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Wiljapuude rawitsemist.
Kuidas takistab wöeriti wõi puudulik puude eest
hoolitsemine wiljakandmist?
1) Kes istutamiseaukude kaewamisel Põhjast halwa maa tagasi
paneb, ei tee mitte õieti, kuna Põhja rammus muld peab pandama,
sest et see nagu tagawaraaidaks on, kuft puu pärast toitu wõtab,
kuna pealpool pärast kerge on halba maad rammutamife läbi heaks
teha. Laudasõnniku ismtamiseaukudesse panek ei ole mitte ainult
kasuta, waid ka weel kahjulik, sest et ta sügawal käärima ei saa
minna, waid seal niisuguseks muutub, et puu teda üleüldse tarwitada ei saa, kuna sõnniku käärimine ta taimedele toiduks walmistab.
Wäga tulus on aga laudasõnnikust tehtud segasõnnikut (komposti) istutamifeaukudesfe ja kuni pooliti maaga segatult juurte
ümber panna.
2) Teine wiga, mis puid aedniku süü pärast kandmisel takistab, on liialeminew oksade äralõikamine ja kärpimine, mille juures
puu õiepungade kaswatamiseks tarwilist rahu ei saa. Mõnikord
hakkawad puud kohe kandma, kui nendel üks, kaks aastat rahulikult
kaswada lastakse.
8) Ka liig tihedalt kaswawad oksad takistawad puid kandmisel. Kindla plaani järele kaswatatud krooni peaotstarbe ongi selles
et päike ja õhk takistamata igal pool juurde peaseksiwad, nii et
üleliigsed oksad igalpool ära lõigatagu.
4) Kui kõiksugu söödikuid, kes puude lehed ära sööwad, ära
ei häwitata, siis ei ole ka wiljakandmist loota. On tänawu suwel
puude peäl palju söödikuid, siis ei ole tulewal aastal suuremat
wiljasaaki loota, sest et söödikud lehed, puu peatoitjad, ära rikuwad
nii et õiepungad, mis ju tänawu suwel tulewa kewade tarwis waimis kaswawad, toidupuudusel kaswadagi ei faa. Söödikute parajal
ajal ärabäwitamine o j , M tähtsam^atest ^in^uudett et puid wiljakandjateks teha.
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Mis on selle Põhjus, et Puud iga aasta
ühtewiisi ei kanna?
Suuremalt jaolt on kandmine ka ilmade mõju all. On suwel
ilm wihmane ja wähe päikesepaistet, siis ei saa õilmepungad hästi
kaswada. Talwel wõtab külm mõnikord ofa õilmepungadeft ära,
kuna suurem külm õitseajal suurt kahju teeb. On õitseajal wihmane
ilm, siis on õitel fugutamime wõimata ja sellega muidugi ka wilja»
kandmine. Mõnikord õitsewad puud küll wäga ilusaste, aga wilja
ometi ei faa, mis enamiste kuiwa süü on, sest et õilme sigitamineajal wäga palju wett tarwitab. On pöhjawefi kaugel ja maa kuiw,
siis tuleb puid õitseajal tubliste kasta. Umbes kuu aega pärast
õitsemist tVub palju noort wilja maha. See on seemnekaswatawiseaeg, mil puud iseäranis rohkesti rammu tarwitawad. Kõige kohafem on siis puu juurte kohale tehtud aukudesse wirtsa walada.

Kas on wiljapuid tarwis wäetada?
On nad juurewiljaaias, kus maao iga aasta haritakse ja ae$ajalt ka wäetatakse, siis ei ole iseäralist wastamist tarwis. On
wiljapuud aga rohuaedades jne., siis peab tingimata wäetama.

Millega wõetakse wiljapuid?
Laudasõnnikuga, olgu see wärske wõi wana, luujahuga,
kainitiga, thomasjahuga jne. Koik need wäetuseained laotatakse puu
juurte kohale maa reale ja tunnetakse wõi kaewatakse labidaga maa
sisse. Lehma- ja seasõnnikut peetakse wiljapuude wäetamisel lauda»
sõnnikust kõig? paremaks. Wäga külma maa tarwis on hobuse- ja
lambasönnik hea.
Wäga kasulik on wäljakäigukohtadelt saadud sõnnikuga wäeta«
mine. Wäljakl'iigukohtadesse laotatakse aeg-ajalt kuiwa turbamulda,
mis selle sõnniku kuiwemaks ja tema tarwitamife kergemaks teeb.
See sõnnik mõjub paremini, kui laudasõnnil. Ta laotatakse ta maa
peale ja tunnetakse wõi kaewetakse labidaga maa sisse.
Kõiksugu jätised aias, õue peäl ja majas kogutakse kokku ning
lisatakse nendele laudasõnnikut, hästi lupja ja mulda juurde. Seda
segu kastetakse wirtsaga wõi selle puudusel ka weega, kuni tast käärimise läbi m^asarnane kogu saab, mida sega sõnnikuks (kompostiks)
nimetatakse. Segasõnnik pannakse sügawatesse kraawidesse ringi
puu ümber, nii et juured igalpool tast osa saanud.
Wäga kasulik on ka wirts wiljapuude wäetamifeks. Wirts
walatakse puu juurte kohale tehtud aukudesse, kraawidesse wõi rennt-

desse, mis pärast walamist kohe kinni aetakse. Ei puul juured kaugele ulatawad, siis wäelata mitte ainult tüwe ümbruses, waid ka
nimelt kaugemal.
Missugune wäärtus on l u b j a l puuwiljade kaswatamisel?
Lubi on üks kõige tarwilikumatest abinõuudest korralisel puuwiljade kaswatamisel. On maa sees wähe lupja, siis tuleb sinna
tingimata lupja juurte muretseda,
Enne lubjatarwitamist tuleb aga järele katsuda, kas maa fees
tarwiline ofa lupja on wõi ei. Selleks otstarbeks ostetakse aptekist
paari kopiku eest wääwlihaput. Walatakse paar tilka sellest wedelikust proowikswõetud maa peale ja tuleb selle juures sahin kuuldawale, siis on lupja ma sees; ei kuuldu aga midagi, siis puudub
lubi. Kes maad korralikult katsuda tahab, ei lepi mitte ainult
pealmiie mullakihi katsumisega.
Ei ole maa sees lupja, siis peab teda sinna tingimata muret:
sema, sest et koguni ilma lubjata ükski puuwili kaswada ei jaa.
Lubi wõib põletatud wõi põletamata olla. Põletatud lubi
peab enne tarwitamift ära kustutatama ja nimelt nii, et ta tolmu»
larnaseks saab. Selleks otstarbeks pannakse lupja aeda wäikestesse
hunitutesse ja kaetakse nad muruturbaqa kinni. Selle all jääb ta
kuiwaks, langeb aga nlõne aja pärast koost ära ja teda on siis
kerge sinna panna, kuhu tarwis läheb. Weega kustutatud lubi
peab ka hästi peenikene olema, kui teda tarwitatakse. Kustutatud.
lubi on kaunis kange ja lema tarwitamisega ei tohi liiale minna.
Wõib ta peenikeseks jahmatatud kustutamata lupja tarwitada, mis
pikaldasemalt mõjub^ja mis nii kange ei ole.

Kunstsõnnikute tavwitamiseft.
Kunftsõnniku ja laudasõnniku wahekorrad ei ole paljudelegi
üsna selge. Laudasõnnik tarwitamise juures suuremat kunsti ei nõua:
tema mõjub alati saaki tõstes. Kunftsönnik sellewastu ei jäksa mitte
igakordse tarwitamise juures lõikust suurendada. Kunftsönnik wõib
ainult siis lõikust tõstes mõjuda, kui temas taimedele puuduwat
toiduainet andnud oleme. See nõuab põllumehelt teadmist, osawust,
kunsti. Laudasõnniku suurendamise ja kokkuhoidmise eest hoolitseb
põllumees, kuuftfõnnikute eest wabrikud. Põllumehe esimene hool ja
mure kun^õnnikute juures on o t s t a r b e k o h a n e t a r w i t a m i n e .
i*

Selleks peab põllumees kunstfõnnikuid mnde omadustes ja kokkufeades lähemalt tundma. Edasi peab tema taimede toidutarwidust ja
maa toiduainete rikkust üleüldistes joontes antawa wäetusaine juures
oskama mõõdupuuks wõtta.
Wäetamife küsimuses tuttawaks saanud tähtsamate taimetoiduainete sisalduse poolest wõime kunstfõnnikuid järgmistesse klassidesse
jagada:
1. L ä m m a s t i k u kunst s õ n n i k u d .
2. F o s f o r i h a p p e kunftsõnnikud.
3 K u n f t s õ n n i k u d , m i s korraga l ä m m a s t i k k u
fosforihapet lisaldawad.

4. K a l i kunftsõnnikud.
5.

L u b j a kunftsõnnikud. Et lubjal enam maaparandus«
line, kui wäetusline tähtsus on, siis kõneleme temast kunstsõnnikutest lahutades, iseäraldi.

Lämmastiku kunftsõnnikud: Tshilisalpeter.
Lõuna-Amerika läänepoolses mererannas, Tfhile ja Peru maakonnas, leitakse umbes 3—10 jalga maapinna all suured lademikud
mmerali (Calischc), nns eneses kuni 50% falpetrihaput natriumi ja
20— 4O°/o keedusoola sisaldab. Looduseteadlased taendawad oma
uurimiste Põhjal, et need lademikud ühede taimede jätised olla, mis
.aastatuhandete, ja wöib olla isegi miljonite eest maakera peal kaswanud. Sellest mineralift saadakse sulatades ja kristalliserides määrdinud wäljanagemisega sool, mis kunstsõnnituna meile tuntud tshil i s a l p e t r i nime all müügile tuleb. Tshilisalpeter sisaldab 15,5°/o
(15V2) lämmastjklu ja 80—83°/o natriumi.
Tshilisalpeter sulab rutem, lui üksgi teine kunftsõnnik, ja temas
olewat lämmastikku ei hoia maa miite kinni, waid see walgub raskemate wihmade mõjul aluspõhja. Nimetatud omadust sil»
mas pidades on põllumehel tarwitamife korral tähele panna:
1. Et tshilisalpeter mitte enne seemendamist wälsa ei lülitaks,
waid sils, kui taimed juba üles tõusnud, kes lämmastikku
ära tarwitada wõits, enne kui ta põhja walgub. Ainult
wäikeft osa wõiks kõige warem ühes seemnega wälja külida.
2. Tshilisalpetert ei tohi mitte sügawale sisse äästada, see
annaks wõimalust lämmastikul rutem Põhja uhtuneda.
Kõige julgem on teda pealiswäetusena tarwitada.
3. Tshilisalpeter kütitagu mitmes portsjonis waheaegadega.
Ühekorraga palju andes saaks sulanud lämmastikku rohkem kui taimed ära tarwitada jõuawad, ja ülejäänud osa
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wõib jälle kaotsi minna. Sealjuures ei lõhi aga mitte
unustada, et liig hiline salpetri and niisama kahjulik wõib
olla; ta takistab wiljade walminemift.
Kui eelolewaid tingimisi hoolega silmas peetakse, wõib tshili-»
salpetert igasuguse maa peal tuluga tarwitada, wälja arwatud waheft
soo mustamulla maad, mis loomupoolest ife lämmastikurikfad on.
Lämmasnku põhjauhtumift kartes tuleb tshilisalpem tarwitamist raskematel maadel tululitkuse poolest kõige julgemaks pidada.
Sedasama wõib ka taimede kohta ütelda. Esimeses reas tasu»
wuse poolest tshilisalpetriga wäetades on juurewili, siis kõrswiljad,
kuid liblikõislafed, kes ennast õhu-Iämmastikust toidawad, tshilisalpetri wäetust mitte ära ei tasu. Siisgi, kui maa õige lämmastikuwaene on, wõib ka libliköisliste taimede juures nende esimeste elupäewade fees, kus bakteriad oma tegewuft juurte fees weel alustada
ei ole saanud, tshilisalpetri head mõju märgata.
W e e w l i h a p u ammoniak.

Weewlihapu ammoniak on gaasi-wabrikute kõrwalsaadus. Kiwi»
M i sisaldab umbes 1 prots. lämmastikku. Kui nüüd kiwisüteft põletusegaasi wälja aetakse, siis tõuseb sealt ühtlasi ka lämmastiku
gaas, mida lubjawee »eest, kus kõik gaasid kinni püütakse, destilerimife läbi teistest gaasidest ammoniaki kujul ära lahutatakse. Weewlihappega ühinedes sünnitab ammoniak soola, ja kui sellest keetmise
läbi wesi wälja aurata lastakse, saame meile tuntud kunstsõnniku —
w e e w l i h a pu a m m o n i a k i .
Weewlihapu ammoniak sisaldab keskmiselt 20°/o lämmastikku.
Tarwitamise juures oleks tähele panna:
1. Teatawad bakteriad peawad weewlihapu ammoniakki maa
fees ümber töötama, enne kui temas leidun? lämmastik
taimedele toiduks sünnib. Sellepärast wõib weewlihaput
ammoniaki julgesti ühes seemnega ehk isegi lühikest aega
enne seemendamist wälja külida.
2. Taimedele tarwisminewat lämmastiku osa wõib weewlihapu ammoniaki kujul korraga wälja külida, sest tema
mõju on. pikaline ja põhjauhtumise kartus ei ole mitte
nõnda suur, kui tshilisalpetri juures. Weewlihapu ammoniaki mõju ulatab wähescl mõõdul isegi järgnema aasta
sisse, kuna tsilisalpetri juures seda mitte ette ei tule: mis
üle jääb, uhutakse Põhja.
8.

Weewlihapu ammoniak tuleb wõimalikul korral kohe peale
wäljatülimift sisse äästada, muidu wõib üks osa lammas-

äranis lubjaritaste maade peäl.
Liig märja, lubjawaese ja üleliigse lubjaritta, niisama õige
raskete maade peäl, kus õhu juurdepääfemine puudulik on, ei pääse
weewlihapu ammoniak mitte täiesti mõjule. Tema mõju un alati
lindel kergematel maadel, wäljaarwatud mustamulla sood, mis, nagu
teame, lämmastiku-puuduft ei tunne.
Taimedest oleks kartul kui esimene nimetada, kes weewlihapu
ammoniaki wäetuft kõige paremini ära tasub. Katsed loomatoidu
juurikatega näitawad, ei nende juures tshilifalpetcr saaki kõrgemale
jõuab tõsta, kui weewlihapu ammoniak. Siis wõib weel kaerale ja
kõikidele teistele kõrswiljadele weewlihaput ammoniaki teatawada
maadel heade tagajärgedega tarwitada. Libliköislastele ei anta kunagi weewlihaput ammoniaki, kui juba lämmastiku wäetuft, siis õige
wähesel mõõdul tshisalpetert.
L u b j a - s a l p e t e r . Seda kunstsõnnikut wõidakse ainult seal
walmistada, kus odawat wecjõudu käepärast un, muidu tuleks lubjasalpetri walmistamine nõnda kallis, et ta hinna poolest teiste lämmastiku kunstsõnnikutega wõistelda ei jaksaks. Norramaalt, kus palju
häkilise langemisega mäe jõgesid, mis wõimalust annab odawasti
elektrit walmistada, on wiimasel ajal nimetatud kunstsõnnikut müügile saatma hakatud. Lubja-salpeter waimistatakse elektri woolude ja
lubja abil wabast õhu-lämmastikust; ta sisaldab eneses umbes 13"/о
lämmastikku. Tema tarwitamine ja mõju on seesama, mida tshilisalPetri juures tähendanud oleme.
L u b j a - l ä m m a s t i k . Wiimane lämmastiku tunstsõnnik walmistatakse Berlinis ja umbes nõndasama, nagu lubja-salpeter: elektriwoolu abil kaltsium-karbidiga (söed ja lubi) õhu-lämmastikust. Lubjasalpeter näeb soola moodi walge wälja, lubja-lämmastik selle wastn
nsekarwa must, ja sisaldab keskmiselt 20°/o lämmastikku.
Et wiimased kaks lämmastiku kunstsõnnikut meie põllumehele
peaaegu tundmata on, ja ka mujal ilmas kuni siiamaale weel laialisemat tarwitamift ei ole leidnud, siis arwan paremaks nende juures
mitte pikemalt ^peatada.,
F o s f o r i h a p p e kunstsonnikttd: S u p e r f o s f a t
Paljudes kohtades maakera peäl leitakse kiwisarnast ainet, mis
eneses suurel mõõdul fosforihapet sisaldab. Neid nimetatakse fosforiiideks. Kõige rikkam fosforitidest on Põhja.Amerika, kust neid Florida
fosforilt nime all suurel määral Europasse weetakse. Peale selle leitakse fosforiit weel Pranfusemaal, Belgias, Põhja-Afrikas (Tunis,

Algier) jo 2õuna>Wenemaal. Toores fosforilis leiduw fosforihape ei
ei sula mitte maa sees nõnda, et taimed seda wastu wõtma saalsiwad. Ainult hapude soomaade peäl, nagu katsed näitawad, on tema
mõju nõrgalt tunda olnud. Sellepärast oleks soowida, et põllumehed
mitte Wenemaalt palutawat toorest fosforilt'-jahu wäelamisels ei
ostaks: hoolimata odawast hinnast on tema eest wälja antud raha
nagu maha wisatud.
Toores fosforit on kõrge wäärtusega materjal kunstsõnniku
wabrikutele. Wabrikus tehtakse foiforihape sulawaks, weewlihatitjt fosforitidele juurde lisades. Nõnda saame enne täiesti wäärmseta fosforitist kõrge wäärtusega fosforihappe kunstsõnniku — su»
p e r f o s w a t i . Fosforidi kiwid on wäga mitme kõrwalised: ühed
walkjamad, teised mustemad. Nõnda ka siis nendest saadud superfolfat, ükskord walkjam, teinekord mustem. Wärw ei ole
superfosfadi headuse juures mitte mõõduandew, waid wee sees
sulawa fosforihappe rohkus.
Superfosfati walmistatakse mitmesuguse zulawa fosforihappe
rohkusega. Nit saame 13, 15, 17 ja 20°/o superfosfuti.

Superfosfat on kõige laialisemalt tarwitataw tunstsõnnik \U
maS, ja nõudmine tema järele kaswab iga aastaga. See laseb
fosforihappe suurt tähtsust wäetusaincna märgata.
Superfosfadi tarwitamine on lihtsam, kui ühegi teise kunstsõnniku juures. Temas olew fosforihape sulab kergesti ja mõjub
ruttu, ei lase ennast aga mitte tshilisalpetri kombel põhja uhtuda,
waid maa hoiab teda kinni. Stüepärast wõib superfosfati korraga suuremal mõõdul wälja külida, kui taimed ühe lõikusega ära
tarwitada jõuawad. Mis üle jäeb, tuleb järgnewate taimede juures puudumata tarwitusele, kui lämmastiku ja kali puudus takistufeks ei ole. Et ta ruttu sulab, siis on paras külwi aeg ühes
seemnega.
Rasketel sowimaadel, niisama kõikidel teistel kergematel maadel, mida laudasõnniluga korralikult wäetatud on, on superfosfat
kõige kohasem fosforihappe kunstfõnnik. Kergetel liiwa- ja kruumja soomaadel, kus laudasõnnita wäetus nõrgem, tuleks raskemini
sulawate fosforihappe kunstsõnnikute tarwitamist tulusamaks pidada
(tomasjo.hu).
Nagu eespool tabelist näeme, on fosforihappe tarwidus mitmesuguste põlluwiljade juures wõrdlemisi üksteisega wähese koilumisega. Nõnda tuleks siis fosforihappe wäetust kõikidele põllutaimedele ühewõrra tähtsaks pidada. Iseäranis silmas pidada
tuleks taimi, millel lühike kaswuaeg (tõuuwiljad), ja kiire kaswamine
umbrohtudest wõitu saamiseks tähtis (juurewiljad); neile antagu
kergesti fulawat fosforihapet, tähendab fuperfosfati.

Tomasjahu
Toores rauamaterjal, mida mägedest wälja kaswatakse, sisaldab eneses kord suuremal, kord wähemal mõõdul fosfori. Sulatamife ahjus lahkub fosfor kange kuumise käes rauast ja ühendab
ennast ahjus leiduwa lubjaga fosforihapuks lubjaks. Neid sulatamise jätiseid, mis ahjust wälja ajades ära hanguwad, nimetatakse
schlacketeks. Inglane T h o m a s oli esimene, kes neid fchlackesid
jahwatada laskis ja põllurammuks tarwitas. Et nimetatud aine
fosforihapet sisaldas, siis oli mõju hea. Sellest ajast peale hakatakse nende schlackede jahu põllurammuks tarwitama, ja et tema
ülesleidja nimi Thomas 'oli, siis nimetatakse seda kunstsõnnikut,
mida praegusel ajal igalpool tuntakse ja tarwitatakse, tomasschlacke
ehk t o m a s j a h u .
Wahe, mida põllumees tomasjahu ja superfosfadi wahel tundma
peab, on fosforihappe fulawus. Tomasjahu fosforihape sulab aegamõõda, sulab tsitronihape sees; superfosfadi fosforihape sulab
kergesti, sulab wee sees.
Tomasjahu sisaldab 13—17% „tsitrat-sulawat" fosforihapet.

Aeglase sulamise pärast on tomasjahu sünnis kunftsõnnik mitmeks aastaks suuremal mõedul eite waruks wälja külwada, näituseks
kunftheinamaadele ja mitmeaastasele ristikheinale. TõuuwUjadele
tarwitades peaks tomasjahu juba sügisel, ehk kewade warakult wälja
lülima, taliwiljadele mõni nädal enne seemendamist.
Nagu superfosfadi juures juba kord nimetasin, on tomasjahu
kohane fosforihape wäetus kergematele liiwa-, kruusa- ja soomaadele.
Siis weel raskematele maadele, kus harimine pealiskaudne ja laudasõnniku wäetus nõrk.
Taimedest^ oleks siis ristikhein, kõik heinamaa taimed ja taliwili teatawatel 'maadel tomasjahuga wäetamiseks nimetada. Tahetakse, et tomasjahus olew fosforihape ka tõuuwiljade juures mojule peafeks, siis peab warajaft wälja-külwi silmas pidama.
Küsitawaks jäeb. kui kauaks põllumees tomasjahu kunftsõnnikuga rehkendada wõib schlackede tagawara rauawabrikute juures
lõpeb lähemal ajal, kuna juurde tulew osa tõuswat tarwitust täita
ei jõua.
Kunstsõnnitud, m i s l ä m m a s t i k u j a f o s f o r i h a p e t
fifaldawad.
Harilikult sisaldab kunftsõnnik ainult ühte tähtsamat taimetoidu-ainet — kas lämmastikku, fosforihapet ehk kalit.
Siin
on meil tegemist niisugustega, mis eneses ühel hoobil kahte sisaldawad, nimelt lämmastikku ja fosforihapet. Neist oleks nimetada:

Kondijahu.
Nimi ise ütleb juba, missuguse kunftsõnnikuga meil tegemist
on - - kondi- ehk luujahuga.
Peale lubja, mis suurema osa kondijahust wälja teeb, on toores
kondijahus weel: 2 0 - 24°/o fosforihapet, 8—4°/o lämmastikku ja
4 —6°/o raswa. Rasw on see osa kondijahus, mis tema wäetuslise wäärtuse waikseks teeb, ta takistab fosforihape sulamist. Seda
halbtust saadetakse kondijahu wabrikus seega kõrwale, et bensini abil
rasw wälja tõmmatakse. Raswast puhtaks tehtud kontidest wõib tondijahu walmistada, ilma et kontides olewat l i i m i wälja keedetaks.
Jääb terwe liim kondijahusse, siis sisaldab kondijahu umbes 4— 41|2°jo
lämmastiku ja 18—22°jo fosforihapet. On osalt liimi wälja keedetud, saab kondijahu, mis umbes 2 % lämmastikku ja 24°|o ümber
fosforihapet sisaldab. Kui liim wiimase wõimaluseni wälja keedetakse, siis ei jää kondijahusse mitte rohkem kui umbes lo/o lammastikku järele, kuna niisuguses kondijahus fosforihappe protsent wäga
karge, umbes 30—22 on.
Kondijahu hind on seda kallim, mida rohkem temal lammastikku leidub. Tahetakse aga peaasjalikult fosforihappe wastust anda,
siis tuleb odawamaid kondijahu fortifid tarwitada, milles fosforihappet rohkem on. Liimirikas kondijahu sisaldab 18—32% kergesti
sulawat fosforihapet ja umbes 4—5% lämmastikku. Teda wõib
kui kõige kindlamini mõjuwat kondijahu põllumehele soowitada.
Kondijahu tarwitamine wõrdlemisi teiste fosforihappe kunstsõn«
nikuiega on wäikene, mis osalt sellest tuleb, et harwa maid leidub,
kus harilik kõndijad« mõjule pääseb.
Kondijahu wõiks tarwitada kergemate lubjawaeste maade peäl.
Ka näikse tema nõndanimetamd ^leete"-maadel hästi mõjuwat, nagu
ma seda Wõru mägisel maal tähele olen pannud.
Wili, millele kondijahu tuluga tarwitada wõiks, on rukis ja
talinisu, siis weel fegahein lubjawaeste maade peäl. Suwewiljade
wäetamifeks tarwitatakse harwa kondijahu, olgu wahest juurewiljadele,
millel pikem kaswuaeg.
Guano.
Guano on merelindude sõnnik. Lõuna-Amerika kaljulisel mererannal elab miljonite kaupa mitmesuguseid merelinda üheskoos.
Nende wäljaheidetest kogunewad suured sõnniku lademikud kaljude
peale, ja et selles maaosas wäga wähe wihma sajab, siis seisab
nende lademikkude rammu»aine aastasadasid wäljauhtumata alal.
Need fõnniku-ained weetakse mereteel Europasse, töötatakse wabrikutes ümber ja saadetakse kui kunstsõnnik guano nime all müügile. Guano
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sisaldab umbes 7°|o lämmastikku ja 14—20°|o raskesti ,'ulawat fosforihapet.
Guanot wõib igasugusele maale ja taimedele, neale liblikõislaste, tuluga tarwitada.

Poudrette.
Poudrette walmistatakse suuremate linnade lähedal inimeste
wäljaheideteft. Korralikult walmistatud poudrettes on: 6—8°|o I t o
mastittu, 1—4°|o fosforihapet, 3— 9°|o kalit. Et aga wabritud
poudrette kui kunstfõnniku headuse eest kunagi ei wastuta, siis saab
põllumees poudrette asemel prügi, mis wahest kõigest lümnendama
osa eelnimetatud taimetoidu-mnetest sisaldab.
Ka siinkohal tuleks põllumehele jälle tema kodust p o u d r e t t e
w a b r i k u t meelde tuletada, mis tema kodu puhta hoiaks, ja nii
mõnegi rubla, mis kunstfõnniku eest wälja weerema peab, kotti jätaks.
Kui kodune „poudrette wabrik" joones, siis alles wõib linna põudrette ostmisest ja tarwitamiseft juttu olla.
Weel on mõned wähem tuntud lämmastiku-fasforihappe kunstfönnikud olemas, nagu k a l a g u a n o , w e r e - j a h u , s a r w e - j a h u
j.n,e., aga nende wähese tähtsuse pärast ei ole Põhjust, et meie p§b
lumees neid lähemalt tundma peaks.
K a l i knnstfSnniknd.
Ennemalt saadi kali tunftwäetust mõnede wabrikute kõrwal,
produktina ja puuMhaft. Nüüd, kus Saksamaal, Saksenis, Strafs,
furti linna lähedal suured lademikud kalirikaft soola umbes 500 kuni
3000 jalga maapinna all leitud, on wiimane ainukeseks kali kunstsõnniku Hallikaks. Müügile tuleb kali kunstsõnnik kahesuguse nime a l l :
k a i n i t ja t a l i s o o l .
Kainit.

Kainit näeb enamasti keedusoola moodi wälja, mõnikord ka
punakas, mis aga tema wäärtust ei wähenda. Kainit sisaldab keskmiselt 12,8°/o kalit, wastutatakse aga 12,4°/o eest. Peäle selle leidub
temas suurel mõõdul kõrwalsoolasid, mis wäetusliselt wäga wähe
tähtsad on, ja teinekord mõistmata tarwitamise juures taimekaswule
isegi kahjulikuks wõiwad saada. Neist nimetada oleks k l o o r ja
n a t r i u m . Kainidis ou kloori umbes 8O°/o, natriumi 2O°lo.
Just nende kihwtiste soolade pärast on põllumehel kainidi tarwitamijes rohkem ettewaatust tarwis, tui ühegi teise kunstfõnniku
juureS. I l m a s g i ei t o h i t a i n i t i ü h e s f e e m n e g a
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w ä l j a k ü l i d a, waid köigc wähem kuu aega enne seemendamist,
ehk tõuuwiljadele juba sügisel. I s e ä r a n i s õ r n a d kainidikihwtise mõju wastu on r u k i s , n i s u ja k a r t u l .
Kainidis olew kali sulab kergesti, aga maa hoiab tcda niisama hästi kinni kui fosforihapet. Nii ei ole kali põhjauhtumift
milte karta ja wõib feega kmniti suuremal mõõdul korraga wälja
külida. Kloor \a natrium sulawad niisama ruttu, walguwad aga
wihmasel ajal sügawamatesse maa kihtidesse, ja saawad nõnda
taimedele kahjutaks. Halbtusas on ainult, et kloor sulades maapinnas leiduwa lubjaga ühineb ja ühes aluspõhja walgudes põllupinna lubjawaeseks teeb, mille tagajärjel maa pealispind kergesti
koorikusse läheb. Seda halbtust saab wähendada, kui ühtlasi kainidiga ka lupja tarwitatakse ja kainit kohe lülwi järele sügawale sisse
küntakse.
Koik soo- ja rasked liiwamaad on kaliwaefed; siin «sub
kainidi wäetus ennast ülihästi. Ehk' küll la rasketel maadel, mis
loomu poolest talirikkamad on, kainidi wäetus hästi mõjub, peaks nenMe kainidi asemel kalisoola tarwitatama.
Kui taimede toidutarwidusi tähele paneme, siis tuleb nõnda
.,,älja et põllumees juurewiljadele kolm kuni wiis korda rohkem kaliwäetuft peaks andma, kui kõrswiljadele. See wahekord muutub aga
tüki maad, kui meie taimede loomulikku omadusi toiduainete wastuw3tmises tähele paneme ja nimelt: juurewiljad oma tugewa juurekaswuga jaksawad suured hulgad põllupinna loomulikust kalli tagawarast enesele kättesaadawaks Ща, kui maa kalirikas on, — kõrswiljad
selle wastu oma nõrkade juurtega wäga wähese! mõõdul. Nõnda ei
tunta pea ühtegi põlluwilja, mis kali kunstwäetust tuluga ära ei
tasuks. Iuurcwiljasid ja liblikõislasi wäetatagu alati rikkalikult kaliga, kuna kõrswiljade juures ta natuke nõrgem wõiks olla.
Katsed näitawad, et peetide ja naeriste jllures lugu ümberpöördult kujuneb. Kuidas tuleb seda ära seletada! Peet ja naeris
tarwitawad peale kali la suurel mõõdul kloori ja natriumi. Neist
ainetest on kainit rikas, kalisool aga wõrdlemisi waesem. Kloori
ja natriumi tarwitamist tähtsamate taimede juures tähele pannes
näeme, et iga 100 ofa kaali kohta tarwitab:
Peet . . . .
Kõrswiljad . .
Kartul. . . .

Kloori:
20
12
0

Nattiumi:
38
11
5

Kali wüetuft kainidi kujul peaks iga põllumees wõimalikult
wähe tarwitama, esiteks tema rohkete kihwtiste kõrwalsoolade päraft,

mis sulades maa lubjawaefeks ja kalgiks teewad, teiseks ka kalli
hinna pärast. Sest kainidis olew kali tuleb madala laliprolfendi ja
kauge weo tagajärjel 1 kuni 1V2 kop. nael kallim maksma, kui /alisoola sees. Kainit jäägu, nagu nägime, mõnele loomatoidu juurikate tõuule, haritud soodele ja heinamaale, kus sammalt häwitada
tahetakse tarwitada; kõrgeprotsendiline kalisool aga kõikidele teistele
põllumimedele.

Kalisool.
Kalisoola iseäraldus kainidiga wõrreldes on selles, et tawahe*
mal mõõdul kihwtifeid kõrwalsoolasi sisaldab ja tarwitades maa
wiisikaliste omaduste peale nõnda halwasa ei mõju, kui lainil. I g a
100 osa kali kõrwal sisaldab:
Kloori:

Natriumi:

Kainit . . 25U
160
Kalisool . 125
40
Teiseks, nagu juba nimetasin, tuleb kalisool põllumehele ostes
hästi odawam, kui kainit. Mõnedel ei ole see ehk küllalt orusaadaw, sest näituseks maksab ju ometi kalisoola kott 4 rubla 20 kop.,
kainit kõigest 2 rubla 10 kop., kuna kotid üheraskused on. Põllumees peab iga kunstfõnniku ostmise juures ftda hoolega järele reh«
lendama, mis temale seal sees olew taimetoidu-aine maksma
tuleb ja mitte kunstsõnnikut koti eht puuda järele hindama. Nõnda
30X240
ka siin: ühe koti kalisoola ( 3 0 » sees on — —755— = 7 2 ,
ehk ümargufelt 70 naela kalit. See maksab 4 rubla 20 kop
420 : 70 — 6 — üks nael kali! maksab kalisoola sees 6 kop.
12 4 V' 240
Ühe koti kainidi (12,4%) fees on —
H
=
29,76,
eht ümargufelt 30 naela kalit. Hinnaks kainidi koti eest arwasime
2 rubla 10 kop. — 210 : 30 = 7, üks nael kalit maksab kainidi
sees 7 kop.
Kalisoola walmistatakse 30 ja 40 protsendilist. Meil tarwitatakse kuni siiamaale ainult 3 0 % kalisoola. Wiimasel ajal tuleb ka
2O°/o kainit Stassfurtift müügile.
Ehk kalisool küll märksa wähem kloori ja natriumi sisaldab
kui kainit, siisgi ei tohi teda ühes seemnega wälja külida, waid
ikkagi mõni nädal warem. Peaks juhtuma, et kalisoola mõnesugustel
põhjust! õigel ajal kätte ei saa, siis wõib teda ka weel seemendamise eelewülja külida, aga superfosfadiga üheskoos. Superfosfadi
fees olew lubi ja weewlihape ühineb kohe kloori ja natriumiga ja
nõrgestab nende põletawat mõju. Üleüldse on soowitaw kalisoola
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sossonyappe tunftsõnnikuid koos tarwitada: kalifoolas leiduw
Noor ja natrium kiirendab fosforihappe (tomasjahu), ja fosforihappe
kunftfõnnikus olew lubi kali sulamist.
Mis kali wäeluse tähtsusest üleüldistes joontes mitmefugustele maadele ja taimedele kainidi juures üteldud, maksab ka kalisoola kohta.
Lubi.
Ehk lubi tüll kui tingimata tarwiline taimetoidu-aine tuntud
on, ei ole tema wäetusline tähtsus ometi kuigi suur wõrdlemisi sellega,
mis ta maad parandades korda wõib saata. Sest harwa on maid,
kus lubi otsekohese toidu-ainena taimede nõudeid täita ei jõuaks
(soomaa, punakas ja kallakas liiwamaa). Lubja tähtsus maad parandades annab ennast järgmiselt tunda i

1) L u b i k i i r e n d a b laudasõnnis«, humuse, üleüldse kõigi
o r g a n i l i s i e a i n e t e l a g u n e m i s t maapinnas,
misläbi seal sees leiduwad toiduained taimedele kergemini
ja suuremal mõõdul kättesaadawaks tehta l se. Elawa käärimise läbi, mida lubi sünnitab, tekkib palju sõehapet, mis
omakorda maa mineralainete peale löhtuwalt mõjub, ja
nõnda suured hulgad looduslikku kalit ja fosforihappe
tagawara sulawaks teeb.
8) L u b i t e e b m a a k o h e d a k s . Iseäranis tähtis on see
raskematel maadel, mis enamasti humuse puudust kannatawad ja kuiwal ajal tiwisarnase kuju omandawad, arwamata weel see, kui niisugusel maal suuremal mõõdul kunstsõnnikuid (kainil, tshilisalpeter) tarwitatakse. Lubi wõib
siin parandust tuua.
3) L u b i h u w i t a b k a h j u l i k u d h a p p e d ja r a u a
r o o s t e (raua-oxydul). Bakteriate tegewuse! sünnib kasutikkude ainetega ühtlasi ka kahjulikka jänseid, mis lubja
puudusel taime kaswu peale halwasti mõjuda wõiwad.
Lupjamisega wõib neid nõnda ütelda terwendada \a taimedele kahjutaks teha. Raua rooste on taimedele, nimelt
kulmra-taimedele kihwt: lubja abil mumub ta raua«oxydits,
millel taimede kohta enam ühtegi kahjulikku mõju ei ole.
M i l l e s t w õ i b p õ l l u m e e s t u n d a , et p õ l d l u b j a waene on? Seda wõib mitmesuguste märkide järele, ilma et katsea
jaamas läbikatsumist waja oleks. Näituseks: on maa lubjarikas,
siis hakkab ta, foolahapet ehk äädika ekstrakti peale walades, keema,
kahisema; sisaldab ta wäga wähe lubja, siis on kahifemine nõrk ja
kuuldub seda ainult ülewalatud maad kõrwa juurde pannes, kuna
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Mesti lubjawaese maa juures soolahape ja äädikas mingisugust
kuuldawat muudatust ei sünn-ta. Ka taimedest wõib põllumees maa
lubjawaesust ära tunda. Hapuoblik, nälghein on maa lubjawacsuse
märk, tuna paiselehed, ristikheina ja taunawiljade häa lafw, maa
lubjarikkufeft tunnistust annawad. Ka wõib weel raskematel maadel
kergesti koorukesesfe ja kampa minekut lubjawaefufe märgiks pidada.
Lupja tarwitatatse mallparanduseks kahesugusel kujul: kustut a m a t a l t ja k u s t u t a t u l t . Et kustutamata lubja külwiks
ettewalmistamine omajagu tülikas on (tampimine, jahwatamine). siis
tuleb siin ainult wähefega rehkendada, nimelt sellega, mis põletamise
juures peeneks pudeneb ja ennast kergesti purustada laseb. Ja rasseh külma Põhjaga fawimaad on need, kus ta ennast kõige paremini
tasub. Wälja külida wõib kas sügisel ehk wara kewadel, millasgi
aga ühes seemnega.
Suurema osa lubja tarwiduiest täidab kustutatud lubi, eht
harilik lubja-jahu. Ka teda ei tohiks nntte ühes seemnega wälja
külida.
Niihästi kustutamata kui ka kustutatud lubi püütagu wöimatikult kohe peale wälja-külwi sisse künda ehk äestada. Õhu käes
seistes kaotab lubi oma sulawufe ja muntub niisamasuguseks, kui ta
enne põletamist oli.
Küsime, kui palju wõib põllumees korraga lupja tarwitada,
siis on siingi omajagu ettewaatuft tarwis, ehk küll waewalt karta
tohiks, et keegi oma põllule lubjaga liiga teha mõtleks. Kergematel
maadel tarwitatagu lupja wähem korraga ja harwemini. Kõhnu
maid tuleb nõrgalt, rammusaid, humuserilkad, sügawa mustamulla
soosid tugcwasti lubjaga wäetada. Kes hästi wäetob, andku ka
hästi lupja ja ümberpöördult.
Nõrgaks wäetuscks tuleb kustutatud lubja juures 1 0 - 2 0
puuda, ja mgewaks wäetufeks 30—50 puuda Riia wakamaa kohta
nimetada. Kustutamata lupja wõetag.u poole wähem.
Peale üleüldise maaparandusllse tähtsuse wõiks lubja mõju
üksikute taimeliikide juures wcel järgmiselt eraldada: juurewiljadel
aitab lubi nendele tarwisminewat suurt talihulka kergemini kätte
saada, liblikõisliste taimede juures edendab ta mügarab^kteriate
tegewuft, tõrswiljadele annab ta kõrre kõwadust ja hoiab neid nõnda
mahamineku eest. Kõige rutemini tasub lubja wäemst juurewili,
siis liblikõislased, siis lörswili.

