanged tuult wälja
, laskwad. — O n wägga pailo lambud üllespuhhrjtud,
siis wöib keik se karri we sisse aetud ning seäl sees
ojotuo sada.
Kui neid asjo sada ep olle, ehk lammas jubHa
wägga liig üllespuhhund on, siis antakse temmale ühhe
hea noa otsa täwe penikest, k u s t u t a m a t t a l u b j a , wina ehk wega seggatud, rutto sisse. Lambn'nc
peab selle pärrast nisuggust pölletud ning weel palia?
walt penikesseks taugatud lubja, w i s s i k s k o r g i t u d
puddeltte sees warruks walmis piddama.
Sehhuke
lubbi ei pea mitte lahti ftisma, sest siis temma kustub isse ennesest ärra. K u i tedda sisse antakse siis
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peab ta wägga ruttu pari lussika täwe wina ehk wega
seggatud ja kätte antud sama.
Kui sedda lubja ei olle, siis w'öib üks nael wina
(je o n , üks ja üks werend kor^er) ftggada ühhe we?
rendi naela punnase fiwwiölliqa, ja fest k.chbe lussika
ossa lambale siese anda, ning siis tedda tuggewast
järge aiada. — Härjepä ehk wägga wäggewa polluü
rohhu söötmisse jures peab lambrisel ikka sedda rohtu
puddeliga seltsis ollema. —
Ka paar noa otsa täit,
ehk pissuke telussika täis ninna^tubbakas, kolme ehk ne!^
ja lussika täwe winaga sisse antud, peab kül aitama
kui mu rohtusi ei olle; lammas peab agga siis ka tuggewast aetud sama. —
Kui üks neist rohtudest essimisfe korraga ei aita, siis peab teist kord weel antud

sama.
K u i pailo lambud jubba liga üllespuhhund, ning
muud rohhud ennam ei aita, siis saab kcige kermem
ja parrem abbi, kui trokariga wassakust külgest tuul
wälja lastakse. M i s assi se trokaar o n , ning kuida
tedda prugitaksc leiab lambrine tagga otsas, ^.OH dama
paragrahwi sees.
P assa

- t ö b b i.

§. 76. Se Haigus sünnib lamMastel kui nemmad kewwade wägga pailo noort rohtu sönuo, ehk kui
nemmad sojast äktist w i l l « , külma ilma ette lastud,
ehk soja nahha peäl külma wet sanud, ehk ka pailo
solaandmissest; seddagio weel kui nemmad sola noore
rohhu a)al, ehk märja willu ilmaga sanud. Nemmad
sawad sedda haigust ka süggise ruggi orrase söötmis.sest, ning p a i l o tore kartuhwli ehk naeri sömissest,
agga keige ennam weel kui kartuhwlid ning naered
külmand on, ehk ka, kui m'sugguse märjasugguse toido
körwa wägga nappist kuiwi heino ehk ölgi antakse. —
Lambrine peab selle pärrast kewwade, senni kui rohhi
alles noor o n , igga homingo enne wäljaminnemist

—

60

—

lammastele ühhe pissukse södi heino ehk hagganud andma, et nemmad mitte sure näljaga wägga paljo noort
rohtu ei so; ta peab neio ka esmalt ikka nattuke awalt
noore rohhu otsa willutama, ning mitte warst:', esstmiste kordade aegas, päwa otsa wäljas ollema, —
Lainbrine ei pea k.l mitte, kui laut talwe ö sees wägga
sojals läinud, keik wärrawad ühhekorraga lahti kiskuma, fest külm tuul mis läbbi tatli kangest weab, teeb
mitmed sured pahhad. —
Nuggi orras teeb wetöbbise lamba ikka passale; se, kelle Haigus weel kerge on^
saab selle passandamisse läbbi terweks, se agga, kellet
wetöbbi jubba sureks ja raskeks läind, surreb kermeminne. Selle pärrast ei anta nisugguste lammastele
ühhegio muud rohtu sisse, kui ükspäinis neid mis wetöbbe eest prugitakse.
Passatobbi wöib lamba kül fa wimaks surmata,
ning lähheb kergest ka wcrretöbbeks, mis ennamist ikka
hinge wöttab; se pärrast peab lambrine murrekas omma rohho - andmissega ollema. —
K u i se Haigus
santi söötmissest sündind, siis on essiminne murre et
parremat, terwemat toito antud saab. —
O n se
Haigus noorest, lihhawast rohhust sündind siis antakse
päwaks üks kord nattukse wega sisse, üks Pool solotnik (se on üks kahheksmes jäggu lodist) r a b a r b e r
mng üks terwe solotnik (se on üks werende loot) mag?
nesia.
Möllemad peawad öiete penikesseks tougatud
ja kolko ftggatud ollema. —
Ehk antakse ka paar
homingud järristikko üks pissuke last tä'is punnast j o d a w a d w i n a ; ehk ka kuiwatud m u s t i k a marjo,
wega paksuks puddruks kede:
>eo täwe ossa awalt
sisse, paar kordi päwas. — <>.
^»ed kedussed, kommellidest ning teddrcmaddara juurdejc, ehk entstand
ning kalmusse- fuurdest, ehk lamme koordest ning ubbalehtedest, 5 ehk 6 kord päwas kahhe lussika ossa awalt
sisse antud, on wägga hcad.
Nende keduste sekka
woib ka nattukse rummi ehk kanget wina, ning wersket
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kanna munna seggada) siis on nemmad sedda parremad. — Kui se passandaminne rohkcst sola andmisfest sündind, siis antakse lambale igga pääw üks werske
kanna--munna korega tükkis sisse; kui se agga kue pä^
waga ei aita, siis wöib teist rohtu katsuda. —
Kui
se Haigus holetussega külmand kartuhwlioest ehk naeristest sündind on, siis antakse üks ehk kaks kord pä^
was üks pissuke mödu täis punnast jodawad wina,
ehk koirohhu wina, ehk ka rummi kus sisse penikesseks taugatud tamme koort on pandut. - ^
Sedda
sammo rohto ja head kuiwa toito antakse ka siis kui
lambad pailo weddelast, märjast toioust passa többe
sanud.
Tea lambrine mitte missest se Haigus sündind,
siis andko agga ühhe neist ööldud rohtudest sisse, nem^
mad aitawad keik.
Passa wasto andwad mönned ka üks pissuke hotus, ehk üks loot penikesseks taugatud punnast lcckki
winaga, sisse. — K u i se többi wägga kangeks lähheb
ehk sit jubba werrega seggaminne on, siis wöib wina
ehk rummiga weel ühhe hea noa otsa täwe penikesseks
leigatud unni-lauko anda; kcige p a r r e m on a g g a
s i i s üks kange kedus entsiani ning kolombo juurdest,
igga kahhe tunni pärrast kahhe lussika ossa sisse anda.
Igga sehhukse ossa jure peab agga enneminne 6 ehk
8 tilka laudanum seggatud sama; selle kedusse sekka
wöib ka kanna munna panna, nenda et ühhe päwase
jäo peäle üks munna arwetakse; sedda weddelt munna
seest, pannakse kiwwi mörsri (Steinmörser) ning seggatakse siis selle nuiaga ikka nattuke awalt sedda kedust
jure.
Pissukste tallestel mis weel immewad, aitab üks
pissuke noa otsa täis penikesseks taugatud kriti, ehk
parrem weel magnesia, kolm kord päwaks nappi wega
sisse antud. Seddamöda nemmad sured on, wöib «eile
ka neist üllal m'mmetud rohtudest anda. —
Wahhest
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on tallestel üks tigged suggu passa-többe, mis nemmad
mönne korra wägga liig kuiwa, l i w a s e k a r j a m a
peält sawad. Nendel on siis süssikonna wöi soolde
sees pissukessed walged ussid, ning nemmad köhhiwad
kangeste. Üks hea lihhaw karjama, ehk werske här^
jepä tallis södetud, ning kui sedda sada ei olle, tuggew kaera? ning oddrmsööt parrandawad keige parrem
sedda haig st. Selle Haigusse eest antaksc ka üks zaggu
Terpentini ölli ning kolm jäggu wina, igga päwaks
üks lussika täis; sedda wöib üks kümmekond päiwi prukida, setappab neio pissuksi ussisi. Ka keiksuggused
head wihhad rohhud aitawad selle Haigusse wasto.
Köhhanuhtlus.
§. 77. Köhhanuhtlust lambad sawad suitsund,
sumbund heinadest ehk ka tolmustest Hagganattest; selle
pärrast peab sehhuksi, kui neio sö'ta tahhakse, ommetigid iggas kordas enneminne hästi ärrapuistetama. —
K u i lambad soja nahha peäl j u a , ehk muioo äkkist
külma ette sanud, ehk nidu järrel külm ja märg ilm
juhtund, siis nemmad hakkawad ka köhhima.
Süggise mal kedetakse lederpu-marjadest ehk kaddaka^marjadcst, mis cssite penikesseks taugatakse, üks
paks moos; sedda wöib ühhe willo kohha peäl, kus
temma agga ka ärrakülmeda ei w ö i , aasta läbbi hea
h o i d a . — Köhhimisse eest antakse lambale sest mosist
igga homingo enne söötmist üks Pool lussika täit öllega
sisse. K u i köhhiminne sest ei kau, siis antakse igga
pä'wa üks lussika täis met öllega sisse, senni kui tarwis.
S u l l u n u h t l u s.
§. 7!3. Sullunuhtlust sawad lambad ühhe heitliko ilma läbbi, ehk kui nemmad willul ösel oues seiswad. Ruggi orrase söötminne, süggiftl ajal, teeb neile
ka wahhest sedda haigust, siis agga peab ta neile
headusseks ollema ning nenda ihhu puhhastama. —
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Sedda haigust tuntakse umstest ninna aukodest, kohhest
siis kolne sitke tait wälja joseb; selle jures köhhiwad
lambad ka ennamiste kangestt. Se Haigus ei te suurt
häoda, kui agga lambrine murret peab et lannnas mitte
uest soja ihhuga willo, külma ilma ette ei juhtu. S u i sel aial lambrine aiab ommad haiged lambad wäggewama karjama peäle, süggisel ehk tallisel aial södab ta
neid tuggewaminne tallis. Peaks se haigus fest mitte
kadduma, ehk ninna wägga umseks minnema, siis pannakse lambad ühte soja, agga m i t t e wägga pallawa
egga ummukse lauta, ning kus ka tuul läbbi ei wea.
S i i s lambrine kedab heina pibbri, ehk ka koi-rohhud,
kommellid, mündid, ning muud hea haisogn rohhud,
ning panneb sedda kedust pallawalt, raanoaga lamba
ninna alla seisma, kattab siis ühhe tihhe rioe ülle
lamba pea ja ülle selle racmda, et se aur mis sest kedussest ülicstauscb, lamba ninnase lähheb. K u i sedda
wisi mönni kord tehtud on, siis kaub se Haigus. K a
neid rohtusi wöib sisse anda, mis »öhhanuhtlusse jures ö'ppetati.
Ussidsüssikonna

sees.

§. 79. K u i lambad ma'dda aukooe seest suisel
ajal wet jonud, ehk ka santi rohtu sönud, siis nende

sisse sündiwad ühhed pissukessed walged ussio. Sedda
ennam need lamba sees siggiwad, sedda lahhamaks ja
sandemaks se lammas lähheb, ning surreb wimaks
sure waewaga. K u i ussid jubba maksa sisse jaudnud,
siis lammas hakkab ka weel kangest köhhima.
Wimaks on wil ka üsna lahti, ning silma soned ja nahk
lähtwad kahwatomaks, nenda kui wetöbbes.
Warsti kui lambrine sedda haigust tunneb, annab
temma 8 peäwa läbbi, iggal päwal lambale sisse:
>H lodi kanget ädikast ning

