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ft
A. ül dküs iimsi.

a) Talu asukoht.

Punsu nr. 1 asub Xda-Ilar;jumaal, Komm vallas, Koiga kü

las, Tallinn-Loksa 1 •klassi maantee äär*- s Tallin

nani 62 kn (l.klassi teed) ja Loksa alevikust 9 km (l kl.teed).

b) Talu saamislugu, objekti ja subjekti jurii-
cli line vanek o rd.

Punsu talu on olemasolevate andmete järgi olnud samani

melise suguvõsa käes aastasadu. 1700.a. Koiga mõisa revisjoni 

kirjades on 'fPuntsuf? kohanimena osinev. Ililje- tülu oli r^idita

luna Koiga mõisa Kõnnu karjamõisast Puns!ide perekonna käes. 

huuma kontraht on sõlmitud Joosep Puns!i ja Graf. Stenbock1 i va- 

hol mainitud talu kohta , aprillil 1882.a. G aasta pääle. Sol- 

le lepingu alusel maksis rentnik 83 rubla 43 kop., kus juures 

oli veel too rendina koristada 4 vakamaad talivilja, 4 vakamaad 

sui vii ja , 3 vak anaad heina ja 6 kartuli võ tmi se päeva, i^initud 

leping väheste muudatust<ga kesbis kuni 1905.a*, mil praeguse 

poroaehe isa Joosep Josepi p. Puns*i ja Graf Mic ha il Stenbock'i 

vahel sõlmiti ostu-müügi leping. Koha nimetusena figureerib siis 

,rPunsu nr.IV, suurus 29 dessatiini 1984 ruut sülda. Ostuhind oli 

3100 rubla, millest osa kohe välja mak soti, kuna teine pool uos- 

t imaa mli snil: ku de k redi i tkas sa kau di t asu t i . Liaini tud tal uk oht 

sai kroposteorltud Joosep Puns1 i nimele 1G. juunil 19^5.a. kin

nistu nr .617], all. Joosep Puns suri 1929.a., mil kol t läks päri- 

nis e teel iil e pojale uu s t a v Puns1 iie. 21. j uu n ii 1930. a. on t eh - 

tud talumas kohta de 1930.a. kinnistusraamatusse registri nr. 42 

köite 6171 ossa si: ane: "orxvndas seadusliku pärimise teol 

kustav Puns, M Jainitai d ajast alates on peremeheks talus Gustav 

Puns.

c). ..ittovõtja haridus ja ühiskondlik tegevus.

Gustav Puns on sündinud 189G.a. Lõpetanud Loksa ministee

riumi kooli ja täiendunud ondaharimise tee],, ühiskondlikus tege-



TO30 3 on oxiti aktiivne olnud. Praegu kohalikes seltsides agar 

tegelane. Kuulub: Kuusalu konvendi nõukogusse uhistegi iste asu

tiste esindajana, Ilarju-Kõnnu piimaühingu juhatusesse liikmena, 

Kõnnu vastastikune tulekindlustuse seltsi juhatusse esimehena, 

Kolgaküla Karjakontroll iihmgiisse revisjoni komisjoni 1 ii kraena, 

Kolgaküla Turbaühingusso kirjatoimetajana, Kolgaküla Karidusseit- 

si rahvamaja ehitusöhingusse kassapidajana jne.

d) Talundi territoorium.

^a ta st ria ih i i vi andmete järgi on Punsu nr. 1 suurus

32,50 ha. Talu on uaamvähem neljakandiline, asudes l.kl. ns&an-

tee ääres, nii et juurdepääs talu põldudele on soodus. Talu õu

asub Su poolsel küljel piiri ääres (vt. talu kaart). Jalu kau-

gem osa on ca 1 km kaugusel õuest. Talu piiriks on lärme-põhjas

l..,l. maantee, idas Kõrtsi ja Pruuli talud, lõunas -uetoa talu.

ilaa-ala suunise järgi kuulub Punsu talu (32,50 ha) täis-

talundite hulka (30-50 ha)*^, milliseid on iestis 1G,6/K Liigilt

21
kuulub ta ostu talundi te hulka, milliseid on 41, J%. Kultuurala

de järgi jaguneb Punsu talu katastriarhi.ivi andmetel-: põldu. ja 

aj anaad 5,98 ha; heinamaad - 12,28 ha; karjamaad - 7,74 ha; met- 

sa 5,12 ha; tuluta raad - 1#47 ha.

T3 m xj * Talundi looduslikud tingimused.

a) Maapinna ehitus.

Kõnnu val d kuulub pinnavormilt Loode-^esti lava. lausmaa 

alla Granö Oesti pinnavormide kaarti alusel."' ^uigi Kõnnu vald 

asub mainitud val dkonna piirivöös, esineb siiski olulisi tunnu

seid# mis võimaldavad valda mainitud jaotusossa viia. Isa valda 

asub paekaldal, osa järsaku ja mere vahelisal lannikumadalikul. 

^olgak ülast j ähou pae järsak läbi ja Punsu talu asub paekaldal.

1) üosti Põlluna j andu c statistiline aastaraamat 1032, Ihk.64.

2) 1020.a* Põllumajanduslil;ii üleskirjutuse andned vihk I,lhli2.

3) Koguteos Tfjestirf, Ihk. 11 ja 12.



Jilrsäk on talust vaid 2üö n kaugujal, Paapind talu piires on ta

sane, langusega lõuna poole ilaanlaoja lammozu suunas, Painitud 

org on 50-60 m. läbimõõduga ja ei oma kuigi suurt sügavust (ca 

3-4 n). faimkonna tüüpide valdkonnalt kuuli:-b Lonnu vald Lolle- 

Aegviidu öuunaetsado ja rabade vai dl;aida? üõnnn vald asub jäl

legi mainitud valdkonna piirivoös ja selle tõttu kuulub osa kas

vava taimest! järgi Loode-Jesti loopealsete taimkonna ja puisnii

tude valdkonda. Eelmainitut võiks öelda ka Punau talu kohta, ku

na osa talust asub paepäalsol, ais kohati loopuülist meenutab.

b) Geoloogil ins ülevaade.

Geoloogiliselt asub Punsu talund H. I ekkori Sesti geoloo- 
2 )

gili se kaardi jargi paleonoil ise ladekonna ordoviitsiumi lades- 

tu ala ladestiku Tallinna, Aseri ja Kunda ladedel . Talu põhja

poolses osas tihti paekivi paljastub, lloreenkate on siial vaga 

õhukene* Lõuna poole suureneb moreenkatte paksus, olles tihedas

ti ülekülvatud raudkividega. Baanlaoja orus on paelades ed süga

val ja paljastuvad oja süvendamisel ettevõetud kaevamstööde 

kandu. Oja lõunakallas on liivane ja liivakiht muutub lõuna poo-

1 e paks«raks, moodustades liivanõmme.

c) Lühike ülevaade mullastikust.

Prof. õ ■'iku mullastiku kaardi^ / järgi asub ^õnnu vald 

osalt P. ü. keskmise sügavu soga rühkmullal, osalt lii va mida del.

L i ivamiill a d on paejärsaku ja mere vahelisel ramiamadl ikul. Pun

su talu asub paekaldal, seega kuulub keskmise sügavusega rühk- 

nuldade valdkonda. Talu põhjapoolses oaas on põhiJcivined mulla

kiht väga õhukene, .100 distades xun* loopäälse rmllaliigi, mille 

huumuse protsent on võrdlemisi suur, kasutades analoogse Jõeläht

mest võetud null ap roo vi andmeid (huumust 16,63; ) ^ .  Kuna mulla

kiht on eriti õli-keao, vaevalt 10-15 sm, olles kohati eriti ti

he ealt ülekülvatud paokJibustikuga, siis sa man o naild võimaldab

1) Koguteos TTüesti,f. .osti taimkonnatüüpide valdkonna kaart (Gra-
nö), Ihk.169.

2) JI* Peki;er. - Lühike ‘levaade Lesti geoloogiast, Ih,,.7.

3) Prof. Hommik. - Koduraa mullastikust, Ihk. 55.
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5i{;0 kehva taimekasvu, mis eriti kuival aivel põua käes kannatab. 

Talu piires muutub mullastiku iseloom õige tunduvalt. Lõuna poo

le suureneb moroemaaterjal i kiht, diriti palju on raudkive, küll 

väikseid ja suuri. Huumuse protsent langeb ja m ld suutub kord- 

korralt liivasemus kruusa põhjal liikudes Baanlaoja 3U»nas.Kae

vamist el selgub, et lõunapoolsetel põldudel leidub leetumise tun

nuseid umbes vastavalt prof. Lloxamiku P. 3. keskmise sügavusega 

rilhkmuldado leo]nandale erimile (Aaspere proov).  ̂ Siin on vülja- 

ku jun onu d leetunud h0 kiht 30-40 sra sügavusel ja selle all tume-
K;

dan illuv ia&Lhorisont {B). Lõunapool Baanlaoja on tüübiline lii- 

vamuld õhukese huumusokihiga (5-10 sm) ja to it aine vaene, nille 

tõttu ka taimestik muutub kidnrasaks (männimets). Kujuka näite 

muUakihtide paksuse kohta annab maaparanduse eelplaan (vt.plaan). 

Liikudes talu piires põhjapoolt lõunapoole näeme järgmisi arve: 

vaia nr. 1033 - mulda 30 sm, aluspõhi paas. 

w n 047 - -5T- 45 f! , liiva 5v sm, kr- us~

" " 310 - 30 ff , -H- 60 " -"-

* « 620 - 25 ?t , 70 ” -!f-

tf « 679 - 10 , -Tt- 70 ” -"-

« « 775 - -"- 20 ” , -f- 80 M -M-
#

Punsu talu mullast analüuse pole tehtud. Kuna talu põh

japool so osa kohta on maksev teatava tagasihoidlikkusega eelmai

nitud J Õel Lihtne proovi andmed (kaugus 40 kr), siis lõunapoolse 

osa kohta on vüga raske vastavat proovi leida. Vast siiski asspe-
p )

re pzoov Viru maakonnast oleks kõige sobivam, keemine 65 sm 

sügavusel, huumuse % 3,17. Ü].diselt võiks öelda Punsu talu mul

lastiku kohta, et see on väga varieeruv. Põhjapoolt paepääLs etest 

muldadest üle huumuserikkamate lii vanul da de huu mu sek eh va del. e lii- 

vaouldadele. Reaktsio cmi suhtes võiks oletada enamvähem neutraal

set reaktsiooni daanlaoja põhjapoolses osas, kuna lõunapool ise

gi hapuka reaktsiooniga võiks tegemist olla, mida mõningad tai

ded näitavad (Bumex acetosalla).

1) Prof* Uõmmik. - Kodumaa mullastikust, Ihk. 5<3-59.

2) .w _  " 33.



Yaeolud.

.alust läbivoolava Raani ao ja tõttu on liigvee ärajuhti- 

niue soo&istatud. !i’alu põldudest p ohja poo Ine osa, mis asub pao- 

päalsel, ei kannata liigvee all* ^a talu lõunapoolsed Baanlaoja 

kallastel asuvad põllud on sügavana põhjavee seifiga. Vahapäul 

olevad põllud on praaguste kraavituoolude põhjal liigvee all ke

vadeti, mis ei või roalda põllu normal^ot tahaaomistfja mis külvi

töid edasi lükkab. Ka talu heinamaa keskmine osa kannatab liig- 

voo all, rida sanuti int<msiivsoma kraavitusera saaks parandada. 

Osa karjamaast on kõrge põhjavee seisuga, ais takistab karjamaad 

kultuurmaaks nim tna st. Praegune peremees on lasknud kokicu sääda 

naaparandus-eel plaani, nill© alu sai. on osalt juba alanud laiiven- 

dustöö (vt. naapa randu splaan). Uudisoaade ülesharimise korxas 

ja vastavata preemiate tiivustusel algas peremees netsokarjamaa 

ünbernuvtnist kultunikarjamaaks talundi lõunaosas drenaaži süs

teemide 10 . 1 1 . 1 2 . (vt. naapazandusplaan) toostarnise^a. ulaa

nil on ettenähtud karja- ja heinamaal savitorudreaaaä 25 n va

lel aiu soga, põllul 2o m vahelaiusega. üksikud lahtised kraavid 

on heinanaal vanade kraavide alusel. Sonini on kuivendatud põllu* 

ja heinamaad lahtiste kraavidega liiga hõredalt. Praegune kraavi

tus ei rahulda nõudeid, nille tõttu tuli 3 alle pahe vültiniseks 

midagi ette võtta.

Üleujutamine sünnib osalt talu heinanaal, kuna suure 

languse tõttu kevadised veed talu põllukraavidest suundudes hei

namaale tunduva väeti sl isa annavad. Talu heina raa sai] e alusel 

ongi hää saagiga, mida tõ<mdab küllaldane hää heinasaak täiesti 

väotanata maalt. Ka on kevadeti heinanaa ] raavides ettevõetud 

paisutamisi, nis omakorda suurendab ülevoolava voe kvantumi. Ku- 

na ülevoolava veo vaetavast mõjust on talus aru saadud, siis on 

kevadeti suurvee ajal ülevoolamist igati soodustatud.

e) Kii ima olud.

Kuigi Besti on väikene aaa-alolt, et siin esineks eri- 

klinaatilisi töösid, siiski leidub siin erinevusi üksikuis klii- 

na* tegu reis. üksikute kliimakonponent ide kohta an einete saamiseks



tuleb arvestada ligemate meteoroloogiliste jaamade vaatlustega. 

Talule ligem met eo aloogiline vaatluspunkt on Loksa sada raas, kus 

tehakse sademete-, lume- ja äiksevaatlusi. II järgu meteoroloo

giajaam asub Tallinnas 62 km kaugusel. Kuigi see asukoht on võrd

lemisi eemal talundist, ja võivad esineda erinevused, kasutan 

siiski Tallinna andmedi üldiseks orienteerumiseks.

l) lUiskus ja sademed.

Absoluutse niisi;use k oli ta Tallinnas azuab ülevaate järg

nev tabel.

Tabel nr. 1 .

Absoluutne niiskus Tallinnas J

uiud

3taU^
I II U I IV V VI VII VIII IX X XI KII Aasta

keskm

1932 4,0 2,2 2,ö 4,7 7,6 8,5 12,7 12,3 9,0 6,1 4,9 5,1 6,3

1933 2,9 2,7 3,6 4,4 6,2 8,5 11,6 10 ,5 8,8 6,1 3,9 2,9 6,0

1934 3,3 3,3 3,9 5,2 7,7 8,4 13,1 11,5 10,4 7,3 5,5 3,3 7,0

1935 O 7 6, < 3,4 3,4 4,6 5,7 10,3 11,0 11,4 8,7 7,2 4,6 3,8 6,4

|L936 3,6 2,3 4,0 5,1 7,4 11,7 13 ,C 11,1 8,6 5,3 5,3 4,7 6,8
M32-

P36a.
Paka.

3,4 2,0 3,5 4,3 6,9 9,5 12,3 11,4 ; 9,1 6,5 4,8 4,0 6,6

brtu
H a. 2,3 p 7 3,2 4,5 6,6 8,9 10,7 10,1 8,B 5,3 4,2 3,2 5,9

absoluutne niiskus on maksimumis kesksuvel juulikuus. 

Langeb sügise ja talve poole, olles miinimumis veebruarikuus. 

Võrreldes Tartu pikemaajaliste andmetega on absoluutne niiskus 

Tallinnas suurem.
Tabe nr. 2. 9)

Relatiivne niiskus Tallinnas 
___________________________________________________________________________ -
____A.UUd

£tad
I II XII IV V VI VII VIII IX X * XI XII

Aasta
kesku

1932 86 78 88 84 03 78 73 85 84 09 01 93 84

1933 87 ü O 81 78 78 67 76 u4 86 89 88 80 82

' 1934 21 81 88 78 77 71 86 84 84 90 89 90 04

1935 83 90 81 81 74 77 78 88 87 89 90 95 84

^  1336 90 87 87 84 81 74 78 80 84 89 92 90 85

^2-1936. a.keskm,87 84 85 81 78 74 78 84 85 89 90 90 84

Jĵ tu 50 a.keskm. 90 88 84- 76 88 67 73 79 83 87 90 91 81

1) iäesli meteoroloogia aastaraamatud 1932-1936.a*
2) - ff-  - r?-



Tabel nr. 3.

Sademete hulk kuude järgi Tallinnas ja Loksal m .  ̂ '

Aastad
_^___^Kuud I II III I? V VI VII VIII IX X XI XII Aasta

kaskm.

1332:
Tallinn 46,2 27,9 33,6 56,9 91,3 53,1 37,4 106,0 74,6 101,2 57,6 27,4 710,2

Lok sa 27,2 13,5 23,0 43,8 89,4 41,0 82,3 63,9 94,5 114,7 44,2 23,9 67],, 4

Tallinn 20,0 33,4 23,u 21,3 25,8 11,5 57,2 79,0 21,0 48,9 40,3 23,3 411,9
1933:

I oksa 20, J 20,5 20,4 34,1 27,3 3 ,l(Y) 71 , 93,3 38,3 43,8 34,7 26,5 434,0

Tall inn 24,4 13,7 30,5 4] ,2 56,2 23,0 108,8 33,8 43,8 155,4 68,1 32,7 63] ,6
1934:

Loksa 16,3 18,6 23,4 42,8 67,0 20,2 115,4 35,2 49,4 109,1 75,9 24,5 599,1

Tal], inn 29,6 39,5 28,1 69 ..0 16,0 37,5 81,3 138,6 118,8 89,8 17,2 47,6 713,.
1935:

Loksa 27,4 33,7 35,5 51,9 13,9 6t, 5 111,2 109,3 137,0 86,7 9,6 31,9 708,2

Tallinn 42, o 49,2 27,0 33,2 72,0 13,0 74,7 45,8 97,2 150,7 34,0 23,1 663,2
1936:

Loksa 34,6 43,7 17,7 20,0 71,2 5,3 53,4 58,4 56,9 169 8 22,9 20,5 574,4

1932- j Tal] inn 32,7 32,7 OO t=l 44,3 52,4 27,6 7 J , 9 80,6 71,2 109,2 43,4 3] ,0 627,5
-1936a
kaskm. jloksa 25,4 26,0 25,0 39,5 53,9 26,0 86,7 72,0 75,2 104,8 37,5 25,5 597,4

Tartu 50.a, koakra. 31,1 30,0 27,3 29,9 46,8 63,1 83,9 70,0 56,5 48,6 46,0 43,0 588,2

T all inna 10.a. 1; a akm 31,1 20,7 29,4 30,9 58,3 31,2 71,8 87.5 74,5 82,0 59,4 35,2 628,0

l) ftesti meteoroloogia aastaraamatud 1932-1936. a.
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Tabel nr, 4.

Sadosumad põllu taime le kaavuajal kuuk olmandiku jargi Loksal mm.
i)

Aastad
M a i J u u a i J u u 1 i li Vi i t u s t 3a p t e m b o r Maist ku

ni sept. 
keskm.I II III I II III ■ I II III I II III I II III

1932 49,1 21,7 18, £ 10,9 22,5 7,6 7,4 40,4 34,5 43,7 5,4 14,8 40,2 34,2 20,1 371,1

1933 2,0 16,1 9,2 3,1 - 0,8 44,6 25,3 46,6 9,2 37,5 10,4 22,8 5,1 233,2

1934 - 34,0 33, c 1,1 10,7 8,4 21,2 19,9 44,3 - 23,3 11,4 3,5 **► 45,9 258,0

1935 1,5 6,2 6,2 25,6 22,3 12,6 2,7 11,0 97,5 9,1 96,0 3,0 43,6 49,2 44,2 431,5

1936 6,5 40, £ 23,: 4,9 0 ,4 2,0 27,0 23,6 7,2 - 51,2 34,6 - 22,3 245,2

1932-1936.a, u ,a 23,£ 18,2 8,5 11,7 5,0 6,8 20,7 45,1 21,3 26,9 23,7 26,4 2. , 27,5 307,0
keakm*

1) Eesti Põllumajandus statistiline aastaraamat 1933-1935,a.



Sademete hulka mõõdetakse ka Loksa meteoroloogilises 

vaatlus uni;113, rai3 asub 0 kr. kauasel talust mere ääres. Tabe

lis nr. 3 esitan sademete hulgad Tallinnas ja Loksal. üldiselt 

ilmneb 5 a. kealtaisq alusel, ot sadenete hulk on suurem Tartu 

andmetest. Tollimas on rohkem sademeid kui Loksal, üksikute aas

tate järgi on koikuvused sademete hulgas üsna suured. I aiude st on 

sademeterikkamad oktoober, septenber, juuli, august. Sademetevae- 

semad kuud on d tsenber ja jaanuar, ülevaate saamiseks sademete 

jaotuse kohta taimekasvu kuudel esitan tabeli nr. 4.

Tabelist nr. 4 selgub, et sademete arv suvekuudel on kesk

miselt 30?,J mm, kusjuures kõikuvus on väga suur. Kuivecad suvod 

on 1033. ja 19 36.a. Sademete jaotus kuudele on halb, kuna juuni-* 

kuus on sademeid viibe - suvivilja orased kannatavad niiskuse puu

dusel. Sellest järeldades tuleks erilist tähelpanu juhtida talvo- 

niisj use säilitamisele.

2) Temperatuur ja päiksepaiste.

-s-

Tabel nr. 5. 

Õhutemperatuurid Tallinnas. ^

iuud

gtaä^
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aanta

kaskm.

1032 -0,5 -7,5 -6,9 2,9 9,7 12,4 19,7 16,7 12,0 5,1 2,0 2,2 5,6

1933 -6,9 -5,4 -1,7 2,5 7,6 14,8 17,3 14,5 11,5 5,3 -1 ,2 -4,0 4,6

1934 -1,7 -1,3 -1,3 4,7 11,2 14,0 17,6 16,2 14,7 3,7 3,9 -3,7 6,9

1-935 -6,5 -3,3 -1,4 3,1 11,3 15,5 16,5 15,2 10,3 7,8 0,8 -1,7 5,7

l_936__ -2,9 -3,6 -0,1 3,4 9,6 18,2 19,4 16,3 11,2 3,3 2,8 1,6 6,2

P32-
L936
6skm.

-3,7 -5,3 -2,3 3,3 9,9 15,0 13,2 15,8 12,0 6,0 1,7 -1,1 5,8

\ a.

«•1 lu
us.

-5,2 -5,6
<3 o 

—V , ‘ J 2,4 J ,3 11,3 16,4 15,1 11,1 5,8 0,7 -3,3 4,6

| a.
>3ka.
krtu3

-6,6 -6,6 -3,2 3,4 9,9 15,0 17,0 ■i , 10,6 4,9 -0,6 -4,9 4,5

1) 0 e st i m ot eo rol oo (jl a aa st araama tud 1032-1936.a.
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Qhu temperatuur on kõrgem viimastel aastat &L võrreldes 50 

aastaste vaatluste keslcnd st ega* Tunduvat temperatuuri tõusu on 

märgata talvekuudel. Suvine t imp ora tuur on võrdlemisi stabiilne 

olnud, kuigi mõnel aastal juunikuul on tempeiatuur keskmisest ma

dalam.
Tabel nr. 6.

Päiksepaiste tundide summad taimekasvu aja],
Tallinnas, l)

ü.uud

Hastad
Jai Juuni Juuli &ugust Sopt.

liaist-
sa-pt.
kaskm.

1932 218,4 252; 2 325,9 153,3 125,7 215,1

1933 241,8 37C ,6 293,3 239,3 146,2 253,2

1934 223,7 347,5 134,1 298,1 210,3 253,7

1935 302,4 311,3 277,5 15c 63,3 221,1

1936 249,6 373,3 243,9 210,7 151,6 246,3

1932-1936.a. koskn. 243,2 331,1 265,9 210,2 139,5 239,0

Päiksepaiste tundide summa on suurem juunikuus, madalaim 

sep t emb ri s. Ük si kat el suve del on p äik 3epa ist e tim di de arv tun &i- 

valt madalam kui teistel, mis muidugi ei jäta mõju avaldamata 

taimekasvule.

3) Vamsta ja hiliste öökülmade 

kohta puuduvad täpsemad andned. Kevadel esineb öökülmi kaunis sa

gedasti, mis pole põllukultuuridele ometi nimetamisväärset kahjÄ 

sünnitanud. 1037.a. oli viimane öökülm 2 .juunil ja tegi osaliselt 

rukkipäädele kahju. Aedades on õunapuude õisi külm kevadeti nä

pistanud. Sügiseti on öökülmad ilmunud oktoobri lõpul ja novemb

ri alul, mil juba põllukultuurid koristatud ja kahju polo olnud 

nime tami s väärt.

4) Rahe

kalijusid poie olnud talus peremeeste mälestuse järgi senini üld

se. Väiksemad rahehood on mõningail aastail esinenud nimetamis

väärt kahjustusteta.

1) üles Li meteoroloogia aastaraamatud 1932-1936. a.
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5) T üht sõnate põllutööde teostamise ajad.

Kevadiste maahai mise- ja külvitööde teostamise ajad on 

Punsu talus veidi hilisemad võrreldes üleriikliku kesköisega.

Siin on üldiselt nenditavad Põhja-Sesti hilisem kevad kui ka maa

pinna taheaemisolud. Kuna Punsu talu pol&del puudub intensiivne 

kuivendus, siis tah saevad põllud pikkamisi ja külvitöö nihkub 

edasi harilikust ajast. Külvi aega de kohta puuduvad täpsemad vaat

lused; porenehe mälestuse järgi olid andmed järgmised:

Tabel nr. 7.

Tähtsamata põllutaimede külv ja lõikus 1936.a.

Kultuuri d
K ü l v L 5 i li U 3

Punsu talu Üleriikl .ksl?-) Punsu talu Ü] oriik.ksk.-*

iiukis IC .-20.VIII 26.VII 22.-24.VII

Oder 1.-3.VI 25.-23.V 19.-23. wIII 16.-13.VIII

Kaer 2C.-24.¥ 1J.-24.V 20.-22..III 13.-13.VIII

^egavili 20.-24.V 19.-25.V 22.-24.VIII 16.-22.VIII

K&rtu! 25.-29.V 18.-22.V 15.-30. IX 16.-26.IX

Polluhein - — 5.-7.v ii 27.VI-4.VH

 ̂iiduhein — — 28.VI-28.VII 3u.VI-23.VII

1936.a. kolita toodud külvi- ja lõikuseandmed on erakorra

lised solle poolest, et nanitud aasta oli suvel vä ^  kuiv ja sui- 

viljad valmisid enneaegselt, mis ka lõikusaegu tundivalt suve 

pool e nihutas. Sademet eriikanail aastail on lõikus hil isegi ligi 

kahe nädala võrra. Külv iaegadost näeme, et tavolisalt kestab külv 

SC. naist kuni 5. juunini, soega kaks nädalat. See on mõeldud nor

maalses olukorras, kus sügi sesed künnid on korralikult tehtud.

Tööd ke sai. algavad jaanipäeva paiku sõnniku-veo ja sissekündmi- 

sega. Tavaliselt jõutakse sellega valmis 27.-2j . juuni paiku.Siis 

siirdutakse otsekohe heinale, eriti paepäülsel asuvale heinamaale, 

st päästa mainitud heina põua käest. Heinatöö kestab kuni rukki

lõikuseni, nis sünnib juuli lõpua - augusti algul. Jdasi algab 

suivilja koristamine mis kestab kuni 15. septembrini, olenedes 

murel määral ilmastikust.

1) josti Põllumajandus statistiline aastaraamat 1936.a. ,Ihk.2.
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karja väljalaskmine on Punsu talus olnud maikuu viimas

tel pao vada] , kuna püütak se looni niikaua kinni idada, kui söö- 

datagavarad lubavad, ot kar jamaarohule anda arenemi svõimalu 3i* 

Lauta pannakse kari tavaliselt oktoobrikuu lõpul*

6) Smbruses olevate veekogude, soo de, oot sade 
jne, mõju kliima]e.

kerest ei asu Punsu talu kaugel - 1 innul onnilt 4-5 km* 

Mere 1 üliedus avaldab mõju ariti sügiseti ja kevadeti* Sügisel oxi 

uduseid ja sooje ilmu x̂ aua aega; lumekate ei ilmu niipea ja il

mumisel sulab mitu korda. Kevadel on ilmad kaua vilus ja kevade 

käik tavdiselt nädal Lõuna-Sestist järel, iletsi on Punsu talust 

lõuna poul palju üksikute väikeste soode ja rabadega* -ende mõju 

Kliimlo on, võib olla, nenditav, kuid tavaliselt seda ei märka.

f) Lühike taimestiku kvalitatiivne ja kvanti
tatiivne ülevaade.

1) Umbrohud põllul.

u biolititde analüüsi aluseks on võetud dets* dr.-.Lepiku

poolt soovitatud prof. Braun-Elanqueti 6-astmList kombineeritud

1 )
hindamissüsteemi.* ' Selle süste eri alusel hinnata se taimede esi- 

n on ise sage du st ja ka 11 oväartu st j äignev aL t:

+ - taii esineb harva, üksikult;

1 - v 11 sagedamini, kui d katteväärtu s minimaalne;

2 - ,f rohkesti ja katab ^/2C - ^/4 teatud alast;

3  — w w « » t! 1  /£ _ 1 / 2  ff n

4 •  ft « w ft tf 1 / 2 - 3 /4  h rt

5 - '• katab ^/4 ja enam proovilapi pindalast.

Umbrohtude analüüs (vt* tabel nr. o) on tehtud 1037. ..:;i-

vel eol maini tiid meetodi alusel ja üksikud tainede nimed määratud 

Q* Wilbergi*^ järgi* ülevaate saamiseks urb ohtudest jaotan vii

maseid Korsmo järgi s ü s t e e m i ( v t .  tabel nr.8).

I* Seenneumbrohud.

II. üit me aastased koliEfc indl ad umbrohud.

III. Mitmeaastased kestva vegotatiivse pal- 
__________ jun omi sega umb rohu d.

1) Ülikooli Taim ehaigus te-kat se jaama 1 andi eht nr. 44.
2) ü. Tiilberg.- Jesti taimestik. 2 .trükk, 1025.a*
° ) 15. Korsno. - unkräutor im /Lckerbau der üeuaeit.
4} Prof. 1} * Roo tsi. - 1034/35*a* loengud.
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rabel nr. ü

ünb rohu d p31lul j a ho ioanaal.

Umbro hu n i no tn 3 m

l4

ES
CD
•p4

ES
CO

u<2
c5

O
d
e
r

.9
Q

rC}
ss
r-i
r-i
13
Pu

K
a
r
t
u
l

c3
co
©

cZ

Ö
ö•H
O
t~r1

1. 3 q ormeu mu rohu d:

a ) üli eaastas q d:

^olygonun ] apathifolium Linn., i.ahar 
kirburohi — + ** «■» + _

iviculare Lin, linnu rohi + + - — + —

- - convolvulus Linn.onnatatar + + + + + — —

^bonopodiun album Linn., valgo haai- 
nalts _ + 1 1 ■t* .

^aloopsis totr^hit Linn., kare kõrvil; - 1 1 3 — + —

Lamiu: ; pnr uroun Linn. , verev piira- 
nõgos — t — +

^mapis arvfiisis Linn. , poldainep 2 3 2 — T + —

^  Simm «jlioi ranthoidos Linn., põld- 
harakalatv — + mmm +

4 -

Kilasp i a rvonso Linn«, põl dl it rihoin - + — - — - -

^porgula arv'>nsLinn., põldnlilgboin + 1 + — — —

°oncl us ol <3ra0oti3 J im .,  pärlo piin- 
ohäkas —r mm +

SonocioB vnl ;aris Linn., harilik ris- 
tirohi + +

u-lium aparino Linn. , virn - + + — — + — —

^^odiuBjoicutarium L !IIerit, kurokael + — — — — _

^chusa arv on aia I3ioj., poldiaikas — - -i* + - + — —

Paaria offioinalis Linn., harilik pu- 
nand 4- + + • » 1 + m_

^ioia cracca Linn., harilik hiirohor- 
nes

ü) Ülotalva olavad:

* + + + + . -

'  (

3
osal

°fcolla ria media Linn., vosihein T + 1 + — — + —

OQlQranthus amnms Linn.» ühaaasta- 
d ;l^hi + mmm W»

^paoLla bursa pastoris (Linn.) noh. 
hiire kõrv +

°ionica arv^nsis (Linn. ), põldmai- 
lane — - + + - - —
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(Taba nr. 0 järg. )

U rab rohu n ime tu s co
•H

ä

CQ
•H
.3
r.o

K
a
a
r u

<D

O

•9 ,o
0
1—5
r-i
IO
r-H

K
a
r
t
u
l

c3
ca
c

H
e
in

a
m

a
a

q ) üha- kuni kahoaas- 
tasod:

knthosis arvansis Linn. , valge ka
rikakar -h +

C ont au rea cy anu s L inn. , mkk il ill 1 • — t — + — t —

Vicia villosa itotli, karvane hiiro- 
he mes + _ — — — —

V;rostia spiea voati Liii.., riikki 
ka st ohe in 1 — — — •i.»

£oa aanua Lin_., murunurmik — — - - + - —

•tTÄialccaa ji ahaga I inn., nisulill — — + ■* — - - -

V iola arv ons is Sxmr. , poi cikann ik e 1 2 - r — - i* —

ci) 1 col^arasii cil d.

^lectrolophus major ilchb. , suur ro
birohi ]

o) Parasiidid;

Cuscuta -Airopaea Linn., harilik võxn

2) a ah oa a s ta sod:

B ro mus s e c al inu s L inn., rukk il uste | -

(nõne
39l;

y o so t i s a rv•*-ns is{inte m  odia )liill. , 
kesknino lõosilra — t + + *$■ _ ■¥

at ri c ria ino do ra j. G. , k e oal i31 -i- - — — 1 - + -

^arduus orismis Linn., kahar kari- 
ohakas - — — — — - —

II. isad kohakindlad 
umbrohud.

&) u jbroLud kiitjate j uu rtoga:

^inunculus ao^r Linn,, kibeiulLvas 2

^altha palustris Linn., varsal;abi — - — — — — 1

I^ontodon autuimal is Linn., sügiso- 
no s gannpp — — — — — 1

Bn:ü->3ia vul^-aris Lina., küuihein — — — — 1 - f 1

11 * ra oa (j sp i t o sa L inn. , luha ka st a~ 
vars — — — — — 2

hardus stricta Linn., jusshoin

■



—X ü—

(_Taboi ar« ü jäig. )\ * *,.5  ̂i. *JU. « w . j

CD
u

■‘■(.j •

.9 c3
u mb ro 1 tn n i me tn s. N M

c?
©
% *3 c3El D

1

n
.3 c3

h4 o
r-i
r-i#A

•f*
M
3̂

©
.3
<P
Wro

»v/

b) Umb rohud 1 ühik oo q päajnurega
(mügar j uur);

Chtysanthemm 1 ouoanthomum L inn.,
härja siin - — — + - - •i-

Äntheais tinctoria Linn., kollane
ka rikak ar - — - — + -

Al ohqmi 13.a vulgaris Lina., harilik
kortsl eht - — - — — - — 2

Plantago ::ajor I inn. , suur too] oht ~ — — — + ~ - 1

c) Umbrohud pika, tugeva
püäjmiroga:

-viiautia a:;vuisis >oult., äiatar - - - — — — - 1

Itanias ori oatali s Linn., Lõlkjas - — + - - - -

ftumex orispus r inn. ,kärnoblikas + - ; i- + - — - —

^arasaoum oxficiaalijs Weber, võilill 

I I I . _ litneaastasod kestva vo-

- - - — ir — - + -

g ot a t i i v oo pai jun omi se ga unb rohu i:

a) Umbrohud maapäälseta varrevõ-
suu dit<ga;

Potontilla ansorina Lima., aaijalg - — + & + - — +

h) Umbrohud maa-aluste varrovo-
sundi t ega:

 ̂Fion tl i a arv oa si s L inn., p 51 dm un t + + + & i- 1 —

Ru: - o x a o ot o sa L inn., h apuo blikas — — — - - — — 1

^ohil] oa n il j ofcl inn Liim. , raudrohi — — - + - — ]

- rit iour3 ropons L inn. , o rash ein + 1 + + —

C^rastium oaespitosum Gil.,p51d-
kadakkaer + + + h 1 — + +

c) ür*b r ii ud iaa-alu st o j uu rvõ-
3unditoga:

isetum arv ons e Linn., põldosi + + - + + r -

^irsiun arven se 3oop., põldohakas 2 1 1 + + + -

°onohus arvonsis Linn., p51d-piim-
ohakas — — -t- — — —

v d) Umbrohud tjika peajuurega ja 
horisontaalsote juurvüsundidega mit- 

mosugu sel korgusol:

ftiraex acoto seila Linn. , vaikeoblikas + — — — 2 — — 1

'°&volvulus artfesasis Lina., kassi-
tapp — — — + -v
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Liainitud rühma ci jagunevad vool alaosadeks umbrohtude mor

foloogiliste ja bioloogiliste omadu ste alusel. Kui tabelit silmit

seda, siis soigub, ot soermeiimb rohte esineb Punsu talu põldudel 

üsna palju. Jriti maksab ödldu põldsinepi ja kareda kõrviku koh

ta. Põldsinep on eriti levinud Punsu talu põldudel. 1937.a. oli 

seda vool vähem, kuid mõningad eelmised aastad on näidanud eriti 

suurt sinepi levinemist. Tõrjet;s polo sonini suudetud midagi ära 

teha. Sell<1 e asjaolule tuleb tõsist Oielpan-; juhttEda. Oraste 

äestamine pole sonini tooks saanud, ka koori riis kiin d on ära jäänud. 

Kas viimasest kuigi suurt tulu oodata,on küsitav. Külvikorra pa

randav mõju on olnud senini juurvilja ja kartuli kaudu, mis pole 

suutnud takistada oriti seemneumb roht ude levinemist. Ifokkis esi

neb palju rukk ilust et, mis tingitud seemne halvast puhastamisest. 

Juurunbrohtudost oleks nimetada levinenuaaid - orasheina, mille 

levinevust on püütud takistada künni ja äesta mi sega mustas kesas, 

kui ka juurvilja ja kartuli maa intensiivse harimisega. 1937.a. 

esineb väga palju põldohakat, mida eelnevatel aastatel pole nii- 

palju esinenud, liiril ist ohakatõrjot pole läbi viidud, mida aga 

edaspidi tuleb kindlasti teha, esmalt torkimise ning pideva mulla 

harimisega laimed© kurnamise ja nonde maa-aluste osade läbilõika

misel toe].. Heinamaal asuvatest umbrohtudest on ojakallastol ori

ti märgata suurt rohirohtu, kibetulikat, varsakapja. Halvem umb

rohi on siiski luha kastevars, mis looduslikul niidul on levin e- 

nud mõnedes osades hulgaliselt, sünnitades mättad, mis raskenda

vad heinatööd. Senini on selle vastu võideldud mätaste raiumise

ga, 'is on osaliselt ka tulemusi andnud. Jussi eina esineb osalt 

vähemal määral,

2) IIoina- ja karjamaa taimestik.

Heina- ja karjamaa taimestiku analüüs on t oh tud 1037. a. 

suvel, kusjuures analüüsiks on kasutatud prof. L. rünne meetodi, 

kus taimede esinemist ja pinna katmist hinnatakse 7-pallilise 

skaala järgi;^

3 ) Prof. dr. L. Rinne. - Kuidas jälgida heinkamara muutusi kul- 
tuumiidii pinnal. - Sockultuur XIII, 1934 - lartus.
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1 - taim esineb heinkamaras ainult üksikult või vaga vähe

2 - -»•- - - vähe;

3 - -  N— —  f , _ peaaegu keskmiselt;

4 - —  H — keskmiselt;

5 - -?,~ _  »t_ pai ju;

6 - -ft- — f t — väga palju;

7 - !«_ — TT— ainuvalit seval t.

Hinnatav kamar on kõik looduslik heinamaa ja karjamaa.

Punsu talus polo senini uusi heinamaid kultiveeritud ega uudis- 

külve t oh tud. Rohukamara analüüsini seks jaotac heinamaa kaht e^ 

ossa:

I. Heinamaa puh ja poolne osa, mis asub põldude äär 03 ja 

osal t paesel alu sol moodustab parema kamara. Ijaapind oa suure 

langusega louna poole ja kovadised põldude veod uhuv d toiteai- 

noid heinamaale. Osalt paesest alusest ja säärasest loomulikust 

väetisest tingituna esineb siin võrdlemisi palju liblikõielisi 

hein taini. Sriti poab seda mainima aasseaheme kohta. Jeda esineb 

väga rohkesti, paesel alusel oleval heinamaal tihti ainuvalitse

valt. Ka hiirehemest leidub rohkesti, samuti ristikheinu. Kõrre- 

lictest on peamiselt, kastehein, kerahein, vähe timutit ja aasnur- 

mikut. Kuna varem asus põhjapoolses heinamaa sopis talu endine 

õuemaa, siis esineb siin ka tooihuumust armastavaid taimi, mis 

osaliselt oma puise ehituse tõttu heina koostist rikuvad, üondo 

hulka tuleks arvata angervaksa, karuputke, koerputke.

II - heinamaa ojapoolno osa, mis esineb oja kallaste] ja 

odasi kuni heinamaa peaäravoolu-kraavini. Sellel alal on taimes

tik osalt ojaäärse iseloomuga. Oja kaldal ei ole mitte soostunud 

vaid madalad liivased, seega ei esine siin mitte liiga palju tar- 

liike. Edasi kallas tõuseb, soodustades kõrgemaid liivakünkaid, 

k̂ s esineb kui va maa taimestikku nagu ka botaanilisest analüüsist 

lähtub. Heinamaa paaäravoolu-kraavi suunas langeb maapind ja moo- 

fostab parema heinkamara* eriti kõrreliste ja liblikõieliste osas 

 ̂Wena prat sasis, Lathyrus).

Karjamaa taimestiku kohta võib mainida, et see on väga 

mitnek esine. Tavaliku motsakarjamaana on kamara koostis hclb.&na- 

luus on tehtud karjamaa params osa®. Siingi esineb liblikõielisi 

seah emest ja valget ristikut. Kõrr distest kast eh ei na, puna st
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Tabel nr. 0.

Xainede esinemine heina- ja Karjamaa]..