Gips.
Gips on weewlihapu lubi. Tema mõju seisab peaasjalikult
jällegi maaparandamises ja milte otsekoheses taimetoilmises. Gipsi

sulmusline mõju on märksa suutem, kui lubjal. Temas olew weewlihape sulatab fosfrrihopet ja lubja kalit, sellest järgneb gipsi hea
mõju ristikheina ja taunawilja põldudel, sest nendele taimedele on
fo^forihape ja kali õhust wõetawa lämmasliku kõrwal kui esimesed
toiduained.
Gips wõib oma head mõju ainult raskematel maadel, mis
taimetoidu-ainetest rikkamad on, awaldada, kuna kergematel maadel
teda tomasjahu ja kalisoola kõrwal tarwitada maksab. Ristiheinal
on paras aeg gipsi kewadel, kui taimed kaswama hakkawad, wälja
külida ja, et ta mitte kauaks õhu kätte kiwistama ei jääks, siis kas
enne wihma, ehk kohe wihma järele, nõnda sulataks teda maa p?alispinna niiskus rutem ära. Kaunawiljadele (ernes, uba, wirk,
pelushked) wõib gipsi kohe enne seemendamist sisse äestada. Ka
wõiks gipsi löögiwilja aias kasuga tarwitada. Harilik wäetus Riia
wakamuale umbes 10—20 puuda.

Mergel.
Sagedasti leidub madalates kohtades hallika soonte ümbruses
mõni jalg maapinna all lubjarikast maad, mida mergeliks nimelalakse. Mergel näeb märjalt hundisawi karwa hall wälja, aga mõne
nädalise seismise järele päikese ja luule käes läheb ta sõredaks ja
lubjakarwa walgeks. Kui keegi niisugust, mergeliks nimetatud lubjarikast maad oma krundist peaks leidma, siis on meil siin kõrgewäärtuslise maaparanduse ainega tegemist. Kas ta tõesti mergel
on, selleks wõib jällegi foolahappe ehk äädika ekstraktiga katset teha,
eht kindlat lubja-protsenii teäda saada tahtes, katsejaama läbikatsumiszks saata.

. Mergel lastakse kuhjas mõni aeg komposti kujul käärida,
enne kui teda wäetamifeks tarwitatakse. Mergel mõjub pikkamisi,
sellepärast wõib teda suuremal mõõqul (20 kui 50 koormat а 25
puuda Riia watamaale) korraga põllu ja heinamaa parandamiseks

tarwitada.

Mergeli mõju on igasugusel maal hea, kus lubja puu-

dus ennast tunda annab. Tasase mõju pärast tuleb teda aga soo«
heinamaadel ja kergetel liiwa põldrdel iseäranis kõrgeks kiita.
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KunstDuilllltt wwitWiftst ulllillnit manbr jn«es.
Ma ei mõtle selle pealkirja all kunstsõnnikute kohta mitte kindlaid eeskirju põllumehele andma hakata, küll aga paljude katsete
ja äranägemiste peal põhjenewaid juhtnöörist üles tähendada, mida
mööda põllumees kergema waewa ja wähema kuluga eesmärgile
wõib jõuda. Kõikumata otsust kunstsõnnikute tarwitamise kohta wõiwad ainult kawakindlad wäetusekatsed põllumehele ette kirjutada.
Siin leiab ta selles asjas ainult jämedad põjusjooned.
Sawimaa.
Sawimaa ei ole loomu poolest waene. Kõige enam leidub
temas k a l i t, wähemal mõõdul juba lämmastikku, kõige wähem fosforihapet. Et sawimaa loomulikud rammuained rutemini sulama
pääseks, on esimene wäetus temale l a u d a s õ n n i l ja l u b i . Kunstsõnnikute hulgast lõige tähtsam fawimaale on s u p e r f o s f a t , siis
tshilisalpeter ja wiimaks alles kalisoul. Kaliwäetusega wõib raskema
sawimaa juures kõige enam tagasi hoida, seal kõrwal ei tohi aga
mitte taimede toidunõudeid unustada.
Sawikas mustamulla maa.
See on nüüd paljude põllumaade hulgas küll kõige rikkam,
kõige parem, kahjuks leidub teda aga meie kodumaal wäga wähc.
See maa kannab alati head wilja, mis nättab, et siin tähtsamad
laime toiduained heas kokkukõlas üksteisega peawad olema. Sawikas mustamulla maa nõuab põllumehe käest wördlemisi wähe: sup e r f o s f a t i , k a l i f o o l a , ja käärimise aineks l n p j a . Kallist
lämmastiku kunstsõnnikut tuleb wähemal mõõdul ja enam teatawatele
taimedele tarwimda. Laudasõnnikuga anname aeg-ajalt kunftsõnniku
ja lubja läbi wähendatud humuse jälle tagasi.
S o o mustamulla maa.
Seda maad leidub kodumaal wäga palju, wähe küll haritult,
aga lähemas tulewikus tõotab ta meie põllumehele k u l l a a u g u k s
saada. Milles seisab siis »oode rikkus? Nende lõpmata suures
l ä m m a s t i k u ja h u m u s e rikkuses. Soo mustamulla maad .
wõib õigusega põllumehe tshilisalpetri ja laudasõnniku lademikuks
nimetada.
Soo mustamulla maa tunneb puudust t a l i st, f o s f o
h a p p e s t ja l u b j a s t . Nõnda tuleks teda wäetada t a l i s o o
t o m a s j a h u ja l u b j a g a .
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jäetus lises mõttes oleks laudasõnnis' siin täiesti ülearune, aga
bakteriat« ülisuurt tähtsust silmas pidudes, millest soomaa waene on,
tuleb temale ka nõrka laudasõnniku wäetust tähtsaks pidada. Nõndasama wõib juurewitja kaswatades wääwlihapu ammoniaki wäetus
kõigiti tululik olla.
Sawikas, lubjarikas mullamaa.
Kui siin külm põhjawesi mitte waewa ei tee, siis wõib wäewali mõnele teisele maale nõnoa suure tuluga rammuaineid wäetamiseks tarwitada, kui Wiimasele. Sawi hoiab niiskust, lubi kiirendab lagunemist, nõnda langewad niihästi loomulikud kui ka kunstlikult antawad rammuained ilma kahju tannatamata taimedele toiduks.
Sellest järgneb osalt wiimati nimetatud maa juures tähtsamate taime
toiduainete ühetasasus, ja nagu katsed näitawad, annawad siin laudasõnniku kõrwal s u p e r f o s f e t t , k a l i s o o l ja t s h i l i s a l p e t e r
täielise lõikuse.
L i i w a - j a krunsamaa.

Nagu tuntud, on liiw ja kruus muude maade hulgas üks
kõhnematest. Temal puuduwad veaaegu kõik tähtsamad taime toiduained, wähemalt kergesti kättesaadawal kujul. Esimeses reas l ä mm a s t i l , k a l i , tuna fasforihape, millest liiw ja kruus kõige rikkam
on, niiskuse vuudusel mõjule ei pääse. Esimene abinõu liiwa- ja
kruusamaa wiljakuse tõstmiseks on niiskuse alalhoidluse suurendamine
t u r b a s õ n n i k u , k o m p o s t i abil. Kunstsõnnikutest tarwitame
siin k a i n i i t , w e e w l i h a p u t a m m o n i a k k i ja t o m a s j a h u . Kõrswiljadele ja kartulile wõetagu kainiti asemel kalisoola.
Tali- ja iuurwiljadele wõib fosfori happe wastuseks tamasjahu asemel ka kondiiahu anda. Supersosfati antagu nimelt tugewa laudasõnnikuga käsi-käes.
S a m b l a - ehk r a b a f o o .
Kui keegi sedasorti maad üleüldse kulturalisea mõtleb muuta,
siis on temal sim esialgu ühe toore organilife ainega tegemist, millest
alles mõneaastase lagunemise järele maad sünnib. Maa, mis samblaehk rabasoosi saadakse, on peaegu täiesti lage l u b j a s t , ka l i f t ja
f o s f o r i h a p p e s t , tema ainukene rikkus seisab l ä m m a s t i k u s
ja humuses.
Rabafoo rutulisemaks lagunemiseks on kõige pealt tarwis liheduft ja bakteriaid, asjad, mis seal loomulikul alusel täiesti puudu-

wad. Tihedust saame sawi ja liiwa peale wedamisega, ehk raske
rulliga, — bakteriaid toome laudasõnniku kompostiga. Siis alles,
lui nimetatud eeltööd tehtud, wõime wäetamise juurde asuda, milleks
l u p j a , t a i n i t i ja t o m a s j a h u tarwitamine. Rabasoo
esimesel lagunemise ajajärgul on ka nõrk tshilisalpetri wäetus tingi«ata tarwiline.

Üksikute wiljade wäetamifest.
Wäetusaineteft üksikult kõneledes on juba möödaminnes lühidalt ära lähendanud, missugune ühele ja teisele taimele kohane oleks
ja missugused taimed ühte ehk teist rammuainet parcmini ära tasu«
wad. — Wäetamise küsimuses wähe edasi jõudnud Põllumehel oleks
wäga raske sealt enesele wäetusainete larwilamisest üksikute taimeliikide juures ülewaatlitku pilti ette kujutada. Sellepärast arwasin
tarwiliku?* iga tähtsama kulturataime liigi wäetamise kohta lühikest
tokkuwõtet tcha.

Rukis.
Harilikult lülitakse meie oludes rukis laudasõnnikuga wastatud
musta kesa peäle. Ehk see küll just kõige parem wiis ei ole. on
seda siisgi meie linade ja palju kõrswilja kaswamise läbi wälja
kurnatud põldudel häkiöti raske teisiti muuta. Rukkile tuleks peale
laudasõnniku kunftsõnnikuks anda raskematel maadel: 4—6 puuda
fuperfosfati ja kewadel pealiswäätufeks l1/»—8 p. tfhilifalpetert.
Kergematel maadel: 6—9 puuda tomasjahu, 4—6 puuda kalisoola
я
ja 1*/2—3 puuda weewlihaput ammoniakki, millest 1/a sügise ja /і
kewadel anda tuleks. Mustamulla maadel wõib lämmastiku wäetus
enamasti ära jääda.
Järgneb rukkile ristikhein, siis oleks soowitaw ühes rukkiwäetusega üks osa fosforihappe ja kali wäetust ristikheinale ette
tagawaraks anda. Nõnda wõiksime raskemale maale 9—12 puuda
lomasjahu, 4—6 puuda kalisoola, kergemale maale, 6—12 puuda
tomasjahu ja 6—9 puuda kalisoola tarwitada. *)
Kui ka maa lämmastikurikos peaks olema, ei tohiks nõrka
tshilisalpetri wäetust kewadel warakult, kui maa alles külm ja rukkitaimed waewalt kaswama hakkanud, ühkgi maa juures üleliigseks pidada.
') Nilttus on siin ühe Riia wafamc.a kohta avw«<«d.

Talinisu.
Toidu nõuetes on talinisul wähe iseäraldust rukkiga wõrrel«
des, nõnda wõime kunstsõnnikute tarwitamiscs nisule sedasama mõõdupuud tarwitada, mis rukkile. Tähele panna tuleb ainult seda,
et talinisu palju nõrgema juurtega on kui rukis, mispärast temal
alati suurem tagawara kergesti fulawatest toiduainetest saadawal
Veab olema, kui rukkil. Kali wäetusega wõib talinisu juures natuke
tagasi hoida, selle asemel olgu lämmastiku wäetus jälle seda jagu
rikkalikum. Laudasõnnikutest oleks hobuse- ja lambasõnnik, ehk laudaja kanasõnniku kompost talinisule iseäranis soowitaw.

Oder.
Odrale ei tohiks millasgi wärsket laudafõnnikut anda, tema
kaswab kõige paremini juurewilja, rukki ehk fegawilja järele, kui
neid iaudasõnnikuga wäetatud on. Sarnasel juhtumisel tuleks odrale
weel wäetuseks anda: raskemale maale 4—6 puuda superfosfati,
3—4 puuda kalisoola ja 1—2 puuda tshilisalpttert Kergemale
maale 3—4 puuda superfosfati, 4—6 puuda kalisoola, 1—2 puuda
wetwlihaput ammoniakki. Superfosfati asemel wõib kergematel maadel ka tomasjahu tarwitada, mida aga kewade warakult ühes kalisoolaga wälja peab külima.

Kaer.
Kui laudafõnnikut rikkalikult käes, wõib teda tuluga kaerale
tarwitada — kaer kaswab laudasõnniku peäl wäga hästi. Kaera
ja odra wäetuse wahekorras tuleb põllumehel hoolega nende taimede
toiduainete üleswõtmise wõimalust silmas pidada: kaer oma Піде;
wamn juurekaswuga saab sealt toiduaineid kätte, kust oder seda nõrkade juurtega mitte ei saa. Nõnda näeme, et raskema maa juures
kali wäetus kaeral täiesti ära wõib jääda, kuna ta odrale ka siin
hästi mõjub, hoolimata sellest, et oder umbes 30 protsenti wähem
kalit tarwitab, kui kaer. Kaer jaksab kergemini maa loomulikku kalitagawara enesele kättesaadawaks teha.
Keerale kohane wäetus oleks raskemal maal: 4—6 puuda
superfosfati, 2—5 puuda tshilisalpetert. Kergemal maadel: 3 - 6
puuda superfosfati, (ehk 6 p. tomasjahu), 4—6 p. kaalisoola ja
l7a—8 puuda weewlihaput ammoniali. Soo mustamulla maa peäl
wõib lämmastiku wäetus ära jääda.
Lina.
Head kiudu saada tahes, mis ju linakaswatuse peaotstarbe o«,
ei tohiks seda taime mitte otsekohe wäetada, waid kaudselt, s. t.

wäetusained peaks eelwiljadele antama. Laudasõnnil 2—3 aasta.,
kunftfõnnik 1 aasta enne lina tegemist. Kui wanemast wäetuseft mitte
head linasaaki loota ei wõi, siis tuleks ikkagi otsekohe linale kunstsõnnikut anda ja umbes: 6—9 puuda kainiti, 6 puuda tomasjahu
ja mõlemaid wõimalikul korral sügisel eh? kewadel õige wara wälja
külida. Raskel sawimaal wõib kainidi asemel kalisoola anda. Lämmastitu kunstsõnnikut ärgu linale kunagi antagu, see kaswatab linale
jämeda luu ja õhukese kiu«.

Ristikhein.
Nagu juba teame, kuulub ristikhein liblikõisliste taimede liiki,
kes oma lämmastiku tarwiduse mügarabakteriate abil wabaft õhulämmastikust wõtawad, Põllumehel on ristikheina juures ainult kali,
fosforihappe ja lubja wäeiufe eest tarwis hoolt kanda.
Kui rukkile, millele ristikhein järgneb, tugewam kali- ja fosforihappe wäetus antud, wõib ristikheinast ilma pealiswäetuseta head
lõikust loota. Wäga wähesed põllumehed tarwitawad meie oludes
niisugust wastamise wiisi; harilikult lastakse ristikhein kali, osaU ka
fosforihappe puudusel kängus seista. Kui suurt kahju põllumees just
ristikheina wastamise hooletufesse jätmise läbi saab, seda peaks la
nüüd, kus meie taime toiduainete hinna wälja rehkendanud oleme,
küll selgesti oru saama. Eespool nägime, et kunstsõnniku sees 1 nael
lämmastikku 30 kop., 1 nael fosforihapet 10 kop. ja 1 nael kalit
6 kop. maksma tuli. Kõige kallima aine, f. o. lämmastiku, wõtab
ristikhein õhust, kus ta põllumehel midagi ei maksa. Ristikhein, niijäma tõik teised libliköislased, wõiwad ainult siis õhu-lämmastitku
koguda, kui neil tarwiline osa sulawat kalit ja fosforihapet saadawal
on. Eespool tabelis näeme jällegi, et 100 naela lämmastiku kogumiseks ristikheinale umbes 60 naela kalit ja 27 naela fosforihapet tarwis läheb. Sellest järgneb, et ristikhein põllumehele
(60X6-360)^(27X^0—270) = 6 rubla 80 kop. eest kali ja fosforihappe wäetuft andes (100X30—«",00) 30 rubla wäärtuses
ihust lämmastikku koguda wõib, mis aga nimetatud kahe toiduaine
puudumisel kogumata jääb.
Ei wõi maa loomuliku, ei ka waremini antud wäetuse läbi
tõusnud kali ja fosforihappe rikkuse peäle mitte loota, siis tuleks
ristikheinale pealiswäetufeks anda: raskemale maale 3—4 puuda
kalisoola, 4—6 puuda superfosfati. Kergemale maale 4—6 puuda
kalisoola ja 6 puuda tomasjahu. Kunstsõnnik lülitagu kas kewadel
õige warakult, enne kui ristikheina taimed elule tõusnud, eht sügisel
lume tuleku eel. Sügisese wäetamise korral wõib raskemal maal ka
wäga hästi superfosfadi asemel tomasjahu tarwitada.
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On meil raskema, loomu poolest kalirikka"maaga tegemist, siis
tuleks gipsi wäetuft rislikheinale kõigiti soowitada. Kergematel maadel ei ole gipsi wäetuseft suuremat mlu loota.
K a n n a w i l j a d : ernes, nba^belushke, wikk.
Asjata oleks kõikidest nimetatud liblikõislistest taimedest
:
üksikult
kõneleda, sest nende toidu nõuetes on wäga wähe lahkuminekut wõrdlemisi üksteisega. M i s ristikheina juures wäelamise
kohta üteldud, maksab ka siin: rikkalik kali ja fosforihappe wäetus
ei tohi kaunawiljadel kunagi puududa, kuna lämmastiku eest bakteriad ja õhk hoolitfewad.
Haritud põllul tunneb ristikhein harwa bakteriate puudust,
kaunawiljad aga wäga sagedasti. Näituseks on „Wa^dgarteni"
mõisas, praeguses Königsbergi põllutöö institudi katsejaamas, juba
wanast ajast kindel nit maksmas olnud, et uba Weingarteni pöldudel ei kaswa. Nüüd laskis prof. H a n s e n Waldgartenis umbes
11 wakamaad uba ühes nitraginiga maha külida. Waewalt olen
kodumaa aiamaade veal nii tugewat uba näinud, kui ma Waldgartenis harilikul põllul suure wäljana kaswamas nägin. Aga enne
ei kaswanud — mügara-balteriad puudusiwad.
Waetuseks kaunawiljadele tuleks tarwitada: raskemale maale
4—6 puuda kalisoola, 4—8 puuda superfosfati. Kergemale maale
6—9 puuda kalisoola ja 6—12 puuda tomasjahu. Head mõju
kaunawiljade kaswu peale awaldab weel lubja ehk gipsi wäetus.
Ka ei tohiks nõrka laudasõnniku wäetuft kaunawiljadele mitte üleliigseks pidada.
Kartul.
ksimene wäetus kartulile on laudasõnnil. Tema ei tohi aga
mitte wäga põhune ja rohke olla, mis maa üleliiga kohedaks teeks.
Laudasõnniku kõrwal tuleks kartulile kunstwaetusena weel anda:
raskemal maal 3—6 puuda kalisoola, 4—6 puuda superfosfati ja
1—2 puuda weewlihaput ammomatki. Kergemal maal 4—8 puuda
kalisoola, 6—9 puuda tomasjahu ja l1/*—3 puuda wecwlihaput
ammoniakti. Ei saa kartul mitte laudasõnnikut, siis tuleb kunstsõnniku wäetus tugewam anda, iseäranis kali» ja lämmastiku
wäetus.
Kainiti ja tshilisalpetrit ärgu antagu kartulile mitte: kartul
ei salli neis suurel mõedul leiduwat kloori ja natriumi.

Loomatoidu juurikad, pect, kaalikas, naeris, porgand.
Loomatoidu juurikatel on toidunõuetes kartuliga palju sarnaduft. Iseäranis paneb meid nimetatud taimete ülisuur kalitarwidus
imestama. Sellele järgneb lämmastik, ja kõige wiimaks alles fosforihape.
Ka loomatoidu juurikatele tuleb laudasönniku wäetust esimesena nimetada. Nende taimede juures wõils küll põllumeest
ennem liig rohke, kui liig wähese laudasönniku wäeluse eest hoialada. Laudasönniku wäetus loomatoidu juurikatele olgu mõedulas,
seal kõrwal aea kunstsõnniku wastus tugew.
Kunst,õnnis ima luleks loomatoidu juurikatele tarwitada:
Peetidele: 12—18 puuda kainiti (ehk õige raskel maal 6—9
puuda kolisoola), 6—9 puuda superfosfati, 4—6 puuda tshilisalpetert.
K a a l i k a t e l e ja n a e r i s t e l e ( t u r n i p s i d e l e ) : 4 - 8
puuda kalisoola, 6—9 puuda supcrfosfali, 3—4 puuda weewlihaput
nmmoniakki.
P o r g a n d i t e l e : 4—8 puuda kalisoola, 6—9 puuda
superfosfati, 1—2 puuda tshilisalpetert.
Ühes asjas on peet kartulile õtse wastand, nimelt kloori ja
nalriumi larwitamises. Kartul ei kannata kloori ja natriumi
jugugi, kuna peet mõlemaid suurel mõedul tarwitab, nagu eespool
kali kunstsõnnikutest kõneledes nägime. Sellepärast tuleb kainiii
kalisoolast ja tshilisalpeter, weewlihapust ammonialift peetide wäelamisel paremaks pidada. Teiste loomatoidu juurikate juures ei ole
kloori ja natriumi tarwitamine mitte enam nõnda silmapaistew
siis wõiwad ka rohkesti kloori ja natriumi fisaldawad kunste
sõnnikud ära jääda.
Kloori ja natriumi tarwitamise wahekorda
kartuli ja peedi juures tuleb sellega seletada, et kartul Amerikast,
kloori ja natriumi poolest waeselt mägiselt maalt pärit on, kuna
peedi esiwanemad Greekamaa ja Hispania soolarikastel тиегичшось
del üles on kaswanud.
Fosforihappe wäetuieks wõib juurewiljadele kergematel maadcl suverjosfadi asemel ka lomasjahu tarwitada, mida aga siis
wõimalikult juba sügise wälja peaks külitama. Ka tondijahu mõjub
mõnede maade peäl hästi. Et aga juurewiljadel just nende esimeste
eiupäewade sees palzude waenlastega, nagu umbrohi, kirbud, j . p.
t., tegemist on, siis mleks neile küll enamatel juhtumistel kergesti
iulawat superfosfati anda.
Lämmastiku wäetuseks on loomatoidu juurikatele tshilisalpeter
enamasti kohasem, ainult kergematel maadel wõiks tema asemel
weewlihaput ammoniakki tarwitada. Ja et naerid enamasti kergema
maa Peäl kaswatatakse, selles mõttes olengi nendele lämmastik«

wsetuseks weewlihaput ammoniatfi nimetanud, kaalikate juures oletS
ehk tshilisalpetril eesõigus.
Porgandite juures ei ole lämmastiku kunstfönnik ennast mitte
suuremal mõõdul andes hästi ära tasunud, sellepärast peaks selle
juurikate liigi juures lämmastikuga nõrgemalt wäemtama.
On maa, kus juurikaid kaswatatatse, loomu poolest mustamullane ja lämmastikurikas, siis tuleks seal üleüldse kalli lammastiku wäetusega tagasi hoida.
Heinamaad.
Ka heinamaid ei wöi wäetamises ühe mõõdupuuga mõõta.
Wahe seisab enam maade, kui taimede iseloomus. Leidub ju heinamaade hulgas wäga palju mitmekefidust, ma tahan siin neid ainult
kaheks jagada, nimelt madalad foo-heinamaad ja kõrged aasa«heinamaad.
M a d a l a d s o o h e i n a m a a d . Väetamisest soo-heinamaal wõib ainult siis juttu olla, kui ia enne kuiwals lastud ia
kündmise ehk äestamise läbi maa pealispind ülesse haritud on. Ei
ole seda mitte tehtud, eht on seda üleüldse wõimata teha, siis oleks
wäetamine niisugusel maal sedasama, mis raha metsa pildumine.
Haritud sooheinamaa peal tuleks wäetuleks tarwitada: 4—b
puuda kalisoola ja 6—9 puuda tomasjahu. Kalisoola asemel woib
ka 6—12 puuda kainiti tarwitada. See oleks esimese aasta mäe*
tus, järgnewatel aastatel wöetagu pool esialgsest wäetufest. Tahetakse iga kolme kuni nelja aasta tagant wäetada, siis peats esimesel aastal wähemalt 9 puuda kalisoola ja 12 puuda tomasjahu
andma. Peale tali-fosforihappe wäetuse tuleks weel suuremal mõõdul
lupja tarwitada. Ja et bakleriateft waesele, hapule soo-heinamaale
enam elu ja käärimist sisse ajada, siis ei tohiks laudasõnnil«
kompostiga wäetamift wähemalt iga nelja kuni wiie aasta tagant
mitte unustada.
K õ r g e d a a s a - h e i n a m a a d . Kui parandamata sooheinamaal üleliigne wesi kulturataimi kaswada ei lase, siis kannatawad wiimased kõrgel aasa-heinamaal alati niiskuse puudust. Tahetakse siin kunftsõnnikuga ainuüksi saaki kõrgele tõsta, siis ei wöi
tagajärjed kuigi hiilgawad olla. Esimene töö kõrgel aafa-heinamaal on tema niiskust alalhoidwa: jõudu suurendada, s. o. humuft
suurendada. Selleks tuleb iga 4—6 aasta järele tugewam kord
tomposii tarwitada, mida ühes kunftsõnnikuga heina kamarasse
äestatakse. Et heina lõikuses wäetamise aasta läbi tekkinud hali«lift töuiu ja langemist ära hoida, siis peaks wäetataw heinamaa
tingimata nõnda ütelda klassidesse jagatama. Näituseks on wäeta-

mise alla wõeiaw heinamaa tükk 12 wakamaad suur, ja moelbasse teda iga nelja aasta järele uuesti wäetada, siis tuleb esimesel aastal kõiges kolm wakamad, järgmisel aastal teine kolm
wakamaad jne. wäetada. Selleläbi muutuks wastamise töö ja kulud
ühel aastal wäikefeks ja heinasaak tõuseks tasaselt.
Tahetakse kunstsõnnikut niisama 4—6 aasta tagant kord
tarwitada, siis tuleks anda: 6—9 puuda kalifoola ja 9—12 puuda
tomasjahu. Iga aasta wäetades: 3—6 puuda kalifoola, 4—6
puuda tomasjahu. Nagu uuemad katsed näitawad, tasub ka
lämmastiku wäetus ennast kõrgemal aasa-heinamaal wäga hästi,
milleks lubja- eht norrafalpotert ja weewlihaput ammoniakki tar«
witatakse. Soowida oleks, et ka meil sellekohaseid katseid tahtaks.
Karjamaad.
Kas maksab meil karjamaade wäemmisest kõneleda? Just
maksab. Ehk karjamaade ülesharimine kündes, äestades küll kõige
tulusam oleks, waewalt jätkub aga selleks praegusel ajal tarwilist
tööjõudu. Soowitaw oleks aga küll, et meie põllumehed paremad
tükid oma karjamaadest, mis suuremat kuiwatamist ja tasandamist
ei nõua, kahe kuni kolme wakamaa suurustes osades traat-, ehk lattaedadega sisse piiraks ja wõetama hakkaks. Karjamaa wäetamise
juures tuleks neidsamu tingimisi mõõdupuuks wõtta, milledest heinamaade juures juba pikemalt kõnelenud oleme. Ja kui niisuguseid
karjakoplisi wähemas suuruses suuremal arwul olemas on,siiswõime
loomasid aegajalt ühest koplist teise lasta, ilma et tallist rohtu korraga suuremal mõõdul ära saaks tallatud.
Ühie asja tuleks meie põllumeestel karjamaade wäetamisest
kõneledes hoolega silmas pidada, nimelt, et loomade wäljaheited,
niihästi põllu- kui ka metsa karjamaal alati laiali laotatals. Sel»
lega tõstaksime karjamaal rohukaswu ja sõnniku heina puhmad, mida
loomad heameelega ei söö, jäeks tulemata.
Puuwiljaaed.
Enamate põllumeeste juures maksab fee waade, nagu tähendaks ^aiamaa" nimi iseenesest, ilma wastamata, juba midagi õige
rammusat. Kui aiamaa seisukoht niisugune on, et sealt lauda Wirts
ja õue porine wesi üle walgub, siis ei ole aiamaa rammususes tarwis kahelda, kuigi seal taimetoidu-ainetes ühekülgsus walitseb. Harwa
hoolitseb loodus aiamaa wäetamise eest. Paljud aiamaaad ja ise«
äranis wiljapuu aiad kannatawad teine kord suuremat toiduainete
puudust, kui põllud, sest esimeste juures ei tarwitata wäetuft kas

üleüldse mitte, ehk kui, siis õige korratumalt, tuna põllumaadel wäe«
tamist wähemalt korra järele toimetatakse.
Esimene wäetus wiljapuu-aias oleks umbrohu seemnetest waba
komposti muld, ehk hästi käärinud laudasõnnil. Palju tähtsam seal
kõrwal on aga kali ja fosforihappe tunftwäetus, milleks kalifoola
ja tomasjahu tarwitada mlets. Lämmastiku kunftwäetus wõiks ainult
kaswu poolest kängu jäänud wiljapuudele soowitada, kuna ta elujõulisi wiljapuid enam lehti ja kaswusi ajama sunniks, mis aga
wiljakandmise lusti wähendaks. Ehl kui tarwitada, siis wäheal
Mõõdul weewlihaput ammoniakti.
Wiljapuud, mis luuga wilja kaswatawad, nagu ploomid,
kirsid, kreegid, murelid, saagu peäle eelnimetatud rikkalikult lupja
sisaldawaid aineid wäetuseks. Selleks kohased on wana müürilubi,
tuhk, põlenud sawi, ehk ka kustatatud lubi mullaga segatult. Paljud
aiapidajad on lubjarikaste wäetusainetega wiimati nimetatud wiljapuid wäetades imestust Aratawaid lõikusi saanud, kuna ennemalt
needsamad wiljapuud ainult õitsemisega uhkustasiwad.

»

Köögilvilja-aed.
Laudasõnniku wäetus on köögiwilja-aias üsna harilik nähtus,
sagedasti isegi üleliiga rohke, nõnda et maa wäga kohedaks läheb,
misläbi köögiwilja taimed põua käes kannatada saawad ja umbrohtudega wõitlemine üliraskeks läheb. Laudasõnnil on köögiwilja-aias
tähtis; kui suurel mõõdul aga kunftsõnnikuid abiks wõttes ja laudasõnniku wäetuft tagasi hoides, köögiwilja saaki nii headuse kui ka
rohkuse poolest tõsta wõib, selles on ainult wähesed põllumehed
arusaamisele jõudnud.
Mõõduka laudasõnniku wastuse kõrwal wleks köögiwilja-aias
tarwitada; kalifoola, superfosfati ja weewlihaput ammonialki ehk
tshilisalpelert. Weewlihapu ammoniak annab aiawiljale parema
maitse, kui tshilisalpeter. Ernestele ja ubadele ei maksa lämmastiku
kunftwäetuft mitte anda.
Et aiamaa hästi kääriks, mitte kampa ja koorukeseks ei läheks,
siis oleks weel tähtis lubja wäetuft meelde tuletada.
Põhjalikku teadmist wlletamife küsimuses leiab raamatust ^.Wäetamise
õpetus", kiri. Chr. Arro.

Masikate kaswatamine.
Korrapäraliie wasikate kaswatamise juures on kõige enne tar»
wis teada, mis otstbrbeks noort elajat kaswatatakse, kas lüpsilehmaks eht lihaloomaks. Siin seletame peaasjalikult niisuguste wasikate kaswatamist, kellest häid piimalehmi foowitakse saada.
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Wasika esimene kõige sündsam ja loomulikum toit on ema piim.
Esimese 3—4 päewa sees peab piim kohe nii soojalt, kui see ema
udarast tuleb, Masikale antama ja esimese korra mitte enam kui weerand toop. Jootma peab Masikast esimese 3—4 päewa jooksul 4
korda päewas; peale selle kolm korda. Kui wäsitas esiotsa juua
ei taha ega oska, ei pea ta pead joogi nõuu sisse mitte snruma, sest
wasika pea luud on õrnad ja ісйе wõib wiga teha. Kõige parem,
nagu iga perenaine teab, on Masikale sõrm suhu pista ja felwiisil
teda jooma õpetada.
Jootmise tabel.
Leb m wäsitas.
Mitu
päewa

sitas
wana.
1
2
8
3
5
6
7
8
9
»—15

Mitu
toopi
rõõsla
piima
päewas.

Mitu

Mitu toopi

päewas

päewas

wäsitas

wana.

rõõska
piima.

1
N/2
2

16
17
18

41/2
4
3l/2

2 l/2.

lv

3

9
31/2

4

4а
5
5

20
21
22
23
24
24—28

21/2

2
II/»
1
1/2
l
/2

kooritud
piima.
'/2

1
N/2
2
3
4
5
0
7
8

Mitu
päewa
wäsitas
wana.

Mitu
toopi
looritud
piima

29—112
113
114
115
116
N7
118
N9
120

8
6
i
4
3
2
1
9

36—172
173
174
175
176
177
178
179
180

8
T
•
1
4
3
2
1
0

päewas.