^ loot sola, wega seggatud.
S n s ussid peawad kadduma. — O n se Haigus
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agga kauaks ning wannaks läinud, ning ei tahha se
, rohhi aidata, siis antakse sedda rohto mis nüüd tulleb,
ning jättab neid scnni hopis söö'tmata kui se rohhi
nendel ees seisab; se turib mönne korra 3 ehk 4 päwa.
Kahhekümne lamba peäle wötta:
40 naela kuiwad koirohhud
2^2 naela ummalad
4 naela tubbcckat
2 naela sola
I I ) toopi maggc^jahhu; keda neid
HO toopi wega tuggewast läbbi, nenda et temma ühheks paksuks puddruks jääb; jahhuta tedda siis ärra,
ning anna ühhe künna sisse lammaste ette. Kui nemmad sedda puhtaks ärrasönud, siis anna nenoele mitme
tunni pärrast muud toito, kui on kartuhwlld ehk wersked nidetud rohhud. Keige wimaks weel antakse neile
j u a , sest kui nemmad warsti. jowad, siis ei aita se
rohhi ühtegid. Wata tagga otsas 99mat paragrahwi;
se rohhi, missest seäl kirjutud on, wöib ka siin aitada,
ning on minno arwates parrem kui need essimisftd
rohhud. —
Tougud, ehk ussid nabba sees.
§. 80. Wahhel juhtub, et lammastel, keige en?
namiste agga oinastel, nidu järrel kui pailo kermsid
ning parmusi wähas on, nabba asstme ümber tougud
ehk ussid nahha wahhele sündiwad, ning sureks kaswawad. Neid peab lambrine ühhe tangiga ehk sörmedega wälja muljoma. S i i s temma npputab penikesseks taugatud rohhelist" witrioli nende hawade peäle.
Pole päwa pärrast wöib siis weel paksu terpentini ehk
törwa peäle märida.
S 0 e - t ö b b i.
§. 3 1 . Pattawate suioe sees sawad lambad mönne
korrft soja többe, kui nendel wägga kaugel karjama
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peäle minna o n , ning nemmad siis mitte kestpä'wal
willus seist«, egga ka öigel wisil jua ei saand. Nendel on stis tulline joma-nälg; need pissukessed soned
silma sees aiawad ülles ning lähwad punnasemaks kui
muioo olnud- su on fest palla ja kuiw, hinge-weddaminne on wagga kerme; lambad ei so ennam ning ja,
wad kord korralt lahhamaks. — Selle Haigusse wasto
antakse neile ni kaua ikka, kunni naad terweks sawad,
wet jua, mis sees nattuke salvetrid sullatud on; 50ne
lamba peäle wöetakse 8 lodi salpeter, sedda salpetrid
pannakse essite pole toopi ossa kewa we sisse, saand
ta senna ärrasulland siis seggatakse teoda joma-we
sekka. Salpeter sullab ka külma we sees ä'rra, se wöttab agga ennam äega. K u i salpetrio ei olle, siis wöib
sola, agga nattuk rohkeminne, pandut sama. Sola
wöib ka saggedast nolimisseks anda.
O n üks lammas ni liig haige, et tal wärristussed peäl käiwad ning temma teiste järge ei jaua,
siis peab temmal soont lastud, ning iggal päwal kolm
kord üks werende (V4) loot salpetrio, we sees ärrasullatud, sisse antama, ehk ka üks hea korter wöi-pettipima. Willus tallis peab tedda petud, ning nidetud
werske rohhuga södetud sama, senni kui ta terweks saab.
W e r r e k u s s e m i n n e.
Z. 82. Werre-kussemist sawad lambad mitmest
asjast: kui nemmad pailo happusi rohtusi, pailo tamme-ehk pajo-lehtt, ehk ka mädoa m a - , soo-heino sonud. Nemmad lahkwad siis übt punnast, werrist tust;
ning kui nendel mitte rutto abbi ei anta, siis nemmad
jäwad kurwaks, ei tcchha ennam süa, wärristussed
käiwad peäl, ning nemmad surrewad wimaks waewaga.
N i pea kui sedda haigust tunda on peab lambale kaks kord päwas üks jäggu scst rohhust, wega
sisse antud sama:
witriolisirter Weinstein,
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salpeter. Igga ühhest üks loot, pulbriks örutud ja hästi scggatud, m'ng siis kahheksmeks j a üks jäggatud, nenda et igga jäo sees V4 loot sest pulbrist on. Iggaks torraks antakse üks nisuggune
jäggu. —
Üks teine rohhi on:
40 tilka Kalbani-eosents, pari lussika täwe we
sisse seggatud, saab korra öhto sisse antud; kui fest
weel abbi ei olle, siis antakse tedoa teise päwa weel.
Kuiwatud mustika marjad, hästi pehmeks kedetud,
ning saggedast sisse antud, on ka head. —
Teddre-maddara juurdest wega ühte kedust tehha,
ja sedda kolm kord päwas, üks pissuke tassi täis
sisse anda, aitab ka. Kui neio keike saja ep olleks,
siis wöib sclle haige lamba )0di we sekka sehhukest
rohtu kallada:
linna semed touka katki, keda wega korra ülles,
ning panne selle paksu suppi sekka ni pailo salpetrid,
et ta hästi solaseks lähheb; ehk kui polle salpetrid, siis
panne ni pailo witrioli-ölli segga, et ta hästi happuks
lähheb. Sest suppist kalletakse ni pailo joma we sekka
kui lammas hea mclega wasto wöttad. — K u i lammas tedoa agga mitte ei peaks joma, siis wöib temmale kolm ehk nelli kord päwas üks tassi täis sest
suppist sisse anda; se sup peab agga siis wägga nat?
tuk solane ehk happu ollema. —
Se salpetri ehk
witrioli-ölli assemel wöib ka nattuke maarjajääd pan?
dut sama.
Ühhe rammusa lambale wöib ka soont lasta. Ka
klistirisi wöib nendel kolm ehk nelli kord päwas panna,
sest sette peäl peab wägga wadetama, et lamba köht
ikka lahti on. K u i lammas ennam sittuda ei wöi,
ehk on se sit liig köwwa ning werrine, siis on temmal äkkine Haigus ka jures, mis siis wägga tabbar on.
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Ä t t i n e H a i g u s , ehk l i i g w e r r i .
§. 82. Se Haigus wöttab wägga kermest ellaja
ärra. Lammas, kes äkkist haigust saand, jääb seisma,
ei so egga mäüetsa ennam, köht saab tat üllespuhhut u d , tal on wägga kurb näggu, körwao on külmad,
jallad ta hoiab feistes emale laiale, suust jookseb wahtu,
ning se nattuke sit mis wälja tulleb, on köwwa ja
werrine; ta hingab wägga lühhidalt ning kermest (löötsutab fangest), ning surreb wahhest jubba pole tunni
pärrast, wahhest agga ka hiljaminne. — Rammused,
täwewerrega ellajad sawad piggem seooa haigust, kui
sandit ja lahhad. —
Se Haigus sünmb ennamast, kui lambad körspöllude peäl wägga pailo mahha jääud wilja pead
ning hüüksio söwad, ja keige ennam weel siis kui need
pead ja hüükscd kassuma hakkand ning lehn on lo'önd.
Saggele sawad lambad ka sui sedda haigust, kui neid
ühhe waese karjama peält. ühhe wägga, lihhawa kar?
jama peäle wiatse ning södetakse. , Mönni lammas
juhtub wahhest, tallisel m a l , ölgede seast paljo wiljapead leioma; se saab ka kei-gest siis sedda äkkist haigust.
-Üks tähhelpannelik ja murrelik lambrine wi selle
pärrast omma karja mitte tühja köhhüga nisugguste
tors-pöllude peäle, fus pailo wilja maas on ehk noor
orras ennast saggel näitab, egga söda omma ellajud
ka mitte wägga kaua sehhukse tabara kohha peäl;
waio temma södab omma lambad essite selle karjama
ehk pölluma peäl, kus nemmad enne on willund käima,
ning siis ta weel wiib neid nattukseks aiaks sehhukse
tabbara körspöllu peäle. Temma willutab omma lambu ka kord korralt ja nattuke awalt ühhe lihhawama
karjama peäle; sest se on igga ellajal keigipiodi sureks
sandidusftks, kui tedda ühhe sandi ellamisse seest järsko
ühhe rohke, ehk ühhe rohke ellamisse seest järsko ühhe
waese ellamisse sisse pannakse.
N i pea kui sedda haigust ühhel lambal tunda on,
S*
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saab temmal kaelast ehk otsast soont lastud, ning pool^
teist kortri oösa wöi-petti pima sisse antud.
Selle
assemele wöib kolm kord päwas antud sada: üks pool
lodi tlaubersalts ning üks terwe loot salpeter we sees
üllessullatud; selle sekka wöib igga kord wcel üks lussika
täis linna-seme ölli pandut sada. — Taggant pä'rraka solika seest wötakse keik pöllend sit ning tarretand
werri sörmega, ehk parrem ühhe kahhekorraks muljotud sille pu^raaga, mis ölli ehk süljega libbeks kästetud, wälja (wata paragrahw Il)7). Se sit peab saggedast, nenda kui ta agga korjada jauab, wälja wöetud sama. — Klistirid kaera-jahhu ning komclli-öitsedest, nattukse salpetn ehk sola ning ölliga, peawad
saggedast antud sama.
Weel öppetakse, et lammas warsti Haigusse hakkatusse sees korra, külma we sisse peab heidetud sama;
mis siis sedda haigust isjegio parrandab.
Süssikonna körwetis.
§. 34. Se Haigus on wägga arrolinne, ning
ükspä'inis rammused lambad wöiwad tedda sada; temma näitab ennast seddawisi: lammas jääb äkkist seism a , ei so ennam, löötsutab kangest; tal näitab köhho
sees wall« ollewao, ta keel on tumme sinnine, ta südda
töksub wägga pissikest ning wahhest polle sedda tundagit, ta köht paisub ülles ning kardab katsumist. Lammas watab omma külgede pole, külmetab, suust joseb
nattuke wahhust illa; tal näitab kange waew ning
wallo ollewad, ta kangutab, kusseb nattuke werd, ning
lasseb ka ninnast pissut werd; ta kukkub mahha ning
surreb waggusi ilma sure rabbamisse ja sirrutamisse
nenda kui polleks tal suurt waewa egga wallo olnudgit. Se Haigus on ennamast jubba kahhe tunni sees
löppeno; wahhest tulleb surm agga ka mönne päwa
pärrast. — Selle Haigusse jures on wahhest ka ellaja
nicht wägga punnane, wimaks sinnine, ning sörmede
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wahhel paks ja köwwa tunda; ehk ta on ka willisi
täis, mis katki löwad ning ühte santi wet wäljalastwad. Naht lööb lihhast lahti, M b kuiwaks, lähheb
musti lappisi täis ning körweb wimaks tükkis ärra.
K u i sedda nahka katsutakje, siis ta kä al kirriseb nenda
kui üks mahhajäänd kuiwand ussi kest; ennamast läh?
heb paljas pea naht, agga keige ennam wecl körwa
nahk nisugguseks.
Seddawisi turib se Haigus pari
päiwi. — Sehhukse haige lambale sünnib ka wahhest
nisugguse ihhu kohha peäle kus will« ei kaswa, nenda
kui rinna, köhhu ning reioe a l , üks musta tippiga
paise; se pissukenne must lap lähheb wimaks kord kor^
ralt suremaks; paise ümber sündiwad pailo pissukessi
rubbisi. Wahhest jookseb selle paise sest pailo mädda
wälja, ning siis lammas saab terweks; wahhest kör?
web agga se koht ärra, ning siis lammas surreb. —
Enneminne kui need rubbid paiso ümber sündiwad,
wöib üks spanspli-plaaster senna peäle panna; se teeb
et se paise kermest mäddanama hakkah. K a küpsetud
sibbolad, raswane soe pudder ehk solamata sea rassu
wöib peäle pandut sama, kui sedda plaastrid ei olle.
— Lambal on selle Haigusse jures wägga ummuses
ja üllespuhhutand köht, ning kanged köhhu--wallo.
Temmale peab selle pärrast saggedast sehhuke klistiri
pandut sama, kui äkkise Haigusse wasto antakse, mis
segga agga weel nattuke juda-sitta panna wöib. —
Wachest sündiwad ka kele pegle pissukessed rubbid;
nende seest jookseb üks kange ning sant mädda wessi,
mis keik kele ning su iggemed ärrasööb, kui tedda mitte
saggedast ühhe kange soolwega, mis solast ning salmiakust tehhakse, hästi puhtaks ei pesta. —
Lambrine
peab sehhukse haige lamba leiste terwede seast ärrawi?
m a , sest mitmed kartwad et se Haigus, kui ta jubba
hukka läinud, nenda et nahk ja keel jubba sant, ning
rubbid külges on, teisest teise külge hakkab. — Sisse
ei tea muud rohtu ühtegid anda, kui saggedast nattuke
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salpetrid, ehk witrioli-ölliga happuks tehtud wet, ning
linna seme ölli, pea-tagga nenda sammon km äkkise
haigusse jures. —
Sehhufe solane linna 5 seme sup,
kui werrekussemisse jures antakse, on ka siin wägga
hea; fest antakse H ehk 3 kord päwas pissukse tassi
täwe. —
K u i lammas mönnel mal süa ei sa, siis
peab temmal paksu, püli-jahhu suppi sisse kalletama.
— Kui pea, korwa, kele ehk mü kohha külge paise
ning we-kot sündind, siis peab se lahti leigatud ning
wessi wälja lastud sama. K u i kele otsast nisuggunc
we?wil puhhastakse, siis peab murret petama et lammas sedda santi wet sisse neelda ei sa. Need leigatud hawad sawad tuggewast ning saggedast selle kange
soolwega, missest enne jubba rä'giti, ehk weisse ning
innimesse kussega pestud. — Kui pea seddawisi paistetand ning we,kot pea ehk kele otsa sünnib, siis lammas kardab ka liga soja ning külma, ning jookseb
saggel teiste seast ärra, et ta ennast ergu p ä w a , ehk
külma eest warjenda saaks. Saksama lambrised nimmetawad siis sedda haigust ka teistwisi, mis ma kele
"sutöbbi" olleks.
P e a - a i o
Haigus.
§. 85. Noorde. lammastel sünnib pallawa sui
sees, kui pciike wäggu ergust ja pallawast nende pea
peäle paistab, pea-aio hm'gus. Mönneo arwawad et
se Haigus ka siis sünnib, kui nored lambad ennast liig
pekswad ehk omma pea ühhegi köwwa asja wasto
ärralöwad; olgo se nüüo km'das tahhes, lambrine woib
agga segidpä'rrast möllematte asjade eest omma talled
hoida. — Selle Haigusse tundmisse tähhed on: lammas seisab kurwal ning peab pea maddalas; ots ning
körwad on liig sojad, silmad on kinni ning jookswad
saggedast wet; su on kuiw ning palla, ning kele peäl
üks walge illa-kord; mönnel kä'iwad wahhete wahhel
wärn'stusse jonio (ehk wirad) läbbi ihhu, mö'nni agga
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wärriseb ka ühtejoni pissikest, mis keige sclgeminne uulbest ja kö'rwadest nähha on; mönned käiwad meleto
wisil kaksipiddi ning watawad ülletsi taewa pole, mön^
ned jälle langewad mahha ning pannewad pea wasto
maad.
N i pea km sedda haigust leitakse peab lambale
otsast tuggewast soont lastud, ning igga päAw kolm
kord üks werenoe loot salpetrit, we sees sullatud, sisse
antama. Pea peäle saab üks mitmekordseks koggopam
dut, külma we sees kastetud, linnane rättik seotud.
Se rättik saab wägga saggedast k ü l m a wega, ehk we
ja ädikaga kastetud, et temma ikka külm seisaks. K u i
jääo saja o n , siis wöib sedda wet sellega weel öiete
külmaks tehha. — Wägga hea on kui warsti Haigusse
hakkatussega üks peo-pessa surune spanspli-planster,
warsti pea tahha, kaela peäle pannakse; se wil peab
agga seält (kukla) kohhalt enneminne habbena noaga
wägga puhtaks ärraäetud, ja se koht isst soja wega
ehk ka winaga ärrapestud sama. K u i üks plaster
mitte kahheksa tunniga we - willist ülles ei wea/ siis
wöetakse tedda ärra ning pannakse uus jälle peäle.
Lambrine peab agga jubba essimisse aegas wahhel
watama, kas sured willid jubba üllat on; kui ta sedda
leiab, siis temma wottab plaastri ärra, leikab pissukste
wahhede käridega need willid kassinast lahti, et wessi
wäljajookseb, ning panneb siis küünla raswa linnase
nartsakaga peäle; igga pääw saab uus rassu pandut,
senni kui parrandab. — K u i se plaaster ei aitnud
ehk tedda ka pandut ei olle, siis peab senni ikka, kunni
se Haigus turib, kastetud linnuste rättikutega lambn
pea külm petud, ning ka ikka korrapärrast salpeter sisse
cmtud sama.
Ü m b e r k ä i m i n n e.
§. 86. Kui pea-aw haigust mitte öiete ei harr i t a , siis sünnib fest ümberkäimisse ehk lollidussc Hai-
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gus. — Lamba aio sisse sündiwad we>^ittid ussidega;
need tewad tedda ni lolliks, ning tale nisuggust wallo,
et ta karjast järrele jciäb, ühtegid ei so, lollist sia ja
senna joseb, ning wimaks ühhe ehk teise külge peäle
ümber hakkab käima. Selle Haigusse jures ei aita
mingid rohhi; keige parrem on et nisuggune lammas
warsti, enneminne kui temma lahhaks kiub, ärratappetakse, sest temma lihha kolwab kül süa.
Mönned löwad trokariga augo pea sisse, ning
immewad ühhe seks ehhitud rnstaga sedda wet aio
seest wälja, agga wägga arro on se mis sel wisil terweks saab. — Nüüd hiljako öppetati ümberkäibia lambale, kahheksa päwa järnstikko, igga pääw kaks kord
wie ehk tue pippra-hüükse ossa (ehk 6 gran) penikesseks tehtud rebbase rohtu, wega sisse anda. Sest polle
minna ühtegid abbi leionud, segid pärrast wöib lambrine tedda ka fatsuda.
Se Haigus sünnib palja nooroe lammastele^ wägga
arro on et temma weel sehhukse lamba kallale kippub,
kes ülle kahhe aasta wanna on. — Mönned jätwad
talledel ning aastaste lammastel pea lagge ning otsa
niitmata, et paike ei wöi ni fangest torweta, kui paljast peat. Mönned agga ussuwad, et ühhed kermsed
ommad munnad lamba ninna sisse panncwad, ning
et neist munnadest ussio sündiwad, ja et need ussid
pea-aio sisse lähtwad, ning sest se suur we.wil sünnib.
Nemmad pessewad näddalis kaks kord terwede lammaste ninnad, koirohho-ehk porsa- wega, kus nattuke
ädikast ning sola jures on, ning arwawad et siis kermsed pmma munnad senna ei panne. Weel teised arwawad et talled ning nored lambad pailo ruggi^wilja
sömissest ka sedda haigust sawad; nemmad ei söda
omme nori lambud mitte ruggikörs-pollal, kus pailo
päid maas on, egga anna ka mitte tinede lammastele
ehk sehhukstele, mis tallesi immetawad, ning weel wäh?
hem pissukste tallestele, ruggi wilja süa. —
Ka
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wägga tuggewa söötmissest sünnib se Haigus, agga
feige ennam ikka p a i l o wilja andmissest.
S i i n on nüüd mitmed arrud lambrisel antud, et
ta parreminne selle Haigusse eest omme lambu hoida
wö'iks, sest tedda ei wöi mitte parrandada; sedda nim
na-pessemist koirohhu-ehk porsa-wega ei maksa mitte
ette wötta, sest temma ei lö surest aitada.
N m b e k ö l) t.
Z. 87. Lammas peab igga homingo, ni hästi
sui kui talwe, jodetud sama, sest palja kuiwa toidust
wölb temma köht umseks minna. Agga ka mönnest
teisest asjast wöib se Haigus sündida. —
Lammas,
kellet se Haigus on, kangutab, agga sit ei tulle wälja;
temma sötkub jalgadcga, langeb saggele mahha ning
kargab äkkist jälle ülles.
Lambrine peab warsti sörmega ehk pulgaga (wata
I07mes paragrahwis) sitta wäljawötma, ni kaugelt
kui ta ullatab. Siis ta annab lambale ka igga pole
tunni pärrast flistiri, mis kaera jahhust, kommellidest,,
pissut solast, linna seme ö'llist ning juda-sittast tehtud
on. Kui sedda juda sitta umbest saja ei olle, siis wöib
ta kül mahha jäda. Sest klistirist wöib ka kolm ehk
nelli kord päwas, üks pissuke tassi täis awalt, sisse
antud sada. —
K a soont wöib lastud sada, kui
lammas rammus on nmg se Haigus mitte pea järge
ei anna. —
Kui need rohhud mitte kahhe päwaga
ei aita, siis on kül ennamast üks teine Haigus temma
seltsis. S i i s wöib lammastele ka klaubri?sool ehk ing-

lis-sool antud sada.
Silma Haigus (hat nahk, walge nahk).
Z. 88. Wahhest juhtub se, et ahnu sömaga lamba silma sisse üks pissuke rüggi kukkund; sedda tunneb lambrine siis, kui lammas silma kinni peab, ning
sest silmast wet jookseb.
Lambrine peab siis warsti
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sedda silma kassinast lahti wö'tma, ning sedda sissekukkund heina-pibbre ehk muud rüggi ühhe penikesse, pehme
rättiko nurgaga tassakest wälja pühkima, ehk kelega
wälja nolima; siis peab temma selle silma, mönne
forra päwas, puhta külma wega kastma, senni kui
tarwis on. —
Polle lambrine agga sedda wigga
mitte warsti tähhele pannud, ning on se jubba mönne päwa eest sündind, siis ta leiab et silma peäl üks
jäggu hat, ehk ka keik silm jubba walge on. —
Se
wigga sünnio ta wahhcst ühhest napsust (ehk hobist),
mis silma pihta lä'inud. — Lambrine tehko siis warsti
se otsa sone lahti, mis haige silma pool on, ning lasko
seält nattuke werd. —
Lamba su lae sees, warsti
iggeme ees otsas, on kaks pissukest auko, mis lihha
ning kondi wahhelt silmade jure lähtwad; neid lambrine otsigo ülles, ning pistko ühhe penikesse agga tuggewa käste-heina körre selle augo sisse, mis haige silma pool on. Se körs peab agga umbest ni pitk ollem a , kui se wahhe, silma ning ninna augo wahhel
sirgest mödetud, on; fest kui ta pitkem on, siis lähheb
ots silma sisse ning teeb wigga ullemaks. Selle pärrast peab lambrine se körre enneminne nenda pitkaks
leikama, ning tedda siis pissikest augo sisse pistma,
nenda et ta kuskil katti ei murra; körre ots ei tohhi
ka august wäljas olla, et lammas tedda kelega wälja
tömmada ei sa. Mönned päwad pärrast sedda on se
silm jälle terwe.
K u i silm weel wägga haige ei olle, ning ta peäl
alles pissuke hail mark nä'hha on, siis pistwad mönned ka keskpaika sedda körwa, mis haige silma pool
on, ühhe augo, ning tömmawad selle läbbi ühhe wülast koggokeertud nöri; sedda nööri peab jooksja-ölliga
kastetud, ning igga pääw pissut ligutud sama, et ta
mitte augo sisse kinni ei kaswa, ning et mädda lahkest joosta wöib. Senni saab sel wisil se nöör sees
petud, kui silmal weel pissut wigga nähha ott. Körs
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ninna al aukus, teeb silma parreminne terweks, kui
se nöör körwas.
K u i lambrine ei möista sedda kört pista, ehk
pistetud körs mönne päwaga aitada ei tcchha, nenda
et se hat paik ikka suremaks ja walgemaks lähheb, siis
temma puhhogo igga homingo ühhe sulle läbbi haige
silma sisse, ühhe pole pähke- köre täwe ossa ühhegi
neist rohtudest:
1) segga ühhe nättukse öiete penikesseks jahhuks
taugatud ehk kapitsetud krihwli, ni sammo pailo wägga
penikse sukkruga.
2) Te ühhe werske kanna-munna otsa sisse üks
pissuke auk, lasse minna walged wälja, toppi siis selle
sissejäänd koltse sekka ni pailo penikest sola, kut agga
sisse mahhub, ning segga ftdda ühhe nölaga ni hästi
kui wölb; katta siis üks ehk paar poled munna-kored
senna augo pcäle, nenda et ta hästi maetud on; ning
panne se munna siis terwiga öiete tullise tuhha sisse,
ning jätta tedda senna tunni aega ühhe pallawaks
kötud ahjo sees ollema et tcmma ärra ei jahtu. Saand
se munna hästi ärraküpsend ning körwend, siis tauka
ning öru tedda öiete penikesseks.
3) Wötta üks ümmargune tores tamme oks, lasse
auko sisse, panne üks ehk kaks lodi sola senna auko
ning wiss tamme puin peä'le; pölleta siis sedda pu^juppi
ni kaua kui üks must süssi järge jääb, sedda purru
katki, wötta se sola kiwwi, mis sa seest leiad, wälja,
ning tauka ja öru tedda öiete penikesseks.
Need rohhud sawad näddali päwad, ehk kui tarwis on, weel kauaminne silma puhhutud.
Lamba

trawiminne.