Tairao nimetus
doinanaa 
I osa

leinasaa 
II osa

Karjamaa

Pbloum pratonse Linn., timut 1 1 1

tfestuca pratensis I.uds., päri s aruhein 1 1 1

tfestuca rubra Liin ., punane aruhein 1 2 2

Pestu oa ovina Linu., lamba - 1 1

Poa piatensis Lina., aasaurmik 1 2 2

Poa triviali3 Linn., harilik nurmik — - 1

Poa nemoralis Linn., salunurraik - — 1

?oa annua Linn., nrurunurmik 

Anthozanthum odoratim L inn., maarja

- 1 1

hein — 1 —

Dactjlis glom^rata Linn., kerahein 

^Ciu-li s vul .^ris Jitli. , harilik kas-

2 1 —

teh ein 2 3 2

îjro 31 i s al j& L inn., va lg  e ka st oh.oin - 1 —

Sesleria coeruloa Arduno, lubikas 1 2 1

üolinia coemloa Mofsich, sinihelmikas 1 2 1

Briza media Linn., värihein 1 2 1

Üardus stricta Linn., jusshein — 1 2

Avena pratensis Linn., aaskaer 1 4 2 V

Aira oaespitosa Linn., luha kastövars

Trifoliun renons Linn., valga ristik
hein

Trifoliun pratense Linn., punane ris-

1 3 3

2 2 3

t ikh om

T r t f o l i u n  nontanun lina., näniristik-

2 1

hein - 1 -

“ioia cracca Linn., hiirehernes 3 2 1

^at!iyrus pratensis Linn., aasseaheraes

L o t u s  eomiculatus Li&n., harilik nois
hammas

5 3 2

2 1 1

species 1 3 3

ÖUaex acetosa Linn., hapuoblikas 1 2 2

aceto seila Lina. , vliike oblika3 — 1 -

^üunculus acolr Linn., kibetulikas 1 2 3

^oliiii^a nillefoliun Linn., raudrohi - 1 1

^rinula farinosa Linn. , pääaisilm — 2 2
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(Tabel nr. 9 j urg. )
>

Taime nimetus
einamaa 
I osa

Heinamaa 
Il osa ilarjamaa

Plantago oa j o r L inn. , 3uu r t oo 1 eh t — 1 1

Frirmla offioinalis Jaoq.,harilik
nn rmenukk - j 1 1

Potontilla anserina Linn., ani j alg - 1 —

Goltha palustris Linn. , varsakabi - 2 —

■ - runell a vai;.-; ari s L in: i., k äh ih ein 1 1 1

A.1 oh e ni 11 a rul. ga ri s L inn. , ha rilik
ko rtsleht 1 3 2

Taraxacum off icinal.is eber, võilill — 1 1

Leontodon anturnalis Linn. , sügisene
seanupp 1 2 2

/In .-rcmo nemorosa Linn., võsaülane - 2 1

Convallaria majalis Linn., piibeleht — 1 1

Pr,maGsia palustris Linn., ädallill - 1 2

^ilipenduLa ul aaria Maxim., angervaks
o 1 1

T roll ius ropaeus L inn., kulle rkupp - 2 1

Geun rivale Linn., ojanoõl 1 —

Fia^ria vesoa Linn., metsmaasikas — i %

Gomarun palustre Linn. , soopihl - i —

Oam anula specios - kellukad 1 2 1

Ger stiuir oaespitosun Uil., harilik
ka dak KxkM  ' - 1 —

Garum oarvi Liun., köömen 1 - —

A ethusa cynap ium L inn., ^oorputk 2 - -

Hera,cl aim spondylium Linn., paris
kam putk 2 - -

Knautia arvons is Coult., aiatar - 1 1

G&rysanthemum leuoanthemum Linn., ha:
ja silm

-
1 -

Guscuta ropa ea Linn. , harilik võrr — - 1
(nõgesel)

^rtica dioeoaLinn., suumõges — — 1

Aleotrolonhus major Rohb., suur robi
rohi 1 2 -

Visoaria visoaria l/oss. , tõrvalill — 1 1

Valeriana offioinalis Linn., harilik
palderjan — 2 1

Antorui ria diooca ütaertn., kassikäpp — 1 1



aruheina jne, Suure levikuga on luha kastevars, rai s osalt tingi

tud vaeolude korraldamatusest. Ei ole siidii kahtlust, ot kultuur- 

võtetega saoks mainitud karjamaa kamarast küllaldaselt hääd söö- 

danaad Ir'<a. .oldn oi on sel 1 ek3 oriti liblik3ielisto b& dI olenas. 

Kuna karjamaa on rohkem notskarjaoaa iseloomga, siis esineb siin 

puudest Inus glntiaosa (lepp), Betula verru oo sa (kasi;), vähemal 

määral Fiaxiaus oxoolsior (saar), Sorbus auouparia (pihlakas), 

linus silvostris (muud), Picea exoelsa (kuusi;), Juniporus oonmu- 

nis (kadakas). Põõsastest: Sai ix sp. q :. (pajud), FranguLa frangn- 

la (paakspuud), Oorylos ^vallana (sarapuud) jne. Heinamaa on võ

sast ja puudest puhastatud, esinevad va id üksikud põõsad 3allx 

sp. sp. ja Ainus glutiaosa (lepp).

g ) T ähtsamad ta im edo ha igused ja kahju rid.

^aioehaigusi on Punsu talu põldudel ja aias e siu cmi d igal 

aastal. Suurem om> neist on esinenud vähemal n uu rai. On siiski 

juhte, kus rukkil lumiseen on märkimisväärselt kahjustanud. Kuna 

haiguste 1 ovinonine on suurel maaral tingitud ilmastiku oludest 

ja kasvatatavatest vii j aso rtidost, siis ei saa ühe austa vaatlus-
#

te alusel täielikku ülevaadet. Olen peremehe ja enda tähelepane

kutel leidnud järgmisi taimehaigusi;

1 . Bukk il. on suurem kahjustaja olnud lumi saen (Caloneot- 

ria graminiool a). Sriti madalamates ja kiviaiaäärsetes kohtades, 

kus lemehanged kaua püsivad, on hävitustöö olnud suur. Igal aas- 

t al o si n eb rukk il t ung altera (Cl avi c m s pu rpu roa), vüh es el n äa- 

ral kõrre roo stot (Puooinia graminis), rukki lelieroost ot (Puooinia 

disporsa) ja rukki kõrrenõgi (Urocystis ocoulta). ii on do haiguste 

vastu oi ole ningisugu soid tõrjovõtteid kasutatud, isegi puhtimi- 

ei ole ümbru skonnas l ubi*löönud. v

2. Kaeral on suurimateks kaLj usta ja toks olnud roostdaai- 

SUsed: kõrroroosta (Puooinia graminis) ja kroonrooste (puooinia 

QQronifera). Ilõifidel aastatel on esin<mudi»a Kaera nõgipää (Usti*» 

lago aveaae) vähemal määral.

3. Odra], esinevad kõrrarrooste (puooinia graminis), odra 

letcaioostq (Puooinia simjjlex), odra tolmav nõgipää (üstilago nuda) 

J a o dra k inn in e nõgip ää (U stilage ho rde i ).
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4. uuvinisul on kahjustanud lendnõgipäa (Ustilago triti- 

ci), harilik kõrrerooste (Puooinia graminis) ja nisu kollane 

rooste (Puooinia glumarum). Uisu haisevat nõgipääd (lillefeia tri- 

tioi) polo 3enini esinenud,

ö. Kartulil, eriti va rao omate] sortide], ä±: igaaastane 

kahjustaja kartuli lehemädanik (Phytophthora m  festans) , vähemal 

nääral harva kartuli varrepõletikku (Baoillus phytophthorus). 

Kärntõved on iLsna sagedased (Äotinomyoetos scabies, Hypoohnus so- 

lani jne.), eriti lubjarikast el poDluošistel.

C. Põldheinal on esinonud üksikutel aastatel ristikuvohk 

(Scleiotinia trifoliorum), ristikheina rooste (üromyces trifolii), 

ristiku ebajahukaste (Feronospora trifolio mm) .

7. Ajas esinevad õunapuu del tüvevühk (l.ectria galligena), 

õuntel 3una kaxatõbi (Veuturia inaequalis), puuvilja mädanik (llo- 

nilia fruotigena). larj apõö sa st el on - karusmarjal karusmarja 

jahukaste (Sphaerotheoa mors uvae) ja karusmarja rooste (Puooinia 

cariois-ribis). Sõstxal on peale eelmainitud veel sõstra viltroos- 

te ( Joronartiua ribioola).

Kõik eelpool loetletud taimehaigused pole ühelgi aastal 

väga laiaulatusliku], t es in mu d, nii et saak tunduvalt oleksa kan

natanud. xõrjevõtteid pole põllul ega aias kasutatud (ka mitte 

regulaarseid pritsiraisi aias).

Taimekahjurite hävitustöö põllul ja aias on mõningatel 

aastatel olnud t äh e lp anuv äärt. Tähtsamatest taimede kahjuritest 

ol ek s nimetada:

Kõ rsvil ja del - rukkiuss (Agriotes segetum), traatuss 

(Agriotes obsourus et lineatus), põldiälkjas (A riolimax agros- 

^is), odra lehekärbes (Hydrell/a griseola). Bootsikä: . (Csoi- 

&ella frit) hävitus oli suur eriti odra] 1935.a. ja rukkiorasel 

1034.a. sügisel. Hiljem on kahjustus olnud vaik sem. Kartul il on 

43oinenud t r .atuss (Agrio t es obscu rus). xUstiklioinal ri stikukärsa- 

*;cio (t\ ion a] xicans), nao ril on esinenud na e rima r di kas (Phaedon 

^elileariae) ja iiaakirbud (rhyllotreta sp.sp.). xõrjevõtteid eel- 

mainitud kahjurite vastu ei ol e kasutatud.

Aias esinevad õunapuu dei ; õuna mähkur (Garpooapsa pomon el

la). õunapuu õielõikaja (Anthomus pornorum), rõngaskedrik (Jalaoo-
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soma neustria), Külmaliblikas (Cheimatobia bronata), õunapuu lo

helt irp (P syll a mai i ), õunapuu 1 ehe täi d (Api s p or i } jne. Pima sol 

s3stral on o siu onud punase sõstra lohet.li (Cryptomyces ribis); 

karusmarjal karuamarja vaablane (Pteronide ribesii). ^oeduvilja 

aias on kapsast oL, kaalikatcü. kapsaussid (Pioris sp.sp.); porgan

dil lehe kirp (Trioza viridula) ja porgandi kärbes (Psilae rosae); 

poo dil oodi kiirbes (Pegomyia hyosoyami); hernel homeuss (Gra- 

rholitha dcrsaaa), mis esineb ka põllukultuuridel, ja heraekärsa- 

kad (Sitona sp.sp.). T3rj ev3tteid pole kaetatud puuvilja- ega 

keeda vii jaaias.

C. Talundi tulunduslikud olud.

a) Tulundu 3lik asukoht.

Tähtsamaks ostu- ja müügikohaks on Tall ina. 3ä&Lt tehak

se tähtsamad tarbeainet e o stud ja müüakse liha saadused (sead,li

haveised, vasikad). Teiseks tulundustsentxumiks on Loksa alevik • •

'3 ki kaljusel. Lagu tabelist nr* 10 selgub, omab Loksa alevik 

tüLtsust talu saaduste müügikohana, eriti liha- ja piimasaaduste

Tabel nr# 10.

Sihtkoha 
& imetu 3

^211 inn

lpksa
alevik

£°lfiaküla

VGl —
manaja

^onnu asun* 
üü3.

üolga

Sihtkoht
talust
kau gal km

G2

: ,o

1,5

5.0

7.0

Sihtkoha tähtsus talule

Pealinn,!. . laj.ilhisns, seennevil 
ja ühisus, rahaasutised, kohtud, 
tüöstused, tuin talusaadustole, 
kõrgemad koolid.

Sliendus ja 
teeolud

L o k sa ta rvi ta j a t e üh i sus, t e is ed 
kauplused, kirik, arst, apteek, 
telliskivi- ja lau vabrik, suvitus
koht, turg 2 korda nädalas, 6 kl. 
al gk o ol, post kon t o r , arana erian d.

L uk sa t/ü. ha ruka uplus, k o o rejaa m, 
k i rj at alü, rahva ma j a

Kõnnu valla valitsus ja post iag en - 
tuur

Harju-Kõnnu piimaühing, 6 kl.alg
kool .

Koiga metsaülem, postkontor, m3is

Omnibussi 
üh m dus 2 
korda päevas 
ia auto-kau- 
oaveo liin 
I kl.tee 
62 km.

C nibussi 
ühdidus 2
korda päevas 
ia auto-kau
baveo 1 iiu 
1 kl .teod
9 km.

1 kl. tee.

5 km. II ?l ??

7 km. I ” "
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Sihtkoha 
nime tus

Sihtkoht 
talu st 
kaugel km.

Sihtkoha tähtm s talul q
ühendus ja tee

olud

Kuusalu
alevik

Baa siku 
jaam

20

40

Kirik, laada koht, arst, apteek 
agronoom.

Lähem raudtoejaam (ei om au- 
totran BDordi ajastul enam na j. 
tähtsust).

,20 k * I kl. teed

20 kr I kl.toed 
20 H II n t?

ning aiasaaduste osas. Suvitus- ja tõö3tuskohana onab edaspidi 

Loksa talu seisukohalt ikka suuremat ja suureuat tühtsust. Ka os- 

tukolana on Loksa t/ühisusel talu seisukohalt tähtsust, kuigi 

senini suuramad ostud on sündinud Tallinnast ja ve- tud kohale au

totranspordiga. ivuna Loksa sadam on ühenduses Tallinaga ranna- 

laevasõidu] iiniga, siis väel isainete ja suuremat e nasinate vedu 

on sündinud veeteel, üldiselt on talu teeoludelt soodsas olukor

ras, ka liiki enisabinõud o nibus side näol on noodsad, nii et ta

lu ora kaugusele vaatarata on majanduslikult Tallinnale kannis 

1 aii e dal e n ihktrnu d.

Loo na arst asub talu st vaga kaugele Baasiku jaamas (4o km) 

ja salle tõttu on väga kulukas loomadele arstiabi saamine. Joosti- 

agentuur asub 1»5 kr kaugusel, kirjatalu 1 km kaugusel } postiühen

dus on iga päev. Talu piim ve takse Koiga küla koore jaa na (l km 

kaugusel), nis kuulub Harju-Kõnnu piimaühingu pii&cmda. ainitud 

piimühing on suuremaid Harjumaal, asn tatu d 122C.a. ja valmistab 

eksportvõid-

b) Tööliste saamise v5inalused.

Palgalise tööjõuna kasutab talund praegu üht neos-su vii ist 

ja ült nais-aastateenij at. Juvise hooajatöödel (l.einat ocu, rukki

lõikus, kartulivõtmine, peksmine) on kasutatud veel lisatööjõuna 

irevil isi. üees-suvil i sena .on senini olnud sama isik ligi 10 aas

tat. Ueestöüjõu saamine üldiselt osutub kohapääl t raskeks, kuna 

Loksa tehased väga palju kohalikku tööjõudu on vürbinud. Kais- 

aastateenija saamisega pole senini olnud raskusi, kuna lobedal 

asuvad rannakülad oma rahva rikkusega on suutnud varastada Koiga- 

küla talusid nai st ööl istega. Fäevilised saadakse saunikute hul

gast. Saunikute seisus on viimasel ajal küll kokkukuivanud, nii 

et edaspidi siin raskusi võib tekkida.
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o) Hinna cL

1) Tüht samat e põlluma jandussaaduste hinnacL 

Kuna talundi milügisaadused peamiseLt tn ristatakse Tall in

na turul , siis esitan hindade liikumised Tallinnas, esmalt suur- 

müilgi hinnad, mis noteeritud Tallinna börsil, ja rööbiti väike- 

rüügil Tallinna turul* .innad on too did tabel nr. 11 absoluutselt 

(kroonides1} ja suhteliselt (indeksarvudena), kusjuures aluses 

on voetud 1932-1936.a. keskmine. Tabelist saLgub* üldjoontes, et 

põllumajandussaaduste hinnad on olnud madalseisus 19 ja 1933.a.

iis a]gab pidev hindade paranemine, mis kuni viimase ajani on 

posinud. 3riti tuleb seda mainida 3 .ooxaasaaduste kohta, kus tõus 

on olnud eriti suur. Soodat eravil j ade osas on hinnad langenud 

1935.a., mis arvatavasti tingitud suure saagi tõttu. Isi isu hind 

oli saazti 1935.a. madalam eelmistest. Üldiselt el saa konstatee

rida ühegi põllumajandussaaduse hinna vähenemist.

2) Tähtsamate ostu tarvete hinnad.

Talund teeb tähtsamad ostud Tallinnast, kas sealsest Tal

linna liajaudisG Ühisusest või erakauplustest. Osa vähemtähtsaid 

artik] oid saab ka Loksa tarvitajate ühisusest. Gstusaaduste hin

dade liikumise fikseerimi seks esitan tabeli nr. 12, milles on os

tu t arv et e absoluutsed (kroonides) ja suhtelised hinnad (indeks- 

arvud, kus jm: res aluseks on 1932-1931 .a. keskmine). Ssitatud on 

Tallinna börs iko m i t ee p o ol t no t ee r i t n d suu müü gih inna d. ü agu ta - 

beiist selgub, on ka ostuainete hinnad tugeva tõusu tendentsiga, 

^üetisained on kõikunud ona hinnalt, olles madalseisus 1933.a. 

j& 1935.a. 1934.a. on olnud hinnad kõrbemad, samuti 1936.a. Ostu- 

jõusöüdad on näidanud pidevat tõusu, väikse nõrgenemisega 1935 .a . 

toitluse oatutarvetest on langenud kõige enam sool, suhkur on pü

sinud endisel tasemel, heeringa hinnad on olnud väga kõikuvad, 

olenedes tollipoliitikast ja kodumaa heeringat© müügioludest. lühi- 

tustarvetest tsemendi hind on langenud* mida on põhjustanud sur

veabinõud. Telliskivide hinnad on olnud väga kõikuvad, näidates
• •

siiski viimastel aastatel tõusutendentsi hoogsa ehitustegevuse 

tõttu. Üldiselt ostu- ja müügisaaduste hindade saihted on parane- 

nud põllumajandussaaduste kasuks. Siinjuures tuleb märkida, et

°stutarvete hinnad kriisi ajal ei langenud nii tunduvalt kui müü- 

2i saadu st el.



Tabel nr» 21. lähtsr p 511 um jandii s saaduste absoluutsed ja suhtelised hinnad kroonide3 1932-1936.a .1 *

" — Aastad Absoluutseu hinnad kr. j Indeksid 5 a. koskm. = 100

Saadused

üksus
1932 1933 1934 1935 1936 -1936

kastel
1932 1933 1934 1935 1936

TTJ32-
-1936
koskm.

Või 3 uur müügil kg 1,25 1,17 1,31 1,40 1,57 1,34 93 87 98 104 117 100

Piim väljamaks Earju-K5nnu 
piimauh. 100 kg 3,50 3,30 4,20 4,60 5,40 4,30 81 88 98 107 126 100

Sealiha suuxmüügil (I sort) Kg 0,46 0, G2 0,48 0,42 0,70 0,54 85 115 89 78 130 100

S eal iha se av :L i s i T all inna 
turul G,4G 0,61 0,52 0,46 0,60 0,55 84 111 95 ' ,84 3 25 100

Loomaliha mu muugil (I sort f! 0,27 0,20 0,33 0,35 0,38 0,32 84 90 103 109 119 100

Loomaliha Tallinna turul !t o, 33 0,30 0,33 0,41 . ,45 ,36 92 83 02 114 125 100

Muna d, ak sport, suurmüügil tf
- - 0, 57 0,60 0,71 C ,66 - - 86 305 108 100

Tallinna turul paar 0,10 0,9 0,10 0,10 0,21 0,10 100 90 100 100 110 100

M su suurmüügil kv. 10,75 19,00 17,08 14,73 21,17 18,35 108 104 93 80 115 100

Rukis ~M- w 14,38 11,38 11,49 12,13 12,89 12,55 115 95 92 97 103 100
~M- vaikemüügil Tallinnas 10 kg. 1,56 1,20 1,37 1 ,46 - ] ,40 111 86 98 3 04 - 3 00

Oder suurmüügil kv. 12,73 12,07 13,85 0,03 14,02 12,88 99 101 108 77 116 100

-ff- väikemüügil Tallinna 
turul 10 kg* 1,20 1,33 1,45 1,32 3 ,36 05 101 107 07 — 100

Kaer suuimüügil kv. 0,73 10,07 9,72 7,73 11,80 0,83 99 102 99 70 120 100

-f,~ väikemüügil Tallinna 
turul 10 kg. 1,03 1,11 1,02 0,98 1,30 1,09 94 102 94 90 119 100

Ka rtu 1 suu r müük (s öö g ik a rt ul 1 kv. 2,70 2,28 2,26 2,22 2,54 2,40 112 95 94- 93 106 100
vüi^e mürgil Tallinna

10 kg. 0,36 0,33 0,30 0,35 0,42 0,35 103 94 86 100 120 100
Põlluhein Tallinna turul

• 1 4,05 5,60 6-, 03 5,61 6,36 5,71 87 08 106 98 111 3 00

lX  ^eoti Põllumajandus statiptiliae aastaraamat 1Q32-1936, tabel nr* 22*



Tabel nr« 12,

Tähtsamate ostiitarvoto absoluutsed ja srüiteli sed hiimad kroonidos 1932-1936.a.^ ^

Absoluutsed hinnad kr. i1 In (lak 31 d ; a. kostan. - 100-
Ostuaiaod Ük sus

1932 1933 1934 1935 1936 m -
kedsm

jj 1932 
■ii.

1933 1934 1935 1936
11932-
-1936
kastan.

Superfo sfaat suurmüügil 100 kg. 4,00 4,15 4,94 ', 55 4,85 4,50
T---
r 39 op 110 101 108 3.00

Kaali sool 40 $ -?f- rt 3,30 9,40 10,13 9,15 lv ,65 9,84 j! i o o 96 103 93 108 100

Tsiilisalpoetor -rf- T» 14,00 14,75 13,92 14,38 - 14,26 jj o a 103 98 103 - 100

Sösti fosforiit -,f- tt 3,33 2,54 3,09 6 ,  . 0 3,15 3,02 j Illi 34 102 100 3 04 100

Linajsoonmekoo/' id - r?- I? 0,65 10,10 11,70 n  ,32 12,38 11,03
II

i i  07 92 106 3 03 112 100

PäQTOlillekoügid ~,!- ff 1 Cv,00 11,00 11,20 11,0 4 12,32 11,21 li ; C) 
J! iĴ

|| 105

98 100 98 114 100

So jatangud -??-
W 13,25 12,50 11,30 ' 12,70 - 12,56 100 94 101 - 100

fiisukliid -M- t! 7,0 2 7,18 7,73 7,29 3,50 7,74 Si 9i
n
!! 88 
{

93 100 94 123 100

Suhku r - M- !» 36,67 43,75 42,79 42,32 42,57 41,72 105 103 1.03 102 100

Sool \\ 3,40 4,11 3,93 2,55 2,50 3,30 i 103 125 119 77 76 100

Heoringad (Soti)-tf- 1 tiinn 42,4G 49,81 42,65 35,35 38,50 41,76
li
jj 102 119 102 85 92 100

Patrooleum - >?~ 100 kg. 10,52 11,45 11,39 10,71 11,25 11,16 ! ;  94 103 106 96 101 100
üsenont - if- t tiinu 7,79 7,33 7,18 6,50 6,45 7,15 j| 3.09 110 3 00 91 90 100
Telliskivid -M- 1Ü00 tk. 47,50 40,00 36,96 35,00 40,00 39,89 |j 119 100 93 88 100 3.00

1) "Eesti StatistikaH lamkiri 1032, 1033, 1934, 1035, 1036, tabel nr. 24,



Tabal nr. 13.

Põllutöölis&o absoluutsed ja auhtiised palgad (poremehe toidul) kroonides 1932-1936.  ̂ ^

Töölisto liik

1— —
%

Üksua

------------- —-- -- --- - -1
Absoluutne palk kroonides

1------ ------
i liuhtcü ino palk ( 5 a .keokra.^lGO)

1932 1933 .1 934 1935 1936
1932-
-1936
koskm.

i

j 1932 1933 1934 1935 1936
[1932- 
-1936 
kosjim.

Aasta raoestöoline, ülo riiki •kedcK . kuus 16,0 14,4 16,7 13,7 22,1 17,58 91
; 82 95 106 126 100

_ ft_ _rt_ Harjumaal —rr«. IC, 3 16,2 3 7,2 19,5 22,9 18,42 j 88 88 93 106 124 100

A aeta naist öclino, üloriikl .keskr tf* ].] , J IC ,7 11,8 13,1 16,0 12,6 J j 93 34 93 103 126 ICO

_»?_ _ Harjumaal 3.3 , j IC ,3 11,1 10,8 3 4,8 13., . 0 j 99 91 94 93 125 ICO

Me os au vii ino , iil e riikl.keskn 21,) 3 9,3 22,7 26,2 3C ,9 24,34 ! 90 80 94 lv 3 127 ICO

Harjumaal —t!— 23,4 20,1 22, ü 25,4 30,5 24,44 1 96 32 03 104 125 ICC

Haisauvilinö, iileriikl .keska — ff— 16,5 14,7 16,6 13,4 22,3 17,70 t n  o  j J O o3 94 3 04 3 26 ICC

_ f ! _ Harjumaal — ff« 16,. 13,0 15,7 10,0 20,5 16,64 j 96 7o 94 103 123 3.00

Meeapaeviline, üleiiikltkoskn . p äevag 1 , 32 1,21 , 39 1,60 1,90 1,48 ! O Q  
1 Ow1 82 34 108 128 100

2 '•) I

Harjumaal — 1 ,  2d 1,21 - 1,80" 2,14 3., 61 . 30 75 - 112 133 100

Kaispäevil ino, üloriikl .kedicra rf
• 1,02 0,95 1,10 1,30' 1 1,49 ^ 3 ,17 ; 87 81 94 111 127 100

_ f ! _ Harjumaal 1,07 0,91 - 1,40' ' 1,74 ' 1,28 1 34 71 - 109 3 36 100

Karjase palk , üleriikl.k erim . kuus 13,2 11,8 13,3 14,6 3 6,7 3 3,92 | 95 
♦

85 96 105 120 100

Jiarj umal — fr— 10,0 9,9 10,6 11,4 14,1 13 ,20 j 89 30 95 102 126 300

1) Eesti Põllumajandus statistiline aastaraamat 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, tabal 23.

2) "iajandu sUatedrt 1936, Ihk.667.
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3) Põllutööliste palgad.

Põllutööliste palgad on näidanud viimase viie aasta jook- 

sul kõikumist, -ida näitab tabal nr. 13. Jsitan andmed põllutöö

liste palkade kohta 1932-1936. aastate koli ta ül eri li;likuit ja Ilar- 

jurjaal, nii resoluutselt (kroonides) kui ka subteLiselt (indeks- 

arvud, alus 1932-1936.a. keskr.). lainitud tabelist näeme, ot 

põllutööliste palgad on madalseisus 1933.aastal, siis algab tõus 

kuni viimse ajani. Intensiivseni tõus on päevakooli3te palkadel 

riti Harjumaal. SuvilistaL ja aastatöölistel palkade tõus on

o Inu d enam vl Ih e r illi tl aa e. Ila rj u naa ja Iile riiki ikk e p 311 u tööli ste 

palku võrreldes oi ole olulisi vahesid aastatööliste ja su vii is

te juures, küll on aga päevatööliste palgad Harjumaal kõigomad.

4) Ostu- ja müügiväärtuste muutuvuse tendents.

Kui võrrelda põllu i saj andus saadus te hindade liikumist ja 

ostu saadu nte hindade ning tööpaikade kujunesdst, siis selgub, et 

viimase viie aasta jooksul on olnud kõigil mainituil tulundusto- 

gureil tõusu tendents. xOina põllumehele on vüga tähtis ostu- ja 

müügihindade ning tööpaikade suhted, siis vaadeldes mainitud tõu

sutendentsi peab na inina, et see ei ole täiesti ühtlane. 1933.a. 

algab üldiselt hindade tõus ja suhteliselt on see suurem põlluma- 

jan du ssaadu st e h in da de j uu re s ku i ostu tarv e te h in dade j uu re s. 

KÕigo suurem tõus on siiski tööpaikadel, mis on tingitud suurel 

määral tööliste puudusest. Kui ostu-müügil indade suhted annaksid 

põhjust põll undi ole rõõmustamiseks, siis tõusev tööpaik on siin 

negatiivselt mõjunud, üldiselt aga ei saa ju mainimata jätta se- 

^a* ot põll urajandus saadus te hinnad olid tundrvo.lt rohkem nõrge

nenud kriis, ajal kui ostu tarvete hinnad ja nonde näilik suurem 

tõusutendents sellest tingitud. 1937.a. näitab siiski põllumajan

dussaaduste hindades edasi kestvat tugevat tõusu, mis annab põh

just oletamiseks, et olukord on paranenu d põllumehe kasuks. Siin

juures tule lj aga rõhutada, et praegune konjunktuur ei peaks and- 

^  põhjust majapidamise ühekülgseks arenemiseks, vaid kriisiaas

tate õpetust arvesse võttes peaks tähelpanu juhtima tootmisalade 

ni t: • ok $s is tan i sel e ja to o t mi skulu de alan da mi s el e.
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d) 'laksud, kohustused ja eesõigused.

Punsu talul on olnud viimast aL aastat aL. järgmised maksud 

ja kohu3tusad:

1) Rahd ised kohustused:

Kinni sva ramak s k r. 19,22

Lisa kinnisvaramaks - * 3,06 

Pollutöokoja maks - 2,02

c&itudkinulustus - t? 10. -

aapanga võla kustutus TŽ ! 56.-

Kokku kr, 02,30

2 )  liatu raal kohustused:

'.aanteo korrashoiuks kulub iga aasta keskmiselt 6 hobu

ne ja :iehe tööpäeva, ä kr.4 » 24 kr.

Seega on keskmiselt talul aastas maksude ja kohustuste 

kogu aimma:

riah al i s i k ohu s tu si - kr. 0 2,30

l»ätu raal kohu stusi -______ 24.-

.̂okku kr. 116,30

Talund ei oma eesõigusi.

e) La^H^aaiüiso võitlused ja tingiiaused.

Punsu ta} ul on praegu ale st i laapanga asun du kapitalist 

võlga kr. 1232.-, milline tekkis pÕllv;riajandusü.ikkude võlgade üm- 

berlaon, stamiso seaduse alusel võlausaldajatega kokkuleppel.

1)
Laenu võib saada järgmistest asutistest tingimustega;

l) Posti -jaar)annast - talundi omanikule indivi duaali aoaae 

pantkirjades esimese hüpoteegi kindlustusel kuni 60 x talundi hin- 

dest oluna jade ja teiste majapidamiseks tarvilike hoonet o ehita

miseks ja loks. Laenu otstarvet märktaBtÄ saab oel- 

^initud kindlustusel kuni 40% talundi hindest.

.̂aapa randu sla enu fondist, mis on praegu £esti i laa panga 

va-itseda, saab laenu maad© kuivendamiseks, jõgede ning peakraa

vide kaevamiseks, maade kividest ja kändudest puhastamiseks ning 

^^shar iidseks kuni 20 a. (uudisrail 36 a . } 2 %  intressiga aastas.

i)r. v. Johanson. - Põlluna ia. du sü iku ..rediidi korraldus.-
"Kcnjunktuur?t 1935, Ihk.340-354.
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A.sunduskap itali st, asutatud 19. Iil 1929 .a . , saab laaau 

naauuendusega seoses olevate mhaliste kulude katteks, asunduste- 

gevuse jatkaniseks ja maapa randuste edendariiseks.

2) Fikrj aanu rangant, nill e põli! irjas on ettenähtud põl

lumajanduslik^ pikaajalise laenu andmine, saab laenu vekslite ja 

võlakohustuste vastu, mis k in&Lustatud põllunajandusliku inventa

ri ja nuu vallasvara^ kuni GOf kindlustuse vllürtusest 6 kuust ku

ni 5 aasani. See laen on vähe põllumajandusliku] t kasustatud.

fikalaenu panga vali toe da on maatulundaskapi tal, mis asu

te. tu d ] 2. VII 1930 . a , , põlluna j andus e, põll una jandu sliku t oo stuse 

ja kalan&iso finantseerimiseks. Laenu saab naatulun dnskapi tali 

nõukogu näiirarusel kuni 35 aastaks 3r~jja, mitmesugustel kindlus

tustel põllumajanduslikele ühistegelist ole ^sutistede, nagu pii- 

*maüliingud, eksporttapamajad, viijasortinise punktid jne., põllu

meestele ikalduse korral ja teravilja pantimisel, kalameestele 

püügivahendite ostuks, põl3 una jandi sl ikole ko õlidele ja katsejaa

madele jne.

4) uhis- ja erapangad Tallinnas ja Kuusalu ühispank anua- 

v .d lühiajalisi laene v isiite  kindl.ustusel.

3) pmiii e&akro uilt selts annab pikaajalisi laene taluoma

nik el o e sin es e hüp o t eegi k in dlu stu sel kun i 60 aa st ak s.

II. SffiEü-lKASÜTVEHÜ1.

£. ' xia-ala kasuterine, 

a ) K31v ikut e vah eko rd j a bcni t ee di klassid. 

F ü su  talu maa-ala jagmeb j ürgmi sel t ^

1 51 du 

Aeda

- 5,81 ha

- 0,3 0 r?

- 7,74 "

- 12,23 tf

- 5,12 *

- 1,47 ”

Kar jamaad 

Heinamaad

.'.etsamaad

Iape dim endid

Kokku 32,59 ha.



-31-

iJ 51 dL - 5,80 ha - jaguneb paljudes tükk i dak 3 , kuid kül

vikorras on nad koondunud 5 väljaks, keskmiselt 1,15 ha suura se

ga. aed asub talu elamu lõunapool sol küljel, Karjamaa on ta].n 

15una osas olnuta juuras, nii ot laudast pääsevad loomad ot 

karjamaal o. Jainamaa asub talu põhja-idapools »s osas.

Kõlvikuta vahskord võrreldes valla, maakonna ja ülariik-

likkuda keskmiste andmatega, olek3 j&igmine:

3 )
label nr. 14.

Kõlvikud
Punsu talu Konnu

valla
kajpcm.

.lariuaaa 
3l-dC ha 
konkm.fTJ

A

Harju- üloriikl 
30-50 ha 
,:9o);n.

iO

ÜTõrTild .
kopjcm.

fo
ha

maa
koafcm.wrd

Pollu-ja aia
maa 5,90 18,3 12 ,4 22,0 22,3 31,4 33,4

heinamaa 12,20 37,7 34, o 37,2 36,1 30,3 23,4

^rjanaa 7,74 23,7 25,3 25,7 24,3 25,3 22,9

Jat samaa 5,12 15,8 21,0 3,7 5,3 4,1 5,2

^'itus-ja teo- 
lj ;jol una naa 0,76 2,3 1,7 1,3 2,1 1,9 2,1

ja raba — — 2,0 0,0 7,2 4,8 4,9

üm maa 0,71 2,2 ' 2,1 1,6 1.7 1,7 2,1

Kokku 32,50 100,0 100,0 100,0 100,Q 100 ;ü 100,0

Tab niis on võrreldud Punsu talu kõlviku te suhtelist va

hekorda Kõnnn valla ja Harjumaa ning üleriiklikkude talundite 

kivikuta suhtarvudega. Selgub, et Punsu talus on põllumaad roh- 

kui Kõnnu HÜlfts, võrdselt Harjumaa keskmistega, kuid tundu- 

VQlt vähai? ül o riiki iku st k eskrni so st* Ha inama suh t es on vah0ko rd 

anborpöördult, kuna Punsu talus mainitud kõlvik on eriti suur. 

Märjamaa osa t Liit sus on ül eri ikl iku s ulatuses. 3 il ma torkab veel 

netsamaa kõrge pjo tsent, niis omane Kõnnu valla talunditele, ol- 

kuni 1GŽ kõrgam üle riikiiku st keskmisest. Punsu talus puudub 

1 mis iseloomulik Harjumaale (kuni 8/;) Üldiselt on polluma- 

ja udu sl iku naa protsent 70,7, mis on vähem üleriiklikust kaskmi- 

s *st (85,7> ) ja ka Harjumaa kask mis «st (83*7%)* Metsamaa on hin- 

natud ka puhtakasu rabiade alusta , kuigi hääd metsa ei lai&i.

rraliku laastamise ja uudisoaa harimisega on võimalik metsa- 

] aa3 -̂ osa muuta kultuurkarjamaaks*

 ̂ 1^29.a. põllumajandus!iku üleskirjutuse andmed, vihk I.
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Talu maad on hinnatud kokku 101,21 pahtaka&i siblale. 

.I3itaia katastriarhiivi endi-oto alu sol tab&i naahijidainise kohta.

2ab&L nr. 15.

Maa liik Haa
klass

Puhta-
ka3U
tariif 
ha-lt.

Suu ru s
ha.

= rbl. Kokku
ha.

Ipfcku
puntaka-
an rbl.

Poid ja aianaa IV 9,96 3*26 32,46

V 6,74 0,84 5,65

VI 4,04 1,20 4 , J5

VII 1,80 0, o4 > 64

V III .,81 ,34 v., 28 5,98 43,88

Heinamaa iva 11,84 V , 11 1, 3u

1VÖ 6,59 0,12 0,79

via 8,07 .] , 50 12,01

yU 4,31 4, G3 2. ,17

0, 54 0,33 0,18

Via 4,84

co* 8,13

VI- 2,56 2,72 6,96

\;l2 0,27 0,41 , ,11

vnä 2,95 0,35 1,07

vnfe 1,35 C ,37 0,50 12,28 1 ,22

Karjamaa 1 0,31 5,15 4,17

1 1 ,27 2,59 C ,70 7,74 4,87

0̂ kki: p 33.1 h • m j an d * saa 26,00 99,97

Rajooni arvel maha 5,00

Hoisauaa

?— ...

— 5,12 - 5,12
W .V 7  ~ ~

6,24

.juluta naa mm 1,47 — ] ,47 —

Kokku 32,59 101,21

S a g u W t e e r i m s e  a a t e s t  saleub, on suure* osa talu

põllunaast IV-VI klassi arvatud, kuna Tuhan osa on VII 3a J.

klassis. Sooga Harjumaa kohta võrdl esisi hää põld. U  o m a m a a s  on.

suur on osa V ja VI klassis, olles sooga ka sfcnasest Tai di p

karjamaa kuulub eaaamasti I ja osalt I I  klassi. ttldis

, . . v s:s cia honiteo ximi sandsaot a -  mainitud tabeli alusel keskaista itam -

.. - i i v-ifilt vjttos ei tahaks2a togfjnii st olovat, niis aga pans o j

hästi sobida Punsu talu olukord»
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Üksikute kultuuralade kaugu 3 uuest arvatuna on järgmine: 

talu Ita r ja naa on kõige 1 au emal otse karjalauda ümbruses. Heinamaa 

on aar»uti l-.liechl, kuid tera pikliku iseloom* 131tn on põhjapool

ne osa kuni 700-800 m kaugusel-. Talu põllud asuvad 1 , raant 

ääres põhjapoolsel talu osal. Kõige kaugem põld on 300-900 m kau

gusel õuest. Osa põldu n.n. "Kõnnu põld" asub fcl i aa sees, eral

datud aiaga. xäpsera ülevaate anua-j tulu kaart, kus nälgitud põld, 

he inauaa, karjamaa.

b) Põllu ka aitamine.

Punsu talus on olnud põllu kasu taru sul 4-väljaline külvi

kord. Põld andis peamiselt toiduteravilja, kartuleid ja osalt 

süodataiavilja. Loomuliku niidu võrdlemisi suur tagas küllalt

v ää r tu al iku h e ina ve i s t el e. Kül v ik o r d on üxab ra sk onna s ena im st i 

koi me väi jaline, kus kartuli protsent vägajsuur, Punsu talus on 

külvikord viimastel aastatel muutunud kõikuvaks, kuna peremees on 

ühe välja asetanud põldh eina alla, mi s kauemat aega sellena on 

seisnud ja nii pea püsiniiduks muutumas. Seega on praegu n.n. ftva- 

oa külvikord”. Imdine 4~v*il jal ine külvikord al i järgmine:

1 . Ilus tk esa + v ik ik e sa ' + rist ikuk ena.

2 . ..lükis + talinisu.

3. Kartul + oder.

4. 3uvinisu + segavili.

Kesa kasutamine ristikukesana on Punsu talus olnud pide- 

?alt, kus j ui ros rist ikhe ina aLlakülv t ehaks e kaera või segavilja 

Ja aee^ kasuta takso ristikheina üks aasta, nille ädal kesa hari- 

IUSq tõttu kaduma läheb. V ikikesa on vähem praktiseeritud, ümbos 

c •" i kesast on mustkesa vahelduvalt põldudo järgi.

^ikn] tuur&rf* on kanv*c*tatr.d unsu tali; põldvid el võrrol- 

^Qc k oha 1 ik e ja ül e rt ik 1 ik e an dmt ega j ä 2̂ :1 i s el t ;
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Tabol nr* 16.

• C Kasvupindade koo st i3 väljade järgi ?.% 1)

Kultuuri Punsu Punsu Kõnnu Ilar junaa n  eri ikl ine
nimetus nr.l ii':.]. valla

talude
keskm.

30-50 iia 
tal. und.

Külgi
talund.

8.-50 ha 
talund. H M d .

Rukis ] ,C 17,2 19 ,C 15,0 14,6 3 3,3 3 3,2

k i su C, 6 IC ,3 3,2 3 ,3 1 ,9 3 ,2 3,3

Oder C,4 6,9 8,9 13,3 14,0 3.1,0 3 3. ,3

Kaer - — IL ,6 11,3 lo, 7 14,3 3 4,9

Segavili r? 
- > < ] .2,2 5,7 8 ,5 6,0 6,4

Tatar, hrenes 
läüts, uba

)
— 0 ,7 0,3 w, 3 0,3 o, 4

Põldhein 1,0 17,2 2,7 19,9 20,0 21,3 20,3

Kartul , ,8 18,3 20 ,2 9,7 lo , 2 5,2 6,0

Juurvili - — 0 , C 0 ,8 0,7 « , w o,8

ü n a 0 ,1 ■i r>J- , i i ,5 0,6 ,3• 2,6 3,0

Muud viljad — - - 0,1 0,1 0,1 „,2

st kesa 0,4 C,9 12,9 14,4 3.3,3 14,7 13,9

kesa 0,8 13,8 5,0 2,0 2,4 2,1 2,6

f juti selt 
tarnata - 2,1 1,8 2,3 3,6 3,7

T a b e l i  s t  nr* 16 s o ig u b , et talund asub vallas, kus on 

*se3 oo aulik suur toiduteravilja ja kartuli kasvatus. 2 alu kuit uuri

da vali akord  ei olo siiski t ä i e s t i  vastav valla andiat aLe. 3iin v õ ib  

olla põhjuseks sae, et viimastel aastatel on tuuduvalt nu^tunud ka 

kui tu u r id e  vai akord ü le  riiklikul, t  ja 122, ; . a .  aadnad vananenud, 

te a tu d  ülevaatliku - ild i  annab siiski eelmainitud tabel, rlnkki k ü l -  

*ipind on pea sama suur k u i  kõnnu vallas, ületab a^a Harjumaa j a  

ül e  riikliku keskmise* I. isu kasvupinnas cn vahe a^a v e e l  suureruSiia 

Q£l Q£a kindlasti võrreldavad 192D*a* aadied vau aaoau d , s* s t  n i s u  

^svupindala on üleriiklikult tunduvalt tõusnud* S ü ü c la te ra v i l ja d e  

^cvatusos e aine va d peamiselt o d e r  ja segavili, kuid ü l e r i i k l i k k u -  

Qadnetoga võrreldes vahana o s a t ä h t s u s e g a .  i*artu3 i p in d a la  on v õ r -  

r^dos üleriikliku k esi: mi sega suur, ületab ka . la r ju n a a  k e s k m is e ,k u id  

**5anu valla keskmine on suhtoliselt suurem k u i  Punsu talus, k e s a  

P ^ o ts^ at  on simren üleriiklikust. Vahekord k e sa  ka su t a s i  ses  on k a l -  

di iaud hai j  aske sa pool © ja p earo i s e l  t  k osa r i  st iku a r v e l  e . J  uu r v i l  j a ,
*

011 talus vareoatel aegadel kasvatatud, kuid äpardusto tTttu sellast 

1) 1929.a. põllumajandusliku üleskirjutuse andmed, vihk I.
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loobutud ja kartuli kasvatus ole iila mindud, oi ela loomatoiduna on 

juha ligi 10 aastat pidevalt kasutatud.