H ä r g w asi kas.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10-4
14-9

1

IV*

2
2V2
3
31/2

4
41/2

5
51/2

6

20
21
22—23
24—25
26—27
28
29
30
31
32
33
34
35

5 l/2
51/2

1/2
1/2

5

1
11/2
2
3
4
5
6
7
8
8
8

4l/2

4
3 l /2

3
21/2

2
N/2
1

Vi

Eelolewaft tabelist on näha, et wasikale esimesel päewal tuleb
kõigest üts toop piima anda, siis kordkorralt igapäew pool toopi
juurde lisades, lehmwasikale kuni ü-e ja härgwasikale kuni 6-e too-
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bini, fest härgwasias on ikka wähe suurem ja tarwitab siis ta enam
toitu. Lehmmasitale anname wiis toopi 9 päewa wanadusest kuni
16 p. ja härgwasikale 7 toopi 15 päewa wanadusest kuni 20 päetoani, siis hakkame rõõsa piima anni määra wähendama ja selle asemele, nagu tabel näitab, kooritud piima andma. Rõõsa piima suurendamine ja pärast selle wahetamine kooritud piimaga peab natuke
haawal sündima, sest wasika koht on õrn ia ei kannata äkilist muudatust wälja. Muidugi mõista ei pruugi eel olewatest arwudest täilsa
kinni pidada, waid umbes nii. Liig palju aga neist kõrwale ka ei
wõi minna. Keegi hr Aug. Laas 1899. aasta ^Põllumehes" nr. 5.
annab nõu 10—14 toobini sooja piima '.vasikatele anda. Niisugust
suurt piima määra antakse üksnes nuumwasikale suurte linnade ligidal, kus wäsitas tõrge hinna eest ära muudakse. Kasuwasikatel?,
mida piimalehmaks üles kaswatada tahetakse, ei ole niisugune suur
viima andmine mitte üksnes asjata piima raiskamine, waid mõjub
ka tulewase lehma piimaanni kohta halwaste. Söödetakse lehmwasi»
kaid liig rohke ja wägewa toiduga, siis kaswab hästi liha ja rasw,
piimaanni organid jääwad aga kängu ja siis ei ole ka lootust hcad
piimalehma saada.
Muidugi mõista ei ole ka kehw toitmine soowitaw. Siis jälle
looma keha jäeb nõdraks ja iga haiguse wasta õrnaks. Sellepärast
peab wasikate kaswatamise juures, milledest häid piimalehmi soowi«
takse saada, häsü ettewaatlik olema. — Kolmandal nädalal wõib
juba wasikale ta wähe häid heinu, kaera jayu ja linaseemne kookisid
anda. Wiimased olgu hästi peeneks tehtud. — Niihästi jahu kui
seemne kookisid on parem kuiwalt kui joogiga ühes anda. Peäle
selle peab weel wasikale keedusoola ja muid minerali aineid andma.
Soolakiwi wõib wasika aeda küna sisse panna, mille teise poole sisse
ka mätta mulda muude minerali ainete saamiseks on pandud.
Mineral aineid on noore looma luude kaswatamiseks hädaste
tarwis. Kaera jahu ja lina seemne jookisid peab esialgul muidugi
õige wäiksel mõõdul andma. Kümnenädalise wasikale wõib umbes
*/а—1 naela lina seemne kookisid ja 1 nael kaera jahu anda, millede
määr wähe haawal suurendatakse, nii et aastane wäsitas 1 naela
lina seemne kookisid ja kaks naela kaera jahu saab. Peale selle an«
lakse nüüd, s. o. teise talwe noore elajale ka naerid, mis muu toidu
hästi sulawaks ja maitsemaks teewad. Noori loomi — mullikaid —
peab wälja wärske õhu kätte jooksma laskma, kõige wähem kord
nädalis.
Hästi hoitud mullikaid wõib umbes 20 kuu wanaduses pulli
juurde laska. Peale selle peab neid niisama kui wanu tiineid lehmi
söötma.

goimuifr* nunummine.
Piimatalituse sisseseadimine meie kodumaal ja piimalehmade
pidamine on kasulikum kui lihaloomade taswatamine. Loomade
nuumamift wõib üksnes seal kasuga ette wõtta, kus mõne aasta
ajal iseäranis rohkeste toiiu saada on, nii kui wiina ja tärklise
wabrikute läbi. Kus seda ei ole, seal ei ole ka kasulik loomatoitu
nuumamise läbi rahaks teha, waid parem piimalehmi pidada ja
piimatalituft sisse seadida. Pealegi on meie Eesti tõugu lehm enam
piima- kui lihaloom) ka meie oma koduste tarwituste jaoks läheb
aastas palju piima ära. Korrapäralise loomadesöötmise ja piimatalituse juures wõib ka piimalehm aastas ilusa tulu tuua. Arwame,
et lehm annab meile aastas 1200 toopi piima, millest 150 naela
wõid wõime saada. Paneme wõinaela 30 kop., siis teeks üks lehm
aastas 45 rubla sisse. Sagedaste muudakse 2—3 aastane härg
lihunikule 40—50 rubla eest eht weel odawamalt ära. Kui palju
on aga niisugune 2—3 aastase looma kaswatamine maksma läinud? Wift küll rublat 60—80, kui mitte enam. Kaswatame aga
lüpsi lehmi, siis halkamad nad 2l/a aasta wanadusest meile oma
piimaga kaunist tulu tooma. Siis ütleme lõpuotsuse: Iga wäikepõllumees seadku kas ühes teistega ühisuse wiisil ehk üksi piima«
talitus sisse ja muretsegu selle eest, et meie oma Eesti tõugu lehm
kui piimalehm saaks hoitud ja parema piimaannile kaswatatud.
See saab enam tulu tooma kui meie praegune karjakaswatamise
wiis, kus loomi kahe otstarbe jaoks peetakse, s. o. piima ja liha
saagi pärast.
Selle peale waatamata tuleb siisgi ette, et ta lüpsilehmi lihaloomana ära müüa tuleb, kas weitest piimaanni ehk wanaduse
pärast. Sellepärast olgu siin mõni tähendus, mis nuumamise juures on tarwis meeles pidada.
Wanu loomi ei maksa nuumata. Kui nende toit just liig
?ehw et olnud, siis wõib neid ilma iseäraliku nuumamiseta ära
müüa. Loomade wanadus ei mõju üksnes mitte rutuse lihanemise,
waid ka liha headuse peale. Amerikas ja Inglismaal arwatakse
2—272 aastane loom nuumamiseks kõige sündsam olewat. Mõned
tõendawad aga, et 20—24 kuu wanadus olla kõige parem. Nuumamise alguses ei pea mitte kohe palju rammusat toitu andma, waid
kord korralt looma toidu organisid rohke ja rammusa toidu wastu
wõtmisets ette walmistama, seal juures aga ka seda meeles pidama,
et mida lühem nuumamise aeg ja rammusam toit, seda parem, sest
selwiisil jääb see toit järele, mis muidu pikalise nuumamise juures
looma elu ülewalpidamisets tarwis olets läinud.

Masikate nuumamine.
Wasika nuumamine toimendatakfe sel wiisil, et antaksetoastkale rõõska ehk kooritud piima nii palju kui ta ära jõuab juua.
Tawalifeste nuumatakfe wasikaid 6—7 nädala wanaduseni. Pikemat nuumamise aega ei arwata enam kasulikuks. Piima peab
ikka 30 — 35" C. soojuselt antama. Kui tahetakse hästi head
liha, siis peab üksnes rõõska piima antama. Nuumamifeks on
parem pull- kui lehmwasikas. Pullwasikad on suuremad ja kaswawad ka rutemine kui lehmwasikad. Ülepea ei ole wasikace nuumamine kasulik, sest toop piima ei tule selwiisil enam kui umbes L
kop. maksma, kuna piima wõiks tehes ta eest palju paremat
hinda saab.
Lüpsmine.

Lüpsmisel on piimaärini kohta wäga suur mõju. Hea piimawõib hooletu lüspmisega sootumaks ära rikuda, kuna halwa
piimaandi hoolsa lüpsmise läbi suurendada wõid. Tähen»
siin tähtsamad seadused, mis lüpsmise juures on tarwis
panna:
1. Enne lüpsmist saagu lehma nisad leige weega pestud
ja puhta käterätikuga kuiwaks pühitud. Ka peale lüpsmist peawad
nisad puhta kuiwa nartsuga kuiwaks pühitud saama. Muidu wõiwad nisad tuule käes lõhki (pragusid täis) minna, mis lüpsmise
ajal lehmale suurt walu teeb.
& Ka lüpsja peab enese käed enne lüpsmist hoolega puhtaks
pesema. Küle mustus lüpsmise ajal wõib piima solkida. Piim on
iga mustuse kõige parem wastuwõlja, sellepärast on piimatalltuses
lehmade lüpsmisel kuni piimaproduktide walmistamise lõpuni kõige
suuremat puhtust tarwis tähele panna.
3. Meil lüpjctatse tawaliste kahe esimese sõrme ja peidlaga
lehma nisasid ülewalt alla poole wenitades. Niisugune wiis ei ole
mitte kiidetaw, sest lehma nisasid wenitades teeb see talle walu ja
wõib udara haigust sünnitada. Parem on terwe peoga nisade pigistamise läbi lüpsmist toimetada. Esite liisutakse esimese sõrmega
nisa juurt, siis kord-korralt teiste sõrmedega edasi.
lehma
lehma
dame
tähele

Alles poeginud ja paremaid lehmi peab kolm korda päewas
lüpsma. Mitmekordsele katsete läbi on selgeks tehtud, et kolmekordse
lüpsmisega enam ja raswasemai piima saadakse kui kahekordsega.
5. Udar peab lüpsmise juures täitsa tühjaks lüpsetama. Piim,
mis lüpsmise alguses tuleb, on kuiwade ainete, iseäranis raswo poolest palju kehwem kui lõpu pool saadud piim. Ei lüpscla udarad
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mitte ЬсШі tühjaks, siis lähcb lõigc paremat piima kaduma, lehm
wõib warem kinni jääda ja halwaks lüpsilehmaks muutuda.
6. Lüpsmine saagu iga päew ühel ja selsamal ajal toimetatud.
7. Lüpsmise ajal peab lehmaga hellaste ümber käima. Ei tohi
lehma lüüa ega temaga riielda ja ta kallal karjuda, fest siis ei anna
lehm kõike piima kätte ja edespidi ei lase ta enam sugugi lüpsa.
8. Lehma ei pea kunagi äkiste kinni jätma, waid ikka wähe
haawal edasi lüpsma, päewas korra, siis päewa ja kahe ja kolmegi
päewa tagant, selle piima udarast wälja lüpsma, mis sinna on
kogunud.

Piimalehma äratundmisest.
Eesti wanasõna Meb: „ära põrsast kotis o s t a " ! —
juft sedasama nõuu peab küll ja küll soojalt iga lehma ostjale andma.
Müügile wiidaks« just kõige sagedamini need lehmad, kes wäikse pii«aanniga ehk muude paha wigadega on, kuigi nad pealt üsna
siledad ja moodsad wälja näewad, mille tõttu siis weel kergem on
ostjat ^tüssata". J a kindel on, kui ostja oma soowi awaldab, et
tema näituseks kas Angleri tõugu looma osta tahab, et siis müüja
seitsme farwilife nimel kinnitab, et temal puhastwerd Angler olla,
kui ta ka karwa poolest süsimust ehk kirju on ja punaste Angleritega
mitte karjamaalgi pole kokku puutunud. Ühesõnaga — igal ostjal
peawad silmad lahti olema — mis tõugu lehma ta saab ja isegi
sellest enesele wäikest ettekujutust teha, kas loom piima piima peale
wõi nuumamifeks ja tapmiseks kõlbulik on.
Jah, kerge pole fee, aga siiski wöimnlik. Piimaanni tundemärgid on enam-wähem selgelt iga lehma juures tunda, seda teab iga
põllumees, iga karjapidaja. Ma jätan wäiksemad ^krutskid" igaühe
oma teada ja tarwitada ja toon siin mõned tähtsamad märkused.
Lehma ostja peab tähele panema ostetawa looma 1, n a h a o m a d u st, 2, u d a r a t, 3, p i i m a f o o n i, 4, p i i m a p e e g l i d ja
8 saba j a sarwi.
Heäl piimalehmal peab örn ja õhukene n a h k olema. Kui sarnaft nahka kahe näpu wahele wõtta, siis sünniwad kergesti woldid
ja nahk libiseb sõrmede wahelt wälja. Looma keha eespool, nagu
kaela peäl, kus nahk iseäranis õhuke, sünniwad kerged woldid iseenesest iga lehma kehaliigutuse korral. Karw on aga sarnasel loomal
peenike ja läikiw.
U d a r on tähtsamaks organiks piima walminemise juures ja

ou iseenesest mõista seda ostmise juures kõige terawamalt silmas pi»
dada. Piimalehmal on udar ruumikas, õrna, pehme nahaga ja waikeste karmadega. Ülemine jagu udarast tundub sõrmede wasm kangem ja alumme paenduwam olema. Tühja udara korral langeb fee
wähe koomale ja tema uahasfe ilmuwad woldid, kuna täis udara
juures kõik woldid ja kortsud wälja sirguwad. Nahaalused, udarasse
wiiwad sooned lähewad selle juures pingule. Peäle lüpsmise wõtab
udar aga jälle endise kokkuwajunud wäljanägemise. Siin peab katsuma selle läbi umbset liha ehk raswa soont piimasoonest ära tunda,
et esimene ikka enne ja pärast lüpsi ühesuguseks ^paksuks" ja kõwaks
jääb. Mõnel lehmal leidub weel tagapool harilisi nilasid paar waikest nisa lüli. Nendest ei tule piima. Siisgi on nad sagedasti hea
piimaandja tundemärgid.
P i i m a s o n e d . W3ga tähtsaks piima sündimise juures tuleb
lehma werd, mis udarasse woolab, lugeda. Kaik toiduollused woolawad ühes werega udara rahudesse, kus piim walmineb. Peab nüüd
lehm rohkem piima andma, siis peab seda teed mööda ka rohkemat
mõõdul werd ja toiduollusi edasi liituma, ja sarnane tegewus on
ainult siis wõimalik, kui kehast udarasse awarad, ruumirittad were»
tecd eht nõndanimetatud piimasooned wiiwad.
P i i m a p e e g e l , s?lle nimega nimetatakse kolmenurgalist kohta,
mis iga! lehmal paskade ja tagumise udara poole wahel leidub.
Piimapeegel on lehmade juures mitmesuguses suuruses ja kujus leita.
Ka selle wäljanägemise järele arwatakse piimaandi. Mida laiem ja
awaram see peegel — seda paremaks tähenduseks loetakse ta piimaanni kohta.
S a b a ja s a r w e d . Heäl piimalehmal on taunis pikk saba
ja selle otsas pikad jõhwid; sarwed ja sõrad on aga wäikse poole
ja ilma Wigala — nagu nad õhukese wähega lehmadel ikkagi on.
Umbes need on mõned wälised oiimalehma tundemärgid. On piimalehma seltsisid, kellel nceb märgid wäga silmapalNwad on, wõtame
näituseks puhaftwerd Joa-Frist lehmad, kes korraliku söötmise juures
aastas 3000—4000 toopi piima annawad. Peäle selle peab ka weel
juurde lisama, et paha ja puudulise toitmise juures ka kõige pare»
mad piima tundemärgid piimaandi suurendada ei aita. Peab ikka
teadma, et lehmalt saadud piim m i d a g i m u u d p o l e , kui tema
o r g a n i s m u s e s ü m b e r t ö ö t a t u d t e m a l e antud toiduo l l u s e d , — sellepärast: nõnda kui temale antakse — nõnda wõib
temalt oodata. Eespool toodud tundemärgid kinnitawad ainult teatud
korral rohke p i i m a a n n i w õ i m a l « s t .
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Pesu pesemine.
Riiete pesemine on üks tähtsamatest ja suurematest töödest, mis
perenaistel majapidamises ette tuleb. Pesu pesemine peaks igal pool
iseäralises pesuköögis sündima. Keeduköögis eh' loguni toas pesu
pesta, on esmalt ropp ja teiseks terwisele kahjulik. Ka rikub weeaur köögi- ning toamööblid ja muud majariistad ära. Pesu pesemise juures tulewad mitmesugused anumad, riistad jne. tarwitusele:
pruugitakse mitmesuguse suurusega^p es u t o o b r i s i, Mis kas puust
ehk tsinkplekist on tehtud ja pesemise ajal kindlate, paraja kõrgusega
pinkide peale seatakse, nii et pesemise juures mitte ilmaaegseid kehaköwerdusi ega terwise kahjulifi ja wäsitawaid kehaliigutusi waja ei
oleks teha; pestud riiete ühest kohast teise kandmise tarwis pruugitakse pajuwitsteft ehk laastudest punutud pesukorwid, milledele wastupidawufe ning kandmise wõimu suurenduseks puuliistud põhja alla
on löödud. Niisamati tarwilised on p e s u n ö ö r i d ja k l a m b r i p u l g a d pesu kuiwatamise juures. Kellel p e s u m a s i n a t ei ole,
see lasku enesele pesunühkimise tarwis p e s u l a u a siledate, pealt
ümardaiud tsinkhammastega teha, mille peäl pesu korraga laiemalt
wõib nühkida, kui palja käega. Wäga tarwiline on pesu w a a n a m i s e m a si n, mille abil hästi hõlpus on wett pesu seest wälja
wäänata ehk pressida, ilma- et ta riiet wigasiaks, nagu käte wahel
wäänamine. Masin peab aga seesuguse kokkuseadega olema, et teda
tarwiduse järele kitsamale ja laiemale wõib tellida ja et tal head
gummiwaltsid wõi rullid oleks. Uuemal ajal on p e s u m a s i n a d
müügile toodud, mis aga mitmesuguste sistemide järele on walmistatud, nii et siin kohal wõimata on öölda, missugune neist kõige parem on. Mida lihtsam seesuguse masina kokkuseade on, seda parem
ja hõlpsam on teda tarwitada. Nende hinnad ei ole nüüdsel ajal
mitte enam nii kõrged, kui esialgu, kus nad alles wälja tuliwad.
Ülemal nimetatud pefuriistade kõrwal on ka p e s e m i s e a b i n õ u u d wäga tähtsad. Pea asi on p e h m e wesi, mis seebi tubliste wahutama wõtab ja riiet hästi puhastab. Wesi, milles seep
hästi ei wahuta, on pesu pesemiseks kõwa ja kõlbmata.
S e e p i d e s t peab sinisekirjut pesuseepi jämedamale ja walget
seepi peenema pesu juurde wõtma Seebi kõrwal tarwitatakse pesemise juures iseärolisteks otstarbeks weel w i l l a f e r i i d e f e e p i , soodal, b o r a t s i j a t e r p e n t i n i . W i l l a f e r i i d e f e e p i wõib kõigevarem ife kodu järgmisel wiisil walmistada: Ämbritäie leige, pehme
wee sisse pannakse 4 0 ' grammi f a l m i a l u w a i m u ja selle järele
segatakse alalisel ümberliigutamisel wee hulka 40 grammi o l e i n i
(Olew) mida aptekides ja rohukauplustes kui pakfuwõitu, kollakast
raswaolluft, müüakse. On olein wee sisse ärasulanud, siis wõib
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sedawiisi walmistatud f e e b i l e h e l i f t willafe riide pesemise juures
nii langelt ehk lahjalt tarwitada, kui waja on. Ainult puhast sood a t wõib pesu juurde tarwitada ja peab teda enne pesuwee hulka
panemist iseäranis wee fees ära sulatama. B o r a k s ja terpew
l i n annawad pesule ilusa walge näo ja on täitsa kahjutumad
pruukida.
*
Pesemist ennast talitawad perenaised wäga mitmesugusel wiisil
ning iga perenaine kiidab oma pesemise wiisi kõige paremaks. Noored algajad perenaised, kellele nende wanemad kaasõed oma pesemise
wiisisid, mis mitmeti üksteise wastu käiwad, tarwitamiseks soowilaWao lööwad kahtlema, kas kõik õpetused ja nöuuandmised ka õiged
on ning ei tea seepärast esiotsa, kus neil oma elunähtused puuduwad,
missuguse õpetuse järele nad peaksiwad talitama. Et noorikute kahtlust kaotada ja neid eksisammude eest hoida, sellepärast awaldan siin
enese kauaegse äraproowitud pesemise wiisi:

Päew enne pesemist sorteritakse pestawad riided järgmiselt ära:
peenikene pesu, lauapesu, seljapesu, woodipefu, köögipesu, kirjupesu,
willanepesu ja titanduStepesu. I g a seltsi pesu pannakse oma ette
toobrite sisse palawast weest ja seebist tehtud lehelise sisse likku.
Seebilehelift peab järgmiselt walmistama: wõetakse 5 toopi keewa«
weet, 2V2 naela peeneks lõigatud sinikirjufeepi ja l1/* n. soodat.
Seep ja sooda pannakse keewawee sisse ja solgutatakse niikaua kepiga
ümber, et kõik ärasulab. Sellest seebi- ja sooda lehelisest wõetakse
siis pool osa ja walatakse 40-ne toobi palawawee hulka, kuhu sisse
pesu likku pannakse. On pesu likku pandud, siis lisatakse teotamise
wee hulka weel 25 grammi boraksit. Leotamise wesi peab toobri
sees varajasti üle pesu tõusma, nii et pealmised riided mitte kuiwale ei jäe. Et wesi mitte wäga ruttu ära ei jahtuks, peab toobri
pealt willafe riidega linnikatma ja rahulikult üle öö seista laskma.
Tikandusi, tirjutpesu ega willastpesu ei tohi mitte enne pesemist leolada. Järgmisel Päewal wõetakse pesu ükshaawal leost wälja,
wäänatakse kuiwaks ja pestakse igat tükki üksikult palawas feebiwees.
Peäle pesemist pannakse pesu lühikeseks ajaks pefukatlasfe keema.
Keetmine ei tee siis mitte kahju, nagu mõned kardawad, kui selle
juures puhast seepi tarwitatakse ja pesu ainult lühikene aeg keedetakse. Pesu keetmise weele pannakse niipalju peenekslõigatud puhast
Pesufeepi ja pisut boraksit hulka, et see hästi wahutawa hakkab. On
wesi katlas keema hakkanud, siis pannakse riided lahtiselt ilma pressimata sinna sisse, nii et wesi umbes paar tolli üle pesu ulatab ja
keedetakse 20 minutit. Uue katlatäie riiete tarwis peab uue wee ja
seepi panema, muidu läheb pesu wanaks wees keetes kollaseks. —
Peäle keetmist saab pesu teist korda läbipestud, mida ärajahtunud
leeduwees käte wahel kergelt rudjudes toimetatakse. Läbipestud rii-
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ЪеЬ pannakse lademekaupa puhta toobri sisse ja walatakse iga lademe
wahele ning peale niipalju puhast keewawctt, et see üle pesu tõuseb.
Selle wee sisse jäetakse pesu mõneks tunniks klaarima, kust ta siis
wälja wäänatakse ja järgimööda weel taks korda puhta külma wee
sees loputatakse. Teisele (wnm^sele) lõputuse weele pannakse pesus i n e t ainult niipaljukeft hulka, et wesi sinikakarwaliseks muutub.
Pefusine munakesed seotakse linase nartsukeie sisse ja solgutatatse
nartsuga niikaua wee sees edafitagasi, künni weel tarwiline osa sinet
sees on. Enne sinetamist peab aga pesu sorteerima ja kahte jakku
panema: üks jagu, mis a i n.u l t f i n e t a t u d ja teine jagu
mis ü h t l a s i f i n e t a t u d ja t ä r g e l d a t u d saab. Tärgeldamine sünnib sinetamise wee sees, kuhu paras jagu keedetud wedelat
tärklist hulka walata'fe ja siis pesu ükshaawal weeft läbitõmmatakse
ji wäljawäänalakse. Iga ärawäänatud riidetükk saab kohe lahtilöõdud, korralikult kokkulapitud, pesukorwi pandud (mille põhi ja tüljed puhta linaga kaetud on) ja siis nööride peale kuiwama riputatud. Pesunöörid ja klambripulgad pearoad täitsa puhtad olema,
muidu jäewad pesule määrdunud nööri jooned ia pulga asemed sisse.
Ülespanemise juures saamad kraed ja manstzelid ise oma ette walgete nööride peale tõmmatud, mis pesunööride wahele on ülesseatud.
Ninarätikud, serwiettid, käterätikud ja köögirätikud riputatakse kaksite
nööri peale, nõnda et nimedega otsad paremat kätt alla ripuwad.
Seljapesu riputatakse nõnda nööri külge, et käiksed alaspidl rippuma jäewad.
Isesugust pesemist tarwitawad w i l l a n e p e s u , k i r j u »
p e s u ja t i k a n d u s e d .
W i l l a n e p e s u pannakse ainult üheks tunniks nii palama
seebilehelise sisse likku, mida käsi varajasti wäljakannab. Hariliku
seebi asemel pandaks« leotamisewee sisse ülemal õpetatud w i l l a s er i i d e s e e p i. Leotamine wõtab mustuse lahti, mida siis käte
wahel pigistamise, wee sees edasitagasi solgutamise ja seebiwahu
sisse kastetud harjaga ühtepidi harjamise abil rüde küljest ärapuhastatakse. Sel wiisil pestud willane riie saab siis kalskord järgimööda
puhta soojawee sees loputatud, wäljawäänatud, kuiwama ülesriputatud ja poolkuiwanud olekus oma endisesse wormi wäljawenitatud. Willaft pesu ei tohi ei päikese paistuses ega palawa ahju
ligidal kuiwatada.
K i r j u p e f u nõuab wärwide alalhoidmise pärast ettewaat>ist ümberkäimist. Mitmewärwilisi riideid ei tohi peale wäljawäänam st ialgi üksteise peale panna. Kirjupesu lastakse enne pesemist
mõned tunnid leiges wecs liguneda ja pestakse siis nii soojas seebiwees, mida käsi parajasti wäljakannab. Seebiweeks wõetakfe sinisekirjut pesuseepi. Boralsit ei pruugita. Peale pesemist peab tohe
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puhta weega loputama ja luni ülesriputamiseni wee sees hoidma,
kuhu tassi täis äädikat ja peotäis soola on hulka pandud. Wäga
õrnad riided pestakse nisu kliide sees, mida linasest riidest kotikesega
»ee sees tublisti läbikeedetalse. — Kirjupesu saab niisamati tärgeldatud nagu walge pesu; siisgi on soowitaw, et tärgeldatud pesu weel
ükskord peale tärgeldamift kärmesti külma!wee seest läbi tõmmatakse, mis tärklise plekkide-tekkimise eest hoiab. Niisamati nagu
willaftpesu, peab ka kirjutpesu warjus kuiwatama.
T i k a n d u s t e pesu on kõige täbaram töö. Seda ei tohi
ialgi palawas wees pesta ning igat tükki peab üksikult ning nii
kiiresti pesema, kui iganes wõimalik on. Kõheleda ega wiiwitada
seal juures ei tohi. Kõigeparem on lisandusi fapiseebiga (Gallseife) pesta ja kohe kärmesti wärskes wees, millele äädikat ja
foolasulatift hulka on segatud, loputama. Koik nkandused peab kohe
peale loputamist kuiwamiseks ülesriputama ja warjus kuiwatama, lasus ci tohi neid mitte seista laska.

Mis hobust ostmst innres tähele on panna.
M.zKitznit.
Sagadasti kuulukse põllumehi, kes laadal omale hobuse ostnud,
laebawat, et nad müüjalt „üle löödud" saanud. Loom, kes laadaplatsil üsna sõnakuulelik ja erk näis olema, muutub ostja kodu kas
peruks, on peataudis, nöles, klcaskacga eht muud moodi kõlbmata.
Asi on üsna loomulik. Hobustega kauplejateks ja angeldajateks
meie laadal on suuremalt jaolt parisnikud eht weel halwemal juhtumisel mustlased kes mõlemad just sellega endid elatawad, et mööda
laatasid ümber sõita, mõnesuguste wigadega hobusid odawalt ülesosta, iga wõimalik« tembuga wead ajutiselt ostja silmale nägematuks
katsuda teha ja siis kõrgema hinna eest mõnele süüta ostjale „kaela
määrida." Ja et rumal wana rahwa üteluse järele isegi kirikus
vekfa saada, mis weel — laadal, kus igasugu sehwtimehed endi
osawust katsuwad.
Häid, täiesti terwetd hobuseid (siin on jutt tööhobusest) toodakse aga harwa laadale, olgu siis kui loomatoidu puudus, talukoha müüt eht muud põhjused seda sünniwad.
Tööhobune, kes talupidamise juures täiesti kõlbulik, poab suwel wastutõrkumata kõiksugu põllulööd tegema, tahwel aga wedude
ja wooride peäl käima, juhtumise kordadel isegi sõiduhobuse kohut
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täitma— selle kõige tarwis peab ta t u g e w a k e h a e h i t u s e g a ,
w a s t u p i d a w ja t ä i e s t i t e r w e olema.
Et loomaarst Sarali sulest Pöllutöölehe nr. 35 hea hobuse
tundemärkidest pikemalt ja küllalt asjatundliselt kirjutud on, siis toon
allpool ainult mõned märkused, mis ehk hobuste ostjatele kasulikud
wöitsiwad olla.
Hobuse ostmise juures peab igal juhtumisel silmad hästi lahti
pidama \a looma peast kuni kabjani järele waatama. Ei ole tarwis selle juures müüja eyk Parisniku märkusi ehk näpunäiteid tähele
panna, sest et need tihti selle tarwis tehtakfegi, et ostja tähelepane«
tut mõne paise pealt teisale juhtida.
Hobuse pea ei tohi tema keha kogu järele ei liiga suur ega ka
wäike olla, waid kokkukõlas, n i n a õige ehk wähe lohkus, o t s a e s i n e ja k ö r w a d e w a h e lai, niisama lõualuude wahe awar,
k õ r w a d ergud, silmad elawad ja rõõmsad. K a e l olgu
lüheldane, lai, kaunis paks kuid mitte raswas. T u t t ennem pikk
kui lühikene. N i n d sügawa õõnsusega (rinnokastiga) ja kaunis lai.
S e l g lai, tasane (õõnes ehk nõdus selg on nõrkuse tundemärk).
Laudjas hästi lai ja sile ja mitte püsti. K õ h t mitte wäga lahja
ja õõnes kuid ka mitte punnis rippuw, mis hobuse wäheseft wastupidamisest töö juures tunnistab.
Ostmise juures pole mitte wäga tähtis et loom hästi t ä i s n u u m a t u d oleks, sest et raswaaetud hobused kõwa töö juures
rutiu wäsiwad, pealegi nuumawad parisnikud neid müügi tarwis
kunftliselt mitmesuguste kahiuliite rohtudega, mille all hobuste hambad, kõht ja seedimise riistad kannatawad. ;
J a l g a d e s e i s u k o r d peab õige (ligikorda loodis) olema,
f. o. mitte liiga wäljasirutatud ette ehk taha poole, kuid ta mitte
toos tõhu all, nad ei tohi põlwede, niisama kabjade juures üksteise
wastu käia, mille järeldusel õõrumine ehk äraraiumine ette wõib
tulla. Jalad ei tohi ka liiga peenikesed ja pikad olla, waid ennem
ümberpöördult. K a b j a d olgu ennem suured kui wäitsed, alt öõn«
sad, pealt siledad, läikiwad ja parem püft kui lamp kabjad. K a s w
talutööde tarwis on kõige kohasem keskmine, s. o. kahest arssinaft
kuni 2. arss. 2 werss., sest sarnasele kaswule passiwad suurem jagu
hobuse riistu peale, kuna liiga kõrge kasuga loom rohkem toitu tarwitab, aga liiga wäikse kondiga raskema töö tarwis nõrk on.
Sus peab weel hobuse ostja tema wa n a d ust ära arwata
mõistma, sest et ainult noorewõilu hobune pikemaks ajaks põllutööle
kõlbuliseks jääb. Kõige rohkem taganõutaw wanadus on 4—10
aastani, luna alla seda loom noorusest nõrk ja üle selle wanaduseft
wäeti tahab olla. Hobuse wanaduft, nagu tuttaw, wõib kõige kindlamini tema hammastest tunda (waata P . leht. nr. 8b, Hobuse wana-
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buse tundmine), peäle selle wõib longus kõrwadest, sügawatest hauku«
best silmade kohal, ripnewaft alumisest mokast, hallidest tarwadeft
(korwi juures) j . m. ära näha, et hobune enam noor pole.
Ei milte I o n t r u t looma osta, tuleb teda teraselt kõnnile
kui ka jooksule mineku juures tähele panna, sest et täies hoos jooksul seda enam märgata pole. Niisama on kasulik käigu peäl tuulataba, kas la jalgade liikmed mitte ei rägise, nagu see reumatismuseliste
loomade juures on. Niisama ei tohi loom iga wäiksema kui toidu
juures kohe raskelt hingama ehk isegi lõõtsutama hakata (ninasõõr»
meid laiali ajades) — mis üks pea nõrkuse tundemärk on. Sarnane lõõtsutamine on soojal ajal kõige rohkem silmapaistew, mispärast parisnikud sarnaseid loomi heameelega talwistel laatadel müügile toowad.
Et tööhobuste tõuu parandamiseks meil weel wähe ära on tehtud,
siis on mingi kindla tõuu looma walis juba raskem ja pole see ka
põlluharimise juures kuigi tähtis, et siin just mõni puhaftwerd loom
ärda ees käiks. Hoopis teine lugu on sugumärade ostmise juures,
{. o. kus ka sälgude kaswatamisea äri aetakse, siin peaks ostja enne
katsuma kindlusele jõuda, mis tõugu mära talle müüa pakumkse.