Z. 89. Se Haigus on kergest tunda: lambal on
essite loil näggu, ta nühhab wahhest taggumist otsa
seinade wasto, wärriseb jalgadega kui tedda üllestö'stetakse, ning ta jallad löwad pölwest köwwera kui tedda
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äkkist nelja jalla peäle mahha pannakse; terwe lam,'
mas agga astub warsti toekalt keige nelja siege jatgade peäle kui tedda mahha lastakse; haige lamba
körwad on ikka ennam n'ppakil kui teistel, ta jääb ka
isse ikka teiste järge; pärrastpool ta tagguminne ots
hakkab käies ehk jovstes, kuida ta astub, sia ning senna pole köikuma, nenda kui olleksio ta taggumissed
jallad wiggased. Ta jookseb peatagga sel wisil kui
hobbu trawib, mis läbbi siis sedda haigust ka trawimisseks hütakse. —
K u i se Haigus jubba kangeks
läind, siis ta nühhab ning nä'rrib omma willa taggumisse otsa ning keige ennamiste Hanna peä'lt ärra,
ning wahhest ni liga, et ta nahha ka ärrawöttav ning
need kohhad üsna werriseks teeb. Wimaks temma ei
wöi ennam biete käia, waid kukkub igga silmapilk taggumisse otsaga mahha, nenda kui olleks ta ristlu katki
lödut, ning ronnib siis köhhuli maas. Mönne lambale
sünnib se Haigus essimisse otsa peäle, mönnel jälle
möllematte otste peäle, nenda et ta hopis wiggane on;
ennamiste tulleb ta agga ikka taggumisse otsa kallale.
Sedda haigust potte tännine weel ükskid parrandand.
Mönned tapwad sehhukest lammast warsti, ennem kui
ta wägga ärrakiddund, ning söwad tedda; mönned
teised agga keetwad tedda koerdele. Ennem kui lame
mas jubba jalgade peäl köikuma hakkab, ei sünni lam<
mast mitte tappa, sest siis saab sest haigussest öiget,
selget arro.
Se Haigus peab wannadest lammastest noorde
peäle käima; selle pärrast kardetakse tedda liga, ning
ei kaswetada mitte sedda talle järaks, kelle emma ehk
issa trawimissega ärrasurnd, waid tehhakse oinaks; sest
ühhest järast sawad pailo emmalambud karratud ning
sündiwad pailo tallesi; kui siis selle jära sees se wigga
on, siis pailo talled sawad sedda ka. Selle pärrast
on se ka lambrise kord, ni pailo kui temma teab ning
wöib, selle eest murret piddada, et temma härra mitte
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teädmatta nisugguse karja seast järad ehk lambad ei
osta, kus seas nisuggust haigust kuultcckse ollewad.
Uddara

paistetus.

§. 9l). Se wigga sünnib wahhest mönne emmalambal, warsti talle sündimisse järrel. Uddara sisse,
wahhel agga ka ühhe ainokse nissa sisse sündiwad
köwwad sölmio (ehk juppid), mis mäddanama lähtwad ning suurt waewa tewad, kui neid ärralcchhutada
ei sa. —
K u i üks rammus lammas weel üllearro
tuggewa toioo otsas on, siis on temmal ni pailo pima,
et se pissuke nöoder tat sedda keik wälja immeda ei
j a u a , ning siis lähheb se piim, mis wägga rohkest
üllejääb, happuks ning pölleb ärra; selle läbbi sündiwad siis need sölmid, mis wimaks, kui neio ei lahHutada, wälja-mäddanewad, ehk ka uddara tükkis ärramäändawao. Keige ennam agga leitakse sedda wigga
sehhukste lammaste seast, mis pailo kartuhwlidega ehk
wina-pragaga södetakse. —
Üks rummal Haigus on
se ikka, sest temma teeb ennamast igga kord nissa
llenda wiggaseks, et se ilmasgit ennam pima ei anna.
— Selle polest on lambrise kord, et ta essimisse nelja ehk wie väwa sees pärrast talle sündimist, murrega
järrele watab, kas tat emma nissad tühjaks immeb;
ning kui ta wägga pailo pima leiab, et ta sedda wälja lüpsab, ehk leiste waeste tallestele immetab. Lambrine peab ka siis murrega ja saggedast pima mahha
lüpsma, kui uddar jubba palla ning paistetand on,
fest tal ei imme heal melel sedda pöllend pima. —
Mönne wägga rammuse lambal on jubba enne talleteggemist ni pailo pima, et ta waewa teeb; leiab lambrine sedda, siis peab ta ikka nattukse mahha lüpsma.
Essite wöib neid sölmissi ehk paisid weel ärra
lahhutada, kui neid igga pä'wa mitto kord märitakse,
sibbulatega pruniks praetud wöiga, ehk parrem weel
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ühhe salwiga, mis althee^salwist ning loorberi-salwlsi
kokko seggatud on. Lambale wölb ta igga pääw paar
korda nattukse klaubersaltsi (üks kwent awalt) sisse anda. —
O n agga segidpärrast uooara sisse mädda
sündind, siis peab nende p e h m e , küpse mädda-kohtade peäle augud sisse leigatud ja mädda pissitest wälja muljotud sama. Lambrine ei pea leikamisse jures
koggoniste mitte kartma egga sedda augo wägga pis?
sukesseks jätma, mis santi teeb; üks tolli pitkune, ehk
fui tarwis on ka weel surem haaw ei te waewa ühte?
gid; pitkemaks agga ei tohhi se auk tehtud sada mitte,
kui se pehme mädda koht isse on. N i pailo agga
wöib lambrine wadata, et ta leikamisse jures suri
werre^soni hoiab; wägga pissukstest polle uddara pecil
holida, se nattuke werre jooksminne mis nendest sünn i b , on piggem headusseks. Hawade sisse ja peäle
saab terpentini-salw märitud; kui uddar ning hawa
kohhad jubba pehmed ning mäddast üsna puhtad on,
siis wöib basill'kumlsalwi prugita.
S

k o r

b u t.

Z. 9 1 . Kui wägga rohkest kartuhwlid södetakse,
sünnib lammastel wahhest se Haigus et nende hamba
iggemed hirmsast haisema ning mäddanama lähtwad.
Hambad löwad wimaks lahti ning kukkuwad wälja,
kui se haigus öiete tiggeks läind. Sehhuksed lambad
peawad isseärranis petud ning ka wiljaga södetud sama,
fest heino nemmad ei sa suresti sisse. Nende hamba
iggemed peawad kaks kord päwas ühhe pehme har?
jaga ehk ka pehme takku toppiga pestud sama nende
rohtudega:
sullata ühhe naela (se on kortri ossa) we sees,
üks loot maarjajiiäd ning üks loot sinni.kiwwi. —
Weel parrem on we sees sullatuo kloorkalk.
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K a t t i m u r i u d
jalg.
§. 92. Wahhest murrab lammas kartsa wcchhel,
ehk mu wisi peäl omma jalla katki. O n se tont
üllal reies paksu lihha sees katki, siis on parrem et
lammas warsti tapLetakse; kui agga alluminne seäre
kont katki läinud, siis saab sedda jälle parrandada.
Lambnn? peab sedda katkist konti kcnnasti omma
assemele pannenla ning need otsad kokko passima (si'm?
nitama), siis temma niddub selle katkise kohha ümber
ühhe käe laiusse ning küünra pitkuse l i n n u se nartsaka,
kastab sedda tuggewast ädika ja winaga märjaks, ning
panneb siis weel selle peäle nelli pissukest, sörme lai,
ust ning nelja tolli pitkust, silledat, öhhukest pilbast,
nenda et igga külje peäl üks sehhuke pilbas saab, ning
seub siis tuggewast ühhe paela ümber, nenda et keik
wissist seisab.
Wägga üllearro tuggewast ei pea se
jalg agga ka mitte seotud ollema, ftst selle läbbi wöib
se alluminne jäggu jalga paisetama ning mä'ddale minna. —
Wägga murrega peab selle peäl wadetama
et se jalg sirgest ja omma kohha peäl saab seotud. —
S i i s lambrine panneb se lamba ühte rahhulste paika
üksi seisma, ning leotab igga pääw mitto korö se seotud kohha nenda, et ta ikka nahhani läbbi ja läbbi
märg seisab, ühhe seggadussega, mis winast, ä'dikast
ja weest tehtud on; igga ühhest neist asjust wöetakse
ühhe ühhesugguse jäo, ning seggatakse siis kokko. Lambrine peäb ka ikka järgewatama, et se ümberneotud
rie ning need pilpad mitte lahti ei peäse, waid ikka
ühhe arro peäl waggusi kinni seiswad. Nelja näddali
pärrast wöib neid pilpu ümbert ärra wötta, se linnune
rie agga peab weel paar nä'ddalid (agga kastmatta)
ümberseisma.
Kes tahhab wöib ka, wina ja ädika assemel, sellega leotada, se rohhi peab agga ka üsnä külm olla:
wötta leppa lehti (olgo kuiwad ehk tored), keoa
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neid ädikaga hästi, muljo siis seoda adikast wcilja
ning pannc temma sekka nattukest salmiaku.
T! a l l c - l o n k a m i n n e.
§. 93. Kui immejad emmalamb.ad wägga wäg?
gewalt kaswand heino, kui on walge härjcpä ning
mönni mü weel, üllearro rohkest sawao, siis peawad
talled sedda haigust sama. —
Agga külmast tutest,
mis läbbi talli langest weab, ning weel keige ennam
üllearro soja, ummukse lauda läbbi sünnib ka se Hai?
gus. talledele. K u i wannu lambu alletand, tolmuste
heindega, ehk nisuggustega mis nöggo ning so?ma peält
wöetud on, södetakse, siis talled sawad ka sedda lonkamist. — Selle Haigusse tundmisse märgid on: tallel
jääb essite üks jalg, ning siis kord korralt kcik jallad,
kangeks; wimaks ta ei wöi ennam üllestausta, egga
ka mitte püsti seista, kui tedda kül ta üllestö'steti.
Tal weab ennast köwwera kokko; köht on temmal ka
umbe; mönnel sündiwad ka pissukessed paiseo pölwede
ja labbalude peäle. Sehhuke tat ei wöi mitte üksi
emma al immeda, selle pärrast peab lambrine tedda
kuus kord päwaks immetama, ning sedda ka homingust öietc warra ja öhtust öiete hilja teggema, et temma mitte nalga ei surre. — Kui tail wägga soe on,
siis peab tedda nenda jahhutama et külm tuul tallede
peäle ei käi. Talli peab ikka nenda jahhutama, et ta
Romüri termometri järrel 8 ehk 10 gradi soja peab,
Haigusse ajal agga liggi 15 gradi.
K u i se Haigus nähha on, siis antakse keik lammastele mis tallesi immetawad, igga päwa taggant
korra sola, ning selle sekka sadda lamba peäle üks we?
rend nael klaubersalts. —
Talled sawad mitmesug?
guse rohhuga ning mitme wisi peäl arstitud; ühhel
aitab üks, teisel teine rohhi parreminnc, selle pärrast
sawad siin ka milmesuggused üllespandut:
4) Wötta üks peo tiiis kommellid ning üks kam?
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maln täis tuhka, keda sedda pari tobi wega, ning kalla
siis weel ni pailo külma wet jure, kui tarwis on et
ühhe talle sisse panna ja pesta wöib. K u i üks kahheksme ehk kümne tobine wain polele täis on, siis on
küllaks. —
Kui se wessi ärrajahtund*), siis pesse
sedda talle mönned minnutid seäl sees; siis panne tedda
soja sonniku ehk söja wiltse ride sisse, nenda et ta pea
lahti on ning temma lahkest Hingada saab. Nenda
seisku tal siis paar tundi waggusi. —
Sel wisil
pesse sedda talle siis 3 ehk H pä'wa, kaks ehk kolm
kord päwaks. — Kes selle pessemissega teggu piddada
ei tahha, se katsugo teist wisi:
2) Segga ühhe pole tobi kange wina, ehk piritusse sekka poolteist lodi kamwora, ^ ehk 5 lodi terpentini ölli ning wie lodi ossa wenne sepi. Kes tahhab ning kellet o n , wöib senna sekka weel ühhe pole
lodi kantaridi-pulbrit panna. Se kamwor ning wenne
seep tulleb enneminne katki taukada ning siis se wiin
n a t t u k e a w a l t jure seggada, nenda et keik üsna sulla
on**). —
Saand se seddawisi walmis tehtud, siis
pesse ja öruta sedda hästi ees labbalude, ning kui
taggumissed jallad ka kanged on, ka tagga ristlu ning
kangede jalgade peäle, kaks kord päwaks. S i i s panne
sedda talle ühhe tunni aiaks soja sonniku sisse. O n
se tal agga weel jalgade peäl tuggew ning ei tahha
sonniku al seista, siis wöib selle pestud kohha ülle üks
paks wilne nartsakas pandut sada.
Nisugguse pessemisse körwas peab agga ka üks
neist alla kirjutud rohtudest sisse antama, kui on:
*) Mönned prukiwad tedda üsna külmalt, mönned agga
leigelt. Talled petaffe 3 ehk 6 minnutit selle sees.
**) Se rohhi peab hästi korgitud puddeliga talwe sönniko sees petud sama, et ta külm cp olleks. Enneminne kui
taga pestakse, peab tedda ikka hästi seggama. Raisata ei tohhi
sedda rohtu mitte, sest ta on kallis; ühhest pudeli täwest saab
kahhe talle parrandamisseks kül.
6
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9) Wötta 4 lodi arnika - öitsed ning 2 lodi bal^
driani ehk kalmusse jurcd, kalla selle peäle üks toop
ning üks korter tullist kewa wet, lasse sedda ühhe kinni
kaetud riista sees (keige parrem tekannu sees) üks tund
sojas kohhas seista; muljo siis sedda wet ühhe t i h h e
linnuse rioe läbbi; jägga ühhe möduga sedda läbbikurnatud wet 42-neks jäuks, ning anna igga nelja tunni
pärrast (3 kord päwas) üks jäggo sisse, senni km tcoda
on. Kes tahhab, wöib ka igga nisugguse arnika-we
jäuga üks pissuke noc, otsa täis penikesseks taugatud
wäwlid, ehk parrem wäwli^öitsed sisse anda, sest se on
hea kül. — Se rohhi kolwab möllema pessemisse wi. side, ni hästi No. Iche km No. 2 he jure; temma peab
agga w a r s t i p ä r r a s t pessemist sisse antud sama,
ehk warsti enne sedda. —
b) Lasse aptekis tehha ühhed pissukessed, herne
surused pillid, j u d a - s i t t a s t ; igga pilli jäuks pannakse
agga üks pool gran kalomel ning üks gran tamwor
selle juda^sitta sekka. — Neist anna kolm päwa läbbi,
igga homingo ning öhtu üks pil sisse. Hakka tat sest
weel mitte passandama, siis wöib neljat ning wiet päwa
sees weel anda; hakkab tat agga jubba enneminne,
essimissest ehk teisest pillist passandama, siis peab pilli
andminne w a r s t i seisma jäma, ning selle assemel
igga pääw, senni kui parrandamist leitakse, kaks gran
kamprit, sukkroga penikesseks örutud, sisseantud sama.
I g g a pilli ning igga kampri? pulbri körwa saab üks
lussika täis sest arnika weest antud, missest jubba kirjoti. — Wata weel Z. 112. —
Wägga pissukessed nöddrad talled sawad ennamast kahhest pillist kül; nisuggustel wöib lambrine piggem nattuke soja we sees sullatud klaubersalts, pissut
poomölliga sisse anda, kui nende köhhud selle Haigusse
jures umsed o n ; igga tallele antakse üks pissukse kuhjaga telussika täis klaubersalts ning kaks telussika täit