Pullu kultuuriline seis pole üldiselt kiiduväärt. luna 

luns.i ta] u põllud on väga tihedalt kaetud raudkividega, siis põl

luharimine on olnud tunduvalt teietatud, iivide vastu on võidel

nud juba paar generatsiooni, ais on andnud häid tulemusi, Veeolu- 

fl) suhtos ou . õld korral cki iata, kuigi lahti soid ]; raave on kaeva- 

tud juhuslikult, milliste rpxojekteeriniae” igakord pole õnnes

tun vd. JldiscELt maa on laudavuetist saanud korralikult ja selle 

tõttu "vana jõudu" olemas. Viisast el aastatel on olnud vaga kui

vad suved, mis on niiskuse vähesuse tõttu saaki vähendanud. Me

haaniliste harioisvõtete kaudu on vähe tühel anu juhitud talve- 

niiskuse säilitamisele. Oldisdt maa iseloom on kesköise raskuse

ga kruusa põhjaga mullad, hääd kartuli ja rukki kasvatamiseks, vä

he isobivad kaera ja nisu jaoks.

Maaharimine, külv, hool it sus kasv» aj al , lõikus jne. on 

mitmesuguste kultuuride juures toimunud järgmiselt:

1. Kesa, Kesa jaguneb alaosadesse: a) mustkesa, mida ka

sutatakse urbes i kogu kesast. Sügisel küntakse suvivilja maad 

ümber sügavkiioms. Kevadel äestatakse kesa peale suviviljade kül

vi u: ojoI tuni k-u r.:cJ v-̂ 4. kord. kõiuiikuvoü, järvgueb juuni ] õ- 

pul (jaanipäeva paiku), mida laiali laotatakse ja sisse küntakse. 

Sõnniku hulk; on võrdlemisi suur - kuni 40'.000 kg ha-le. Suvel 

äestatakse põld üle umbrohu tekkimise korral kuni 3 korda, b )Ris

tik unoca - ristikukesa kasutamine cn iJunou talus olnud pidevalt 

rõnda aega. Ristikheina soeme külitakse kaera, segavilja või su

vinisu alla ja umbes 1/2  - ^*/3 kesa pindalant. -dstikheia niide

takse juuli alul ja pannakse rõuku. Rõukude vahelt alatakse maa 

harimist esmalt hankmo äkkega ja siis tnl eb ümberkünd, millele 

j ärgn eb äest us. Ta rvi du se ko rral j argu e b ve e] ko r&i skiind ja mk- 

ki seemendus. Sõnnik- aretatakse selleil. juhul peale rukki külvi 

seemnele päaLe. o) Viki kesa. Vikikesa harimine algab sügisese 

sügavkünniga. levade] äestatakse põld üle, vedmtatakse kord ja 

külvatakse laialtkülvimasinaga seeme vahekorras (kaer + vikk (pe

iu sk) 1 *. 1 ca 23i kg ha-le. Viki täiskasvades koristatakse 

viimane enamasti rõukudes kuivatamise teel ja veetakse sõnnik ke
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sale ning küntakse sisse. Edaspidi äestatakse paar korda üle ja 

sellele jürgaob rakk ikülv.

2. rikkis» tlusta kosa liaritakse augusti alul korduskünni- 

g a 15-lü sm. suga vii selt. leotatakse üle ja jäetakse seisma vaju

mise otstarbel. Kmistväetisi pole rukkile autud, iajkk ikülv toi

mu b 2l . augusti paiku, i1istii.uk esa harimine jätkub eelpoolmaini

tud kirjelduse alusel , kusjuures toimub vedrutamine ja äestamine, 

xtukioeene kiilitakse. ning vedruta tai. se sisse, tasandatak so ühe

kordse äestusega ja veeta,;se sõnnik põll ale, kus ta õhukeselt saa

le 1 ai al i 1 a ot atak se. 3a mane sõnniku a se tu s e vi i s ei ol e olnu d 

peremehe mälestuse jäigi mitte halb moodus, vaid rukkisaagid on 

musiakesaga võrreldes pea samad. Vikikesas järgneb vedrutus ja 

äestus, ning laialtkülvi masinaga rukkikälv, uuesti vedrutus ning 

tasandamine äestamisega. Jaluli killvimäär pio ha on 160 kg. Külvi- 

secre on puhastatud ja kuivatatud, juhtimist pole ette võetud. 

Eukkiraaale aetak se kartuli adraga ( ”rraittfV vesivagusid, Koolitsus- 

töö rtikk.il on minimaalne; päültväetis&ia pole ii juurde lisatud. 

Rukkilõikus on toimunud käsitsi vikatiga ja 13ikusaparaadiga va

rustati-, d nii duma sinaga, Peale lõikust pannakse rukis hakki, las

takse kuivada põllul ning voetakse rehte peksuks peksuna sinaga. 

Kasvatatav sort vii sastel aastatel on "Sangaste” paljundis.

3. Talinisu. Talinisu on Punsu talus alles viinas tel aas

tatel praktiseeris! st leic&ud. Üldiselt pole talinisu senini häs

ti õnnestunud juba talvi tur-ii ses ebakindluse kui ka null ao madu st e 

tõttu. Talinisu on külitud tavaliselt muotakesa ossa huumusrik- 

kamal e ja tal vitumi s es kiu dL amat el e ve * > r j a t el e k oh ta del e. laaha- 

rinine on sa na, mis rukk i juures; külv on toinunud hiljem - 25. 

augusti paiku, 17ü kg ha-le. Sordi päritolu ei ole võimalik kind

laks teha. Koristamine toimib analoogiliselt rukki ko ristamisele.

4. Kartul. lartui kui ümbruskonna tähtsam kultuur on ase

tatud ruk ngi 1 anda sõnniku parim ärakasutamise mõttes- Ruk- 

kikõrs on viimase] ajal kooritud peale rukki koristamise. Kas

see viis umbrohu tõrjena on andnud nimetanisväärt tulo?usi, on 

kaunis küsitav, sest kuivad suved, eriti viimastel aastatel, niis

kuse puuduse tõttu, pole taganud umbrohu see imete idane-ist. Koo



ritud kõrs äestatakse mõne aja piira st. Sügisel järgneb sügavkünd*

Kuna kartuli ja toi st o suviviljade naaharinino on ühtla

ne, siis kirja! dan seda ühekordselt. Suviviljade alt vabanenud f>õChU 

pole kooriniskündi tehtud. Sügisel toimib sügavkünd. Kuvadel on 

äestaoine raudpulkadega ökk ega. Jäz&ieb korduskünd 15-1 3 sn. sü

ga vu eelt. kestatakse kord üle, ning külvatakse laialt külvina sina

ga see :Q, "iida seamendatak se kündmise tee] . -dasi vedrutatakse 

ja äestatakse.

..'.rt ;vv’.;ritrji \xõ a v-vjudos, ci$ is aufcv d kartu-

liadiaga (kohalikus terminoloogias f,auttT0 . ^eeime säär oil 2200 

kg ha-1 e. Tarvitatakse kesknise suurusega kartuleid. Vaod aetak

se kinni eelmainitud kartul ia dm ga. umbrohu tekkimiseL äestatak

se puupulkadega äkk«o * poolpõigiti ül e. üllatakse vaod uuesti 

, rtuliadraga. Kartuli muldamisi teha1 se 3-4 korda tarviduse jär

gi vihma järele. Kartulivõtmine toimub käsitsi vagude läht iaja- 

mise teol kartul ia ds&ga* nartulid asetatakse keldrisse ja osalt 

vülja] e kuhjadesse. Socdakartul ina kui ka soögikartui ina on kas

vatatud Deodaarat ja varase soögikartulina Early rose. Vareaalt 

oli ka kartulina Silneoia, sis nüüd kadunud.

5. Juurvili. Kartuli korral oli vareste] aastatel kasva

tatud vähesel nääral juurvilja - naerist, .̂ una tihti on ebaõnnes

tunud naerisaak, puu diivad hari mis- ja hool itsusoskused, väetised 

ja viisastel aastatel seltsib tööjõupuudus, siis pole ime, kui 

see nii väärtuslik piimakarja sööt on külvikorrast kadunud. Teda 

on asendanud kartul, mille harimisvõtted on üldtuntud ja tööjõu- 

paigutuse probleem palju keigem. Väetistest on saanud juurvili 

lauda sõnnikut, kuna kunstväetisi pole antud, Külv on toimunud 

käsitsi vagudeLe. Hooli tois on olnud halb, umbrohtunud naeris 

oli tavaline nähe. Koristamine sündis käsitsi ja naerid veeti 

lauta juurvilja salve.

6. Od^r on olnud talu külvikorras varematel aegadel täht

samaid kultuure. Viimasel ajal on tema tähtsus langenud segavil- 

3°* arvel. Oder on kasutatud peani sel. t rasva sigade nuuraamiseks. 

Qdramaa harimine ja seennekülv sünnib eelpoolkirjeldatud viisil, 

^^ialtkülvi määraks on 160 kg pro ha. Pärast adraga seemendust 

^atatakse ja ralli takse maa tasaseks puu rull iga. Odralõikus toi-
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rub vikatiga ja kuivata takse kärbist il. Kui vanul t va taiese vili 

talu rahaalla paksul;s. Odra sortidast on kasvatusol nii kahe- 

kui ka nai jatahul isad odrad. Iim.de sordid teadmata.

7. Suvinisu. m vini m on viimasel ajal külvipinnalt suu

renenud* On sundotud rahu] da da osa tarvidust ja isagi töölist© 

palgaks ja väika:-Cifeik3 on jätkunud. Põll?; harimine ai erine täis

te suviviljade ena st. Salv iii on kartul. Kunotväetist pola seni

ni antud. Saena küli-takse la ialtkül virna sinaga, 180 kg pro ha.See- 

nandus toimub künni või v^dxutuse toal. Aastatakse ja rullitakse 

puuruUip.. Koristatakse käsitsi vikatiga niit:ai30 tael; kuivata- 

takse vii j areda li tal ja paksataksa masinaga rohes.

. Sagavili ja kaar on kasvatatud loonacoödaks. Varema

ta! aastatel oli anam puhast kaera, kuna viimasel ajal on rohkem 

salvil jala illa mindud. Eelvili on anarasti odar ja kartul. Maa- 

ha rimina sünnib sarnaselt eelpoolkirjeldatud teistele su vi vii j a~ 

del.fi. Seeme küli takse 1 ai a Itk ülvima sinaga, 160 kg h-1 e. Segavil- 

ja juuras on vahekord: kaera 40$, peluskit 3ö%, vikki 25%. Sega- 

vili koristatakse käsitsi vikatiga, asatataksa viijaredelitele 

hui natani sek s. F ak s sünnib rahes vii japak suma sinag a.

0. Knnstväotist * kasutabana talus on olnud minimaalne.

Vaid üksikut#! juhtude] cm kasutatud pealtväatist rukkile ja nae*- 

*11 e. Suvivili pola kunst väatist üldse saanud. Ktii võrralda 1929. 

a. ülaak irj utu sa an dm et al Kõnnu valla kunst va et ista tarvidust 

ICC ha põllumaa kohta, siis ilnmeb, at 3ea arv on võrdlonisi väi

ke; 27 kotti (ilarjumaal 53 kotti, üleriiklik keskmine on 45 kot

ti). Suurem osa väetistest on fosforväetised - kuni 60%; kaali- 

Vaatisad - 2u$ ja 1 ämmastikväatised - lOSf. Kunstväetisi on Pun- 

GU talus ka&itatud uudismaadele ja osalt heinamaale ja siin pea- 

aisalt söperfosfaati.

10. Keskmised saagid ha-lt. Keskmiste viijasaakide kohta 

Painab õla vaata tabel. nr. 17, kus on toodud kolme aasta (1933-1936) 

Sfc&ned p aremahe ülestahanduste alu sai ja võrraldud Kuasai.u kih el- 

harjumaa ning üleriiklikkude keskmistega, kagu taba],ist 

^1 d j o on t e s s el gu b» on p 51] uv il j a da saagi d 0lm\ d väga kõikuvad, 

'-‘̂ iti 1935.a* põud ja rootsikärbes vahendasid tunduvalt saaki.

- d isalt on Punsu talu saagid paremad üle riiklik leude st keskmistest



Tabel nr. 17.

Keakmisöd viljasaagid kc/ha. 1)

1934 1935
■fr

1936 1934-1936

Kultuur n
:Punsu

Knnaa- 
lu lehi

Harju
naa

- -ft
- üI q-n 

riiki1.Punsu
Kuusa
lu khl,

ilarju-
naa

~?Tq- 7 :
riiki |

Kuusa
lu i.ll

Harju-
. naa

Ü1 >- IL
riiki |ix 1111311

Kuusa
lu kiil

Karju-
, maa

ul 0—
riiki.

Rukis i; 

Oder

1500 ] 429 1442 1564 j| 1310 755 8 92 1195 || 

878 II 

971 ii
J]

151.0 1034 1065 116?| 1 '70 1072 1133 1303

1550 1340 1065 1104}!
j*

790 602 750 1090 1100 813 858|| 

32 õ| 
j*

1143 1014 876 347

rr Vivaor 1015 1205 1061 1156ii - 674 733 - 989 064 1015 956 886 334

Suvinuju 1280 980 113? 11061! 870 593 733 876 1
u 1240 1152 1025 314!

96u]|

1129 375 965 365

Sega villi 141C 1600 1293 1347b
il

12428 j

1150 647 863 1072 ii 
1!

1170 926 958 1043 1057 1038 1126

i^artul |; lüCvii 13.. 36 12331 14360 11777 12124 12131 j! 14500 1372o 12957 13923Ü
il

14820 1.2637 12637 12827

Põllu- || 
hein :

JuunriljjL

3540 2323 20 53
fi

2491 ii 
u

2466211
II

3150 223-2 2301
li

27771| 3100 2363 2,456

?!

2777j| o2o*j 2634 2370 2682

1560( 1 19679 23731 - 14564 15172 18825 j - 25903 22419 21607|!
ii

15600 20081 20 461 21638

V , . . ,  l !
Mlldu- j; 
hain ti 1290 1.043 869 899 ii 1150 863 949 941 j! 1200 10 52 870

ü
983JS 1215 386 896 341

1) S o 3 ti Põllu ma j cm du s stat is til iao aa sta raa mat 19 34, 193 5, 19 3G.

i
CG
o
f



andmetest. briti rukki ja kartuli ning põldheina suhtes*

11) Põllutööriistad ja sa sinad.

a ) :$aab arinise riiatad;

r: ■: 0 pööratra rro; B

3 :candx>ulkadega äket,

1 puupulkadega ake,

] vedruäke 7 piiga,

1 Ilankno äke 2 hobu3 ole (pool eit 3 naaL ertalu£a), 

1 punnil 1,

1 ka rtul ia der ( r,nmt t,f},

1 la ialtkül v iisin .

b) koristamise riistad;

1 loordia f,IIerkule3?\

hangud, hargid, rebad, vikatid, sirbid.

c) Viljapeksu- ja puhastusriistad:

1 vii jaDeksugaraituur f\ j" 0~/3 osa naaber-
taludega),

1 petrooleumi mootor "Doö ( ■**«*• -!?-),

1 t uu 1 a mi sna 3in.

d) Yeoabinõud ja nniu d riistad:

3 raudtel god v;a voo vank ert, *

2 rege,

1 heksoldami sauas in 

v5imasin, se ; araator jne. jne.

Saagi säilitamine tuisub teraviljadel aidas salvedes, 

kartul it e hoiuks‘on k&Lder. Põlluhein ja suvivil japõhk sai~

1 itata; so laudapa.1 seL. liiiduhoiu on heinanaal am vais küLInidas. 

xal ivilja põhk asetatak so rehoaluselaele.

12. Kokkuvõte põllu kasutaaisest.

ivagu oaLpool ülevaatest selgub, on Punsu talu põllu ka- 

m tänino ja hari nino keskmisel järjel. Saagid ei ole mitte halve- 

nad üleriiklikust keskmisest ehkki ei aasifcata kunst väetisi.Prae

guses oliiko rias j lita b soovi ela umbrohu tõrje, kuna eriti seemne- 

l1-®brohud on 1 ovinenud. Siin võib osalt süüdi o3Ja ka maaharimine
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kovadel kordusktloni näol, mis uusi un axohu s.segate tagaraxu saa 

seost Lj 03 keigitab. Tuleb soovitada koorimiskündi ja kevadist 

oraste äestamist. Väotamisos on landaväetise norm võrdlemisi kõr

ge, kui u parema olTekti saamiseks tui oks kasutada kunst väetisi; 

esmal t supexfosfaati ja kaalisoola ja tarviduse korxal pealtväo- 

tisona ka lämmastikväetisi. Haaharimi sriistad un olemas, vajalik 

olek s juurde nuro ts eda kultivaator ja heinanii dumasin ühos vilja- 

•loikusaparaa diga.

c) Heinamaa kasutamine*

Punsu talul on heinamaad 12,23 ha ohk 37,77 kogu talu 

Pindalast. Heinanaa asub talu pohja-ida oaas ja on ühes tükis.
TT ,

• oinaga: kamar on kahesugune: ojaäärne viil,e::väärtuslik heinanaa 

põldudoääxne võrdlemisi hää kamara koe stiso~a niit. Juureks 

P2*! oks heinamaal on kivid ja mättad, mi s heinaniitu raskendavad 

•la soile tõttu ka heinaniidumasin talus on ^uudunud. ~>uiti on lu- 

kaste varre mättad tülikad, milliste vastu on võidel&id mätta- 

‘•irvega. lloinajnaal on mõni osa väetatud lau da sõnnikuga oa 20000 

kg ha-le. Parema kamara koostisqga niidile on antud kunotväetist:

2 kotti 3uporfos'üiati ja 1 kott kaalisoola (40Ä) pro ha.

-oinamaa lõunapoolses osas vajab veeolude korraldamist, 

^•illoks vastav maaparanduse eel plaan ol nas.

-ioolit3enine heinamai on väheldane, lõsa on koristatud, 

aastal sutinuld aetakse laial i ja korjatakse puuoksi, nis 

tuultega puudelt alla lang omi d.

:rematc\ni algab j 'm i  lipul ja juuli alul. i iidotaks# kä

sitsi vikatiga ja kuivatatakse kaaratami sega. Aretatakse bai i- 

a,lt* hein saadudesse ja veetakse paari päeva pärast külmi. Talvel 

-takso hoin küünist lauta söödaxuuni. Eeinaiaalt ädalat oi tehta, 

^ id  ka rjatatakse 1 jomi heinamaal kimi hil issügisoni.

-einaaaa kasu ta mine praegu sel kujul- on kulukas suure töö- 

joiin^ude seisukohalt, kuna ei saa heinatööd viehaniseerida kivide 

mataste tõttu. Kivide eemaldamine on võrdLenisi kulukas ja 

^ö&iwudev töö, kuid heinamaa kamara hääduri# arvesse võttes, eri— 

P̂- j^j.o uis os osas, peak s siidsi maaparandus võtte id kasi tarna. 

juur>.s oi ole tarvilik uuskülviga kamarat rajada, vaid ainult 

1 a"X tpa 30 võtt oid kasutada.
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d) Karjamaa kaautanina.

Talu karjamaa on pindalalt ?,74 ha suur ahk 2o,7%: üld

pindalast. Soo on vaidi Täil:sen ülari M ik u st  kaskmiaast. Karj 

maa on võsaga kaotud üksikute s u u romat a laht- ja okasrwidaga 

ratsa naa-ala, -iia kanara koo st i s i  t on alla kaakniae. üsa kar

jamaad kann äi dc u sa all. Kax ft rohukasv on kosina, 

kuna puudub väotis ja hoolitsus. Vaiaad närivad kaasuvaks k*r- 

ja,ma*puupaljaks. Sada arvosso võttos on perameas amnud karja

maa paranda ai sala uudismaa üle Aarini aa hoogtööst kaasatõmmatuna. 

Vastav maaparandia-aalplaan on olanas ja töö algab peamiselt sar- 

. jamaa osas, ot luua uusi kultuu*oPlaid. Praegust karjanaa too

dangut, võiks arvastada 400 sü ha-lt abk ko®.i s.»ak Oc- 3vOG 

ga on Punsu talu karjamaa toodang vdgi madal, jaaaa on aiatud 

puust püstaiaga. Kuna talu karjamaast voolab lübi oja, siis joo- 

givaa k aimus voistal polo xaskuai tekitanud. ija 

tõttu paigutataks» igal õhtul loomad lauta kinni, ainitud kar- 

janaad kasutatakse ka hobuste karjatamiseks.

q) A.ed ja solls ka&itanine.

Aod asub elumajast lõuna poaU. Vaidi kaugomal ida i-ool 

asub juurvil jaaad. U a  ülesandaks on na jsp idani se varustamine 

aiasaadastaga kui ka koduümbmae kaunistamine.

Viljapuuaias on IC kandvat õunapuud, 4 noort õunapuud, 3 

ploomipuud, 3 pirnipuud, narj põõsaid 2b tk., naist 2ü punada 

3õstra põõsast ja 3 mustasõstra põõsast, i-arusaar j ap õõ ®  d on hä

vitatud, kuina karusmarja jahukaste hävitustöö oli väga suur. õu

napuud on ruu dikujulisalt tihouat a (6 n) vahadaK— • ^

lo tõttu kokktikasvanud ja tui eb edaspidi harvond^da*

Llarjapõõsad asuvad vii japuude ridade vahal, ja cm vancuie- 

aud ning suureks kaevanud. 3iin oleks l.arvnnd.3 vijga 

Viljapuud saavad sõnnikut, alused kaevatakse âv.-dol kord 

ikttd hooli tou st aias'pole olnud. Õunapuude sortidelt e^in 

2 valget klaarõuna, 2 suisloppa, 2 Intonovkat, 1 Pepi ^2»  2 GÜgl~ 

seset joonikut, 1 tundtota. Pluomipuud^t on uks Lnvimas kolla 

ne natnaploom ja 2 tundmatut. Pirnipuudest kõik tundmatud» 

põõsastest on punased sostxad sordilt tundoatud, *.una ust 

rad on sordist üooskoopi hiidlane.



Keoduvil jaaias on kasvatatud enamasti kapsast (Jitmarsi 

varajane), süügikaalikat (Krasnoselcki), Kk.'ipoü^ja^deid (llantes), 

söögipeet© (bgiptuse lapergune), kurke ja sigureid jne. Keeduvil

jaaed on hlisti väetatud ja haritud.

f) Mets ja selle kasutamine.

Talu netsöttä on arvestatud 5,12 3a. ,.atr.striarhiivi and

metel on okaspuunetsa F III ja 3? IV - 0,94 ha ja lehtpuumetsa 

I* II ja L Iii - 4,10 " a, kokku .,24 puh taka su rubla ulatuga s.lUts 

on senini kasutamist leidnud elutus- ja küttenaterjaliks ja prae

gu ei ole häid puid kuigi palju järel. Osalt on süüdi siin ka raa- 

janduskriisi aegne tugev i 8 ja müük. 0 atarvituseks

smtsa on jätkunud, eriti aianaterjaliks ja taru puuks. Ka kütte 

tarviduse on ona mets katnud. Tuleks vaid roetsa paremini hoolda- 

rla ja mõnes kohas uudiskülve teha, et saada edaspidi neusaaater- 

jal i 0 jua ta rv i du s 6k s.

g) Sood ja nonue kasutamine.

Punsu talu piirides oi ol^socd. Lühedal olov riigi sdo, 

nia on reaaditud Kolgaküla turbaühingul e, leiab ka su tarni st alus- 

 ̂ ;r.ja saamiseks. Turvas võetakse üles ja kuivatakse talu tööjõu- 

^rdLe^isi suurel määral, nii nt kariloomale arvestatakse tal- 

v^ 3 1 kantsül d turvast. Suur turba hulk on aidanud tunduva], t 

k&asa parem sõnnikulauda korra ja ka väetise kvantumi* I isel.e.

h) Yeed ja nende kasutaoine. 

i; uns u t alu pii r id est jookseb 1 äb i Ila anl ao ja, rl da ka su- 

tab t&lund loomade jootmiseks. w' õimalik o 1 ck-s ka lauda veeküsi- 

must lahendada ’?vesioina,f sisseseadmisega, vis aga seni pole

t(>oks saanud.

i) Kõlbmata Liaad.

Shitus- ja teedealune caa Punsu talus on 0,76 ha ja muu

Gaa al}. on raini tud , a, ois moodustab endast kraavid ja riaaa- 

laoja •
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liocnlsrryr.tn

Talus cli I . Tiia il 1037.a. :

2 tüchobust
1 )

- 3 looH^iikut •

7 lehma 1 7 —Tt—

1 null ik as -- ■ _n_

1 vasikas - o,2

2 siga üle 6 kuu - 1,0 fi

2 noo rt sica - - ,3
.

5 lammast — 1,5 ->ji

3 tall o — w , fj

akü.v. u 12,7 looaüh ikut.

I:äale solle on 10 kana ja 1 kukk.

i’abal nr. 13.

Loomühikuta arv 100 ha pollunajsndnsliku maa koht
jagamine li ik ida jarnl o, 3-}

a;

Mündite liik

Loomühikuid lOL.ha 
kohta

nollumaj . maa 1.00 loomühiku 
kohta

i.okku
Sellest % kodu mesi-

_____
hobu
seid

vei
seid

lam
baid

sigu linde pffresid

P,Hisu talu 43,0 23* (3 GO ,7 5,5 lu ,2 76,6 •r

Ŝtüm vald 22,2 29,3 Gw, D 4,2 0,0 131,3 7,5

^rjunaa 30-50 ha 
*Qsfcn. talund. 25,2 31,1 58,1 5,1 5,7 104,6 5,9

^jttaaa t.kastau 27,1 32,5 57, 6 4.6 5,3 116,1 5,4

.31-50 : a 
6̂ lünd. ko s km.

irh
Riiklik k esjcm.

23,3 

33 ,3

31,4

32,7

. 57,2 

56,0

4,7

4,6

6.7

6.7

Ü9,9

i,5 ,a

5,4

5,3

•labelist nr* 18 a*Lgub, ©t loomühikuta arv ItO ha põllu- 

^jaadusL iku raa kohta on Punsu talus 48,8. arv lotab ille- 

kesknisQ ja koik 1 ondlikud arvud. on lJunsu ta-

*̂u i sol oo nu statud kui loonakasvatu3e t&luiul. Loonaliikideat on

3 ) Eesti Põlluimiandaaa taaivus VIII, 1934,liik.48 alusol;
1 suuri oo raühik on 2/3 ] * Iga * 4 varna - 1 veis
(ül$ 2 a .v .) - 2 nooxt veist (alla 2 a* vana) - 5 vasikas 
(alla 1 a. vaxia) «,10 lammast « IC tallo - 2 si^a (üle 0 kuu 
vsaa) s 6 põrsast (kuni 6 kuud v. ).

l929*a* põlluna janduä iku üLeskirjutuse Qft U l l Ä  I# Ihk. 
121, 123,133.
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^unsul siht«lisalt võised suu ros ülukaalus ja .‘*1 otavad ül exiikli- 

kud vastavad suhtarvud. Ka sigade arv on ligi poole suurem* Ho

buste arv on aga tunduvalt vähem võrreldes üleriiklikkude andrae- 

toäP . Punsu talus on ka kodulindo vähen kui üleriiklik keskmine 

a^v näitab. Kesiperesid Punsu 1 oi ole.

a ) IIobus t opi damino.

Talus poetakse 2  tööhobust. hoori hobu soid oi kasvatata.

1 obii stepi &;mise sihiks on saada ta lunajaj idani se tarvis odavat 

tööjõudu, kusjuures nad voel kasutamist leiavad sõnniku produt- 

soeri jatena. Jestis tui ob  ̂  ̂ haritavat maad hobuse kohta 5,7 ha; 

-arjuraal 4 ,6  ha; Punsu talus 3,u ha. Seega on i/unsul nonde and

mete alusel oks liübune liiane. Sügavama naa harimise mõttes on 

r]ii — i tarvilik kaho hobuse ol emasolasK, kuna oh ega oi tulda toime. 

X&Bft lemad Punsu talu hobused sarnanevad Tori tõugu hobustega, 

siis esitan vastavalt Tori tõu mõõte võrdluseks.

Tabel nr. 19.*^

j ®iai Sugu
Vanus,
aastat

Turja 
ko rgn s

Uonr&k1> 
[ sufee 
indeks

1  s r
3 ääre 
umber*
nõõ t

jv ärvu s

Pogi ruun 16 101
r .. ....

5,5 485 20 kõrb

Juku ruun 10 148 10,0 480 21 kõrb

^°ri hobune täkk - ] 40-15C - 2Cja21 —

2 ori hobune mära - 148-1 5£ - ■ 19ja20 -

tarkus; Jluskaal on arvestatud valemist (T/k.-ICC) x 
* kompa e indeks m aLuskaal.

üagu mõõ tmisandmed näitavad, on mõlemad hobused tarbel ii« 

-ilt keskmised põllutoöhobused, kelle kõigus on 145-163 sn ja ke

hakaal 450-529 kg, kompaktsuse indeks 9,5  ja enam^^. üldtüübilt 

°u sanmuhobuso poole kalduvad valietüübiiised. lõlemad hobused on

oo te toi d ko du vall ast.

Pogi on kõrge jalgaem ja peenema kehaga vahe tüübil ine ho- 

biino, keda kasutata]:se täLus ka sõiduhobusena. Temperamendilt

Bots. Taagepera - ülukord tarbehobuste suht s Jostis.- Põllu- 
. mehe käsiraamat V, Ihk.38.
' ^°ri hobuste andmed: Põllumehe käsiraamat V, Ihk .47,48.

; ^ollunehe käsiraamat ¥, Ihk .27.



elav, sx x clv x ' • L L o ; <? m . j ” . nlii on kesknii sol t j al. a d ko rraliku d,

vast upi (1. .tos  h ää.

Juku on konpaktser* ja toma3, võib olla ,l eidub osalt ar- 

deaxai verd* Tüübilt on ta san-mhobuse poole kalduv vahetüübili- 

ne ja sobiv põllutööks. Crnab rahulikuma too erafondi. Jalad on 

b Luid.

Hobus t a s ö o tm in e. 

oültmine ja^dneb talvi seks ja  suvist t oks. Tai

vol on pllHiiscks söödaks põllu- ja niidihein. iuiiduheintest an

takse IiõIk st ole parinad. Söütmskordi on . ol ho:i ikul, lõunal 

ja õhtul. Vett antakse õhtu], ja horm ikul, kuna heinu igal sööt- 

niskorm l ad libitum. Talviste raskemat e vedude ko rxal seltsib
%

] ein tel*.j vool 1-? lg soovil ja aimus päevas. Suvino söötmine toi- 

. olt karjaraal ja axaldatud hobust okoplis, rille suurus

oa ?, ha. Bask omate kevadiste tööde korral on hobuste söötmine tu

gevam. Suvel kotita takso hobuseid k raa vi ka].la s t ol ja aiaäärtoL. 

Sügise poole larjatatak 30 hobu soid heinamaal.

Hobuste paigntuskohaks on sõnnikutall, r is  oma vanalt 

ehitu sviiaü  t on väikese almaga ja s ^ l o  tõttu ine. .luna puudub 

kindel la ^i , on tall talvel kaunis külm, iis nui eluni ebasoovi

tav hobustele te rvi siil.uit. Hobuste puhastamine ja hoole jätab 

praegu tööjõu vähesuse tõttu mõndagi soovida. Hobuseid rautatak-
a

co c.f:ra ju- res ''".-.J korda aastas. Oskamatu zautuse tõttu on esino- 

nud mõnigi kord kabjarikkeid.

b ) V e i st eka sva tu s .

l )  Veiste arv ja talu karja ajalooline axmemis-
käik.

] . rail lC37.a . oli Punsu talus veiseid kokku 9 looma, 

nondest 7 ]. ".p a i  eh;.ia, 1 mull ikas, 1 vasikas. Lüpsilehmade arv on 

M L  :ui;.u(i tavalise] t 7-l-ni, olles taval is»- It 8. Hoorloomi on ol

nud 2 tk. Pull i talus pole peetud.

V oisn-idaniso sihiks on piina ning sõnn ilm tootmine. 

Veise-: irfonino on talus peani seks rahalise sissetuleku allikaks 

ja sellest lähtudes tähtsaim tootmisharu. Ona ta xvi d- ab ta

lund toitlusele vei s«pi dani s-̂ nt piiria, p raal: veist o ja vasika lihe
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Kuna piina joudB.ua on esikohal, siis veiste m m  toimu-

aud vaid praakloor&de näol. iiuunxveiseid on talus peetud enne sõ

da Tallinna turu jaol:3 . Viimsel ajal polo seda noodist kasuta

tul. Ki :xi piin viiakse piimatalitusesoo, siis on täht is aretada 

pii;ajjudlust eriti rasvaprotsendi t jusu suunas, kuid nuidugi 

‘litte unustades pii nlulka. Selle sihi saavutamiseks 011 kohali

ku Karjakontrollühia^u pullijaaira püütud soetada kõrgeväärtusega 

suguloomi, eriti rasva too dangutase me parandamiseks.

kalu t.ari on areueiiud mitmeid etaape lobi tehes* ihnema

te :,üti ete alusel on olnud talus punasekirjud väiklase kasvuga 

loorid* LähedaL olev Koiga mõis mõjutas hollandi-friisikarja 

levikut ja euxie 13. na sõda oli talu lx, xi täiesti Loll aaai-f rii si- 

karja tüübil xlq. 1913.a. asutati Kõnnu karjakontrollühing; kont- 

rollassist eadiks saadeti Lõuna-Sesti mees K* Jalakas* Viimane 

asi s ] ro; ageeri: a punast karja. 3ellel propagandal oli tulemusi 

ja asutati I I . sugupu3 liühisus 1915.a. Sugupull Vill on &T

2(j'ü toodi I riigi mõisast- ühtlasi algas seega hollandi-xriisi- 

karja ürbermirnt ine punaseks karjak s vältava ristluse teel. See 

viis andis kuni 3hJ17*a* käid tulemusi. Järgneval rovolutsiooni 

ajal, mil ei saanud muretseda uut dBgttpulli» tuli tagasipaaritu^

• oliandi-f ri i si tõugu pullidega. Saavutatud edu o3 i seega luhtu- 

nud. Samane olukord kestis kuni 1924 .a ., mil asutati uuesti 

kont roll ül; ing ja sugupulli ühing punase tõukarja pulliga. Eesti 

punase tõukarja eelistamine 1 ollandi-friisi tlu ees on eriti tä

helepandav. Kõnnu vald asub kahe hollan di-f riisi tõupiirkonna va

hel pea iikr ihu . iiluna kuni ner<mi. Uesti punase tõukarja sugu- 

naterjali saanine oli eriti raskendatud, kuna sugulavad olid kau

gel Järvamaal (Udeva, Kareda jn e .). Hollan di-f ri i si karja suguma- 

terjaLi saamine ol d is olnud tunduvalt keigom. Siiski kord võetud 

suunda , jetussihti 0 ilxa aspida o& sammutud kava-kindlalt eda

si, milleks eriti tõuget on andnud kohal il- kont rol lüli ing ja kont- 

rollassis Giidid. Punsu talu karja arotudsäik on läinud veidi ek- 

siztida, kuna en&mine ja osalt ka praegune persaees olid huvita

tud rohkem tarboloona dest kui suguloomadest. hoi landi-friisi- ja 

punase tõukarja ristlusel saadi I .  põlves suure piimatoodanguga 

3 äi d t c ■> rb < )1 el 1 r: 1. ! e e d v ärvu s eit rsu stad loo ma d 0 ma si d I ää ek s t e r-



jüüri j.\ rx3ö th kasutu 30 iim<* too teign andmed o lid  hääd. IHiitena:

] ohn ( > n s t )  ;  o t i  • too dan^ 43]. 3  *;g :ri irrfl ü ? t?  l;g v " i :s a s v a .3 , 8 8
r%- ga ,

-"- -"- M irva  - -?f- 4 0 4 9  "  1 5 9 , 4  3 , 9 1  - ”-

hiline  1 . ;>uolv>ira ] oli*:' aniis põhjust !;a odaspiöiseks kat oata-

nisek s. oa ma st ^eotcdi kasutades ei jõutud aretustööga edasi,

- ’-n. v^tava ristluse kavakindlast riatloniorooglist üle astuti.

7  1 5
x'rarv;im>. k.iri on jõudnud juba ‘/J  ja / 1 6 v -rolisteks punasokar

ja loomadeks. ülevaate saamises praeguste lehmd* valimikust 

esitan mõõtandmed;

2) Lehmade tüLt sajad nõõdud." ' 

iabol nr. 2 0 .
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"X . L ehma n im i  

-JÖö t sm.

P ä i t s L u s t ik Q uaik
1 1 0 0 9

Aask-
n ia o

— w >— 1
t u r j a 
k õ rg u 

sest

ü o s t i  
m a a  sa

5 W -
tu rja-  

uü rff S a .

^u r ja  k õ rg us  (T k ) 1 2 6 131 1 2 6 1 2 7 1 2 7 , 5 1 0 0 , 0 1.0 0 , 0

S e l ja k õ r & u s  (S k ) 1 3 2 1 3 1 1 2 0 1 2 9 1 3 0 , 0 1 0 2 , 0 -

^ 3  tl uukõ rgu s ( B k ) 1 2 2 1 3 0 1 3 2 1 3 4 1 3 3 , 2 lo-4 , 5 1 0 3 ;  6

^ a r a l  uu n u k i

k õ rg us  (P r i n k ) 1 1 7 1 1 9 1 1 6 1 1 4 3 1  , 5 9 1 , 4 9 4 , 2

&aha p õ ik p ik k u s  

* (K p p jk ep p 1 4 8 1 6 2 1 5 6 1 5 3 1 5 4 , 0 3.2 1 , 4 3.2 3 , 4

^inna  l a i u s  (H l ) 40 41 41 43 43 , 2 3 2 , 3 3 2 , 5 *

^ n a s ü g a v u D  ( Ils) 73. 71 69 73 7 0 , 5 5 3 , 3 5 2 , 9

^ u d j a  l a  Ju b ^ I I  ) 53 52 • 54 54 5 3 , 2 . 4 1 , 7 3 9 , 9

2 <“ 2 >
4 5 47 4 4 4 4 4 5 ,0 3 5 , 3 3 5 , 9

3 t U 3 >
• 31 3 2 29 30 3 0 , 5 2 2 , 9 nr

V

ftuana ü n b e m õ õ t  

( Hü. 5 rilin 1 7 4 1 0 2 1 0 1 1 7 7 3 7 . , 5 1 4 0 , 0 1 3 0 , 5

& « h a  p õ ik p ik k u s

(K p p jr ih n 1 6 0 1 7 9 1 7 2 1 7 2 1 3 , 5 J W j J V

^ d & r o  jLajus ( 3 j )

^ lu sk aa l  ( B k )

1 7 , 0

4 4 7

1 7 , 0

5 2 2

1 7 , 5

4 9 5

1 7

4 7 2

1 7 , 1

4 0 4

3. - , 4 
. . l-,>

kaokm .
4 2 0 —440

1 3 , 5

•lainitud neli 1 ehtia on mõõdetud kepi ja sirkliga ning

euqdarihrarra 193V.a» aiv >'1, kui taiskasvanu d loomadn. Peale ncn-

1) v'õtr tao toitma 1937.a. .suvel isiklikult nõõ tos kopi, 3iikli 
.ia sluškaal oa arvestatud Klüvar-8t raudu. rsootodi
x-.{jj..^i>iet i. pui^ico tõukarja J.ooitmis-td rxiõtopxotsaudid oa saa— 
wv. I . ü.Loonaltasvatuar kabineti tabelist.



de esineb Teol kol i noort lehma, kes mõõtmise alla oi kuulunud.

kagu oelmainitud tabel näitab, on Punsu talu kari võrrel

des lüesti puna 30 tõukarja and no t oga voldi suurem, Turjakõrgus on 

keskmiselt 127, ü sn ja eluskaal 434 kg, vastavalt Sesti punase 

tou karjal 124 sr ja 420-440 kg# Soo cm osalt seletatav sellega, 

et esineb L või vord loomi, kes saadud hollandi-friisi tõust 

ja seega omavad suuroma kehaehituse. Muud andmed turjakõrgu

sest on kaunis ühtuvad. kelia põikpikkus nii kepi kui ka rihmaga 

on väiksem punasokarja keskmisest, oi s oi ole mitte halb tunnus, 

vaid näitab kaudselt looma keha kompaktsust. Hinna sügavus on 

3UureD , ;;d s on hüv ek s Puusu tal u 1 e hma del e. Lau dj a nõõ tu de s t on 

U 1 suuren kosimisest, kuna 11 g poa võrdub keskmisele. rlinna Lb- 

bemõõt on veidi suuren. Sääre jäznus kui konstitutsiooni näitaja 

oa Punsu talu karjal võrdne U^sti punase tõukarja keskmisega.

3) Üksikut e 1 ah ma ao lüh il äim e jõl venemi se ja
ekst erjöo ri kir j el dus.

Päits sündinud 1920.a. i-vard punane lehm. Põlvenomino:

. 3ma Ärtu II oli punane 

lehm, saadud friisi- ja 

angeli ristlenisel ja too- 

danguandmed olid hääd.

Isa - üks "Ville mi" järg

lasi. .eksterjöörilt Päits on veidi xaskevõitu pääga, tõusva tur- 

j : , selg on Mmer, lamial ja laudjal esineb 1 ihastokohvus,laud- 

jas veidi luipus, jalad korralikud, udar keskmise suurusega, 

J5udlu3tüübilt piimatüüp, tõutüüp punasokarja poole kalduv. Vär

vus turerunaue, kuhu all valged laigud, üldmuljelt - vastuvõetav 

piimal eh mana.

hustik - sündinud 1926.a., i-verd punane lehm. toa on 

kollan di-friisi tõugu lehm Aino (toodang 3369 kg - 135,3 kg - 

3,76£), kuna isaks on arvatavasti üks "Villemi” järglasi, Lusti- 

ku parim too d'mg on 1933/34 k/a. - 3482 kg piima - 118,4 kg või

dava - 3,4'?. rasva. Lustik on võrdlenisi suur lehm, värvuselt pu

nane, valge pää ja jalgadega* Kael on lühikene veidi nõgus, selg 

siig®, laudjas veidi kallak, lanne pikk ja veidi nõxk, kõrge jalg- 

nr}> lihastus on keskmine. Udar suur - rasvudar, nisad väiksed.

Päits - S - 1929a
"Villoni" järglasi

►

3132-124,8-3,99
Srtu II 3-1924.a.
3427-143,1 - 4,02
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J õu dl us tüübil t vastab p iim  tüübil e, tõutüübile ei vasta, omades 

loll andi-friisi tõu onadnoi, kuigi mõõdud ja eakohane arenemine 

sobivad ka lesti puna se karja tõutüübi raamidesse.
A

Onnik. Õunik on sündinud 1030.a. ja on f verd punase kar

ja lohn. Värvuselt on ta miot. Põlvenoniao andnet oaa esitan 

tabeli;

Öunik

3.
1935/36: 

3417-122,8-3,6 
1936/37! 

3517-125,6-3,6

Jons II -
s.J 026

Ä.T - 1883

Miika - 8*1923 
3.

3966-16] ,2-4,06

Jaa s 
aT - 831

Oristoffer iior- 
remo s

IleboL e VIII
A.T -r 39

11 r. 470 
AI - 3203 

3910-132,5-3*39

Grests BA

W r. 287
J3A - 180 56

,f Vii leni,f
j ärgl ane

A.rtn i. s.1912
P V

3369-135,3-4,01

ftagu tabelist nähtub, võib Õunik ut tagasihoidlikult lu

geda x vereseks, kuna ena isa on tead;nata, kuid kindlasti üks 

”Villemi,f järglasi. Ühtlasi selgub tabelis esinevaist toodangu- 

and neist, et 'unik on oma emast ja ena ena ot mahajäänud piima 

hulgas ja vool rohkem rasvan lotsendis. aas seda kahandavat mõju 

panna pulli Jens II  arvele, on küsitav, kuna üh^lehma põhjal 

ei saa siin midagi otsustada.