Warase Kartuli Kaswatamisest
andis M. Reiman ^Aiatõölche" nr. 11 1908. a. tulusaid näpunäiteid, mis austatud aiapidajaid kahtlemata katfetegemisele kihulawad.
Ma omalt poolt olen ka selles asjas wäikeseid proowikats«d teinud,
mis kaunis rahuloldawalt korda läksiwad. Selltpäraft arwan wõimaliluts neist mõne sõnakese kirjutada. Mu waraste kartulate kaswatamise wiis läheb eespool nimetatud lehes kirjeldatud wiisist selle
läbi lahku, et ma mitte ettewalmistatud kartuli seemet, waid walmis
kaswatatud kartuli taimed kaswukoha peale wälja olen istutanud.
Sarnase mõtte peale tulin järgmisel wiisil. 1906 kewadel külwasin
eelminewa aastase kartuli maa peale wili kaera. Talw oli pehme,
sellepärast oliwad sügis«l maa sisse jäänud kartulid külmast rikkumata
ja tõusiwad ühes witikaeraga üles: taimi oli üsna tublile. Kaewasin
neist mõni kümmekond wälja ja istutasin õue, kus selletarwis tüki
maad üles tuhnisin, maha. Taimed juurduNwad kenasti ja hatkasi»
wad ime agarasli kaswama ja oliwad sügisel täiesti tublid, wälja»
and seemnefttaswatatud kartulitest märksa parem, sellest hoolimata,
et seeme, millest taimed tõusnud, küll see kõige wiletsam oli: wäe«

walt iursa silma muna ehk pähkla suurused, mis kartuliwõtmife ajal
silma paari wahele oliwad jäänud.
„Pea kinni —* mõtlesin ma, „kui seesugustest taime räbalatest
juba nii kenad kartulid kaswawad, siis peawad need kaswatatud
taimedest niisama ka wäljawõrsuma ja kui taimed weel warakult
saawad soetatud, siis peab tingimata ennemini uued „tuhlid" kätte
saama, kui fee harilise kaswatusewiisi juures wõimalik on. Tarwis
proowi teha!" Teisel kewadel lõin lauapindadeft paar madalat kasti
kokku, täitsin mullaga ja istutasin warase tartuliseeme sinna aprillikuu algul maha ja paigutasin kasti kööki, kus sooja ja walgust küll
oli. Mõne päewa pärast tõusiwad'taimed üles. — Mai algul, kui
ilmad soojaks läksiwad, istutasin taimed kaswu kohale, milleks ma
warjulise sooja Põhjaga maakoha walisin. Paari päewalise seisaku
järele hakkasiwad taimed lopsakalt kaswama ja kui harilise! ajal ja
wiisil istutatud kartulid weel üles tõusiwad, oliwad neil juba õie
nupud wäljas, ning nelipühi ajal oli mull uue ,rnhli" supp käes.
Sellega siis ei ole mu mõle mind mitte petnud: nägin, et selle läbi,
kui kartuli taimed warakult soojas kohas, kas toas, töölis ehk lawas,
walmis kaswatatakse ja siis kaswu kohale ümber istutakse, lõige
wähemalt nädalat kolm-neli aega wõita ja kartulid warem kälte
saada wõib. Muidugi teäda, on taimede kaswatamine ja ümberistutamine seda Word tülikas ja ajawiitlik töö, et seda suurel wiisil
wist keegi ette wõtma ei hakka. Aga na nalja pärast paari peenra
peale on see üsna huwitaw, — taätiš chk soojas lawas wõib ühe
ruut jala peäl kuni 16 taime kaswatada ja wälja istutades wõime
keskmiselt ruut jala peale ühe taime arwata, nii saaks tolme ruut
sülla suuruse peenra uhkesti täis, mis igatahes paar külimati kartulid kaswatab, kõigewäh^mast olen ma seda saanud. —
Wiimaks tahaksin weel mõne sõna kartula seemne ette walmistamife s. o. idanemise kohta ütelda. Nagu tuttaw on idud üli
kerged wiga saama, iseäranis, siis kui seemet mitu korda ümber peab
tõstma, isegi korwist wõttes tahawad nad sõrmede ette jääda ja katki
murduda. Selle wastu wõin igale ühele, kes warase kartuli seemei
idandamise läbi ette soowiwad walmistada, järgmist lihtsat abinõu
meelde tuletada: ettewalmistataw seeme pandagu selle jaoks murti*
jetud korwide ehk kastide sisse, — mis nii suured on, et neid mahapanemise juures käes wõib kanda. — aga wõimalikult nii, et idu
augud nimelt alla- korwi põhjapoole tulewad. On kõrw täis. siis
pandagu korwile laua tükk peäle ja pöördagu kummuli ja jäetagu
kõigel idanemise ajal sedawiisi seisma. Nii kaswawad idud korwi
ehk kasti Põhja poole. Jõuab nüüd maha panemise aeg kätte, siis
pöördagu kõrw jälle õieti — ja kõik idud on allpool, warjatud:
pole kanagi, et nad katki murduksiwad ja töö läheb lõbusasti edasi.
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Kllbalbni llllswllillmislst ja wwitanisljl.
Waremalt tarwitati rabarberit tema tihedaste kaswawate suurte
südamekujuliste lehtede pärast aia ilustamiseks. Selleks on tal peale
lehtede weel pikad walged õiekobarad kõigiti kohased. Ka arstiro«Huts saadeti meile KestAasiaft trnwatatud rabarberijuuri. Tema kui
majapidamises kasuliku taime kaswatamine oli alles hiljuti weel tundдааю; alles mõne aastakümne jooksul on ta tarwnusele wõetud, nii
et nüüd rabarber waewalt weel kuskil aias puudub.
Söögiks tarwitatakse rabarberi poksusid lihawaid lehewarsi,
mida me kewadel warakult hak'ame saama kui meil aiawilja talwe«
tagawara otsas, ehk ta oma maitse kauase seismise teel on kao«
tanud, kuna wärsket wilja ja marju weel kaua oodata tuleb.
Rabarberist saab hea maitsega suppi, kompotti, marmeladi ja
fchelecd walmistada.
Rabarberi kaswatamine ei nõua palju tööd, ta tahab aga
rammust, sügawa Põhjaga, kaunis niisket maad ja waikfet päikesepaistelist paika. Et rabarberi juured sügawamale tungiwad, siis
peab maad wähemalt pooleteise jala sügawuselt kaewama, kergitama
ja head laudasõnnikut tubliste juurde segama.
Kui rabarberit seemnest tahetakse kaswatada, siis peab seemen«
damift kewadel warakult lahtiste peenarde peäle toimetama. Aastased taimed istutatakse järgmisel kewadel ümber, kusjuures iga taime
wahet 4 jalga jääb, et laialt kaswawad lehed paraja jao ruumi
saatsid. Esimene aasta peab istutatud taimedele armu andma, et
nad tugewat põõsast kaswatama hakkaksiwad; sellepärast ei lõigata
n?nde küljest lehti waid hoolitsetakse ja toetatakse nende kaswamist
selle läbi, et taimed umbrohust puhtad hoitakse ja maad kohendatakse.
Paksud õiekobarad, mis weel lahti ei ole löönud, lõigatagu kohe
ära. Neid wõib soola wee sees keeta ja lillekapsa moodi süüa.
Sügisel tui lehed kollaseks läinud, kaetakse rabarberipõõsad
seisnud laudasõnnikuga käelaiuselt kinni. Taimede wahel wõib teda
ka mulla sisse kaewata.
Kõige sündsam on rabarberit oktobrikuul istutada. Selle tarwis ostetagu head seltsi aastaseid taimi, millest juba järgmisel kewadel saati saab. Üks parematest rabarberifortideft on punaste wartega „Viktoria rabarber"; tal on kõige pealt fee hea omadus, et ta
zuba wara kewadel tugewaid punaseid warssi kaswatab, mille liha
õrn, fahwtine ja pehme on, nii et temast toitu walmistades wähe
suhlurt ära kulub.
Rabarberi kaswatamine ei ole mitte ainult fortide paremakstegemise poolest edenenud, waid teda püütakse ka wõimalikult kauakeft«
wali tarwitada.
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Hariliku rabarberi tarwitamise aeg kestab aprillist juunini.
Esimesed rabarberiwarred maksawad head hinda. Sellepärast sunnitakse wäljas kaswawaid taimi kiiremale ja suuremale kaswule; selles
asjas jõutakse sihile, kui juba sügisel puust ehk punutud toed üle
taimede seatakse ja neid 20—30 tsentimeetri paksuselt lehtedega ehk
kuiwa sõnnikuga talweks kinni kaetakse. Ka wäljapoole tehtakse ümber taimcde kraaw, mida laudasõnnikuga kuhjana tuleb täita, kuna
muld kõige peäle pandakse, nii et kraawi niiskust koguks. Weebruarikuus, kui enam külmasid ei ole, wõib kraawi sõnnikuwett walada.
Umbes sel ajal wõetakse tugede pealt sõnnikukord ära. Et sinna
täit walgust juurde ei lasta, siis kaswab rabarber walge
Iseäranis kalliwäärtusline on see rabarber, mis selle jaoks ehitatud ruumides kaswatatakse, näituseks heas keldris, kus liig külm
ei ole.
Rabarberi tulutoow kaswamife-aeg wältab 6—8 aastat. Warred wõetagu wäljakiskumise puhul üksikult üsna alt kinni ja tõmmatagu tugewa liigutusega wälja. Harilikult kooritakse paksud warred
enne tarwitamist ära ja lõigatakse sõrmepaksusteks tükkideks.
K o m p o t i tegemiseks segatakse kooritud rabarberitükide sekta
suhkurt, raputatakse, kuni sahwt wälja tuleb, ja lastakse ühes sidronitoore ja kaneeliga keema hakata; pehmeks saanud tükid jahutaiagu
sahwti sees ära.
R a b a r b e r i m o o s i jaoks lõigatagu wäiksed tükid, keedetagu
suhkruga pudruks ja õõrutagu läbi sõcla. Selle moosiga wõtmistatakse r a b a r b e r i s u p p i ; selleks lisatakse talle walget weini juurde
ja keedetakse üles. Seda suppi söõdatse ka pruuniks tehtud faiatü-.
kikestega wõi biskwidiga.
Rabarberitüktisid ja moosi tarwitatakse weel kookide täitmiseks
ja pealekäimiseks.
Riisiga keedetult ja wahukslöödult ning wormides ärajahutatult maitseb rabarber imehea. Seda toitu söödakse piima eht waniljesoostiga.
Kui ta steriliferitud ja hästi kinnipandud klaasides on, siis ieisab ta niisama kaua kui teised moosid.
Peäle muude wõib rabarberist t u n . rabarberiweini teha.

Pumviliade alalhoidmine.
P u u w i l j a - j a marjashelee w a l m i s t a m i n e .
Puuwilja-shelee walmistamise juures tekkiw keemialine protsess
on suuremale jaole keetjatele tundmata. Paljud talitawad saadud
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õpetuste järele käies pimedast peaft; sellepärast iuleb nii sagedaste
toitude rikkiminekut ette. Palju kergem on muidugi siis töötada, kui
teada on, miks ühte asja tuleb teha ja teist mitte. Sellepärast
toome siin lühikese seletuse puuwilja- ja marjasahwtis tartlit (gallerto) sünnitawa olluse üle.
See ollus on juba toorestes kõwades marjades ja puuwilias
olemas; ta ei sula wee, eetri ega alkoholi sees ja keemikused nimetawad seda tartli-ainet pettosiks. Kui nüüd wili walguse, soojuse
' j a õhu mõjul küpseb, muutub pektos wedelaks olluseks, mida pektiniks nimetatakse, ja see muudab puuwilja ja marjaliha pehmeks.
Pektinil on omadus keetmise läbi paksuks saanud puuwilja- ehk marjasahwti külmaks saamisel kangeks fheleeks muuta. Kui wili aga
üleliia küps on, siis kestab muudatus pektini waral edasi ja siis
kaotab ta oma kangekstegewa' omaduse.
Mida loodus pikaldase küpsemisega täide saadab, seda wõime
meie kuumuse läbi keetmise puhul lühikese ajaga kätte saada. Ka siin
muutub pektos wedelaks, kõwad marjad ja puuwili saawad pehmeks,
Kui me aga wilja liig kaua keedame wõi kmmuv käes hoiame, siis
kaotab Pektin täitsa oma sitkekstegewa omaduse. See on põhjuseks,
miks wiljasahwt sagedaste ^surnuks" keedetakse, aga ometi mitte sheleeks ei lähe.
Seda silmas pidades wõime shelee walmistamist nüüd täie
arusaamisega toimetada. Sheleed wõib tüpsedest ja tooresteft marjadest teha, ei tohi selle juures aga mitte liig küpsenud wilja wõtta,
sest et selles tartlit sünnirnw ollus puudub. Sahwt tuleb kohe peäle
wäljapressimist keema panna, sest et ta muidu käärima hakkab ja
siis keemialifed muutused sünniwad. Keetmist peab wõimalikult kiireste
toimetama, sest et liig kaua tulel seismine jällegi sahwti pärast palsuks ei lase minna. Keetmiseks peab madala, laia nõu wõtma, kus
wedeliku wälja-auramine suurem on ja keemine kiiremine sünnib. Olgu
weel tähendatud, et nõnda walmistatud sahwt tumedaks ei jää.
Kui me nende seaduste järele teeme, siis wõime ta suhkruga
kokkuhoidlikud olla, wõime sheleed isegi ilma suhkruta walmistada,
ja fee on meile kasuks, sest suhkur teeb shelee kalliks ja rohke fuhkruga segatud sahwtitoit kaotab oma iseloomulise maitse. Küpsedeft
marjadest shelee on iseenesest magusam kui tooretest puuwiljadeft.
Lõpuks on weel huwitaw teada, et tartlit sünnitawat pektini
mitte kõigis wiljaforlides ühel mõõdul ei ole. Pirnid, õunad, sõftrad sisaldawad pektini rohkeste. Magusatel ja hapudel kirssidel on
sellewastu wäga wähe pektini; kui nendest head tugewat sheleed tahetakse saada, siis lisatagu sinna juurde söftrasahwti.
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Moosid.

Neid wõib walmistamise wiisi järele mitmesse liiki arwata:
2) Harilik moos. Õunad ja marjad keedetakse umbes farnac
wõrra suhkruga. Marjad, mis mitte wäga hapud ei ole, keedetakse,
wähema suhkruga ja pandalse selle asemele Mähe salicilhaput (pool
grammi toobi marjade koh:a), kui moos peaaegu walmis on saanud.
Moos ei ole siis liiga magus, on terwem süüa ja ei hakka kergesti käärima.
b) Marmelad. Puuwiljaliha. kust seemned ja koored on
Riälja wõetud ja 100 protsenti suhkurt sekka pannes poolkõwaks
keedetud.
c) Süldid. Suhkruga keedetud puuwilja ehk marja^sahwtid,
mis jahtudes ära tarretawad.
Kui niisuguseid moosisid keedetaks?, kus marjad üsna terweks
peawad jääma, siis ärgu neid kunagi suhkrilwette pandagu, enne kui
see üsna selgeks on keenud. Mõned marjaliigid jääwad paremine
terweks, kui mõne tunni enne keetmist suhkru wee seee ligunewad.
Kui marjad puruks peawad keema, pandalse suhkur alles siis, kui
marjad taieste puruks on keenud. Moos seisab kõige paremine
linnipandud klaaspurkides. Kõige parem on just nii wäckesi purkisid
wõtta, kui moosi korraga ära tarwitatokse. Purgid peawad täiesti
puhtad ja kuumad olema, kui moos sisse pandalse, ja ka maos
pandagu kuumalt purkidesse. Iahtumise ajal peab purkisid raputa«
tama ja alles siis finni pandama, kui moos täiesti jahtunud on.
Moosi pinnale peab siis paraja tüki kange konjaki sisse lastetud
wahapaberit panema, selle peale peab purk pealt wahapaberiga ja
kõige wiimaks wahariidega kinni siduma, et õhk sisse ei pää>eks.
Õhukindlad purgid peawad moosi kõigeparemine alal. Moosi pcab
keetma tinutamata wask-kastrulis ehk tuldkannatawas portselanikastrulis. Liigutada wõib ainult hõbelusikaga ehk puulusikaga, mis
igast muust, iseäranis raswast, taieste puhas olgu. Keedetud suhkruwelt peab alati järele katsuma, kas fee küllalt paks on. Selleks
wõe:alfe theelusita täis wälja jahtuma.

Pnnafefsstra-moos.
Nõia pool toopi wett kahe toobi marjade peale. Tambi
marjad puunuiaga puruks ja pane tulele külma wee sisse, sega ringi
kuni keema hakkab ja lase umbes kümme minutit keeda. Wala sahwt
läbi riide nõrguma, kaalu niimoodi saadud sahwt ära ja wõta kaks
naela suhkurt kahe ja poole naela sahwli peale. Pane suhkur ja

sahwt ühekorraga moosikatlasse, aja ruttu keema ja lase 10—16
min. keeda. Lase sahwt portselanriista fees ära jahtuda ja pane fee
järgmisel päewal hästi puhastatud ja kuiwatatud pudelite sisse,
korgiga ja waiguga õhukindlalt kinni, ja hoia külmas kohas alles.
Nii wõib sahwti ka teistest sõstratch ja ka waarmarjadeft walmistada.
Iseäranis heamaitselist sahwti saab segatud sõftratest ja vaarmarjadest.
Wabarna-marmelad (moos).
Täiesti wäljakaswanud ja wärskcd wobarnamarjad hõõru»
alsc läbi jõhwsõela ja mõõdetakse ära. Pandatse nüüd sahwtikalla
fissc ning lisatakse iga naela moosi peale nael ja weerand head
peenisest, ehk peeniktsels lõigatud peasuhfurt, keedetakse nüüd wäil»
lase tule peal, wahtu ära riisudes ja ümber segades, luni hästi
paks moos keeb ja wahtu sugugi enam peale ei tule. Pandasse
nüüd kaunis kuumalt purkide ehk ilusasti klaasuuritud, wäikeste
pottide siise. — Paluks eesõpetuft lugeda.
Õuna moos (marmelad).
Kooritakse tarwilik jagu magushapusid õunasid ära, lõigata«
takse katki, pandakse katla sisse, lisatakse wett alla, kaetakse kinni ja
keedetakse, wahcte peal ümber segades, pehmeks. Hõõrutakse siis läbi
jõhwsõela kausi sisse ja mõõdetakse niisama palju suhkurt juurde, nii»
sama ka taks riiwitud tsitronitoon ja sahwt kahest lsiironist, mis läbi
sõela lastakse, et seemned sekka ei lähe, ja keedetakse hästi paksuks
ja selgeks pudruks. Pandakse nüüd kohe tuumalt klasuuritud pott
sisse, ja lestasse hästi külmaks minna. Nüüd seotakse kinni ja hoi«
takse nii moodi, kui eesõpetuses on juhatatud.
^Maasika-moos eht m a r m e l a d .
Maasikad hõõrutakse läbi jõhwsõela, mõõdetakse nüüd see läbi«
aetud moos ära, pandakse sahwti-katla sisse, iga naela moosi peale
lisatakse kaks naela suhkurt juurde ja keedetakse nüüd wöhesc tule
peal ja wahtu wõttes hästi kaua ja hoolega, nii et enam wahtu
peale ei tule ja kaunis paks on. Seda täldetakse kaunis kuumalt
purkide sisse, nii tui eesõpetuses on juhatatud.
Pohlamarja-pudru.
Keeda Üks toob puhastatud pohlakoid weega ühes. Kui kee«
»ud on, siis kurna läbi sõela koored ära, pane siirupit ehk peenikest
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suhkurt maitse järele juurde, la wähe kartulijahu ja mannatangu^
mõlemaid ühesugune osa. Niisama keedetakse pudru mustikatest [õhiob
kateft eht muudest marjadest. Kes weel ilusat walget putru tahab,
kl õppigu seda (talwel) niikaua õues lume peäl, kuni fee üsna wahuks läheb.
Õunte tagawaraks hoidmine.
Moos: Koori õunad, lõika tükkideks ja wõta seemned wälja.
Keeda wähese weega pehmeks. Pane kõigewiimats wähe salicilhapm
hulka, siis seisab paremini. Pane' moos tuliselt puhtale ja ka kui.
wade purkide sisse, lase ära jahtuda ja kata wahapaheriga kinni.
Moos saab parem ja seisab kauem rikkumata, kui moosi hulka pooljagu-õunte raskusest suhkurt pandakse. See keedetakse esiteks wähese
weega, õunad pandakse hulka ja keedetakse ettewaatlikult, et põhja ei
kõrbe.
Kuiwatamine: Koori õunad, lõika need kildudeks ja wõta
seemned wälja. Laota õhukeselt pleki peale ja kuiwata soojas ahjus,
ehk riputa lõngaga päikesepaistele kuiwama.

II. Sahwtid.
Sahwtisid wõib suhkruga ja ilma suhkruta walmistada. Niisama on ta keedetud ja keelmata sahwtidel wahe wahel. Wiimane
peab enesel enam õrna, wärskepuuwilja-maigu ehk marja lõhna aga
hakkab kergemalt käärima. Kui sahwti keedetakse, siis peab suhkurt
külma sahwti sisse panema ja siis äkitselt keema ajama. Kui sahwt
kuumaks aetakse, enne kui suhkur sekta pandakse, siis kaob õrn puuwiljalõhu ja ka maik, kuna selle wastu külmalt sekka segatud peenike
suhkur lõhna ja maigu alal hoiab. Kõige paremine seisab sahwt
pudelites, mis häsn korgitud ja kinnilakitud on. Head marjasahwud
on wõrdlemata maitsewad söökide lisandused ja weega segatult iseäranis karastawad joogid.
K l a a r õuna sahwt.
Koorimata õunad lõigatakse 2—4 tükiks, wõetakse südamed
wälja, keedetakse siis natukese weega wäikse tule peäl pehmeks ja
hõõrutakse läbi sõela. Siis mõõdetakse niipaliu suhkurt kui seda
moosi on, pandakse ühilasi moos ja suhkur sahwtikatlasse. ja seede*
lakse ühtelugu ümber liigutades. See moos lastakse 2—8 korda
külmaks minna ja jälle üles keeta, siis saab ta magusam ja seisab
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kauem. Lastakse, nagu ^'harilikult/-ära jahtuda ja siis tuleb purki
panna ja^wahapaberiga peält kinni siduda.
P a t s metfamaasika-fahwt.
Pandakse sahwti-katla sisse kaheksa naela suhkrut ja pool toopi
wett ja keedetakse siirupiks, lisatakse nüüd sinna juurde kaheksa naela
ilusaid wälja-olsitud metsamaasikaid ja keedetakse wäiklase tule peäl
pikkamisi, hoolega wahtu wõttes, nii kaua, kuni marjad koost ära
hakkawad minema. Wõetakse nüüd marjad wahulusikaga tasakesti
wälja, pandakse kausi sisse ja keedetakse siis seda siirupit nii kaua,
et ta wenib, kui lusika pealt maha jookseb. Siis kallatakse kuumalt
üle marjade. Ka wõib keetmise ujal kang waniljet juurde lisada.
Lastakse kausi sees ära jahtuda ja kallatakse nüüd purkide sisse, nii
kui eesõpetuses üteldud.
W a b a r n a f a h w t mustafoftratega.

Keedetakse 10 naelast suhkrust ja toobist weest paks siirup
»ahwtikalla fees wäikese tule peäl, sinine waht wõetakse pealt ära.
Lisatakse nüüd sinna juurde neli naela ilusaid, hästi walminud ja
puhastatud mustifõftraid \a lastakse natukene aega keeda, siis lisatakse luus naela ilusaid metsawabürnaid juurde ja keedakse, wahiu
ära riisudes, niisama moodi walmis, ,tui paksu metsamaasika-sahwti.
Purkidesse panemise, kinnisidumise ja hoidmise juhatus on eesõpetuses.
Wabarnafahwt punafeföstratega.
Kolm toopi hästi sahwtiseid metsawabarnaid ja kolm toopi
punaseid-sõstraid pigistatakse puhta kausi sees, puhta puunuiaga katki,
pandakse walge linase koti sisse ja lastakse wedelik kausi sisse nõrguda. Pandakse nüüd wedelik sähwtikatlasse ja lisatakse niisama
palju klaasisid suhkurt juurde ning keedetakse wäiklase wle peäl,
wahtu ära wõttes, arwata Щ tundi. Täidetakse nüüd hoolega puhtaks pestud ja kuiwaks nõristatud pudelite sisse ja lastakse hästi
külmaks minna; paks riie peab üle nende pudelite laolatama, et
tolmu sisse ei lähe. Lõödakse nüüd uued korgid kindlasti peale,
tehtakse kaelaolsad sula-lakiga ja hoitakse see sahwt kuiwas keldris.
Ka wõib üksnes wabarnaid nii moodu sisse keeta. Järele jäänud
paksu sahwti juurde lisatakse ärariisutud sahwtiwaht, segatakse weega
läbi, lastakse läbi sõela ja keedetakse kisselli.

Mustasöstra-fahwt.
Kümme naela ilusaid, õielehtedest puhastatud ning hästi terwelt», walminud mustifõftraid pandakse pestud fahwtikatla sisse ja
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taalertasse nüüd nii palju puhast weit sinna peale, kuni need marjad
kaetud on. Keedetakse nüüd wäillase tule peäl nii kaua, tt mav\ab
pehmed on, wõetakse siis puhta wahalusitaga wälja, lisatakse kümme
naela head suhkurt selle leeme juurde ja keedetakse hästi paksuks,
weniwaks siirupiks. Pandakse siis marjad sinna sisse tagasi ja
keedetakse, wahtu ära riisudes, weel lühikene aeg ja kallatakse kohe
kausi sisse jahtuma. Kui neid marju siirupiga kaua keedetakse, siis
tõmbawad marjad kõwaks ja fahwt ei maitse hea. Kuda moodu
purgi sisse panna, kinni siduda 'ja hoida, on eesõpetuses juhatatud.

Segamarja-fahwt.
Pandakse kolm toopi suhkurt ja pool toopi wett sahwtikatla
sisse ja keedetakse, sinist wahtu pealt ära wõttes, paksuks, weniwaks
siirupiks. Nüüd lisatakse sinna juurde toop ilusaid, õielehtedest ja
wartest puhastatud punaseid sõstraid, üts toop ilusaid, puhtaid
waarikmarju, ja kaks toopi kiwidest puhastatud, hästi walminud ja
ilusaid tirsimarjasid, ja keedetakse nüüd niisama moodi walmis, kui
paks metsamaastka-fahwt.

Tikerberi (tarnmarja) fahwt.
Wiiel naelal rohelistel titerberi-marjadel wõetakse seemned puupilpakesega ilusti wälja, loputakse need marjad külma weega ära,
ning pandakse söelapöhja peale nõrguma. Selle wahepeal pandakse
sahwtikatla sisse 8 naela suhkurt ja 6 klaasi wett ning keedetakse,
sinist wahtu wõttes ja segades, paksuks siirupiks, pandakse nüüd
marjad sisse ja keedetakse wahtu wõttes tuni marjad pehmed, siis
wõetakse marjad wahulusikaga wälja, pandakse kausi sisse ja teedel
takse wedelikku weel nii kaua, kuni hästi weneb, ning kallatakse keewalt üle marjade. Nüüd lastakse wahete peäl ümber liigutades
ära jahtuda. Täidetakse siis puhtate klaaspurkide ehk waabatud
potitesie sisse. Muud edespidlst talitust paluks eesõpetufeft järele
waadata. — Niimoodi wõib ka poolwalminud punastest tikerieri«
marjadest sahwti teeta.

Kirsimarja-sahwt, Paks.
Ilusatel, punastel kirsimarjadel wõetakse puuwardakesega kiwid
wälja. Siis kaalutakse need kirsimarjad ära. Wõetakse nüüd iga
naela marjade peale nael suhkurt, pandakse katla sisse ja lisatakse
iga naela suhkru peale pool õlleklaasi täit keewa, puhast wett juurde
ja keedetakse, sinist wahtu ära wõttes, hästi weniwaks siirupiks.
Lisaiats»: siis marjad juurde ja ka neljandik osa klwisid, ehk 20 kiwi
iga naela kohta, ja keedetakse nüüd wäikese tule peäl, wahtu ära
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wõttes ja katlaga raputcdcs kuni hästi wenib. Ehk wõetakse mar.
jad wahepeal wahulusikaga wälja, lastakse wedelik paksuks, weniwals siirupiks minna, pandakse marjad togasi ja keedetakse weel
koid läbi. Nüüd kallatakse kausi siese ja segatakse wahetewahel
йтЬетДхипі hästi külmaks läheb. — Paluks eesõpetust läbi lugeda.

Mllljllde j . t. tllgmlllllks hoidlnine.
ISHwikad.
S a h w t : Pigista' küpsed jõhwikad katki ja.pane riidest koti
sisse "'wälja walguma, pigistada ei tohi. Pane sahwt pudelite sisie
ja kork waiguga õhukindlalt kinni. toee sahwt seisab mitu aastat
rikkumata. 5ЫІ sie se järeljäänud segu pane keema, */» toopi wett
ühe loobi segu kohta, pigista selle seest sahwt wälja ja pane pudeliteese. Seda ei wõi kaua alles hoida ja peab sellepärast esiteks
ära tarwitatama.
T e r w e l t : Puhasta ja pese marjad ja laota riide peale
kuiwama. Pane sellejärele puhtale, kuiwade pudelite sisse, kork peäle
ja waiguga kinni. Keldris hoides seisawad nad kaua alles.

Rabarber.
Koori noori rabarberi warssi, lõika iollipikkusteks tükkideks ja
pane puhlate,. kuiwade pudelite sisse. Kalla keedetud ja ärajahtu«
nud wett peäle, panej korgiga ja waiguga kinni ja hoia külmas
kohas ^alles.

Palukmarja sahwt (Pohlamarjad).
Pestakse Т6 toopi ilusaid, purust, lehtedest ja halwadeft marjadest puhastatud palukmarju hästi puhtaks, pandakse sõelasse ja
lastakse wesi ära nõrguda. Ka wõib neid enne keewa wee sees
hoida ja siis sõelasse kallata. Nüüd pandakse neid sahwtikatla
sisse, lisatakse 8 naela suhturt, kang waniljet ja tükikene kaneeli
juurde ning keedetakse, wäikese tule peäl segades ja hoolega wahtu
riisudes, kuni hästi paksuks ja klaariks moosiks on keenud. Kui soowitatse, siis wõib ka, kui marjad juba poolpehmed on, kooritud ja tükkidets lõigatud hapusid õunasid, arwata paari toopi, juurde lisada ja
mõlemad koos pehmeks, paksuks moosiks keeta. Niisama wõib ka
õunade asemel kooritud ja libludeks lõigatud sahwtifeid pirmsid ühes
keeta. Pirnisid peab waremalt lui öunasid juurde panema, sest need
teewad kauemini. Kui need pehmed ja moos paks on, siis pandakse
kuumal waabatud poti ehk klaaspurgi sisse. Kui külmaks läheb,
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siis pandakse wahapaberi-ratas sahwti peale ja seotakse teise wähäpaberiga kinni.
P o h l a m a r j u t o o r e l t hoida.
Wõetakse hästi kõwa ja kindel ning hoolega puhtaks pestud
ja hautatud weiniwaadikene. Pandakse see nüüd ilusasti pestud,
puhastatud ja föela peale kuiwaks nõristatud palukmarju täis. (Sellel waadi! olgu teise õtsa sees suur kandiline auk, mida pärast kinm
löödakse). Sinna wahele wõib ka kooritud ja libludeks lõigatud
hapusid õunasid riputada, siis kallatakse niipalju puhast külma wett
peäle, et need marjad üleni sees on ja wesi waadist wälja ulatab.
Nüüd löödakse auk kinni ja hoitakse külmas, kuiwas kohas. Ka
wõib neid marju niimoodi pudelite sees hoida, millele korgid peale
löödakse ja kaelaotsad sula-kirjalakiga kinni tehtakse. Neid marjasid
wõib ka enne seisma panekut keewa wee sees hoida, sõelasse kallata
ja siis waadisfe ehk pudelitesse panna.
K u r e m a r j a d toorelt hoida.
Pandakse ilusad kuremarjad puhta puu»anuma sisse, kallatakse
külma, puhast wett üle ja hoitakse külmas, kuiwas kohas. Kui tar
wis, siis wõetakse.
M u s t i k a i d talweks h o i d a .
Tarwilik jagu ilusaid, purudest puhastatud mustikmarju p,estakse puhtaks, pandakse sõela peäle ja lastakse kuiwaks nõrguda.
Nüüd pandakse neid sahwtikatla sisse ja keedetakse, lusikaga ümber
liigutades, arwata kolmweerand tundi, nii et kaunis paks moos
saab, ja kallatakse suure, puhta kausi sisse. Kui nüüd külmaks on
läinud, siis pandakse puhtaks pestud kuiwade pudelite sisse, torgatakse iga kaela sisse tükikene piirituse ehk konjak« sisse kastetud puuwillu, löödakse kindlad korgid peale, tehtakse kaela-otsad sula-kirjalakiga
ja hoitakse külmas, kuiwas kohas.

III. ФаШіЪ.
Sellega tähendatakse puuwiljasid, mis suhkruga eht ätikaga
sisse keedetakse ja praetud lihasöölide kõrwal salatiks tarwitatakse.

Punase-softra salat.
Wõta üsna terwed ilusad marjad, nõnda et need kõik warre
kulles on, sea nii moodi, et nad kui wjinamarja-kobarad wälja näewad, ja seo niidiga kinni. Keeta siis änkaft ja suhkrust paks
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siirup (poole toopi ätikat, nael suhkurt). Kalla see purki, ja kui
jahtunud on, siis pane sõftramarja-kobarad sinna sisse. Köida pealt
wahapaberiga, ja hoia kuiwas, külmas kohas. Söödakse salatiks iga
lihatoidu juurde.
Pohlamarja-falat.
Kui paremat pohlamarja moosi prae kõrwa tahetakse, keedetakse marjad suhkruga, umbes weerand naela toobi marjade kohta.
Suhkurt keedetakse esiteks wähe aega üsna wähese weega, marjad
pandakse juurde ja lastakse keeda, kuni nad selgeks ja läbipaistwaks
lähewad. Maitseks wõib wähe kaneeli panna, nelkisid ehk pome»
rantsi-kooresid.

Marjade ftssekeetmine.
Marjade keelmise asjus on järgmised üleüldised reeglid makswad: Marjad peawad wõimalikult kollasest waseft nõude sees keedetämä, ehk kui neid ei ole, siis emaljeritud nõude fees. Muud nõud
annawad keedistele wõõra maigu. Wafknõud tulewad enne tarwitamift hapu piimaga ja walge liiwaga puhtaks küürida. Keediste
liigutamiseks ja tõstmiseks wõetagu hõbe- ja emaljeritud lusikad.
Kõige Pcalt tuleb tarwisminew suhkur wähese weega siirupiks keeta,
mida sellest ära wõib tunda, kui leew sublruwedelit lusikast kallates
wenib; siis peab marjad kohe sisse panema. Marju ei toht keetmise
ajal lusikaga segada, sest siis lähewad nad puruks, waid peab ainult
keedunõu ettewaatlikult kõigutama, et marjad segamine läheksid. Kui
keedise peäle wahtu kogub, siis korjatagu fee sel wiisil ära, et lusika
võhi wahu sisse kastetakse; see on varem kui lusikaga pealt tõstmine,
sest selle läbi hoitakse marjad terwed ja ei lähe sahwti asjata raisku.
Kui marjad keenud on, siis tõstetakse nad wahulusikaga ettewaatlikult kausi sisse ja lastakse sahwt weel 5 minutit keeda. Siis waiatagu fahwt marjadele juurde. Enne purgi sisse panemist lastagu
keedis hästi ära jahtuda. Purgid feotogu pergamentpaberiga kinni
ning pandagu külma kohta seisma. Wäga hea on keedifepurkisid
suwel ahjus hoida. Harilikult wõetakse toobi marjade kohta toop
suhkurt ja üks korter wett ning keedetakse need läbisegi 20 minutit.
Allpool nimetame mõned marjasordid, mille keetmine harilikust keetmisewiisist mõnes tükis lahku läheb.
K i r s s i d e l tulewad seemned wäikse juuksenõelu otsaga wälja
wõtta. Seemned tambitakse katki ja pandakse tuumed rhdetüti sees
ühes siirupiga keema. Kirssisid keedetakse 15 minutit.
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P u n a s t e l ,' ö s i r a t e l tuleb 9 klaasi marjade peale 6 klaasi
Whkurt \a 8 Va klassi wett panna.
M a r j a d e s t k o m p o t t . Wõetakse 1—2 toopi rummi, keedetakse häsli läbi, lisatakse 4—5 naela suhkurt juurde ja lastakse
weel läbi keeda. Siis pandakse wiin jahtuma ja walatakse pärast
suure sawinõu sisse. Sinna juurde pandakse siis segamine kõiksugu
marju ja puuwilja tüllides. Kõige peält aiamaasilald, kaarlaid ehk
murakaid, muulukaid, mustikaid, kui saada on, siis ka we<l waarmarju, punaseid, muste ja walgeid sõstraid, pehmeid tikerberisid,
mõned wõiwad ka poolpehmed olla, siis pohli, jõhwikmd, wiinamarju, õunte, pirnide, arbuside ja melomde tülka, ploomisid, lnssifid, murelid kiwidega, persikuid, ananasilükka, apritosisid, apfelsinimkka jne. — kõik ilma keetmata. Need pandakse segamine ja kaetakie nõu wohapaberiga pealt kinni. Seda kompotti antakse liha
juurde salatiks; teda wõib aga ka magusa söögi asemel anda.
M a r j a supp. Wõetakse aiamaasitaid, meisamaasikaid, tikerberisid, kiresisid, waarmarju jne. ja keedetakse kõik häsli läti. Selle
supi juurde wõib, kui see wedel on keedetud, wäilseid biskwiitisid
ehk magusaid waniljewecboklisid anda; on oga supp wähe paksem,
siis wõib rõõska koort, mis wahuks löödud, juurde anda.
T i k e r b e r i l i m o n a d . Wõetakse 3—4 toopi tikerberisid,
poolwalminuid ehk tooreid, ja lastakse nad pehmeks keeda. Siis
lastakse läbi sõela, lisatakse wedclikule suhkurt nmg sidronisabwti
juurde ja lastakse mõai päew seista. Wõib enne ka wähe pärmi
juurde lisada, mis ta rutemine käärima ajab. See limonad on
hästi mottsew ja suwel palawatel päewadel karastaw juua.
A i a m a a s i k a t e s t p u d d i n g . Wõetakse 2 toopi häid walminuid aiomaosikaid, pestakse üle ja pandakse puddingiwormi sisse,
mis enne juba munawalgega ehk sulatatud wõlga üle on wõiiud.
Sinna sisse pandakse siis üts kord aiamaosikaid, riputatakse peent
suhkrut, millesse waniljekoort on riiwitud, ja wähe sidronisahwti
juurde, siis teine kord maasikaid, ja nit edasi, kuni worm täis saab.
Siis walatakse weel munawalgel üle ja lastakse Pudding ahjus küp>
seda. — Niisamuti wõib puddingit ka metsa maasikatest, tikerbcridcst
ja muudest marjadest walmistada. Nende juurde wõib rõõska koort,
piima eht wahutoort anda. Wõib puddingi jaoks ka mitmeid marju
segamine wõtta.
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Mariade tagawaraks hoidmine kinnijoodetud karpide ja pudelite sees.
WardkarPideZkinni jootmine.
Sagedasti ei taha perenaesed konserwide walmistamift selle«
pärast ise ette wõtta, et wäikeje arwu karpide kinnijoolmise tarwi«
waja on kar^asseppa kutsuda. Kui tähele paneme, et just naiste«
rahwastel mitmesuguste tööde tegemise juures, nagu triikim.ses,
wäljasmblemises, pitside heegeldamises jne. iseäralik karmus ja osa«
wus on, siis peab arwama. et nad niisama kergesti ka karpide kinnijootmise wöiwad ära õppida. Sellepärast õpetan ma seda tööd
põhjalikult ja arusaadawalt ära, nõnda et see perenaisele raskuseks
ei oleks ja temale wõimaliluks saaks ilma kahjuta seda tbbb
korda saata.
Joomise juures on kõigepealt järgmisi asju tarwis: jootmise«
kabli ehk kolm, *) tinajootmise tarwis, falmiak, haamer, wiil, kats
märga lappi (när:su), wäikene pintsel ja wesi jootmise tarwis.
1) Iootmise-kolm tehtakse waseft, sefi et see kaua aega il««
soendamata palaw seisab ja tina wõib sulatada. Ta peab häsn
kerge ja kohane olem; kõigeparem on teda koksiga kõetawas ahjus
palamaks ajada, ehk küll selletarwis ka hõõguwaid puusüsa wöii
larwitada.