—

83

—

poom?ö'lli; üllesedda antakse siis arnika-wega sedda
kampri^pulbrit, kuida öppetati. —
Kui agga lambrine neid pillisi isse tehha tahhab,
siis temma wötko ühhe warrese.munna ossa head sepi ^),
sötkugo ühhe mörsri sees sedda öiete pehmeks, ning
seggago ja sötkugo wägga murrega senna sisse pool
kwent kalomel ning üks kwent kamwora. Möllemad
peawad agga enneminne wägga penikesseks örutud olle^
ma. Kui need rohhud wägga hästi selle sebiga seggatud o n , siis lambrine wötko sedda tainast mörsrist
wälja, ning rulligo tedda ühhe silleda laua peäl kättega,
ühheks herne jämmuseks nöriks, siis leigako temma
noaga sedda nöri 6l)^neks ühhesuggusteks jäggudeks.
Igga ühhe nisuggUse jäu teeb temma siis sörmede
wahhel ümmarguseks ning panneb neid siis ühhe last
sisse, kus nattuke wääwli^öitsid sees on, et pillid koggo
hakkata ei wöi. — K u i sedda pilli tainast nöriks rullitakse, siis peab selle laua peäle ka nattuke wäwli-öitsed ripputud sama, et se tainas külge ei hakka. O n
se tainas wägga köwwa, siis pcmgo kuida tarwis on
paar tilka wet peäle ning sötkugo sellega uest läbbi;
on ta agga nappi sebi läbbi abdras, siis wöib weel
sepi sekka panna, agga ikka nenda et need pillid mitte
pailo suremaks ei lähhe kui herned; on se tainas
wägga pehme, siis wöib pissut wääwli-öitsid ehk nissu
püli?jahho sekka panna. Sedda kauaminne nisuggust
pilli^tainast sötkutakse, sedda sitkemaks ning parremaks
temma lähheb; kunni ta weel ümber nuia ning mörsri
hakkab, senni on ta weel pehme; kui ta agga ennam '
mörsri egga käe otsa ei hakka, ning ommeti pehme ja
sitke on, siis on ta parras. —
Se laes, kus sees
neid pillisi petakse, peab sea kusse^pöiega ehkwahhatud
papriga kinni seotud ollema, et se kamwor mitte ärra
*) Sest juda-sittilga sa temma ommeti toima mitte. Parrem wöib selle arnika-we sekka pissut sedda juda sitta pandut

sama. —
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ei hinga. —
Need pillid kolbawad selle teise pessemissewisi (No. 2.) körwa keige parreminne, ning aitawad hästi.
6) Segga ühhe jäo terpcntini ölli, kolme )äo wega,
ning anna kolme päwa läbbi, igga homingo enne söötmist pissukse lussika täwe sisse. Sedda wöid sa ka
teiste terwede talledele warruks sisse anda. Se rohhi
peab agga sisse-andmisse aeg hästi seggatuo ollema.
K) Segga penikesseks taugatud rabarber, Magnesia
ning klaubersalts, ning anna sest kolm päwa läbbi,
iggal päwal kaks kord üks telussika täis sisse; muidogit
nattuke wega.
^) Paar päiwi järristus antakse üks lussika täis
poom-ölli sisse.
ti) Tallestel, kes selle Haigusse zures weel ühhe
santi passaga on, antakse mönned piiwad läbbi, iggas
päwas kaks kord üks noa otsa täis magnesia sisse.
Need talled mis warrakult, Ioulote ümber sündiwad ei sa surest ftooa haigust; keige ennam agqa
sawad need tedoa, kes hiljako, küünla^kuus ehk pärrastpool sündiwad. — Need talled mis omma öige rammn sees on, sawad kergeminne terweks kui need mis
üllearro rammused on; need agga, mis sandid on, on
keige raskemad parrandada.
Piim talle mao sees ärrahapnend, nincs selle läbbi umne köht.
s. 94. Kui emmalambad winaprakaga ehk paila
kartuhwlioega södetakse, siis on nendel nisuggune saint
piim mis wahhest talle köhtus ärrahapneb ning sureks
köwwaks juustu tükkiks koggotarremb.
Selle läbbi
surreb se waene tat siis mö'nne päwa pärrast ärra,
kui rohhud tedda ei aita. —
Nisugguse surnud talle
mao seest leitakse, kui tedda üllesleigati, ühhe sörme
suruse, wahhest agga wähhema ehk weel surema juustujuppi. -^- Se Haigus on tunda seddawisi: pissuke
tat M b kurwaks, ei tahha ennam immeda, kangutab

^_

85

—

saggedast ning karjnb selle jures häddatse hälega, agga
jittu surest ühtegid, fest temma köht on wägga umne.
Mönni löötsutab ka ning mönnel on köhhu-allune ja
küljed ikka higgiftd.
N i pea kui agga lambrine leiab et ükskit tat seddawisi kangutab, peab ta warsti temmale sisse andma:
üks pool solotnik klaubersalts (lussika täwe soja we sees
sullatud), ühhe pole lussika täwe poom^ölliga. Sedda
wöib kolm päwa läbbi igga homingo anda, ehk senni
kui tat passnndama hakkab, stst siis ei wöi cnnam
sedda rohtn anda. Ka pissukessed klistirid wöiwad
saggedast pandut sada, agga ikka melc ja möistussega.
— Parrem on kui lambrine neio haigi tallesi siis
mitte emmade al ei immeta, waid ncndele senni kui
naad üsna haiged on, toiduks ühte suppi saggedast
sisse annab, agga mitte ennam kui temma arwata wöib
et nemmad emmade käest pima olleksid saand. Sedda
suppi tehhakse sel wisil: keda üks toop wet ühhe piss
sukse peo täwe kommellidega paar korda ülles, kurna
siis sedda wet ride läbbi wälja, ning panne temma
sisse. ni pailo nisso püli-jahhu kui ühheks paksuks suppiks tarwis lähheb; se peab agga siis weel sullaks ke?
detud sama. Tedda pea agga mitte ühhekorraga pailo
keetma, sest temma lähheb nobbcst happuks, ning siis
temma ei kolba koggoniste. Sisse-andmisse jures ei
pea se sup ka mitte wägga kulm ollema. — Kes agga
ommad haiged talled emma al immetada tahhab, ehk
neio pimaga lakkutab, peab igga tallele kaks kord päwaks ühhe pissukse noa^otsa täwe magnesia ning ühhe
telussika täwe suklrud pimaga sisse anoma. Wannadel
peab sel aial saggedast sola antud sama, kus penikesseks tehtud kriti seas on.
K u i lanlbad head kuiwa toito sawad, ning winapraka nendel ialge ei anta, siis polle ka sedda haigust
surest tallede seas leida. K u i agga heino ni nappist
o n , et wina l praga sulp aitama peab, siis lambrine
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pango ikka sola senna sekka, nenda kui jubba eespool
öppetud on, ning hoidko et talled mitte sclle happu
sulbi liggi ei sa. ^ - O n se Haigus jubba tallede seas
nähha, ning sawad wannad ta praka, siis wöib talledele näddalis kaks koro pi ssut m ä r j a k s leotud kaerajahhu, kus penikesseks taugatud walged kriti, sola
ning pissut klaubersaltsi seas on, anda. Sola ja klaubersaltsi andmissel peab agga M a arro peäl ollema,
fest pailo andminne teeb talledele sured Haigussed. K u i
talled jubba 6 ehk 8 näddalld wannad on; siis volle
sedda tarwis nenda saggel anda, sest siis nemmad ei
sa ennam sedda pima-többe.
K u i emmalambad winapraka koggoniste, ning ka
kartuhwlid üllearro pailo ei sa, siis polle ka tarwis
tallestele sola warruks ette anda, sest sola? andminne
teeb t e r w e d e , p i s s u k s t « talledele piggem pahha kui
head.
Must,

k ä r n a n ^ s u.

Z. 95. Talled, ning mönne korra ka wannad
lambad, sawad wcchhel su ja ninna ümber ühte tarna,
mis mustaks suuks hütaksc. —
Saab se kärn' ühhe
salwiga, mis püssi-rohhust ning poomiöllist tchtud on,
igga pääw korda kaks märitud, siis ta kaub pea ärra.
Purra mega seggatud kolwab ka püssi-rohhu
salwi assemele.
Ka kange sinnikiwwinvega wöib sedda tarna saggel pesta, ning ta kaub ärra.
Willid

talle

su se es.

§. 96. Talled sawad mönne korra su sisse ichhed pissukessed willid; wahhest on su sehhuksi kurguni
täis. Se tat ei sa nende willidega immeda, selle pärrast peab lambrine pima temma suhhu lüpsma ehk
fülle läbbi sisse lastma, et temma nälga ei surre.
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Selle Haigusse wasto aitab:
2 lodi walget witrioli sullata
ühhe ehk kahhe lussika täwe we sees, panne
siis 4 lussika täit met senna sekka, ja märi sedda ühhe pehme sullega saggedast talle suhhu, haigede kohtade peäle. Sest rohhust saab kahhe tallele
küllaks.
Walge witrioli assemel woib ka purra wötta.
Nöddra talle üllearro paks, röötsakas köht.
§. 97. Tattede seast, mis jubba ülle tue näddali
käiwad, on wahhest ühheo pissemad, wätimad talled
leioa, kellel üllearro sured, jämmed köhhud on. N i suggused ei siggi egga kaswa ilmalgid hästi, ning sur?
rewad wimaks ikka ühhe ehk teise Haigussega ärra.
Nendel polle essite muud wigga kui mao^nöddrus; kui
sedda aidetud saab, siis nende suur köht kaub aega?
mö'da ärra, ning nemmad ellawad jälle priskeste.
Üks hea rohhi selle jures on, kange ubba.'lehhe
kedus, mis segga weel rohhelist witrioli pandut on.
Kahhe naela (se on rohke pool toop) kedusse sisse sullatakse kaks lodi r o h h e l i s t witrioli; sest antakse siis
igga homingo üks hea lussika täis sisse. Se rohhi
saab ühhe tu aega, ehk kui tarwis on kauaminne an^
tud, senni kui suur köht ärrakaddund. Üllesedda peab
se tat agga ka ikka hästi süa sama.
Mönnel tallel sünnib ka seest suur köht, et temma emmal wägga warra piim ärralöppend; sehhukse
peab lambrine ka lehma pimaga immetama, agga mitte
warsti selle rohhu ees, egga ka mitte warsti selle järge.
P a e l - u s , ehk p i i k .
8. 98.
Missest se Haigus sünnib, polle weel
öiete selgest teäda. Arwata wöib et ta ummukse tallis, kange sönniku haisust, ning ka wina-praga ehk san<
tide, tolmuste Hemde söötmissest, sünnib. — Pissukste,
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pari nä'ddaliste talleste jures, peab se Haigus ennast
seddawisi wäljanäitama: tat hakkab äkkist lonlama,
temmal käiwad kanged, järsud wärnstussed (kramp)
peäl; ta köht on wahhel järrel, wahhel jälle umne; ta
jääb kurwale, lähheb il'ka lahhamaks, senni kui ta wimaks, üsna rammuta, ärrasurreb. Se Haigus peab
pissukste tallestel lonkamisse Haigussega seltsis käima.
Mönnel tallel lähheb lonkamisse Haigus parra:naks ning
temma näitab ühhe tükki aega üsna terwe ollad, stl>
sab agga ikka lahham ja wä'hhem kui teinc, mis töeste
terwe on. K u i tallest kewwade karjama peäle lastakse,
siis jäwad mönned neist haigedest üsna terweks. Ennamast on agga nisuggune parrandaminne tühhine,
ning keige ennam siis weel, kui nemmad kaua tallis
seiswad ning mitte werske rohho peäle ei sa.
Naad
hakkawad jälle kurwaks ning lahhamaks minnema, ei
so wahhest ühtegid, wahhest jälle üllearro himmoga;
wärnstussed ning krambid käiwad jälle peäl. Nendel on wahhest köht järrel, wahhest umne; nende silmad jäwad tummeks, wessiseks, ning nende ümber
sünnib üks pissuke kärn; wimaks on ncmmad hopis
pimmed, ning siis polle surm ennam kaugel. — Sehhukste tallede seest, mis eösimisse haiguöse sisse surrid,
on, kui wägga murrega otsitud, ühhed wägga penikessed, pitkad, lönga - suggused nssid leitud; nende seest
agga mis teise korrase Haigussega surrid, leiti jubba
warsti mitme küünra pitkujed walged ussid, mis jämme
öllekörre laiused olnud. —
Sedda ussi peab nüüd
rohtodega tappetud ning siis passandanu'ssega wälja
katsutud sama, sest muido tat ei sa terweks.
Sedda pael- ussi-többe ollen minna isse näind, ning
ollen ka temma wasto rohtu leidnud; et siis iggaüks
ka sedda katsuda ning head tunba wöiks, annan ma
omma tähhelpannemist selgeste üllesse. Kolmc, nelza
kuuse tallede seas, kes jubba emmade alt ärra woetud
ollid ning karjamaal käisid, jäid mönned pissut lah^
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hamaks, ja nendel käisid ühhed äkkised wärristussed
ehk krambid peäl. Nisuggused krambid ollld päwas
paar korda nähha, wahhest agga mönne päwa sees
koggonistc. — Paar näddali pärrast sündis ennamast
keik karjale üks kärn ümber silmade, mönnel ennam,
mönnel wähhem; seddamöca josio nende silmad siis ka
wet. Mitmed talleo jäggid lahhcimaks, said sure mao,
ning o!!io wahhest passal, wahhest ummuses. — Pimmeks agga ei M n d mitte üks ainomas, mis kül fest
sünoida wöis, et ma nenre körwade läbbi, nenda kui
silma 5 Haigusse jures öppetud o n , ühhe nöri weddada,
ning nende silmad kaks kord päwas külma wega pesta
lassin. — Essimiste talleste sees, mis ärrasurrid,
leidsin minna soolde sihhelmeste külgede wastust ühhed
penikesseo löngasuggused ussid; nendel agga, mis kauaminne kiodund ollld ning pärrastpool wiimse otsa peäl
surrid, ollid mao sees sured, mönne sülla pitkused, ennast kerrase koggokern'nd ussio. Sehhuke us on üsna
ühhe ahtukse pacla näggo, temma on walge ja laia^
kas, missest temma siis ta pael-usstks hütakse. Neid
on kahte suggu, ni hästi innimeste kui ka tallede sees;
üks suggu neist kaswab nenda laiaks kui üks pem'ke
kirjutamisse sulg jammuti on, teine agga on peatagga
korra laiem, nenda et temma laius pole tolli liggi
tullcb. Mönne surnu talle sees olli peatagga wähhikse
russiko surune kerra neid ussisi; nisugguse talle sees,
mis jubba rohtu olli sanuo, ollio nemmad surnud
ning poolmäddand. — Kui se kärn silma ün>ber sün^
n i b , ning sedda tunnistab ja näitab et talledel pael-l
ussi-wigga o n , siis peab lambrine warst:' neid rohtusi
andma mis alla^kirjutud on, sest kui tat jubba rammuta ning us lüg sureks kaswand, siis ei tcchha rohhuo ennam surest aitada, waid paljo surrewad ärra.
Lambrine peab, kui ükskid tal surnud on, seoda warsti
üllesleikama, ning mao ja soolde sees järge watama.
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nenda kui ka keik teist süssikonda; temma saab siis
haigustel selgemat arro.
Se rohhi, paebussi wasto, teggin ja andsin ma
seddawisi:
wötta kolm lodi inglis-madertinna, te sedda tulle
peäl ühhe raub koosta sees sultaks, kalla siis warsti
üks loot ellawat höbbedat selle sekka, ning liguta tedda
senni ühhe pcssukse pulgaga hästi, kui ta jubba pak?
suks lähheb.
Se ellaw höbbe peab warsti, ni pea
kui agga tinna sulla on, jure kallatud, ning keik rutto
tulle peält ärra wöetud sama, fest kui ellaw höbbe pailo
soja saab siis ta kaub ühhe sm'tsoga ärra. — Saand
se koggosullatud tinna ärrajahtund, siis tauka tedda
ühhe wasimö'rsri sees penikesseks, ning siis panne tedda
kiwwi-mörsri sisse, nelja lodi katki purrutud sukkru *)
sekka, öru siis sedda öiete ja biete penikesseks ning
jägga tedda 32 jäuks, nenda et igga jäggo üks kwent
sest koggoseggatud pulbrist peab. — Homingo, tunni
aega ennc söötmist, ning öhtu, ka enne söötmist, antakse siis igga haige tallele üks nisuggune pulbri?jäggu,
lussika täwe paksu me? ehk sirupi^ga sisse '-*). Warsti
pärrast sedda antakse ka igga ühhel neist haigest talledest, kolme ehk nelja lussika? täwe ossa ühhest fangest
kedussest, mis toompu-koordest ning sönnajalla^juurdest
tehtud o n , sisse. — Saand seddawisi se rohhi kaks
ehk kolm päwa läbbi antud, ning polle tal mitte wägga
passal, siis antakse temmale üks loot klaubn sola ehk
inglis sola, soja we sees sullatud, ühhe l ssika täwe
*) Ilma sukkruta ei lähhe se tinna mitte öiete penikesseks. Knhhest lodist sukkrust faaks ka küllaks, kui agga lambrisel hea kaal ja möistus on, et ta nenda jäggab et igga
jäuse 43 gran sest pulbrist tulleb.
*^) Kes sedda rohtu sisse annab, peab meles piddama et
siin wannematte talledest rägitud on, sest need mis noremad
ning wähhemad on, peawad ka wähheminne rohtu sama, las
üks ainus pulber päwas.
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poom-ölliga. K u i se nelja tunni ehk ka pole pä'wa
sees talle weel passale polle teinud, siis peab taal
weel nende soladest antud sama. Ennamiste tullewad
selle passandamissega ussi tükkiö wälja, mönned on
küünra pitkuseo, mönned pitkemad ning mönned ta
lühhemao; lambrine leiab neid tükkisi, kui naad surede
ussidest ollid, mitto kord siis karjamaalt maast. Peaks
agga mönne tallel ussi ots taggand rippakil wäljas
ollema, siis lambrine peab tedda, pulga peäle kerridas,
pissikest wälja tömmama. K u i tallele agga warst;
Haigusse hackkatussega fedda rohtu anti, siis ei näita
ussid ennast nenda passa seest wälja mitte, sest naad
on siis alles wägga penikessed, nittg maos katki purrutud. Paar päiwi pärrast sedda passandamist, pannakse weel igga tallele kolm kord päwaks üks pissuke
klistir. Pärrast sedda peab neid tallesi paari näddali
aega hästi södetama, ning neile ka sest rohhust sisse antama, missest 9?mes paragraphwis kirjutud on, et nemmad jälle rammu saaksio. Kes tahhab wöib ka sest
rohhust anda, missest siin 99mas paragrahwis kirjutakse.
Sedda wöib 7ija ning 79ma paragrahwi könva arwata.
Z. 99. Se rohhi on wetöbbe w a s t o w ä g g a
h e a : panne 8 tobi we sekka üks ja üks pool naela
penikesseks leigatud ubba^lehti, ning kaks head peo täit
tuhka; keda sedda tunni aega wähhikse tulle peäl, ühhe
pissukse, kaetud katla sees; panne siis senna sekka pool
naela koirohto ning keda weel mönned minnutid, siis
wö'tta tulle peält ärra ning lasse kane al jahtuda. —
Kui sada on, siis wöid sa warsti ubba-lehtedega ka
pöldummalud ning entsiani j u r i , igga ühhest werende
naela, ning pärrast koirohtudega seltsis, ühhe werendi
naela kalmusse - juri senna kedusse sekka panna; siis
agga polle ennam ubba,lehti tarwis kui üks nael, ning
koi-rohtusi werendi naela. —
Kui keetmisse aega se
wessi wägga arrakeeb, siis kalla ikka nattuke soja wet
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jure, nenda et sa pärrast nelja tobi ossa sedda weddelt kedust saad. —
Kui se kedus jahtuttd o n , siis
muljo tedda ühhe tihhe ride läbbi wälja; möeda wed?
del järge, ning panne siis seddamöda uut wet rohtude
peäle kuida tarwis on, et ue pole tunnise keetmisse jär^
rel ühtekoggo kuus topi weddelat kedust saaks. O n
se essiminne kedus siis nüüd nelli topi, siis kalla kolm
topi selget wet uest nende rohtude peäle, ning lasse
sedda pole tunni pissikest keda. Saand temma siis
pissut jahtund, siis kalla tedda ühhe wissi, tihhe ridest
kottikse sisse, ning muljo sedda weddelt kahhc, sülla
pilkuse laua wahhel, kelle teised otsad kokko seotud on,
tuggewaste wälja. K u i ennam märga wälja ei tulle
siis winna se paks kotti seest ärra, ning kalla se kahhe
tobi ossa weddelat, mis seält wäljamuljoti, teise nelja
tobi sekka; selle kue tobi kedusse'jure segga siis wcel
ühhe tobi kanget wina, ning hoia tedda siis wissist
kinni korgitud kruside ehk puddelide sees, ühhe külma
kohha peäl. Talwe peab sedda rohtu nisugguse kelori
pandama, kus temma ärra ei külmeta. S u i sojaga,
ehk kui pailo lambud haiged ei olle, peab hopis wähheminnc kedetud sama, et ta hukka ei lähhe. —
Kui
sedda prukida tahhetse, siis saab enneminne i g g a ühhe
t o b i nisugguse kedusse sisse weel seggatud, sedda:
sullata 2 ehk 3 lodi penikest wääwlid ühhe raudkoosta sees, pissukse soö'-tulle peäl, ning panne n a t tuk a w a l t temma sekka kaks lussika täit poom,'ölli,
kaks lussika täit paksu terpentini ning üks lussika täis
kaddaka^ölli. O n se hästi seggatud ning jahtund, siis
kalla tedda ühhe kiwwi mö'rsri ning segga üks awalt,
n e l l i tükki wersked kanna munna tuggewast temma
sisse. S i i s segga senna jure, essite ikka nattuk awalt,
sedda tobi-jäo kedust.
Sest rohhust saab igga lammas kaks kord päwas
ühhe pissukse wina modo täwe sisse, kunni naad ter?
weks sawad. Keik se ma läbbi sawad nemmad agga
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ka he ad k u i w a t o i t o ; ning jodi-we sisse, nenda
km 7Hidama paragrahwi sces öppetud on, nattuke roh<
hellst witrioli.