Iljõtudelt Ounik, võrreldes punase tõukarja andmetega, 

on suurem lohn. Jäcterjöünlt Ounilai pää on veidi raskevõitu, 

pikk koskmisoLt lihastuv kael, üleminek Olgmikuni on hää. SelRa

joon cn ciir;e, laane oa v idi piki: ja selletõttu veidi pehme. 

Laudjas on veidi luipus, keskuri, selt lihastatud, mõõtudoLt 11^ 

^au, llp veidi kitsas. Jalad on tugevad, n<mde seis hää. Piima- 

r-a:d;idelt ud:^r on suur ja elastne, uldnuljalt homogeensus jätab 

soovida pika lande tõttu, konstitutsiooni välismärgid (3j. 17,5 

J® keskmise paksusega nahk, tihedad sõrad ja sarved) näitava^



sitket, tihedat konstitutsiooni. Konditsioon oli vaatlusajal ta

gasihoidlik karjamaa konditsioon. Kuna Öunik 7 a. vana, siis 

on tena arenemine peaks ole raa täielik. liõõtancbed näitavad ka 

torn väijaamnonist (tk - 126 sm, lk - 495 kg), Mõõtudelt vastab 

J osti punase tõukarja tõutüübile, kuid värvuse ja põlvanemise 

poolest on selles  vastuvõtmatu. Jõudlustüübiit on täieline pii

matüüp juba eelpool mainitud omaduste kui ka piina märkide poolest. 

Temperamendilt on rahulik, kuid mitte loid.

ftstrik A.S - 11039. ^strik on LLks noist lehmadest, kes on 

jõudnud kuni tõuraamatuni. Põlvenemine on järgmine:

s. 1930.a.

,, 1935/36: 
3365-142,8-3.7 
w  1936/37; 
^72-135,4-3,59

'------- --  —

Jens II , 
s. 1926 
AT - 1883

Jens
AT - 331

i^ristoffer korr.

Hebele VIII 
AT - 39

k r. 470
Aü - 8203 

3910-132,5-3,39

0 ro st s BA.

k r.287
BA ^ 18056

Kaunis, s.1921 

3711-134,1-3,61

ft¥illemirf järg
lasi

-

-

Laul: - 1908.a. 
3542-119,6-3,37

-

Ioafco on IColgaküla kont rollühingu sugupull Jens xl, Inina 

emaks poolvord punasekarja loho kannis, kulle toodanguandmad o 

Ü3na häiid.. Bmaeiaaks on liollandi-friisi-tlaiik, kelle enne ilraasõj 

aegsed kontrollsndmed näitaiad sanut i üsna i.au.d too dauguvõime 

Astrik ise oaa võiiasiatoodaagult on võrraLdes teistega haa 1 * »  

ja tona liin i edasiaraidanine Punsu talus peaks ol ena tuloousri- 

kas.

Mõõtudelt on Astrik iSesti punase tõukarja keskmistest 

andnetest suurem - tk 127 sm ja elu&aal 472 (puuasffcaxj 

öised tk 124- m  ja ek. 420-440 kg)- m * * %  on  tumepunane*. 

Eksterjöörilt kstriku. pää on keskmine, sarved tihedad pigc1 

tud, otsad valged, siunatud kõrvr-le ette ja veidi üles. Kaelajo 

on veidi nõgus, turi tõusev. Selg on sirge ja tugev, ’ää lihast



sega. Lanne keskmise pikkusega ja laiusega. Laudjas on veidi kal

l a l v i 3 näib omane olevat kõigi Punsu talu Idimadele. Sabajuur 

on tõusev, sünnitades iludusvea. Saba on ligisaba, kaunis pikk 

ja ' uil; on e. Õlgmiku juures esineb ahct ja sapsutühjus, mis tin

gitud nõrgast libastusest. Lehm on madala jalgsen kui teised eel

mised, jalgade sois korralik. L'dar on suur, haa ehitusega, nisad 

on keskmised t silindril ised. Üldmuljelt on lehm homogeenne (lan

ne oi riku ühtlust), konstitutsioon on tihe, 3itke, piinaldainale 

vastav. Kahk on elastne ja õhukesevõitu, ilonditsioon on tagasi

hoidlik karjamaa konditsioon. üldse lunm  talu lehmade hoolitsus 

ja konditsioon on olnud alati hääd, isegi kevade] enne karjamaa

le minekut pole siin ooineaud väämühteid. 7 aastasena on &strik 

v£] ja arenenud ja vastab oma mõõtudeLt ,o; ti punase tõukarja tõu

tüübile. JSudlustüübilt on ta piimalehm, omades häad piimamärgid 

ja ka eolmisod konstitutsiocni märgid olid sell^ca kooskõlas. 

Praegusel korral on Astrik talu parin lehm ja tema jäiglaste kau

du soovitakse jõuda välja kuni täisverelise punase tõukarjani.

Praegu on talus veel kolm noori ehma, kes esimest poega

lüpsavad. Nendest on t ah olepanelavam oma eksterjööri ja põlvene- 

mise poolest Miaaia, kes on aindinud 1334.a. ja omandas noorkarja 

näitusel esimese auhinna. Tema põlvanonine oleks jäigmine:

Joronia3
Kristi aa Söndor- 
gaard AT-1427

liats, g 

AT - 2363

AT - 1635
N r. 323, AT -10 7SL 
5324-200,9-3,3

ifeaiö 
s. 1334.a.

A.

Hr. 74 
, AT- 1297],

Prits. AT-1031 

Ur.32,AT - 10711

Joas II
Jons AT — 83]

Astrik 
AS - 11037

AT - 1333
Hr. 470, AT -8203
3910-132,5-3,39

3365-142,3-3,7
Kauais 3.

Villani" jäog- 
lasi

3711-184,1-3,61
Lauk - 3 
3542-119,6-3,37
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Seega on Haara VO  verd punasokarja lehn. Kontrollandmed 

puuduvad. U:stoij öörilt on Maara üldisalt Läti. Tema tõu- ja jöud- 

lustüüp ei ol o vool hästi välja ku jun onud t m a nooruse tõttu. 

Kehakaal on 386 kg. Kui Kui osutuvad hääks ka tema j õu dluso madi

sed, siis on võimlik tema kaudu edaspidi saada Punsu talule täis- 

ver lisi punase tõukarja lehmi.

Teine hästi arenmud noorLehm , esimest korda piimas, on 

Iooni. Ukstorjüörilisi vigu on väga vähe. Põlvonamisan dmed Too

ni] polo eriti hüüd:

Jeromias
llristjaa Süader- 
gaard &T-1427

Laias 
AT - 2363

AT - 1605
H r .323, AT-10751 
5324-200,9-3,8

11 r. 74-AT-12971
Prits, AT-1031

Tooni - A.
— —137,31—4,03

B r .32, AT - 10711 
3552-138,6-3,9

•j . 3. (j o u. a .

"Villani"järg
-

lasi

Päits - 3.

313 2-124,8-3 * 99
trtu II  - 3.

-

3427-143,1-4,02
—

Iooni on praegu f punast tõugu lehm, kuigi see on küsi

tav ema isa teadmatuse tõttu. Too danguandmt&l Toonil oi ole, kui- 

lüpsi eeldused kõik olemas on.

Kolmas noorlem on Hupu, musta värvust ja sündinud 1935.a. 

Haab ii talu pulli juhuslik vabapaaritus oli väga varajane, nii et 

Posgis noorelt, mis andis tunda kasvule. Loori ehm on-väike ja 

kidur. Pereme os lubab esimese ja teise po õgimise-vahemiku pikaks 

^iuada, et anda võimalust arenemiseks ja kasvamiseks.

Noorloomadest on mullikas lipsi ja vasikas, kelli ste koh

ta tr
arajoae veel piimalehma seisukohalt midagi öelda, i&sterjöö-

rilf
on nad vastuvõetavad ja senini Lusti areaenud.

•Pullidest on eelpool mainitud Yillem AI 205, kes oli Kõn- 

-1-1 SHgupulliOhisuse pulliks 1915-1918.a. VahspääL paari tati
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segaverd pullidega, kuigi need olid enamasti ,f¥illasi* järglased. 

Hiljem moo dustatu d Kolgaküla kontroll ühingu sugupullijaamaä ka

sutatud pullidest on nimetada Jcms I I ,  kas ost-tud Sõmeipalu rii- 

ginuisast. Oli võrdlemisi hää ekste^ooriga ja toodanguandmet&- 

ga, kuigi rasvap id tsent oi olnud ena] ego eoaemal kuigi kõrge.

-'.il j oh, osteti sa: ale pulli jaamale uü3 K..*fas -I nr. 2363, sünd. 

193r.a. , K. Konncmi;a?n£ilt VLlo a^iudr^st. ,.a o -a ja onaena too

dangu andmed oi ole sell &L haäd* 2 ema järglasi on Punsu talu kar

jas, kuid nonde kont roll andmed vool puudavad* Eksterjöörilt on 

nainitud pullil veidi nõgus selg. Csikeha on hästi vlüjaaraticnud, 

&ii et üldmuljelt on täiesti vastuvõetav.

Kokkuvõttes peab mainina, et nmsn talu kari on keskmis

test punasokarja andmetest luhtudes voi di suurer. Aretuses on ol■** 

früd pidev hollsndi-friisi karjast üleminek punasele tõule vaLta- 

^  ristluse abil, miil oie 3 on kohalik sugupulli jaam täisverd pul

lidega andnud soodsa võimaluse.

4. Piimakarja söötmine ja hoolitsemine.

Piimakarja söötmine jaguneb Punsu talus talviseks ja su

viseks söötmiseks. Talvine söötmine toimub kontrollassistendi 

poolt määratud ratsiooni aluse] . karjakontrolli teostamine, mis 

algas 1913.a ., on pannud kindla aluse söötmisele ja hoolitsusele. 

Söütadost, mida talvel karjale antakse, oleks nimetada: koresöö

tadest - põllu- ja aasaheina, suvivil japõhku, vikisogat ist (kui

vatatilt) ja ka ora agan ai d; mahlakatest söötadest oli varemat al 

-astatel naeris, viimasel ajal on kartul. Jõusöötadest on sega- 

viljajahu, kaerajahu, isegi odrajahu ning rukkijahu Kasutamist 

~-°idnnd. Ostu jõusöötadest on viimas .el aastatel, üsna suurel mää- 

ra '̂ kagu tatud riigi jõusööta ja osalt linakooke.

ülevaadet saada kont roll andmete alusel Punsu talu kar- 

söödakul.utusest aastas leama kohta, selleks esitan tabeli nr.
m
xabel näitab Punsu talu karja soo daku] utu st enne- il nasõda f  

°*evcic e kont roll andmete ja hiljem iseseisvuseaja andmete aluseil.

"1'‘S& ül di selt sö ötiihiku tearvu s t selgub, on Punsu talu karj a sööt- 

une võrreldes üleriikliku keskmisega tugevam. 3ü arv ei ole mär- 

k* tavalt 2Q aasta jooksul tõusnud.
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Tabel nr* 21.

Aasta keskmine söödnkulntuc lohna kohta. 1 (

Jõusüüte
Ji
v:

mr- 
lL jaKontroll l;ol>ie

. _,.iuid, 
j ju^uoto

ivurs-
SQütQ

ioor-
söe te

üarja-
naad Kokku

aastad. SÜ. sü. % sü. C f sii 3Ü. sü. % sü.

1914/15 — — 371 19,7 824 43,7 — — 50 2,6 640 34,0 1885

1915/16 . 22 1,0 343 16,3 832 38,9 — - 106 5,0 826 38,8 2134

1916/17 100 4,7 240 ] 1 , 5 967 46 , 2 - — 53 2,6 735 35,0 2094

1917/13 — 287 13,2 936 43,1 48 2,1 904 41,6 23.75

4 >-»r,k". 3G 1 ,4 310 15,0 892 43,1 M. m m 64 3,1 776 37,4 2072

1929/30 64 3,2 191 9,6 797 39,6 43 2,1 86 4,3 827 41,2 2008

1930/31 — — 346 3.6,2 799 37,4 13 0,7 129 6,0 848 39,7 2135

' 1931/32 — - 243 11,4 830 39,0 — — 227 10? 826 38,9 2126

1932/3.3 *r — 248 12,4 862 42,9 — 17 »,3 880 13,9 2007

1933/34 — — 198 9,5 817 39,1 — — 90 4,3 983 17,1 2088

1934/35 - - 238 11,3 904 43,3. - — 43 2,0 916 13,6 2101

1930/36 28 1 ,2 288 12,5 834 36,3 mm <UJJ_ 208 9,1 938 lo,9 2296

2_a •kodin. 13 0,6 250 11,9 835 39,6 Q
j , 4 114 5,4 888 12,1 2108

^ontro]lkar- 
7 a. ,  

ivQ̂ mino 2)
50 2,5 285 14,2 697 34,6 62 3,1 129 6,4 789 39,2 2012

Jõusöötadest 021 onne iseseisvuseaega tarvitatud mõningal 

aa3tal üsna tugevasti õlikooke, mis iseseisvu3 eajal on pea ära 

Jähnud. Ka min jõusööda osa on suuraa kui iseseisvu saajal. Viima

se tuik on alla üleriiklisest keskmisest, nis  näitab, ot jõusöö- 

J puudas peaks end tunda andma. Kõrssöööa protsent on azur mõ- 

lenal juhul võrreldes üleriiklike andaeter;a. Juurvilja osatäht- 

9Us on küll iseseisvuse ajal kasvanud, kuid väga visalt ja jääb 

teha üleriiklikust keskmisest. Kajj araaa osatähtsus on tõusnud ise- 

S()isvusr aja] ga on suures kui üle riiki. keskzsine. Kokkuvõttes 

b3̂ u ^a^ja söötmine on baseerunud peamiselt kõrssöödal ja karja- 

aas*l. Toorsööda ja jõusööda osatähtsus on alla üleriiklist kesk-

1 1 TV .

ü&su talu kohta, andcied saa did karja  kontrollraanatust.
P \

oatioll];arjado koskmiao. ”8asti Püllurjajaadus8 statistiliae 
aastaraaaat 1936 .a ., Ihk .40, tabal 3.
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nist. üldine söötühikute arv on suurem kui üleriiklik keskmine. 

Söötmise tunduvat e ml st pole margata viina se 20 aasta jook

sul i seal jun ies on aga saavutatud põ&isöödaga ja vähese koduse 

jõusöödaga kallalt kõrgeid toodanguid, vältides ostujõusööte.

Talvine töökord laad&s on järgnine: homnikune lüps algab 

koll C ja kestab kuni 6.3v. Soötnise algus on kell 6.30 ja kes

tab kuni kella 3-ni. Esmalt antakse jõusööt, mille kaalumiseks 

ei ole erisäädet, vaid mõ5 de takse vastava mahumõõduga. Jäigneb 

kartuli ja juurvilja andmine. Vahepäal joodetakse* Vee jaoks on 

■eri küna kahe lehma kohta, kuhu vesi kantakse pangega laudas pum

ba juures olevast veereservuaarist. Yeereservuaar on vee soendu- 

seks. Peale jootmise antakse aasaheinad ja lõpuks suviviljapõhk. 

Sõnnikulaudas asemed korral.<ktakse ja asetatakse põhku ning tur

vast alla. Xõunone lüps on kell 13-14. Õhtune söötmine algab 

kell 1 6 .CO ja toimub sama korxa jargi, m s oli hommikul. Õhtul 

lõpeb tegevus laudas kell 17,30. Õhtune lüps on kella 20-21.

Lehmad laudas on puu sõimede küljes ketiga kinni. Sõimed 

on ülestõstetavad, mis võimaldab sõnniku paigutust sõimede alla. 

Söödad on kõrvalasuvas põhuruumis. Juurvili on tihti vastava 

keldri puudumisel veetud otse ühte laudanurka. Sõnnikuvedu toi- 

suvel, äluspõhiina kasutatakse tali vilja õlgi ja turvast.Loo

made puhastamine toimub kord päevas kammi ja harjaga. Kuigi püü

takse loomi puhastada, ometi oskuse ja häil tahte puudusel on tih

ti leida väärnüht eid, millis dd ei tohiks olla. Piim viiakse ela- 

m 3se, kumatakse köögis ja jahu ta taiese kaevus või talvel lume- 

k^ngeg. Iga päeva tagant viiakse piim koorejaama.

Suvino piimakarja söötmine algab alu], üleninekuajaga,mil 

leomd noneks tunniks lastakse karjamaale ja laudas koresööta 

Üsaks antakse. Tavaliselt lastakse kari viil ja 15. nai paiku ja 

suletakse lauta oktoobri lõpul,olles ;eega väljas 150-160 päeva. 

Kuigi karjamaa kesksuvel, oaavilet sa saagiga* ei võimalda lehma

de coidunõuot rahuldada, pole senini lisasööta antud. Miljem hei

namaa ädalale pääsedes paraneb elukord. Suvel aetakse lehmad 

v^lja kell hommikul, tavaliselt palaval ajalpannakse lõuna
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aja3 lauta kinni kolla 3.1-14-ni. Kell 15 aetakse uuesti karja

maale ja õli tui kell. 21 1 ehnad pannaks o lauta kinni ööseks. L oli mi 

lüps takso kole korda poovas, väljaarvatud kiimijVvUvad loomad.

•3ü.«isono lautapanek toimib aeglase ülemineku teel ka::j aoaasoo- 

daL t tal v a sü ü dal e.

5. Lõhnade toodang ja tasuvus. 

lxi,Q. Punsu talu kari on ligi 20 aastat olnud kontrolli 

all, siis on võimlik tuim täpsaid andraaid toodangu kohta. esi

tan tabelis nr .22 too danguan dnod.

. 1 ^0  nr. 22.

Punsu talu ko$ikarja piiraa toodang, söödakulutus ja 
tasuvus kesfoüselt üha lalma kohta.

kontrollaasta
Ifläi-
mao
arv

2oodaag 100 3Ü 1;ootnud

piina V 01-
rasfa x'i

oü
piima või-

rasva

1914/15 6 2431 85,4 3,68 1885 123,3 4,03

1315/16 5 3067 110,7 3, Cl 2134 143,7 5,19

1916/17 6 3145 109,7 3,48 • 2094 1150,2 5,24

1917/10 6 3140 117,2 3,73 2175 144,4 5,39

kosk». e 2946 105,7 3,59 2072 142,2 0,10

1923/30 7 3214 118,6 3,69 2008 160,1 5,91

1930/31 8 3054 108,0 3,54 2135 143,0 0,06

1931/32 7 30 27 jl3* ̂ 3,63 2126 142,4 5,18

1932/33 9 3016 108,0 3,0,; 2007 150,3 5,33

1933/34 0 3145 114,0 3,62 2088 1.50,6 5,45

1934/35 8 2963 102,8 3,47 2101 141,0 4,83

1935/36 7 3021 103,5 3,63 2236 131,6 4,77

£__&• k adkn. 7,7 30 63 110,2 3 ,6C '2108 145,3 5,23

7 ° ^  ̂ 11  karjad 9 
a* *or£.i . 2534 93,2 3,68

•

2012 ] 25,3 4,63

^ 3 5 / 3 0 ^ - i ad

Earrf°I] £arÄad 
rJumaal 1935/36.

2621

2941

96,7

105,4

3,69

3,58

2097

2243

125,0

130,3

4,61

4,63

iaba]. näitab, et Punsu talu karja toodang on pidovalt ol- 

dle kont io l.i karja de kes kai s a. Soda paab eriti mainina anna 

isTusaogaet« andmete kohta, miil isad on võrdlemisi kõrged.
Q Q r\ *

lovuse ajal on suudetud küll noad arvud ulatada, kuid adu



on olnud, väga väike. Toodaagutase on enamuähem ühtlane kogu 20 

aasta jooksul. Tundub, ot viimastel aastatol on isegi nagu lan

guse tendentsi p ärgata. Seda on põhjuätanud paremat § 1  dimade 

müük venelastel a. Kari j lii nooreks ja seega ka toodanguandmed 

on halvenenud, kuigi söödakulutus on endiseks jäänud, võrreldes 

kontrollkarjade kedkmist^a on enamtoodang ligi 500 kg piim  ja 

ligi 20 kg viiras va. Võrrides aga Harjumaa viinast e andmetega 

ilrmeb nähe, ot siin pole suurt vahet Punsu talu karja kasiks, 

kuna maini tud maakonnas on karjapi d&mine eriti int caasiivselt ede

nenud. 1 sü andis Punsu talu karjas piima ja võiiasva tunduvalt 

enam kui kontrollkarjade kesk mi sed andmed näitavad. Viina st el 

Aastatel on siingi märgata halvenemist, ni s aga arvatavasti on 

hetkeline nähe.

6* iJoork&rja kasvatamine.

Talus on piaogu noorkarja 1 mullikas ja 1 vasikas, i*oor- 

kari on senini kasvatatud eranditult oma talus. Jenini on kasu- 

vasika valikul väljutud rohkem sksterjoü rist kui põlv®esi sand

i s t ,  nis on takistanud tõuaretust. Kasu vasiga jootmine toimub, 

kni usaldada talu vanaperenaise andmeid, järgmiselt; Vasika sün

dides antakse päevas 4 liitrit eraapii ia (4 korda h 1 It r .) .  3ee 

kestab kogu I . näuala jooksul. II.nädala], antakse päevas täispii- 

na 6 liitrit (4 korda h li I t r .) ;  I I I . nädalal päevas Ö It r .;

• nädalal 3 Itr; V. nädalal antakse juurde koo ritud p iim , va- 

1 ^korras: 6 Itr. täispiima, + 2 Itr. lõssi; VI. nidalal 3 Itr.13b- 

+ 3 Itr. täispiima päevas; VII.nädalal 4 Itr. lõssi 2 Itr. 

täispiina; VIII. - o Itr. lõssi päevas. Edaspidi kuni 1 a. vanu

seni antakse päevas enamasti hapendatud lõssi IC Itr.

Arvestades eelmainitud täispiima ja lõssi hulgad kokku, 

saanQ 259 kg täispiima , ca 2500 kg lõssi. ..ui võrrelda saa did 

-■rve Kilg Iiansson* i normide alusel joodetud piimaliulgago., siis 

011 Sî äl vas .avad aadr ed 244 Itr. täispii ia ja 24oü Itr. lossi.

on ületatud Punsul eelmainitud arvud. Heinu antakse vasika- 

vabalt. Jõusööta ja juurvilja vasikale ui anta. Tavalikult

^ils on. - Koeluloomade söötmine, Ihk.162.



jäetakse kasvama ounejöulusod vasikad. Talvise võrdlemisi inten

siivse piima söötmise tagajärjel on vasikad kivadel hääs jõus ja 

saadetakse koos lehmadega karjamaal8, kusjuures lisandub juba 

eelmainitud hapu lõssi söötmine oa 10 Itr. päovas. Järamisel sü

gisel mullikas asetatakse lauta ketti ja söödetakse kont roll as

si st oa di poolt määratu d natsiooni alusel. Seo ratsiocc. on tavali

selt kõrssöödarohke, vähese juurvilja ja jõusöödaga, ullikas 

paaritatakse järgmisel kovadA või snvol 16-3.0 kuu vanuselt. Tai- 

nitud paaritusiga oi cl o olnud va raj ane, kuna võrdlemisi hästi 

söödetud nood oo m d  on küllaldaselt arenenud. Tavaliselt poegib 

mullikas 27-kuisolt. 1'oorlehma söötmine toimub kontrollas sisten- 

di poolt määratud ratsiooni alusel.

£ökivuvõitos peab mainima* et Punsu talus on karjakasva

tusel suur osatühtsus täLuadi käitidiaruna. Veisekasvatus on ül

diselt hääl tasemel tooc&ngute ja söötmistugevuse kui ka loorjado 

ekstexjöoril 13q külje poolest. Soovida jätab fcõuaretus, kuna 

siin poio suudetud küllaltki pika aja jooksul tahelpanuväärseid 

tagajärgi saavutada* Seejuures on siiski praegu kindel aretussiht 

“ ^osti punase tõukarja suusas vältava ristluse kaudn.
«

c) Seapidamine. 

arvult oli 1. mail 1037.a. 2 3iga iile C kuu vanuse ja 2 

noort siga* kokku 1 ,3  loomühikut. Sigade arv 100 loomühiku kohta 

011 võrdlemisi suur, kui võrrelda 192C.a. üle3kirjutusandmetega 

(tabe] nr. 1% Ihk. ^ ), Talus põrsaid oi kasva U ta , vaid need 

ostetaks© väljaspoolt. Senini on saadud põrsaid osalt 10 km-kau- 

©asel ülevast talust, kus on suure valge inglissea kuldijaam. 

o9^*a ül eskasvatatud sead on peamis&t suurt valget inj-ise tõu- 

^u* Põrsaste vanus on 3-4 nädalat, ilendele antakse alul tä.ispii- 

miil e&se li sa taiese leivapudi ja kartul itükke, udaspidi aatak- 

oQ j^ r d e  odra jahu ja tui spiio asendatakse lõssiga. Söögi jätted 
*| •

isandiivad eelrainitud söötadele. Sööuaannus on enamasti supisaxv 

^aselt ve<tel. Sööt valatakse puust künadesse, milliste puhtus 

j^tab txhbigi soovida. Söötmine toimub ilna normide ta, ko gemuste 

^ ll2Ql* Suvel antakse sigadele võimalust liikuda aias, kus aga 

10 tu palju ei leidu, nii et karjamaasööt palju küsimusesse ei
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jäetakse kasvama emnejõulusod vaoikad. Talvise võrdlemisi inten

siivse piima süütmis o tagajärjel on vasikad k evadel hääs jõus ja 

saadetakse koos lehmadega karjamaale, kusjuures lisandub juba 

eelmainitud hapu lõssi söötmine ca 10 ltr. päevas. Järvisel sü

gisel rull ikas aseta takso lauta ketti ja söödetakse kontrollas

sistendi poolt määratud natsiooni alusel. See ratsioon on tavali

selt kõrssöödarohke, vähese juurvilja ja jõusöödaga, nllikas 

paaritatakse järgmisel kõvadel või snvel 16-18 kuu vaauselt. Mai

nitud paaritusiga ei ole olnud varajane, kuna võrdlemisi hästi 

söödetud noo &  oo mad on küllaldaselt arenenud. Tavaliselt poegib 

aul] ikas 27-kui saLt. Koori ehiaa söötmine toiisub kontrollassisten

di poolt määratud ratsiooni aluseil .

kokkuvõttes peab mainima, et iunsu talus on karjakasva

tusel suur osatähtsus talundi käi ti dx aruna. Veisekasvatus on ül

diselt häiil tasemel toodangute ja söotmistugevuce kui ka loomade 

ek3terjöc rilise külje poolest. Soovida jätab tõuaretus, kuna 

siin pole suudetud küllaltki pika aja jooksul täheipanuväärseid 

tagajärgi saavutada. Seejuures on siiski praegu kindel aretussiht 

~ Eesti punase tõukarja suunas vältava ristl use kaudu.
>

c) Seapidamine. 

arvul t oli 1. na il 1937.a. 2 siga iile G kuu vanuse ja 2 

noort siga, kokku 1 ,3  loomühikut. Sigade arv 100 loomühiku kohta 

cn võrdlemisi suur, kui võrrelda 1929.a. üleskirjutusandmetega 

(tabel nr. \% Ilu:. ;ri ). Talus põrsaid ei kasvatata, vaid need 

°stetak38 väljaspoolt. Senini on saadud põrsaid osalt 10 km.kau- 

gus e 1 q3 ova st talu st, kus on suu r e v slg e ingl i 3 3 ea kui di j aao. 

OQ3ga ül eskasvat atud sead on peamis&t suurt valget inglise tõu- 

2^* Põrsaste vanus on 3-4 nädalat. Landele antakse alul. taispii- 

lCl> milleäse lisatakse leivapudi ja kartul itükke. edaspidi antak- 

oQ juurde odra jahu ja täispiim asendatakse lõssiga. Söögi jätted 

lisanduvad eelmainitud söötadele. Söödaannus cn enamasti supisaiv 

00selt vedel. Sööt valatakse puust künadesse, milliste puhtus 

j^tab tihtigi soovida. Söötmine toimub i l m a  n o r m i d e  ta, kogemus te 

‘"*1 use]. Suvel antakse sigadele võimalust liikuda aias, kus aga

10 tu poi ju ei leidu, nii et karjamaasüüt palju küsimusesse ei
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tule, Senini on kasvatatud peki sigu, ; una nonde turustamine Tal

linna turul on majanduslikult olnud küllalt soodus. Viimasel ajal 

on "Liha eksport” ostan d peki sigu, mis onakcrdu on tiirastarmd 

pxaagust suunda säilitama. peki sigu turustada abi-

turul Loksal. Talu toitlusele tarvitatakse samuti aastas paar 

pekisiga. Sigala on üldiselt halb. Talli otsa on ehitatud pa 

lauta, miiliood on väga külmad ja pimedad. Sõnnik jääb soale al

la, allapanuks on tali vilja õled ja turvas. Tihti hoi takso põr

said ja noorsigu veiselaudas, et talvist kilina aoga vlilü ida. bdas- 

pidi on tarvilik seapidasise huvides uue sigala ehitamine.

d) Lambapi dandne.

Lambaid on Punsu talus keskmiselt 5 vanemat ja 3 talle, 

kokku C ,7 loomühikut. Lambapidamise sihiks ori omatarvidas eks vil

la saamine, kui ka sügisel lambaliha tootmine osalt nüügiks , 

osalt omatarvidu seks. Lammastel puudub kindel tõuline ilme, Vä

limus & t  on maalamba ja Sropširi tõu ristlusel saadad järglased, 

ftillised on uuesti tagasipaazit&tud maalamba jääratlega. Villaau- 

nilt pole mainitud lambad mitte halvad, nuuinuvad keagosti. Lam

maste soodaks on talvel peamiselt häu aasahein, harva kaerajahu 

ja juurvilja. Suvel on lammaste soodamagaks karjamaa, 3;uo nad 

käivad veistega koos* Lambal auta emldi ei ole. iiad on asetatud 

veiste lauta eraldi ehitatud aeda, kus on taval in ei seim ikul au (la 

olukord. Allapaauüs on tal i vii j ap õhk.

e) Kanapidamine.

Kanu oli 1. mail 1937.a. IC tk. ja 1 kukk. Tõult on osa 

segaver lised, osalt valge Leghcm. Kanakasvatuse sihiks cn olnud 

^°itlusele aunade ja kanaliha tootmine ja osalt ica samade produk

tide tootmine turu jaoks. Kanade toodangu kontrolli ei ole. Ti

kud kasvatatakse haudumise teel. Talul ei&ldi kanalauta oi oloj 

*vc*uad on paigutatud vei selauta, kus nad vabalt liiguvad ja nihci 

1 ̂ u da ii q r (]r. r ikuva d. Söö daks ant akse kanadel e tal vel o drate ri 

pehme soodana kartuli + odxajahu + lõssi segu. Suvel otsivad 

kanad soota ise talu õuelt, kusjuures nad lisaks saavad odxateri* 

toitlusolud ja pidami solud kanadel on võrdlemisi halvad, siis 

too dang k div ja talvel kanad üldse ei mune.



-Gl-

f) Llesil ast op ida mi st Punsu talus oi ole.

g) Loon&kasvatuses tarvitatavad riistad
ja raasinad.

Veis laudas on lauda seinte äärdo asetatud sõimed; iga 

soine killjos ketiga kaks lehina. Sõimed on laudpohjaga, milles on 

laudadest künad. Sõimed on lahtised ja ülestõstetavad aegajalt, 

kobucte tallis on salud. Sõim on heinte jaoks pulkadest. Jõusöö

da jaoka on küna. Sealaudas on puust õõnestatud künad. Riista- 

doct on nimetada veel ämbrid, toobrid, ve et linn, p i i na v oo kannu d, 

lüpsikud, kniai, harjad, kannid, viglad, labidad, veepuup veise- 

laudas jne.

C. Kõrvaltööndust Punsu talus ei ole.

^ ^-Atisod, neij.de l i gem kirjeldus, otstarbe

kohasus ja kasutamine.

Punsu talus on jäigiised ehitised: l) elanu, 2) veise- 

laut i hobusetall i- 3igala, o) rehi, 4) ait nr. 1 , 5) ait nr.2,

G) ait nr.3, 7) saun, 8) kelder, S) viljakuivatis, 10) 4 heina

küüni heinanaal, 11) neli kaevu, ehitiste asetuse kohta esitan 

plaani.

kui võrrelda iunsu talu hoonete arvu ja aluspinda kogu

kondlike ja üleriiklikkude andmetega, siis saame jäignise ülevaa

te:

i’abo] nr, 23.

Taluja did
Hoonete 

arv 
talundi 
koht a

Kõigi hc 
alu spin<;

jonpt e
1 mf>

üluoa ja „ 
aluspmd 
tal .^ah
ta

Lauda 
aluspind 
tal .$;oh- 
ta

Lauda
aluspinc.

talundi
kohta

hoone
kohta

veise r
kohta nr

Punau talu 13, G 933 72 107 128 14

Kõnnu vald 8,3 247 30 61 40 13

Harjumaa 30- 
~°C ha.ksk. 8,6 _ 78 90 12

^loxiikl.30- 
~'X) ha.kds. ü ,6 hZÖ 61 126 102 13

^lariüsl.keMk 5,8 317 54 73 63 14
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Punsu talus on hoona ta üldarv tunduvalt suurem kui kogu

kondi ikud ja üleriiklikud keskrised, samuti hooneta aluspind,

■ on ki mi 3 ko rda suu rao üleriiklikust keskmisest . lumaja alu 3- 

pind on pea keskmiste piir03. Lau(3a aluspind on suurem kui vor- 

raldavad arvud, samuti laada aluspind üha vaisa kohta. Seega Pun- 

talu hooned 011 võrdlemisi suured ja ruumikad, mis tagavad kor- 

ralila ] jonado a sa tusa ja võimaldavad koresoöda tagavani säilita

da varju all. Talus pole kunagi heinad aga põhud olnud kuhjas.

1. Ižlanu*

I'al“ rüarm on ahi ta tn d 1395.a. Suuran ranaat toimus 1922.

, ril 11713 katus tahti ja uuesti vooderdati. ila ja 011 ehitatud 

liikidest maakivist slusnüüril, laastukatusega. Kubatuur: 13,1 x 

^ ö,2 x 2 ,5  r. s 266,55 Seestpoolt on ruumid papiga löö did 

tapi t seeritud, ülanus on 4 tuba ja kook. Blaaike arv on prae

gu 5, nii ot ruumi jätkub küllaldaselt.

2. hant o.u koos põJiumumi, tal] i ja sigalaga, moodusta- 

1 '" L taht; kujulise grup:'.. woiselauda ja põhuruumi osa on ehita

tud 1913.a. Lauda osa on 14,3 x 9 x 3,2 ~ 409,6 m^. Laut on sõn- 

nikulaut. laisad on asetatud kahas raas lauda seinte aarde. Ak

naid on ü (1,00 x 0 ,3) ja vai gustuspinna suhe põrandapinnaga on 

1/20, ivis on ideaalne vahekord. Ventilatsiooniks on 4-jaks jaota

tini jhuliom, nis suundub läbi laudapääLse katusela. Laut on ehi

tatud maakividest, ilma pärimise puuosata, nii et talad on asota- 

^  d r\‘. riio. Talval on k ivis aina d nii sked, mis on laudale halbu- 

3al;a. Lagi on palkidest, katus õlgadest. Laal hoitakse põlluhei- 

ni; ja suvivil japõhku. Laudas on veapump, nilline saab toitevett 

põhunnmi põranda all olevast kaetud kaevust. Laudaga on ukse kau- 

üu ühenduses põhu ruum, mille mõõdud 7,5 x 7,0 x 3,2 m 168 m3. Po- 

huruum on kiviahitis õlgkatusega, ilma laeta. Selles ruumis säi

litatakse korasööte, nagu heinu ja põhku, millised kohale veetak

se tarviduse järele, lõh. nr. mi ja t kuna on tall ja sigala. Maini

tud osa 0x1 ehitatud 1907.a. Seinad on maakivist, lagi palkidest, 

ö̂-tus õlgedest (uus katu3 tahti 193o.a. ). Talli suurus 3,5 x 7,0 x 

x o,2 a 123,2 nJ . Sigala suunis 2,0 x 7 x 3,2 » 44,3 s°. Tallis 

0n üks aken, mille tõttu tall on pime. Sigala on tallist eraldatud



puust vahe30inaga. Sigalal on üles Täike aken. Üldiselt on maini

tud ruun külm ja sigade pida mis oks ebasobiv,

3. ,suii oj ehitatud 1824, a. Seinad on tahumata palki- 

■dect, alusr/där maakividest, katus õlgedest. Suurus: 21,3 x 3,9 x 

x 2 /  n - 323,3 m3 . Lolii jaguneb kolme ossa: rehealune, rehetuba, 

vankril; uu r. aeLiealure on kasutamisel käsitsi kui ka masinaga vil

ja peksmisel, peksotava vilja paigutamiseles, talvel turba ja põ- 

oiiilitani seks. aehetoas on varem kuivatatud vi3. ja käsitsi pd; s- 

n is el. ., üü d kasn ta tal . s e l  ina de, ku iv at ami s ek s, t al v e 1 k a rtu 1 i t e 

hoiuks jne. .lehetca kõrval on kaks aganikku aganata säilitami

seks. Vankrikuuris säil itatakse vankrid ja reed ning nuud põllu

tööriistad ja nasinad.

/’ . oaiiEii Uj-1 shitatnd 1393.a. tahu:iata palki dest seinte 

ja laega, ning õlgkatusega, ait jaguneb kahte ossa; ühes säilita

takse jahutagavara ja 1 ihatagavara, teises muid söögiaineid ja 

talu toitluse inventari. Ait nr.l suurus on 3y6 x 7,2 z  2,2 m -

* 88,7 m3 .

5. .\it . r. 2 on ehitatud 13*)3.a. tahumata palkidest, õlg- 

i~-atusega 7,4 x 5,6 x 2,2 m = 91,2 m̂  suuruses. Selles aidas säi

litata]; se talu eratarvituse vahendid, nagu riided ja muud elamis-

vah endid.

3. ft.it nr. 3 oa alitatud 1893.a. eelmise aida samaselt, suu- 

rusega C,0 x 4,3 x 2,2 - 36,0 n . Selles aidas säilitatalise talu 

tera vii i.

7. Saun on ehitatud 1804.a. 11,1 x 4,3 x 2,1 m m 100,2 Ä®* 

suurU3es tahumata palkidest, laastukatusega. 3aun jaguneb keedu- 

kojaks, saunal;s ja saunakanbriks. Keedukojas on suur katel vee 

keetmiseks, kaev veo saamiseks ja pesunõud pese/ p ■; sau- 

nakanber on mõeü dsid puutöö tegemiseks. 3ä 1 asuvad puutööriistad 

ja kmvipink jne. Saun on suur ja. vananenud.

8 . iv eide r on ehitatud 1907.a., suurusega G,6 x 4,8 x 2,2 m

- 63,7 m3 . nelder on tehtud paek i vi dest võlviga ja õlgedest katu- 

s oga. ^ o l de r on s ö 3g i - j a s iga dek a rtul it e n ing s ü ögi j uu r\ril j a de 

hoiuks.
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9. Vii jakuivat is on ehitatud 1930.a. naabritaluga poo

laka ja rajati d piirile. Suurus 9,5  x 4,3 x 2 ,4  m®. Jaguneb kah

te o 33a ; maakivist kuivatise osa ja lau &  de st oesnnmi osa. Hoo

ne 011 laa itukat u sega, Süsteemilt on kuivatis plokk-kuivatis.

Heinaküünid heinamaal, kokku 4 tükki, keskmise suu- 

25 30(-;a G L x 2,5 rn = 144 wö, kokl u 576 m ♦ Küünid on ehitatud 

taiiumta palkidest, õlgkatusega. Heade olemasolu tagab niiduhai

na hUä säilitamise, kuna Punsu talus polo kore sööda säilitami

seks üldse kuhje tehtud.

11. ICaovud. Ja3 us 011 neli kao vu. Ilondost on puuraketega 

kaev õu as ehitatud 1 Jj 4 .a . , remonditud 1929 . a. J ell es kaevus ja- 

'•r. ta tai; co rr< v el piin. Saunas on puu rai*; ot ega kaev pesuvee saami

seks ehitatud 1905.a. ülunaja juures on kinnikaetud kaev, mil- 

3.ost tont d 011 juhitud koüki, kus asub puisp. Laudas asub samuti 

^pump, mille vesi saadakse põhuruumi põrr. alla ehitatud, 

kinnikaetud kaevust.

lühitiste kohta võib ütelda, et elumaja, laut, rdh-i, tall, 

aidad on rahuldavad ja nõuetelo vastavad. Sigala, saun, piima-

■ • ihronn, iakiala on tarvilikud uue ehitisega, iriti sigala ehi- 

tasküsimus tuleb kõne alla .võtta, kuna sigadepidaniB* edu prae

gustes oludes tunduvalt on takistatud.

.i. Üksikud ha dt'J id, nende suurus ja vahekord,

1. mail 1937.a.

I. Talukäitise inventar:

 ̂ A.. il t i vkap i tal i d.

1) iiaalcapital.1

Põllu- ja aia: wa, j , ,,3 ha h kr.209,147 - kr.1250,70 

Eeinanaa 12,23 " " * 118,632 - " 1456,30

rjamaa 7 / 7 4 "  " * 17,906 - » 138,60

Metsamaa_____________ 5,12 ” ” ft 36,562 - " 187,20

iiokKu 31,12 1.a a Mr. 96,51 - kr. 3033,30 >

—  Pjxi.umaiandustu jg 1934, Ih k .K  • alundite ostu-nüügi väärt ua.
1) 'üakap i Eal on I, inna tud I õllut ü üko ja raamatu j i dami st al it i se an d- 

mot9l.lÖ2u-1334.a. keskuste põhjal on puhtakasu rubla kohta
- arjuiaal kr.4of63, Virumaal i::r .I9 ,36 ; kuna talu asub mainitud 
maakondade piiril, sii3 arvestan puhtakasu rubla hinnaks nende 
keskmise kr.30 ja soega naahinnaks kr.3u33,3ö.



2. Maapa randuska pi ta 1. 

Tabal nr, 24.

Kimetus
i1 q g emi
se aeg vuurfu a* ' 

kr.

Kistvus
aasaat

Iga-aas- 
temo aiaor- 
tisats.

-vÜSus
tr.

Ppllul lahtiseid 
KiaavQ 440 n. 1932 66,00 20 3,30 49,50

^einanaal lahti- 
so id kraave 630 
" " 120

m.
tt

1930
1935

94,50 
18,00

20
20

4,73
2,00

01,39
14,00

Karjanaal lahti^ 
aeid kraave 250 
” ft 1080

.
»

1929
1934

37,50
216,00

20
20

] ,38
10, 0

22,46
183,60

Laastatu d 0 f 5 ha «M. — 45,00

Ko ki m raaparan du skap i t al k r. 375,95

3. dihituskapital. 

liliitist q 1 inda mi soks kasutan lollu töökoja poolt voljaan- 

tud hindamisbrosüüri, kus hoonete misväärtus on hinnatud 1 kant-

sülla koli ta. jsitan hindamisak3 ta boi i nr. 25.

Tabel nr. 25. 
ih . tuskapitwli oi s ] • oa il 1937.a*

öhitiso nimotus
..lius-

vaartus
Lastvus
aastat

. oeta- 
Lii saas

iastane
•kustutus

i mötmio 
vaartuö Kokku

— kr. ta. . kr. kr. kr.