Iootmise-kolmi ots aetakse enne tarwitamist kuumaks fellepe«le
wiilitakje ta tera miiliga siledaks, hõõrutakse salmiakuga üle ja ühe«datakse selsamal ajal ka tinaga. Kui joolmise-lolml ots nõnda üle
on tinutatud, siis sulab tina ühetasaselt ära ja ühendab end joode,
towa kohaga Et tina karra külge paremini kinni jääks, pruugitakse
ta weel jootmise-wett — piirituse sees leotatud kampwoli-segu.
2) Head jootmise-tinapulgad, walkjad — lüitiwad ja пекЬе
peal on lillesarnased kaunistused näha.
Tinapulgad peawad wõimalikult peenikesed ja kitsad okma,
sest et siis tina rohkem ühetaoliselt ära sulab.
3) Solmiagul on peaaegu niisamasugune maik kui soodal j«
teda pruugitakse selle tarwis, et kolmi otsa hästi ära puhasmda ja sellele
nna külgehakkamise-wõimu anda.
Salmiak hoitakse paberi sisse mähitult kuiwa koha peal.
4) Haamer peab hästi wäikene olema; kui karbile kaan pe«le
*) Jootmise ehk lin»t»mife kolmi »õib igallls toxbhpptbt jnvtti
näha saab«.
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on pandud, siis koputatakse haamriga karbi ääre pihta, et kaan igalt
poolt ühetasa peal oleks.
5) Wiil. Wiil'ga puhastatakse aeg-ajalt zootmise-kolmi ots
külgebakanud purudest ära, mis tina külgehakkamist wõiwad takistada.
6) Kaks riidelappi: wäitene, siledalt koktupandud, karbi kaame
ja äärte ületuiwatamiseks ja, teine suurem, jootmisekolmi pühkimise
tarwis, kui see tulest wäha wõetatse; see lapp peab wähe
niiske olema.
7) Pintsliga tõmmatakse
8) Iootmise-weega linnijoodetawad kohad üle, et tina pare«ine ligi läheks.
Iootmise-weeks pruugitakse piiritust, mille sisse peenikeseks
hõõrumd tampwoli riputa lasse.
Nüüd oleme kuulnud, missugusid asju karpide kinni-jootmise
juures pruugitakse. Alamal anname täieliku juhatuse, kudas jooi«ist toimetatakse.
Karp, millele kaan juba peale pandud, pondakse akna lähedal
ieiswa laua peale, istutakse ise kaunis tõrge tooli peale, wõetatse
pintsel, kastetakse kergelt jootmise-wee sisse ja tõmmatakse seda kohta
mööda, kus karbi kaan karbiga ühineb. Siis wõetakse pahemasse
kätte tinapulk ja paremasse hästi palawaks aetud jootmise tolm,
puudutatakse selle otsaga tinapulga külge ja sulatatakse ristamisi kmnijootmise koha peale neli tilka. Et nüüd wõimalik oleks karpi selle
põhja peal ümber keerata, pandakse tinapulk käest ära ja tõmmatakse
jootmise kolmi-otsaga ühe tilga juurest teise juurde, misläbi lina ühetaoliselt laiali läheb
Nüüd tõstetakse käega karp kõrwa äärde, nõnda et tinnijoodetud kaan wastu kõrwa on. Kui nüüd kergefisiseminekuulda on,
siis tähendab see, et õhk kinnijoodetud kohast läbi tungib; niisugusel
korral veab weel teist korda jootmist ette wõtma.
Kui nüüd meelgi mõni koht on jäänud, kust õhk läbi tungib,
siis on see keetmise juures kohe näha; selle koha peale teliwad weepinnale wäikesed mullikesed. Niisugune karp tuleb weeft tohe wälja
wötta ja uuesti üle joota.

Aiawilja kard-karpide fees hoidmine.
E s i a l g u l i n e keetmine.
Selle tarwis kallatakse aiawiljad keewa wee sisse ja keedetakse
»eid mõni minut aega. Selle juures peab kõik tarwapcalt tehtama.
Iseäranis ettewaatlit peab õrnade aiawiljade keetmife juures olema;
kui üksainus minut ülearu keedetakse, ei wõi tagajärje peale enam
julge olla. Wäga tähtjas tingimine on, et pärast keetmist aiawilja-
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dele, kui neid sõela peale pandakse, nii kaua külma wett peab peale
Watama, kuni nad täitsa külmaks on läinud; alles siis wõib neid
karpide sisse panna. Karbid peawad enne seda läbi keedetud ja
hoolega puhtaks luiwatatud saama. Karpide täitmise juures tuleb
tähele panna, et neid mitte ääre tasa täis ei wõi panna, waid üks
isentimeeter pealt tühjaks jätma. Kui nendesse aga weel rohkem
tühja ruumi jäetakse, siis jäeb nende sisse liig palju õhku, mis konferwidele kahjulik on: jäeb aga wähem ruumi tühjaks, siis ajab karbi
sisu jootmise tarwis pealewalamd tina liig ruttu külmaks, misläbi
karp halwas» joodetud wõib saada ja tema sisu rikkesse minna.
Mõni lund enne seda tehtakse:
W a t a m ise w e s i w a l m i s .
Toobitäie wee hulka pandakse lood lauasoola, keedetakse ära,
lastakse weepuhastamise-sõelaft läbi, walatakse kiwinõuu sisse ja kaetakse peält kinni. Kui wesi nüüd ära jahtub, siis wõib seda karpide
sisse walada. Peäle selle joodetakse kaan kinni ja pandakse karp
kohe keewa wee sisse. Seda tööd nimetatakse:

L õ p u l i k u k s keetmiseks.
Karbid lastakse selle wee sees umbes tund aega ehk weel enam
teeta, kuni arwata wõib. et palawus karbi keskohta on tunginud.
Weele, mille sees neid keedetakse, pandakse nii palju soola sisse, «
õige soolane mait on (umbes 4—5 naela soola 10—12 toopi wee
peäle). Kui wesi tubliste soolaseks on tehtud, siis wõib ta kuni
110" Tsel. palawaks minna ja niisugune palawus huwitab kõik olluscd ära, mis karbi sisu wõiwad rikkuda ja halwaks teha. Kui keetmine lõpetatud, nähtakse sagedasti, et karpidel, kui nad külmaks on
läinud, põhiad sissepoole kumeraks on tõmmanud, kuna nad enne
täieste õiged oliwad. Niisugusel korral wõib julge olla, et tarbid
täieste kindlaste on kinni joodetud ja konserwlde tegemine soowilawal wiisil korda läinud. On aga näha, et karpide kaaned, kui nad
juba mõnda aega seisnud on, wäljapoole kumeraks ajawad, siis ei
tähenda see mitte head; sellest tuleb järeldada, et wähese keetmise
tõttu kõik halwaks minewad ollused ära ei ole häwitatud ja toiduproduktide seas käärima on hakanud.
Kui karbid pajast wälja wõetakse, pandakse nad külma wee
sisse; wett tuleb nii kaua wahetada, kuni tarbid läitsa tülmals on
läinud; siis kuiwatatakse nad hästi ära, hõõrutakse saepuruga läiki»
ma ja hoitakse kuiwa koha peäl.
Wabarnad.
Wabarnad, mis sisfetegemifets määratud, ei tohi mitte liig
walminud olla; kõige paremini kõlbawad tollased sordid, sest et
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punased oma wärwi kaotawad. Marjad kallatakse karpidesse j«
walatakse järgmiselt walmistatud siirupiga üle: keedetakse toop wett
nelja naela peenikese suhkruga Sige nõrga tule peäl ära. Wedelikku
keedetakse «ii kaua, kuni ta täiesti selgeks läheb. Et teada saada,
kas suhkurt paras iagu on, tallatakse natukene siirupit taldriku peale
ja lastakse ära jahtuda. Nüüd kastetakse suletüwi sinna si«se ja
tõstetakse aega mööda üles. Kui siirup sule otsast langewate üllade
järele lühikeste kiududena maha wenib, siis on teda paras pruukida.
Wenib aga siirup pikkade kiududena maha, siis peab wett juurde
lisama. Siirup tallatakse marjade peale, joodetakse karbid kohe kinni
ja keedetakse — seft ajast arwatud, kui wesi uuesti keema hakkab —
suuri kärpisid 8, wäikest 6 minutit.
Sõstrad.
Kõigeparem on walgeid sõstraid sisse teha. Tahetakse punaseid
sõstraid sisse teha, siis peab siirupile mõne tilga karmuni ehk loshe»
niljet juurde lisama, et nad oma wärwi ei kaotaks. Marjad korja«
mlse ettewaatlikult ja kõik lõhtiscd wisatakse ära. Siis walatakse
sõstrad karpide sisse, walatakse niisamasugust siirupit peale kni
wabarnatele ja keedetakse, kui karbid kinni on joodetud, suuri 12,
wäikest 10 minutit sest ajast arwatud, kui wesi uuesti keema tõuseb.
Wäljawõetud karbid pandakse kohe külma wee sisse ja lastaks« nii
kaua seista, kuni nad läitsa ära on jahtunud.

Mirsid.
Kirsid peawad hästi lihawad ja pruunid ehk mustad olema.
Puhastamise tarwis on iseäraline masin, mis luud wälja rusub.
W.delik, mis puhastamise juures marjade feest wälja tuleb, waiatakse siirupi sisse, mis just niisama walmistakse, kui wabarnategi
tarwis. Et wärw punane oleks, pandakse mõni tilk koshenili juurde.
On karbid täis, kallatakse siirup kohe peäle, joodetakse tarbid kinni
ja lastakse suuri 13. wäikseid 9 minutit keeda (sest ajast arwatud,
kui uuesti keema tõuseb) Karbid peawad minuti peäl wa.ja wõetama ja kohe külma wette pandama; wett tuleb niikaua wahetada,
kuni karbid täiesti ära on jahtunud.
Tikerberid.

Tikerberid ei tohi mitte liig walmid olla. On marjad ära
pestud, siis kuiwatatakse nad hoolega kuiwaks. Karpidesse panemist,
siirupi peale-walamist ja karpide kinni jootmist toimetatakse just niisama, tui eespool kirjeldatud; keetmise juures peab hästi ettewaatlik
olema, sest et tikerberid kergesti lõhki lähewad. Sellepärast ei panda
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kärpisid mitte keewa, waid külma wee sisse. Kui wesi keema hakkab,
jäetakse suured karbid weel kümneks, wäiksed seitsmeks minutiks wee
sisfe. Siis wõetakse nad wälja ja jahutatakse ülemal kirjeldatud
wiisil ära.
Ploomid. Z

Suured, pikergused ploomid puhastatakse wartest ära ja lastakse ühes sõelaga wette, mis 50—60" R. soojaks on aetud. Selle
wee sisie jäetakse nad 2 minutiks; uis wõetakse nad Wälja ja kooritakse ära. Nlipea kui ploomil koor ära wõetakse, pandakse ta
kohe külma wee sisse, et ta oma wärwi ära ei kaotaks. Kui kõik
ploomid ära on puhastatud, wõetakse nad wee seest wälja ja pandakse sõela peäle, et wesi seest wälja jookseks. Siis pandakse nad
karpide sisse ja tehtakse niisama, kui teiste puu-wilzadega. Suurte
karpide keetmine wältab 10, wäikeste keetmine 8 minutit. Pea tinzimine kõigi ploimisortlde juures un see, et karbld keetmise järele
wõimalikult ruttu ära peawad jahutatama.
Õunad.
Õunade sissetegemiseks kõlbawad ainult magus °hapud sordid.
Wäik'ed õunad pruugitakse terwelt, suured lõigatakse lõhki ja wõetakse süda ühes seemnega wälja. Koik muu tehtakse niisama kui
pirnide mures. Õunade tarwis wõetakse ta suured tarbid [a seede*
takse neid 12 minutit.

M o o S : Puhasta ja pese marjad. Keeda üsna wähese weega
meofiks, mis aga mitte wäga paks ei tohi olla. Pane tuliselt puhtale pudelite sisse, korgi ja waiguga kinni, ja hoia keldris alles.
Tarwita seda musta-pirukate sisse, supiks, tiselllks j . n, e.
K u i w a t a t u d : Puhasta ja pese marjad. Laota ahjupeldi
peale õhukeselt kuiwama. Wõib kas päikesepaiste käes ehk leiges
ahjus kuiwatada. .Seisawad mitu aastat alles.

Pohlakad.
Wee sees: Puhasta ja pese marjad; parem on, kui nad
weel mitte täitsa küpsed ei ole. Keeda üts jagu nendest katki ja
kalla terwete marjade veale puuriista sisse, ja wett niipalju, et
marjad hästi kaetud on. Wesi peab keedetud olema. Kata riist
kinni ja hoia külmas hoones. Seisab wäga hästi üle talwe.

M o o s : Tombi marjad katki, keeda nendest kolmas iagu
wähese weega, lase ärajahtuda ja pane muu moosi sekka. Puuriista sees külmas kohas peab alles hoidma, wõib jäätadagi, siis
seisab paremini.

Aiawiljabe tagawülalls h«ilmne.
Kõige parem wiis aiawitjafid sisse teha, on nende keetmine
õhukindlates purkides. Nõnda tagawaraks pannes jääb neile wärske
maik \a nende toiduwäärtus ei wähene. Wõib ka harilikka plekk«
toofisid tarwitada, aga kui nad täis on, veab kardsepp kinni tinutämä. Lillekapsaid, spargelid, suhkruherneid ja kõiksugu seeni wõib
järgmisel wiisil sisse teha: Purgid pandakse kolmweerand täis.
Niisama kõrgelt walatakse külma wett peäle, purgid pandakse hästi
kinni ja keedetakse siis wee sees 1—2 tundi, jahwatakse ära ja
hoitakse külmas keldris alal. Spinatid ja ube on kõige parem soolaga sisse teha.

8iht-spargelid.
Liig peenikesed spargeli-warred, kui ka ülemised otsad, mis
liig kauase maasolemi'e läbi punakaks ehk roheliseks on läinud, ja
need, mis puhastamise juures katkenud saagu järgmisel wiisil sisse
tehmd: Spargelid lõigatakse tükkideks katki ja tehtakse niisama sisse,
tui ülemal kirjeldatud; esialguliseks keetmiseks on kaks ja pool min.
küllalt. Karbid, mille sisse nad pandakse, wõiwad madalad olla.
Sissepanemise juures tuleb karpi kergesti laua wastu põrutada, et
lülid hästi üksteise ligi läheks.
Herned.
Ostmise juures tuleb neile hernestele, mis alles kaunade sees
on, eesõigus anda; ühe koha pealt teise wedamise juures ei hõõrdu
nad ära ega hakka kõdunema. Koik hernesordid ei ole konserwide
walmistamiseks ühekõlbuliscd. Kõige parem on nõndanimetatud
rohelisi herneid tarwitada, s. o. niisugused milledel terad ka küpseks
saades roheliseks jäwad. Kui herned kõigist purudest ära on pu«
hastatud, siis hakatakse neid sorteerima. Seda toimetatakse järgmisel
wiisil: Wõetakse selle tarwis walmistatud sõel, mille augud mitmesuguse suurusega on, ja aetakse sellest l ä b i ; nõnda saadakse wäikeseid,
keskmisi ja suuri üksteisest ära lahutada. Iseenesest on arusaadaw, et

igast liigist iseäranis peab keetma, jest suuremad on enam läiskaswanud ja tahawad peaaegu minuti aega rohkem keeda kui
wähemad.
Wasknõuu, mille sees neid keedetakse, peab enne hoolsasti liiwäga ära puhastatama, ei herneslel nende roheline wärw wõimatikult alles jääks.
On herned ära pestud, kallatakse nad ühe sõela peale wälja
(sõel peab parajasti kastruli sisse mahluma. mille sees keedetakse), ja
pandakse ühes sõelaga keewa wee sisse. Kümne pudeli peäle pandakse 4 loodi lauasoola. Aeg, mille jooksul neid keedetakse, on mitmesugune. Suuremad herned lastakse wiis minutit tubliste keeda,
kus juures sagedasti waht pealt ära wõetakse. Keetmise ajal peab
herneid lusikaga ümbersegama, jest et ka kõige käredamal keemise ajal
keskpaigas herned nii ei kee, tui nõuu äärtes. Tähendatud minmU
wõetakse herned wälja za kallatakse kohe puhta külma wee sisse, kua
nad ära lastakse jahtuda. Nüüd lastakse wesi nende seest wälja
jooksta ja pandakse nad karpide sisse. Wiimased peawad enne keedetud ja hoolega ära kuiwatarnd saama. Et hästi palju herneid karpi
läheks, pörumtatse sisstpanemise ajal karbipõhjaga laua wastu.
Käega ci pea mitte surutama, sest niisugusel korral wõiwad herned
ära pigistatud saada. Wesi, mida peale walamtseks pruugitakse,
peab — nagu juba waremalt öeldud — enne walmis olema. Kahe
pudeli wee peale pandakse, niisama kui spargelite tarwisgi, 1 lood
lauasoola, aetakse wesi puhastamisesõelast läbi ja walatatse siis hernestele peale, nõnda et wesi pool tsentim. alla poole karbi äärt
jääb. Edasi tehtakse niisama kui spargelitegagi, ainult suured
karbid (kahe pudelilised) peawad tund aega, wähemad (ühe
pudelilised) 60—55 minutid keema. Koik see töö peab ruttu ja
wahetpidamata tehtama. Iahutatakse ja kuiwatatakse niisama, fui
spargeli-tarpisidgi.

Seened.j
Sissetegemiseks wõib ainult wärskelt korjatud feeni tarwitada.
Tüwi lõigatakse selle koha pealt ära, kus ta enam liiwane ei ole.
Seened pestakse wiie wee sees hoolega puhtaks ja pandakse siis
keewa wee sisse. Nüüd keedetakse neid 4—5 minutit, wõetakse siis
wälja ja kallatakse sõela peale, kus neile niikaua külma wett peale
walaiakse, kuni nad jahedaks on läinud. On wesi nende feest wälja
jooksnud, pandakse nad karpide sisse, nõnda et enam kui kolmweerand karpi täis on, ja, walaiakse siis wesi peale. Edasi toiMetatatse just niisama kui spargelite sissetegemise juuresgi. Suured
karbid peawad 50 minutit, wäiksemad 45 minutit keema.

VeenteIoolamine.
Ükskõik missugused loodawad seened puhastatakse, pestakse,
lupatatatse soolaweega ära, nõristaiakse kuiwaks, pandakse siis
walge kotiga kahe laia laua wahele, kuhu raske kiwiwajulus peole
lullb panna; kui niiwiisi üks päew on seisnud, siis pandakse neid
walge, puhta puuanuma sisse, tublisti soola wahele raputades.
Seatakse nüüd lauad ja kiwi wajutus peale ja hoitakse jahedas,
kuiwas kohas.

Jookide walmistamine pnuwiljadest,
'marjadest jne.
Mesijook.
Nael mett, 9 toovi wett, 1—2 tsitroni, fõõgilusika täis presspärmi. Keeda mett, wett ja kildudeks lõigatud lsitroni umbes tund
aega. Kui wesi keedes on wähenenud, siis lisa keewa wett juurde.
Jahuta jook ära. Pane pärm sekka, kata riidega kinni ja jala siis
järgmise päewani. Siis kurna pudelitesse ja pane korgid lakiga
häsli kinni. Hoia külmas paigas alal. Jook on walmis 6—6
päewa pärast, aga seisab mitu nädalat hea.
-Mödn.
Toop mett, 9 toopi wett, peotäis humalaid, kaks tsitroni, 10
grammi ingweri, fõõgilusika täis presspärmi. Keeda niisama nagu
mesiiook, humalaid ja peenikest ingweri juurde lisades. See peab
3—4 päewa külmas paigas käärima ja siis wast kurnatakse ta tihedasi kurnamise-riidest läbi pudelitesse, millel korgid hästi tmni lakitakse.
Onnajook.
Wõetakse kõige paremaid sibulaõunu, pestakse nad koorimatalt
puhtaks, lõigatakse iga õun neljaks lõhki, pandakse need tukid sawipoti sisse, riputatakse natuke suhlurt peale, walatatse siis keewa wett
nõnda palju juurde, et pott ääreni täis saab, ja lastakse kinnikaetult
mõned tunnid soojas kohas seista. Selle järele walatakie wedelit
õunte pealt ära, mida nüüd joogiks tarwitatakse ja ta haigetele hea,
kosutaw keelekaste on.
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Soome t a l i .
Kals naela ruttilinnasid, r15 toopi wett, näputäis humalaid,
natuke pärmi, mõni rosin, wähe suhkurt. Keeda linnaseid kahe toobi
weega umbes 16 minutit. Pane pada ööseks sooja ahju. Lisa järg,
misel hommikul üks loop külma wett ja humalad ligi ja siis lase
jälle umbes 10 minutit keeda. Kalla siis kõik määratud wesi hulka
(12 toopi), mis üsna keew peab olema. Lase jahtuda ja lisa siis
pärm ligi. Kui käärima hakkab, siis pane pudelite sisse ja korgi
kõwasti kinni. Enne pane pudelite sisse natuke suhkurt ja paar rosinat. b—6 päewa jooksul on jook walmis ja wölb seda juua.

Kasemahl«
Kewadel, kui kasemahl ära on korjatud, pandakse see puhtale
pudelite sisse, lisatakse nüüd igasse pudelisse üks tsitron ilma feem»
neteta, aga kõige koorega, kuus suurt seemnetega rosinat, hernetera
suurune tükikene wiinakiwi. (Weinstein, saada rohupoodift), theelusik«
täis suhkurt ja theelusika täis konjakit ehk piiritust. Löödakfe nüüb
kindlad, puhtad korgid peale, tehtakse kaelaolsad sula-kirjalakiga ja
hoitakse arwata poolteist kuud keldris. Siis on hästi käärima löö»
nud ja wõib juua. Selle jocgi iuurde wõetakse hästi tugewad,
pudelid, sest kui ta käärima läheb, siis lööb õhukesed pudelid lõhki.
Kõige paremad on wahuwiina pudelid. Ka tulewad korgid nööri
ehk traadiga kinni köita.
Mnlgi-taar.
Kümnest naelast rukkijahust, näputäiest soolast ja soojast weest
segatakse leiwaanuma sees wedelit tainas ja lastakse sooja koha peäl hästi
hapuks minna. Nüüd kastetakse sinna juurde arwata 10 n. linnakse»jayu,
«ii et hästi sitke tainas saab. Sellest wormitakse hästi õhukesed ja wailesd patsikesed ja küpsetatakse leiwaohjus nii, et nad hästi pruunib
ja läbikuiwad on. Nüüd pandakse sügawa torre sisse ristamisi tandilised puud, mis enne hoolega puhtaks on pestud ja hämatud ning
nende peale paks kord parajaks lõigatud ja hoolega puhtaks pcsmd
pikki hõlgi. sinna peäle pikad puuwardad, et hõled mitte ülesse ei
tõuseks; allpool hõlgi, torre külje fees, olgu auk, kus puu- ehk lin«
kraan ees on. Nüüd murtakse need leiwapätsid katki, pandakse
tõrde ja sinna wahele wõib mõni tera kure- ehk pihlaka-marjasid
riputada. Nüüd keedetakse neli kuni wiis pangi puhast wett ja
kallatakse kaunis kuumalt üle nende leiwade. Kaetakse kinni, ja kui
varas hapu, siis lastakse kraanist ja joodakse. Kui ioowitakse, et
sel taaril magus maik peab olema, siis wõib wähe suhkurt juurde lisada.

Kuiwata 12 naela jämedat leiva ära ning wala talle poolteist
pange keewa wett üle. On wesi peal ära jahtunud siis pane 6 kop.
eest pärmi ja 5 kop. eest piparmündi-theed sinna sekka. 3—5 päewa
pärast suru see segu läbi linase riide, pane 2 naela suhkurt sekka,
wala pudelitesse ja pane iga pudeli sisse 2—3 rosinamarja. Kui
rosinad ümmarguseks paisunud, siis on jook walmis. Pudelid tuleb
muidugi hea korgi all hoida.
K o h w i keetmine.
Kümme theelusika täit põletatud ja peenikeseks jahmatatud kohwi
ja wiis theelusika täit põletatud ja peenikeseks jahwatatud sigurid
pandakse riidest tohwikotitesega kohwimasina sisse ja kallatakse ar»
wata kolm toopi keewa welt läbi selle jahukoti masina sisse; siis
peab weel paar korda läbi kallama, et kõik rammu jahu seest wälja
tuleb. Nüüd pandakse mõni tuline süsi masina sisse ja lastakse
keema minna. Ka wõib seda jooki puhtast kohwijahuft keeta, mis
weel parem maitseb. Mida kallimad kohwi-oad ostetakse, seda pa»
rem kohwi saab. Kes kangemat kohwi juua tahab, fee kallab wäbem
wett juurde, kes nõrgemat kohwi tahab, see wõlku rohkem wett ja
wähem kohwijahu. Kohwi joodakse rõõsa koorega ja suhkruga, wahel ka kohwililööriga. Juurde antakse suhkru saiad ehk suhkrukoogid,
ehk ka lihtne wärske sai wärske wõiga. Ka maitseb wärske rukki«
leib wõiga kohwi juurde ütlemata hea. Kui rõõska koort ei ole.
siis wõetakse rõõska piima. Kui suuremale seltskonnale on tarwis
kohwi keeta, siis aetakse tarwilik jagu wett suure kastruli eht katla
sees keema, mis enne hoolega puhtaks on pestud: pandakse nii
palju kohwijahu sisse, et paras kange saab, keedetakse kord ülesse,
tõmmatakse tulelt ära ja lastakse mõni minut selguda. Siis lastakse
läbi suure kohwikoti ehk läbi puhta, walge riide ja antakse kuumalt
tassidega ümber, ehk wöib ka suurte, walgete kannudega lauale
anda, kus joojad ise tassidesse kallawad.
S h o t o l a d i keetmine.
Neli toopi head rõõska piima keedetakse puhta kastruli sees
ühe ehk tahe kangi lõhkitõmmntud waniljega ülesse. Lisatakse sinna
juurde üks nael, ehk kui foowitakfe, poolteist naela, riiwitud fhoko«
ladi ja sulatatakse ära. Selle wahepääl hõõrutukse kausi sees nael
veenikeft suhkurt, 12 munakollasega ja nelja terwe munaga puulusikaga hästi wahule, segatakse sinna juurde pool toopi seda keew«

piima, kallatakse wüüo suurema jao piima juurde kastruli sisse ja
keedetakse siis mõni mmut. puuwifpliga kõwasti kloppides, mi et
hästi tummiline ja wahul on (teeta ei tohi, siis tõmbab kokku).
Seda antatse siis kohe tassidega lauale, kuna suhsrukoogid ehk
suhkrusai juurde antakse. Ka wõib suure kannuga lauale anda, kus
joojad ife tasside sisse kõllawad. Ka maitseb hea, kui iga tassi
veale theelusika täis kangeks wahuks löödud ja waniljesuhkruga
magusaks tehtud wahukoort pandakse. Shokoladi keedawad mõned
ka ilma suhkruta ja munadeta; siis vaneb igaüks oma tahtmise jä«
rele suhkrut toosiga lauale. Wanilje-tükld wõetakse enne lauale andmift shokoladi seest wälja.
Theewesi.
Theewett ei keedeta mitte, waid theed pandakse paar theelusika
täit theekannu sisse^ kallatakse hästi puhta anuma sees keedetud
keewa, selgel wett üle, pandakse kannule kaan peale ja lastakse kuuma
koha peäl mõni minut tõmmata, aga mitte keema lasta minna, siis
ei kõlba. Nüüd kallatakse läbi theesõela natukene seda theed klaasi
ehk tassi sisse ja kallatakse keewa wett nii palju juurde, et klaas
ehk tass täis on. Üleliiga kange theewesi ei ole mitte terwe juua.
Thee tarwis pruugitaw wesi on parem, kui ta pehmlane jse-ehk
kaewu-wesi o n ; kõwa hallikawesi ei ole hea. Theed juuakse
sukruga, kuna marjasahwti, tsirronisahwti ehk rõõska koort soowi
järele juurde wõib segada. Ka meie kodumaa-theed, nii kui maa«
sika-õie, maasika-lehe, wabarna, kaneeli, pärna-õie ja weel muub
kodumaa-theed on wäga kosutawad ja kasulikud joogid.

Jookide walmistamiue.
Wana-Eeftlaste joogid.
Ajaloost teame> et meie esiisade rahwuslik jook m õ d u oli,
mida igasuguste koosolekute ja pidude peäl joodi. M i s ajast saadik
ja mikspärast selle kasuliku joogi pruut meie esiwanemate käest ka»
duma läks, seda ei nimeta meile ajalugu. Wist kaotas seda orjapõlw ja tõi selle asemele uimastawa olle ja kahjuliku tuliwiin«
pruugi, mis nüüdse aja eestlaste juures mõnel pool ülekäte kiout
minema. Et joomise pruuki pidude ja koosolekute pealt täitsa ära»
kaotada, on wõimata asi, aga joomist teiste jookide peäle juhtida, o»
siis küll wõimalik, kui joojatele endiste kahiulikude jookide asemele
teised kasulikumad saawad katte antud. Sellepärast oleks meie soow.
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et «sdu, kui esiwanemate rahwuslik jook, praeguste eestlaste ollejoogi asemele uuesti rahwuslikuks joogiks tõstetaks. Kui meie waprad esiisad selle joogi juures pidudel wõisiwad rõõmsad olla, tosisi
«hlmeelt pidada ja ühiseid wahwusetegusid leha, miks siis mitte meie,
»ende järeltulejad, ei wõiks seesuguse joogiga nüüdsel ajal omad pidud ärapidada!?
Wäga kahju aga, et kuskilt enam teada ei saa, kuidas wanad
eestlased mõdu walmistasid! Peaks mõnel wirgal wanawara korjajajal õnneks minema, kusgilt wanema inimeste käest wanaaegse moduwalmistamise eeskirja katte saada, see oleks wäga tähtjas asi. Ka
«uude wanade rahwuslikkude jookide ja söökide eeskirjad oleksiwad
kui wanawara, wäga tähtsad. Need eeskirjad, mida siin mõduwal«
»istamise kohta anname, on tõik uuema aja maitse järele kokkuseatud,
«ga muidu wäga kõlbulikud.
1. Katlasse kallatakse 12 toopi wett ja mõõdetakse pul!pulgaga selle sügawus üles ning tehtakse pulgale märk peale.
Viis walatatse weel 4 toopi weel ja 2 todpi mett sinna hulka,
keedetakse hästi läbi ja riisutakse waht ära. Peäle seda pannatse
sinna hulka ka wäikene peotäis humalaid ja keedetakse nendega ühes
»iikaua, kuni wesi endisele mõõdetud kõrgusele on äraauranud. Siis
kallatakse keedis puhta puunõu sisse jahtuma ja segatakse siis, kui
la weel leige on, 4 supilusika täit ülesleotud pärmi hulka, kaetakse
nou riidega pealt kinni, lastakse 48 tundi wagusalt seista ning
kurnatakse pärast kõik wedelik lobi sõreda rätiku ja täidetakse ankru
sisse. Nüüd lõigatakse 4 tsitroni õhukesteks ratasteks ja pandakse
«ntrusse mõdu hulka, niisama ka 2 loodi kaneeli, 1 lood kardamoni
ja mõned würtsneglid, mida kõik peeneks töugatult õhukesest riidest
totikefe sisse pannakse ja nööri otsas ankrusse mõdu sisse riputa,
takse. Nööri teist õtsa prundi sisemise õtsa sisse löödud traat-aasa
tulge kinnifiduda. Ankrule lüüakse prunl kõwasti peale, wiiakse
14-neks päewaks keldrisse, kurnatakse peäle seda mõdu läbi õhulese linase riide ja täidetakse pudelitesse, mida lindla korgi all
«ilma, kuiwa kohta seisma pannakse ja ära pruugitakse.
2. 8 naela mett aetakse keema, riisutakse. waht pealt ära ja
lisatakse 16 toopi wett, 1 lood ingliswürtsi, 1 lood ingweri, J/i loodi
kardamoni, 1 ,e loodi kaneeli ja kaks tükikest violajuurt ( іоіепwurzel) hulka, keedetakse 1 tund aega suure tule peäl, lastakse ära*
jahtuda ja segatakse siis 2 lusika täit pärmi sisse. 12 tunni pärast
»»rnatalse wedelik läbi sõreda riide, täidetakse ankrusse ja wiiakse
14 päewaks ankruga külma kambrisse seisma. Peäle seda täidetakse
õdu pudelite sisse, mis külmas keldris kindla korkide all mitu
ййІШ hea seisab.
9.

4ja tsitroni koored õõrutatfe suhkruga ära,

pressitakse

>«

i\a tfitroni sahwt wälja, wõetatie 4 naela mett ja 2 naela suhkurt
sinna juurde, segatakse köit hästi segamini ja kallatakse 6 toopi
wärsket külma wett sinna peale. On tõik korrapärast kokkusegatud,
siis täidetakse wedelik ankrusse, lüüakse prunt köwaste peale ja
wiiakse ankur keldrisse. 14-ne päewa pärast täidetakse jook pudelite
sisse, mida hästi kinnikorgitult keldris alalhoitakfe..
Kaera joogid.
Gt kaerte sees suur hulk närwide (peaaju) toitu warjul seisab,
seepärast oleks alamal õpetatud kaerajoogid kõigile waimuwäljal
töötajatele tungiwalt foowitawad. Joogid ise on niihästi terwetele
ja tugewatele, tui ka haiglastele ja nõrkadele inimestele ühtewiisi
head, tecwilitud, rammuandjad ja janukusmtawad. Neid foowitawad niihästi wäljamaa taimetoitlaite: tui ka karskusefellsid igalpool
pruugile wõtta, seepärast toome alamal' paar eeskirja nende walmistamise kohta, mida igaüks kergesti järele wöib teha.
1.

K a e r a'j o o k t e r w> t e st kaertest.

Võetakse 2 naela hästi puhtaid kuiwi kaem, pestakse pütM
weega sööla sees ja pannakse waabatud katlaga 10«ne toobi weega
tulele keema. (Kui 5 toopi wett sai katlasse kallatud, siis mõõdetagu selle kõrgus puupulgaga ära ja märgitagu üles ning kallatagu
pärast mõõtmist teist 5 toopi katlasse). Nüüd lastakse seda niikaua
lahtiselt keeta, kuni pulgaga mõõtes nähakse, et pool wett keemisel on
wäljaauuranud ja katlas weel 5 toopi wcdclikku järel on. See kurnatatfe läbi puhta rätiku, tehakse maitse järele pisut mee ehk suhkruga
magusaks, aetakse weel natukeseks ajaks keema, kallatakse siis jawipoti sisse ja lastakse tinnitaetult 24 tundi keldris seista. S u s kalla»
takse klaar wedelik tasakesti põhjaoakfu pealt ära, täidetakse pudeli»
tesse ja hoitakse lindla torgi all alal. Pruukimise ajal wöib joogile
pisut tsilroni- ehk jõhwikasahwti sissepanna.
2.

Kaerajook

kacro-jahudeft.

See on palju lihtsam »valmistada, kui terweteft kaertest. 1
nael kaerasahu liigutatakse natukese tülmaweega paksuks kördiks,
walatakse jahukördile 8 toopi keewawett peale ja pantakse 8 Д naela

peenikest suhkurt hulka.

Pruukimise ajal liigutakse wedeltk segamini.

Alalhoidmine olgu külmas kohas, et ta mille hapnema ei läheks.
— Inglismaal on kaerasahu jook wäga laialt mõõduks saanud ning
mõnes kohas koguni kohwi, tee ja kakao jookide asemele astunud,
sest ta on suwel soojal ajal wäga tulus jook, mida piima puudusel
heina- ja lõitusetöö juures ka leiwa peale wõib rüübata. Tiin
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ülesantud paljus on suurema perekonna päewase!« pruukimiseks
arwatud. Tahab aga perenaine seda oma perele hommikuse kohwijoogi asemele walmistada, siis wõltn ta V* naela kaerajahu, 21/»
toopi keewawett ja 4 fupilusika täit suhkurt, siis on paras jagu.
Suwel juuakse seda jooki enamiste külmalt, talwel aga soojalt.
T ä h e n d u s : Nr. 1-he all õpetatud, terweast
kaertest keedetud jooki wõib ka kui arstirohtu eht terwisewett
neerude- ja põiewigades, kõigesugustes jookswahaigustes, närWide- ja igasuguste palawiku haiguste ajal, niisama kehamahlade, were jne. rikkumise wastu puuukida. Ta jahutab, loitab,
parandab ja uuendab werd ja muid kehamahlasi ning edendab
ollustemuutust ja ilmaaegsete olluste wäliaheitmist keha seest.
Seda pruutides läheb inimese waim wirgaks ja ärksaks, tal
tuleb hea föögi-ifaldus ning öösel rahuline uni. Kui terwisewelt, peab seda kas külmalt ehk pijut leigeks tehtult pruulima. Umbes 4 kõrtelt päewa jooksul ära juua on paras
jagu. — Tema pruukimist õpetas juba wanal ajal kuulus
Greeka arst H i p p o k r a t e s ning minewal aastasajal
pruukis kuulus Prantsuse arst Dr. med. J o h a n n e s d e
K a t h a r i n a seda kui e l u p i k e n d u s e w a h e n d i t
iseenese juures, mille läbi ta, nagu la ise ütles, 120 aastal
olla wõinud wanaks elada. Ta pruukis seda jooki kui ter«
wisewett 3 korda aastas, igakord 2 nädalat ühtejärgi ja jõi
hommikul unest tõustes paar klaasi niisamati ka paar tundi
iga söögi eel paar klaasi täit ära. Tema pruukimise ajad oli«
wad kewadel märtsi lõpul ja aprilli hakatusel, kesksuwel nõndanimetatud ^koerakuut" (J. o. Jakobi päewast. Pärtli päewani)
ja sügisel talwetuletu ajal. Aga ta õpetas, et seda jooki niisamati ka terwe aasta läbi wõib pruukida. Tema käest õppis
Ingltfe arst, Dr. R i c h a r d L o w e r seda jooki tundma,
kes seda mitte ainult enese, waid ka paljude haigete juures
proowis, aga eluaeg üksi oma saladuseks pidas. Kaks aastat
enne surma awaldas ta selle kuulsa salarohu walmistuft ja
nime, mille läbi ta tuhandeid haigeid oli õnnelikult aistinud
ja omas tegewuses ise kuulsaks ning otsitawaks arstiks saannd,
oma raamatus „Brornographia" ning sest saadik sai see rohi
inimesesoo üleüldiseks omanduseks. — Et kaer meie juures poolpõlatud wilja kirjas seisab ja ainult elajate toiduks peetakse,
seepärast oleme siin awalikult näidanud, mis lugu õpetatud
mehed meie põlgtud kaerast oskawad pidada. Niisama tulusad
ja tarwilikud on ka kaerast walmistatud söögid, milledest, kahjuks, siin kohal ruumi pole rääkida.
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Wene kaljad.
1.