Haigussed mis ühhest lambast teise külge
hakkawad.
S

ö

l

i

s.

§. WO. Solls sünnib ennamiste ikka ühhe karja
sekka, teiste wöraste lammaste külgest. —
K u i lambrine kuleb, et sedda lamba sollst kuskilpool teiste karjade seas nähha on, siis temma hoiab keige murrega
et temma karri ei sa nende haigete liggi; temma ei
lasse ühhegi innimesse egga koera, kellest ta agga wähhe
wöib arwata et se nende haigete lammaste seas on
olnud, omma lammaste jure; ta ei wi ka omme lam?
buo mitte senna karjama ehk nende majade liggi, kus
agga ial sölissed lambad seisend ning olnud.
Sest
se Haigus hakkab wägga kergest, keigest tühhisest asjast,
ning on wägga raste kautada.
Lambrine peab holega tähhele pannema, kas mö'nni lammas ennast seinade, södikartsade ehk mu asjade
wasto nühhib. Leiab ta sehhukse, siis wöttab ta tedda
warsti kinni, ning watab tedda murrega läbbi; leiab
temma nahha sees pissukessed leätsa snrused kuppud
(ehk sölmid), on need koltsed, nahhast nattuke wälja
löönd, ning on se wil sesugguste kohtade peält ärraörutud, nahk seält paksem ning köwwam, weab se lammas ennast köwwera kokko kui tedda selle kohha peält
näppistakse, ehk on jubba pissukessed mädda wistrad
ning kärnad nähha, siis on se sölis. —
Sehhukessed
lambad peawad warsti teise, isseärranis lauta widud
sama, et nemmad koggoniste ennam teiste terwede liggi
ei sa. Se lambrine kes neid sölissi lambu södab ning
arstib, ei pea ka koggoniste teiste terwede lammaste
liggi sama, ehk ta peaks siis iggal korral ennast enne-

minne pessema ning teised rided selga aiama. —
Mönne rammuse järal, kes emmalammaste jure ei sa,
sündiwad kül wahhest ka nisuggused wistrad, mis agga
teiste külge ei hakka ning kergest parrandada on, kui
neid mitte holetusscga aegamöda öigeks sölisseks ei
lastn minna. Nisuggusi kohti wölb naelaga pehmeks
kratsida, ning kange w a l g e w i t r i o l i wega pesta;
ehk senna peale wöib pibo (tubbaka) ölli märitud
sada. S o l a , pissut klaubri-solaga, saab saggel järale
nolimisseks antud.
Need haiged, sölissed lambad sawad warsti ni?
detud, et siis kergeminne need sölissed kohhad leida ja
kauta wöib, sest fes mitte öiete sure murrega wimist,
ka keige wähhemat wistrat ülles ei otsi ja ärra ei kauta,
se ei kauta ialgid sölist vmma karja ftast. —
Igga
homingo antakse sölisse lambale ühhe fuhjaga telussika
täwe penikesseks taugatud wääwlio, mega ehk parrem
kaddaka- ehk lederpu - marjade mosiga seggatud sissc,
senni kui ust wistrasi nähha.
Saand need lambad
nidetud, siis nemmad sawad warsti ka weel mönne
wisi peäl pestud ja märitud; siin on kaks pessemisse
wisi ü l l a l , nemmad on möllemao head kül kui neid
agga murrega prugitakse, ning se on üks puhhas, mis^
suggust wisi lambrine ommaks wöttab:
I ) Wötta, kahhekümne lamba tarwis, 2 küllemit
kasse ning kaddakapu tuhka, ning panne sedda 20 ehk
24 tobi kewa we sisse. Selle leeltse sekka panne weel
3 naela wenne tubbakat ning mönne peo täwe katki
purrutud waikosid, nored männa käbbad, ning lasse
sedda keik tund aega ühhe kinni kaetud katla sees,
pissukse tulle peäl keda. S i i s wötta tubbakat ning
käbbad seest wälja, ning muljo nende seest wiimse
märja nattukse katla sisse taggatsi. Sedda katla sisse
järgejäänd lelist keda siis kaetud kane a l , senni kui
tedda, ülle tuhha, weel H ehk 3 topi järgejäwad; siis
nörguta ftdda lelist tuhha peält ärra, ning panne tem-
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ma sekka üks pool naela rohhelist witrioli.
Sedda
nenda walmistud lelist petakse siis wissist kinni korgitud puddelite sees.
Lambrine wöttab siis ühhe latti-naela, murrab
selle otsa kogo wisil kö'wweraks, ning kissub (kratsib)
sellega keik wistra ehk kärna kohhad nenda ülles, et
keik se köwwa ning paks nahk pehmeks ning walgeks
lähheb. Sehhukse kistud kohha peäle kallab temma
siis sedda lelist ning örutab tedda tuggewast sisse.
Keik wiimne ning keige wähhem kärna koht peab seddawisi murrega kratsitud, ning kolm kord lelis peäle
kalletud ning igga kordas sisse örutud sama. — Mönne päwa pärrast saab siis se samma lammas, scl sammul wisil jälle kistud, kolm kord lelist peäle kalletud
ning sisse örutud. Sedda wisi peab senni tehtama,
kui keik nahk ülleüldes pehme ning puhhas on.
2) Ehk lambrine pesftb igga haige lamba, 8me
päwa sees mitto kord, sehhukse leeltse sees, nussuggune agga kanna-sitta ja lubjaga weel kangemaks tehtud on. Sedda lelist, mis nenda sammoti tehhakse
kui essimisse numbri al öppeti, ning mis ö'iete kange
ja pruun peab ollema, kalletakse nisugguse laialisse
pu-wanni sisse, kus lammas hästi sisse mahhub, ning
örutakse siis ühhe köwwa, wahhe harjaga keige kärna
kohtade peäle tuggewaste sisse. Kui wanni seest lelis
kahhanab, siis peab uut soja jure kalletud sama, ning
peab ka selle peäle wadetama et se lelis ikka ühhesugguse rammo sees seisaks. Selle pessemisse aegas sawad siis need wistra ja kärna kohhad nenda sommoti
naelaga pehmeks kistud, harjaga lelist nende peäle örutud, ning siis keige wimaks weel prantsosi - ölli peäle
miintud ning sisse örutud.
K u i lammastel terwis käes on, siis peab laudast
puhtaks sönnik wäljawetud, seinad ja postid lubjatud,
kartsad, künnad, uksed ning keik muud asjad, mis lautas prugitud on, kange leeltsega ärrapestud sama.
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R u b b i d.
§. W I . Se Haigus hakkab nenda sammoti km
sölis ühhest lambast teise külge. Lambrine peab selle
pärrast, nenda kui sölisse jures öppetud, omma karja
selle Haigusse eest hoidma.
Se Haigus on fest tunda:
lammas jä'äb kurwaks, nöddraks, ei so mitte ennam; pissukesscd wärristussed taiwad temma peäl,
ning nahk on wägga punnane.
Mönnc päwa pärrast on mönnel lambal suremad, mönnel wähhemad
rubbiiwistrad paljaste kohtade peäl nähha. Kaks näddalid pärrast Haigusse hakkatust, lähheb se wessine
mädda rubbide sees paksemaks, koltseks, ö.igeks mäddaks, ning siis need rubbio kuiwawad aegamöda peält
arra. Kui need wistrad nenda tihhel koos on, et nemmad koggo jookswad ning ühte ülleüloes suurt mädda
teggewad, siis on se rubbi Haigus wägga kange ja
k u r r i , ning lambad surrewad nisuggusega ennamistc
ä'rra, ehk jäwad wiggaseks ning pimmeks. —
Lammas, kellel ükskord rubbio on olnud, ei sa neid teisel korral mitte ennam; selle pärrast pannakse, kui
ümberkauda llssidal sedda haigust kuuloa ehk ka omma
karja sees mö'nne lambal nähha o n , warsti keik terwede lammastele rubbio külge, sest külgepandud rub?
bid sawad hopis kergeminne terweks kui issesündinud.
K a talledel sawad rubbio pandud, ning seäl kus sag?
gel sedda haigust kuulda on, sawad igga aasta rubbid
talledele külge pandud, kui nemmad kaks kuud wannad on. Üllearro pallawad ning ka wägga külmad
ilmad on rubbio Haigusse jures sandid, selle pärrast
olleks wina?ku essimisses otsas keige parrem pannemisse
aeg; kui agga hädda sunnib, siis ei wöi aea peäle
wadata.
K u i ümberkauda sedda haigust kuulda on, siis
lambrine katsub ühhest kohhast head selget rubbi-mädda
sada, ning panneb siis, nenda kui eetsipiddi öppetakse.
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ühhe kümmekonna ehk ka enllam alwcnmtta lammas?
tcle rubbid külge. Wägga hästi peab nüüd lambrine
tähhele pannema, millal igga lambale rubbi-wistrad;
sündiwad ning ennast näitma hakkawad; essite, paar
päiwi pärrast pannemisse, lööb se koht punnaseks ning
köwwamaks; ennamiste kuus ehk seitse päwa pärrast
pannemist sünm'b punnaste kohtade (ehk lappide) keskpaika, se pissuke, walgem wister; mönnc lambal sünnib se agga ka hopis warreminne. Seitsmel päwal
pärrast wistrade sündimist ning wäljanäitmist, on se
mädda (ehk wessi) rubbide sees küpse.
Se rubbimädda saab siis küpftks hütud, km temma selge ja
weddel on, pcatagga nenda km wessi; on se mädda
agga jubda paks ning kolne, nenda kui öige mädda,
siis temma ei kolwa koggoniste ennam pannemisse tarwis. —
Tunneb lambrine nüüd et se mädda rubbi
willioe sees küpse o n , siis temma wöttab nisugguse
lamba, kellel keige kergem Haigus ning keige parremad,
üksikud, körged, ümmargused rubbi willid o n ^ ) , teiste
seast wälja, ning panneb tedoa walges.kohhas ühhe
rumilisse laua peäle, kus peäl sedda lammast ka kinni
petakse, kelle külge rubbid tullewad panna. S i s temma leikab ühhegi rubbi peält tükki nahka ärra, nenda
et ta sedda weddclt mädda kätte saab, ning wöttab
pissut sest mäddast ühhe pissukesse, w a h h e noa otsa
peäle, mis saksakele l a n t s e t t e hütakse ning kedda
rubbi-pannijad innimeste laste jures ka prukiwao, ning
pistab siis sedda noa-otsa pissikest ja ühhetassasel wisil nattukse maad ftlle terwe lamba nahha alla ja
tömmab tedda siis, nattukse allatsi muljodas nenda et
sedda mädda senna augo sisse pühhitakse, , wälja. —Sedda noa otsa.wöib selle ossa peoti nahha alla pista
kui ühhe penikesse kirjutamisse sullel jämmust on;
agga se peab ni kassinast tehtud sama, et werd wälja
*) Maddalate, laialiste ehk koggojooksnud willidega lammast ei tohhi mitte rubbipannemisse tarwis wötta.
7
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ei tulle, fest kui werri wälja tulleb siis rubbid läht?
wad wägga tiggeks, ehk ei hakka ka poleskit. Neid
rubbisi wölb paljaste kohtade peäle, körwa^lehhe sihhelmisse külje ning reie sihhelmisse külje peäle, ehk keige
parrem hänna alla panna. Mönned pannewad ka igga
lambale kahte kohta rubbi külge, et ta julgeminne hak?
kaks; se teeb agga pailo aia^witust. — Seitsme päwa
pärrast peab keik wümne pandut lammas läbbi wadetud sama, kas ta igga ühhel rubbid on hakkand. K u i
mönnel rubbid nähha ei olle, siis peab nendel warsti
uest pandut sama. —
Wägga hea on se kui nisugguse mäddaga keige karjale rubbid külge pannakse, mis
j u b b a p a n d u t lammaste peält wöetud o n , fest se
Haigus lähheb siis ikka kergeminne möda; agga on se
rubbi Haigus jubba isse karja sekka tulnud, siis ei
wöi mitte ennam aega wita, waid lambrine peab warsti
haigete lammaste seast neid lambu otsima, kellet keige
parremad ja arwikumad rubbid o n , ning siis nende
peält keikede terwede lammastele rubbid külge pannema.
— Rubbi sees ei olle pailo mädda, selle pärrast wöib
lambrine tedda kül ka nattutse sörmedega muljoda, et
ta ennam wälja annaks, fest se wessi, et ta kül pissut werrine on, on ni sammo hea kui se selge mädda.
Üks innimenne, kes jubba pissut willund o n , wöib
päwa sees peäle tuhhanda lambale rubbid külge panna. — K u i ühhe sure hulga lammastele rubbid tahhetse panna, siis ei sa ühhe lamba peält mitte mädda
küllaks, ning üks haige lammas ei pea ka sedda kaua
maas-ollemist mitte wasto. S i i s lambrine wötko kaks
ehk kolm, ehk kui tarwis on weel ennam lambud, kellet head rubbid ja kerge Haigus on, ning prukigo neid
kordamisse, nenda et ükskid lammas wägga kaua waewas ning nälgas ei olle.
Pandut rubbid ei lä'hhe surest laiale, agga issesündinud täitwad wahhest ülleüldes ihhu ärra. —
K m rubbid mönnes kohhas wägga kokkojookswad ning

sured mädda-willid tewad, missest lambad kanged wall«
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tundwad, siis peawad need willid kassinast arrapuhhastud ning igga päwa korra soolwega pestud sama.
Rubbi Haigussega lambud ei pea ialge ummuk^
ses, wägga sojas lautas petama; neid peab agga ka
külma ehk tule eest wägga hoitama. K a peäb neid
Haigusse aial hästi söötma, ja suisel aial ikka lautas
piddama. Kahheksa päwa pärrast Haigusse hakkatust,
antakse neile nattukse klaubersaltsi solaga, üks werendi
nael saa lamba peäle. Nende lammastele, kelle pea
ning kurk wägga paistetand on ning kes selle pärrast
süa ei w ö i , antakse saggele ühte püli ^ jahhust tehhud
paksu suppi sisse. Se sup, mis setta ka nattuke wöid
wöib panna, toidab sedda lammast, ning teeb ka temma kaela pehmemaks. Kellel ninnad wägga umsed
on, nendele peab soja heinatpibbre, koirohhu ehk kom?
melli auro ninnasse lastama, nenda kui sullunuhtlusse
jures, 78mas paragrahwis öppetud on. Kellel silmad
mäddaga kinni on, sellel pestakse silmad leige rosa pimaga ehk lahha kommelli wega. K u i rubbid sörgade
wahhel kergest ei parrane> siis märitakse senna wahhele saggedast ühte salwi, mis seddawisi tehhakse:
panne l a n g e d äoikast silberglätti peäle, liguta
sedda igga pääw mönni kord seggaminne, ning kalla
siis kahhe ehk kolme päwa pärrast sedda weddelt pealt
ärra; selle weddela jure segga hästi ni sammo pailo
poomölli, siis on salw walmis.
Lamba lonkaminne, ehk sörgade Haigus.
§. W 2 . Se Haigus on kahhesuggune; ühhe wöime
kergeks lonkamisseks, teise agga tiggeks lonkamisseks mmmetada. Se kerge lonkaminne sünnib siis, kui lambad
pailo läbbi pehme saue, sitta ning läkko käiwad. Lams
brine peab selle pärrast hoidma, et temma lambad
mitte nisugguste roppude tede ehk saost pehmeks liggund pöldude peäl ei käi; temma peab ka ikka omma
talli ja se kohha, kus lambad joma lähtwad ehk sööt-