Kõu: (iliit i so d.

dunaja 3000.- 70 1895 42,86 1199,88

laut.ühes põhuruu
niga 3500.- 75 1913 46,67 2379,92

Tall ja sigala 120 0 • — 75 3 907 16.- 720.-
Rehi 3000.- 60 1894 50.- 850.-

^it nr*X 440.- 60 1893 7,33 124,31

4it nr.2 450.- 60 1893 7,50 127,50

&it nr. 3 280.- 60 1893 4,67 79,19

Saun 500.- 50 1894 1C.- ' 80.-

Kuivatis (pool) 250.- 75 1930 3,33 226969

heinaküünid 2 tk. 400.- 60 1894 6,67 119,36

^^lnaküünid 2 tk. 400.- 60 1932 6,67 366,65 6274,50

Ma dal eh i ti s ed.

Kel de r 270. - 7C 1894 2,86 149,88

Kaevud 4 tk. 250.- 25 1925 11.- 130.-

Aiad puust (pool) 
. 2000 m 20 0. —

ja toed^alune
0,76 ha,5,

4 v -C* oL,  — — -  ■ — - 60,80 540,60

ü.l it •: ;j 1 x,̂  i Lal iv oLk u 681 5,1 U

]) t e f ( ^ Ua3] S ltatud k a r i d e  suuruse ja vastavate aastate
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4. Taimkapital.

iljapuukapital;

Kandvaid õunapuid 10 tk. & kr.7,50 - kr. 75.-

i.üori õunapuid 4 tk. h rt 2,50 - 10.-

Ploomipuid 3 tk. S ” 3,25 - ft 9,75

iiraipuid 3 tk. h '■ 3,25 — rf C ,75

Sostxapõõsaid 25 tk. & ü 1.- — ii 25.-

Ko kk u vll j a pmik a pi tal — k r. 12C, 50

'et sapuuka pi tal;

Kasvav mots metsamaal - kr.1000.-

ff ka rj amaal — r? 100.-

Kokku motspuukapi tal - kr. 3100.-

aL ja kapi tal ^

1936.a. külitud rukkisoeme 1,0 ha-le
160 kg ä 13,5 snt. - kr. 20,80

-tf- ta],inisuseome v,3 ha 
51 kg & 20 snt.

i—l Q
tf 10 ,20

-,f- (kosarist ikuks) ristiku- 
s ot» me 0,7  ha-lo, 15 kg. 
& k r .lfŽ0 <* lu.-

*olnise aasta viatistagavaxa — rf 14u

311̂ 1 sono kcind 2,3 ha & kr.lt.- - rr 2L. -

J iil j ak a1)it ol k oiaku - k r. 217. -

Kokk n ta inkapit ol - k r. 1446,50

II . Rentnikukapital.

2}
5, Loomkapital. 1

2 hobust h k r. 25w.- - kr. g O • t

7 1 ohma ä * 30.- _ tf 560. -

1 mullikas h " 30.- ft 50. -

1 vasikas h ” 25.- ^ ft 25.-

2 siga (van ora cl) 5, kr. 7C. - _ f! 140.-

2 3iga (noorema d)£t ?? 20.- - 4w. —

5 lammast h kr. 1 .- _ f! 5l .-

3 talle a' " 2 . -
__ ff 6.-

11 kana h " 1.- ^  ff 11.-

_ ______ ^okku loomkapital - kr. 1382. -

1) Kohalikud 0  3tu-miiügi hinnad.
2) laatadel.
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6. lasin-riistkapital.

Voo ri istad - kr. 134.-

Hobu aa- ja sõiduriistad — *» 50. -

Põllutööriistad ja masinad it 4üü .-

Käsi riistad - M 18.-

Käsi töö riistad - H 2u. -

Lau dv- ja tall iriistad - tt 42.-

Aida riistad — tt 25. -

Aiatöö riistad - tl 3.-

Fiinatalitu sriistad — tt 42. -

Talu juhä ta mi s inventar - tt 15.-

Taanijat atoa inventar -
tt 0.-

ii tno suguna in vant a r — ff 35.-

Kokku masin-riistkapital kr. 347.-

7. Jooks v käitu skapi tal. 

a ) T a;; ava xa ka pi t al.

korosüüt kr..150.-

/iluspõhk tt 30.-

Taxavili tt 246.-

Jõuaoöt - tt 20. -

Kartul id rt 30 —

Liita asugu sed talukšLitiso
tfsaadused 5.-

Llotsasaadused tt 50.-

iihitusnaterjal Tt 20.-

.itnosugu ead o nt ut aga varad” 7.-

b) Rahakapital«

Buhasraha - kr. 72.-

P 51 lu ma j andusl. üh. ixigu t o
una: iaksud - r? ix.~.

Talukäitiao nõudmiaod - Tf 100»- kr. 222.-

^okku jookserv kLiituakapital kr. 840.-

i . I: assi vkapi talid.

L.-riüL9fe;asl; asin;dasUapitalist kr. 1232.- 

x̂o ki :u pa a si vii a pi tal i .d - k r. 1232. -
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Kokkuvõte.

1. aekap ital - kr. 3l 33,30 - 20,

2. ;iaapaimi diskor iial - ?? 375,95 - 2,6%

3. Jiituskapital - f? 6015,18 - 46,

4. Tairila-ital - ....1446, 50 ___9 ,8%

,*okkp talundikapital kr. 11670,93 - 79,2%

5. Loonluv -ital - kr. 1332.-* - 9,4%

6. Ifosin-riictkapital - * 847.- - 5,7%

7. Jooksev kdituskapital- Tt 840.- - 5,7%

KokJm rontnikukapital kr. 3069.- - 20#8$

Kokl:u talukäitise aktivkapitalid kr.14739,93 - 100:-

_ •- j-___  - j-_____ pasaiv.-;ani talid:i 1232.- _ _

Talukkitise puhtvaiandus kr*135C7,93

II. Toitluse ehk ühise kuduma j an duse
inventar.

k. iktivkapitalid.

1. kdistkapital - kr. 10^.-

2 . Tabavarakapital - rf 95.- 

i-o': u • K i ivka pi t . i l  . r. 19 5, -

B. Pass ivkap ital e oi ole.

o i tl U3Q ol ]; ühise ko duaa j au duo o puht va randu s
"kr. 195.-

III. Kõrvalt öondn 3 o invmtaxi oi ole.

IV. iüxatarvituse inventar.

U; t iv Isa] i tal id - k r. 700. - 

? assi vkapi tal, i d ___  i:

..ratarvituse piilit va xoaadus kr. 7uü. -

ridino kokkuvõte:

Aktivkapitalid:

Talukaitisos - kr. 14739.

Toitlus- ol'k ühises kodu-
. jandvu: os - T? 195.-

rvaltoöndus «*• -

J ra taivi Luaos_______ -________ {; 700.-

talu aktivkapitalid kr. 15634,93
Passivkapitalid:

Tali-; käitis 33________ -________ kr. 1232.-

Kogi talu pul tvarandus kr. 14402,93.



Punsu talu kapitalide v5rdlemi3Qk3 olema sol ovato vastavate andmetega esitan tabeli nr. 26 

1935.a. andmetel J  ^

Tabel nr. 26.

Talundid Maa- 
kapitsi.

iaapaxsxL-
dusfcap it .

iihituc;-
kapital

Viljapuu-
.kapital.

• Motsa- 
kapital.

V äl ika- 
pitrl.

Loom-
kapital

Liisin- 
rii st~

kapital,

jQQkqfflr

I f f e
Talundi- 
kapital.

Rautaiku 
kapital

Punsu talu tu
lunduse?, aa ka-le 

kr. 97,47 12,08 219.- 4,16 35,35 6,97 44,40 27,22 26,94 375,03 98,61

-w-kap*lcoost. % 2C »6 ?, G 4G,2 0,9 7,5 1 ,5 9,4 5,7 5,7 79,2 2o ,3

Harjuma tulund. 
maa fca-le kr. 64, m ( ,7J 120,0' 3 6,36 23. ,19 4,43 29,48 29,04 25,70 231,39 34,90

-M~Jiap.koost.$ 2C ,4 r ;i 4C ,5 2,0 6,7 1,4 3,3 9,4 11,1 70,2 26,3

ülrlikl.taistaluc 
tui und.-.-aa lia-3 o 

kr.

►

7 5 , ta 5,01 124,5. 3 5,64 27,77 5,20 29,67 27,20 36,44 245,06 93,31

-,f~ka .koost.$£ 22,4 1 .7 36,7 2,0 0,2 1,5 0,0 0,0 10,7 72,3 . 27,5

tui rindu smaa ha-1 c 
kr. 77,05 6,31 1 54,2 ) 3,75 24, Ü3 6,05 33,^5 30,37 39,61 270,08 103,00

-f,-kap*koost. % 20,2 1,7 40,5 2,6 6,5 1,6 0,7 8,U lu, 70,0 27,0

1) Eesti Põlluna j andus statistiline aastaraamat 1936, andnod raamat up i damis tal un di t e kohta.

i
CT5
iD
\
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Nagu eelpoololevast tabelist ooilgub, on Punsu talu ka

pitalide koostis veidi erinev üleriiklikkudest andmetest. Maapa

randus kapi tali % aktivkapitalist on suurem, samuti ehituskapital, 

nis ületab C: eelmainitud andneid. Sulitdiselt vaiksemad on ma- 

süi-riietada ja jooksev kaituskapital. üldiselt on talundikapi- 

t J. suurem üleriiklikest andmeist ja ceda tingib just ehitu sfcapi- 

tali suurus. Vaadelde3 kapitali jagunemist tulundusmaa ha-le on 

jüllegi ta].undikapitali summa suurem vorrij aist andmeist. Rent 

nikukapital on suhteliselt vaiksem, kuid absoluutselt sama suur 

kui üleriik 1  ik ult keskiaiatoa talundites. liituskapital tulundu- 

maa ha-] 0 kroonides on lig i poole suurem võrreldavatest andmeist. 

Sana suunda näitab ka loomkapital, Üldiselt kapitali koormatus 

tulundusoaa la-lo on 1  i ; ;i 100  krooni võrra suurem kui üleriiklik

kudes keskmistes andmetes esineb.

i?. xa lm d i  juhtini se I;0rd.

Talundit juhib praegu omanik ise koos abikaasaga ja ema

ga, . i talu vanaperenaisega. Sriti kodumajanduses ja  loomakas

vatuses on vanaper^iaisol juhtiv 03a, kus ta ka kaasa töötab.

Talus puudub praegu raamatupidamine. Rahaliste sissetu

lekute ja väljaminekute kohta on mõnikord arvet peetud. Kuna 

karjaj^ontrollarvepidamine on olemas, s iis  karja kohta on andmed 

saadaval, samuti piimaühingu andmed pilmahulga ja saadud raha

summade kohta.

III. TlHTSAMIE SAADUSTE TOOTMISE SENISED

T ASDTU SHO HIIID.

/I. tft). dk ul u de ja ot us,

Tootmiskulude arvutamiseks on tarvilik esmalt kapitalide
1

jaotus üksi..ute tootmisharude vahel, arvutades igale tootmisala

le langeva kapitali osa. Kapitalide juures tuleb vülja arvata
u -j

üur, is koosneb kapitali prot >endin3udlusest, amortisatsioonist , 

tui okindlustusest, ko rra& oiust vastavalt iga kapitali isoLoomile 

Kapitali protsendinõudluseks on võ etud keskm is41 'õ% aktivkapita

l i l t , kusjuures üksikute kapitalide pro tsendinõudOUise 3uurus on 

erinev vastavalt rahaturu seisukorrale ja riistikole.
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a) MaakapitaL i jaotus ja maaüuri arvestus. 

Tabal nr. 27.

Kõlviku
fliroetus

Põllumaa 

Aiamaa 

Söinaoaa 

‘̂ rjaaaa 

sanaa

Suu ra 0 
ha.

£.00

G,1B

12,23

7,74

5,12

liiad 
i r.

209.15

209.15 

118,63

17,31

36,56

Kapitali
auürus

1212,05

37,65

14-56,80

138,60

137,20

Kati. % 
nõu dl.

4

4

4

4

4

Kapit 
s<m e

40.0 

1,2

43.0 

4,6 

6,2

Aasta
üür

* TOkr?

10,54

8,37

4,75

0,72

1,46

iläiäsu si

Jaotatu d 
vii jadal aj

4,60 A®*

Kokku 3033,30 100,0

b) 'Iaaparanduskapitnli jaotus ja üüri arvestus.

.aaparandusto väürtus on kr.375,95, 3ell est tuleb ?~nõud- 

luseks arvestada 4 ,5$  ja korrashoiuks 8$, kokku 12 ,5$  ehk kr.46,99.

Tabal nr. 23.

kõlvik
Suurus

ha.

Kapitali

kr.

Kapital i 
pro ha.

jiüpii • %-. 
nofidlus ja
iorzashoxd

üür aas
tas pro 
ha kr.

Põld 5,30 49,50 3,53 12,5 1 ,07

Seinanaa 12,23 75,39 6,14 12,5 0,77

^arjamaa 7,74 251,06 32,44 12,5 4,06

c) Sbifcuskapit ali jaotus.

• V  iaotus talu tootni^arude vahal s * l .  l -
Khiteskapxtalx 3«)t ralitiato ü ü r i  v a i jaarvanxue

gi, palju iga haru ehitisi >.a:®ta iga-aa3tane anor-

sünnib tabelis nr. 29, kusjuures ^  j o0kS8V korrashoid 1 $

tisatsiooa; kapitali fta to Ä ^® 58 < proportsionaalset ehi-

uusväartusest; tulekift^l1' ^ 1*31® ^  ̂ .  tuleb a h i t u  skapitali üü-
tiste kapitalile), ’J.ainitud t-bal‘

ri aastas;

1 ha põllu- ja sianaa kohta: kr. 116,36

kr. 50,441 ha h omamaa kohta;

kr* 5,001 ha kardama kohta:

1 inint oo^õu kohta (2 t(X)l-^,Ĵ r*

w  189,491 YQisQühiku kohta:

1 “ V 4 5 ; • J 01 hobuse tööj5u kohta:

2c 131 seaühiku kohta: cr‘ “ *

.-,̂ 0 iättes k lisa.~ _ viljadele, vclja jaw1) Shituskültil e jaotaaine suuü-o

4,73J ^ m kr- 2-4,35

12 ,2ü = kr. 4,11

7,74 — kr. 0,64

2 kr. 29,18

7,7 * kr. 24,61

2,0 = kr. 22,60

4,0 4M» kr. 7,28
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lahel nr, 2C. ühitiste üüri arvamine ja j^tiis.

8hitise 
Hicie tus

Uus-
väärtus

kj a- 
väartus 
l.V  37

kr.

Kapitali 
' -ruudi.

Tui o- 
kindl.

Arno rt i- 
satsixan

korras
hoid 1io 
uus väär- 
tusnst 

kr.

. , j Juhatuse 
2 arvele

Oratarvi-
fcnso arv l̂o

liisin-riis
ta dc arvele

luitluse
arvele

kr. si kr. kr.

Ltt4.JL

kr. |i % kr. i kr. 2 ■ ]:r. i kr.

• Elumaja 3000.- 1199,38 59,99 1,91- 42,86 30,00 3 34,76 l 5 
li

G,74 50 67,38 — - 15 20,21

‘ Laut 'ühes 
põhuruumiga 3500.- 2379,92 119,00 3,79 46,67 35,00

U
li

204,46 S! - 
{!

_ mm —

' Tall ja si
gala 1200.- 720,00 36,00 1 ,15 16 00 12,00

ii
i;

65,15 '! - 
1

— — — — —

*' Rehi 3000.- 350 ,00 42,50 1,35 50,00 30,00

1-
1

123,85 j - - - — 35 43,35 - -

|* &it nr.l 440.- 124,81 6,24 0,20 7,33 4,40 18,17 j‘ -
1

- - — 10 1,82 50 9,09

' lit nr. 2 450 .- 127,50 6,37 0,20 7,50 4,50 18,57 | -

11,56 !: - 
’ 1!II

— 50 D, 23 — — b~. -

‘ U t  nr. 3 280.- 79,19. 3,96 0,13 4,67 2,80 - - - - — - —

t
Saun 500.- 80,00 4,00 0,13 10,00 5,00 19,13 | - 

l!
— 25 4,78 25 4,78 -

‘ Kuivatis 250.- 226,69 11,33 0,36 3,33 2,50

Ii

17,52 jj - - - - - - -
*

■ heinaküünid 
2 tk. 400.- 119,86 5,99 0,19 6,67 4,00

1!

16,85 |{ - - - — - — - —

" 2 tk. 400.- 366,65 18,33 0,59 6,67 4,00

ii

29,59 j! - 
1

— - - — — - -

der 270.- 149,88 7,49 — 2,86 2,70 •

1i
13,05 ii - 

1
II

19,00 I! - 
li

- - — — - 30 3,91

* ^QTud 4 tk. 250.- 130,00 6,50 — 10,00 2,50 — 10 1,90 — 10 1,90

. ^iad puust — 200,00 10,00 mm —

1

10,00 [| - — — -- — -

. i^itiste ja 
^ d e a i u n e

60,80 3,04

li

3,04 ij 100 3,u4

K o k k u 7 0 4 , 7 0 - 9,78 - 83,34 — 4 D, 95 35,13.

d) tasin-ri is tkan itali üüri 
jaotus.

Masin-riistkapitaL i üüri jaotus on tohtud tabelis n r .30, 

kus on ü-Qri arvestus tohtud järgmiselt: kapitali protsendi- 

n3udlus 6%\ amortisatsioon ja jooksev parandus 20$, ehitiste 

J-ür on jaotatud proportsionaalselt üksikutele osadole. üüri



Ltluse
3CTT01 0

Põllu ja 
aia arvel o

inint öö 
arvel o

Heinamaa 
arv ole

Lar
art

apaa 
ka e

:iobi
a

aset ju 
rvele

Laa;
ar

aast q 
vqI g

Veiste
arvele

3igade 
arvel e

manade 
arv ole

kr. ai kr. 0/ k r. (Tf/w I: r. fo kr. % kr. a7o kr. % kr. % kr. % k r.

20, 21 - — 30 40,43 — — - — - — - — — - - — -

- — - — — — — — — — 10 20,45 85 173,79 — — 5 10,22

- — -* - - - - - 65 42,35 — - - . - 35 22,80 — -

|
05 80, 5u - — - - — — - — — — — — — —

0,09 — — — - - - - — — — — 25 4,54 10 1,32 5 0,90

5 0 ,0 3 45 J ,36 — - - — — — - - - — — - —

i
00 11 ,56 - - — - - - —

!
- - — — - —

- 50 0,57 - — - — - - - - - - — - —

— ].00 17,52 - - - — - - — - - — - — — —

— — - - - 100 16,85 — - — . - - - . — —

— - — - — 100 29,59 - — — — - - - —

3,91 30 3,92 - — — — - — — - 20 2,61 20 . 2,61 - -

1,9C 5 0 ,95 - — - — -  . - 15 2,05 5 0,95 45 8,55 10 1,90 - -

— 10 1,00 — 40 4,00 50 5,00 — - - — — — — — —

— — — *• Tl1l. mm mm

35,11 116,38 58,36 - 50,44 - 5,00 — 45,20 — 21 ,40 — 189,49 - 29,13 — 11,12
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Tabel ^r . X .  Sasixw-riisfcaüe üüri arvulanine ja jaotus.

li inetus

 ̂• Voo riistad

2. Hobuse- ja s3idn- 
rii stad

3* Pöllntüoriistad ja 
nasinad

-• Iläsi riistad

°* ^asitoöriistad

Lauda- ja tall i- 
riistad

'• Ä-idariietad

^  - iatüüriistad

,*• 1 iioatalitasriistad

Talu iuhtaxaise in
ventar

^ Teenijatetoa invob -  

tar

VL^ i  tnosnc;nn e invontji

- j av. är
tus l.V 

] . 7.

134.-

50 —

43C — 

10—

25.

42—

25—

3—

42—

kapitali 
/-uüudl.

3,04

3,00

27,00 

3 ,03

] ,50

2.52 

1,50

■v ,1J

2.52

15—  ; o,

8—

35—

0,48

2,10

orlimfc- 
oioon ja 
parandus

Jn

26,80

10,00

DC, 00

3.60

5.00

õ,4o

5,0.0

W , Uw

o,40

3.00

1.60

7.00

■ihxtist 
üür 
kr.

7,D0

2.05

26,55

1.06

3.47

2,43

1.47 

o ,18

2.48

0 ,88

0,47

2,06

K o k k u
iStss;

r ~ ™
Aasta £ Jt** «• Jr
uur hi 15 _ .

lhatuoo 
arvol o

.ira tarvi
tuse arwU

Jhitisto
■ arvsGe

lasin-riis
tade ajvüo

KG iii .11
kr. £. ... kr. % kr. % kr. % kr.

42,74 S 1 0,43 5 2,14 4 1,71 1 0,43

*
15,05

11
IS

- - - - - - -

143, 55 - - - - - - -

5,74 - - 2 0,11 - mm - -

7,07 - - IC .,30 30 2/30 61 4,70

13,40

•

- - - - - - -

7,07 - - 2 ,,1 6
/»

- -

0,06 
P

-
&

- - - - •- - -

13,40
B
5* - 
1

- — - - - - -

4,78 i ICO 4,73 — - - - — —

2,55
1

- - - - - - —

11,16 } - 1T_ _ — -

270 ,17

T  *

-
1,------ -

s ,a - 3,21 4,10 - 5,21

jaotus üksikute tootnisharnde vahel on tehtud analoogil isalt 

^ituakapita] i üürile, kusjuures on arvostatud iga haru nasin- 

*Ü3tkapitali kasutamioo oaatü7 st«

bei ist selgub, et riacin-riistsfcapitali üüri jaotub 

jargniGQlt:

i



a-riis-
crrc&G

i" 313.U 
arvolo

äia
arv ai g

-------

iüit3.uoo 
arv*3 8.

Heinamaa
arvolo

j\ z  janaa 
arvol q

Hobuaotöö
arvo] o

Veiste 
arvel g

3irp,de
arvaLo

iHintoü
anralo

kr* % k r. % kr. &/O k r. kr. % kr. kr.
rf
/v kr. £ kr. i kr.

0,43 65 27,71 i — — 5 2,14
- — 5 2,14 10 4,27 2 0,J5 2 0,85

- - - - — -
- — - - 100 15,95 — • - - — —

- DC 129,2( — — — 1 0
14,35 - — - - ~ - - - -

— 40 2,3<r "" — Z i , 1 1 50 2,38 1 0,06 2 0,11 2 0,11 1 0,06 - -

4,73 — — — - — —
- — — - — - — — — ~ - —

- - — - - - - - — - — 30 4,02 60 8,04 10 1,34 — -

- J0 6,3* f __ - 10 0,8C - - - 2 0 31C 5 .,40 1 0,00 - -

- — - 10 w ,  J C — - - - — - - - - - — - -

- - - — - 5 0,69 - . — - - — 95 12,73 — - - —

— - - - - - - *■% - - - - - - — — — — -

- — - — - -  ! —
— - — — - —  ■ — - - - xo 2,55

60 C,7t 40 4,46 * » — « . — — M» m m

172,3! -
u—

o,9e
. _ g g

21,69
~— ...

j ,06 — 22,38
;...  .

25,55 - 2,33 - 3,40
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3 )
1 ha põllumaa kohta: kr. 172,35 : 4,60 = kr. 37,47

1 ha heinamaa kohta: kr. 21,69 :12,20 s kr. 1,77

1 ha karjamaa koli ta: kr. o,06 : 7,74 Ä kr. V ,01

] ha aiamaa kohta: kr. 0,96 : 0,1 J - kr. 4,33

1 hobuse töüjõu kohta:kr. 22,38 : 2 kr. 11,19

1 veiseühiku kohta: kr. 25,55 : 7,7 ,, . r . 3,32

1 s e a  ühiku kolta: kr. 2,33 : 4 kr. 0,58

e) .ak 3  ude j a kohu st i at e j ao tu s .

l) Kinni svaxa maks.

Talundil oli viimasel aasta] kinnisvaramaksu kr.24,28. 

Kuna kinnisvaramaks on määra tu d puhtakasu rublade alusel, siis 

koormab ta maad ja jaotan sao^a maakapitalilq , igale kõlvikule 

vastavalt puhtakasu rubladele.

Tabel nr. 3] .

Kõlvik Puhtakasu
rublade

arv

Maksu pro 
1  puhtaka- 
su rubla

l̂ak su 
kokku 
kr.

Ha
arv.

.'.lak su 
pro ha 

kr.

Põllu- ja aia
maa 4 1 , 6 9 õ , 2 4  snt. 1 0 , 0 0 5 , 9 8 1 , 6 7

Heinamaa 4 8 , 6 6 rt 1 1 , 6 8 1 2 , 2 8 0 , 9 5

Karjamaa 4 , 6 2 fi 1 , 1 1 7 , 7 4 , 1 4

Metsamaa 6 , 2 4 rt 1 , 4 9 5 , 1 2 0 , 2 9

Z )  Muud maksud ja kohust used.

Tal. undil on muid makse ja naturaalkohus tu si kokku kr. 92,02, 

millise jagan saakiandvat <&e talundiharudole vastavalt nonde osa

tähtsusele.

Tabel nr. 32.

Talund iliaru 0  sat,Lp t su se Kokku 
k r.

Ühiuule
kr.

ärini s i .

Põllu- ja aiamaa 2 0 1 6 , 4 0 2 , 7 4

Heinamaa 2 0 1 6 , 4 0 1,3*

Karjamaa 1 0 8 , 2 0 1 , 0 6

Vei sed 4 0 3 2  , 0 2 4 , 2 6

Sead 1 0 8 , 2 0 2 , 0 5

j j - rrf r&ruxpnrtct/* 'VOCcri ^ J & r C j ' oogU/a*
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f) Juhatu skulu de jaotus.

Juha tu^ ulu 011 arvestatud 1% talu aktiivkapitalist * mis 

toob kr.147,40. Juhatuskulnd jaotatakse talundi harudele proport

sionaalselt nendes kasutatud tööjõule; kuna talus puuduvad ra&~ 

natupidamise andned, siis jaotan juhatu &  ul ud ligikaudselt.

labal m% 33.

Juha tuskul u do jaotu s.

Talun diharu Osa % Kokku
I:r.

Juhatu skulu ühikule 
kr.

Põllu- ja aiamaa 40 58,96 9,86 ha-le

Heinanaa 20 29,40 2,40

Karjamaa 5 7,37 0,95

Hobus ed 10 14,74 7,37 hobusele

Vei sed 20 29,40 3,83 veisele

Sead . 4 5,90 1,47 seale

Kanad 1 1,47 o,13 kanale.

2 ) Laudaviietiso relatiivne ostuväärtus.

Laudaväetise taime toitainete sisaldus on võetud jlirgmi- 

so lt :^  L - 0,5! ja nõju effekt 40# tsiilis&lpeetrist; PgO^ ~ 0 ,2^ 

nõjueffek tiga 100/ su;L .0 rfo sfaadi P9Q5 mõjust; KpQ - 0,5% mõjuef- 

fektiga 100$ kaalisoola KpQ mõjust.

Võttes arvesse viina ;te aastate väetisainet0 hindu /super- 

fosfaat (18^ P2O5) 100 kg kr.4 ,75; kaalisool (40^K 20) 100 kg 

lr. 10,01; tsiilisalp eeter kr.14,51^ raale sa b 1 kg PpÜ5 suporfosfa;.CŽ.C*—1

( is kr. 0 ,26; 1 kg Kpl 40^ kaali soolas Icr.O,25 ja ] kg II-i tsiili- 

s&Lpeotris kr.0,94.

H 100 kg lau daväetises maksabL »94.40.u , 5
100

P2°5

_ _

— f f — 0,26.100.0 ,2
100

0 ,25 .300 .Q£

kr.C ,19 

kr. 0,05 

kr .0 ,13

Se^a  maksab 1 kvintal laudaväetist taimtoitainete liin* 

ftftugu fjlirgi kr.0,37.

1) Prof. A.. I\iõrinik!u loengud 1934/35.



h) Inimtööjõu hind.

1. /lasta nees— ja nai st ealised saavad palka rahas pereme

he toidul. Arvestades toitluskuludeks päevas kr.0,60, läheb töö

lise toiti-ine aastas mak sna kr.219.-. Päale toitluskulude tuleb 

arvestada korteri üilri, kütte- ja vaigustuskulud. Palk on arves

tatud 1932-1936*a* keskmiste alusel:.

Aasta noestooline: Aasta naist öcline :

Palk rahas - kr.221,04 - kr. 142,32

Toitluse arvel " 219.- - " 219.-

Korteri üür " 29,18 - " 29,18

xJdto ja vaimustu3 rt 10.-________  ff 10.-

ivokku kr. 479,22 - k r. 40 0,50

Arvestades aastas 290 tööpäeva, maksab ühe rDeestöülise 

tööpäev kr. 479,22 : 2D0 - kr. 1,65 elik ümardatult kr.] ,70. Nai st öö* 

lise tööpäev maksab kr.400,50 : 320 m kr. 1,25 ehk ümardatult 

kr.1,30.

2. Süvilisod saavad kuu3:

Suve noo3töüline; Suve naistööline;

Palka rahas kr. 24,44

Toitlu3e arvol " 18.- 

Korteri üür w 2,43

Küte ja valgustus ■■__] _______ - __

kokku kr. 45,87 -

Arvestades kuus 26 tööpäeva, maksab [il 

^päev kr.1,76 ja naissuvil i sel kr.1,47.

i) Hobuse tööpäeva liind.

Shitiste üür -

Masin-riistade üür

Kapitali protsoadinjudlus Gi'% (kr. 250.
\

Amortisatsioon /15  hobuse väärtusest 

Inint üü kulud, 2  ̂ nehepäeva h ]:r. 4*1õ 

Arstimine, rautamine, rohud 

Juhatuskulud

Söödakulud 365 p. h 60 senti - 

Aluspanu 500 kg põhku h 2 senti -_____
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kr. 16,64

Tf 18.-

Tl 2,43

ff J .-

k r . 33,27

D6Q 3 SU T il

kr. 22,60

tr 11,19

! M 16,25

tf 16,67

TT 36, ÜÜ

tf 3,00

tf 7,37

Tt 219,00

tf ro,-

Kokku kr. 347,08



Kokku kulud kr. 347,00

Sellast naha 70 kv. sõnniku
väärtus______________ - h _  kr. 25 ,90

J aäb kr. 321,18

kobuse tööpäeva hind, kui tööpäevi aastas arvestada 13ö,

on kr.221,18 : 130 ~ kr.1,78.

B. üksikute saaduste tootmi&ulud.

a ) p311 uvil juse ü o q tmiskulude 
jaotus.

Lau diväeliso kulu jaotamisel lähtun V. 0 jama. poolt üles

seatud p5hiiajttci3t  ̂ et neljaväljalises kül vikorras arvame tali-

vi] j al e üi X, esimesele järel viljale  30# ja teisele järel vii j ale 

20 %.

ikesahariinise kulud jaotan jäignevat ele vii jadel e nagu lau* 

daväe t i s e kulu. ̂

V ül jakapi tali prot-jendinSudluseks arvan 7%, kusjuures iga 

kui. tuuri juures on arvutatud temale langev viil. jakapi tali osa.

u) Taimesaaduste too tmi s-
■ kulud.

l )  3 ha rukki too tmi skulud-

T ööpäevi li a-1 e
hobuse neho naise

Sügi sone künd 4 2 mm
teotan ii o 2 korda 0, C 0 ,3 N*
33nniku vedu ja laotamine

400 kvintali 4 4 4
33nniku sissekiind 4 2
testamine 2 korda C, 6 0,3 -

Kokku tüöpaevi 13 j 2 8,6 4

Tööpäeva hind kr. ] ,73 1,76 ] , 47

kr. 23,50 kr. 15,14 kr. 5,38

nokku kesaharimiso kulud kr. 44, j2

rukkile tööpäevi (50$) 6,6 ■ ’ , 3 2
iorduskünd 3,0 1, b
■testarnine 2 korda 0,3 mm

Seemne külv laialtkülvima-
sinaga 0,2 1,2

Seemendus vedruga 1 , Ü 0,0 _
Vesi vagude ajamine ,2 0,2 —

i. iitmine, si dumine, hakk i-
panek — 4,0 4,0

K3 r reri i su mine liob use rehaga 0,2 0,2 —

A ia ■v e du ja - ek sm. ma sina ga 1 , 5 3,0 3,0
Vilja kuivatamine, puhasta-

mine ja äravedu 0,5 1 ,o 1,0

1 a kohta tööpäevi 13,8 15,2 10,0



ho bu s o meh e na i s e 

1  ha kohta tööpäevi 1 3 , 8  1 5 , 2  1 0 , 0  

Tüü-päova hind kr. _ 1  > 7 8  1 , 7 6  3 , 4 7

kr .  24 , 56kr. 26 , 7 0kr. 1 4 , 7 0
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Töökulud kokku - k r..66,01

Laudaväetise hind (50 >
400 kv-ist] t? 74.-

Peksmine t? 3,85

Ilaakapitali üür t? 10,54

l laaparan du se kulu d - tt 1,07

la sin-ri i st ade üü r - tt 37,47

.lak su d j a k ohu s t u se d- t? 4,41

Vulja kapi t ali %-nõudlus tt 7,01

Juha tamis kulu - tt 9,86

Ehitiste üür tt 24,35

Puid kuivatises tt 2.-

1 ha mkl i tootmiskulud kokku k r .241,47

1934-1936.aasta keskmine rukkisaak oli Punsu talus 1470

kg. Arvates seennek s 160 kg pro ha, oleks jääk 1310 kg ehk 3.310

sü. Arvates põhusaagi ja toradevahokorraks 2,25 : 1 oleks põhku

3307 kg pro ha. Õlgi arvan sü-sse 5 kg, oleks põhus sü arv 661 sü

Kokku terades ja põhus oleks sü - 1971,

1 sil tootmine rukki saagis aaksab kr, 241,47:1971- 12,3 snt

100 kg rukki terade tootmine maksab kr. 12,25

100 kg rukki põhu -?l- -7J- kr, 2,44

2). 3 ha kartuli saagi tootmiskulud.

Tööpäevi ha-le 

hobuse mehe naise

Kesahariinina (3o$) 4,0 2,6 1,2  
oügi 3ene k Jid 4,0 2,0 
kestamine 2 korda 0,6 c,3 
„,o rdu s künd 3,0 1 ,5  
äestamine 1 kord w ,4 u,2 
Vagude ajandne kartuli adraga 1,0 1,0 
xvartulite maha panek o,3 v,3 5,0 
Vagude kinniajamine 1,0 1,0 
Äestamine puupulkadega äkke

ga 2 korda u,6 0,3 
'uldaciine ö korda 3,0 3,0 

Aa rtul iva< ;a de 1 aht ia j amin e 3 ,5  1 ,5  
Kartulivõtmine ja vedu keld-
____________ risse___________________ _4,Jj__________4,0 20,0

*
Kokku tööpäevi: 23,4 17,7 26,2 

____________ Tööpäova hind kr. 1 ,78   1,76 1,47

Töökulud kr. 41,65 31,15 38,51
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Toökulud kokku kr.111,31

Laudaväetis (30/2 400 kv-•ist) " 44,40

la ak ap i tal i ü ür __ i! 10,54

llaaparaaciiskapi tali üür ' 1,07

ähitiste kulud _ i" 24,35

na si n- ri i 3 ta de üü r __ 1 37,4-7

laksud ja kohustused — i1 4,41

V ‘1 ja kap i tal i %~nÕu dlu s (7 ) " 4,62

Juha t ani ak ulu d 1

O CO o

j la Kartuli tootmiskulud kr. 243,03 

Kartulisaak 1933-1936.a. oli keskmiselt 14820 kg ha-lt.

5ell ost soe;•n ek s arvatud________-fr- 2200 u ha-le

Jääb järele 12620 kg.

Sü ha-lt - 12620 kg : 4,5  =i 2804 sü.

1 sü tootmine maksab: kr .248, 03 : 2804 a ü ,85 sent

100 kg kartulite tootmine maksab kr. 1,97.

3). 1 ha odra saagi tootroi skulu d.

Tööpäevi ha-le

hobuse mehe naise

Kesaharimine (20%) 2,6 1 ,7 0,8
Sügisene künd 4,0 2,0 —

kestamine 2 korda 0 ,6 0,3 —
Korduskünd 3,0 1 ,5 —

Äestamine 1 kord o , 4 o,2 —

KŠIlv laial t külv imasin aga u,2 0,2 _

Seemendamine adraga 3,0 1 ,5 —
kestamine 1 kord 0,4 0,2 _

Rullimine puu rull iga 0,2 0,2 —

M i  taine ja kokkupan«fc - 3,0 3,0
¥iljaredelite vedu 0,2 0,2 —
Kõrre riisumine 0,2 0,2 —

Vedu ja peksmine 2,0 2,0 3,0
Kuivatamine ja puhastamine — 3 ,0 1 ,0

Kokku tööpäevi 16,7 14,2 7,8

üööpäeva hind kr. 3 ,78 1,76 1,47

Toökulud kr. 29 ,73 24,99 11,47

Toökulud kokku - kr. 66,19

Laudaväetise hind (3už) - " 44,40

Peksnne 30 seati kv.(983 kg) rr 2,95

iaakapitali üür - rf 10,54

‘ia ap a raa dudsa-pi tali žiür - " 1,07

ül ekan ne k r . 127,15



Ü1 e kanna k r. 127,15

ulhitiste üür - 24,35

asin-riistade üür 37,47

laksud ja kohustused - ?f 4,41

Välja kapi tali %-nõudlu s (7T) 3,68

Puid kuivatamiseks - fl 1,50

J uha t am i skul u d *' 9,86

1 ha odrasaagi tootmiskulud kr. 206,42 

Odrasaak oli 3; osk miselt 1143 kg ha-lt.

Sell oot naha seeme _____ 160 ?f _______

Jääb ha kohta 983 kg teri.

Kui v~tta terade ja põhu vahekorra, s ] : 1 ,5 , saab põhku 

ha-lt ca 1714 kg.

983 kg otri 1 kg sü-sse - 983 sji.

1714 ?> odrapjhku 4 kg sü-sse 429 tf

Kokku 1412 sü.

1 3ii tootmine odrasaagis mai;sab kr.2ü6,42;1412=14,6 snt. 

100 kg odrat orade tootmine maksab kr.14,62 

100 kg odrapõlm -?r~ kr. 3,65

4). 1 ha suvinisu saagi tootmi skulu d.

Suvinisu tootmise töökulud on võrdsed odra töökuludoga.

Töökulud - kr. 66,19

Lauda väetis {20% 400 kv-ist) tt 29,60

peksmine (30 senti kv. ) tt 3,33

aakapitcli üür Tt 10,54

laaparan.duskapi ta], i kulu ft 1 ,07

Üllitiste üür »t 24,35

'asin-riistade üür TT 37,47

laksud ja kohustused - Tf 4,41

Väljakapital i %-nõudlus (7f ) Tt 3,33

luid kuiv at ami sek s Tt 1,50

Juha tan i skul u d >» 9,86

1 ha suvinisusaagi tootmis
kulud - kr. 191,65
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ouvinisu saali oli kQ3kmisolt 1129 kg ha-lt.

Sell eot maha sa a r m a k s _____ 180 fi__________

j ääb järele 949 kg ehk sü. 

^rvojtados ta na de ja põhu vahekorraks 1 : 2 saama põhku

2218 kg.

949 kg suvinisu tori 1 kg sü-sse - 949 sü.

2218 kg suvinisu põhku 5 ?f rT - 444 n

Kokku 1393 sil.

1 s il tootnina nisvnaagis maksab kr. 191,65:1393=13,75 snt. 

ICC kg tarada tootmine raksab - kr.13,75

10C kg põhu -r?- - r 2,75

5). 1 ha s agavil j a saagi too tmi skulu d.

Tüüp li evi ha-]e

i^asaharimina [2\,%)
oügi sana künd
Äestamine 2 korda
ixorduskünd
äestamine 1 kord
Külv la ialtkülv ima sinaga
Seemendus vedruga
Vastamine 1 kord
Rull inina puu rull iga
Mitmine ja kokkupanek
Fil j aredal it a vadn
Kõrrorii3Uinina
Vedu ja paksinine
Kuivatamna ja puhastamine

hobu sa

2,6
4 , 0
w ,6
3.0 
u , 4 
, ,2
1.0
0 j 4
L ,2

0,2
0,2
2,0

maha

Hv ,3 
,5

j ,2 
0 ,2 
0 ,5  
0,2 
o , 2
3.0 
0 ,2  
_2
2.0 
1,0

na i s 9

u ,0

3.0

3.0
1.0

Kokku tööpäevi 14,8 13,2 7,8

Tööpäeva hind kr. 3. ,70 1,76 1,47

Toökulud kr. 26,34 23,23 11,47

Toökulud kokku — kr. 61,04

Laudaväetise kulu 20 O SÄ rf
*

o o w
-^ < 22,60

Peksmine — 3,40

Ilaakapitali üür - 1! 10,54

Maapar cm du ska pi t al i üür n 1,07

Sliitiste üür - i i 24,35

la g in-ri i st ada üür — i i 37,47

iiaksud ja kohustus ad i i 4,41

Väljakapitali ^-nõudlus (7%) i i 3,33
Puid kuivatamiseks — tl 1,50
Juha tarni skul u d — i i , J6

1 ha segcvvii ja saagi t oot mis-
ku]. ud kr. 186,57



laskmine 3 egavil jasaak 1933-1936 oli 1243 kg. 

Sellest seeme maha arvata 160 tf

Jääb 1Q83 kg.

Kui võtta t < i ra- ja põhusaagi vahekorralt 3  1 :1 ,6  

saane põhku 1989 kg.

1083 kg segavilja 1,1 kg sü - 985 sü.

1989 kg -”- põhku 4,0 » ” - 497 »

Kokku 1482 sü.

1  sü sega vii ja saagis maksab kr. 186,57:1482 = 12,6 senti. 

1 0 0  kg segavilja terade tootmine maksab kr. 11,46 

100 kg segavilja põhu tootmine naksab f} 3,15

6 ). 1  ha nii düh 0 ina t oot mi skulu d.

«Tööpäevi ha-] e __

hobuse mehe naise

Ii eina niitmin e vikat iga - 2 , 0  1 , 0
iv u i \ a t a n in o ja ko kk upan ek 0,5 2 , 0  2 , 0  
Talvel koju vedu ___ 3,0 1,0 1,0

kokku tööpäevi 1 ,5  5,0 4,0

_____Tüüpäeva hind kr. 1,78 1,76 1,47

Töökulud kr. 2,67 8,80 5,88

Tcüktilud kokku - kr. 17,35

Laudaväeti3  (20000 kg pro ha
osa h e inamaal e}“ - f? 0,60

KunstväeLis ( 2  kotti superx.-t- 
1  kott kaalis, osa hei
namaale) ft 0,46

MaakapitaLi üür - ft 4,75

Maaparanduskapita1 i kulud - ,! 0,77

Chitiste üür - tf 4,11

ilas in-riistade kulu - " 1,77

Maksud ja kohustused - M 2,29

Juhatamiskulu d ___________ ft 2,40

1  ha hdnasaagi tootmiskulud kr. 34,50

Keskmine heinasaak ha-lt on olnud viimase kolme aasta

jooksul 1213 kg Leina; kui arvestada 3,0 kg sü-sse3 saame 404 sü.

^einanaa äuulat karjatades saab talu kari ha-lt veel kontxolland-

neto alusel 30Q sü, seega kokku 704 sü.

1 sü tootrü skulu heina saagis on kr. 34, 50 : 704 - 4,9 senti.