Wahutaw-kali.

5 naela linaksejahu segatakse sooja weega puunöu sisse ja pannakse pisut soola hulka; peäle selle pannakse weel 10 naela jämedat
söõlutud rukijahu ja 1 nael tatrajahu nõu sisse ja walatakse niipalju
keewa wett peale, et sellest wedel taignas saab. Nüüd lastakse mõned
mles punaseks aetud puhtad raudkiwid taigna hulka ja liigutatakse
puuga alati tagasi, et kiwid nõupõhja ära ei põletaks. Pärast pannakse niipalju külmawett juurde, et taignas üsna wedelaks läheb,
lüüakse 1 nael nisujahu poolekortli pärmiga üles ja pannakse sinna
hulka. Kui ta täitsa ära on auuranud, siis kurnatakse kõik läbi sööla
ja aetakse wedelit ankru sisse. Niipea kui see ankru sees käärima
hakkab, lüüakse punn kõwaste peale ja wiiakse ankur keldrisse jääde
peäle seisma. Ka wõib wedelikku kohe tugewate fhampanja pudelite
sisse täita, mida hästi kinnitorgitakse ja jääde wahel alalhoitakse.
See on wäga mõnus jook, mida külm-fuppide juures iseäranis
armastatakse.
2. L i h t - k a l i .
30 naela rukkilinnaksid, 15 naela odralinnaksid 15 naela rukijahu,
4 naela nisujahu ja 4 naela tatrajahu segatakse kõik üheskoos sooja
weega sawipoti sisse ja pannakse 4—5 tunniks tuuma ahju küpsema.
Pärast küpsemist wõetakse pott ahjust wälja, pannakse pruuniks küpsenud paks segi puutõrde ja walatakse alalise ümberliigutamise all
3 toobri täit keewawett peale. Siis kaetakse tõrs pealt kinni, ja kui
wedelik rõõsapiima soojuseks on jahtunud, pannakse pisut sellesama
wedelikuga üleslöödud pärmi sinna hulka, segatakse kõik hästi läbi,
kaetakse tekiga pealt kinni ja lastakse niikaua soojas kohas seista,
kuni wedeliku!« kerge walge wahukord peale tekkib. Nüüd on kali
joomiseks walmis, mis ankru ehk waadi sisse täidetakse ja kindla
prundi all wilus kohas alalhoitakse. — Seesugune kali on palju
mõnusam ja terwem juua, kui Eesti odralinnasteft hapendatud kali,
mis wärskelt nõrgaseedimisega inimestele sugugi ei kõlba juua ning
wanalt, kui mädanenud wesi, ka terwete inimesele kahjulik on.
3.

Leiwa«kali.

Tahetakse 20 pudelit kalja saada, siis lõigatakse 5 naela haput
rukkileiba wiilukatets ja lastakse praeahjus läbi ja läbi pruuniks kui«
waba. — Siis pannakse pange täis wett keema ja wõetakse kohe
peale keema hakkamist tulelt maha ning lastakse esimene aur äraaurata. Leiwad pannakse nüüd puhta puuriista sisse (mis enne
tubliste keewaweega ära pesti ja auutadi, nii et ta kalja sisse puu5
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maiku ei anna), walatatse keew wesi peale, lastakse 10—12 tundi
seista ja kurnatakse läbi sööla. Paksu pole kurnamise juures mitte
waja pressida. Siis segatakse 4 loodi pärmi ja 2 lusikatäit nisu«
jahu pisku leiwawee hulka, nii et see jahusupi paksuseks jäeb ja
pannakse sooja kohta kerkima. Ühtlasi keedetakse 3-me kopika eeft
piparmündileht! mõne toobi wee sees hästi ära ja pannakse selle
hulka 1*U naela suhkurt. On pärm juba hästi kerkinud, siis kallatakse ta leiwawee hulka, niisamati ka keew, läbi jõhwsõõla kumatud
piparmündi-tee, liigutatakse kõik hästi segamini, kaetakse riist linaga
pealt kinni ja lastakse niikaua soojas kohas seista, kuni wedelikule
paks wahukord peale tekib, mida nii hoolsalt pealt ära riisutakse, et
sellest midagi wedeliku hulka ei jäe, mis seda pärast pudelite sees
wäga kangesti käima ajab. Siis walatakfe wedelik nii tasakesti, et
põhjapaks üles ei saa segatud, läbi sõõla, millele walge rätik peale
on seotud ja täidetakse pudelite sisse. Pudelid jäetakse pealt pisut
tühjaks, korgitakse tugewaste kinni ja pannakse külma kohta seisma.
— 12-ne tunnilise seismise järele wõib juba kalja pruukida.

4.

Tsitroni-kali.

5 koorimata tsitroni lõigatakse katki ja wõetakse seemned seest
wälia. Tsitroni tükikesed pannakse puhta riista sisse, kuhu 4 naela
suhkurt ja 1 nael rosinaid juurdelisatatse ja 15 toopi keewawett peale
walatakse. Niipea, kui wesi riista fees ära jahtunud, liigutatakse
l
/i nad pärmi ja 3 lusika täit jahu 1 kortli leigewee sisse ja kalla«
takse kalja hulka. Teisel hommikul walatakse weel 3 toopi külmawett. Niipea, kui tsitroni tükid ja rosinad wedeliku pinnale tõusewad ja sellele wahukord peäle tekib, riisutakse need ühes wahuga
peält ära, kurnatakse kali läbi linase riide, täidetakse pudelite sisse, pannakse igasse pudelisse 2—3 rosinamarja ja mõned riisiterad, korgitakse
hästi kinni ja hoitakje jääkeldris alal. 8 päewa pärast kõlbab kali
pruukida ja seisab nädalate kaupa hea.

Wilja-tohwi.
Et päris«kohwi inimese närwide-ühiskonna peale kahjulikult
mõjub, sellepärast oUU soowida, et seda wiljakohwiga segataks ehk
tema asemel ainult puhast wilja»kohwi pruugitaks. Ülemal oleme
juba mõnesuguseid jookisid soowitanud, siin õpetame, kuidas n i s u s t ,
r u k k i s t ja odrast wõib wi lj ak o h w i walmistada.
Puhas wili korwetatesse kohwikörwetaja sees parajalt pruuniks, jahwatatakfe kohwiweskis jämedaks jahuks ja keedetakse nip
samati kohwiks, kui päriskohwi. I g a toobi wee peäle wõib umbes
5 teelusika täit wiljakohwi-jahu wõtta, siis saab jook paras kange.

67
Ka wõib wiljalohwi hulla t a m m e t õ r u - , p i h e l g a - ehk k i b u w i t s a - k o h w i segada, ehk ka luiwatatud ja pruuniks kõrwetatud
õ u n a j a h u hulka panna, sedamööda, kuidas kellegi maitse soowib.
Odrakohwi on rinnahaigetele wäga soowitaw jook, niisamati ka
linasekohwi.

Aiatöö kalender.
Tähtsamate toimetuste ülewaade aasta jooksul.
1.

September j a oktober.

Wiljapuude ult mulla ümberkaewamine. Koorekõntsa mahataapimine wanemate puude küljest ja ärapõletamine. Haawade wällõikamine ja määrimine wiljapuude küljes. Wiljapuu-tüwede ja jämedamate okste lubjapiimaga ülemäärimine. Wiljapuude kinniwarjamine jäneste ja teiste närijate elajate eest. Wiljapuu krooni puhastamine.
2.

Detsember ja jaanuar.

Kasulikkude lindude eest hoolitsemine ja nende söötmine aias.
Pehmele ilmadega wiljapuude puhastamine liblikute muna-pesadeft
\a nende ärapõletamine puude küljes.
8.

W e e b r u a r i f t kuni märtsini.

Wiljapuude noore krooni lõikamine ja puhastamine kuni mahlajootsu ajani. Kidurate wiljapuu-kroonide noorendamine ja wäe»
mmine. Nooremate puude alt mulla kohendamine krooni lõikamise
järele. Kastikeste ülesseadmine aeda kasulikkude lindude pesaehituse
jaoks.
4.

M ä r t s ja april

Wiljapuude krooni okste lõikamine. Kõiksugu rööwikute pesade
ärahäwitamine põletamise teel. Talwe jooksul sundinud wiljapuude
põletiku- ja külmachaawade parandamine.

5. Mai.
Põuasitikate korjamine. Lehetäide wastu wõitlemine ja nende
häwilamine rohu-pritsimiste ja tolmutamiste läbi jne. ÕielõikajaJ*

mardiku läbitorgitud õienupukeste ärakorjamine; ülejäänud
kude putusale ja rööwikute ärahäwitamine igat wiisi.
5.

kasulik-

J u u n i ja juuli.

Kahjulikkude liblikute ärahäwitamine wiljapuu-aiaft. Wihmas«
ilmade järele wiljapuude liimi-rõnga uueste määrimine, et wihma
läbi maha uhutud rööwitud mitte uuesti puude õtsa ei pääseks. 8c=
hetäide wastu wõitlemine. Iärelewaatamine ja ussitanud puuwilja
äranoppimine ja ärahäwitamine.

Tähtsamad ajawilja waenlased^ja
nende häwttamine.
Nõndasama kui mitmesugused söödikud meie wiljapuid ja pöõsaid taga kiusawad, ei ole ka meie aiawiljadel teiste samasuguste
kutsumata wõõraste eest palju armu leida. Aedniku hool ja mure
olgu neid ta siil ajawiitmata minema kihutada, kui tema töö head
wilja kandma peab.
M a a l i r b u d. Kui loodus kewadel uuele elule ärkab ja
noored taimekesed oma esimesed õrnad lehekesed mulla pinnast wälja
pistawad, siis on just maakirbud harilikult esimeste rüüstajatena
platsis. Karjade kaupa, mustendates, asuwad nad lehtede kallale
ja kustutawad seal oma nälga, kuni arutihti noortest taimedest ainult
raatsitud lebesooned weel püsti seisma jääwad. Nad kiusawad agarästi weel kõige enam taimede idu-lehti ja nende järele puhkewaid
esimesi warre-lehti taga. Kuiwad ja soojad suised päewad on kir»
pudele kõige enam meele järele: siis siginewad nad arwamata hulgal
ja rüüstawad terwed aiad lagedaks, kui neile mahti antakse talitada.
Külm ja niiskus on aga nende suurel arwul siginemise loomulikuks
takistajaks.
Oleks asjata maakirpusid nende wäljanägemist poolest kirjeldada, tuna neid igaüks ju isegi õige hästi tunneb ja nad aednikule
seda rohkem weel tuttawad peaksiwad olema; palju tähtsam aga
oleks nende elu ja sigimist meie aia-wilja peenratel ja häwitamise
abinõuusid lähemalt waadata ja tundma õppida.
Meie maakirpudeft on iseäranis kaks tõugu tähelepanemisewäärt: metalliläikega rohekas-sinine (haltika оіегакеа) ja triibuline
(h. п е т о г и т ) maakirp. Mõlemad elawad nad lehtede ja taimejätiste all, kuiwade kiwide, puukoorte, müüride ja puupraaude wahel
ületalwe. Sooja kewadega ilmuwad nad wara wälja. Ema-kirb«d
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munewad oma munad üksikult taime-lehtede peale, luft neid aga
wõimata on ära tunda. Umbes poolteise nädala pärast sünniwad
nendest tõugud (rööwikud), kes altpoolt lehele sisse tükiwad ja kõwerad käigud naha ja lihakudede wahele sõöwod. Kui rööwik täiskaswanud, tükib ta lehe feest wälja ja heidab mulla fees tuppe, et
mõne aja järele kirbuna uuesti oma häwitawat tööd alata. Üleüldse
6 nädalat kulub selleks aega, et kirbu munast täis kaswanud noor
kirp taswada suudab. Suwe kuumus ja põud, nagu öeldud, on
kirpude siginemisele wäga tähtsad.
Esimene nendest kirpudest on wäga ahne söödik ja häbemata
rüüstaja. Mitte üksi wäiksete taimede noored idu- ja warre-lehed
ei wöta ta omale roaks, waid tikub isegi mitmetele puu- ja põõsasteseltsidele kallale. Kapsad, kaalid, naerid, herned jne. on noores
põlwes selle kirbu maiusroog.
Teine nendest — triibuline maakirp — elutseb enamalt jaolt
põldudel ja <i jäta seejuures ka wilja-aeda mitte rahule. Ta on
esimesest aiawiljade rüüstamises sedawõrd weel kahjulikum, et tema
rööwik just kapsa lehti söömiseks wälja walib ja nende peal elutseda
armastab, kuna esimese maalirbu rööwikud aga enamalt jaolt metsitute taimede kallal ja peal asumas on leitud. Kahjulikud on nad
aga mõlemad ja iga aedniku ja teise hool ja mure olgu neid kõikipidi häwitada katjuda.
Maakirpude wastu wõitlemisets on arutu palju abinõuusid
olemas. Mõnede mõju on arukordne, teistest aga ei taha kirbud
üleni midagi teada jne. Enam»wähem tähtsamateks tulewad aga
järgmised lugeda : A i a - w i l j a p e e n r a te ü l e r i p u t a m i n e
t u h a g a ehk peenikese t u b a ka t o l m u g a, s i i s n e n d e last»
m i n e ehk ü l e - ^ w a l a m i n e tzaisewate w e d e l i t k u d e g a ,
n a g u w i r t s a g a, k u s e g a jne., p a l a w a k i w i s ö e t õ r w a
sisse k a s t e t u d l a a s t u d e ü l e s s e a d m i n e p e e n r a - '
t e l e , k u s k i r p u sid m ä r g a t a ; p e e n r a t e p r i t s i m i n e ,
k a s t m i n e n ö e - w e e g a jne. S i i n j u u r e s o l g u t ä h e n d a t u d , et i g a w i h m a järele ka nende abinõuude mõju kaduma
wõib minna ja seda siis uuesti ette wõtma peab. Kõige kohasem,
kergem ja mõjusam maakirpude häwimmine on wift küll õigusega
a i a l o i l j a p e e n r a t e t u b l i n i i s u t a m i n e ehk k a s t m i n e
p a l a w a t e ja k u i w a d e i l m a d e g a ja nende w a r j a m i n e
k õ r w e t a w a t e p ä i k e s e - k i i r t e ee st, kõige pealt seni, tui
taimed kõwemaks kaswada on suutnud ja kirpude söödaks wähem
tõlbawad.
Ka sibulate i s t u t a m i s t a i a w i l j a w a h e l e v e e n r a t e l е kiidetakse maakirpude eemalhoidmiseks kui mõjuwat abinõu. —

K a p s a t i i r s a l a s — (ceutcrhynchus sucicollis) on
wäile, munasarnane, kumer, peält must mõne Halli triibuga, alt walge triibuline mardil. Tema tõuk on kollakas-walge,
jalgadeta wäike ussikene. See wäike mardil ühes oma tõuguga on
sagedasti meie kapsaaia kõige tigedam waenlane, seda tardetawam
weel. et ta oma huwitawat äri mulla all kapsa juurte kallal ilma
takistamata ajal, kuhu aedniku silm nägema ega käsi aitama
ei ulata.
,
Kapsa-kärsaka ema muneb omad munad noorte kapsa-juurikate
sisse ja nimelt nõnda, et enne oma kärsaga soowitawale kohale
augukese ette torkab ja siis munad sinna paigutab. Warsti ilmuwad
noored tõugud nendest wälja ja hakkawad oma ümbrust söögiks
tarwitama. Seejuures kaswawad sinna kohta kapfa-juuritate külge
paistetuse sarnased munad ja lõppeks muudab terwe kapsajuurikas ennast kärbi-lifeks tõmbuks, kus fees kärfaka-töugud hulgana
elutfewad: ölt. ehk now.-kuuks on tõugud juba täis kaswanud ja
põewad juurikust wälja mulla sisse ja heidawad tuppe. Järgmisel
kewadtl ilmuwad nad walmis-kärsakatena wälja, et oma laastamisetööd uuesti alam. Mõnikord elutfewad tõugud ka kapsa-juurikus
ületalwe ja ei karda seejuures kõige kangemat talwe külmagi.
Ainukene abinõuu nende wastu on, sarnaseid paistetanud
kapsa-juurikaid mitte peenrale jätta, waid ärapõletada ja sagedamini kapsa-aia aset wahetada.
Ka lubjatolmu tarwitatakse nende wastu ja riputatakse peeti« ^
rate peale, kus kärfakas pesitanud.
•
Siinjuures peab tähendama, et kapsakärsaka tõukude läbi rikutud juurikal mitte ärawahetada ei tohi ühe teise kapsa-haigusega,
mis peaaegu sarnane wälja näeb, nimelt:
K a p s a - j u u r i k u p a i s t e t u s e g a . Meie rahwas nimetab seda haigust ^lapsa-kelladeks" (Wiljandimaal). Kui kapfa-aias
mõnikord kapsad ära närtsiwad ja kuiwama hakkawad, siis tähendab
see pea alati juure-haiguft. Kui meie maast ühe niisuguse kapsa
ülestõmbame,
siis
leiame
sealt
alt
paistetanud juurika
See haigus tekkib harilikult liiga rammusa kapsa-maa tõttu
ja iseäranis weel siis, kui maa wärske laudasõnnikuga ehk wirtsaga
kõwasti wäetatud sai. Sarnasel wäetamise korral lööb üks seenetõug kergesti kapsa-juuriku külge ja sünnitab paistetuse munasid.
On ilmad pilwised, wõib see haigus iseenesest ära kaduda ehk päraneda, kuna kuumade ilmadega ta jõudsasti edeneb ja harilikult kapsa
ära-närtsimisega lõppeda wõib. On seda haigust märgata, siis on
parem kohe iga üksiku kapfa-juure ümbrust lubjapuruga ärariputada,
waremini mullata ehk jälle istutatakse kapsaste wahele salati-taima,
mis maad üleliia wäest rutem lahjendada aitaksiwad.
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W a l g ed k a p s a l i b l i k a d . Kapsaliblikad on harilikumad
kahjulikkudest kapsa»aia waenlastest. Iga laps tunneb neid õige
hästi. Aasta jooksul sünnib neid 2 pesakond« juurde. Wiimane
ehk teine pesakond astub suurel arwul wälja ja sünnitab meie aia«
wiljadele koledat kahju. Tõugud teisest pesakonnast heidawad talweks tuppe ja waliwad selleks harilikult niisugused kohad Wälja,
kus nende wälimus nii kergesti igaühele silma ei torka, nagu: torbaste puutüwede, wanemate aedade, plankide, müüride ja seinade
külge. Kewadel wara ilmuwad nendest tuppedest juba kapsaliblikad
wälja, ja et nii wara kapsaaias neil ühtegi teha pole, munewad nad
oma munad ümberingi metsikusse loodusesse ja nimelt niisuguste
taimede külge, kus rööwikute! toitu küllalt saadawal oleks. Kui
need rööwitud täiskaswanud, heidawad tuppe, kust nad umbes juulikuu poole peäl liblikatena uuesti orrawad. Nüüd on ka kapfa-aias
juba noored kapsad waheajal lopsakalt kaswama löönud, millede kallal emaliblikad kohe oma munemise tööd algawad. Iuuli-kuuft kuni
oktobri-kuuni munewad nad suure õhinaga oma arwamata hulgad
mune kapsaste, jne. lehtede külge ja kõik fee aeg siginewad siis ka
alatasa noored kapsa-uösid juurde. Kapsa-uss on imekärmas munast
wälja wõrsuma, kui aga ilmad wähegi seda lubawad. Niisuguse
jõudsa siginemise juures näib kapsakaswatamine üleüldse wõimata
olema ja oleks seda tõepoolest ka, kui mitte kapsa-ussil juba looduses eneses, putukate seas, weriwaenlasi ei oleks. Ligi а/а kõigist
lapfa-ussideft ja nende tuppedest langeb neile saagiks. Ka ilmade
niiskus ja külm surmawad neid.hulga kaupa.
Kapsaliblikaid on 3 perekonda: 1) k a p s a l i b l i k a s (ріеris brassicae), kelle tõugud õreda karwaga, kollaste, sinikas-roheliste
pikuti joontega, wäikeste, mustade, karwaste käsnadega ussikesed on.
Nad armastawad kapsaid, rõikaid, rediseid jne. kõige rohkem häwilada. 2) N a e r i l i b l i k a s (pieris гарае) sigitab sinikas-rohilise, peenikese, walge-karwase, kollase selja-joonega ja kollaste täppi«
joonelise jalgadega ussi, mis enamasti nendesamade aiawiljade peäl
elutseb, nagu kapsa-uss. 3) R a p s i l i b l i l a (pieris napi) tõuk
on peolt ristitriibuline, kahwatu sinikas-roheline, kitsaste, kollaste
selgtriipudega, musta- ja walge-käsnaline ussikene, mille pea ümber
ja kahel pool külgesid mööda hallid karwad kaswawad.
Kapsaliblika tõugud on nõnda wisad häwitada, et õiget rohtu
nende wastu weel olemasgi pole. Ainukene abinõuu on, neid kapsalehtedelt juba munadena häwitama hakata ja nimelt on iga kahe
päewa tagant kord seda puhastamist ette wõtta.
Ka kapsa-ussi tuppesid peab ärahäwitama, mi palju kui neid
üleni silma puutub, selle juures ei tohi aga nendesse tuppedesse
puutuda, kus peäl ehk fees wäikesed tougukesed hunitus walge loori
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all leida on. Need tõugukesed ei ole mitte tapja-ussi munad, nagu
rahwas arwab, sest rööwitud ei mune üleüldse mitte, waid ühe pisikese waablase munad, kes need kapsa-ussi kehasse munes, kus nad
kaswama peawad ja seejuures kapsa-ussi tühjaks wõiwad imeda;
nendest wäikestest waablase-töukudest sünniwad jälle waablased, kes
nagu kapsa-ussi ja selle sugu häwitajatets loodud on.
Walged kapsaliblikad on päewalinnud, tuua kapsarüüstajate
seas weel ööliblikaid leidub, nagu:
M u s t j a s k a p s a l i b l i k a s (mamestra brassicae). Seda
liblikat ei tunta mitte nõnda hästi, sest et ta ainult öö ajal ümber
lendab ja muneb, seda rohkem aga on tema rööwitud meile tultawad. Need sööwad endid kapsa-peade sisse ja lehtede wahele, ja
määriwad oma söödamaa^ musta sõnnikuga kokku, mis wihma ajal
wälja hakkab imbuma. Ümargune augukene kapsalehe ehk pea sees
näitab, et sealt musta kapsaliblika uss sisse on pugenud ja südames
närib. Need tõugud on noorest pärast helerohelised ja elawad nie
kapsa-lehtede peäl, kuna wanemast päwast nende karw tumedamaks
muutub ja nad siis ka kapsa peade sisse tuliwad. Ka neid tõukusid
wõib ärakorjamise teel häwitada.
Ka p õ u a s i t i k a s oma t õ u g u g a on aiawiljale suureks
häwitajaks,nii juurewiljale kui ka lehtedele. P o r g a n d i - k ä r b e ß
(psiia roseae) oma tõuguga wõib sagedasti porgandid nõnda ära
häwitada, et midagi järele ei jää
Nõndasama hädaohtlikud on kaalidele, peetidele ja naeristele
kõwakoorelifed, siledad, walged ilma jalgadeta k ä r b s e - t õ u g u d
ja w i l j a p õ r n i k a (lõksulööja) tõugud ehk j u u r e u s s i d . Abinõuu nende wastu on, nimetatud juurewiljasid mitte wärske sõnnikuga wäelatud maa peale istutada ega külida. Aiawilja ei tohi
mitte paksult kaswatada. Kus neid lärpse ja mardika tõuke peenrate
sees on märgatud olema, aitab nende wastu ka f eebiweega
p e e n r a t e kastmine.
T u h a t j a l g n e (Julus falax \a guttulatus) on aiaviljade, nagu ubade, kartulite jne. esimeste narmasjuurte suur rüüstaja
ja kõikide köögikaswude juurte rikkuja. Mõni tõug nendest, nagu
guttulahis, huwitab suurel hulgal maasika-taimi ja walmid maasilaid himukalt. Tuhatjalgne on pikk, hulgalüliline, paljude jalgadega
ussikene, kes oma munad maa sisse muneb, milledest noored ussikesed kewadel wäljatulewad, kelledel harilikult ainult kolm paari jalgu
»«. Neid on üleni 200 seltsi, milledest ka meie juures mitu seltn
ette tuleb. Need ussikesed on kõwad, traadisarnased ja kisuwad ennaft puhkades rõngasse kokku.
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ШаЬ elawad maa sees kiwide wahel ja sambla sees. Neid
wõib sellel teel häwitada, et nad ennast söödaga kokku meelitada lasewad. Kartuli tükikesed sa ära rikutud maasikad on neile kõige paremaks söödaks.

Kurtide kaswatamisest
H. Kiwisild.

Möui hea aasta on sellest möödas, kui „sibulawenelased"
külatänawates rändasiwad ja talunaestele sibulaid rukiste, õunte,
räbalate ja muude asjade wastu wahetasiwad, ehk ta puhta raha
eeft müüsiwad. Meie maal siis sibula eluft midagi ei teatud ja paljudgi arwasiwad, et neid meil sugugi wõimalik ei ole kaswatada.
Ent ja sealt kogutud teated ja katsed aga näitasiwad, et sibul meie
päikese all sugugi halwemalt ei kosu, kui Peipsi kaldal. — Sibulawenelased kadusiwad aegamööda, sibul aga jäi meie köögiwilja aidadesse edasi elama ja tunneb ennast seal üsna kodus olema. Praegu«
se! ajal rändab meile Wenemaa poolt kurkide pruukimine sisse, olgugi et ^kurgiwenelased" meile just liiga tuttawaks saanud ei ole.
Laatade peäl oleme neid siisgi näinud. Kahtlemata ei kao ka kurgid mitte jäädawalt meie aedadest, waid lagunewad ühtelugu laiemale. Küll on kurkisid meie kliimas hoopis raskem kaswatada, kui
sibulaid, siisgi, tui hoolt, head tahtmist ja wisadust ei puudu, wõiwad nemad pea igal aastal meie laual oma osa etendada ja linna,
suwituspaiga ehk fupeluskoha lähedal elanikule oma jao rahalist
kasu tuua.
Kurgi (Cuhumis sativus L.) isamaaks loetakse palawat
Indiamaal». Sealt on ta aastasadade jooksul pikkamööda põhjapoole rändanud ja wiimati Läänemere kaldale ja kaugemalegi jõudnud. Huwitaw ja õpetlik oleks selle üle mõtteid mõlgutada, kuidas
palawa tropikakliima taim aegamööda oma elutingimisi nii palju on
muutnud, et ta ka meie karedas kliimas kosuda wõib. See wiiks
aga liiga kaugele kõrwale. Pöörame sellepärast kurkide juurde
tagasi.
Kurtide kaswatamiseks peame köögiwilja aias sooja, külma
tuulte eeft kaitstud koha walima, kuhu terwe päew õtsa päikene
takistamata wõiks paista. Madalad kohad, kus sagedasti udu
seisab, on kahjulikud, ta sowimaa ei ole soowitaw, iseäranis sellepärast, et ta liiga kaua külm seisab. Maapind olgu tublisti haritud liiwakas-sawine must muld, millele rohkesti mädanenud hobuse
sõnnikut, komposti, lehe- ja puuprügi mulda juurde tuleb lisad«.

Kewadel oleks wäga hea turgimaale tubli kord wärsket hobuse sõnnitut anda ja sügawalt sisse künda ehk kaewata. Selle sõnniku
peatähtsus ei ole mitte rammutus, waid mulla pinna soojendamine.
Kurkide kaswatamises on soojus eluküsimus. 5°R. juures ei tõusc
kurgi seeme sugugi üles ja wõib pikkamööda ära mädaneda. Niisamati surewad ka ülestõusnud taimed tähendatud temperatura juures ajajooksul ära. 8—10° soojusega edeneb kurk üsna wiletsalt \a
tui külmad tuuled ja wihm kauemat aega wältawad, siis jääwad
taimed sagedasti elu ja furma Peale põdema. Kui aga maapind
sisse küntud ja mädanema läinud sõnnikust, olgugi wähe, sooja lisaks
saab, siis ei külmeta taime juured mitte nii ruttu ära ja kurk wõib
hoopis kauem halwade ilmade mõjude wastu panna. Kõige rõõmsamalt edenewad kurgid, kui õhu soojus 15—20" ümber seisab ja
soe wihm ei puudu. Üksikud jahedad päewad ja öökülmad 0—1"
ei ole kurkidele mitte elukardetawad, kui taimi sellel ajal sugu kailseda ehk rawitseda.
_____»___^^_»»^«^»„
Kurkide istutamise aega on raske kuupäewa peale määrata,
see sündigu siis, kui öökülmad juba kadunud on ehk ainult harwa
wõiwad juhtuda, seega suuremalt jaolt mai-kuu lõpul ehk Iuuni-kuu
esimestel päewadel, kui kewade hiline on. Selle juures peaks ka
looduse edenemist tähele panema: kui puudel noored lehed otsas on,
siis wõib loota, et ka kurgid kaswada wõiwad. Korralikkude ilmadega wäliad warasemate sortide kaswuaeg kuni esimese wiljakandmiseni lVa—2J/2 kuud ja selle järele kestab wiljakandnnse aeg weel
enam tui kuu aega. Nõnda tarwitawad warasemad kurgid 3—4
sooja kuud. Need oleksiwad juuni-, juuli- ja augusti-kuu, ning lisa
tuleks wahel weel mai- ja feptembri-kuudelt. Siit näeme, et meil
lahtise peenra peäl kaswatamiseks ainult kõige warasemad sordid
kõlbawad. Kui hilised sordid, mille kaswuaeg üksi juba kolm kuud
kestab, on meil lühikese suwe tõltu liiga rasked kaswatada ja sellepärast läheme edaspidi nende ifesraldustest waikides mööda, olgugi,
et õppinud aednikud, kellel kõiksugused abinõuud ja harjumine käepärast, nendest jagu saawad. Lühikese suwe ja muutliku sügise pärast oleme sunnitud, mida warem seda parem lülima ja sagedasti
la külwi uuesti kordama, kui esimene külw öökülma ehk muul põhjusel ei õnnestanud. Uuesti külwates peab ettewaatlik köögiwilja
kaswataja katsuma möödaläinud aega tagasi wõita, et taimel ikka
weel tarwilik aeg kaswamiseks ja wiljatandmiseks üle jääks ja ta
«itte sügisel halladele ohwriks ei langeks. Sellepärast peab aednik
kardetawal ajal silmad hoolega lahti hoidma ja nõuu leidma, kuidas
igatsugu kimbatustest wälja saada.
Kurtide kuiwamist toimetatakse mitmel wiisil: niisutatud ja
niisutamata seemnetega otsekohe peenrasse wõi esialgselt llaas-lawas.