misse aial seiswad, kassinast piddama ning ikka ni
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pailo ölgi alla heitma, et ükski koht wirtsane egga fit,
tane ei olle. — Wahhest hat'kawad agga lambad ka
lonkama kui nemmad wägga kiwwiste pö'ldude peäl
käiwad, ning nende sörrad seält middagit wigga sawad. — Kui lambrine nääb et üks lammas lonkab,
siis ta peab temma jalla murrega läbbi watama; leiab
ta et üks pind chk mü assi sörgade wahhele läinud,
siis ta wöttab tedda kennasti wälja ning pesseb sedda
kohta wega. O n selle kohha peält nahk ärra, ehk on
ta röhhumisse läbbi ühhe mü pissukse wigga sanud,
siis wöib lambrine sedda salwi peäle märida, mis
rubbi-haigusse jures öppetati. Polle agga wäljapolist
wigga mitte leida, ning on se jalg üllearro soe, siis
lambrine örub ning muljub so'rgo teine teise wasto,
senni kui eest külgest sörgade wahhelt selle igga lambale lodut pissukse augo seest üks wähhike, walge, ussisuggune mäddatük wäljatulleb; siis temma pesseb selle
augo-kohha külma wega puhtaks. K u i sest ühhe päwa
pärrast abbi ei olle, ehk seält august ühtegio mädda
leida ei olnud, siis lambrine leikab ühhe wcchhe noaga
nattuke awalt sedda sarwe sörrade alt, senni Ma kui
werri hästi wäljatulleb; saand nattuke werd wäljajooksnud siis wöib törwa, tükki takkudega alla sidduda,
nenda et se törru umbest leigatud werrise kohha peäle
saab. — Kes leikamist kardab, se wöib sedda katsuda: !
temma pango kammalu-ossa wersket lehma-sitta, ehk !
ädikaga pehmeks sötkutud saue selle haige jalla (sörga) >
ümber linnuse ridega kinni. Kaks päwa läbbi wöib
seddawisi jalla sitta ehk saue sees piddada; iggal päwal peab agga nelli ehk kolm kord uut pandut fama,
siis temma weab pallawa selle jalla seest wälja.
Merino lammastel kassuwad sörrad talwe sönniku
peäl wägga lüg pitkaks, selle pärrast peab lambrine
igga kewwade, enneminne kui neid wäha lastakse, keikedel need üllearro pitkad sörrad wisipärrast lühhemaks
leikama. K u i holetussega mönne lambal sörra otsad
wägga pitkaks, ning külged kahhekordseks alla kaswand
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on, siis lammas ei wöi öiete käia, m'ng murrab wah,'
hest ka kiwwide wahhel nisuggused sured tükkid otsast
ärra, et ta lonkama hakkab ning wahhest sandio mäd,
dad sündiwad.
Kui nisuggune wigga sündind, siis
peab törwa nartsakaga peale pandama.
Se tigge lonkaminne on üks hirmus Haigus ning
wägga raske parrandaoa; temma hakkab nenda sam^
moti kui sölis ja rubbid ühhest lambast teise külge,
ning sünnib ka ühhe karja ftkka ennamiste ikka hakka^
misse läbbi; agga ka se kerge lonkaminne peab wimaks
nisugguseks minnema, kui lambrine tedda, holeto wisel,
ei olle öiete parrandand. Lambrine peab wägga murrega omme lambud selle Haigusse lissioalt ärra hoic^
ma. — Se nahk mis sörgade wahhel on, jääb essite
wägga punnaseks, siis hopis walgeks, seisab ikka märg
ning haiftb siis sandist.
Selle aia sees wölb sedda
jalga weel parrandada, kui penikesseks taugatud sinnu
kiwwi saggedast senna sörgade wahhele saab puistetud.
Se wallutab lambal; ta lonkab essite weel ennam,
agga ennamiste jääb sörgade wahhe mönne päwa pärrast kuiwaks ning jalg parraneb hopis. —
K u i se
sinnikiwwi sedda haigust mitte ei parranda, siis sörgade
sisse sünnib üks wägga samt ning haisew mädda, mis
wimaks sörrad tükkis peält ärraaiab ning ka konti
katki sööb. Se Haigus hakkab ennamiste ikka ühhest
jallast ning lähheb siis kord korralt teiste peäle, nenda
et lammas wimaks ennam maast ülles ei sa, ning
seddawisi, kui abbi ei sa, ärrasurreb.
Nääb lambrine. et se sinnikiwwi ei aita, siis temma leikab senni ikka iggast polest sedda sörga, kunni
ta se mädda kohha üllesleiab.
S i i s temma leikab
öiete wahhe noaga keik mäddand m'ng torwend
wälja, ja panneb siis penikesseks taugatud sinnikiwwi
ehk sullega nattukse söötwatrid peäle, siddub siis pissut
pehmi takku ühhe linnuse nartsakaga kennasti senna
kohha peäle, nenda et sit egga rüggi hawa liggi ei sa.
Sedda peab temma, senni kui ta tunneb et se jalg
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hästi parranema hakkab, igga kahhe päwa taggant
korra teggema, ning siis ka ikka weel selle lamba terwid jalgo, sorgade peält, wahhelt ninq alt, ühhe salwiga märima, mis törwast, tökkardist ja öllist tehtud
on *). — Tunneb lambrine agga siis, et jalg parranema hakkab, ennam wägga palla ei olle, ning mädda
parramaks lähheb, ennam wägga ei haise, ka suremaks
' ei lähhe, siis temma wöib pehmede takkudega terpentini-ölli ehk patsu terpentini peäle panna. Igga pä'äw
peab agga uns terpentin peäle pandama, nenda sammoti p<ab ka iggas kordas ned takkud ning puhhas
linnune nartsakas wöetud sama; wannad pölletago lambrine wastalt ärra. — K u i lambrine wisipärrast neid
lambud arstib, ning nende eest murret peab, siis nemmad sawad ennamast ikka tcrweks. Mönne jures turib se kül kaua, 6 ehk 3 ning wahhest weel ennam
näddalid, sest et mönnel sörrad hopis otsast ärralähtwad. Nisuggused peab lambrine peost söötma, et
nemmad nälga ei surre; nende sörrata jalge ümber
peab terpentini salwi puhta linnuse nartsakaga igga
, pääw pannema. — Haiged lambad peawad ikka teises
lautas ollema, et nemmad mitte terwede liggi ei sa;
seälgid petakse neid mitmes likis, need mis umbest Hai?
geks saand isse koos, need mis wägga haiged ja leikatud on isse likis, need mis parranema hakkawad isse
tükkis, ning need mis jubba terweks saand ka weel
isse likis ning isse lautas. Lambrine peab neile saggedast puhtad pöhhud alla pannema, et wirts mitte
nende jalgade liggi ei sa; ta peab ka lautas kaks kord
päwas suitsetama, törwa ning solaga, ädikaga ehk
witrioli ölliga. Neid asjo pannakse tulliste sütte ehk
kiwwide peäle, muidogit sure murrega et tulle kahjo
ei si'mni. T a i l ei pea stl ajal koggoniste wägga soe
ehk ummukses ollema, piggem wöib temma pissut külm

,

^) Selle salwiga wöib ka warruks teil terwede lammaste
l'allad seddawisi märida.
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olla. — Märja ilmaga ei wöi neid haigid lambud
mitte wälja lasta; kui agga kenna ilm ning keik kohhad kuiwad ning tahhed o n , siis on se nendel wägga
hea kui neid wahhest wäljala stakse, ning tail senni tule
käes lahti petakse. Need lambad mis jubba terweks
saand peawad pari näddalit weel isse likis petud sama,
fest mitto kord on mönnel se Haigus uest jälle tulnud,
ning selle läbbi leiste üsna terweoele ka suur pahha
sündind. Kui üks köwwa, liwase pöhjaga, maddal
joggi ehk merre^äär lissidal on, siis peab neid terweks
saand lambud igga pääw korra senna sisse aiama;
se wessi jahhutab nende jalgo ning te^b neid keigest
sandist puhtaks. Ka need üsna terwed lambad peawad igga pääw senna jögge, agga ühhe teise kohha
peäle sisse aetud sama, siis se sörgade Haigus ei hakka
ni kergest nende tulge. — Leikamlsse tarwis peab üks
isse koht ollema, kus lambad peäle ei sa. Lambrine
peab leikamisse aial pölle ette sidduma, ning, ei selle
pöllega egga ka nende rietega mitte terwede lammaste
sekta minnema. Igga kordas, kui ühhe lamba sö'rrao
leikatud on, peab lambrine enneminne omma noa pes^
sema kui ta teise kallale lähheb, ning kui temma leikamissega walmis on peab ta ka ennese käed pessema
ja keik wannad takkud ning nartsakad, mis ta jalgade
ümbert wöttis, ärrapolletama ehk mulla alla matma.
— Terwed lambad ei tohhi mitte haigetega ühhest uks
fest sisse käia, egga ei tohhi ka aues nende kohtade
liggi lasta, kus haiged lambad käinud. Kui se Haigus kaddund o n , siis peab tail ka nenda puhhastud
sama, kui sölisse järge.
Selle lonkamissega on ka mönne lamba su haige,
nenda et temma süa ei w ö i ; siis peab temma sesugguse püli-jahhu supplga toidetud sama, kui rubbi-Haigusse jures öppetatj. Essite on su seest wägga punnane, siis temma lööb katki ning pissukessed willid sündiwad sisse. —
Essite wöib sullega paljast ädikast
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saggele suhhu märida; kui se ei aita, siis wöib ädika
assemele sedda rohtu wötta:
kalla üks toop ning pool korterit kewa ärikast
ühhe hea peo täwe salwei rohhu peäle, ning lasse sedda
ühhe kaetud riista sees tunni aega seista; siis muljo
nartsaka läbbi sedda weddelt wälja ning panne temma
sekka üks pool lodi walget witrioli ning üks lussika täis
met; se saab siis ühhe pehme sullega su sisse,haigede
kohtade peäle märitud.
Nisuggune su-wigga sünnib ka wahhest ker'gema
lonkamisse haiguesega seltsis; siis on ka mönnel sörgade wahhel pissuksi willisi nähha.
"
i.' a m b a t ä i d.

Lc mmaste, weelgid sehhukste peält mis
sandist södetud on, leitakse kül wahhest ühhed pissukessed täid willa seest; polle neid agga üllearro pailo,
siis ei olle ka wigga. K u i agga lambad mitte ühhekorraga ei nideta siis jookswad necd täid keik nende
niitmatta lammaste peäle, kus nendel pitka willa sees
head warjo on, ning tewad siis omma hulga läbbi
nisugguste ellajattele pahha, fest need ei wötta siis
öiged rammn, waid jäwad ikka lahhamaks.
Selle
pärrast on keige parrem abbi nende täide wasto, et
karri keik ühhekorraga nidetuo saab. — Tubbaka suitsoga, mis ühhe sure pibo seest willa sisse puhhutcckse,
ning weel mönne mu rohhuga wöib neid täisi kül ka
tappa, agga wil saab selle läbbi rikkutud, ning ei lähhe
ilma sebita puhtaks.
Talled peaksid, kui nemmad wannade seas on,
ka ikka seltsis nidetud sama, sest muido jookswad keik
need täid nende peäle, ning siggiwad seäl nenda hirmsäst, et need waesed lomad üsna sandiks ja lahhaks,
ning nende wil ka hopis hukka lähtwad.
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Keikfuggused öppetussed mis weel neljandama
peatükki körwa tarwis lahtwad.
Wata, tagga otsas, pildi peäle No. I ning No. 2.
Z. W 4 . No. I . piloi peäl, tähhendab ühhe wahhe
otsaga orra, kellet kolme tolli pitkune puwars tagga
on. Se orra peab heast terraftst tehtud, ümmargune,
öiete sille, ning umbest ni pitk ja jämme ollema kui
tedda pildi peäl üllestehtud on; taggant wöib ta ühhe
karwa jämmem olla kui eest, et ta kergeminne putkcst
wäljakäib.
Se orra ots peab kolmenurgelinne ning
öiete, wahhe ollema.
No. 9. on üks walgest wassest putkes, mis tihhest ja sillest selle orra peäle sünmb.
Temma
peab umbest ni pitk ollema kui se jäggu orrast, mis
ummargune o n , nenda et se kolmekantilinne orra-ots
hopis wäljas on, kui orra putke sisse pistetakse. Ühhe
tolli-ma peäl ftlle putke taggumissest otsast, on kemma
ümber üks lai krants (ehk röngas^kinni jodetud, nenda
kui pildi peäl nähha on. Selle putke essiminne pool
peab öhhuke ning öiete sille ollema, se krantsi taggune
tolli pitkune jäggu wöib agga pissut tuggewam olla,
fest seäl kohtas tedda ikka kinni petakse. Kolme külge
peäl on, ees otsa pool nenda kui pildi peäl nähha on,
iggal külgel kolm pitklikko auko.
Need kaks ühtekoggo on siis se trokar, mis üllespuhhutisse-haigusse jures prugitakse. Sedda orra pistetakse, putkega seltsis, üllespuhhutud lambale wassatust külgest sure mao sisse; orra tömmatakse siis ruttu
wälja, ning lastakse putke läbbi sedda lihhawast rohhust ning rohkest sömast sündind tuult wälja. — Lam-

brine saab selle tule wäljalaskmissega kül isse toima,
kui ta agga teab:
D et temma mitte enneminne trokariga ei pista,
kui jubba lammas öiete ning wägga liig üllespuhhutud on, nenda et mü rohhi ennam ei aita.