100 kg niiduheina tootmiskulud on kr.1 ,78.



7). Ka rj amaa to o tmi skul ud.

Tl ökulnd ]. päev vuoa niitmas - kr.l ,76 

ila ai; api t al i üü r n 0,72

;■Saaparonduskapitali kulu - ■' 4,06 

i^hitisto kulu - T? 0,64

ilasin-riistado kulu - 0,01

Maksud ja kohustused - ,f 1,20

Juha tusk ulud________ __ n 0,95

1 ha karjamaasaagi tootnidculud kr .9,34 

■\rvestade3 karjamaa saaki ha-lt 400 sü, on 1 sü tootmis

kulud kr .9,34 : 4CC - 2 ,3  senti.

c) Pii a tootmiskulud.

Kulud ühe lehma kohta aastas (7 a, keakm.kontiüllandmed) 

Söödakulutus:

a) ''likooke 13 sü h 14 s. - kr. 1,82

b) Teisi jTusüöto 250 sü h 12,6 s . ' ; t! 31,1)0 

o) Kõrssüöta;

1) niiduheina 6C
2 s oga vii j apõhlcu 12
3) odrapõhku IC

d) Toorsööte - 
ädalheina

o) Juurvilja -
kartul aid 11

f) Karjanaa:

1 )karjatanine kar
jamaal 40

2)karjat amine hei
namaal____________ 48

Kokku söödakulutus 2108 sü h 6,33 s. kr. 137,91

F ida mis kulud:

Inimtöö 10$ aastana ist ööl ise palgast kr. 40,05

Ilobusotoö 3 päeva h kr.1,78 - tr 5,34

.liitiste üür - ff 24,61

ilasin-riistade üür - w 3,32

..lal;sud ja kohustused____________________ n 4,26

_ _______  Ülekanne kr* 77,58

1) Arvestatud segavilja jahu tootmiskulude alusel.

sü h 4,9 3.- ff 29,40
sü h 12,6 3.- ft 17,01
sü h 14,6 3. - tf 14,60

sü h 4,9 3. - rt 0,39

sü h 8,35* 3. ff 10,08

sü h 2,3 3. - ff 9,20

sü h 4,9 3. - it 23,91



ülekanne kr. 77,58

Juha tuät ulud - {? 3,83

Kapitali ^-nõudlus 6 ,5$  kr.«:30.f! 5,20

Araortisatsioon (8 a) - ?f lü.~

*.lr spõhk 300 kg t 2,96 sentir? 8,88

"J us turvas 3 wP h kr.l.- ,f 3.-

Kokku p id andskulud kr. 108,49

Soödakulutus - kr. 137,91

P idani akul ud - TT 108,49

Kokku ül dkul ud kr. 246,40

.wOkku tootmiskulud - kr. 246,40

Sellest raha sõnniku
vüä rtus kr .32,63

ja vasika väärtus ft 10.-_________ 11 43,63

J liäb pii ma to ot mi skul u dek s k r. 20 2,77

% kg piina too tmiäs ulud on kr.202,77:3063 m 6,62 senti.

3 kg võirasva -5- on kr.202,77:110,2- 184- senti.

d) Sõnniku hulga arvestamine.

Valan: S = (i  + i) z  4,2
Jjusüüte 263 sü (203x1) - 263 kg x ü6A00~226,2 kg kuiv-

• ainet.
hiiduheina 600 sü (600x3) =1800 kg x 83/100^1494,0 

Segaviljapõhku 135 sü (I35x4( = 540 kg x 83/100-448,2 n 

Qd japõhku 100 sü (100x4) = 400 kg x 83/100-332,0 tf 

Ädalheina 8 sü ( 8 x6,5)= 52 kg x 23A00- 12,0 ”

Kartulaid 114 sü (114x4,5)^513 kg x 25A.00^128,3 fl

Kokku 2640,7 kg k/a. 

Sellest läheb sõnnikusse 2640,7 : 2 m 1320,3 kg k/a. 

Aluspõhu kuivaine 300 x 85/100 - 255,0 -t!-

3 turvast t 300 kg - 900 x 70/100= 630,0 -?r- ____

Kokku 2205,3 kg k/a. 

Jõnnikut saab 220 5,3 x 4 - 88,2 kv.

o) Sealiha tootmidtulude arvestamine.

,'jsljapidami3 >3 toimub praegu rasvasigade kasvatus omatar

beks kui Iva müügiks. Andmete puudumise tõttu on kulud arvestatud 

unbkaudse3 t. Arvestades rasvasigade sööt mi aiormidega Riikliku



Kuremaa seakasvatuse Kat saj aa roa kataoaiidretel kulub 1 kg juurde

kasvu saami sek 3  130,7 - 138,3 kg raskuse pekis oa juures 4,02 

sü-1  ̂ ü ü  kulub 140 kg sea üleskasvatajal seks 563 sü. 

Söötmiskulud:

Täicr iiria ]. v i j ,6 sü h l.;,5  senti - kr* 1,09

Kooritud piima 3ü% ? 168,0 " & 6,6 - 11 11,14

Oder 2.5# " 140,6 H & 14,6 w - rf 20,53

Kartulid 35? ” 197,0 " h 8,85 11 - ” 17,43

Köögijätted 4? « 23,0 ff - 6,0 " - 1,38

Bohtn______________5!? » 28,0 ,f h 3,0 » - rf 0,84

ivok*- u 563,0 sü. - kr* 52,41

Pidarai duilud:

Töokulud - 5 naise tüüpäeva h kr. 1 ,4 7 ,kr. 7,35 

Shitiste üür - ,f 7,20

' asin-r.i- is tade kulu t? ft L , 58

Plaksud ja kohustused - w 2,05

Julia tu skulu d - 1,47

Kapitali v-nõudlus 6,5/1 kr.45.- " 2,93

Alusyjliku 150 kg h 2 ,06 s u t . - __________ 4,44

Kuklai p idarai skuL u d k r* 26,10

Kulud kokku: söötmiskulud - kr. 52,41

pidamiskulud - rl 26,10

põrsa hind ________ -______ r> 6.-

Kokku kr* 84,51

Sellest maha sõnniku väärtus, 12 kv.
• ,37 - kr* 4,44

kr. 80,07

25'-£ tapakao juures saab 1 5 0  kg seast'liha 1 1 5  kg. 

1 1 5  kv; ]  i ;  : i  ta  o tn i n o  maksaks kr. 8 0  , 0 7  

1 0 0  ” lüha tootnine maksaks kr. 6 D , 6 2

0. Tasuvus absoluutsetes arvudes kui ka prot- 

gnnt ides tootnl skuludnst iga tähtsama saaduse kohta.

a ) Tai lekasvatussaadus te tasuvuse 
kokkuvõte.

3) Dr. L. Volt ri.- Oy^tusi sigade süütnisoks ja pidamiseks, Ihk. 75*
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Saaduste 
nime tus

*—  .

ä ä t
lr n *wfc> •

Ü|auao

saati

Tfk 3U 30

Ä 8-
sonti

1 .ha .gaa 
tl 3UU-
b*i¥our- 
tus kr.

1 ha saa-

kr.

■ Puht- 
saagl 
vana

ha-lt kr.

Puht-

vätž1^ 
toutmia- 
kulu do st

^kis: terad 
põhk

1310
3307

15,0
1 ,5

12, G6
2,53

246,10 241,47 4,63 3 ,92

‘&rtul 3.2620 2,5 2,0 315,50 248,03 68,47 27,61

*der: terad 
põhk

903
173.4

15,0
2,0

14,6
3,6

133 ,73 20 6,42 -24,69 -11,96

^vinisu:
terad
põhk

949
2218

20,0
1 ,5

3.3,75
2,75

223,07 131,65 31,42 14,08

% a v i ü :
terad
p5hk

1083
1989

12,0
. 2,0

11,46
3,15

169,74 186,37 -16,33 -9,02

!iiduhein 1213 3,5 3 ,73 42,45 34, 50 7,95 23,04

Tabel nr. 34.

Nagu mainitud tabelist selgub, on tasuvamaid kultuure 

kartul, tiinu suurele saagile. Ka suvinisu hinna kail idu 3© tõt

tu on jätnud võrdlemisi hää puht saagi rahe. ebatasuvamaid kultuu

re on 3cödatti : viijade kasvatus oma saagi vähesuse tõttu* äriti 

sigade sööt - oder - un väga kulukas kultuur. Ka sega vii ja saa

gi vahe sus un põhjustaaud selle kultuuri negatiivse .puhtsaagiva- 

he. IJiiduhein ja rukis on jätnud väikese ülejäägi.

b) Loomasaaduste tasumise kokkuvõte.

m

ined

Hm

bc>-
iha

Toodang
loom
konta

Kg.

30 63 

115

Saagiühtiku hind

Tabel nr* 35.

4-

müügil

senti

C,5

70,0

tootmi
sel snt.

6,62 

69,62

Tu] ud

Kohta
kr.

199,09

30,50

4H.I u u  I iwUlUd J  X lA^lU
e looifa uho lo aia vahe

kohta 
kr.

202,77

80,07

ulit saa^i Pvht saaf

looma idIh % tootm
ta kr. iOiludesl

-3,68

1-0,43

-1,31

+0,53

Loo na saaduste tasuvus on piimakarja], n ega tiim e, kuigi

väga vähasel määral• ima müügihind oli arvatud 1936.a. alusel

5 ,71 senti, millele lõssi arve] juurde lisatud 1,1 senti, kokku

6,5 senti. Kui piira rni"giPüid voi di paraneb (1937.a. on parane-
\

nud), siis tasub end piimakayjapi damine. da.svasigade kasvatamine 

en praeguste konjunktuuride juures juba veidi tasuv, kuigi mini- 

^aalsel rnääisJ .

On huvitav veel vai ja arvata piimakarja söötade väärin- 

^isväärtust:



Piiraakarjapidamise kogusaak 1 lehma kohta:

Piima 3063 kg & 6,5 senti - kr.199,09
✓

-asikas ja praaki oo niad - 10.-

Sõnnik__________________________________  32,63

I i inaka rj a kogu saak 1 ehma k oh ta k r. 241,72

3oli ost maha pi skuiud______ 103,49

J aäb 'oo ta de ta suk s - k r, 133,23

1 sü tacr.mi3 kr.133,23 : 2108 sü = 6,32 senti.

^ralilad 3 j 111300(la r .33,32:263 - __________

kr. 99,91 : 1845 sü - 5,42 3enti. 

xvoro- ja toorsööda väärin dusväärtus 5,42 saati sü.

_ Tf_ keskiaine too tmi skulu 5,67 tf fl

D. T a ju vn se v5 rdlu 3.

.̂ t ülevaatlikku pii ti saada üksikut e kui tuuride tasuvu

sest, sall oks ositan tabeli nr.36, kus on võrreldud saake ha-lt, 

nende tootni dnilusid absoluutselt ja suhtd iselt rukki vastava

te andmetega.

Tabel nr, 36.

'Taimesaaduste saagi ja tootmislai] ude võrdlus.

Saaduse nimetus Saak sü 
ha-lt

Saagi % 
rukis^lOO

1 sü toot-
rni skulud 
sentides

1 sü toot-
mi skulud 
r-dis.  ̂

rukis-luO

Bukis 1973. 100,0 12,3 100,0

Kartul 2804 3 42,2 8,85 71,9

Segav il i 1482 75,2 12,6 102,4

Oder 1412 71,6 14,6 118,6

M su 1393 70,7 13,75 111,7

ftiiduheiu 704 35,7 4,9 oJ, 8

kar jaxiaa 400 20,3 2,3 10,6

Tabeli nr.36 alu3oL soigub, et suurima, saagi pindühi- 

kult on andnud kartul, soLlele jä^paeu rukis, segavili, oder jne. 

kõige k a lli ’ un sü odras, nisus, segaviljas, odavaim karjamaal 

ja niiduli eina3 . Snvivil. jade tü kail isus on tingitud nende madala

test ha-ri saakidest, mis viimastaL aastatel on tingitud olnud 

põuastest suvedest.



Saakide hindamisoL oi* arvestatud 1936. ja osalt 1937* a* 

hindu vastavalt roaliseerinisvõ imalustele. Koresööt© on hinna

tud osalt koi&enalt kui kari suudab väärin dada, kuid kohaliku 

püügihinnaga arv » .tados ei sa- .mid niin teisiti toimida,

IV. QLUDELS ML32ÜU SÖSTBSHI ÖLSSSSÜMBE.

A. T lihtsamate tulundusharude tasuvuse nende 

praeguse ulatuse juures.

ixum eelpool cli käsitletud üksikute tulundusharude ta

suvust tootmisühikute kuhta, siis edasi vaatleme tulundusharude 

tasuvust nende praeguse ulatuse juures.

-sitan tabeli nr .37, nill .es on puht saagi vahed üksikutelt 

too tmi saladelt.

Tabel nr. 37. 

i’ulit saai ,i valied too tmi sai adelt.

Tootmisala nimetus
Puht saagi vahe

üksuselt
kr.

uk sii st e 
arv.

Puht saagivahe 
kokku 

k r.

Rukis 4,63 1,0 ha 4,63

Suvinisu 14,03 0,3  " 4,22

Ka rtul 27,61 o,8 " 22,09

Oder -11,96 0 ,4  ” -4,78

Segav iii -9,02 1,7 " -6,31

Uiidulie in 7,95 12,28 " 97,63

Piimakari -1,81 7 pääd -12,67

Sead 0,53 4 " 2,12

u3i tatu d ta boli ot solgib, *t ebatasuvad on süüdateravil- 

ja ao ka sv ■ t • • s ja osalt riimakari. Võrdlemisi suure puht saagi vahe 

on andnud kartul ja niiduliein. Ometi on^nonde tasuvus vaid näi- 

lite  ̂ kuna suuron osa luheb söödaks veistele ja müügiks üsna vähe. 

Awartid.ikr-svõtuso].  ̂ trioks siis.,! tüheipanu juhtida, kuna nulla- 

olud seia kultuuri soodustavad koos häade oskustega kultuuri kas

vatamisel. üiiduliein on oma tasuvuse poole st hää ja ei oleks soe-
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Sa põhjust heinamaa ala vabandada oga põ lles  muuta, kuigi seda 

ollakse suimitud totona valgu rikkamata söötade hankimiseks. 

Piimakarja ebatasuvas on tingitud roliko piinahindadn madalast 

seisust. Kuigi negatiivne puht saagi va 3io esineb, tuleb siiski ar

vestada sell oga, at kari väärin dab osal t väikse turuväärtusega 

lvonsoöto, rilliste realisenrinine sünnitaks raskusi. Ka sõnnik 

väetisena põllule ja heinanaale on küllaldase tah t su sega. Karja- 

ridarise osatähtsus on unsu talus praegu väga suur ja siin tu

leb sollest suunast kiioai ] idada edaspidigi. Tarvis on põllult 

jõusööte, nagu segavilja ja osalt ka valgurikkamat koresööta 

põld! eina näol. Küllaldasel määral on tooxsööta - kartuleid 

ning siloraaterjali vajalikuks valgu rikka toorsööda so,amiseks.

' * Tasuvuse rmutus in l on sl ivna se muutu s ega.

a) Taimekasvatus, 

kõlvikute suhete praegune vahekord tingib suurema tähe

lepanu pööramise ; arjakasvatuselo. Ho ina m a suur osatähtsus koos 

loo(iislikult 1 :l-l kamaraega on andnud väärtuslikku koresööta karja

le. Põld on alaliselt väil e ja selle suurenü&miseks pole ka kui

gi häid vüljavaatoid. Põllu kaaitamine on olnud üsna intensiivne, 

kuid saagid, on siiäti väiltsedf mis tingitud kunstväetise puudu

sis ost kui kn faa&ha rirris o puii du 1 ik 3-cu sest. 3<m: ni on suu xm t ä- 

helpanu pöördud toiduteravilja kasvatu sele ja kartulikultuuri 

laiendamisele. Söödat iravil jad on siin tahaplaanil e jäänud ja 

so ;a esintsb ka kav ja soodas valgu puu ete . Söö dateravil jade ala 

tuleks laiendada ja ül di sd t n en ae k ul t uu r Id e ka svat am i st in t aa - 

;iivseraks iaiu oa. Tootmi skul ucid uileb alandada niipalju kui see 

või: lali;, et saagi suur aneue:- tvl-.» jõusööda söötühik odavam. 

Toiduteraviljale ala ei vaja küll siu-; lendamist, sest toidutera

vilja on /aja vaid ona tarbeks, ‘ seda ei jätku. Karja sei

sukohal t oi; veel tUhtis suvi ; slüua-ünui korraldamine karjamaa 

osas- Karjamaa ala 7,74 ha on tui soti metsik ja korraldamata söö

damaa* nillo too danguvõime on äärmiselt väik . iile ala korral- 

danine on olulise tälüsusoga, kuna kui tuu 3&ar jamaa sisseseadmi

sega saaks kari paremat sööta, rd s ühtlasi s&ilitak s heinamaa 

k üll alt väärtusi ikku W&vl at silo söödaks, kagu siit selgub, tuleb



kõige esmalt .lata karjamaa parandusega, koos sellega p511ul 

kunstväoti3to kasutamisega ja o ealise külvikorra muutmisega 

söödateravil jade eelistamise suunas, &rves o võttes konjunktuu- 

ride kõikuvust oi saa talupidamisel minna ühekülgseks. Tuleb 

abiha ru delo 3& da ka t uh t su ot, kuigi tag asiho 1 &L iku]. t . Suu rema 

tähelepanu o'tiks võiks saada 38akasvatus ja kanakasvatus. Lamba- 

i-.nvatus võiks j:.‘:;üa <mdistesse v.v.ridooso kodu sek 3 tarviduseks* 

õeega trlab tootriskarrde intensiivsust tõsta k3:igis käituäba- 

rudes, eriti aga põllu- ja karjamaakultuuris veistele väärtus

liku sööda saamiseks.

l) Karjamaa.

Talundi on 7,74 ha kar jamad, nis on kasutada lehmadele % 

ja lara astele, I.una hobustel© ja sigadelo on eraldatud samast 

maast 3 ,74 ha-line koppel . Seega jääks lõhnadele 6 ha karjamaad, 

iil ole li manduks 2 ha heinamaast. Karjamaa ala oleks-seega 8 £a. 

Parandamisele kuuluks sellest 6 ha, kuna 2 ha on ala, mille pa- 

randamisöle ei ole suuri lootusi panna. Parandamisele kuuluva 

ala kohta on maapaxandus-eelplaan olemas, Mainitud alast on 

3,63 ha v:sa al ') ja rajab j uu ilmist ja osalt kivide kõrvaldamist. 

Lahtistest kruvidest on juba Ic ae va tu d maan a ran du s-e elpl aanil 

"-'ärgi tutest SH, TUE , PGW, nr. 13 TS, kokku eelarve jäigi kr. 

350,85 suuruses. Drenaaäi süsteemid (savitoru) nr. 10, 13 , 12 on 

aietamata, kuid naaparandise 1 äbiviimiseks tarvilikud, kokku eel

arve järgi kr*297,30 suuruses. Ärvostado3 juuri kSsdl 

ning kivide ku ristamist kr. 453.-, maksab mainitud uudismaa hari

mine kr* 1106,15. Kui arvestada viimasel ajal tehtud tegelikkude 

^aapaxanduskuludega1 , siis tu] eks drenaazi kulude arvel maha ar- 

vata r\j% ja laas imamise , Kivide korjamise ning künni arvel 50$, 

3eaga kujuneks ha drenaaäi kuludeks kr.l33,2w ja ülesharimise 

kuludeks ^r.63»-, kokku kr. 193,20.

Cmberküntud alale tuleb anda, mineraalväetis, esmalt va- 
o)

:~ v .otisena •' kuni 4 kotti suporfosTaati ja 2 kotti kaalisoola 

(40^). A-coväetisena tuleks anda iga aasta 1 ,5  kotti superfosfaati

1) Pro £*L« Rinne endned. Sooparandusasi, i taludes, kus keskml
n e sü o ül e slia rimi s e k ul u ol i 3 37 k r / h a .

2) «J* ots.- lohunaade kultuuri käsiraamat, lhk*85.
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d kg h kr.
_  _ 1  
2, oü - i:r. 10.-

5 »? Xc* 3,20 - t* 16.-
4 ?t yrft ft 0,70 - tl 2,80
G ti h « X, ** tf 9.-
5 tf v tf 3,20 - tt 16.-
6 Tf *C4 tf 3 , 6 w  — tf 21.-

ja 1 kott 40% kaalisoola. uudiskülv toimuks varakevadel aprilli 

lõpul kuni oal alul. Sealjuures tui oks võinaluse ko rral ka lau- 

daväetist või komposti kasutada, et kindlustada külvi kordami

nekut. Arvestades keskmise niiskusega huu.iusekehvema korge mul

laga oleks seemne segu lia-le j

Punana ristik 
Valget ristikut 
Timut it 
Keraheina 
Aanurraikut 
Punast aruheina

Kokku 30 kg. - kr .74,80

Piiale külvi tui <ks katta seene õhukeselt nullaga keige

aostami se teel. Eeinaorase eest tuleb ka hoolitseda esimesel ja

tarviduse korral ka teise] aastal. Tu] eb päülisl eina kärpida

kas niitmise või Karjatamise teol. Esines J. aasta] sobib rohkem

Riitmine, uis soodustab aluolieinte kasvu, et saaks moodustatud

Öää ja tili8 karjamaa kar&r.

Teine parandatav karjamaa osa 2,3- ha on la^e, mille ka-

rar on keskmise väärtu se&ja ja vajaks pä.Jtpaiandust ning väetist

Kuna mainitud alal leidub osalt kive ja kände, siis tuleb äestus

hankmo äkkega toimida ncmde vahel . Väetiseks tuleb anda:alul va-

^  väetisena 4 kotti superfosfaati ja 2 kotti kaalisoola (40fc)

i^a aasta aseväetist li kotti su] erfosfaeti ja 1 kott 40$

kaalisoola. .likroobide toime ergutamiseks tuleks anda laudaväa-
4* " r » JL •
°*iS u xga t aasta tagant 100 kv ha-le. Ileinasoerma järelkülv toi-

nuks varakevadel aprilli lõpvl või mai alul, et ära kasutada mul- 

a ühesust ja niiskust. Siinjuures tuleks kasutada pääLakülvik s 

^stiiiuid, nagu punane ja rootsi ristik ja kõrsheintost timutit 

*iCs k erah oina väh emal mää xal. ;

Kogu sainitud kui tuurkarjar-aa ala tuleb jaotada kopli

teks, mil] isrod moo di staksin arvult 6 tk.,  soega kopli suurus

1 ha. koplid tuleb ümbritseda aiaga, milleks on 2-traadine aed 

^ohaseio. Karjamaa korrashoiuks tuleb tel a muti nui la hunnikute

r> \ u * 3. - liohumaade kui tuu r:L k i, si raam at, Ihk. 85.

' j iiiaad voetud 1935 ja 1936.a. f,llajandusteatedrt, Ihk.22.

J* uets. - art il-; al. fl.iit ja Karja a a V ,  Ih k .48,49 - 1933.



ja v; 1 jahqideto 1 aotanist, talvise jaü, vastu vo3 ivagude ajamiot, 

raarm tulvade niit rai st jne*

Zultuurkarjamaa asutaaiskulud ühele ha-le kujuneksid 

järgmiseks uuskülviga rajatud oa^s;

Llaaparon dnskulu d (dreaaaä, jtiu r-ine, kivi-
'de koristanino, kiind) - kr. 193,20

/
Varuväetis (4 kotti superfosfaati + 2 kot

ti kaalisoola 40f) - r 42.-

Laudaväetia 100 kv. & kr, 1 ,3? - TT 37.-

Seene - r? 74,80

A.edanine 300 m 2-tr.aeda h 5,2 snt. 7? 15,60

?gja~ se töökulud _ __ _____ ___________________ M 10.-

loklai asutami skulu d ha-le kr. 373,60

Iga-aastased kulud:

Kunstväetuse kulu ( l i  kotti supexfos-
faati r 1 kott kaali soola j - kr. 18,47

Lauda väe iise kulu (100 kv. iga 4- a.. ta
gant) aastas - H 9,25

Töökulud 1 ha-le, (2 aie-  ja 2 hobuse- ja
1 naise tööpäev? ______ft 8,55

Kokku iga-aastased kulud kr. 36,27

Uuskülviga rajatud kuituuikarjamaa saagi tootniskulud

1 ha-le:

DrmaaŽi üür:

amortisatsioon (kestvus 30 a . ) kr. 4,44
kapitali %-n3udlus (4i%( - Tf 5,99 
korrashoiu k u l u d _______ M 2.- kr. 12,43

Ba j a mi s t o ök ulu de jaotus (juurmine, kivide 
ko ri sbaraine{ künd, seo w-m dus, f-nõu d- 
lus, äastus/kr. 73.- jagatud 10 aas
tale, iga aasta - T? 7,30

Varuväetis kr.42.- jagatud 5 aastale t? 3,04

Seene kr.74,80 ” 10 " ” ?,43

Vedaniskulu kr.15,60 n 10 1,56

Iga-aastased kulud - 36,27

Vülikapitali ^nõudlus (7^) - ” 10,76

Öiitiste üür (5/J) - t{ 1,42

^ja^istööknlude ti-n.'A.d3.us {15%) - _______n . Sf_05

Ü3. &; ann e k r. 88,91



-93-

ülekanne kr. 38,91

Jaakapi tali üür - n 0,72

LIaksud ja koliu st usud - 1,20

Juhatami skulu - ?t 0,95

Läaain-riistade üür_______________  0,01

Uuskülviga rajatud knltuuxkarjaiaaa
1 ha saagi tootmiskulud - kr. 91,79

Arvestades uuskülviga rajatud kultuurkarjamaa saagiks 

2500 sü ha-lt, oleles 1 sü too tai skulu 3,7 senti, & su tainiskulud 

koo roa va d alul tootmiskulusid, mis tõstab 1 sü hinna ka võrdle

misi kõrge saagi juures kalliks.

Karjaraa teise osa kuitiveorinine päältparanduse abil 

läheks naksna umbkaudse kalkulatsiooni järgi 1 ha—la:

A su t ani s kui u d:

Kamara päältharimine hankoo äkkega
3 hobuse, li mehe päeva - kr. 7,98

Kunstvuetise külv o,3 mahe tööpäeva f! 0,53

Sõnniku vedu ja laotamine, ICC kv.
1 m^ie, I hobuse, 1 naise tööpäev* 5,01

Seeme külv'0 ,3  inehe tööpäeva " 0,53

Rulliriine 0 ,2  hob. ja õ ,2  mehe tööpäeva” 0,71

Varu väeti o (4 kotti sunerfosfaati + 2
kotti kaalisoola 4-0%j - 42.-

Laudiväetis 100 kv ha-le, 5, 0,37 kr. 37.-

Seeme - ff 30.-

a oda Liine 2-t raadiga 3oö m & 5,2 sat. tf 15,60 

Kokku a sutami skul ud kr. 139,36

Päältparandnsqga raljatud kultuurkarjanaa saagi tootmis- 

kulud 1 ha-lo:

Rajanifctookuiude aiüortisatcdoco. (10 a .)k r .l ,48

Vaiu väetise . -,f- ( 5 a . )  tf 3,04

Soo ;;iiq kulude (10 a j " 3.-

A e dam i skul u de -,f- (10 a . ) " 1,56

Iga-aastased ku] ud (nagu uu 
rajatud karja naa juure

s^ülviga
36,27

"Välikapitali ^-nõudlus (7/1) ft 7,63

Ehitiste üür
tt 1,42

Ü3 'i: aan e k r. 59,40



Ülekanne kr. 59,40

Ba jao ist uokulu de ' -nõu dlu s (5/') tf 0,74

;Jaaka pi t a] i üü r - C , 72

aksud ja kohustused - !f 1,20

Juhat uokulu d «r !! C,95

xisiii-rllsta(fo üllr _____  M __l ,01

i L illtparandusqga rajatud kultnua?- 
karianaa 1 Ha saagi tootnis- 
ku] u d - kr. 63,02

Arvestades päültpamndusega icultivooritiid karjanaa saa

giks 2000 sü ha~lo, oleks 1 sü tootmiskulu 3,2 senti.

.,arjanansüoda keskmine tootmi skulu oleks:

3,65 ha h 2500 sü h 3 ,7 senti sü - kr.337,62
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2,35 ha 2000 sü & 3,2 senti cü - k r .l50,40

6,00 ha 13825 sü h 3 ,5  seati sü - kr*483,02 

Seqga 1 sü ku3tuuxkarjamarohu hind on 3 ,5  senti, nill i 

ne kulu väheneb rajani skulu ue amortiseerudes.

2) Ileinan&a.

Praegune heinamaa suurus on 12,28 ha. Sellest alast 

eraldub 2 ha karjamaaks ja 1,36 ha põlluks. 3 ;e-;a heinamaa ala 

iai junoiLs uue kava järgi J ,42 ha. Maaparanduse eel plaani järgi 

oloks Ixeinanaa lõunapoolne osa (peaäravoolukraavist 15una pool) 

huivondatu d lahtiste kraavidega.1 P^aravoolukraavi st põhjapool

ne osa on kuivendatav savitorudre&aažiga. xlaaparanduse eelplaai 

näeu ette põhjapoolses osas heinamaa suurejoonelist põlluks 

kuu tmi st, rnis praeguse olukorra kohaselt ei ole soovitatav, ku- 

aa maaparanduse läbiviimine on kulukas ja suunatud esnalt kul

tuurkarjamaade ja poil» lõunapoolsele osale, kuna põhjapoolne 

1 einasaa osa lähem kümne aasta jooksul ei tuleks põlluks muut- 

■••isele. Ka ei õigusta seda praegune heina ma olukord, sest nai- 

uitud oms on heinkamar väga liigirikas ja esineb suurel määral 

3 it&ikõielisi (seahernes ja hiirehemos), nis heina koostise 

kasti vastavaks teevad piimakarja nõudeile, \sinitud heinamaa 

osa vajab vaid intensiivsorat väetist ja heinasaak on siis vaga 

bää. Heinamaa osa, nis asiib raaapaianduse eel plaani jäigi drenaa- 

"ji süsteemid© 5, 6 ja 7 p irkonnas, on kriiti üsna hää kamara 

hoo sti s ega, kuid kannat ab osait 1 i igvee all, 3el 1 etõttu tul ob
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sellel osal 'laaparandus läbi viia. V oaäravool uk raa vist lõunapool- 

ao osa kanara koootio cn halvem ja väetise puuduse tõttu on hei-

intensiivso viie tarni sega.

A.sun esoalt heinan&a lõunapool peaäiavoolukraavi oleva 

osa kultuu:dieiaariaal; 3 muutmise kirjeldusele. alalt on selle osa 

suurus 4,14 ha. Maaparanduse eolplaaui järgi on soil ole alale 

ettenähtud poaäravcolukraavi süvandam no iU3üCfJ kokku 373 m.- 

kogusumras kr. 51,50. ilrvates sellest ^ /3  mainitud alalo kuulu

vaks 17,] 7 kr. suuruses. Lahtise kraavi nr. Z kaevamine hr.41,80, 

savitorudreoni n r .8 panek kr. 47,25, - iirikraavi l ,hJJ kaevamine 

^r. 76,95. lokkn kui vendi s e kulu kr.183 ,17 ,ühele ha-le*. seega 

kr .44 ,2 /. Axvestades 'Litast e raiunise ja kivide koristamise ku

ludeks kr. 54.-, oleks ühe ha oaapa rand'skul ud k r .98,24. Tegelik

kude maaparandustööde andmeil võiks maha arvata 25'?', soega 

oleks kulud kr. 73,63. I ääl tpa ron &i sele tu3eL> kamar purustada 

hankno äkk qga ja külida kevadel võrdlemisi varakult punast ris-
o }

tik heina ja ti utit ca 6 kg kumbagi ha-le/"; Voinaluse korral 

anda hästi kõdunenud laudasõnn iku t või komposti iuanesise eden- 

daniseka, Väeti st ena tuleks varuväetiscks 4 kotti superfo sfaati 

ja 2 kotti kaalisoola, ning igaaastase väetisena 1* kotti super- 

fosfaati ning 1 kott kao. li soola. Laudaväetist anda 4 aasta ta

gant 100 kv. pro ha. Püsiniidi sisseseadmise kulud paulfe—paran

du se teol võiksid maksma minna ha-1 e;

Kokku kr. 187,44

x äältparanduse teel asutatud kultuuihei toot-

£Us kulud 3, h a—1 e :

Ia. ap a raa du 3 tööd
*

Rajani atöökulud (aagu karjamaal) 

Varuv osfaati

kr.73,68 

" 14,76

Laudaviiotia (1GG kv. pro l a)

laane
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Kuivenduse üür:

teortisatsioon -. kr. 3,19 
..apitali /f-nõudlus(4ii)?f 1,49 
korrashoiukulud - 2.-
V ana maaparan du s o kulurf t , 77 k r. 7,45

■'ia. janistöökuludo üür (10 a. ) " 5,53

Varuväetise kulu ( 5 a . )  - r7 8,04

• Senine -'- (10 a . ) - ?? 2.-

Välikapitali '-nõudlus {?%)- M 10,80

Iga-aasta3«id kulud:

KunstvLlotis: li kotti sunerfosfaati +
+ 1 kott kaalisoola" - "18,47

Laudaväoti so kulu (100 kv.&ga 4 a,
taga.it) - " 9 , 2 5

Töokulud, 2 ,5  hobuse, 4 nohe, 4 naise
tööpäeva - ft 17,37

Idakapitali üür - r? 6,92

lülitist6 üür - r< 5,99

rasiü-riistade kulu -r f? 6,93

laksud ja kohustused - M 3,34

Juliat aa.i3kulud_____________________________ tf 3,51

1 ha päältpaiandatud kuituurheinanaa
saagi tootmiskulud - kr.105,60

Loodan saada ha- t 3200 kg hem a, nis vastab 1280 sü-lo; 

lisaks 400 sü ädalat, kokku 1600 sü. 1 sü tuleks aakasa 6,28 sõu

ti. 100 kg kuivheina maksaks kr .2,31.

Heinamaa 2 .osa, mis asub poaäravoolukraavist põhjapool 

(naapa randus e eelplaanil dronaaži süst oom do 5, 6, 7 piirkonnas), 

t^leb parandada järgmiselt. Savitorudrena&ž 3isse seada, mättad 

ja kivid kõrvaldada, tühikut ole heinaseerrne külv, intensiivne 

va et u s kunstväet iste ja laudasõnnikuga.

Dronaaži teostamise kulud oleks:

P eaära vool uk raa vi 3üv ondaai s o st (V 5 ) kr. 10,30 

Savito rudrouaaäi paigutu3 (süst. 5 ,6 ,7 ) ”177. -

Kokku , kr.] 87,30 

1 ha dronaaži kulu (1,40 ha) kr.133,79

kivide ja irätashe eemaldami skulu_____ ?f 40 . -

Ko kku maa pa randu skulu d - kr.] 73,79

Arvestades keskmiste ;naapa randu skulu doga ^
vjiks 20% maha arvata -______ 43,40

J ääb maapa ian duskulu pro ha - k r. 13w, 34
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~ja janistöökulud (hainaseeime tühiikut ele 
külv, künstväetise külv, lauüaväe- 
tise andi ino) 2 uo] o, ] na ise tücpäava kr.4,99

uaruväetisa kulud (4 kotti superfosfaati +
+ 2 kotti kaali soola) “ - rf 42.-

Laudaväotise kulud (100 kv. ) - f* 37.-

3gerne :;u].n ___________  - _______ ?f 2o.-

Kokku aöutaoiskul ud Iia-1 o kr. 234,33

2. kultuurlieioanaa osa 1 ha saagi tootmiskulud:

Drs&aaäi ülir:

/-nortisatsioon (30 a .) ]:r.4,34 
Kapitali l-nõudlus (4i$J Tt 5,37 
korrashoiu kulud r* 2.-
«ana kuivenduse üür  ̂ o,77 kr.12,98

Rajami skulu de üür (kivide ja mätaste eemal
damine + rajamistöö kulud) f! 3,50

Var: v:; ctiso kulud (5 a . ) . - ’ 8,04

Soome kul u (10 a . } - " 2.-

¥ lilikapitali ‘/-nõudlus (7%) - tf 9,37

Iga-aastasod kulud:

Kunstxäetis (li kotti suporfosfaati -r 1
kott kaali soo la) J - ff 18,47

Laudaväetise kulu (100 kv. 4 aastale) fr 9,25

I 'üükulud saagi koristamisel ja kcriasLoid M 
2,5 hobuse, 4,0 rehe, 4,0 naise t..5- 
päava - ,f 17,37

• laäk ap i t al i üü r - n 6 ,9 2

ehitiste üür - T! 5,99

j la siu-riistade kulu - 6,93

aksud ja kohustused - T‘ 3,34

Juha t a inisIaü-U________ -__________Tf 3,51

1 ha 2 . osa kui t uu ihe laama saagi
too tmi skulu d kr. 10 7,67

.3 oaasina 3200 kg kuivheina (2,5 kg sü) ehk 1280 

sü ja 400 sü ädalat, kokku 1680 cp. Saega oleks 1 sü too tmi skulu 

v >'il senti. 100 kg kuivi aina tootni skulud kr .2,56.

il o ina maa koi na O O l_>a f miil a asukoht on talu põhjapoolses 

üsas, on alalt 2,88 ha suurune. Ilaaparanduso eelplaani jäigi on 

kavatsetud suureta osa sellest kuivendacla savitorudranaaäiga ja 

Pulluks muuta. Kuna selle heinamaa osa ka iara koostis on haa ja

* rnradinQ üleujutus toob küllaldasel arvul toitaineid, siis jätan
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solle käesoleva kava koostamisel põlluks irautraata. Cn ette naha, 

et lähe na kilmo aasta jooksul oi suudeta soil d  alal drenaaži 

lubi viia, kuna tühelpaau 021 juhitud esnalt kuituukarjamaa loo- 

risele ja teiste põlluosadi parmdamisole. Ka saagid mainitud 

heinanaa-alalt on ilma väetuseta olnud võrdlemisi hääd. ^uiven- 

duskü sinus ei olo siin vaga teravalt esinenud viljudes heinamaa 

veeoludo seisukohalt. Katt ai d ja kive esineb mainitud al.al vühe- 

ral määral, nilli se dtul eva d kõ rval dada. ineraal vaet i st tu] eb 

anda iga aasta, kuiia laudaväot ise andmine üleujutamise tagajär

jel toodr d setete tõttu vähem tarvilikuks osutub.

31 uu rheinamaa asutariislc^lu d ;

Kivide ja milt aste eemaldamine - r. 30.-

Tühiku te seorondamine - '* 10.-

Varuväetis (4 kotti superfosfaati
+ 2 kotti kaalisoola) - *' 42.-

*>. u r* Jf- . —

Kultuwrheinaroaa (3, osa) 1 ha saagi tootmiaculud:

tisutamisiilude amortisatsio an(lka. )kr. 3.-

Joennejsulu anorti satsioon (3 0 a . ) v 1.-

Varu väetise arao rfci satsi oaa ( õ a . )  ,f 0,04

Vali;; apitali ' -nõudlus ( ? )  " 0,74

Iga-aastased kulud:

iuuistvaetis (lii kotti osuperfosfa .ti
1 kott kaali soolal - 18,4?

Töökulud saagi koxistanisel ja kor- 
zashoid 2 ,5  hobuse, 4,0 nehe,
4,0 naise töcpäeva ? 1?,37

aakapiiali üür - ' 6,92

kiitiste üür - T? 5,90

asin-riis ta de kulu - ’ 6, .13

al: sud ja koi:' , L no0 1 : 3,34

Juha tas i skul u _______  t! 3,ül

Kokku kui tnurhe inanaa (3 .osa) 1 ha ^
saagi too tal suulud - kr- 80, ol

Arvestades kuituuniieinamaa saagiks eelmiste osade eesku

jul 3200 kg kuivheina ehk 1230 sü, ning 400 sü ädalat, oleks saak 

kcitku 1680 sü. 1 sü tootniskulu 4,78 senti. 10~ kg kuiviieina toot- 

'iskulud kr.1,91.



.'.ogu heinamaa saagi sunius ja tootmiskulud:

I osa: 4,14 ha & 1680 sü - 6955 sü, h 6,28 sonti - kr.436,77

II -ff-: 3 ,40 ,! h 16ü0 sü - 2352 sü. t C,41 " - " 15^,76 

III  -f?-: 2 ,öö !! h 1680 sü * 4838 sü h 4,70 l? - " 231,26

*woä-u 8,42 ha h 1 68^ sü - 14145 sü 5, 5,79 sonti -kr. 81ü,79 

^uivahoina kokkc 26944 kg ehk 10778 sü, k r .624,05. 

lÕO kg kuiTfheina tootmiskulu - kr .2 ,32 .

3. Põld.

Põllupind suu renelcs uue kava jürgi hoinanaa arvel 1,86 

ha-ri, so©{-r:, oloko põllu :1.1a kv-uluva naa-ala suu uis 7,06 la.

a) Kuivendus.

Kuna põld eriti te-a k^snosas kannatab liigvee all,siis  

tulob maaparandus läbi viia maaparanduse eel plaani kohase] t 

dranaäSi süsteonide la , 1 ja 2 ulatuses. DrsnaaSisüste emist nr.

3 tui €k3 osaliselt valjaohitami sele läänepoolne koguja ühes kol- 

ne põhjapoolse imeja droeniga, kuna sallol* alal on kuivendus 

trarvilik. kagu eelpool oli ;r*ainitud, ei olo kavatsetud, laiemal 

$jal dr snaa S i sü st e e mi de 3. ja 4. piirkonnas heinamaad põlluks 

imuta ja aaile tõttu ka kuivondu stöod on edaspidiseks edasi lü

katud. Arvestades eelpool loetletud dronaaži toudega olel; s kulu- 

tised maaparandustööde eaLamre järgi järgmised:

la! tise kraavi LK kaevani skulu d - kr. 65,60 

-ff- -**- BKM siivead&mi skulu d - ?? 42,56

Dronaažisüstooi i nr. 1. ja la teo ctanis-
kulud - " 223,35

nr. 2. • " 181,38

-n- nr. 3. osa (koguja ja koi md
lÕDUdrooni) ft 198,40

Kokku kuivenduskulud kr. 711,29

Arvates 25% kiiludest maha on kulud kr. 533,46

Kui vanduskuliid 1 põllumaa ta-le - kr. 6.',64

Kivide kõrvaldamine üleshar^tavalt hei
na raa osalt 20 n° & 1,50 kr. Kr. 30.-

Uudismaa künd 1 , 36 ~ka, h k r .22,50________ff 43 ».S 5

üue põllu ra ja mi skulu d kr. vj

Bajamiskulud 1 ha põllumaale - kr. j ,3j

Ma ap ara näu akul ud 1 ha põllumaa kohta kr. ?9*Õ2



I'laapa raa ch &  ulu de üü r lia-1 o muu tuli s :

jIu i von xi skulu do arno rt 1 sat s io on (3G a « ) k r.2,32 

-r!- kapitali /-nõudlus {4i%) f? 3,13 

jarrdskiiluue üür (10 a.' - n 0,94

u*ndi,io maaparandus kapitali üür -_________!f 1,07 *

.iaaparanduskapitaL i üüri 1 ha-lo kr, 7,46

b) Külvikord.