triiphoones ehk toas kaswatatud idudega ja taimedega. Niisutamata
leemnete otsekohe peenrasse külwamine on oma lihtsuse pärast kõige
kergem, pole ju siin mingisuguseid iseäralitka esialgseid toimetusi
tarwis ette wõtta. Sagedasti ei lähe ta aga mitte korda, olgu et
seemned piimale läksiwad ja üles ei tõusnud, ehk öökülmad idukesed
ära riisusiwad. Niisutamata seemneid wõib mõni päew enne oodatowate öökülmade kadumift külwata, siis tõusewad nad kohe külmade
järele üles ja sellega wõidame sügisel mitu päewa. Harilikult tõusewad kurgid 5 - 8 päewa pärast kuiwamist üles, wõiwad aga külma
maa sees ka kaks nädalit tarwitada. Niisutatud seemned tõusewad
hoopis rutem üles, selle järele kuidas majafoojus on ja kui kaua
niisutamine ehk idandamine kestis. Niisutamine sünnib kõige paremini
niiske wildi fees 15—18°R soojuses, nii saua kui esimesed juure
otsad ilmuwad. Selle juures tuleb hoolega tähele panna, et seent*
ned ja Wilt mitte ajuti ära ei kuiwa, mille läbi seemned kergesti
idanemise wõimu ära wõiwad kaotada. Niisutatud ja idanenub
seemneid peame aga hiljemalt soojema maa sisse külima, sest külma
ja märja maa sees lähewad nad sagedasti mädanema. Taimede
kaswatamiseks läheb juba klaaslawa tarwis. Selleks tuleb kesk
mai'kuud ehk pisut warem wäike osa hariliku poolsooja lawa wõimalikult kõige kergema mullaga täita (mädanenud lehemuld; kuiwadeft lehtpuu metsadest korjatud päälmine õhukene mulla kord, kust
mädanemata lehed, puupiügi ja pulgad wälja on sõeluiud) ja, kui
muld paar päewa on soojenenud, sinna kurgi seemned üsna paksult
külida, et mitte asjata ruumi raisata. Niipea kui taimed üles tõu«
sewad, tulewad nad otsekohe peenrasse istudada ja pole sugugi tarwis nii kaua oodata kuni tinalehed (idulehed) täiesti lahti on löönud. Noored idud kannatawad hoopis kergemini ümberistutamise
ja õhu muutuse ära ja peäle selle on idul sellel ajal alles üks pääjuur olemas ja kõrwalised harukesed toguni wäikesed, mille tõttu
teda hoopis kergem on wigastamata lawaft wälja wõtta ja peenrasse istutada. Kurk ei salli köigewähemat juurte wigastuft ja sellepärast tulewad kõik wigasaanud taimed istutamise juures wälja wisata, et mitte ilma asjata aega ja maad raisata. Lawaft wälja ismtamine sünnib järgmiselt: taimed tulewad kõige suurema ettewaatusega wäikese puust labidaga wälja kaelata ja taldreku peale wee
sisse lasta, tt nad enne istutamist mitte ära ei närtsiks. Selle järele pistetakse enne walmis rehitsemd peenra sisse terawa orgiga
paras auk, kuhu wõimalik oleks lahedasti idutefe juurt kuni tinalehtedeni lasta ja wastatakse muld, uue orgi pistega esimese augu
kõrwa, juure wastu kinni; selle juures ei tohi mitte mulda liiga
kõwasti juurte wastu muljuda, et õrn taim wiga ei saaks. Peäle
islutamift on tarwis peenart peene sõelakesega kastekannust walada

seda tähele pavntS, et ühed taimed mitte mullaga kinni aetud ei
jääks. Esimestel öödel pärast istutamist on wäga soowitaw taimefid ole mattidega ehk ümber kallatud tühjade lillepottidega kinni
katta ja päewal heleda päikese ja iseäranis külma tuulte eeft kaitseda. Klaaslawa puudusel wõib idusid ta soojas toas kaswataha.
Selle tarwis lülitakse seemneid suure lillepoti sisse saepuru sekka,
kusjuures pool potti saepurude all mullaga tuleb täita. Kui idud
üles tõusewad, siis tuleb nendega niisamati toimetada, kui eespool
kirjeldatud. Suuremaid kurgi taimeid kaswatatakfe triiphoones^
klaaslawas ja kui neid ei ole, ka kaitstud fõnnitu-lawas, ning hädakorral wäiksel arwul kas toas akna peal. Selle tarwis wõetatse
tarwilik arw 2—272 werssokilisi lillepottisid, täidetakse mätta mullaga *), kuhu juurde kolmas osa lehemulda, mädanenud sõnnikut ja
sugu liiwa on lisatud, ja tülwatakfe igasse potisse 8—4 enne walmis idandatud seemne tera. УЯиіЬщх ei pea unustama iga poti
põhja enne mullaga täitmist võti tükikene panna, et wee auk ära ei
umistaks. Kellel mätta mulda käepärast ei ole, fee peab muidugi
hea köögiwilja aia mullaga leppima. Peale külwi walatakfe potti»
sid 10—25°R. weega, nii et wesi alt wälja jookseb ja hoitakse neid
15— 18° soojuses. Maigust ei ole esiotsa mitte tarwis, aga kui
seemned üles tõusewad, siis peab potid wõimalikult klaaside lähedale.asetama ja hoolega wärsket õhku andma, et taimed mitte walgufe ja õhu puudusel wälja ei wenits. Valamiseks ja pritsimiseks
tarwitatagu ikka ülemaltähendalud soojusega wett. Edaspidi, tui
taimed edenewad, tulewad nõrgemad wälja kitkuda ja igasse potti
1—2 tükki jätta. Sarnasel wnsil wõib triiphoones ji klaaslawas
lurkisid terwe kuu aega warem enne peenrasse istutamist külida ja
kaswatada, seega aprilli-kuu lõpul ehk mai-kuu hakatusel. Kaitstud
fõnnikulawas ja toas kaswatades peame aga hiljemalt külima, umbes paar nädalat enne istutamist. Enne peenrasse istutamist peab
taimesid pottide sees lahtise õhuga ära hajutama, mis feega sünnib,
et nädalat poolteist enne istutamist taimesid jahedamalt hoitakse ja
nendele ühtelugu rohklm ja rohkem wärsket õhku antakse ja wiimati
raamid esiotsa päewal, pärast ka ööseti pealt sootumaks ära jäetakse.
Sagedasti wõib näha, kuidas soojas ja kinnises õhus üles taswanud
taimed peenra peal nii wiletsalt edenewad, et nendest midagi wälja
*) Arumaade pealt lõigatud inullatord, 11/г—2 wersfoli paksune, umbes
niisugune, mida haudade ülestegemlsels surnuaial pruugitakse. Sarnased m2ltad tulelfiwad juba lewadel walmis lõigata ja üksteise peale rohi allapoole
laduda. Hea oleks iga mätta korra wahele kord sõnnikut panna. Sügise
poole tulewad labidaga peeneks hakkida ja kui wõimalik weel wirtfaga rammu«
taba ja tublisti läbi segada. Sarnane muld ei peaks ühelgi aiapidajal puud»ma, kellel köSgiwiljabega ja lilledega triiphoones ja lawades tegemist on.
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ei tule, ehk paremal korral jääb nende wiljatandmine weel hiljemaks, kui otsekohe peenrasse kütitud ja seal üles kaswanud kurkidel.
Wälise õhuga harjutalud taimed aga hakkawad kohe jõudsasti
kaswama ja kannawad wähemalt kaks nädalat warem wilja, kui teijed kurgid. Istutamine ise sünnib järgmiselt: pott taimega pööratakse parema käe sõrmede peale kummuli, kusjuures taime wars läbi
sõrmede alla lastakse ja lõödakse parema käe päkaga nii kaua alt
üles wastu poti äärt. kuni pott ülesse kargab ja taim ühes mullaga
peo peale jääb. Sealt istutatakse ta ühes mullaga Veemasse ja
walatalse peale istutamist harilikul wiisil. Esimestel öödel pärast
istutamist tulewad taimed tühja pottidega kinni katta ja õhtutel
20—25° weega pritsida. Kui ilmad halwad on, siis on parem mõni
päew oodaia ja istutamiseks ilusamad ilmad walida.
Enne külwi ehk istutamist kui maa kurkide tarwis walmis on
rammutatud, ümber küntud ehk kaewatud ja mõni päew soojenenud,
tulewad peenrad walmis teha. Peenarde laius on harilikult l 1 /»—2
arssinat ja wagudel pool arssinat. Kõige enne mõõdetakse peenrad
ja peenra waod wälja ja märgitakse puulikkudega« peenarde ja wagude otsanurgad ära, siis tõmmatakse nöör pikuti üle peenra ühest
nurga märgist teise ja wisatakse wagu nööri mööta labidaga
puhtaks. Ule kolme wersfoki sügawaid wagusid leha ei maksa, olgugi
ct kõrgemad peenrad soojemad on kui madalad. Selle wastu kardawad kõrgemad peenrad rohkem kuiwa, raiskawad maad ja tarwitawad rohkem tööjõudu. Üleüldiselt tulewad waod siis sügawamad
leha, tui ma wesisepoolne ja külm on ja madalamad — kui maa
kergesti kuiwa kardab. Madala kohtade peäl, kus karta on, et wihma
wesi wahel maa peale seisma juhtub jääma, tulewad waod nii ajada,
et wesi ära wõiks jooksta. Sarnastele kohtadele oleks juba parem
tuttisid mitte istutada, sest et seal ööseti palju kastet heidab ja öökülmad wara juhtuwad. Kui waod walmis on, siis täkfitakse peenrad kõblasega ehk labidaga nii sügawalt läbi kui wõimalik ja lehlakse sellejuures tõik suuremad mullatükid peeneks. Siis töötatakse weel
raudrehaga, kusjuures mullatükid, mis peeuels ei taha minna, kiwid ja
rohu juured Wao sisse riisutakse. Lõpeks tõmmatakse nöör weel kord listi
üle kõige peenarde otsade ja tehtakse nad kõik ühte liini; niisama parandatakse ka wagude küljed peenarde wahel rehaseljaga ära, nii et
nendel ühesugune wiisakas wäljanägemine oleks ja koristatakse toegudeft kõik mulla tükid, kiwid ja rohu juured parajale paigale.
Poolteise arssina laiuse peenra peale külwatakse kaks rida kurkisid, mida järgmiselt toimetatakse: üle peenra, kuus wersfoki äärest
laugel, tõmmatakse pikuti nöör ja tehtakse nööri kõrwa kõblasega
1— 2 wersfoki sügawune wagu; selle järele tõstetakse nöör peenra
teisele äärele jälle pcenrawaoft kuus wersfoki ja tehtakse teine wagu,

mis esimesest seega 12 werssoti kaugel seisab. Kahe arssinalise peenra
peale mahutatakse kolm rida, nõnda et read üksteisest ja peenrawagudeft ühetasa 8 werssoki kaugele tulewad. Muromi kurgi taimede
wahele üksteisest reas jäetakse 3—4 werssoki, Borowski, Wäsnikowi
j . m. poolwarastel kurkidel aga 5—6 werssoki ruumi. Idandamata
ja idanenud seemneid lülitakse 3—4 seemne tera ligistiku ülemal
tähendatud wahedega, kuni terwe peenar tais on. Peale külwamist
kaetakse seemned kompostiga ehk lehemullaga tollisügawufelt kinni, et
taimel kergem oleks ülesse tõusta> kui hariliku mulla alt. Iseäranis
tuleb seda siis tähele panna, kui maapind sarnane on, siis wihmadc
ehk walamise järele kergesti koorikese peale tõmbab. Valamist tuleb
ainult siis ette tvõtta, tui maa Ища kuiw on, muidu aga mitte.
Iseäranis kuiwa kardawad idanenud seemned. Klaaslawades kaswatatud idud ja taimed istutatakse niisamasuguste ülemaltähendatud
wahedega peenrasse, esimesi 2—3 tükki, teisa üks ainus, harwa 2
tükki üyte kohta. Valamine on siin juba tingimata tarwilik, nagu
eespool tähendatud.
Enne külwamist ehk idanemist on kasulik tarwilik osa seemneid
mõne weeriista sisse kallata ja seal niikaua neid segada, kuni köit
seemned märjaks on saanud, siis langewad kõik head seemned põhja
ja kolud jäewad peale. Sarnaseid kolusid on sagedasti wäga palju,
iseäranis Borowski kurgi seemnetes, nendest ei ole aga. talgi kurki
loota ja tulewad sellepärast ära wisata. Üksi Põhja langenud seemwiest on tugewaid taimesid loota.
Peale selle on parem 2—4 aastaseid seemneid pruukida, »endeft kaswawad wiljakamad taimed kui üheaastasleft seemnetest. Wiimased kaswawad sagedasti liiga lopsakalt ja kannawad suuremalt
jaolt isaseid õisa, millest wilja ei kaswa. Kui wõimalik ei ole wanemaid seemneid muretseda, siis peame nooremaid seemneid talwel,
ahju lähedale riputades, tublisti kuiwatama, et nad rutem wananeksiwad ja selleläbi wiljakamaks faaksiwad.
Kewadel, kui kurgid istutatud ja sagedasti ka ilusti kaswama
on läinud, ei wöi meie sugugi julged olla, et öökülmad jäädawalt
mööda läinud on, waid sagedasti just kõige ilusama kewadise päewa
järele näpsab külmataat meie lootused ühe ööga ära. Kui aeg warasem on, siis wõib uuesti istutades weel asja parandada. Hiljemalt ei aita seegi enam, sest uued taimed sattuksiwad sügisese halla
kätte. Nõnda häwitats hiline külm meie wiimase lootuse. Selle
õnnetuse ärahoidmiseks peame juba talwel tarwiliku osa õlemattisid
walmis tegema, millega wõimalik oleks terweid peenraid, öökülma
kartes, kinni katta. Kubas õlemattisid walmistada, siin kohal kirjel«
dama hakata, oleks natukene raske ja wiiks liiga kaugele, olgugi ei
see töö.nii lihtne on, et igaüks, kes seda kord silmaga on näinud,

so neid teha ostab. Kõige parem oleks naabrimöisa aedniku juurde
minna jo teda paluda näidata, kuidas mattisid seotakse. Matid tulewad sugu pikemad teha kui kurgi peenar lai on, et üleliigsete õtsadega wõimalik oleks ka peenra küljed kinni katta, et külm tuul mitte
alla ei peaseks. Peäle kurkide istutamist tulewad peenarde peale
teiwastest 3—4 wersfoki kõrged telingud teha, mille peale tarbekorral
matid laotatakse, ilma et nad taimi puruks teeksiwad. Õlemattidega

katmine on wäga mõnus ja wõib nendega lühikese ajaga suure tust
maad kinni katta ja lahti wõtta. Päewal, kui peenrad lahti seisawad,
tulewad matid teiwast« najale ümber kurgi peenraid püsti lahti lao»
:ada külma tuulte eest kaitseks ja et nad ise ka paremini kuiwaks.
Kui matid tubli nööriga on seotud ja mitte ilma asjata wihma käes
ci wedel«, iseäranis hunikus maas, siis wõiwad nad kergesti kolm
tcwadet oma tohust täita. Kui wiimati öökülmad jäädawalt kadunud
on, siis tulewad matid päewa käes põhjalikult ära kuiwatada ja kuhugile katuse alla kuni tulewase kewadeni seisma panna*). Sügisel
?a talwel on tarwilik mattisid mõni kord läbi waadata, et näha, kas
hiired mitte nende kallale ei ole asunud. Mattide puudusel wõib
kurgi taimi ka kummuli pööraiud tühjade lillepottidega kinni katta.
Nendega on aga hoopis tülikam toimctada kui mattidega ja suuremad taimed ei mahu wiimati enam pottide alla. Koguni wilets wiis
rn lahtiste õlgedega ja okstega peenarte katmine, kusjuures palju
taimi wigastada wawad, peenrad risu täis aetakse, asjata aega
raisatakse ja wiimaks taimed ikka külmast ära lastakse wõtta. Ots»
larbekohasem oleks weel roguskisid pruukida, need kaitsewad ainult
nõrga külma eest ja oleks kõige mõistlikum neid sügise poole tarwilada esimeste hallade ajal. Roguskitega on weel kergem toimetada,
kui mattidega ja ei tarwitaks nad sügisel mingisuguseid telinguid,
waid neid wõiks otsekohe wäikese ettewaatusega peenra peale laotada.
Kui öökülmad möödas on, fiis tulewad kõik nõrgemad üleliigsed
taimed wälja kitkuda ja iga koha peale 2—3 tükki jätta. Suwe
jooksul tulewad kurgid kaswu ajal paar korda mullata, kuiwal ajal
tublisti walada ja rohust puhtad hoida. Kiikumise ajal ei pea mitte
warsi ühest kohast teise nihutama, sellepärast et mulla peäl seiswateft
warre sõlmedest sagedasti uued abijuurekesed ilmuwad ja omalt poolt
taimele lisa toitu muretsewad, mille läbi kurk jõudsamini edeneb.
Kuigi neid juurekesi ei ole, siisgi ei salli kurk warte liigutamist ja
wõib selle tagajärjel põdema jääda; igatahes jääb kasw paariks
päewaks seisma, kuni lehed endisesse seisukorda päikese poole on
pööranud. Wahel juhtub et peenrad mingisugusel Põhjusel rohkem
*) Suwiste hallade ajal juuli» ja augustiluudet peab muidugi la peenrad mattidega kinni tatma, fee on niistnna tähtis lui kewadel.
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ära rohtuda on saanud, kui see juft soowitaw on, siis ei pea «ilte
neid umbrohwsid wälja kiskuma, mille külge kurgi wääned ennast
on põiminud, ainult nende latwu wõib murda et nad liiga tugewaks
ei lähe ja kurkisid ära ei lämmata. Kui kurgid enne õitsemist parajal
wiisil edenewad, siis ei ole mitte tarwis neid rammuweega ehk kunstsõnnikuga kiiremale kaswamisele sundida, küll aga siis, kui nad ilnsa
ilmadega wisalt edenewad. Kurk on, nagu teada, sarnane taim,
millel ühed õied isased ja teised. — emased on. Esiotsa ilmuwad
isased õied ja mõni päew hiljem wõib ka emaste õite nuppusid näha,
mida sellest kergesti ära wõib tunda et õie punga all tulewane kurk
juba näha on, muidugi koguni wäikene. Lahja maa peäl juhtub sagedasti, et emaseid Sisa rohkem ilmub, kui nõrk taim neid kanda
jõuab, siis on wäga tarwilik peenari wirtsaweega kasta. Sagedasti
juhtub emaste õite rohkus weel wilude ilmade pärast kurgi kaswu
ajal; sarnasel korral edenewad kurgi taimed suwe jooksul wäga pikkamöõda ja lähewad wiimaks paari kuu pärast emasid õie nuppusid
täis, siis ei aita ka rammrnamine midagi, waid warred lähewad
ühes õitega kollaseks ja surewad wiimaks sootumaks ära. Terwelt
peenralt nopime siis ainult 3—4 poolwigaft kurki. Liiga rammusa,,
iseäranis wärske elaja sõnnikuga rammutatud, maa peäl ilmuwad
kurgi lihawatel wartel suuremalt osalt ainult isased õied ja wäga
wähe wiljaõisi, siis on juba kasulikum warsa ühest kohast teise nihutaba ja abijuured ära häwitada. Sellega takistame kurgi kaswu ja
sunnime teda wiljaõisi looma.
Õitsemise ajal ei tohi kurkisid mitte pritsida, ka kastmisega
peab ettewaatlikult toimetama ja mitte liiga palju õisa märjaks tegema. Wihmased ja udused ilmad on sellel ajal iseäranis kahjulikud,
sest nad takistawad suurel mõõdul õite tolmamist. Ilmade wastu
on aga raske wõidelda. Wäikese peenra peäl wõiks tatsuda taimeiö
pikemate wihma waheaaegadel, kui õied weest ära on tahenenud,
kunstlikult sugutaba ehk tolmutada. Selle tarwis tulewad walminud
isased õied enne toas tarwilikul! ära kuiwatada. Kunstlik õite tolmutamme tarwitab aga tubli osa asjatundmist ja wiidad aega, sellepärast on wist asjata seda siin kohal pikemalt kirjeldada. Need aednisud, kellel klaaslawad on, teewad kõige paremini, kui nad õitsemise
azal peenrad klaasraamidega pealt kinni katawad, et wihma wesi
ligi ei peaseks, muidugi nii et õhk takistamata alt läbi wõib käia.
Ka wõiks selleks otstarbeks majade teisi aknaid tarwitada, kui pereisa. nõuus on. Vihmastel aegadel on kasulik kurkidele puulaastukesi
ehk muud sellesarnast alla panna, et nad mitte wastu märga maad
ei puutuks ja selle tõttu mädanema ei läheks.
Kellel soow on kurgi seemneid kaswatada, sellel tuleks järgmisi
näpunäiteid tähele panna: Wäikeses töögiwiljaaias ei pea mitte r«h-

fem tui ühte sorti turtisid kaswatama, et sordid mitte ristamisi tolmamise läbi segamini ei läheks. Kellel rohkem sortisid on, kui üks, see
peats kurgi sordid üksteisest sülda 30—40 kaugele istutama ja wõimalikult weel nii, et nende wahel puud ehk põõsad. Seemnete tarwis
tulewad esiotsa köit need taimed ära märkida, mis kewadel halwade
ilmade ajal teistest paremini edenesiwad ja iseäranis öökülmadele
w^lstu paniwad. Nende seast tähendatakse pärast jälle need taimed
ära, mis kõige enne õitsema hakkasiwad ja wiimaks walitakse lõpulikult need wälja, mis kõige enne ja teistest rohkem täiewormilisi kurkisid kannawad. Sarnase waliku järele wõime loota, et meie kurgi
pidamine mitte tagurpidi ei lähe, waid ajajooksul paraneb ja kindlama aluse saab. I g a wäljawalitud taime peäle ei pea mitte rohkem
kui 3—4 seemneturki jätma, ja kõik pärast ilmunud õied tulewad
wälja lõigata, et taim tõik oma jõuu ainult seemnete walmistamiseks
wõiks tarwitada. Seemnekurgid märgitagu punase riide tükikesega
ehk mõne muu silmapaistwa märgiga ära, et neid pärast mitte ära
ei unustaks ja kurkisid korjates kogemata üles ei nopitaks. Seemnekurgid jäetakse niikaua kui wõimalik peenra peale, kuni warte kuiwa»
miseni. Kui aga öökülmad ilmuwad, siis peame nad enne ära korjäma, sest tahegraadiline öökülm rikub sagedasti kurgi seemnete idanemise wõimu sootumaks ära *). Korjatud kurgid tulewad kuhugile
päikese paistele laiali laotada, kus nad aega mööda walmiwad. Kui
ilmad külmaks lähewad, siis pandagu nad sooja tuppa aknaaluse
laua peale päikese paistele edasi walmima. Mõne nädali pärast, km
kurgid pehmeks on läinud, eht kõige wähemalt lõhki lõigates seest
wesist illllaolift haisewat lima täis on, tulewad nad noaga pikuti
lõhki lõigata ja seemned ühes limaga weeriista sisse lasta, kuhu nad
mõneks päewaks hapnema jääwad. Kui seemned warem eht hiljem
soojuse järele waadates segust ära hakkawad lahkuma ja põhja langema, siis on aeg käes neid puhraks pesta. Selleks wiidagu segu
kuhugile suurema wee augu ääre ja õerumgu lima läbi sõela mitmefordjc weega pestes seemnetest wälja. Et töö jõudsamini läheks, wõib
seemne segu enne pesemist liiwaga ehk tuhaga õeruda, siis läheb
lima seemnetest hoopis rutem lahku. K u i pesemine lõpetatud, sits
wajutagu sõel seemnetega weel kord ettewaatlikult, et seemneid üle
ääre wälja ei kalla, poolest saadik wee alla, segatagu seal seemned
paar korda läbi ja antagu nendele natukene aega sõela Põhja peäle
langeda, siis wajutagu sõel aga üleni wee alla ja lastagu peale
jäänud kolud seemned wette jääda, nendest ei ole midagi loota, olgugi
*) Siin räägitakse toguni hiliste öökülmade üle. lui juba warsi hmfc
on oodata. Muidugi ei tohi warase öötülma ajal, tui seemnelurl alles rohe«
line on ehk kollaseks hakkab minema, neid ära korjata, waid peame taimefiG
hoolega, õlemattidega kattes, külma eeft kaitsma.
•
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et nad üsna ilusad wälja näewad. Lõpulikult puhtaks pestud seemned tulewad riide peale õhukeselt laiali laotada ja päikese paistele
kuiwama panna, milleks 9 — 7 sooja päewa ära kulub. Pilwist
. ilmadega peab neid wähekõetud rehetoa ahju peäl pitkamisi kuiwalama. Kuiwatatud seemned hoitakse kuiwas soojas kohas alal, kuhu
hiired ligi ei pease, kes nende peale wäga maiad on. Paarkuud
seisnud seemned proowitakse idanemise wõimu poolest ära, et teada
oleks, kui suur nende kaswu protsent on. Hästi hoitud kurgi seemned wõiwad 8—10 aastani seisw, enne kui nad idanemise wõimu
kaotawad.
Kurgi sortidest esimesel kohal tuleb ^Muromi kurki" nimetada,
mis oma warajufe. wäljakannatuse ja wiljakuse pärast laialt kuulsaks
on saanud. Põhja- ja Kestwenemaol kaswatatokse uba wäga palju.
Kaswu poolest on ta nõrk, lühikeste wartcga, wäikese lehtedega \a
mitte üle l x /a—2 werssoli pikkade peaaegu munataolife wiljaga.
Wili kõlbab wäga hästi toorelt söömiseks ja foolamifeks. Natukene
hilisem ja kaswu ja wilja poolest sugu tugewam on ^Borowski kurk",
mis ka halwade ilmade mõjudele wastuseismise pärast kuulsaks on
saanud. Wiljakuse poolest jääb ta Muromi kurgist taha. Wäga
hea foolamifeks.
^Wäslukowi kurk" walmid juba paar nädalit Muromi kurgist
hiljem. Wili on hästi suurem ja maitsewam. Selle, wastu tarwilab see sort hoopis paremat maad ja ilmasid ning äpardab sagedasti
sootumaks, kui esimesed weel rahuloldawalt wilja kannawad. Soolamiseks peab wähemaid kurlisid tarwitama, sellepärast et suuremad
soolatudpeast pehmeks ja feest tühjaks lähewad.
Peäle nende kiidetakse weel ^Akseli", ^Täiskondjaid kobarkurtisid" rohelisi \a walgeid, mis kõik Muromi kurkidega pea ühel ajal
walmiwad ja suuruse poolest Muromi kurgid üle lööwad, siisgi on
tifitaw, kas nad Muromi kurkisid kõrwale jõuawad tõrjuda. LõunaWenemaal on ^Akseli" kurk tõesti palju wäärt oma tuiwakannatuse
ja kauowältawa wiljakandmise poolest. Peale nende ilmuwad kaupluste katalogides ühtelugu paremad ja weel paremad sordid, mida
aga ettewaatlik kõögiaednik ainult isiklikkude katsete järele uskuda
wõib.
K u r k i d e t a l w e k s s i s f e s o o l a m i n e sünnib suuremale
osalt augusti-kuul millal neid kõige rohkem saadawal on. Soolamiseks pruugitakse ühesuguseid rohelisi kurkisid ja ei pea neid mitte
kollaseks lastama minna. Ilusa ilmadega kaswawad kurgid wäga
ruttu, nii et neid iga 2 3 päewa tagant peame karjama. Korjatud
kurkisid ei ole mitte fännis liiga kaua seista lasta, waid parem on
neid kohe sisfe soolata. Kui aga wõimata on ühekorraga nii palju
korjata, et so»lamise tarwis määratud nõuu täis saaks, siis peame

need kurgid, mis enne said korjatud, külmas niiskes kohas nii kaua
alal hoidma, kuni tarwilik osa käes on. Enne saolamift lastagu
kurgid mõni tund külma puhta wee sees seista ja pestagu nad selle
järele üks haawal puhtaks, kus juures kõik warre otsukesed, mis totjamise ajal külge juhtusiwad jääma, ära tulewad murda. Walmis
pestud kurgid lastagu sõela sisse, et wesi ära wõiks nõrguda. Kurkibe soolamiseks kõlbawad igasugused tonnid ja waadikesed, mis täiesti
weekindlad on. Enne soolamift tulewad nad tublisti ära pesta ja
keewa weega, kuhu wäga hea oleks mitmesuguseid lõhnawaid rohtusid
juurde lisada, ära kupatada ehk hautada. Kurkide soolamiseks tar»
witatakse järgmisi hästi lõhnawaid rohtusid: E s < r a g on (Artemisia Dracimculus L.), tsebcr (Satureia hortensis L.),
I n g l i s m ü n t (Menthh piperita L), bill*) (Anethurn graveolens L.) j . m. Peäle nende weel suuremal mõõdul pruugitakse
inm me, m ustasõst ra ja t i r s i l e h t a , kuhu sagedaste peeneks
lõigatud m ä d a r õ i k a i d (СосЫеагіа агтогасеа L). juurde

liiatakse.

Soolamine ise sünnib järgmiselt: Tonni ehk waadi **) põhja
peale riputakse peotäis soola ja kaetakse ülemal tähendatud lehtedega
ja lõhnawate rohtudega kinni.
Nende peale laotakse kord kurta
püsti üksteise tõrwa, selle järele jälle peotäis soola, lehtesid ja kurka
nii kaua lui nõuu täis on. Täitmise järele tallatakse kurgitonni nii
palju soolast, keedetud ja ära jahutatud wett peäle, et kurgid wee
alla jäewad. Soola antakse iga 10»ne loobi wee peale 2 1 '*—3
cheeklaasi täit. Wiimaks kaetakse tonn sarnase kaanega pealt kinni,
mis parajasti tonni sisse mahub ja pandakse kaanele kergepoolne
kiwi peale, et kurgid mitte kuiwale ei jäeks. Alalhoidmiseks tuleb
kurgitonn jäekeldrisse wiia, kellel seda ei ole, peab lihtsa kartuli
keldriga leppima. Waadi sisse soolates peab enne ära wõetud põhi
tagasi pandama ja witsad oma kohale aetama, siis alles tuleb soolwesi oherdi augu läbi kurtidele peale walada ja auk pärast pulgag«
kõwasti kinni lüüa, Waat tuleb niisama keldris alal hoida. Teda
wõib aga ka wäga hästi kaewu põhja lasta, kus kurgid kaua heatz

seisawad.

Suwel pruugitakse söömiseks nõndanimetatud poolsoolatud kurkisid, mida niisama sisse tehtakse, kui ülemal kirjeldatud, — ainult
*) Ülemal tähendatud taimedest on ainult dill meile juba rohkem tvttawals jaanud. Teised aga on koguni wõerad, siisgi wõib neid igas kbõgiaias
kaswatada ja pole sugugi neid tarwis kuiwatatud peast mitmesuguste würstirohtude nimt all osta. Dill ja tseber on ühe aasta taimed ja tulewad selle«
pärast igal kewadel uuesti kaswatada. Teised aga on mitmeaastased ja .wõil*
neid sellepärast põesaste jagamisega laiali laotada.
** Waadi teine põhi tuleb enne soolamift wälja wõna.
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joola pandakse poole wähem ja, et kurgid rutemini soolduks, lõigatakse nendel mõlemast otsast sugu koort ära. Sissetegemiseks pruugitatfe suuremalt jaolt klaaspurkisid ehk muid wäikesid nõusid. Purk
seotakse pealt paberiga eht puhta riidega kinni. I g a kahe nädala
mgant tuleb uus purgi täis soowata, et tagawara ühtelugu paras
wärske oleks.

Sönnikust potid.
Sõnnikust pottide tähtsus aiapidamiscs on suur, aga nende
tarwitamine üleüldse wäike, sellepärast po!e see mitte ülekohus, kui
fiin nende walmistamijest ja tarwitamiseft kirjutame. Iseäranis suur
tähtsus on neil fuilille taimede kaswatamise juures ja wähem tuluUkud pole nad paljude kõögiwilja taimede ettewalmistamise poolest,
näituseks waraste kurkide, kõrwusa, arbust, meloni, lawakurtide, lawa
tillekapsa ja waraste peakapfaste taimede kaswatamise juures.

Lillede ja kapsa seeme kütitakse selle tarwis esmalt seemne
kaussidesse, kastidesse ehk sönnikulawasse, kust nad warsti peäle
ülestärkamift üks haawalt sõnnikust pottidesse istutakse ja siis jahebasse lawasse kuiwa aluse peole tihedasti üksteise kõrwale paigukätasse, kuhu nad kuni wälja istutamiseni jäewad. Тгореоіііт, ricinus, іротеа, cannabis, Iupinus, Jaapani
lapp, phaselus, latyrus, zea, cobaca, aolicos, mina ciclantera,

lurgid, arbusid, melonid ja kõrwusad lülitakse 2—3 tera Haawalt
pottidesse, sest et need ümber istutamist ei salli. Kürwitsa seltsi toi»
«ed seatakse soojasse lawasse edasi kaswama.
Peäle selle wõib sõnnikust pottides paljude lillede wõrfostikkusi kaswatada, nagu: alternanthera, iresine, amaranthuse,
«oleusi, begonia, georginide ja teiste wõrsastikkusi, mis wälja
peenrale tulewad istutada.
Sellepärast teeniwad sõnnikust potid palju rohkem tähelepane«ist, tui see neile harilikult on osaks saanud. Kes neid kord on
tarwitanud, see neist enam ei taha lahkuda. Seal juures on nende
Valmistamine hõlbus ja tulewad odawad maksma, mispärast nad
igale aia sõbrale kergesti kättesaadawad on.
Sõnnikust poti wäärtus seisab ka ühtlasi selles, et taim ühes
potiga tema päris seisukohale maha istutakse. Seal juures ei tunne
taimed wähemadki takistust edasi kaswamises, sest et nende juured
wigastamata jääwad; selle wastu tungiwad juured kaswades poti
ieinadeft läbi, kust nad rohkesti toidust leiawad, misläbi taim lii-
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resti ja lokkawalt kaswama hakkab. Ainult seda tuleb tähele panna,
et taimed enne wäljaistutamift waba öhu wastu harjutatud saaksiwad.
Sõnnikust pottide walmistamine sünnib järgmiselt: Üks pnnge
täis puhast, fee on ilma õlgedeta wärsket weise sõnnikut puistatakse
selleks walmistatud kasti sisse; sellele lisatakse harilikku aia mulda,
ehk ka mulda ja sawi mõlemaid nii palju juurde, et see parajaks
taignaks muutub. Hea on ka, kui sellele taignale weel turba pulbril ja natukene tuhka juurde lisatakse. Mida rohkem ja mida hoolsamini tainast segatakse, seda paremad saawad potid. On tainas
paks juhtunud, siis wõib talle natukene wett juurde lisada, on t«
aga wedel, siis wõib weel mulda panna.
Pottisid walmistatakse selle tarwis teha lastud, ehk selleks ostetud wormi abil, mis järgmistest jagudest on kokku pandud: soowi'
lawa poti suurune ja kujuline pletift nõuu, mille sisse niisamasugune puust nui lahkesti ära mahub, millega poti õõnsus sisse litsutakse; raud ora, mtlle otsas plekist ratas seisab, mille abil wärske
pott wormi feest wälja lükatakse. Parem on seda aia ärides järele
waadata ja siis ise teha, eht küla sepal teha laska. Iga walmis
tehtud poti järele tuleb wormi wee sisse kasta, sest et tainas kuiw«
wormi kulge kinni hakkab, mis töötegemist palju takistab. Üks wöline teeb päewas niisuguseid pottisid 400 tükki walmis. Pottisid
kuiwatatakse parajas soojuses, aga mitte wäga tule ligidal, sest «
nad tuld külge wõtawad. Kolme päewa pärast on nad nii kõwaks
kuiwanud, et neid juba tarwitada wõib. Raua kaupluses maksawad
niisugused poti wormid 7 5 - 1 5 0 kop., kuna ta ise walmistades küla
sepa abiga kõigest 40—50 kop. maksma läheb. Kõige rohkem pruuzitawad on lB/e werssoki kõrged potid.
M. R e i m a n n .

Tähtsamad tööd wiljapuu aias.
Töb kardab meistert, ütleb wanasõnu, ja seda peame aian
meeles pidama, kui meie wiljapuu aiast tahame seda kasu kätte saada,
mis ta meile mõistliku hoolekandmise juures wõib anda. Oleks ehk
aeg, kus wiljapuu aiad mitte ainult hobuste ja wasikate kopli aset
n täidaks, waid üheks peasissetuleku hallikaks oleks. Minul on
Tuula kub. aidasid teada, millede eest aastas 12—15 tuhat rubla
renti maksetakse, fee on ometigi summa, mille ees mõisadgi punasm«a lööwad.
Minu eesmärk on siinkohal paar tegelikult läbikatsutud näpunäidet tähtsamate tööde kohta anda. Esimene töö, wiljapuude aias

aias kewadel, wõi ka talwel niiske ilmaga ette peab wötma, on
puude s a m b l a s t p u h t a k s k ä r p i m i n e . Kaapimifeks on kõige
sündsamad traatharjad, mida igast suuremast seemne kauplusest wõib
os:a, häda korral wõib puust nugadega ehk plekitükkidega läbi ajada.
Muud kui wiimastega löötamine wõtab palju aega, iseäranis oksade
juures. Teine töö on p u u d e l u p j a m i n e . Valgeid puu tüwesid
wõime praegugi aedades näha, halb wiga on ainult see, et alati ükskõik missugust lupja pruugitakse, weel segatakse sinna mitmesugust
prahti sekka. Puude lupjamiseks kõlbab ainult wärskelt kustutatud
lubi, mis kõige rohkem paar päewa enne pruukimist ära on kustumKtd. Ainult niisugune lubi puhastab puu koort ja häwitab kahjulilud putukad ja nende munad. Pean kordama, et wana, ammu kustutatud lubi puude määrimiseks ei kõlba. Wärske lubja segu tehtakse mõne suurema nõuu sisse walmis ja kantakse pärast wähemate
nõudega soowiiawale kohtadel?. Lupiamist on lõige odawam ja
hõlpsam selletarwis walmistatud Pritsiga toimetada, ehk kui seda ei
ole, siis rogusklft pintsliga, mis pika kepi otsa on kinnitatud. Peab
tatsuma puu niwe ja kõik oksad mis kuidagi wõimalik on, üle määrida. Wärske lubjaga pritsimine häwitab ka rohkesti õienuppude
söödikuid: Psylla mali, ehk mesilaid ära. Mesitäi on rohelisest
lehetäift natuke pisem ja pruuni karwa. Kewadel, weel enne kui
õienupud lahti lööwad, sööb ,ee wäikene putukas nad kõik wigaseks.
Õied on wigafed ja pruunid ja tihti süüdistatakse külma õite rikkujaks. Mesitäi wastu wöideldalfe mitmel moodi, nimetan siin ainult,
lubjciga pritsimist sel ajal, kui neid roomikuid läbiwaatamise juures
õite nuppude peal on leida, Lubja pritsimiseks on wift kõige kohasem aiaprits P o m o n a, Seneka nimelise toru otsaga.
Kolmas töö on maa kohendamine. See töö näitab wäga
lihtne olewat, aga tal on ka oma tehnikalifed küljed, mida tõesti
lähete luleb panna. Kes meist ei oleks näinud, iseäranis mõisa aidades, kus rohkem töörahwast käepärast on, kui hoolega puude ü»berl maa labida sügawufeni ümber kaewatakse. Aga ometi wõib
meid niisugune kaewamine korralikust puuwilja saagist ilma jätta.
Sügawalt kaewada ei tohi, sellega rikuksime köit peenikesed narmas
juurekefed ära, mis just õienuppude ja wiljakaswamiseks toidust imewadki. Kaewamist on kõigeparem köblas-rauaga suwe jooksul 3—4
korda toimetada, nii et puude alune alati kobe oleks, siis pääseb
õhk ja niiskus paremini juurte juurde. Nii läbi kohendatud aiast
wõ:b iga aasta korralikult wilja saada. Kaewada ei tohi millasgi
üle paari werssoki sügawuse.
Kaewamisega küsi käes käib lammutamine ehk wsetamine.
Koduseks lammutamise aineks on minu äranägemise järele kõige parem wana lawa sõnnikut ehk komposti mulda pruukida.
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Würsket, iseäranis hobuste ja lammaste laudafõnnikut, ei wöi
millasgi lammutamiseks pruukida. See sõnnik wöib käärimist ja
soojust sünnitada, mis juuri wigastaks. Niisama halb on ka lehma
sõnnik; teda on halb maa sisse kaewata, et juured wiga ei saaks,
peal maa kuiwab ta aga ära, nii tuleb lammutamise asemel rohkem
kahju kui kasu. Suur tähtsus on ta kunstsõnnikut, millest waikides
mõõda minna ei tohi. Nagu teada ajab lämmastik puud kangesti
kaswama, kuna fosforihape rohkem wiljaoungade ja wilja kaswamiseks mõjub. Kes soowib et tal puud esimese järgu wilja kannaks,
peab neid kainili, ehk kaalisoolaga rammutama. Kalisoolaga rammutawd
puude wili on palju ilusam ja peenema aroma ja maitsega. Iga mõistlik
aednik peab teadma, missugust rammu ta puudele tarwis on. Oleks
mõistmata tegu, kangesti kaswawale puule weel lämmastikku anda, see
ajaks puu liiga kaswama ja talwine külm näpistaks mahtlaseks jäänud oksad ära. Nämmutamise juures peab tähele panema, et puud,
mis wähe kaswawad ja lehed mitte rohelist wärwi ei ole, lammastikku nõuawad. Aga puud, mis muidu küll hästi kaswawad, aga
wilja ei kanna, fosforihopet ja kalisoola tarwitawad. Wiljapuid on
kõige parem sügisel järgmiste ainetega rammutaba. Thomasjahu,
30 % kalisoola ja lupja iga 3—4 ааШ tagent. Kewadel wäetatagu
tshilisalpetriga, esimene kord. kui lehed haklawad lahti minema, teine
kord juuni-kuus. Kunftsönnik kütitagu puude alla. On wale arwamine, et puu juured ja oksad ühe kaugusele ulatawad, järel waadates wsib toidust korjawaid juuri palju kaugemal leida, sellepärast
kütitagu kunstsõnnikut ta laiemalt kui puu kroon ulatab. Pärast saagu
rammu kabli-rauaga 2—3 werssk. sügawuseni maa sisse kaewatud.
Kui kewadel wäga kuiwad ilmad on, wõib tshilisalpetrit ka wee sees
üles sulatada, ehk maad pärast lammutamist tublisti walada.
Suuremates aedades tehtakfe nii: aednik täib kõik puud korrast
läbi ja waatab järele, missugust rammu ja tui palju keegi puu
nõuab, kinnitab iga puu oksa külge laua ja kirjutab ptak, palju
ühte wõi teist rammu anda.
Tema järele käiwad töölised, mõne ustawama töömehe juhatusel, rammutawad puid, kabliwad mulda ja nii edasi.