2) Et pistmisse koht, wassaku külges, keige koh-
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makama kohha peäl on. S e koht weab peatagga es s i m i s s e l ü h h i k s e küljekondi ning taggumisse reie wahhele, kestpaika, 5 ehk 6 tolli seljaroost allapoole ^ ) .
3) E t temma kestpaika köhhu ehk parrema külge
essimisse jalla kohhe hoioes, ni süggawast pistab, et
se trokar senni kui putke laia krantsi wasto ihhu sees
o n ; ning et temma siis rutto orra wäljatommab, putke
agga ihhu sisse jättab, senni kui keik tuul wälja tul?
nud * * ) .
. 4) E t temma, kui putke rohho-puru ja sittaga,
uns saggel maust sisse juhtub tullema, umseks lähheb,
tedda ikka ühhe pissufse sille pu^raaga puhhastab, nenda
et tuul lahkest läbbi käia wöib. ,
x
5) E t temma ennese palge teisele pörab, kui ta se
orra putke seest ärratömmab) sest se w u l mis siis joniqa wälja tullcb, teeb innimessele, saNti, kui tedda
sisse hingatakse ehk übhe hawa liggi lastakse.
Parrem on et lammas püsti seisab kui tedda pistetakse'; ta peab ka hästi kinni petud sama, et ta rab") Lainbnne penb agga ikka pissut ennam selle essimisse
lühhikse küljekondi pole hoidma, fest lalchapool, ristlu ning seljaroo lissidal on nerud, mis wägga hoido on. Pistnb lambrine
wägga tilg maddalast, köhhu Pool sisse, siis ta ossab mao
raswa ehk soolde sisse, ning tappab se läbbi ta lamba ärra. -—
Temma otsigo sörmega se essimisse lühhikse küljekondi allumisse otfa üttes, mingo siis sörmega seält üks tol
allapole, ning seält kohhalt Ü eht 3 tolli otse keigc parrem
pistmisse koht — Sest et üllesvuhhund lamba jures se küljekont pahba lcida on, peab lambrine wahhest mönne terwe
lamba peäl se kohha üllesotsima, et se temma meles olleks
kui tarwis on. Ka kui mönni lammas surnub on, wöib temma peäl se kohha otsida ning trokariga sisse pista; kui lambrine tedda ülleolcikab, leiab temma siis warst: kas se trokar
öiete mao sisse läinund ehk ühhelgil asjal pahha teinud, mis
järge ta siis teist korda parreminne pista ossab.
**) Wägga hea on se kui ühhe trokaril mitto putket on;
sest kui pailo'lambad üllespuhhutud, on, lähheb ta putkesi pailo
arra, sest igga ühhel peab putke senni ihhu sees ollema, kui
tuul puhtaks wälja läinud ehk lammas jubba mälletsama
haklab, mis wahhest werendi tundi aega wöttab- —
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bamissega suremad pahha ei sa. Se pistmisse haaw
parmneb isse ennesest. Sehhuke lammas peab agga
siis kümmekonna päiwi murrega keige toido eest hoitud
sama, mis tedda jälle üllespuhhuda wöib. Tedda wölb
need päwad läbbi piggem pissut nappist söta, siis
maggu parraneb kergeminne.
Z. W 6 . Sone-lostnn'nne on mitme Haigusse ju"
res wägga hea; kui sellega agga mangitakse, wägga
pailo ehksaggcle, ehk ka wägga nooroe tallestele tühja
pärrast lastakse, siis temma tecb waewa agga mitte
head. — Nisugguste haiguste wasto peab soont lastma,
kui lambal wägga palla, ning üllearro pailo werd on,
kui ta löötsutab ning temma südda wägga fangest ning
kermest peksab*). Kui agga lambal nöddrus nähba,
ta nahk walge ning kahwata on, nenda kui wetöbbe
jures, siis teeb sone-lastminne pahha.
Lambale lastakse mitmest kobbast soont; kui lambrine agga otsast, pallest ning kaelast möistab lasta,
siis polle temnial muud kohn tanms teädakit. —
K u i kaelast lasta o n , siis wöttab üks mees lamba
ennese jalge wahhcle ning peab temma pea kennasti
M a l , üks teine weab ühhe nöri ehk paela alpool umber kaela kinni, nenda et soon üllesannab, ning lööb
siis, kui temma küllaks üllestausnud, üllalpool nöri,
lauakontide lissidal raua peoti selle sure sone sisse,
m^s körri körwast läbbi käib, ning lasseb rohkcst werende kortri ossa werd ühhe möedetud riista sisse. Se
kaelaisoon on möllemas külges leida, sest neid on kaks,
ning nemmad käiwad nenda sammoti kui hobbostel,
weistel ning ka innimestel, teine teises külges, körn
(ehk kurgo) peä'lt läbbi. Enneminne kui pael ümber
kaela seotakse, peab agga wil lastmisse kohhalt ärranidetud sama, et soont selgest tunda saaks. Kui werrejäggu käes on, siis wöetakse pael kaela ümbert ärra,
*) Süddame peksmist ehk töfsmnist tunneb lambrine siis,
kui ta ommll ka wassaku essimisse labbalu tahha ehk allst,
ialla ning rinna wahhele, wastu ihhu muljub.
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ning muljotakse korra sörmega pissut hawa peäle, siis
werrejooks jääb issegit seisma. —
Kes pallest soont
last« tahhab, se otsigo kus kohhal se kaela soon, laua?
kondi ülle, pallese lähheb, muljogo laua? kondi äre
peäl soont sörmega kinni, ning pistko siis wahhe
sulle-noa otsa ehk mü sone?rauaga seält kohhalt
sone lahti, kus temma keige parreminne üllesannud
on; se on ikka peälmisse laua.kondi peäl, seäl. kohhal
kus neljandama lauahamba jure.ots seisab; kui sörmega
soont laua kondi peäl kinni petakse, siis töstab se koht
ennast selgest üllese. — Kaks pissukest auko on, teine
ülle teise silmakulmu, otsa peäl, kelle läbbi ühhed soned peast pallese lähtwad ^). Neeo augud on sörme
künega selgest t u n d a ^ ) , ning umbest selle augo kohhal
pistetakse sone lahti. Kui üks otsa-soon mitte küllaks
ei jookse, siis woib teise ka weel lahti tehha. Lambrine peab agga ühhe teise need' sured kaela - soned
lastma kinni piodada> ehk ka paela ümber kaela weddama, fest muido ei ossa ta ö'iete sone sisse, egga sa
ka surest werd.
Wanna lambal ehk igga ühhel, kellest agga roh?
kest werd tahhetse lasta, saab kaela?soon lahti tehtud;
selle sonel kolwawad keiksuggused rauad, olgo lantset
ehk weddraga raud, ehk ka nisuggune mis pu?pulgaga
sisse lüakse. Nende raudade terrad wöiwad wägga
pissut laiemat, ning ka nattute pitkemad olla, kui in?
nimeste jures prugitakse. —
Otsa ning palle soned
peawad agga pissikest lahti pistetud sama, et raud kondi
wasto ei pudu; nende tarwis on lantset ehk terraw
sulle-noa ots keige parrem; neid soni saab ennamiste
siis lastud kui surest werd ei tahheta.
*) Need on need sammad soned, mis ka pallest ning kaelast lastakse. ,
**) Lambrine waatko ühhe furnut lamba pea-lu, tust peält
jubba naht ning lihha ärrakaddund,, siis temma leiab warsti
ees otsa peäl need kaks pissukest auko, ning ostab neid siis
ellawa loma jures paneminne otsida.
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Keige rohkem werre-lastminne on üks pool körterit (se on pool nael); ennamast saab agga ikka paljas
werende korter lastud. Tallestel saab wägga nattuke
werd ärrawöetud; nende suurduse möda, kaks ehk kolm
lodi ossa.
>
Et rauda peoti sone sisse peab löma, möistab
igga'üks issegid, fest kes pöigite sone sisse lööb, ^lööb
tedda katki ning tappab sel wisil sc ellaja. —
Kui
se peaks juhtuma, et üks soon ei tahha kinni jäda,
siis pesko lambrine sedda hawa winaga, ning kui se
ei tahha aitada, siis pango temma senna peäle ühhe
pissukse tüttipehmed ho-tussu ehk ka tulleniisket (taela).
Sedda wöib ka keiksugguste. ude hawade peäle panna;
temma panneb werre warsti kinni, ning kukkub aegamöda issegio peält arm.
Z. W 6 . Kui lambal umne koht on, nenda et
temma sittuda ei sa, ehk se sit wägga köwwa on, siis
pritsitakse üht kedetud weddelat märga, mis klistiriks
nimmetakse, taggant pärraka sote sisse. Sehhuke klistiir teeb pärraka-soleseest libbemaks, ning lambale
kangutamisse himmo; mis läbbi siis sit kergeminne
wäljatulleb. — Klistiri-prits, ning kuida tedda prugitakse, on kül wägga teädaw et fest weel kirjutada tarwis olleks; kuida agga klistiri kedetakse, ning missest
temma tehhakse on siin warsti leida:
ühhe tobi klistiri tarwis, panne poolteist topi wet
ühhe hea pro täwe kaera-jahhudega tulle peäle;
saand need jahhud pehmeks keend, nenda et se wessi
jubba tummekaks lähheb, siis panne weel senna segga
üks pissuke pco-täis kommellid ning kolme lodi ossa
sola; keda tedda siis weel mönned minnutid, ning kurna
tedda siis nartsaka läbbi. K u i seält wähhem kui toop
weddelt wäljatulleb, siis kalla weel ni pailo kewa wet,
kui tarwis o n , selle paksu puddro peäle, liguta sedda
hästi seggaminne, ning rurna teise weddela sekka, nenda et toop täis tulleb. —
Sureks headusseks on,,
kui senna sekka nüüd weel juda-sitta pannakse; kuida
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tedda käes on, nenda lambrine wöib panna, kas pool
lodi ehk täisi üks lood tobi klistiri peäle. Sedda j m
da?sitta taugatakse mörsri sees katki, kalletakse nattuke
tullist kewa wet peäle, ning taugatakse siis senni kui
ta üsna sullaks lähheb; siis jeggatakse nattuke awalt
sedda klistiri senna sekka. — K u i ühhe wanna lambale igga kolme tunni pärrast klistiri pannakse, siis saab
fest tobist päwaks nelli kord anda, nenoa et igga tor?
raseks jäuks üks korter pandut saab. K u i agga igga
pole tunni, ehk igga tunni pärrast klistiri pannakse,
siis wöib igga korraseks jäuks wähhem kui korteri
wötta, pole kortri^ossa ehk pissut ennam. Talled sawab seddamö'da kui nende surus on, ka hopis wähheminne. Igga kordas peab agga se klistir leige ollema^),
ning igga korrase jäo sekka peab ka weel, nenda kuida
temma surus o n , üks ehk kaks lussika täit linnasemeölli ehk poomölli pandut ollema. Kui neid öllisi ei
olle, siis wöib kül hädda pärrast üks tük seepi nende
assemele pandut sada; se seep taugatakse siis mörsri
sees selle klistiriga üsna sullaks.
Prits peab umbest nisuggune ja ni suur ollcma,
kui innimeste jures prugitakse; temma ots peab sille,
ning keige wähhem kolm tolli pitk, agga mitte wägga
jämme ollema, ning sedda otsa ei wöi ka mitte ni süggawast sisse pista kui wannade jures.
§. 107. Enneminne kui lambrine klistiri panneb,
peab ta järge katsuma, kas ehk pärraka sole sees köwwad ehk torwend sitta olleks, mis lammas isse wälja
kanguta ei sa. Leiab ta sehhukest, siis peab ta ö'lliga
libbeks kastetud sörmega, ehk parrem ühhe koggomurt u v , penikse, sille pu^raga tedda, m süggawast kui ta
pahhateggematta ullatab, wäljawötma. Selle pu^raal
ei tohhi kuskilpool, ka murdmisse kohhal mitte, mio*) Hea on, kui ta soem kui inm'messe ihhu on kui tedda
pritsi sisse kalletakse, fest külm prits jahhut.ib tedda ka. Talwe
wöib tedda, kui ta fojalt talli todut on, puddeliga soja sönniko
sisse matta; stäl tcmma seisab Päwa läbbi leige. —
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dagit pinda egga karrust ollema; tedda saab ka ölliga
libbeks märitud. Sedda möda kui lambal surust on,
peab ka se raag ollema. — Nisuggusi rago wöib ka
wassest tehha, fest siis saab neid libbemaks. Wafi on
agga talwe liig külm, selle pärrast peab se enneminne
käe sees sojotud sama, kui tedda sisse pistetakse. —
Et lambrine parremat arro saaks, on tagga otsas
piloi peä! nisuggusi rago üllestehtud. Süggawaminne
ei wöi agga nisuggust puud egga waske mitte sisse
pista, kui pitkusse pole peäle. No. 3. on ühhe wanna
lamba tarwis, No. >H. ühhe pissukse tallel.
Z. 408. Kedus on se, mis ühhegist rohhust ehk
juurdest wega kedetud, ning siis pärrast läbbi nartsaka
kurnatud on. — K u i üht kortrid keoust tahhetse sada,
siis pannakse kaks korterid wet rohtudega tullele, ning
kedetakse pissikest senni, kui üks kortri ossa järge jääb
ning need rohhud läbbikeend ja pehmed on. O n agga
ükski rohhu-juur ehk pu-koor wägga köwwa, slis peab
ennam wet peäle kalletud ning kauaminne kedetud sama.
— Saand need rohhud hästi pehmeks keend, siis kurnatakse ja muljotakse ühhe tihhe ride läbbi, sedda weddelat paksu seest wälja; se weddel siis on se mis kedusseks nimmetakse. O n öige jäggo kedust käes, siis
winnatakse paks ärra; tulle agga se jäggo mitte täis,
siis kalletakse selle paksu peäle ni pailo kewa wet, kui
tarwis lähheb, kedetakse sedda korra ülles ning kurnatakse teise sekka. —
Ühhe kortri kedusse jäuks pannakse we sisse 2 ehk 3 lodi rohtu, olgo lehhed, jured
ehk kored; need rohhud peawad agga keik wiimsed kui,
watud, ning penikesseks leigatud ollema.
Keik lehhed, jured ning kored, mis kangest haisew a d , nenda kui koirohhud, kommellid, mündid, baldriani-jured, kalmusftijured ning mönned muud weel,
ei salli suurt keetmist; sest nende keige parrem wäggi,
se illus Hais, kaub keetmissega ärra. Selle pärrast
pannakse sehhuksi ühhe wkannu ehk mu pissukse, kanega riista sisse, kalletakse kewa wet peäle, ning pam
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nakse tulle me ehk mü soja kohha peäle scisma; se
koht ei pea agga mitte ni palla ottema, et rohhi kan^
nu sees kema hakkab. Saano se, seddamöda kuira
need rohhud pehmemad ehk köwwamad on, pole tundi
ehk kauaminne seisnud, siis muhotakse nartsaka läbbi
sedda weddelt wälja, mis siis teweeks nimmetakse.
Sehhukse tewe tärwis pannakse neid rohtusi selle
sammo arro sees, kui kedussekit jures, se on: ühhe
naela kedusse ehk tewe tarwis, 2 ehk 3 lodi rohtu ^).
Wet pcab nattuke rohkem peäle kalletud sama, kui
pärrast wälja tahhetse sada. —
K u i nisugguse kedusse ehk tewe sekka pärrast weel
mönni assi pandut o n , süs peab tedda igga kordas,
enne sisseandmist, hästi seggaminne peksetud sama.
Z. W 9 . Keik rohhi mis, püli?jahhu wisil, öiete
penike on, saab pulbriks (ehk pulwriks) nimmetud.
Tahhab lamdrine ühhegi rohho isse pulbriks tehha,
siis toukago ta tedda essite waff^ ehk raud-mörsri sees
ni penikesseks kui ta agga wöib, siis pango ta tedda
weel kiwwi - morsn sisse, ning öruga tedda seäl öiete
penikesseks, nenda et ta middagit ei tunne kui ta tedda,
» sörmede wahhel örudas, katsub.
Kui kats pulbrid
kokkoseggada on, siis panneb ta neid kiwwi? mörsri
sisse, ning örub ja seggab senni, kui keik ühhekarwalisseks läind; seggamisse jures polle agga nuiaga surrest tarwis muljoda.
Moos polle muud ühtegid kui üks marjadest ke?
detud pudder; lambrisel polle muud mosi tarwis, kui
kaddaka? ning lederpu.'marjadest.
Neid marjo tauga?
takse, kui naad küpsed on, hästi penikesseks ning kede?
takse wega pitkamisse, pissukse tulle peäl, ühhetas^
sase ligutamissega, ühheks paksuks agga sullaks mosiks.
^aand temma ü s n a ärrajahtund, siis pannakse tedda
ühhegi klasi ehk potti sisse, seotakse sedda wahhatud
*) Km kuskil kirjutud on „ l a n g e kedus", siis peab
kolm lodi ehk pissut ennam rohto ühhe naela (ehk rohke kortri) kedusse peäle wötma; nmido agga saab kahhest lodist lul. —
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pappriga kennasti kinni, ning pannakse siis ühhe willo
kohha peäle seisma. Ta seisab aasta läbbi hea, kui
ta agga mitte jääks külmand, egga ta sojas ei olnud. —
Üks pehme, woisuggune, raswane assi, mis paisede ning mädda hawade peäle pannakse, saab saltviks
nimmetud. Salwio sawad ka Nwwi-mörsri fees seggatud ning tehtud. Mörser peab agga nende järrel,
soja leeltsega hästi puhhastud sama
§. 11t). Küllemit, toop ning korter on siin ramatus ikka R i a - l i n n a modo j ä r r e l arwetud.
Ria wakkal on 6 küllemitto, küllemittul 3 toopi ning
tobil <H kortrid. — Tallinna wak ning toop on wähhemad, küllemit agga surem. 9 Rm-linna toopi teggewad peatagga 10 Tallinna toopi. Kui ramatus
küllemittust rägitud on, siis arwetakse sedda 8 Ria
topiks ehk 9 Tallinn« topiks. —
Nende pissut'ste kalu-waskedega, km on kwendid
ning grcmid, ei sa lambrine kül essiteks toima mitte,
selle pärrast peab temma siis weel omma möisa?wannematte käest öppetust palluma. Üks na el peab 32
l o d i , üks loot peab 6 kwenti ehk 3solotnitto; üks
kwent ni pailo kui60 grani. Kui möisas neid wähhiksi kalwwaskest ei olle, siis wöib nende asfemel wägga
hästi üsna ued e höbbe- ning wast rahhadega kalutud
sama, fest se ei te suurt asja et need üsna öiged
ei olle.
96 koppikat uut suggu wask-rahha, ehk
19 wiekoppikused tükkid teggewad 1 nael
^i8
?
^
pool nael
2H
-e
- werend nael
73 koppikat uut höbbe rahha teggewad
1 loot
25

-

5

-

-

-

1 solotnik

20
?
?
H kwent '
10
pool kwent
^
- - - - - werend kwent.
On lambrisel weel wähhemid kalu-waskesi tarwis
kui üks wiekoppikune höbbe, mis »neie werend kwentiga
3
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ehk 16 graniga ühheks arwame, siis te»nma otsigo ühhesugguscd pippra-ügsed ehk ka leätsad, inissest 15 tükki
ühtekokko r.i rasked on kui sc wiekoppikunc höbbe.
Iggaüks üges tähhendab siis üks gran. K u i pailo
gramst lambriftl tarwis on, ni pailo ügsid temma kalo
peäiepanneb; kui 5 grani siis wiis ügest, kui 29 gram
siis wiekoppikune höbbe ning wies ügest, kui 49 grani
siis kümnekoppikune höbbe ning kumme ügest. — Neid
ügsid peab klast ftes km'wal piodada. — .
Üks tassi täis on 6 ehk 7 lussika täit. Üks
wina-mödo ehk klast täis on 3 lussika täit. —
Lussika täis tähhendab stin ikka ühhe sccksa höbbe söm«lussika täwe; 16 ehk 17 lussika täit lähtwad ühhe kortri ^
stsse. Met wölb temmaga ikka pissukse kuhjaga wötta.
— Telussikas on sehhuke, mis sccksa d teewe jures prukiwad. Magnesia, wääwlid, met ning mosi wöib nisuggusega ikka kuhjaga wötta, kui trikimcst kästud ei>
olle" ning neid wägga pissukste talledele ei anta. —
Üks noa otsa täis magnesia, wääwlid ehk muud pulbrid, peab ikka ni suur ehk weel pissut surem ollem«
kui üks pähhes.
Z. 111. Meie maal kaswawad ka mitmesuggused
tarwilissed rohhud; selle pärrast on se lambrise koro
ni pailo kui ta neist tunneb ning teab, aegsest korjata.
Ta peab ennast agga wägga hoidma, et ta mitte mönne !
scmdi rohhu tarwilisseks ei pea, ning selle läbhi >
pahha ei te.
Keiksuggusi pu-kori saab kewwade, kui puud mäh- !
hal on, agga lehhed weel mitte wäljas ei olle, noorde,
lihhawatte pu-okste ning wössade peält ärrakoritud.
Kored mis wannade, kuind pude ümbert wöetud on ei
kolwa ühtegid, need agga mis kahhe, kolme aastaste
ning weel norematte okste peält wöetud on, on head.
— Iured sawad enne öitsemist korjatud. —
Lehhed !
(ehk rohhud) agga sawad, siis, kui nemmad parrajalt