Kulvikorda korxastan 6-vuLjalisoks, kusjuures üksikute 

vül jade suunis on leoskmisolt 1,20 ha. \uLjade jaot< s esineb en

disest vühemal määral, ülosharitud põll u aa liitub suuremalt 

osalt põld nr.4 külge, osalt k i  põld n r .3., 5. ja 6. külge. Külvi

korra valikul jäin peatuna jäignise skeemi juurdo:

1. Ristikukesa.

2. Rukis. +

3. Oder, su vini su.

• ü,artnl. +

5. Segavili.

6. Ristikhein. ^

Selle külvikorra valikul on arvestatud esmalt veistele 

tarviliku söödakoguse muretsemisega. Kaheaastane ristikhein on 

soil est tingituna asetatud kesasse. Kuna talus cn juba pikema

ajalisi enusi ri st ikteEbfl  ̂harimisel ja rukki saagid oi cle 

näidanud sugugi langust, siis tundub veisepidamise huve silmas- 

pid&des mainitud asetus normaalne olevat, ühtlasi võidetakse sel 

loga põld suvivilja alla, nis eriti tahtis nii veisepidamise kui 

seapidamise (odor) seisukohalt. Kevadel langeb ära kesa hari- 

mine. Solle asemele tuleb juurde üks suvivil japõld, nii ot töö

jõu paiguti se sul tos oi ole palju võidetud. Halbuseks on vool 

see, et ristixuädalat sügisel oi saa kasutada, mis aga eelpool

kirjeldatud hüvesid üles oi kaalu. Vanas külvikorras oli kartul 

mkki järgi. Praegu väotisolusid silmas pidados cn võimalik pää- 

^0 rukki vool kartulile anda laudaväatist. Lähtudes viljade ase

tuse põhimõttest ja laudaväetise parona ärakasutamise vajadusest 

tu] eb kartul ühe põllu võrra edasi asetada, kuigi suvinisu ja [ 

oder olusid  kartulimaaga paremini leppinud, ^artulile järgneks

_ ^°Cavil ±t nis asetuks v5r.dl. emis i hästi väetatud mullal ja suu-

J Ristikheina all mõtlen põldheina, mis on rohke ristikuhulgaga
vähese kOrreliste määraga.
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daks anda hääd saaki. Segavilja alla kiili takso ristikhein.

Uuele külvikorralo üleminekuks esitan jäikuse skeemi:

1 .põld

1— *—•—— ——

2. põld
r ■?.— .....

3 .poid
Uudis-

4. põld ü.põld

Kesa. Piik i s. +
Kartul ja 

cde r.

mae 
ha: 
mii

t
ti
te .

Suvinisu

ja *14se^avili.

ii stiku-
soot

Rukis. +
kartul ja 

oder.
Suvinisu 
sega vii j

(rist il

ja
L

iie ina

üwosa)
soga vili 

allakülv)

iii 2 tiku 
, sööt 
v üleskünd)

l.põld 2. põld 3. põld 1 .põld 5. põld 6. põld

Oder ja 
suvinisu

3ogavili iii 3 tik
hein

iii s tik
hein

Kartul Rukis.*

Kartul + Iii : tikhein Ristik
hein

Rukis. + Segavili. Oder ja 
suvinisu.

93 a.

1933.

194q .

^41.

1 938. |« tui eb sü4ftas GUI ül esharimin e esnalt kui venduse 

läbiv iirise ja ülosharioise teel. 193?.a. kevadel on vajalik 3, 

põllule ja 4 .põllule (osa nondest uudisnaa) külida segavi] i ühes 

ristiklaeina al Ivi^a. Bü îs-el tuleb üles künda põld nr#5 ris- 

tiknsööt ja valmistada rukkikülvi jaoks. 194^.a. on väljade jao- 

t s uue külvikorra kohaselt ja selle käiku panek.

e) Väetamine-
j

Laudaväetise normidena on etteuäLtud ruKkilo 40000 kg 

ha-lo ja kartulile 30000 kg ha-le. Kunstväetisfce küsijas lahe

neks järgmiselt, võttes aluses  prof. . omruk1 u andned:

iiuJvk il. e : 200 kg supe;„fosfaati, 100 kg 4 kaalisoola ja 

k^mdal tarvidise järgi päaltväatiseaa 100 kg väävelhapu anmo- 

^iaaki^* ) ohk asendada seda t siil isalp eetri ja väävelhapu amno- 

niaagi vahel vastavat orase seis korrale.

Oder ja suvinisu jäävad ilma hunst väetiseta. Karfculisaaks, 

Ga^n eelpool kirjeldatud, laadav'leti st 300 kv. ha-le ja kunstväo-

Prof. . li:. ;;äetiskatsete tulemused Tartu ümbruskonna
taludes 1927-1933. "Agronoomia” 1934, nr .4, Ihk.139-142.
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tisona 200 kg superfosfaati ning 150 kg kaalisoola. ' Laudaväe- 

tise rohke annus o tõttu j ilaks väävelk a puammoniaagi kasutamine 

liia.

3.\;avij l jälJcs ilna kunstirkuiseta, kuna eelmise aasta

vLletisva.ru peaks nõudeid küll alt rahuldama.

Põldheinalq tuleks anda 200 kg superfo sfaati ja 100 kg

P )
kai.li soola esiaojel a a s t a l * j a  teisä aastal 150 ,:g snperfos- 

fac.ti ning 100 kg kaalisoola.

Laudavu^is^ kulude jaotus ha-la. 

kc-livili (400 kv. )40^ - 160 kv. =0,60 kv*&37s.kr. 59,20

Oder, suvinisu 

Kartul 

3 oga vili 

listikhe in
nj

2o*;: - = 00 H -ff- ,? 29,60

0,- _ 30 ”+(300kv)50^180-230 « ! 35*lü

)% _  40 «+ 30$U>0" =130 " " 48,10

icr - 4oAC, tl 0" =100 -"- * 37.-

nfcku V' . 300 kv.=700kv.&37s.25Q>

Tabel nr* 30*

ilu de 
vahel 1 ha-.

£unstväetiste kulude jaotus üksikute viljade
•1 o.

^lt uur

SjijK^

Riikis Cd< 
su ix

*r, 
ii su Ka 3:tul 3egavila

.... i .
-dstikli. 

T _____
*.i c Li Ida. ..OKku

kr. kg. k r. /•: r. k; :. „r. kg. kr. kg. kr. ...*. kr.

uper-
°afaat 100

75
5,05
3,79

ICO 5,05 100 5,0 5 100

r 1 "■1

5,0 5 100 5,0 5 100
75

5,05
3,79 750 37,38

aali-
0ol 50

50
5.45
5.45

50 5,45 75 o,17 75 o,17 Ö0 5,45 50
50

5.45
5.45 450 49,04

äavei«
?P̂ am-
Ž£iaak

100 1375 - — — - - — — — — 100 15,75

^Qkku - 35^9 — 10,50 ? £32 — 1&2 — 1U50 — 1£>74 - 102£7

KAMjtcrrn* rtO)
3..cvt.Uk-iiri;t x3(fü£T7: a\uii int nsiivne, siis on vilutud 

Taho.ja kun st väetiste hulgaga läbi aja oa, oriti kalleid 1 ämmas- 

tik väe u i si vüi t iao s • h agu tab elis t selgu b, saavad suu rerna väe-

Prof*4, :3nr*ik. Väetiskatseto tuletiused u .rk  ünuru3konna
taludes 1027-1933. "Agronoonia” 1934, nr. 4, Ilu; .139-14^.

^  t' :x f . k. H õmnik. \i ä otis te turg oelcoisya. -s a oo ajaks. 'kõll ur«a- 
jandust:< nr. 11/12 - 1937, Ihk •203.

i
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tiso osal is.oks rukis, kartul ja põldhein. Suviviljad on .jäänud 

osalt ilma kunstväetistota.

d) liaaharimine ja üksikute kultuuri de kasvatamis-
tahnika.

Maaharimise ja hoolitsemise suhtes jätab praegune olu

kord nõndagi soovida, raille tunnistuses on Ditnosuguste umbroh

tude esinemine põllul. Jlaäharimise t adlikttriaks ja intensiivse

i d  s mm tai sega saavutab põllumees väga palju.

Kosa on ri st ilaik e sana peale ristini aina koristanist ko

he tarvis pmrustada ha&krao äkkega või randaalida. Mõne aja pä

rast vedada sõnnik ja künda siss©. Jnno rukki külvi külvata kunst* 

väetis, nii] ole jäigad 3 rukki külv 10 .-20. augusti paiku lai alt- 

külvis. Rukkio rasolo anda kevadel pealt väetisena anmonsulfaati. 

Sobivaks rukkisordiks oleks - Sangaste.

Oder ja suvinisu järgnevad rukkile, ütukkikõrs tuleb aeg

sasti koorida umbrohuseemnete idandami seks. Sügisel sijgavkünd. 

Kevadel äestas, kui tivaator iga läbi ajada, äestada; laialt külvi 

nasinaga ja seon andus vadruükkega* Yarei? olnud ko rduskündi ja 

adraga seemendust volt ida, ot sügavam st nui] akihist unbrohuseen- 

note Llostnlolait takistada. Sobivad sordid odral ol eksid Bathle- 

f.i nol ja tabuline, kah e t aliul istest Jõgeva 453. Suvini au sortidest 

võiks kasutada Dia innti, Kitchcnor.

Kartul järgneb odrale ja suEirtisule. oügisel kõrs koo

rida ja sügavalt künda* Kevadel kuns tväetis küli üg,, äestada ja 

hui tivee rida ning uuesti äestada. Laudaoõnnikut anda kevadel 

Trakku. ifö osa kartuli hoolitm dest sünni];ri taps korra järgi. 

Kartulisortidest oleks Doodara, nis väga häct 1 on senini saaki 

^ncinud. Katsetada võiks ka süodakartuli Kunglaga. Soogikartuli- 

test varaseks tarvitamises Ameerika varast. Seemnekartuli kasva- 

tamine ei ole esialgu mõeldud kavakindlalt, kuna kartulite veokü- 

sieris on ra sku st t ek it anu d.

3 ega vii j kartulile järgnevana on viimast ol aastat el levi- 

^snud. Kuna sauld on keskmise niiskusega, siis oi tuleks liiga 

polju peluskit juurde lisada. Vahekord kaera ja peluski vahel 

*»lk s olla 70 ; 30* Kaerasorfcidast on kättesaadavamaid ^uldviho.
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Võiks katsetada sogavil jana kasvatada Rathlofi valget lipukaera 

I eluskiga. Segavilja alla tuieb külida ristikheina soome, mis 

toinuks Koos segavilja külviga vahekorxas: 1G kg punast ristikut 

+ 4 kg timutit*

liistikh oina I ja II aasta lõikuse juures tui eb selle 

eost hoolitseda, ot soe sünniks küllalt varakult, õitseise alul, 

kui timuti pää on ilmunud Osa põllust võiks jätta soomeks,sest 

talu ümbruskonnas oi kasvatata üldse ristikheina seemet.

e) Taimekaitse.

Saagi kindlu stasd sdss tuleb täholpanu juhtida kahjurite 

ja ta imehaigu ste tõrj <&e. Tali vii jado juures on tarvilik sooimo
% *

puhtindne niisutu sviisiga.J - Sama läbi viia ka suini su ja odra 

juures. la ora puht ida siis, kui esineb rohkesti nõgipääd. Puhti- 

isino toimi da niisutu svi 1 siga rtGermisaniga” . Rukkiorast hävitav 

nülkjas tuleb tõrjuda värskelt kustutatud lubjaga.

f) lasinad, riistad, ehitised. 

Põlluharimise in tensi ivsenaks nuut miseks on tarvis nurct- 

soda juurde põll uha rimi srii stados t kultivaato r, hoinaniidu rasin; 

vähenatest riistadest oleks tarvis käsiriisüi ja piisataLituse 

riistu.

Kalkulatsiooni järgi laheks uute masinate ja riistade mu- 

r j 13'eino maksma;

tades hoinaniidu nasina ostuhinnaks k r .280.- 

-!?- kui ti vati tori -,f- n 63.-

-f?- käsi-põllutooriista de poole hinnaga” 10.-

- pii m  tal, i tu ori i sta d o________ 10.-

f Masin-rii stade kapital. i suuroaor.kr. 363.- 

. asin-ri i stade LI iiri inuutus:

Põld Heinamaa Veised

ü i i dm la si na üüri (26 f ) kr. 3 6, 4C k r. 36,40

Kultivaatori üüri (265’) tf 16,38 *’

Käsi riistade üür (kapi-
tali %inõudl.656j ?f 0,30 ” 0,30

I iioatalitusriistade üür
„_____(kapit.&-nõudl . 6£.J t? _______  -_____ kr.O ,60

.okku kr. 53,UO kr.36,7u kr .O ,60xU

1 ) jj T* 7 T
; il;.-külviseeme pulitinisa tuore.itiii ai ia ■ ra.ti] isi 

-luseid. ^xonoomia'nr.3 - 1336, lii];.13 3 .
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Põld Heinamaa Veised

Ho kk u l v r. 53,08 .: r. 3 6, 70 k r . C, 60 

N Undine üür ” 172,35 ” 21,69 Tf 25,55

Lüa sin-ri i stado üüri
kokku k r. 22 5,43 i; r. 58,39 k r* 26,1 5

Üüri I a-le kr. 29,43 kr. 6,93

üllitistest tui ok 3 j vm rde suurcn ühis ehitis, sigala, 

lambalauda, pümahoiuruiini ja teisel korral kanala näol. arvao

ta dn 3 laani sulgudega kahes reas tu] eks lauda laius 3 ,6  m. Lau

das oleks ruumi ühele onisole põrsastena ja kuldile ning kuni

12 peekonseale. See^a oleks vajalik põrn chpinda 3,0 x 3,6 =

= 63,8 zPj. L anna st ele,arvestadflB kuni 10 lansiast, oleks tarvis 
p

12 ar* Kindlata seintega ol4co eraldatud piimhoiuruun ja karja- 

köõk, mille suurus oleks 34,4 e£. Kogu k itiso põrandapind oleks 

115,2 m • Hoone kubatuur oleks 13,4 n x 8,6 d x 2 ,5  m = 288 w?. 

Kanala oleks piiznahoiuruuni ja lambalauda pöäl 5C-1CG linnu 

jaoks. Arvestades iga 1 innu jaoks i v? põrandapinda, oleks kana

la põrandapinna suunis 25 ja kõagus 2 m - oleks maht 50 iŝ . 

Eelpooltoodud ehitiste hindamise alu sel saksaks eelrxi inltud palk- 

shitis kr* 2500.-

Lehmlauda soo daruumi tui oks Eitada koln uetoonsilo 

& 2 x 2 x 2,25 h kr*50.-, kokku kr. 15. Arvates 1 kohta 

700 kg silosücta, saaks süüta kokku 13000 - 19000 kg.

Arvestades ehitiste arvu suurenemisega suurmevad ka ehi

tiste üüri kulud.

Uue ühisAitise jaotan järgmiselt:

Iga-aastane anor- 
t i sat s io di.

sigadele / 5 kr.lüüG;- I: r.2C.-

ve st <5e ^ /5  - ” 500.-

1•
01—

i

•j
1 anna 31 al e * /5  - " 500.- " 10 .-

kanade], e J/5 n 500.- " 10 .-

Üllitiste üüri raiutus.

3igadel e : sigala üür.

ano rt i sa t s i 00 n , . - k r. 2o. - 
kapitali f-aõudlus ( 5) - ”t i&*- 
tulokindlustug ja korrashoid '

Sigadele ehitiste üüri kokku . r. 75.-
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Võistele; 1 ) karjaköögi üür .

amo rtisatsio m  - kr.] 0 . - 
kapi tali SSnõudlus (5!: ) f? 25. - 
uiil fumdlustus ja kor- 
_  rashoid_______ - n 8*- kr. 38. -

2) silode üür:

amo rt i sat si o ua (30 a . 4 % k r. 5 • - 
ka:atali £-nõudlus( 5:') ” 7,50 » 12,50

3) laufc endine üür _________ tf 222,01

Kokku ehitiste üüri voistele kr. 272,51

Lamm st ele: 1 ) 1 au da üü ri:

anorti satsioon - kr.lü .- 
kapitali %-nüUdlus(5£)t? 25.- 
tulekindlustus ja kor-
_ rashoid - 3.-

Kokku kr. 38.-

i^cnadele: l) kanala üüri:

araortisat sioon - kr.10.- 
ka pi ta 1 i ? -n ü>u dl us (5r) f? 25.- 
tulekin dlusüis ja kor

rashoid - ‘ 3.-

Koküu kr.38.-

q ) Toükulutus.

arvestades põllu viljus es maaharird se t dinika muutustega 

ja aasinate tarvitusele võtuga, esineb ka töökulutusas erinevusi, 

fookulude suunise määramseks oeitan üksikute kultuuride kohta 

tabeli ür. 3 9 .(vt. Ihk.107).

Üldiselt ei suurene tuokulud ha-le, vaid vähenevad keva

dise raal' arimise arvA . Suu rmemi d võrreldes seni soga on kartu

li töokulud sjimikuveo ja -lahutuse arvel.

I).) T e ise d to o t mi sku] ud.

Teis ed too toi skul ud pea mi selt põll upinna ha a rvu suu re- 

nenise tõttu mutuvad järgriisteks ha-1 e: aaaüür kr .6,33; ehi

tiste üür kr. 14,26; nasin-riistade üür kr. , aksnd ja lahus

tus ed kr. uAwy, £ kr. 7,23. \ ül ikap i tal i ja sell o 

protsendinõudluse arvu e ning jaotamine on tarvilik üksiku

tele viljadele, üsitan selle arvestamiseks taboli n r .40*



Tabel nr* 39.

Töökulutus ha-le üksikute kui. tuuride koli ta tööpäevi.

Kuit uur Buki s Oder Suvini su
ii
ü Kartul Jo. ;avil i listikhein

I!
U k  e sa

Töö liik B M tt E I B E Ii IJ
I!1

E M E M ju n M cJS
Ii '

ttu h M Iil
if1 l!

Rsndaalimine 3 korda — - _ - - - - - ' T

ti
lili - — — - - — — i|3,° 1 ,5 —

Äestamine 2 korda — - — 0,6 0 ,3 — 0,6 0 ,3 — 11 / a  f^,6  i 0 ,3 — o , 6 0 ,3 — — - - >1 a  tjO , 6 0,3 —

Sõnniku vedu ja laotan. - - - - - — - - - {! 3,0* 07*0 3,0 — - — - — - R4.0 4,0 4,0

Sügavkünd 4,0 2,0 — 4,0 2,0 — 4,0 2,0 -
i!
ii4,0 2,0 - 4,0 2,0 — — - —

Ii
ii - I - —

Kunstväetiste külv 0,1 0 ,3 — — - — — —
ii
U0 ,1 1! *

0,3 - — — - 0,1 0,3 —
-
Si - 
li

— —

Eostamine 0,6 0 ,3 0 ,4 0,2 — 0,4 0,2 - 2sQ£ 0,3 - — — — - -
li
ii - 
1!

- —

Seeme külv laialtkülvi
masinaga

•
0 , 2 0 ,2 0,2 0,2 — 0,2 0 ,2

n
t
ti

aa. — — 0,2 0,2 — — 0,3 —

ii

a _
ii
n
v. - 
ii

— —

Seemendus vedruga 1,0 o , 5 - 1,0 0 ,5 - 1,0 0 ,5 -
ti
Ii
li
li

t!
li

— - - 1,0 0 ,5 - - — — - -

Lõikus ma sinaga 0,8 0 ,4 — 0,3 0 ,4 — 0,8 0 ,4 - — - — 0,8 0 ,4 - o ,6 0,3 — Is
1! ~

— -

Sidumine ja kokkepanek — 1,0 3,0 — — 3,0 — — 3,0 — — — — — 3,0 1,0 1, 0 ii - — —

Riisumine I 0 , 2 0,2 — 0,2 0,2 — 0,2 0,2 — 1;
1!I

— - n r 0,2 0 ,2 — O , Lx o, 4 — ii - 
1!
H

— —

lo ju viimine ja peksnin }  1 ,5 3,0 3,0 1 ,5 3,0 3,0 1 ,5 3,0 3,0 li
I — — - J ,5 3,0 3,0 3 ,5 1 ,5 3, Q _

H
— -

Kuivatus ja aitapanfc 0,5 1 ,5 l.E 0,5 1 ,5 ] ,5 L ,5 1 ,5 1 ,5
li
li
V

8«

— — - 0 ,5 1 .5 3 ,5 — - —
I*
IS - — —

Kesäharirine 3,0 2,3 ] ,c 1 ,5 1 ,2 0,3 1 ,5 1,2 0, 1 .5 1,2 0,8 0,3 , o,4 0,8 0,6 0 , 4 li - 
li

n

ii “ 
ii

— —

Koorimine — — — 2,0 1,0 — 2,0 1,0 —
f
t

11f | 2,0 1,0 — — - - — — — — —

kestamine 1 kord — — — 0,4 0,2 — 0,4 0 ,2 —
ti
li
II 0,4 C ,2 - - - — — — — H 

1! “
Ii

— —

uult iva too rimine — — - ] ,0 0,5 — 1,0 0,5 - ti
il
1!

1,0 0 ,5 — 1,0 0 ,5 - — — — li - 
li 
ii
1! -

— -

Öüllinine — — — 0 ,2 o,2 — 0,2 o ,2 — — - - o,2 o,2 - - — — — —

Viljar edel ite vodu — — — o, 2 0,2 — o ,2 0 ,2 — — — — 0,2 0,2 «_ 0,2 0,2 — li - 
il 

11

li-
11

— —

Vagude ajamine — — — — — — — - — 1,0 1,0 - - — — — - — - -

^artul ite nahapanek — — — — — — - - - ti
li
li
11
li

0 , «J o,3 5,0 — — — — ** ii _ 
li 
II

rnmm

Vagude’ kinniaj amine — - - — — — - — — 1,0 1,0 — — — — amm ti -
liI!

uldamine 3 korda — - - - — - - —
1!
Ü
I
ti
t; t ■

3,0 3,0 - — — — — —
li
II ~ 
ii

—

Vagude laht ia ja mine - - — — - ■ — - - — 1 ,5 1 ,5 — — - — — — mmm n
V.
1!
ii - 

—H---

— mmm

Kartu1 ivõtmine ja kuh- 
•__ ia-panek

. _
ii
i

..j 4,0 4,0 20,0 — — — — — —
ir-—-—-........... ,..........

Kokku t/t. 11,9 11,7 9,1 14,5 11,6 8,c 14,5 11,6 8,3{j 24,0 19,6 28,8 11,0 3,6 7,3 3,6 4,6 4, 4jj 7,6 
f!

5.£ 4,6

h  Kr.
|!

1,78 1,76 1,49 ] ,78 1,76 1,47 1,78 1,76 1 .4
ü

7|!1,78 1,76 1,47 1,73 1,76 1,47 1,78 1,76 1,47}; 1 ,73
. .. It ...........

1,7( 1,47

Töökulud ha-le kr. ti 55,15 58,43 58 ,43 1!
1
ti

119,55 43,02 20,37
II
II
Ii
li

23,62



-108-

\ ül jakaoital ja neil e pro toendinjucHugq 
jaotamine- ha-le.

Tahel nr. 40.

^ ^ K u l t u u r

fiilikapital
^ooadr

ilukis Odor >i Tinisi: Kartul Jagav iii Iliotikh.

Sügisene künd — 10, G4 10, G4 10,64 10, G4 —

Seome 19,20 - - — — lo.-

Lauda väe tis 59,20 29, G0 20, G0 85,10 48,10 37.-

ü.uns tväeti s 35,49 10,50' 10,50 13,22 13,22 10,50

Xesaharin&ne 11,85 5,92 5,92 2,96 2 ,9G ] ,48

Kokku ■ 125,74 56, GG 5G,CG 111,92 74,92 66,98

V ül ikap i tal i t %- 
nõudlus [7%) 8,01 3,97 3,97 7,83 5,24 4,69

V ül 1 ;api tal. i kokku kr. 492, üü. i rotseiidinõudlus ma on ar

vutatud 7a- ja jaotatud viljade vahel vastavalt tabel nr. 40. Suu

ri n välika. itali protsaaadiaõudlu s on rakk il ja kartulil.

Seome on võetud laial tkül vi normida järgi. Tabel n r .41 

esitab seemne kulu hulgaliselt ja rahaliselt.

xabel nr. 41.

Kultuuri nimatu3
Saarnat 

ro ha
Saamu 1 kg 
hind santi

1 ha kiilvi-l 
soome hind 

kr.

Rukis 160 13,0 20,30

Odor 160 14,0 22,40

Suvinisu 130 14,0 25,20

Kartul 2400 2,0 48.-

Sagavili 170 11,0 18,70

Ristikhein 50% 20 — 13.-

xeksukulusid olon arvestanud 0 ,5 senti kg. Arvestades 

järgmisto loodetavate saakidega ol4ts peksukulud: 

mk i 3 - tera saak 2200 kg ä , ,ü s*mt i • 

odor - -r?- 1600 tf h -t?- =

suvinisu -ft~ 1800 ?? h, -H- =

segavili -ft- 1700 w h -?f- s

kr.ll.- 

” 8.- 

9.-

" 8,50

«
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fekulu d:
inin-ja hobusatoö

4kuLud; 
juhatuse kulud 
maksud ja kohust.

^id:
roaaüür
maap araa du at e üür 
ehitiste üür 
ma siü- ri i o ta do _ üll r 
vaLikapitali %- 

nõudlus

^ sukulu d

PI* kuivatamisel

^tista kulu: 
laudaväetio 
kuus tvüa ti s

i) P53lusaa diidt e tootmiskulude kokkuvõte uue 
kava jliXtji pro ha.

Tabel nr. 42.

_ail tuurid,
üksused

ü°tniskulud kokku

:
terad, nn^ulad 
3õhk, heinad

^tali tootmiskulud: 
texad, mugulad 

y^õl.»' , hotHAyd ___

^ , terad, rmgul ad 
ha ina d

k r.

l;r.
v

kr*
ti
ft
ti

tt

kr.

tt

tt

kr.
M

k-r.

-
].V.

Jcr.
ii r.

liiki

155,15

7.23
3.24

6,33
7,46

14,26
23,43

0,30

20, 00

11.-
1,50

,20
35,43

259,.39

22,00
49,50

0,15 
1,63

2200 
' 990

0 der Suvi
nisu

50,43

7.23
3.24

6,33
7,46

14,26
29,43

3,07

22,40

1,50

20,60
10,50

20 2,35

16,00 
24, j 0

0,20
2,30

1600
600

53,43

7.23
3.24

6,33 
7,46 

14,26 
29,43

3,97

25,20

9.-

] ,50

29,60
10,50

119,55

7.23
3.24

6.33 
7,46

] 4,26 
29,43

7.33

43 —

206,15

13.00
36.00

3,10
1,63

1800
720

Kartul

05,10
13,22

341,65

200 ,<j0

1,71

4444

Soga-
vili

4-0,09

7.23
3.24

6,33
7,46

14,26
29,43

5,24 

18,70 

3,50 

] ,50

43,10
13,22

211,30

17,00
27,20

3,63
2,37

1545
600

Ris
tikhein

29,62

7.23
3.24

6,33
7,46

14,26
29,43

4,69

13.-

37.-
10, 50

167,76

45,00

2,00

a<

lt

Tabelis nr.42 on p õ l l u s t e  t o o t ^ u l u d  k o g e t u d  

õue kava kohaselt. Võrreldes üksikute kultuuride tootniäc ^usi

e n d i s t e  on oiin - ä * . ^

tuskuludest tingitud. Tund^ suuren®ine on kart, i . ^

tootmiskulu on suudetud «L aate* peaaiselt loote**- —
in qoraVlljÄB, ValKoUlü

j. -i q,. utt r on sü maksus o dras j renamise teel* buurxr u**

p 31 dh e inas j a k artul i s *
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Talul on praegu vüik e aed, pindalaks 0,13 ha. Senini on 

aod peani selt omatarvitnse nõudeid rahul doa u d. Arv odades talu 

asukohaga Loksa suvituskoha lähedus >s ning ka Tallinna turu 

piirkonnaga, võiks edaspidi aed ka är il isaks muutuda. Aia pind

ala suureneks netsamaa (lepavõsastiku) arvel 0,32 ha, nii ot 

kokku oloks aeda 0 ,5  ha. Aeda tuleks kasutada - 0,2 ha koogi- 

v:U ja aiana ja 0 ,3  ha puuvilja aiana, viljapuu aias oa tarvilik 

lisaks sofistele viljapuudele noorte puude istutamine. Kokku 

oloks ette näha 25 viljapuu soetamine, nendest 20 õunapuud ja 

5 teist vi3 japuud. Pragune õunapuu sortide valik on ühekülgne 

suviõunte osas. Tuleks rõhku paina säilivamatele sügis- ja tali- 

õrn tele, et paremini turuolukordi kasutada* Sortidest tui eks 

juurde istutada; sü^isso rtidest 1 sügisene joonik; tali õun te st;

o Liivimaa BorsdorTi, 5 Tartu roosi õuna, 2 ^ntonovkat. Koos va

nade puudega oleks suvi sorte 12,5%; sugissorte 25v ja talisorte 

G7,5#, nis meie ta!ududele praegu soovitatakse. Ploo i- ja pir

nipuud jääksid endised, llarjaaeda tuleks rajada enam karusmarja 

ja mustasõstra kasvatuse suunas. Kar - s iarja sortidest tuleks is

tutada: Punane võidunaxi, roheline võidumari, roheline pudelmari, 

Onnigi varane jne. ustad sõstrad: Koljat, üosenthali pikakoba- 

n line . Punased sõstrad 1 eiaksid vähem täheipa&u ja jääksid on- 

disod. Maarika sortidest: Loyd Geoige ja Preussen. Alaasikatest: 

Sak sa jvem. Koögivü ja aias oleks t äh cü.apanu juhi tud p eami saL t 

ka psakasvatusele, rüda kohalikes oludes on Ijää turustada. Sorti

dest: Ditnari varane, Lübeki püäkapsas. Teised köögiviljad leiak

sid vähem tähelpanu.

Praegu o kaijurite ja seenhaiguste tõrjet vähe teosta

tud. Sellele tuleks rõhku panna eriti viljapuuaias. Pritsimisi 

toimetada järgmiselt:5^

1. ünne punade puhkemist, kui need on hõbedased, vilja- 

]iuu karbolineumiga kiil mai iblika ja teiste kahjurite 

ning. samblikkude vastu.

l) ... Lepik ja K. õolk. -’:Taimojiaitsevahendid jCl nende tarvitami
ne. 2 .trükk, 193G, Ihk.11-19.



2. lülile p'ligade puhken ist, Kui õiepungad roosad.

3. Fäälo õiel olitede varisemist, enne tupplehtede sulge

mist.

4. 2-3 nädalat pealo eelmiste, kui õunad päh&lasuurused.

2 ., 3. ja 4. pritsimine tuleb teostada bordoo-kaltsium-

arsonaadi vedelikuga kärntõve, puuvilja niidan iku, 

külmalibl ikate ja lunam:.ii;urite vastu. Ounaussi tÕr- 

jeks veel eraldi pritsimine \% nikotiinsulfaadi lahuse

ga 7 päeva pärast S.pritsir.-ist. Viljapuudele asetada 

ka liimvöod.

äarusnarju pritsida f̂ Caaoraanigatf kol^i korda;

3 .:;ord koi o pä:.le õitsemist, 2 .kord 10 päeva hiljem 

ja 3 .kord 10 päeva hiljem.

5, Mets.

et ca oli talul 3,12 l.a-ri, sellele lisandus veol karja

na rl 2,0 La. Arvates aia alla o ,32 ha, oleks : -et sa ala 6,30 ha. 

Praegune 3,12 ha on enamasti 3egamets, kuna vühem osa on rnänni- 

i ts. Uuesti asi tatav mets 2,0 ha-le tui eks rajada külvi toel, 

kasutad63 : õlleks I ülvi lappidaLo. Lapi suuius oleks 30 z  30 sm 

vahedega 1, j  x  1 ,5  m . Lapile näputäis seemet ja mulda kergelt 

reliitseaa. Käi viks sobiks kuusemets, kuna praeguste kogemuste 

alusel kasvab kuusk eelmainitud naa-alal vliga hästi, koores met

sas tv-) oks läbi vila riided: 1 ) puhastusraie võsa oonaldaniseks,

2) haivon dn sitiio latinetsas, 3) põimendusraie palgi ealises met- 

oas. 10 aasta tagant, puude ja palkide saanis oks. Täi kasvanud 

metsa kasutamine sünnib tarvidise järgi.

II . Loomakasvatus.

■. Veisekasvatus.

Veisekasvatus on Punsu talus tahtsain tootmisham ja 

peanine rahalise sissetul eku allikas. Kuigi piimakari on tööta

nud väi; es-j ka;, juga, onab la siiski suure 1 ahtsuso turuväärtu

seta söötade väärindajana.

Arvestades Punsu talu karjapidami30 praeguse seisukorra

ga oloks edaspi dise intensiveosinise suunas silmas pidada sööt-
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mise paranda mist ja rat sicnaJ ise erimi st , 1 ohriade jõudlusvõime 

tõstmist; pidamise ja hoolitöenise süvendamist. Kõige eelmaäai- 

tuga saaks lõhnade toodanguid tõsta, rais peab sünd ima tasuvuse 

piiri dos. _>ma piinasaadusad t-uif* vad turustada, siis tuleb ka 

saaduste roal i seo xiniskü sinu si puudutada. Saadu st e hinnad olen o- 

vad turukonjunktuurist, kuid ka saaduste kvaliteedist.» mille 

tõttu tuleb piii-.asaadu.ste ümbertöötamisele tähel paan juhtida.

Lehmade jõudlusvõine on tingitud välistest ja sisemis- 

tost (pari3 i.i.udest) teguritest. Piimajõudluse pärilikud omadu

sed kc&iduvid i0. e kindlanini pärilikult ülitlaste (homotsügootse- 

to) loomade juures, 'iile tõttu on tõu kiis im  s piima ka 23a juu- 

ros olulise tähtsusega. Ka olemasolevad kan troll andmed näitavad 

tõukarja toodanguvõime tun&iv oolokut (kuni /3  toodangust). 

Tuleb kijo.i L pidada prof. J. Mäe poolt ülesseatud põhilausetest/ 

millised nõuavad tõukarju, mis on liitlasi sugukarjad, veised, 

kes peavad ol aaa . innivõimelis ed ja hääd soödakasuta-

jad, terved ja hää konstitutsiooniga, kaua vastupidavad, ühtla

sed, tõupuhtad ja konstantsed päiandamises. Mainitud siht joonist 

lühtudos 011 Punsu talu karjaaretuses võetud viimastel aastata!, 

kindel suund vültava ristluse toel üleminekuks Punase tõukarja

le. Kuigi Kõnnu vald ei asu Punase tõukarja rajoonis, on pide

val, t juba ; -ar aastakümmet mainitud rada käidud* Badsusi on 

tõumaterjali sapisega, riis kauge], asuvate sugnl avade tõttu on 

väga kulukas* Praeguse seisukord karja a: el on lootustandev. 

Astriku liini kaudu võib varsti jõud', täisvereliste punasekarja 

loomdei . t asja kii rasudada ja materjali parrndada, tui oks 

tuua tuntumast r. gul avast I?ääde andmetega lehmvasikas. Kuigi 

praegu tõuvasikad on vüga kaüid , tasuks see end 4 idi kind

lasti rajooni arvel. Pulli küsir-us ei tee raskusi, kuna külas 

on pull ijaam, kui u senini on õnnestunud üsna häid sugupulle mu

retseda. J judes vültava ristliki.so ja ka tõuveiste juurdemuret- 

semise tee] täisvereai, tuleb teha selektsiooni in di vi cbaal oma

duste rlusel, võuuos arvesse 'ksterjööxi, jõu &Lu sonadn si, tervist, 

vactU] idavust jne. xuleb hoiduda väärtuslikkude veiste müügist 

vülismaale, mis sonini on Punsu talu karjaaretusele vahjakäigu 

tekitanud (müük venelastele). Edaspidi täisverese karja korral

1 ) Prof. J. iägi.- Loomakasvatuse arendamise kava. agronoomia
1929, Ihk .223.



-13 3-

on 3ugukaija müük võimaluse karral tervitatav ja kindlasti ka 

tasuv. Hiljemalt 10 aasta pärast peaks kavakindla aretusplaani 

alu sel vuimal ik ol ema saava tada t Lii ave rai ist j a ko rgekval it eedi-

li st karja.

Itüöbiti tõuaretusega tuleb söötaisolusid parandada.Prae

gu on Punsu talu iiaqa söötmine sü arvel üsna tugev, ületab 

2100 sü piire pro leh/p. See ei saa siiski olla piiriks, vaid siin 

tuleb voel söödakogust suurendada eriti karjamaa ja toor söötade 

arvel. Punsu talu karja sööt on o3nud valguvaene ja ka kontsent

ratsioonilt polo küllaldasit rõhku pandud. Kõrgemat e toodangute 

juur. 3 on tähtis suurer valgu hulk ja kont sonire ori turmd söödad. 

Praegune suur kore sööda protsent rat sitt nis ei ole hääles tunnu

seks. Kui. see on MLä hein, m s on varakult tehtud, onades seega 

suure valguprotsendi ja parema seeduvuse, siia on soe lubatav, 

kuid suure i põhuaniaiced otse halvava toimega (vahendavad kont- 

sait ratsiooni ). ah].akanad söödad, nagu kartul ja osalt juurvili 

tuleb ratsioonis suur anda da. Uue söödana tuleb valgu puu di sest 

päästni seks alata silosöötade valmistamist ja söötmist. Sil oma

te zjalina tui eks kasutada kui tuudieina ädalat, sanuti ristikhei- 

na ädalat. . Vistest jõusöötadest tuleb kasvatada segavilja n ii

palju kui^seda põllupindalad võima].: . Valgurikaste kaunvilja- 

), nagi, on ja 1 erne kasvatus ei tui e kerge mullapinna tõttu ar

vesse. Kui ilmneb valgu niudus söödas, tuleb osta valgu rikkaid 

jõusoöte väljastpoolt.

Suvine karja söötmine tuieb läbi viia kuituurkarjanaal. 

Praegune sü hulk karjamaalt on kõikunud 800-900 sil vahel (lehma 

kd ta ', ; ;,u. -)da võiks tõsta ku rt 1200-ni, mis võimaldaks ligi 

1000-de kg ena:'toodangu lahma koi' xstas (18-22 sidj.

See asetab aga karjamaale suured nõuded; lehm peab saama päevas 

10—12 sü karjamaaühtu, s on võimalik ainult küllaldase tihedu

sega rohusaalt (vaheiaalt 2000 sü toodanguga aastas).

Karjasoötmi sel on sihiks saavutada kõrgeid piimatoo dan- 

guid põhise ö ta dega. Siin oleks varakult tehtud hää botaanilise

1) ijiiuga. -Loomasöötade arendamisprobleom. Kon junktuur,
1937, Ihk. 581.
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koo ri isega hoiu, toorsöötadest kartu. ja valgu rikast ast too rsöö- 

tado3t silo sööt ning snvdi. haii kultuuzkaijauaa 3»hi. Väheldasel 

nääral koduste- ja ostujjusöotade kasutamine on lubatud kogge 

too&^ngnga loorade jui roe. Söötühikute hulk keskmiselt 1 ahma koh

ta töusoks üQO kg 1 oli na kohta kuni 3000 sü aastas. Toodangut 

v' il::: arvestarla 4000 kg, p iim  3,7 5 ~ga. oöoda tarve niisugusele 

lohnaL e aastas oloks:

'lati a k ci 0,67 x 5,0 x 365 = 1223 sü; 50 x 5,0 x 365=91250 g spv.

toot-iiseka 0,36 x 4000 = 3.440 " ; 49 x 4000 -196000

1 oot o k s ___0 ,7i x 120 - M  !t ; 70 i  120 = 6400 ~T,~

Kokku 2747 sü. 29 5650 g spv,

1 lehraa kftskai&i päevane söödatarve: 7,53 sü, 310 g spv.

1 oü koi ta tulob sooga 107 g. spv.

1 )
än-v.ä.d^ xl* rooli järgi 0,3 fej karjamaa rohtn 1 sü

122 g spv. sisal dusega, saaks o l  mainitud lohia suvise söödatar-

be kätte, kusjuuro3 vöiks 13-20 kg piima saada* iuina kultuua&ar-

janaa ha on arvestatud saagina 2000 sü ja lehma kohta suve jook-

nui 1200 s!.i, läheks v ja söö-da pinda lehmaLe 0 ,5  - 0,75 ha.

Talvine söötmine osutub raskemaks valgupuuduse tõttu,

mida tuleb vältida varase heina niiduga, silosööda tarvitamisega.

2 )
k.oostad^s n it <k s  ratsiooni A.. -Äiuga näite jäigi ' vähese sega

vilja lisandusega;

C kg hüüd niidiiheina 2,40 sü - 300 g spv.

3 M segaviljapõhku U,75 tf - 30 -rt-

20 M ristiku ädala silo-
sööt 2,50 " - 400

J ” kartuleid 3,73 " - 72

’ *T segaviljajahu_____  0 ,45 _____- 55 -tf-
<*■

^okvU 7,30 sü - 357 g spv.

ui-l-o -t- 0,36 sü - +22 g spv.

kuigi s ie ratsioon on tooreetilino, siiski näene, et p5-

1 tisööuaga vöiks üsna sm ri toodanguid saavutada ja valguproblee

ni nii lahendada.

1) Th* rool. - “ningald arve karja söötade st ja sööda pindala-
d :u. loij.uv'iic,dti :al turri küsiraa:at ,”1934.a.

2) A. iraga. - Loomsö.:tado arendanüsprobleem. konjunktuur 1937,
Ih k .591.
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Väärika piimakarja saamiseks tuleb erilist rahiai pauna 

noorLooraade haavatu aol 9 . Praegu 011 talus üsna hää kord vasikate 

jootmise alal, kuigi soe erineb tavalisest - ils-ilanssaai joot&is- 

nornidast. Hagu eelpool lhl;.5X kirjeldatud, võiks poe kord endi

seks jääda, ainult lõssile üleriinok^ pikonaLt toimida. luna sar

nane jootnisviis on andnud häid tulenusi ja 300 sarnaneb ka pä

ris uutele vaadotele vasikajootmi se alalt (Popoff), siis oi oleks 

siin muudatusi tarvis. Täispiina ja lõssi hulk on ka niivõrt kõr

ged , et ncside suu rea ümiseks ei o leks  vajadust. Tähelepanu tu

leb juhtida veol jõusööda andmisele üleminekul täispiimalt lõs

sile. Sell 4; c oleks kohasen kaera- ja linakoogi jahu segu ( J 4- \ ); 

edaspidi sqgavil ja jahu. Heinu anda isu järgi. Hinei&alainetest 

fosforhaput lupja ja kriiti segada jõusööta. Suvel vasikad ase- 

tada ecikoplitesse. idaspidine söütnine toimib kontrollassisten

di valve all. Söötadest tuleb kasutada häid heinu, kaera- ja 

s e&avil j apõhku j a jun rvilja.

Veiste pidamise ja hoolitsemise alalt tuleks mainida se

da, et võiste arm suureuerdseca jääks veiselaut ainult veiste 

ka ai tada. Laut jääks sõnnikulaudak s ja p rauguse ruumikus e järgi 

arvestades võiks mahutada 15 veist, -t toota nõuetele vastavat

puhast, kõigkvaliteedil ist piima, on tarvilik turba rohke tar-
3

vitaalne; arvestades praegu kasutatavate nomidega 10 n tur

vast pro lüpsilehm. Sttgl tõuseks lauda vae uis * hu] k ja kvaliteet. 

Kari peab jääma endiselt kontrolli alla. Veiste puhastamisale ja 

hoolitsemisele tuleb praegusest rohken rõhku panna, et saavuta

da mk siaalset toodangut, mida võinaL davad tõuaretus, söötmine 

ja korralik hoolitsemine.