Kunftrammu peab alati ustawast kohast ostma, kus ostmise
juures kindel wöib olla, et head kaupa saab. Tihti juhtub seda, et
lunftsõnnitu asemele raba ostame, ka ^sõbla" poestki. Panen siin
J. Pusorowsly järele rammutamife tabeli iga 5 ruut arssina maa
kohta ligi, seda wõib häda korral pruukida, ta on kõige rohkem meie
olude kohane ja tegelikult meie naabruses, Pihkwa kub. heade tagajärgedega proowitud.

Õun»> \a pirnipuudele
Ploomidele ja kirssidele
kerge maa peäl.
l e i g e ma« peäl.
Komposti
Komposti
20 n.
10 n.
Thamasjahu
Thomasjahu
1 ,
30 0/0 Kalijoola
30 °/o »alisool«
1 ,
Tshilisalpetr
Tshilisalpetr.
V« »
Lupja
Jupja
1„
1 .
R a s k e maa peäl.
R a s k e m a maa peäl.
Komposti
30
n.
Komposti ,
lin.
3
THomasjahu
'4 „
Thomasjahu
V< .
30 о/о Kalifoola
'/2 .
30 o/e Kalifoola
Ці ,
Tshilisalpetr.
»/» „
Tshilisalpetr.
*/• „
Lupja
Ust
tnpja
1„
Töö mis kõige rohkem tzarjumift ja teadmist nõuab, on lõika»lin e. 'Lõikamist wana puude juures toimetatakse k^lme otstarbe pärast.
Esimene lõikamine on hcrwendamine. Sel korral lõigatakse
»esiwõfud ja muud oksad, mis muidu õhku ja walgust takistawaö
*ш: kroonisse tungimast, ära. Puu harwendamise kasu on, et puu
hakkab wilja kandma. I g a oks nõuab puu käest toidust. Kui meie
kasuta oksad laseme kaswada, kulutab puu palju oma jõudu nende
peäle ära, wili kaswab halb ja turul ei makseta la eest mingisugust
hinda. Teine lõikamine on wana puu noorendamine Puu, mis
noorendamist nõuab, ajab koledasti wesiwõsusid, ja tuletab meile
sellega meelde, et wanu oksasid on tarwis kõrwale toimetada. Noo«
lendamiseks lõigatakse puulatwadel pöidla jämedused tükid otsast ära,
ega ikka nii, et mõni noor oks üks toll maad allapoole lõike kohta
kaswama jäeks, millest pärast uus ladwa oks kaswab.
Kolmas lõikamine wõetakse siis ette, kui puud tahetakse sundida igal aastal rohkesti wilja kandma, lõigatakse juuni-kuus igal
»fsal tükikesed otsast ära, millega oksa kasw kinni pandakse ja puu
wõib rohkem jõudu õienuppude kaswatamiseks tarwitada. Ploomija kirsipuu lõikamisega peab wäga ettewaatlik olema, need puud
suuremat lõikamist ei nõua, ja hooletu lõikamine toob kasu asemel
kahju. Lõikamist peab tasa ja targu talitama, ühekorraga palju
jämedamaid oksi ära lõigata ei wõi, see paneb puu põdema ja mõni
italisema kaswuga kuiwab mõne aastase kiratsemise järel koguni ära.
lõikamise juures hoitagu pahema käega lõiqatawast oksast kinni, et
murdumisi ja koore rebimist ette ei tuleks. Lõikamise riistadeks olgu
iaag ja nuga. Käärid lõikamiseks ei kõlba. Kääridega lõigatud
oksa ots on pigistatud ja kaswab halwasti kinni. Saetud lõikehaawad silutagu noaga üle. Lõigatagu nii emaoksa wõi puu lähedalt,
cl mingisugust kanda järele ei jääks. Lõikamise juures olgu pehme
taldadega saapad, wõi pastlad jalas, et ronimise juures puukoort
ci wigasiaks. Et üles waadates puru silma ei kuknks, kantagu nahkwõredega prillisid, mis ka lupjamise juures kasulikud kanda on,

„Meie Aastasada"
„Salata"
*.*.««. „Me ІоЬшав" »«•««••
Pärnus.
Aale ssrda nädalas ilmuwad politika, majanduse ja kirjanduse ajalebO.

Lehtede pääsiht on E e s t i r a h w u s l i n e kultura, mis eestlaste ajalooliselt kujunenud iseloomu ja omaduste peäl põhjeneb, ; a
selle kultura edendamine kõigis r a h w a k i h t i d e s ühtewiisi
ühiskondlife õigustuse põhjusmõttel. Sellepärast seisawad kõik meie
lähema kodumaa elusse puutuwad küsimused meie lehtede esimesel
kohal: Üleüldine algharidus ja rahwakool ning tema täienduseks edasiharimise- ja erakoolid; kohaline kogukondline omawalitsus ja tema
korraldus; seltskondlik isetegewus ja ühistegewus; seisuste ja kihtide
wahekorra õiglane harutamine, ja kõigi nende eluawalduste toetumine, mis eestlaste rahwa- ja tultura-iseloomu edenemisest tunnistust
annawad, nagu meie kirjandus, kujutaw kunst, muusika ja tea«r.
Ilukirjanduslise ja teaduslist osa peale pandakse ka tulewikus suurt
rõhku. Lehtede toimetusest wõtawad osa hulk Eesti awalika tegelasi,
kes oma tööga seltskonna õiglase lugupidamise ära on teeninud.
Lehtede selja taga seisab suurem ringkond mehi mitmetest
elukutsetest — haritlased, ärimehed, põllumehed, keda soow ühendab,
igast kinnisest ja ühekülgsest partei seisukohast waba ja igapidi iseseiswat häälekandjat luua, kelle tõökawa oleks: ajanähtusle
õiglane hindamine ja arwustamine, ja ülesehitaw kaastöö meie rahwa
tulewiku kallal.
Lehtede wälja-andjaks on Kõigekõrgemalt poolt kinnit a t u d Eesti kirjastusühisus „Meie A a s t a s a d a "
Lehed ilmuwad suures taustas. Iga numbriga on ilukirjanduslised ja teaduslised lisad kaasas. *— Põllutöö-tuukirja „Talu"
(384 Ihk. a.) saawad aastarellijad wäikese juurde maksu eest.
Aastas postiga 3.50 kop., postita 3.00 kosi.
saastas „
1.75 „
„
1.50 „
kuus
.
35 „
„
30 „
—
Üksik nummer 3 kop.
Tellimifekirjale ehk rahafaate-kaardi adr. tarwitseb ainult lehe ja linn«
nime kirjutada. — М Г * Kuulutustel on meie lehtedes hea m«j«.

Ilma posnrahata saawad:
Iuris» rtrtutrtfahrt Wallad ja mõisad, kes oma postisaadufed Tartust, <&U
ЖШ
ЦНУШШиЦ wast, Iõgcwalt, Põltsamaalt ja Võrust ära wiiwad.
* * t r t h r t l r t + Wallad ja mõisad, kes oma postisaadufed Wiljanbist, Hallistest,
£ » И П і и і І * Abjast, Olustwerest, Suure-Iaanist ja Wõhmast ära toowad.
1 t f i»ti» 4 ~ ? . i S i « l t » r t r t N wallad ja mõisad, kes oma postifaadused Pär«
1 Ш U ^ Ц О Д Ц Ш П а nust, Woltwetist ja Moisekülast ära wiiwad.
Tellim. adr.: Meie Aastasada — г. Юрьевъ, Лифл., Sakala — г. Феллинъ,
Meie Kodumaa — г. Перновъ. | Я р - Proowinumbrid hinnata.

Kuld uurid
Chronometer 56 proowiga.
200 rbl. kuld tasku kella asemel, soowitan mina 4 rbl. 70 kop.
eest »Chronometer" taskukella,
mis moodi ja iluduse poolest
kuld kelladest sugugi maha ei jäe, nõnda et ka kõige parem eriteadlane suure waewaga nende ja päris kuld kellade wahel wahet teha
wõib. Kellad on õhukesed, hõbe rubla paksused (waata pilt) eht
Amerika uuest kullast, ei kaota ialgi oma alguskuju.
.Chronometer" kellad meester., kui ka naisterahwa omad, on
sellepoolest kõige paremad et nad alati õieti käiwad ja päris anker
kellad 15 kiwiga on. Oles keerata 40 tunni järele. Et ma oma kaupluse nime laiemalt tuttawaks teha soowin, annan ma hinnata premiaks
iga kella juurde 20 hinnalist asja: 1) kett, päris Amerika kullast, 2)
ripats kinematograf huwitawa piltidega, 3) seemisnahka kotikene,
4) kella hoidja wargate eest, 5—8 tasku kotike nelja wäga tarwiliku
asjaga, 9) nahk portmane, wäljamaa töö, 7 wähega, 10) stempel tellija
nime, isanime ja sugunimega, 11) pudelike wärwi stempli jauks, 12)
pitseri sõrmus Amerika „Duble" kullast, 13) Parisi Plastograf, näitab
täpi pealt loomulikult igasuguseid waatepilta loodusest, 14—19) 6 wäga
huwitawat pilti senna juurde, 20) teatri pikksilm 4-ja wärwi ja harilise mõõdulise klaasidega. Ligendab wäga kauge maa tagant, kõigest
4 r. 70 k., 2 kella 9 r. 20 k., niisamasugused kinnised 5 r. 70 k., 2 kella
11 r. 20 k. 6 aastase wastutusega saadetakse katte järelmaksuga ilma
käsirahata. Saatmine 40 кор., Siberisse 75 kop.
Adr.: Т-во „ІІАТБНТЪ", Варшава, Св. Креста № 48, отд. 28.
Ainult
2 г. 95 к . e e s t
saadame alamal pool nimetatud wäärtasju: 1) tore ja
tugew meesterahwa taskukell „Anker" (mitte tsilinder)
mustast Inglise terasest, nupust üles keerata 88 tunni sees
uks kord, kõlaw kaik 15 kiwi peäl, 2) tore kett, uue fasong
(naisterahwale kaela kett) 8) brelok-kinematograf pikandliste waadetega ehk kompas, 4) seemisnahast kott, uuri
rikkimineku eest hoidmiseks, 6) tore sõrmus Amerika
„Duble" kullast Parisi kiwidega. 8) teatri pikksilm 4-ja
wArwita harilise mõõduga klaasidega. Ligendab wäga
kauge maa tagant, 7) taskukella kaitsja warast« eest, 8)
Parisi plastograf näitab täpipealt loodusest igasugu maa»
kohti, 9—14) в wäga huwitawat pilti senna j u u r d e . Hind
terwe garnituri eest ainult 2 r . 95 k., 2 garnituri 5 r . 50 к , 4 garn. Ю r . 50 k. Nii
sugune garnitur taskukellaga, mis 3-me kinnise kaanega on 1 r b l . k a l l i m .
Ülewal pool nimetatud garnitur kõige paremad sorti taskukella ja asjadega
3 r b l . 95 к о р . , 2 garn. 7 r b l . 40 к о р . , garnitur naisterahwa tsilinder taskukelladega
3 rbl. 70 kop. Saatmine kuni 2 tuki eest 40 kop. (Siberisse 75 kop.) Kellad saadetakse
minuti pealt õiged, wastutusega 8 aasta peale järelmaksuga ilma käsirahata ära.
Adr.: Т - в о „ П а т е н т ъ " , В а р ш а в а , С в . К р е с т а J 6 48, о т д . 28.

Iialgi weel enne olnud,

Kes on Mulkuto?
Esimene Solingeni wabrik, walmistab
habemenuge ilmas. Minewal aastal maus
50,000 habemenuga. Ei ole waja seda asja
seletada. Igauks wõib kergesti ja julgesti ka
sellega habet ajada.

kõige paremaid
wabrik umbes
enam pikemalt
pimedas enesel

Habemenua Mulkuto" hind on ainult 3 r. 50 k.
Hinnata lisatakse weel j u u r d e : rihm — teritamise
iaoks, nikeldatud wahutopsike, pinslike, karbike seebi p u l b rid ja karbike puudrit. Koik need asjad kokku on ühe
futleri sisse korralikult kokku pakitud. Saatmine 40 kop. (Siberisse 75 kop.) Saadetakse
järelmaksuga.
Adresserida: 1 - в о „ З А Р Я " , В а р ш а в а , о т « . 2«.
Soowi tarne kõige asjakohasemaid ja paremaid, juukse» ja habeme pügamise masinaid 8 pikkuse jaoks 2 r. 50 k. eest, kõige parem wäljawalik 8 r. 5» k.

45 hinnalist asja ainult 5 rbl. eell.
aga paremat seltsi 5 rbl. 50 kop. ja 6 rbl. eest. 1) ilu« meister,
taslulell must ulstst. tera« anler, kiwide veal, ilma wõtmeta
üles keelata 46 tunni järel, minuti peäl õiget« seatud laiguga
6 aastase wastutusega, 2) tore kett, 3—8) tu« ripats «uest hõ«
bebest, 9) päris lull> sõrmus 66 proowiline. 10) nahk purtniani
6 wähega, 11) kautschuli stempel, tellija nime, isanime ja sugu»
nimega, 12) klaasikene stempli wärwiga, 18) seemisnahka lotile
lella hoidmisel«, 14) moodne tikutoos, 16) päris terasest wälia«
maa habemenuga „Solinger" I sorti, 16) habemenua hoidmi»
sels karbile. 1?) habeme pindsel, 18) niielt, lausile, 19) tastn
peegel, 20) tasku kirjutuse nõud, 21)stereskop(Panorama) heasti
snurekstegewa klaasidega, näitab nagu käega katsuda IBiffuß'i
piltisid, 22—46) 24 kunstlikult täiendatud kahekordsed
pilti selle jauks. Wili neid asju wõib ainult selletõttu
6 rubla eest saata, et neid wäga palju ja laialt ta.witatatse. Paremad
sorti 6 rbl. 50 kop. ja 6 rbl. — Kinniste ja naisterahwa uuridega l rbl.
kallim. Hõbe kelladega 84 proowilised kinnise kolme kapsliga anker 15
kiwi peäl 12 rbl. ja 18 rbl. Saadetakse järelmaksuga lätte.
SllatmUleÜM kop., ag<Asia>Wenemeale ja Siberiise„76 koi
Т-но „ П А Т Б Н Т Ъ " Варшава, Св. К р е с т а № 48, о т д . 28

\ *

вилл
«в

Zuld uurid 56 promiga.
Nõudke oigeid ja
wastupidawaid uurisid.

Ärge jookske teiste odawate taskutel»
lade järele. Headel kellade! on «lati oma
wäärtus. Wiimane Parisi nudi«. „Chro»
na met er" sistemiliue taskukell ja 18 asja
6 rbl. 26 lop. eest. 200 rbl. kuld taslukel.
lade asemel, soowitan mina „Lhronometer" sistemilisi kellasi}, ^is «oodi
ja omaduste poolest kuld kelladest sugugi maha ei jäe. „Chronometer"
kellade heade omaduste ja metalli headuse eest wastutan 6 aastad Need
kellad on eht Schweitsi uuest lullast, kinnised meester. ehk naisterahwas«
tele tugewa kaantega, nupust 40 tunni järel kord üle« keerata, 15 kiwi peäl, õhukeied nagn
v i l d i l näha. wäga laialt terwes Europas tarwitnsel. — Need kellad saadetaise kõige laas«
annetega, mis järgmistest asjadest too« on. igale tellijale kätte: 1) tore 2 järguline Amerika
kullast lett, 2) moodne ripats ja seemisnahlne raha kott, 3) lellahoidja Wargate'eest, 4) nahan
wäljamaa portmane 7 wahe ja mehanikaast lukuga, 5) kautschukiststempeltellija nime, isanime
}д sugunimega, в) Parisi plastoaras, näitab punkti peall loomuiikult kõiksugu Maalohti, 7—12)
6 wäga huwitawad pilti selle jauks, 18) tore kiwidega sõrmus Amerika „Tnble" kullast 14) taihi
kirjutuse nõud, 16) habemenuga а la „Gillet", abinõu kellega igaüks wõib kergeste Üma häda«
«l>uta habet ajada, 16) habemenua tupp, 17) pindsel, 18) kausike. Hind 8 r. 2ü f. 2 garnituri
12 rbl. Niisamasugune garnitur kinnise Amerika „Duble" kullast kellaga, paksu knlla korraga kae»
ind, ilmaski ei lähe mustal«, ta eriteadlaste!», asjatundjatel on raske selle ja päri« kulla іпаііеі
wahet teha, 10 aastase wabriku wastutusega metalli tugewuse eest. tingimata õige käik anker 18
kiwi peäl. Hind 8 rbl. 60 kop. 2 garnituri 16 r. 60 k. Hinuad on sellepärast odawad/ et igale
wõimalust anda neid kellasid tarwitada. Tellimised saadetakse järelmaksuga katte. Kellad saade»
takse minuti peält õige!« seatult « "astase wastutusega wälja. Kahju ei ole karta: lui kaup ei
meeldi, saadetakse raha tagasi.
Saatmine 40 lop. (Siberisse 76 kop.).
Т-во

„Аккуратность«,
Варшава, отд. 28.
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kui meile kauba wäljaostmisc teade katte jõuab.

! ! ! Kõmutegew XX aastasaja uudis ! ! !
Kontsert mflngurilst „Simplex". Ainnlt 1 r. 75 l. eest.
Soowttame kõikidele uut ülesleidust omandada. Uus üles»
leidus ja Patenteritud kontse« muusikariist „Simplex", mängib
vunlti vealt õieti kõiksugu muusika rullisid. — „Simplex" teeb
igale tõsist meelehead. Iga ül« wõib maksuta kaasas olewa ise
õpetaja abil, ilma jõnvingutamiseta, mõne tunni jooksul kõiksugu
mängu tükkisid kergeste ära õppida. Mänguriist on oma wäli«
muse poolest wäga toredaste ehitatud. Heäl wäga meeldiw ja
kõlaw. Suurepäralist wabrikut tänades, et meile oma esituse
on annud, on meil wõimalus seda 26 õpenootidega ja toreda
«utlenga ainult 1 rbl. 76 kop. eest müüa. 2 tükki 8 rbl. Saatmine luni 2 tüki eest 40 kop.
(<S»ceri«se 76 kop.). Saadan järelmaksuga kätte.
Adress:
Единственн. представит.
Т-во „ П А Т Е Н Т Ъ " , В а р ш а в а Св. Креста J* 30 о т д . 28

»sel".

»1
Hige Kelladel 9« suur wäärtus.
Mis nsntalise »elladelt?
«ell» oste« unistad o\1\a »lati ainult
ühest: la« lell on » » « t u p i b a w ja
«ige, et temaga mi.te tarwis ei õlel« sage»
kaste uuimaalli juur« »uolita. Selleväiast
kuulutame: et tõeste lenab ja õiged
kellad ainult luulsa Echweitsi «Maseri' finn» I sorti lelled он. «abril
le« neid lellnsi ttäljaannab, on »eile nende müügi esitust usaldanud,
Nende headuse üle otsusele jõude«, saowitame igale ostjale totste s«d«
ilusad ja praltilalist tella o«ta.

Ht3ud«e ainult „ M o s e r i " Kellasid, а гы. 75 (0p. eest. 2 tint 5 г. 4№И9г.міо».

Samasugused naisterahwa omab 3 rbl. 76 fot>. Samasugused meesterahwa hõbelella»
»4 proowilised 5 rbl. 76 lop. 2 tülli 11 rbl. Kuulsa „Moserl" »abrilu mee«terahwa kellad on
»aga moodsad ja 3hulesed, paksus mitte palju rohke» kui hõberubla tülil, on eht mustast olsts»
»erltud terasest käib 15 kiwi peäl, nupust 40 tunni joolsul üles keerata, wilga luulelise seierllauaa».
ЮЩГ Oige laigu eest «astulus в aastad. "MlJ
Niisamasugused, kellel tingimata wäga õlge
läit on ja oma tubliduse poolest teistest ära eraldada on, ankur 28 kiwi peäl 8 rbl. 60 lop. 2 tükki
» rbl. 60 lop. 4 tükki 12 rbl. du lop. Samasugused hõbedasi 84 proowilised в rbl. 76 lop. г tüll,
18 rbl. Kellad saadetakse minuti peält õigel« seatult 6 aastase »vastutusega järelmaksuga kütte.
l i i t m a s A antakse laafa iga kellale ilus ja moodne kahe järguline kett eht Amerika kullast, mis
IJIIIUUIU ialgi mustal« ei lähe ühes preluliga ja seemisnahla lotiga. Saatmine 2 tükki eest
40 lop. (Siberisse 76 lop.) Koik ültiralnimttatud kinnised kellad 8 kapsliga 1 rbl. kallimad,
Adress: Т-во , Э Л Б К Ц І О Н Ъ " Варшава о т д . 28.

Annata premia 8 rbl. Väärtuses

Kauplus on kuld»
aurahade ja au
ristiga kroonitud.

,attbe

"*и"

Igawene wäärtus!

zsbe taskukell ja 18 asja ainult

7 r. 25 k. eest. $>ш o« m* «ea.

Saowitame ilusaid meesterahwa taslulellasid
84* pr. hõbedast. Wäga õhukesed uuemoodlllsed to»
reda sasoniga läik 16 kiwi peäl. Luulelist metallist
numbrilauaga, 40 tunni järele nupust üles kee»
rata „remantuar" testwa würalga lõige paremat
seltsi ilmakuulsa wabrilust Echweitsi«. Need kellad
on ära tunda nende õigest käigust ja «rebast wäljatölltamisest. Kaaned on waa«
toredaste lrawerltub. Kellad saadetakse lätte ühe« garnitniiga. ml« järg»
»listest asjadest loo« on: l) tore 2 järguline Amerika kullast lett, 2) moodne ripats ja seemisnahkne lotile,
3) kella wargade eest hoidja, 4) nahast wäljamaa partmane 7»wahego
ja mthanillllilt lukuga, 6) lautschul!stempeltellija nime, isanime ja sugunimega, 8) Parisi Pia«»ograf, näitab punltl peält loomulikult loi'ugu maalohtl. 7—12) 8 wäga huwitawat pilti selle
jaul«, l») tore sõnnu« päris Amerika lullast „Duble". 14) tasku kirjutuse nõud, 16) habemenuga
a la „Gilet", kelle »bil iga üls wõib ilma hädaohuta habet ajada, i«) habemenaa larp, l?) pin»
,'el, 18) lausile.
= Hiub ainult 7 rbl. 26 lop. — 2 garniturl 14 rbl.
• -.
M e i e nõuaunt:
tellige omal« ainult hebe lell ja Teie saate meid tänama. Kella» saadetakse
minuti peält õigel« seatult 8 aastase wastulusega järelmalsuga lätte. Saatmine 40 l. Siberisse 76 l.
8 rublalise h i n n a t a р г е т і а saab ig«
Adress: Т-во „ П а т е н т ъ " Варшдва.
tellija siis lui meile kauba wälja ostmise
Св. Креста 48, отд. 28.
teabe lätte jõuab.

Prouadele ja preilidele.
Imestamise w ä ä r t kingitus.
Wiimase moodi uudis, Kaukasia
wöö,
täieste eht platteritud hõbedast,
„Kaukasia" kraweeritud eht Kaukasia
emaljega,käib odakesega kinni.Hind 1 r.
»5 kop.2 tukki 3 r. 40 k. Meesterahwaa sellesama hinnaga. 4-ja wöö
saatmine 40 kop, Siberisse 75 kop. Saadetakse järelmaksuga katte.
Adress: Т-во ,ЭЛЕКЦІОНЪ", Варшава, отд.28.
f #

Wiimane uudis.

2 l. 75 l. erst Ma« parem mnusilariist «Flnta". Täielist töõimi ja mttttlahutust
wõib ainult, uueste täiend»»
^,?,/„»
tub, wäljamaal patenteritud «nnsilariist „Fluta" «ma puhta ja «eel»
dlwa heliga, walmistada. I a l on 11»
llappi (20 häälea») « passi. Ehitu« te« ja tugew; tähelepanemise wäärt heli puhtu« ja tugew««.
Odawa hinna la kerge mänaima»3ppimise tllttn iga ühele lätte saadaw: igaül«, tse»<
top«, le» iialgi pole weel mängima õovinub, ilma noodi tundmata ia ilma õpetajata wõti
mVne tunni pärast mängid» igasuguseid rahwa laulusid, waltsisid, polkasid, marschisi ja muid
mängu tüll» lõige tuttawate imestusel« ja suurel« rõõmu!?. Paremat tingitust selle asemel ei
«le. Hind ainult 2 r. 76 l. 8 tülli 6 r. Hinnata saab weel wutlar ja iseõpetaja laasa. Saatmine
2 tülli eest 40 l«p. (Siberisse 7b l.) Saadame järelmaksuga lätte.
Adr.: Т-во „ЗАРЯ", Варшава, о т д . 28.
•e «•! г г. г-.

&

K PrantilmliKud garniturid.
Zinn« 5 r. 75 «. eest.

1) T a s l u l e l l igawese lalendrig», näit"b
laewa, aega ja kuupäewa. Iga öösel lell 12 liiguwad
eierid automatlitult uue päewa peäl« edasi. See ktll
»n eht „Anier", täil 15 kiwi peäl. mustast «tsist terasest.
40 tunni joolsu! lord üle« keerata, minuti peält õige
läik, wastutusega 8 aasta peale, 2) moodne, mitte
mn«tal» mine», 8. realine lett, 3) niisamasugune uue Moeline ripats,
4) feemisnahkne lotilene kella rikkumise eest hoidmisel«, b) uue moel«ne
nahast portmane luue jaotusega wäga õhukene ja tarwiline tasku« lanbmisel«, «) kasulik undi«
Amtlila hädaohul» habemenuga .Sanita", millega igaüt« julgesti ia wäga ltrgeste wõib habet
ajada ilma ühegi ettewalmtstuseta. 7) wahu pintsel. 8) nikeldatud kausike. 9) rihm noa teritami»
sel«. 10) tore sõrmus „Duble" kullast. Opali kiwiga.
11) Uudis! P a r i s i Plastograf, näi»
то punkti peält loomulikult maalohti, 12—17) 6 wäga huwitawad pilti selle jaul« 18) Uubl« —
huwitaw taslu tintmatograf waatepiltldcga Koil need asjad saadetalse a i n u l t 5 rbl. 75 kop.
eest. 2 garnituri 11 rubla eest järelmaksuga lätte. Niisugune garnitur paremat sorti taslulellaga
к rbl. 25 lop., 2 garnituri 12 rbl. Saatmine 40 top siberisse 75 lop.
Adress: Т-во „ А К К У Р А Т Н О С Т Ь " , Варшава, о т д . 28.
Й М ц і И І І И а ц к й 1 і а №
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8 rublalise premia hinnata К а У

'

°

Kõige õhemad taskukellad maailmas
„ B O N E R " , ebt Geneve 19 kaasandega
ainult 4 rbl. 85 kop. eest.
Koit teised kellad ei ole k ü l l a l t was»
t u p i d a w a d , et neid tüll puhtalt hoitakse,seye.
gipärast tungib tolm tagumise kaanest wärgi
sisse ja paneb käigu seisma. Meie salme esitust»
uuesti wäljatöijtatud taskukellade „Voner" mUU>
rnifets, mis Schweitsis № 5138 all patenteritud
(luni siiamaale enne olemata) ja selle läbi teistest paremaks ära eraldada wõib, et tema wärk
itta hoolega kinni on, sest et tema wargil lahti käiwaid taanesid ei ole, keda tull seierite
poolt näha wõib ja sellega tolmul mingisugust wõimalust ei ole wärgi sisse tungida. Sellepärast annan iga ühele nõu seda wäga p r a l t i t a l i l t u ja õiged kella o m a l e m u r e t '
seda. „Voneri" lell on iseäranis weel sellest teiste kelladest parem, et tal wäga tubli wär!
on ja õieti läib. „Voneri" kellad on sinisest terasest (mitte mustast) wäga õhukesed umbe^
hõbe rubla paksused, luulelise kullatud ehk hõbetatud seieri lauaaa ilusaste wälja töötatud,
w ä l j a s p o o l s e ankru p e n d l i g a , täil 15 liwi peäl. üles keerata 40 tunni järele. „Nemontuar-, need kellad saadetakse tellijatele taasannetega katte, mis järgmistest asjadest koos
»eifawab: 1) teatri-piklstlm 4 wärwlla hariliku suuruses klaasidega tõmbab wäga kauge maa
peält ligi, 2) ilus 2 järguline Amerika kullast lett. 3) moodne ripats ja feemisnahta kotike,
4) kella hoidja wargate eest, 5) wäljamaa nahast portmane 7 wabega mehanitalye lukuga,
/) D a r i f , P l a s t o g r a f , näitab täpi pealt loomutruult kõiksugu maatohtl, 8—13)
6 » ä g a h u w i t a w a d p i l t i senna juurde, 14) tore sõrmus Amerika „Duble" kullast
kiwidega, 15) tassil kirjutuse nõud, 16) habemenuga a. la „Gillet", millega igaüls kergeste
ia hädaohuta wõib habet ajada, 17) wutler habemenua jaoks, 18) pintsel, 19) lausile.
Hind 12 rbl. asemel ainult 4 г. 85 к. 2 g a r n i t u r i 9 r. 20 к . Garnitur naiste
r a h w a t a s k u k e l l a g a (ilma lahtise pendefita) sellesama h i n n a g a . Taskukella»
saadetakse minuti peält järel proowitult, wastutusega 6 aasta peäle, järelmalfucza lätte.
Saatmine 40 top., (Siberisse 75 lop.)

Adr.: Т-во „АККУРАТНОСТЬ", Варшава, отд.21

WaadaKe!

Imet!

Mudi«!

Г'~1л4**л
» Л * * Л * « Л * М Л wõib lgauls oma lorterisfe saada,les meie käest suure tolti,
і Ш І и ф Щ м и Ш и pandama Panorama „Vioskopi" muretseb, tee puntti peal
niaalohad mitmest ilnia nurgast Parist mu»
lõitsugu maalohtt loomutruult näitab, nagu: nie
feuntid, linnad Verlin, «chweilsi, London, Чниіё Milano. Wenetfia, Florenzia, yleapol,
TJootna ja palju teisi wäga huwitawaid linnasid.

Teie saate üliwaimustatud.

Т-во

sest et pildid nii wäga elaw'loomulitud näita»
wad, et waataja ennast päris ära unustab ja
temale näitab, nagu feifals ta waadatawas lin»
nas ja näels tema elu ja liilumist. Kellel mitte
jõudu ja wõimalnst ei ole Schweitiisse, Italiasse
ja teiste ilma-tohtadesse sõita, et looduse ime
piltidest lõbu tunda, sellel on wtibimata tanvilil
panorama .Btostop" tellida, tes täieliku mul»
sendi tõsidusest annab.
U i n a 2 rbl. 50 к о р .
Igale „Bioslovile" antakse hinnata 6 see»
riadchmvitawaid elawaid päewapiltistd kaasa.
Kätte saadetakse järelmaksuga. Saadawal on
100 mitmesugust seeriad; hind 3 seeria eest 75 *.
6 seeria eest 1 r. 25 t. 12 seeria eest 2 r. kätte
saatmine Mi kop. (Siberisse 75 kop.)
„ З А Р Я « , В а р ш а в а о т д . 28.

Г ! ! Tähelepanennsewäärt ииЪЫ ! ! !
Wenemaal enne nägemata.
Seinakellad barometri a termometriga 23 rubla asemel ainult
5 rbl. 75 кор. eeet. Samasugused kellad paremad sorti wäga ftca
mehanismusega, hind 6 rbl. 75 kop.
Toredad ja wastupidawad seinakellad termometriga, näitawad
o,eti temperaturi kõrgust, ja barometriga, näitawad 24 tunni ette, missugune ilm saab tulema. Kellad ankru wärgiga, lilesleeramine 40 tunni
järele luulelise seiarilauaga, tast tammepuust wäga toredas stiilis
С у>)%Хлі*г»і/ kõige uuem fasong, wäljainaa tõö. Kellade iseäral»
•/«
І^ dus on nende õige käik ja nad on toredaks ehteks
seinale. Metereologial on inimese elu kohta suur tähtsus, mis igale
teada on ja sellepärast on meie termometri ja barometriga seina kellad
«äga tarwilitud ja ^<xab iga tellija alati meile tänulik olema.
Kätte saadetakse minuti peal õigeks seatult ti aastase wastutu»
sega ja järelmaksu ga. Saatmine 60 kop. (Siberisse 12« kop.)
Adress:

Т-во „АККУРАТНОСТЬ«
Варшава
о т д . 28.

У rem in 8 rbl. wäiirtnscv hinnata
saab iga tellija siis, kui meile pati wälja ostmise teate lätte jõuab.

Enne olemata nudis 3 rbl. eest
tõsist rõõmu ja meelelahutust oma tuttawate ringkondades
annab meile uuest« ülesleitud isemängija kontsert»klawer
„Simfonia", mis tslawall ja kaua ilusaid lustililta muusika
tulla — waltfisid, marssisid, pollastd ja mitmesuguseid rah»
wa laulusid mängib. Klawer „Simfonia" on toredaste tau»
€•'
nistatud, polisandri wärwi wärwilisels poleritud. Klawer
wõib iga wõerastetua eht kabineti kaunimaks ehteks olla.
Saadetakse järelmaksuga ilma käsirahata lätte.
Saatmine 50 kop. (Siberisse 90 kop.)

Adress : Т-во „ЗАРЯ", Варшава, отд. 28.

Kompanija Singeri
õmblusmasinaid
шШЬйШ ainult kompanii oma nmgafittiörs.

Järelmaks
1 rublast

Käsimasinad
2 5 rublast

peäle hakates,

peäle hakates.

Hoidke järeltehtute
eest!

Magasini

silt.

Magasinid kõigis
Wenemaa linnades. 8

„Sergei Wassiljewitsh
ii

soowitatakse a s j a a r m a s t a j a t e l e .

Saada igast kauplusest ja kolonial ärist.

Wmige bims
ainult eht
.Bjl "Tipfajjf|

HeitnlMi
wiirwidega.

12\ Juba 25 aasta eest miljon korda heals kiidetud ja mitu korda (S%
Ф auhinda saanud, wiimasel korral 1908. a. V ochu m' i lin» H
nas (Saksamaal) kuldauraha

Eht Heitmanni wärwid
® on wärwimise-töökodades
tingimata tarwilikuks saanud

Щ

I g a perenaine wöib kergelt ja odawalt

ig

ühekordse keetmisega

T
© hästi ja ІаипіШ ise wärwida. {§
—

-

Kt riideid, lõnga, kõiksugu ülikondasid, nagu: naisterahwaste fft
5 : ja laste riideid, bluusesid, sukkasid, kaelasidemeid, akna l b
V
eesriideid jne.
ЕЗ

©

**#• Ei ole tarwis üles harutada. -*-*-

Heitmanni T P I

riidewärwid,
puuwilla ja kanga
40 isewärwis, kalewi, poolwärwid,
willase, siidi, poolsiidi, puu»
19 isewärwis, ainult linase
willa ja langa tarwis,
kanga,kudas
sitsi ja
multonijatarwis
on pakikestes saadawal ühes õpetusega,
wärwida
missuguse pakikesega wõib hästi ja ilusalt naela riiet ära wärwida.
- - - - - Käed ja nõud ei määrdu w ä r w i g a ! - - - - Ostmisel tuleb tungiwalt eht Heitmanni wärwisid küsida,
+і«**ц
kaitsemärgiga:
f,f?Bf

„Nebase Pea tähe sees".
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Iga teistsugune pakike on wõltsimine ja
ei tule wastu wõtta.
'Ainukesed wabrikandid:

Wennaksed Heitmannid, wärwiwabrik Riws
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