öitsewad, öitsestega seltsis noppitud. Kui öitsed üksi
tahhetsi, nenda kui kommellid ning arnika ^öitsed, siis
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wöetakse neid üksi rohtude peält. Ubba lehti wöib kewwade ehk sui hakkatussega, ilma öitseta korjata. —
M a r j u noppitakse siis kui naad küpsed o n . —
Keik
neio asjo peab hästi kuiwatama, agga koggom'ste mitte
ergu väwa ees, waid willus, lcchkes kohhas, kus tuul
peäle käib, saddu agga liggi ei sa.
K u i neio kori, juri ehk rohtusi keta tahhetsc, siis
peab neid enneminne (tubbaka wisi) penikesseks leigatama.
Koi rohhul, reinwarrel, raudreia-rohhul ning mönne
mü rohhul weel, on wägga köwwad warred; neid
warst saab ärra heidetud, ning lehhed ja öitsed üksi
kedetud. Kes tahhab wöib neist wartest, ning lihhawa
kaddaka-okstest, wetöbbiste lammaste'e, joma^wet keta.
Sehhuke wihha joma wessi wöib weel witrioli - öüiga
pissut happuks tehtud sama, siis lambad jowad teooa
hea melega. Temma sekka sünnib ka, kui witrioli ölli
ei tcchheta prukida, raua-roostet ehk rohhclist witrioli
panna, nenda kui 7 ^ damas paragrcchwis öppelud on.
Z. 112. Weddelad rohhnd, kui on teweed ning
kedussed, on keige parrem sisse anda ühhe pitklikto
klaasi seest, kellet üks pitk ning ahtoke kael on. Seks
kolbab wägga hästi nisuggune klaas, kus Saksama
Kölni wessi sees olnud (Gläser von Nlm ä6 t^olugue
oder Kölnischem Waffer, mit starken aber engen Hälsen), kellet ahtoke agga ommeti ka tuggew kael on.
K u i lambrine möynikord lussika ehk muud mödoga
rohto nisugguse klaasi sisse moö'tnuo, siis temma oskab
teised korrad jubba möötmatta se öige jäggo rohto
senna sisse kallada.
Tahhab lambrine ühhegi lambale rohto anda, siis
temma kutsugo ühhe teise innimesse abbiks, kes sedoa
lammast omma jalge wahhele wöttab, temmal pead
üllal ning suud lahti peab, nenda et se lammas cm
nest likuda ning hammastega sedda rohho-klaasi katki
murda ei sa. Lambrine pango sedda klaasi nenda
lamba suhho, et ta klaasi kaela otsaga pissut kele peäle
muljob ning sedda märga kele tahha kallab. Wägqa
8
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murret agga piddago temma et se klaas mitte hambade
liggi ei sa, kurgo egga kelele pahha ei te, ning et ka
abbimees muljomissega egga wennitamissega sedda Haiget ellajat ei waewa. —
Sedda rohto peab enne
sisseandmist hästi seggaminne peksetud, ning kui middagit ühhest pulbrist ehk paksust klaasi ümber jääb,
wega lopputud ning lambale sisse kalletud sama, ning
ikka nenda et middagit mahha ning raisuks ei lähhe. —
Kerged pulbrid, missest rohkemad jäggud korraga
antakse, on magnesia, wäwli-öitsed, rabarber ning muud
weel, wöiwad ka nisugguse klaasisissepuistetud, wega
ehk muud öppetud märjaga seggatud ning siis lambale
sisse kalletud sada. Pulbrid agga, mis wägga wäh?
hikesscd on, kui on kampri pulbrid, ehk nisuggused mis
omma raskusse läbbi wägga kermest we pöhja langewad, kui on kalomel, ei sünni mitte sesuggusest klaasist
anda, sest neid jääks wägga pailo temma ümber, waid
neid antakse ühhe telussikaga> ehk keige parreminne ühhe
nattukse pakso mega ehk kaddaka-mosiga seggatud, mis
ühhe sille höbbe-lussika warrega nenda kele tahha miiritcckse, et lammas tedda mitte wälja sülgeda ei sa. —
K u i tahhetakse üks lussika täis mosi anda, siis ei woi
sedda mitte ühhekorraga sisse aiada, waid se on parrem kui tedda kahhes ehk kolmes jäos, nenda kuida
öppeti, nattuk awalt libbe lussika warrega kele tahha
pannakse, et lammas kergeminne neelda saaks. —
Neid pillisi, mis talle lonkamisse wasto öppeti,
wöib telussika täwe wega kele tahha kallata, siis nemmad lähtwad parreminne alla kui kuiwalt. K m lambrine neid pillisi koggoniste ei oska tehha, siis temma
pango 2 grani kamper ning 4 gran kalomel ühhe pähke
ossa pakso me ehk kaddakä?mosi sekka, ning andko homingust tallele ühhekorraga sisse; kaks kord agga pestakse sedda talle, ning antakse ka kakskord päwas sedda
arnika^wet temmale.
Mönne Haigusse wasto on mitmed rohhud selle
pärrast üllespandut, et sedda wötta wöiks mis umbest
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käes ehk kergem sada on, ja ka selle pärrast et teise
lambale teist rohto anda wöiks, kui se essimene ei olle
aitnud. — Lambrine peab targa melega nisuggusi
öppetussi läbbi luggema, et temma mitte rohhud kokko
ei panne, mis kokko ei sünni, ja wägga murrelikkult
peab ta nende nimmeo ning ka kalud tähhele pannema,
et mitte eksitust ning pahhandust ei sünni. Parrem
temma wöib kümme kord öppetust palluda targematte
käest, kui et temma ükskord holetusse ehk rummalusse
läbbi santi teeb. —
§. 413. Et mitte eksitust ei peaks sündima, on
nüüd selle paragrahwi sees keik rohhud, mis siin ramatus nimmetud on, isseärranis ja kolme kele peäl
üllespandut; essiteks mäkele, teiseks saksakele, ning kolmandamaks laddina - kele. Keik rohhud kus laddina
kele nimmi körwas ei olle, on wägga teädawad, ning
ommast möisast sada; keik agga, kus laddina nimmi
körwas on, on Aptekist sada. Kellet agga neist »,siin
m." jure kirjutud on, need on ka siin maal leida, ning
kui lambrine neid tunneb, siis korjago ta neid isse. —
Saksa-kele ja laddina-kele nimmed on jure kirjutud, et
saksad, kui tarwis on, neist arro teaksid anda. Need
nimmeo on nenda kuida essimissed pookstawid riddamisse käiwad, üllespandut, et lambrine igga tarwilisse
nimme kergeminne leiaks. Kus tarwis arweti ollad,
seäl on weel pissuke öppetus körwa panyut.
Althee-salw, Althee-Salbe, kln^.: ^Itb^ae.
Arnika-öitsed, W o h l v e r l e i - B l ü t h e n , r'lor.
^rmeae inont. — siin m.
B a l d r i a n i - , üllekäija-ehk üllekuhja- rohhu- j u u r , B a l d r i a n - W u r z e l , liää. Valerianae
oll. — siin m.
V a s i l i k u m - s a l w , B a s i l i k u m - S a l b e , Hn^.
V28i1il:um. Temma assemel wöib hädda pärrast ka
üks salw prugitud sada, mis ühhe munna koltsest, lussika täwe poomöllist ning pähke ossa paksu terpentinist
koggoseggatud on.
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E l l a w höbbe, Quecksilber, Merourmk viv:
E n t s i a n i - j u u r , rothe E n z i a n - W u r z e l ,
H o t u s , B o v i s t , I^evjieräon dovi^ta — siin
m. Lambrine peab hoidma et ta mitte fedda tolmu
mis hotusso ftest tulleb, sisse ei hinga; kasilmaleteeb
se kibbedust.
I n g l i s V i t t e r s a l t s , inglis sool. E n g lisch B i t t e r s a l z , Hl^iu^ia 8ulvlmrwa (8^1. luimi».
»n^I.). Saab umbest nenda antud kui klaubersalts,
ning teeb kui temma passandama.
I n g l i s m a d e r - t i n n a , reines Englisches
Z i n n . Saab poest ostetud.

Iädikas, ädikas, Essig.
I o d a w w i i n , einstärkenderW e i n .
I o o k s i a ö l l i , otsi t e r p e n t i n i ö l l i .
I u d a - s i t , Teufelsdreck, ^ a lootiäa.
Kaddaka m a r j a d , Wachholderbeeren.
K a d d a k a - ö l l i , Wachholderöl, 01. ^uniperj

Kalbani Essents, Galbani Essenz, N^
»entia (^Ibsni.
Kalmusse- ehk w u h h u m ö g a - j u u r , K a l mus-Wurzel, Ita6. Salami »romat. — siin m.
K a l o m e l , K a l o m e l , kalomel Mero. äule.).
K a m w o r a , kamper, K a m p f e r , t^mpnoiH.
Kui tedda pulbriks tahhetse tehha, siis pango kiwwi
mörsri sisse, kallago pari tilka kanget piritust peäle,
ning örugo siis penikesseks. Kes fedda ei tahha, se
pango tükki sukrut kampri ftkka, ning örugo siis penikesseks; parrem agga on se essimene wiis. —
K a n t a r i d i - ehk p a n s w l i - p u l b e r . S p a nische Fliegen,'Pulver, pulv. Oanttiariäum.
K i w w i ö l l i , S t e i n ö l , 01. petrae.
Klaubersalts, K l a u b r i s o o l , Glaubersalz,
?^9truin »ulpl,. (8ai. Klauber!). Puhhastab köhto,;
wanna lambale antakse 4 loot, 2 lodi ehk kui tarwis
on, weel ennam. Tallel aitab wahhest üks ehk kaks
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) kwenti. Sedda sullatakse ennesisseandmistkewa we
sees, ning antakse leigelt ehk külmalt.
Kloorkalk, Chlorkalk, OKIorewm ea!oi8
Koi-rohhi, Wermuth, UK. ^ w M m ' i — siin
m. Lehhed ning öitseo sawad seltsis prugitud.
Kolombo-juur, Kolombo - Wurzel, üaä.
lüolomlio. On keige parrem rohhi passa^tobbe wasto.
Kommelli öitsed, Chamillen, Mor. l^Kamomillao — siin m.
K r i h w e l , G r i f f e l , Schiefer. Poest sada.
K r i i t , weiße Kreide.
Kustutamatta lubbi, ungelöschter Kalk.
Laudanum, Laudanum, I^auä^num ("l'iuet.
Ovii ero8.).
Lederpu-marjad, Fliederbeeren, IHae«.
8amduoi — siin m.
Linna-semed, Leinsamen.
Linna-seme ö l l i , Leinöl. Poest sada.
Loorberi salw, Loorbeersalbe, Dn^. oder
01. I^urmum ««ct.
Lubbi, Kalk.
Manna käbbad, Tannenzapfen.
Magge-jahhu, Malzmehl. Magged mmmetakse ka linnaksed. —
Magnesia, mangnesia, Magnesia, HIa<;Maarja--jä, A l a u n , /Uuwen nnü'.
Messi, Honig.
Mündid; keik nende suggud, aja-münt, pippar?münt, we-münt ning metsa? münt kolwawad wetöbbistc lammastele teiste rohtudega seggaminne.
Metfa-münt on neist keige alwem. Kr au se münze,
Pfeffermünze, Wassermünze und wilde oder
Spitz münze. Hteutlm eri8va, —zÜM-iw, —2<zuatica «t 8l1v«8tri8.
Must wärw, otst rohhelne w i t r i o l .
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M u s t i k a marjad,Heidelbeeren, Schwarzbeeren. Es ist dies die Beere des Vaeoinwm Hl^rtilwk, und darf nicht mit V20«. uliginoznm verwechselt werden; siin m.
N i n n a tubbakas, Schnupftaback.
P i r i t u s , Spiritus.
P ö l d u m m a l a d , Tausendgüldenkraut,
NI). t^entaur^i ininor. siin m.
P o o m ö l l i , Baumöl.
Prantsosi ö l l i , H i r s c h h o r n ö l , 01. ooruu
(!ervi.

Püssi r o h h i , Schießpulver.
Punnane lak, ehk plak, rother Siegellack.
P u r r a , B o r a r , Vor:«.
R a b a r b e r , Rhabarber, Haä. likvi.
Raud-reia r o h h i , r a u d - r o h h i , Schaf?
garben, I'l«!-. 6t üb. Mlletoni. siin m.
Rebbase r o h h i , Krähcnaugen, Mce8
Vomieao.
Reinwarred, R h e i n f a r r e n , ^mmeetum vul^.
— siin m. Lehhed ning öitsed sawad, kui ka raud
reia rohhi kit, seggaminne prugitud. Warst heidetakse
ärra. —
Rohhelne w i t r i o l , must w ä r w , schwefelsaures Eisen, ?errnm 8uI^Iiurionm. Se witriol ei
tohhi, kui sedda sisse tahhetse anda, koggoniste mitte
sinnikas olla; sest kui ta wähhe stnnine wälja näitab,
siis on taal waske seas, ning se on terwisele saint.
N u m , N u m . SelK assemel wöib kanget wina
wötta, kui pudust on.
S a l m i a k , S a l m i a k , 82I ammonweum.
Salpeter, Salpeter, Nitrum äemu»t.
S a l w e i - r o h h u d , S a l v e i , Itb. 8alvwe on".
Sedda leitakse ka mönnes kohhas rohhu-aedade sees. —
S i l b e r g l ä t t e , silberklet, S i l b e r g l ä t t e ,
I^itlläi^rium.

/
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Sinni-ckiwwi, sinnine w i t r i o l , schwefelsaures Kupfer, i^lMmn 8uIpK.
S ö ö t w a t e r , Scheioewasser, ^Veiä. lutrwum.
Sonnajalla juur, Farrenkraut-Wurzel,
liaä. Mjow mmi8 — siin m. Paljas se juur on
kolwaja, mis sureks karruseks sakkuks kaswand on.
Üksik, sirge ja penike juur kolwa ühtegid. —
Spanspli-vlaaster, panswli plaster, S p a nisch-Fliegen-Pflaster, Umpl. V68w3wiww or6.
- ^ Se plaaster saab linnuse nartsaka peäle nenda
paksult märitud, km ühhe noa seljal paksust on. Mis
siis weel taga tehhakse on 83 damas paragrahwis leioa.
Temma on langem weooama, kui pissut panswlipulbrid peäle puistetakse.
S u k k u r , Zucker.
Tamme-koor, Eichenrinde.
T a m m e - t ö r r u d , Eicheln, ^ux Fuzlanäw —
siin m.
Teddremaddarad, T o r m e n t i l l , NormenM a «reeta — siin m.
Terpentini ö l l i , I o o k s i a ö l l i , Terpentin?
ö l , 01. ^eredintl^e; paks Terpentin, dicker Terp e n t i n , "lerobiutluuit eommun., Terpentini? salw,
Terpentin-Salbe, IIu«-. ^erelimtmnaß. Kui sedda
ei olle, siis wöib üks salw, mis paksust terpentinist
ning munna-koltsest koggoseggatud on, aitada.
Tökkard, D e g g u t , Virkenöl.
T o o m p u , F a u l b a u m , Iili3mmi8 l^i»n^ulcl —
siin m.
T ö r r o , t ö r w , Theer.
Ubba lehhed, oa-lehhed, B i t t e r k l e e , I r i tolium übriimm — siin m.
U m m a l a d , Hopfen.
U n n i - l a u k , u n n i - k ü ü s - l a u k , Knoblauch.
W ä w e l , Schwefel.
W ä ä w l i öitsed, Schwefelblumen, I^Ims^
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8u!plmii8. — Se polle muud ühtegid kui puhhastud
penikeFwäwel.
Walge w i t r i o l , weißer V i t r i o l , Vitrioluin
Wenne secp, russische Seife.
W i t r i o l i ö l l i , Schwefelsäure, ^oick «ulpliuiiemn. -— Lambrine peab hoioma et se witrioli
olli ning ta söötwater, temma ihho egga riete wasto
ei sa, seil neeo söwad neio kcttki. —
W i t r i o l i s i r t e r Weinstein, ^'lu-taru» vitri«.
!iltU8.

W ö i , ' p e t t i , Buttermilch.
Z. l i H . Need riistad ning noud mis siin paragrahwis üllespandut on, peaksio iggas möisas ollema,
kus menno^lambud petakse:
4) I g g " lambrisel, kes ühhe karjaga wäljas käib,
üks trokar kellet kolm ehk nelli putked on, üks adriehk sone-raud, hea wahhe ning pem'kse terraga nugga,
kellega kohhitsetakse ning mädda paisud üllesleigatakse.
Neid asjo kandko lambrine karjamaal ühhe nahk kottikse sees ennese jures, ning hoidko neid wahhedaks.
Sabba? ning sörgaleikamisse tarwis peawad tuggcivamad nuggad ollema. —
2) Üks mader^tinnast ehk wassest klistirprits mis
poolteist kortrid märga wastowöttab, ning teine mis
fest pole wä'hhem on. Wata Z. W6. —
3) Üks kolme tobine wafk ehk raud,'mörser, üks
kahhe tobine kiwwümörser ning weel teine kiwwj-mö'rser, mis poolteist ehk kaks kortrid wastowöttab. Igga
mörsril peab muidogit omma nui ollema.
4) Üks kaal, kette kausid peält 6 ehk 7 tolli laiuseb on, ning teine üsna wähhike ja wä'gga öige kaal,
kelle kausio höbbe^rubla surused on. —
6) Üks surem, teine wähhem kanega padda ehk
kattel, kelle sees kevust kedetakse, ja üks tekattel ehk
tekan, missega tewet tehhakse, leitakse kül iggas poles. —
««-^«--
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Lambrise cnnesest
I
Körgc kuiwa ma rohhi ning hein on Mermo-lambale tarwis .
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