2 . Seap i (fenin e.

3oapidanine on senini olnud onsatarvituoa:s ja osalt ras- 

vasigade müügiks. Edaspidi lõssi otstarbekohaseks kasutamiseks 

on vajalik 3 Gap idani st suuxeadadä ja nirelt peokonsigade kasva- 

tuse suunas, lüii saab ehitatud uus sigala, siis avaneb võimalus 

sa sugu omis e pidaniaci:s, nii et saaksjodavarial t põrsaid, ^i tule 

«austada ka sada võinaluct - zasvasicadn müüki 3ak samale ja Kõu- 

i:O0idcj Vm 0 3 3 0 . Arv ostad es vaaena 3<& 1 kg juurdekasvu saavuta-



niseks söötühikute tõusuga, on praegu otstarbekohasea peekonsi- 

gade kasvatus- edaspidi tui eb kalkuleerida igal juhid, milline 

sealiha liigi tootmine tasuvam on ja selle järgi toimida. asudes 

tõusküsinuno lafteadani selo osrtub tähtsaks rajooni küsiöus* Kuna 

Harjumaa asiib soga rajoonis, ¥irunaa aga suure valge inglissea 

rajoonis, siis talvi asukohta silmaspidavas on suuro valge inglis- 

sea aretamine õigustatud ja soodustatud* Sugusigade kasvatusele 

tul eb roliki? paana ko rge kval ite ediga p5 roa st e saami snk s* ¥5 ima

iuse ko n a i tallu asutada kui di j aam. Põrsaste söötmine ja hoo

litsus peab toimuma kavakin dl alt ja no m i do jäigi, milleks on 

soovitav kasutada dr. L* Vol.tri norme/ '

rc ;]-:oi3 igade söö toiseks fe =.le b Kasutada jär^isl sööte:

30% jahu, 30 £ kartulaid; 30/*- lõssi, 10;? põldheina hak dl.eid* 100

2 )
kg juurdekasvu saavutaDisnks kuluks kokku 465 sü ."' Seega oleks 

tarvis jahu 140 sü; kartala id 140 sü; lõssi 140 sü ja põldhei

na 45 sü. Jõusööt koosades 40% odrajalm +40$ rukkijahu + 20% se-

1)
gaviljajahu segust. Simne sigade söötmine toimuks rohkea kar- 

janaal, eriti .sugusigadel* Feokonsead nuumanise lõpul ei tohi 

üle 10-1 of kar jamarohtu saada, kuna peius: muutub pehmes. Siga

dele tuleb luua koplid praegusest hobu ̂ te koplist aiaga eral da- 

e teel. Arvestades praeguste 1 ih ah inda de hinna stabiilsusega 

];eaks pookuasea kasvatus ol ena tasuv ja talukaitise se isi kohast 

õigustatud.

3. Lambapidandne.

Lambai idaaine joaks edaspidi samale tasemele kui praegu,

3.0. oraatarvidu sq rahuldamiseks* Tõugudest tui oks kasvatada 

SropSiri 1 anna-st, iil 1 ise tõu segaverd loonad on praegu talus. 

Lambalauda küsious laheneb uue hoone ehitamisega, kuna nad prae

gu on veistelaudas, mis ei ole otstarbekohaae. Lasanaste talvine 

söötmine toimu^s hali nilduheina ja vähese jõusöödaga. Suvine 

süetnine toinuks rotsai;arjamaal*

4* ^anapida:-Ine.

-.aaapidir.;; ine oli ccialni o’ vt arvete rahu] damisoks. Uue ka- 

ziala ehitus qga tui oks soe, tootmisharu viia laiemale aLusale, ot

1) Dr.L * V oltri. - ')pe^s^ si^d^söö  tmi seks ja pidami seks. Tallinn

2) Uesti põllumajanduse tootmisresexyid ia nende rakfndamicvõina-
lusi.Konjunktuur 1037, Ihk.173*
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nuna jätkuks ka müiigiks. Kanala suurus on mõeldud 50-100 kanala. 

>i3ustu :>ist olac;i ;a. mida õr:.ri, asetusega 1 r- kõrgusel ja kallak 

sõnnikulava. rhtlasi tuis j ehitada korralikud pasaruumid jamu- 

rctaoda sccg: ja jooginõud. Prj-agupeetavad katiad on segavereli

sed ja osalt vaj ,-ed Leghortixd. Jr] eks 10.e riiuna va lg alla Laghor- 

riidalt , -rei,:: eda korralia cugukukk ja kõrvaldada sogav asslisad 

kanad. 3üütn:isela fcul ab -aa-', rõhku panna, kus juuras söödaratsioo

nis eriti valgunorn ol eks taidatud, s .j . 110-145 g.prp sü. Kasu

tades lõssi, taravil ju, kartul ai d küllaldasel määral 9 paaks ola- 

■aa võimalik nõuda id rahuldada vöhasa lihajahu juurd ostuga. Uu- 

natoodang "aastas v~ik s arvas tada 170 auna kana kohta* A-rvaob adas 

praegu st a him&olu daga, p aks Jcanspi da&iae tasuv oleiaa, alu saks

. .dii,di av- /.

0. xü m n ^ m  ruutus dhaa tnlun d- sh arude n].a- 

tavuse ramtusqga.

liua kava kokkuseadmisel on põhimõttes talu too tmi sha- 

ruda igakülgne viiljaarandanixie, at teha talu kriisikindlaks. 

dcakan rõhutanist on laidnud karjapidamina ja sada vastavalt 

] ulla inna oludele, mis soodustavad eriti rohu raal: u 11 uu ri aren

damist* JiLaas  ̂idades karjapidandsa huve on põllul külvikord 

korrastatu d karjasöötado produtseerimises. I$i dutaravil jada 

prodik unioon on jäänud satiala tasanelo ning kasutamine sünnib 

oratarvitu saks* l õllunaa suurana3 heinamaa arval 3 ,36 ha võrra, 

samuti karjanaa heinamaa arval §,GC ha võrra, dainamaa kui tuu r- 

heinamaaks muutoina loob loodetava saagi tõusu, mis garantaafcib 

vähemalt sarja heinakogusa veis tala. ^arjaaaa kult uu karjamaaks 

miutai sega lal;naob suvis o sooda i rolü. oan, nii at kui tuurheinanaa 

ädalat poi a vajalik sööta louaadala sügisel, vaid saab kaaitada 

seda 353.0 sööda valmis ta nisaks, aia osatäht iras suureneb raaa-ala-

li solt ü , 50 ha—1 a, kusjuures on l.oota talvaõunta müügist tulu 

saamist, rõllnviljuaa ürabeikorraldasisega on võimlik suuraada- 

da saakasvatust peokonsaa kasvatuse suunas, Ko rvalha runa kanapi- 

d .;nlna aeaks andia 100 li.-.aulisas ulatus a3 tõhu sat ülejääki, ar

vestades käasolava konjunktuuriga.

3-) T. dind. Kanapidamise tasuvus. f?3asti Statistika” lC36,lhk.7A
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D. Otstarbekohase majapidamistest^eni 

ülosseo-dmina,

a) Poid ja külvikord.

Põll vr inna suu aus on 7,66 ha, Î agu eel-/oaL kirjelda

tud, jaotub poid 6 väljaks kosimise suurusega 1,28 ha. Põldu 

ei ole võin al il; täiesti võrdse tos osades jagada, Külvikord

ol &  s:
Põld 0. - ristikuk esa 1,32 ha.

1. - rukis 1 *34 tt

— 2. - od-r C. Or^W j  ÜW " *

3 . - kartul 1,26 n

4. - segavili 1,24 ff

0. - ristikhein 1 ,3 . i?

Kokku 7,GG ha.

w,4C ha.

rüsolt:

b) Kunotväetiste tarvitamine.

I w M i l i i ä  kasutatakse uue kava jürgi iga aasfca järg-

Tabel nr* 43.

Kunstvaetiste aastane tarvitamine.

Kuit uuri n ime tn s
1 inna ¥aeti s*€ ta rvi taimne kg.
suums

lia
supe r fos
faat i

40% kaa
lisoola

v^velh. 
arv-o on.

Tali rukis 1 ,34 268 134 132

0 der 1,30 - - —
Suvinisu , - — —
Kartul ] ,26 252 189

Segavil i ] ,24 — — -

~irti. liein I a. 1 ,3 . 260 • 130 -

:.list iidioin II  a. 1,32 128 132 -

.leina naa 3,42 1263 342 -

Karjamaa 6 ,0Ü 900 G00 —

Kokku 22,03 33/11 20 27 132

Kg & senti mm 5,05 10,90 15,75

..o.' ii I;r. mm 150,62 220,94 2i ,79

Iga—aastane ku;.st väetise ostukulu kr .400,35
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o) Loodetagid saagid ja nonde kasuta
mise eolaive.

Tabel nx, 44.

Loo d^tavad saa, ;id.

Kui tuuri do nine- 
tused

Pind
ha.

Saak a-lt T - . ...
‘-oga saak

kg. SU. k g. sü.

Rukis: teri 1,34 22C0 2200 2943 2943

õlgi 495C 990 6633 1327

C der: tori w,3C 16v C 1GCG 1230 1230

olgi - 2400 GC0 3 920 480

Suvinisu: teri ,40 1300 1300 720 720

õlgi 3G00 720 1440 233

Kartul mugulaid ,26 20000 4444 25200 5599

dor:avili: teil 1,24 1700 1545 2108 1916

õlgi 2720 630 3373 843

Jis tikhein : heinaks 2,62 4500 1300 11790 473.6

ädal ak s 1 , 3C 4200 600 5460 780

üiiduhein: heinaks 0,42 3200 1 2X  • 26944 10773

ädal ak s 2300 400 24576 3363

Karja’:' aa 3,65 - 2500 — 9125

tf 2,35 — 2000 — 4700

u 1,74 - 400 — 696

Taljel nr#44 too cbid loodetavad saagid näitavad, et sü 

suur oma t saak i annava d niidiüiein, karjamaa ja kartul. Ilist ikliei- 

na osatähtsus on samuti üsna suur. Toidu- ja soodat era vii ja saa

gid on väiksemad* Tabel isu r . 45 on koostatud saakide kasutami

se eelarve, l-iidulieina ädalast 1 äheb 14000 kg cileori-iisol©. ülo- 

jäamid nii diheina ädal on ;aks karjale sügiseseks i-

selts, kokku 1336 sü suurusos.



Jaakide kasutamise eol arve*

Kultuuri nimetu3
Soormolis Ta arvi ta tal: qs kg Jäiib vaistule ülejääk

saak
kg. kg. InijiiQ s- 

tõle
vobuo-
tole & § T

Kana-
dcUQ

Lanuaas*
tole kg. sü 3£T. kg.

Rukis 2048 211 1000 — 560 200 - — - 977

Oder 1200 150 400 100 560 70 - - - -
Suvinisu 720 72 400 - 248 — _ mm —
Kartul 25200 2380 2000 2800 G300 11500 450 0270 2060 83430 —
Sogavili 2108 214- - 500 310 75 lool 017 110900

Ristikha in 11730 m * - 1575 400 - - 0815 3026 441675 -
1 iiduhein 26044 — - 50 00 — — 2500 10444 3453 013868 —
Karjamaa 14521 g•i*‘2 _ 11 i ♦ *"* - 1275sü. 300 sü. — - 12046 — -
Karja naa rohi

1040cümqt sakarjauaal 1C 40f — - - - - - mm

Rukkipõhk 6633 - - - - - — —
Suvinisupõl k 1440 — — • - — - - - -
0 drap33ak 1020 • - - - - 1020 480 9600 -
3 oga vii japõbk 3373 - - 1 üv 0 - 1200 573 143 5730 -
Hiiduhoiaa odal 23576 •» — «. 0356 1336 — —

S M s f c  - !t-  niJ.oka 140 00 mm mm mm mm

1824 24üll5119460 —

1 a5 fifUk“ ' . » . 5460 mm mm mm mm mm mm
J

L 3 sc 30000 mm 1500 10000 2500 mm 2400 400 76800 ] kasoii
- n-  vasikata! 9 5000 ’ äilSS
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d) Hobusokasvatuso korrastanine.

Talus tuleb pidada kaks i'ori tüüpi hobust. Kesköiselt 

tui eb aastas 230 tallis söötmise pao va ja 85 rohumaal söötmise 

päeva. Arvestades keskmise tööga, oleks hobuse söodatarv© 500 

kg raskuses 7,ü sü 70 g valliga sü kohta. Ouvol tarvitaksid ho

bused 7 ,5  sü x 35 x 2 = 1275 sü ja 39250 g valku. Solle toidu- 

tarbe rahiIdaaioaks on holju seko^pel, saa iga C96 sü ja kui tuu r- 

koplit - st üoisos jarj ekorras 576 sü. Tallissöötnise] vajavad 

hobused 7 ,5  sü x 280 x 2 ~ 4200 sü ja 294000 g opv. Aastane söö

da terve 5475 sü ja 383250 g spv.

Hobuste söödatarve lahul datakso jäigniselt:

Ilistikh elna 1575 kg 630 sü 70870 g spv.

Biiduheina 5000 * 20 C0 m 200000

Segaviljapõhku 1600 f? 400 ?! 16000

Segavilja 5u0 " 454 I? 55000 -M-

Otri 100 fl 100
ff

65üC

Kartul oid 2300 ?f 622 tt 25200 -n-.

Hobuste koppel - 696 ff 76560

Kultuurka rjamaa — 576 fl 70270 —

Kokku 5478 SÜ 520400 g qpv.

Solle söödahulgaga on antud valku enam kui seo vajalik

peaisiselt kar jamaarohu arval . 1 sü kohta tuleb 95 g spv.

e) Seakasvatuse kormstanine ja tasuvus. 

Seakasvatns on peamiselt tingi tud lusci ja tosavilja 

hulgast. Ifuo sigala ehituse korral ei ole xas!:usl sigade paigu- 

tanisega. lelaxvo järgi jääb sigadele sööte:

Oder 560 

Rukis 560 tt

560

560

sü

ff

36400 

50960 g

g

•

spv 9,2C senti sü
'too tmi s kulid kr. 5]., 

.3 ,15  s. ” 45,64

Kartul 6300 II 1400 tt 567C 0 n 8,85 " _ t t_ tf 123,90

Sogavili 310 tt 282 tt 34100 - 9,50 " tt 26,79

Histikhein 400 tt 160 tf 18000 —ff_ 6,99 " —f!— tt 11,18

Karjaa aa 300 tt 36000 tt— 3,50 " tt 10,50

kos3 10000 tt 1667 tf 320000 —tt_ 6,0 " tt 100,02

i^öögi jat ted - 500 ff 500 0 0 rt__ — tt -

Kokku 5429 SÜ 602160 g spv. 8,81 senti sü. 
tootn.kulu kr. 369,51

1 sü kohta 113 S spv.



Sugusigadest tuleks pidada üks omis 15G kg eluskaalu 

juurt s, 2 ko rdse poegimisega tarvitaks aastas Liils Kanssoni nor

mide j ärgi 11G0 sü ja 98000 g spv.

Pe^konsigade söödata rb eks võiks arvestada 350 sü 90 g 

spv. sisaldusega, kok:;u 31500 g spv. Põrsaste rashus on kuni 10 

kg, nii et täiskasvanud peekon siga (100 kg) peab 350 sü omana 

juurdekasvu 90 kg. 1 kg olu Reaali juurdekasvuks kuluks sööta

3,39 sü*

140 kg rasvas *a üLeskasvatuseks kuluks peekonsea normi

de juures veel 45 kg juurdekasvu jaoks a 5 sü, seega 225 sü ehk 

kokku 575 sil Ja 47250 g spv.

Arvestades eelmainitud kesk mi ste normidega võiks pi da- 

da talus eelarves ettenähtud soetadega:

1 suguemis 1100 sü 93000 g spv.

2 rasva siga 1150 94500 g -?f-

9 peekon siga 3150 ty_______ 283500 g -?t-

Kokku 5400 sü 476000 g cpv.

Vul^u ül n j o n  i; aunis suu.fj’ kuid lossi kasutanisega po

le teist teed, sest mui du ol s tema vää rinda mine võimatu. Lõssi 

kasutamist piimakarjale on talus proovitud, kuid 1 ciinad ei joo

nud, väljaarvatud mõned üksiku du Katsetada vöiks siiski edaspi

di.
*

P eol-, onuif^da i o otm ici vl ud :

Söödakulud 350 sü h 6,31 seati - kr .23,84

Põrsa tootmiskulud - ?? 5.-

Töökulud - " 10.-

dhitiste üüri - T1 6,25

Masin-riistade üüri - ” 0,19

Maksud ja kohustused - 0,68

Kapitali ^-nõudlus (Gi?.) - " 0,75

Amortisatsioon (j ,50 kr. 100 kg
eluskaalu Juurdekasvu kohta j - t1 1,20

Alus põhk (S0C kg a 1 ,6  senti) - n 3,20

'luud kulud . ff 0,50

Kokku kr. 51,69

Sellest maha sõnniku väärtus
12 kv«& 37 seati______________ kr. 4,44

Peekoni tootmiskulud kr. 47,25



Peekonsea keskmine tapakaal 72 kg.

1 kg peo koni tootmiskuü.u G5 senti.

1 kg peekoni toot miskulu on madalam kui varen kalkulee

ritud rasTasea 1 kg liha tootmine (rasva soal o U  3 kg tootmis- 

kulu 6,;, 62 sonti). Tuleb raini da, et uue l a d a  üür on praegu 

suur kulu peekonseale, riis eaaspidi aga odavneb, ^rvoctados 

IDOC.a. seal.iha hindadega oa 7ü senti kg oleks peekoni tootmine 

tasuv.

f) Lambakasvatuse korrastamine.

Uue kava järgi ol<i;s lambapidamine samal tasemel kui 

praegu, Lanbaid arvult 5 vanal amnast ja G talle, liii s Hanssoni 

no raid sööda arvestamiseks on vanalamba kohta 1 sü päevas 90 g 

spv. sisaldusega. Talledele alates 5 km  st 0 ,7  sü ja 70 g gpv. 

Karjaciaasoödal n ip s id  vanad lambad 145 päeva ja iaudasöödal 

220 päeva. Tall odal tui eb arvestada karjamaasüüta 75 päeva jook 

sul ja laudassõotmist keskmiselt 30 päeva jooksul.

Lammaste söödatarve kujuneks seega järgmisnks:

Laudas: 1 z 5 x 220

0 ,7x G x 00 

Kar jamaal :3.x 5 x 145 

__________0.7x 6 x 75

11CC sü 

336 sü 

725 sü 

315 sü

99000 g spv. 

23520 £ 

G525v g 

220 50

Kokku 2476 sü 209320 g spv. 

Heloleva lammaste süüdatarbe ra^ul daaiscks tu] eb kasuta 

da järgmisi süüte:

Laudas: iiidiüioina 2500 kg 

S eg a v il j an õhku 120 0 tt

Ka rtule i d 

Segav il ja

450 " 

75 "

1000 sü IGCOüQ g spv.

300 " 12000 g

100 " 40 50 g

5G " 8250 g -M-
-- - ,------s*as -sm—* . MII m m .-—Ui mm

Kokku 1450 sü 124300 g spv.

1 stl kohta 35 g spv.

1040 sl 104000 g epv.

1 sü kohta ______100 g spv.

Kokku sööto 2493 sü 223300 g spv.

3 sü kohta 91 g spv.

Tekib väike valgu ülejääk karjanaarohu arvel, rida võib 

kanda riisikoks.



g) Kanakasvatuse korrastamine ja tasuvus.

Uue kava järgi võib pidada talus kuni 100 kana. dsial- 

C 1 võiks \ idada 50 kana, hiljem suurendades arvu, kui konjunk

tuur soil oks soodae.
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Sooda eelarve järgi on arvestatud kanadele:

Bakist 200 kg 200 SÜ 13200 g spv.J, 15 s . sü.kr.16,30

Birn 248 ” 248 tl 23064 g -t?- o,18 tf n ti 20,29

Otri 70 " 70 ff 4550 g -"- 9,20 ff tt C, 44

Kartul ai d 1500 ” 333 ff 13500 g 7,68 ff « tt 25,34

Lõss i 2500 " 417 ff 80000 £ -!f- 6,00 tf tt tt 25,02

Jätteid — 75 tt 750 g
_ -

Lisukliid 200 * 160 ff 22000 g -H- 8,20 tf ti tt 13,12

Liha jahu 200 * 200 ff . 60000 g - f-12.- ?! tt tt 24.-

Kokku 1703 SÜ 222064 g spv. kr. 130, SL

1 sü 'õ;," i 130 g spv. 1 sü maksab 7,66
sent

Võttes ti3.u seks Mil sh-Iianssoäcii normia päevas 1& skmiselt 

kana kohta C ,110 sü ja sü kohta 13C g spv. võiks eelminitud 

söödaga pidida 43 kana* llendest ol oks 4-0 kana ja 3 kukke.

Too&mgut võiks arvestada 17C muna kana kohta, mis toob 

aasta3 6800 auna.

, luna da t o o tmi skulu d:

3c ü da kulu t ud . - kr • 130 ,51

Pidamiävulud ühes kapitali
/-nõudlusega 2j - rr 129.-

Kokku kr. 25Õ ,51

Malm sõnnik ja praak loo roa de
väärtus " 20.-

Jääb munade tootmiskuludeks kr. 239,51 

1 rr:,ia tootsisM.u on seega kr. °-3r, 51 : C30C - 3,5 senti. 

Arvestades otina Lülilgih innaks 4 seati, ol «üs kanapidami

ne tasuv.

L ) Veisekasvatuse korrastamine ja tasuvus*

Talu tuleviku piimakari peaks kuj uuema niisuguses, et 

korralik lehm oleks 500 kg raske, annaks 4000 kg piima, rasva

ni Põllumehe käsiraamat V, Ihk.350.

T . Kind. "Kanapidamise tasuvus" .jesti Statistika, 1936, lhK.74.



protsendiga 3,7;/. Söödatarve niisuguselo 1 ehmalo oleks aastas, 

nagu Ihk. 114 lähemalt määratud, 2747 sü ja 295650 g spv. 1 sü 

kohta tui oks 107 g seoduvat puhast valku. Söötmine jaguneb tal

viseks ja suviseks söötmiseks. Arvestades suviseks karjatanis- 

ajaks 145 päeva, oleks laudassõõfeise aeg 220 päeva.

Lehma cc odatarvo: 

talvel 220 pv.-7,53 sü x 220 ~ 1656 sü; 810 x 220 = 178200 g spv. 

suval 145 " -7,53 sü x 145 » 1091 sü; 810 x 145 = 117450 -tf-

¥as tavalt saakide kasutamise eelarvele saab ka ri talveks 

süüta 10203 sü - 3 390208 g spv. ühe sü kohta tuleb 104 g spv. 

Soega sisaldab sü ligikaudu nõuetava vai. guno rmi, kui arvestada 

noorka23 aga, kelle valguaüuo teatavas elujärgus pole nii kõrge.

Talvisest korosöödast jätkub 31752 kg : 2640 kg = 12,0 

piimalehmale, kui arvestada 12 kg päevas. Söotüh iku test jätkub

11 ,0  piina lõhnale, soo diivast puhtast valgust jätkub 10 ,6  piina-

* lehmale. Arvestades 2 kasuvasikat söödaeolarvest väljaspool 

seisvaiks, kuna nonde söötmiseks pole eelarves täispiinaga ar

vestatud, saaks talus pidada 10 lüpsilehma ja kaks mullikat.

Kokku oleks talus karja 11,4 loomühikut. Talvine söötmine on 

rajatud seega suurele kõrssüöda hulgale, millest suurema osa 

no o dn st ab Ixää kui tuu xhe in m aa h o in. T oor s ööt a d es t on ka rtul j a 

valgurikas silo sööt peamise tähtsusega. Silosööta on eelarves 

ettenähtud üsna suurel m äral, kusjuures seLle va 1 rai st a mine sün

niks ri st Uih e ina ädalast ja kui tuu mii du ädalast. Eelmainitud 

ädalaid segades «peaks saama valgurikka silo. Olen arvestanud

sü 8 kg - 1 ,7; s. p. valguga. Kõigetoodangulist€. e lehmadele võib
i

arvesse tulla valgurikka os tu jõusööda mu ret senine, kui konjunk

tuur selleks soodus.

V oi st o su vine söö tmin e t o imu b kui tuu ika rj amaal. Su vin e 

vei st e söö dm õue ole ks:

1091 sü x 11,4 =: 12437 sü; 117450 g spv x 11,4  = 1333930 g spv.

1 sü kohta 3 07 g spv.

Arvestades Th. Pooli andneid (ihk. 114) polo eelmainitud 

sü hul.k sugugi suur, mi 1 ehm ei suudaks 2C00 sü tootva kui tuur - 

ka ij a maa pinnal t koguda. Valgu hulk 1 sü kolta on haas karjamaa - 

^ u s  122 g. Seega tekib valgu ülejääk, mida võib veelgi suure-



na toodangu saani ooks kasutada, irvestado s loomühikute anniga 

peeks o 1 ena sarnast karjanaad 0 ,5  - 0,75 • a loorvJh.iku kohta, 

s.o. 5,7 - , 35 ha. Kui tuurkarjamaa pind on uue kava järgi 6,0 

ha, sooga peaks soe suvist söödatarvet rahulckma. TagatJaraks on 

veel suve toisal poolel kultuurheinamaa ädalat eelarve jürgi 

1336 sü, mida tarviduse korral võib loomadele anda.

Aar j ao aa 1 sü toote i skulu on 3,5 senti, seega saaks ka

ri karjanaalt 1.2437 sü h 3,5 senti ~ kr.435,29.

Tabel n r .46.

Võiste talvise sööda hulk ja väärtus.

Sooda ninetus Kg. 3ii.
3aedavat 
valku g.

1 sü toot- 
niskulu kr

^okku
kr.

Rist ikhein 9Ö15 292G 441G75 6,99 274,43

Miduhein 19444 0453 913860 5,79 489,43

0 drapõhk 1920 400 9600 3,20 44,16

3 ega vii j apõhk 573 143 5730 9,50 13,50

Kartul 9270 20 60 33430 7,60 158,2.1

Segavili 1009 93 7 110990 9,50 87,11

ffdalasilosööt 14595 1024 240115 7,00 127,68

Lõss 2400 4-00 7G0C0 6.— 24 —

Kokk u 18203 1890200 — 1218,60

1 sü hind tal. vi aos s 3 6,69 senti. 

*he sü hind oleks aastas kesköiselt 5,40 senti.

Voisepidamisknlude kokkuvõte.

Inimt öükulu f  nais-aastatöüliso palgast --  kr. 3 0 0 . -

Hobusetõu 50 toöpilova Tt 89.-

ehitiste kulud ff 2 7 2 , 5 1

1 asin-riistade kulu Tt 2 6 , 1 5

Maksnd ja.kohustused Tt 3 2 , 0 2

Juhatu skolu d Tt 2 . 7 , 4 6

Kapitali /S-nõudlus (6,5$) tt 4 1 , 2 7

Arstimine f! 1 0 . -

Alus põhk 10 260 kg h 1 ,6  senti - !t 1 6 4 , 1 6

Turvas 9360 * 1 1,0 *
tt 9 3 , 6 0

Amortisatsioon ( O a . )
tt 7 9 , 3 7

Kokku pi dani skulu d kr. 1133,34
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Kok, u p ida mi skulud kr. 1138,34

Söö da kulud___________ ______ tf 1653,39

Kulud p iiraakarjalo kr. 2792,23 

Tulud pääle piisa;

Snguvasikate müük 5 tk.5. kr.lü.- kr. 50.- 

Tapavasikato ,f 3 f! h ,f 5.- " 15.- 

x saakloomade " 2 " t ,f 50.- " 100.- 

Sõnnikut 36^,7  kv. h kr.O , 37 - ?f 365,32 

Kokku kõrval tulud - kr. 530,32 

Piina too tmi kuludeks jälib;

kr.2792,23 - kr. 530,82 «  kr.2261,41.

Kogukarja aastane piimatoodang 10 x. 4000 = 40000 kg. 

ülie kg. piima tootmine naksab 5,65 senti. 

Ixvostades miiügihinnak s 6,50 sent i,

on puht saag iv ah e 1 kg pii a kohta 0,95 seati.

I ii a nüügivällrtus 40000 kg & 6,5 senti kr .2600.-

Piina too tmi sväärtu s_______  -_________r 2261,41

Puhtsaagivahe kr. 330,59

i) Loodotav sõnnidu hulk ja elle kasutamine.
«

Sonnikuhulka arvutan loomadele ati^ud süödahulga kuivai

ne ja aluspohu kuivaine kaudu.

Voisto oöüdaa on kuivainet: *

iii st ikhoin 9015 kg 8ü% ku iva ia et 7352 kg

li iiduh oin 19444 T? 33% 16138 tt

Odiapõhk 1920 tt 35% 1632 tt

Sega vii japõhk 573 ri 35% 487 ff

Kartul 9270 tt 25% 2318 Tf

Sogavili 1009 tt 86% 863 IT

Sdalasilosööt 14595 n 17% 2481 !!

L j  dd 2400 tt D% 216'1

Kuivainet kokku 31992 kg.
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IIobvi st o s' odas ku i vaino t :

Ristikhein 1575 kg 80$ kuivaiaot 1260 kg,

kii dul. ein 50 00 t? 33% 4150 ff

3 og av i3 j ap õhkl 600 f? 35% 1360 ?!

Sega vili 500 36% 430 ff

Odor 100 " 36% 86 ff

Kartul id 2800 0 25% 700 ff

Kokku kuivamot . 7986 kg.

Salle st jääb telli z/3  5327 kg

oigado toidus kuivainet:

0 do r 560 kg 36% kuivaiaot 482 kg

Ruki s 560 " 80% 432 ft

Kart\iL 6300 " 25% 1575 Tf

S*gavil i 310 " 36% 2,67 ff

Ristikhein 400 " 30% 320 tf

Lõss 10000 " 9% 900 tf

Köögijätted 1500 " 20% 300 ft

kokku kui vaiast 4326 kg

L annast o soo da s kui va in o t :

iJiidtthein 2500 kg 33% kuivainet 2075 kg

Sogav il japõhk 1200 M 35% 1 0 2 0 ft

Kartul id 450 " 25% 1 1 2 tf

Sogaviii 75 " 36% 65 tf

Kokin kuivainot 3272 kg

Kokku loomasöödas kuivainet:

voistoL - 31992 kg. 

hobustel - 5327 f?

sigadel - 4326 tf

la omastel - 3272 rt

Ko kk u 44917 kg.

3C73 kg aluspohus on kuivainet 35% - 68G2 kg, 

9360 » alu sturbas -ff~ QQ% - 7433 fl

Kokku aluspohu kuivainet 14350 kg. 

Prof. 7olff*i vaiani järgi saaks sõnnikut:

S s (I + 4) x 4
2



(iLpLZ + 1435C) i 4  = 1472,3 kv.

35imiku tarvitardno.

Rukk i3 e 1,3 4 La h 400 kv. - 536,0 kv

Kartul iie 1,26 n h 300 tt - 370,0 rt

Ku3. t>uuikarja- 
maale 6,00 tt h 25 tt - 150,0 ti

Kultuurile ina*- 
maal e 0,42 tt h 25 tt « - 210,5 tt

Aeda 0 ,  :30 tt >■Ci* - 197,8 tt

Kokku 1472,3 kv.

. j ) Alu qpõlm e ol a rve.

Alus põhu kulu vOik s arvestada üksikute loomaliikide jär

gi järgmiselt:

2 hobu sai 9 h 600 kg. -

11,4 veisTstihikule h 000 kg.

12 3oal. o h 350 kg.

0 lambal e h 200 f- 

Kanadele

1200 kg.

10260 "

4200 "

3 600 w

Kokku

Rnküi-ja nisupõhku

200 ”

17460 kg. 

tt

Puudujääk 9337 kg.

Puudujääk tuleb katta turbaga, milline on talule kätte

saadav 1 äh edul asuvast turbarabast. Arvestades õhukuiva turba 

m3 kaaluks 130 kg, läheks vaja 72 tu ivast aastas.

k) Toojou tarve.
/

Tabel nr. 47. LIaaviljusos suvine toojõutarve päevade

Kul t tn ri
nimetus

öo jõu iaxve pro

E M II
Ea
arv

Tööjõu tarve kokku

E M li

Ristikukesa 
Rukis 
Oder 
Suvinisu 
Kartul 
Segavili 
Riotikhein 
Kul t u urka rj anaa 
Kul t uu daein aaaa 
Aed
Alu st u rba ve du • 
Piimavedu
II a tu raal koliu s tu se d 
'"aaparand. korrast oi (,

7 . 6  
11,0
1 4 . 5
14.5
24.0
3.1.0

3.6 
2,0 
2 ,5

5,8
1 1 , 7
11,6
11,6
19,6

9.6
4.6 
2,0 
4,0

8,o

2°

4.0 
,1
3

3.3
o n 
u  ,
7,2
4.4
1 . 0  
4,0

1 , 3 2  
1 , 3 4  
0,00 
0 , 4 0  
1 , 2 6  
1 , 2 4  
2 , 6 2  
6,0 
3 , 4 2

10,0
1 5 . 0  
11,6 
11,6 
3 0 , 2  
1 3 , G

12.0 
21,0

3 . 0
5 . 0  

3 6 ,
6,

7 , 6
1 0 . 7

0 , 3
0 , 3

2 4 . 7  
11,0 
12,1 
12,0 
3 3 , 7[

3 . 0  
5^0

r *  r -.
0,U
5 . 0

, 3
12,26,6

6,6 
3 6 , 3  
0,0 

11,5 
6,0 

3 3 , 7  
5,0

367c

Tööjõu tarva kokku...
ifî , ottouägaaaõa töödo arval

105,
10. 1 5 0 , 3  1 6 0 , 0  

1ü,l 1 6 . 0

iLükku 2o3,9 17o,J 105,0



Loomakasvatuses tuleks arvestada Punsu talule 1 nais- 

aastatööline. Kodumajanduses on vajalik 5 nai stööj õudu, mida 

täidaks perenaine jja ühtlasi ka 0 ,5  naistoöjõudu loomakasvatu

ses.

Haaviljuses oleks vajalik hobusetööjõu täitmises kaks 

hobust, .eo t üü j õu täitmiseks on vajalik üks meessuviline, kuna 

üle j äilnud meestoö teeb peremees.

I io e s t ö o j õu t arv e 17 i , j p ä ova

Uoessuvil ino_______ ' 156,0

Jääb peremehele 14,8 päeva.

iiuna peremees sellega oma täit tööjõudu ei saaks kasu

tada, tuleb osa naistööd meestel teha. täistöö jõu tarvv) suvel 

on 135,9 päeva, aoLl ost suudab nais-aastat eeni ja rahuldada 100,0 

päeva, kuna ülejäänud osa kuuluks karjale. Seega oleks peremehe

le naistöö arvel- ^uurde 85,9 päeva, ehk kokku 100,7 päeva. Suvi

sel kibbdal tööaja] võiks olla lisaks päevil isi.

Li el na ini tu alu s el kui uk s t ö c j õu du ta lu s :

1 nees-suviline ilma toi tluskulu de ta kr.146,64

1 nais-aastat ööl ine -f?- kr. 142,32
0

Kokku kr .288,96

l) Tol undi kapitalide muutumine.

Arvestades sellega, et talundi kapitalid oi muutuks 

praegusest seisukorrast organiseeriniskava teostamiseni vaid 

neid täiendatakse nende vananemise võrra. Püüan ette hinnata ta

lundi kapitale organi soorini ot öö st tingitud kapitalide juurde- 

tul dm põhjal.

1. Maakapital.

. laakapi ta3. suureneb kes tvat e maaparandustüödo a rvel:

Asutatava kui tuukarjamaa juurimine ja
kividest puhastamine - kr.229,95

A. su t a ta va kui tuu A e  ina naa k ivi des t puha 3-
tanino ja mätaste raiumine - tT 209,67

lne põllu osa kividest puhastamine______  n 71,85

Kokku kr. 511,47
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2. naaparandu3kapital
y

m u  r<mob:pöl3 ul - kr. 533,46

lo inaoaal - v 309,58

karjamaal - n 486,10

Kokku kr. 1€L9,22

3 . 'ih i tuska pi t ol

suu r<m ob uu soli i t is to to t tu:

sigala , kanal.a 3 piimahoiuruum kr. 250C. -

silod betoonist 3 tk. -r »? 150.-

kokk u kr. 2650 . -

4. Taimk&pital

smircmeb peamiselt valikapitali arvel kr. 275,88

vii japrni ka itali arvel - Tf '30.-

Kokku kr. 305,80

5. Locnkapital.

Kapital pQajiiiselt karja arvuLiso tõusu arvol suuranob 

ja' ühtlasi ka parema suguloonavaiirtuse aivel.

Par*v 'a tõurat ar j al i arvol

k rvn 1 i s o m  u x m  e si se

kr.

ti

276.- 

645. -

Kokku kr. 821 .-

6 . asin-ri istkapitali saurenoiia e.

lüidurasin kr. 280.-

Kult i vae. tox n 63.-

lüsi- ja piimatalitus riistad n 2o. -

Kokku kr. 363.-

7. Talu jooksev käitiskapital 

suureneb loom sööda tagavarade osas 300 krooni ulatuses.

Kapi tal i do kok kuvõ t e. 

indistelo kapitali osadele licad^s nondo suurenami se, 

saarne kapitalide suuruse uue kava toostudos:

Ä. . Talundik api t al:

1. Maakapital - kr.3544,77

2 . Maaparandus kapi tal - " 1795,17

3. ^hituskcp ital - 9465,18

4. Ta inka pi tal - ft 1752,33 - kr. 16557,50



B. Ren tn ikuk ap i ta 1 ;

5. L oo mkapit al - I; r. 220 0. -

6. : lasin-riistkapital ff 1210.-

7. Jooksev k-Llitin kapi tal ?f 1140.-______kr. 4553,00

Talid: altis# akt ii'Capital kokku kr.21110,50 

'Jaluküitiso passiivkapital _________kr. 1000

T i  uk üit ise puhtvarandus kr. 20110 ,50 

YõrraLdes ta] undi aktiivkapitalo cm di oo seisuga on suu

renemine ligi I;r. 6000.- suu rusos. 3oo on peao:i s& t maapamndus- 

kapitali ja ehitu cfcapi tali arvel. Vähem on suurenemine loonakap 

tali ja taimkapitali alal. Kava läbiviimiseks seega on tarvilik 

üsna anir kapitali investeerimine, nis võiks sündida nsaaparau- 

duslaenu abil. «uina aga praegu talul lasub asundaskapitali võlg 

1000.-krooni suurus03, siis oi ole la^mu saamine mitte keigesti 

võimalik. Tuleb soovitada maaparanduste pikaajalist läbiviimist 

ja t eostamist talu enda jõududega. Peremehi o säilivad jäägid 

tui a s i d  kõik selles otstarbeks rakendada. Samasel viisil on 

aga kava teo stariine aeganõudev.

m) Crcaniseeritud talundi

Loodetav tulu:

Vei sepidaoino -

piim 36806 kg * 6 s^iti 
lõss 3600 t? h X 
praakloomad 
vasikad 8 tk. h 7 kr.

Seapidaniiie -

peekonsead 0 tk. & kr. 50.- 
põrsad 5 f? h 7.- 
pekisead 1 " h fl 80,-

Kanapidanine -

ounad 6500 tk. h 5 s-nti 
linnud ja onud

Lambap ida m s os t

Aia st

Iiet sakapi tal. i väärtuse tõus 

1513 uviljus: rukis 977 kg h 15 s 

Iluud tul ud

ülekanne kr.16557,50

tasuvus.

— kr. 2208,36
ti . —

_ r t 100.-
“ tt

, G . -

TT 450. -
— r* 35.-
™1 tl 30.-

H 325.-
- tf 40 .-

— tt 5u.-

— tt 100.-

— fl t_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_
i

o 0
 

f 1

i tt K ü , 35

ff ICO.-

Tulud kok. u kr .3876,91



-133-

Käitiskulud:

Iättevõtja perekonna alganõudlus 

Tööpaigad -

Anorti sat ci oomid ja renont:

r. 363,36 

233,96

l.laap arandu ska pi t al - n 179,52

Ehitu Capital — ft 473,26

; a s in- riis tkap i ta 1 — tt 121.-

• laksud ja kohustused - ft D2,3C

Kunstväetisöd — ff 406,35

Jõu sööt — >! 37J-12

Juhat usk ulud — ft 211,1C

Seose — ff 18.-

Loomade arstimine — ff 20,-

Toitlusele juurdeostud — ff 100.-

Muud kulud — ff 50.-

Kulud kokku kr. 2354,97

P  • tsaak = kr*3376,91 - kr.2354,97 = kr.1521,91.

\ktiivkapitali tasuvus : 1521,91 x 100 _ r? g} 0?,
21110,50 *

arvates aktiivkapitali SJ-nõudlus&s 5/S, siis saane puht- 

saagi vahe:

Puhtsaak kr.1521,91

A-ktiivkapit ali 
/^-nõudlu s kr. 10 5o, 52

Puht saagi vahe kr. 466,39 

Puht saagi vahe % talundi aktiivkapi talist:

466,39 z 100 „ 2 23 ^
213.10,50 ~ ^

Seega majanduslikult on uus kava õieti rajatud, kuna 

ettevõtja saab kätte palga&õudluse, kapitalid on tasunud nor- 

naalprotsendiga ja tegevus on andnud veel ettevõtja kasuna üle

jääki.
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Järelsoaa.

Punsu. talu organi soorini ska va koostamsel on vül jutud 

seisukohast, ot talupidamist muuta intonsiivsemaks ja mitnokiilg- 

seoaks. Luua talus oli rõhutatud pii maksr j ap idani st # miilaks 

ka on häid eeldusi, siis uus kava ei muda seda suunda, vaid 

püüab süvendada eriti koigekvalitoodil ise karja aretust ja pida

mist, Talu soni st o rohumaade ko rxaldami.no on suur probleem, sil

le lahendamine eesoleva .kava kohaselt ei ole kergesti läbivii

dav, kuna maapa ran du st e teostamiseks on vajalik üsna suurte ka

pitali de investeerimist. Laenu t egendne on raskustega seotud, 

seega tuleb ma&pamndn stuid pikkanoo da teha, mis küU aeganõudev, 

kuid siiski sihile lähemal e viib. Söödamaade korrastamisega suu

reneb ,oisto söödakogus, mis annab võinalust pidada rohkem hää- 

toodaaguvõinega lehmi. ; iimatoodangu suurenedes lõssi paigutami

seks on täholpanu juhitud sigadenidamisole. Põllul oleks osali

selt maapa randu 3töö a ja l ik . Põlluviljus oleks peamiselt karja 

teenistuses, viil jaa iva tud toidut e ravil i, mida tarvis ü na tarvi

tus eks. Kõivalharudost on kanakasvatus ja 1 ambapidamin e rõhuta

tud. A.ed ja mets aanoks samuti väärikat toetust taluma j api dami- 

s ̂ ü. e.
4ff

Juhin tühelpanu konjunktuuride muudatustele, mis teatud 

olukordades tingivad tootmisharude ulatuse muutmist. Soega ei 

ole eelmanitud kava mitte täpne juhis oelolovaks, vaid teatavaks 

raamiks. Et uusi kalkulatsioone ja pidepunkte leida talukorras- 

tusoks, sell ek s on vajalik trllu raamatupidamise sisseseadmine, 

.̂una kava koostamisel ou puudutamata jäänud talu viiline ilme kü

simus, siis uute ehitiste ja teede ning platside rajamisel peaks 

ka esteetilist külge silmas pidam a. Kava võiks teostuda 10 a, 

jooksul.
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